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    กระที่รวงศึกษาธิการ จำำากัด

   29  มกราคม  2564

เร่�อง   ข้อเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำำาปี 2563

เร่ย์น   สมาชิกสหกรณ์์ออมที่รัพย์์ข้้าราชการกระที่รวงศึกษาธิการ จำำากัด

สิ�งท่ี่�ส่งมาด้วย์   ราย์งานประจำำาปี 2563  จำำานวน  1  เล่่ม

 ด้วย์คณ์ะกรรมการดำาเนินการ ชุดท่ี่� 40 กำาหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำำาปี 2563 ในวันเสาร์ท่ี่�  
13 กุมภาพันธ์ 2564 เวล่า 08.00 น. ณ์ หอประชุมคุรุสภา กระที่รวงศึกษาธิการ ตามระเบ่ีย์บีวาระการประชุม
ดังต่อไปน่�
 ระเบ่ีย์บีวาระท่ี่�  1 เร่�องประธานแจ้ำงให้ท่ี่�ประชุมใหญ่สามัญประจำำาปีที่ราบี
 ระเบ่ีย์บีวาระท่ี่�  2 เร่�องพิจำารณ์ารับีรองราย์งานการประชุมใหญ่สามัญประจำำาปี 2562
 ระเบ่ีย์บีวาระท่ี่�  3 เร่�องพิจำารณ์าการเล่่อกตั�งคณ์ะกรรมการดำาเนินการชุดท่ี่� 41 แล่ะผู้้้ตรวจำสอบีกิจำการ
  (เล่่�อนเน่�องจำากเกิดสถานการณ์์การแพร่ระบีาดข้องเช่�อไวรัสโคโรน่า 2019)
 ระเบ่ีย์บีวาระท่ี่�  4 เร่�องส่บีเน่�องจำากการประชุมครั�งท่ี่�แล้่ว
 ระเบ่ีย์บีวาระท่ี่�  5 เร่�องรับีที่ราบีราย์งานผู้ล่การดำาเนินงานประจำำาปี 2563
 ระเบ่ีย์บีวาระท่ี่�  6 เร่�องรับีที่ราบีราย์งานข้องผู้้้ตรวจำสอบีกิจำการ ประจำำาปี 2563
 ระเบ่ีย์บีวาระท่ี่�  7 เร่�องพิจำารณ์าอนุมัติงบีแสดงฐานะการเงินแล่ะงบีกำาไรข้าดทุี่นประจำำาปี 2563
 ระเบ่ีย์บีวาระท่ี่�  8 เร่�องพิจำารณ์าอนุมัติการจัำดสรรกำาไรสุที่ธิประจำำาปี 2563
 ระเบ่ีย์บีวาระท่ี่�  9 เร่�องพิจำารณ์าอนุมัติประมาณ์การราย์จ่ำาย์แล่ะประมาณ์การราย์รับีประจำำาปี 2564
 ระเบ่ีย์บีวาระท่ี่�  10 เร่�องพิจำารณ์าอนุมัติกำาหนดวงเงินก้้ย์่มหร่อการคำ�าประกันประจำำาปี 2564
 ระเบ่ีย์บีวาระท่ี่�  11 เร่�องพิจำารณ์าอนุมัติจ้ำางผู้้้สอบีบัีญช่ประจำำาปี 2564
 ระเบ่ีย์บีวาระท่ี่�  12 เร่�องพิจำารณ์าอนุมัติการนำาเงินไปฝากหร่อการล่งทุี่นข้องสหกรณ์์ 
  ตามประกาศคณ์ะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์์แห่งชาติ
 ระเบ่ีย์บีวาระท่ี่�  13 เร่�องอ่�น ๆ (ถ้าม่)

 จึำงเร่ย์นเชิญสมาชิกทุี่กท่ี่าน โปรดเข้้าร่วมประชุมตามวัน เวล่า แล่ะสถานท่ี่�ดังกล่่าวข้้างต้น โดย์พร้อม
เพร่ย์งกัน แล่ะโปรดแสดงบัีตรประจำำาตัวสมาชิกสหกรณ์์ออมที่รัพย์์ข้้าราชการกระที่รวงศึกษาธิการ จำำากัด หร่อ
บัีตรประจำำาตัวข้้าราชการ หร่อบัีตรประจำำาตัวประชาชน หร่อบัีตรประจำำาตัวสมาชิกคุรุสภา หร่อใบีอนุญาตขั้บีข่้�
รถย์นต์ หร่อใบีอนุญาตขั้บีข่้�รถจัำกรย์านย์นต์ อย์า่งใดอย่์างหนึ�งต่อเจ้ำาหน้าท่ี่� ทัี่�งน่�เพ่�อประโย์ชน์ข้องสมาชิกทุี่กท่ี่าน

   ข้อแสดงความนับีถ่อ

   

    (นาย์ที่รงธรรม  กาญจำนพิบ้ีล่ย์์)
   เล่ข้านุการสหกรณ์์ออมที่รัพย์์ข้้าราชการกระที่รวงศึกษาธิการ  จำำากัด



เรียน  สมาชิก สอ.ศธ. ทุกท่าน

 สหกรณ์์ฯ ได้้ด้ำ�เนิินิก�รจนิถึึงปััจจุบัันิเป็ันิปีัท่ี่� 43 ก�รด้ำ�เนิินิก�รของสหกรณ์์ม่ีคว�มีเจริญก้�วหน้ิ� 

เป็ันิลำำ�ดั้บัอย่่�งมัี�นิคงบันิพ้ื้�นิฐ�นิก�รบัริห�รง�นิของคณ์ะกรรมีก�รด้ำ�เนิินิก�ร โด้ย่ย่ึด้หลัำกก�รบัริห�รง�นิท่ี่�เน้ินิ 

ธรรมี�ภิิบั�ลำ มี่คว�มีโปัร่งใส ตรวจสอบัได้้ ช่่วย่เหล้ำอสมี�ช่ิกให้ม่ีคุณ์ภิ�พื้ช่่วิตท่ี่�ด่้ขึ�นิ คณ์ะกรรมีก�รได้้ตระหนิัก 

อย่่่เสมีอว่�ก�รบัริห�รง�นิจะต้องที่ำ�เพ้ื้�อผลำปัระโย่ช่น์ิของสมี�ชิ่ก แลำะสหกรณ์์ม่ีคว�มีมัี�นิคง

 ผลำก�รด้ำ�เนิินิง�นิของคณ์ะกรรมีก�รด้ำ�เนิินิก�รในิปีั 2563 ซึึ่�งเป็ันิช่่วงเศรษฐกิจข�ลำง แลำะในิระหว่�งปีั

เกิด้สถึ�นิก�รณ์์ก�รแพื้ร่ระบั�ด้ของเช้่�อไวรัสโคโรนิ� 2019 (COVID-19) ที่ำ�ให้เกิด้ผลำกระที่บัต่อสภิ�พื้เศรษฐกิจ สังคมี 

เป็ันิอย่�่งมี�ก สมี�ชิ่กสหกรณ์์ได้้รับัผลำกระที่บัต่อก�รด้ำ�รงช่่วิต คณ์ะกรรมีก�รด้ำ�เนิินิก�ร จึงได้้ม่ีมี�ตรก�รเพ้ื้�อบัรรเที่�

คว�มีเด้้อด้ร้อนิ ให้คว�มีช่่วย่เหล้ำอด้้�นิหน่ิ�สินิแลำะก�รปัรับัโครงสร้�งหน่ิ�ของสมี�ช่ิกท่ี่�ได้้รับัผลำกระที่บั โด้ย่ผ่อนิผันิ 

ให้งด้ส่งค่�หุ้นิร�ย่เด้้อนิแลำะพัื้กช่ำ�ระหน่ิ�เงินิต้นิ สำ�หรับัสมี�ชิ่กท่ี่�ข�ด้สภิ�พื้คล่ำองแลำะคว�มีส�มี�รถึในิก�รช่ำ�ระหน่ิ�  

ตั�งแต่เด้้อนิพื้ฤษภิ�คมี 2563 เป็ันิต้นิมี� ซึึ่�งม่ีสมี�ชิ่กเข้�ร่วมีโครงก�ร 1,842 คนิ งด้ส่งค่�หุ้นิ เป็ันิเงินิ 811,000.00 

บั�ที่ แลำะพัื้กช่ำ�ระเงินิต้นิ จำ�นิวนิ 4,131 สัญญ� เป็ันิเงินิ 16,505,528.25 บั�ที่ เพ้ื้�อให้ผ่�นิพ้ื้นิวิกฤตก�รณ์์ดั้งกล่ำ�ว  

จ�กสถึ�นิก�รณ์์น่ิ�ม่ีผลำกระที่บัที่ำ�ให้อัตร�ก�รเจริญเติบัโตที่�งเศรษฐกิจถึด้ถึอย่ แต่สำ�หรับัสหกรณ์์ของเร� ส�มี�รถึ

ก้�วผ่�นิวิกฤตที่�งเศรษฐกิจ ม่ีคว�มีมัี�นิคงที่�งก�รเงินิ ณ์ วันิท่ี่� 31 ธันิว�คมี 2563 มี่ทุี่นิด้ำ�เนิินิก�ร 15,673.98 

ล้ำ�นิบั�ที่ แลำะกำ�ไรสุที่ธิ 475.60 ล้ำ�นิบั�ที่ ซึึ่�งส่งกว่�ปัระมี�ณ์ก�ร 55.40 ล้ำ�นิบั�ที่ 

  ผมีแลำะคณ์ะกรรมีก�รด้ำ�เนิินิก�ร ท่ี่�ปัรึกษ� ผ้่จัด้ก�ร ตลำอด้จนิเจ้�หน้ิ�ท่ี่�สหกรณ์์ ขอขอบัคุณ์สมี�ชิ่ก 

ทุี่กท่ี่�นิท่ี่�ให้คว�มีไว้ว�งใจแลำะร่วมีม้ีอด้้วย่ด่้ตลำอด้มี� แลำะหวังเป็ันิอย่�่งย่ิ�งว่�สหกรณ์์ออมีที่รัพื้ย่์ข้�ร�ช่ก�รกระที่รวง

ศึกษ�ธิก�ร จำ�กัด้ จะม่ีคว�มีเจริญก้�วหน้ิ�อย่่�งมัี�นิคง แลำะย่ั�งย่้นิส้บัไปั

  

  (นิ�ย่จร่ญ  ช่่ลำ�ภิ)

  ปัระธ�นิกรรมีก�รสหกรณ์์ออมีที่รัพื้ย่์

  ข้�ร�ช่ก�รกระที่รวงศึกษ�ธิก�ร จำ�กัด้ ชุ่ด้ท่ี่� 40

••   ส า รส า ร   ••
ประธานกรรมการประธานกรรมการ
สหกรณ์อ์อมทรัพย์์ข้ำ้รำชกำรสหกรณ์อ์อมทรัพย์์ข้ำ้รำชกำร
กระทรวงศกึษำธิกำร  จ�ำกดักระทรวงศกึษำธิกำร  จ�ำกดั



นายเชาว์์เลิิศ  ขว์ัญเมืือง
ที่่�ปรึกษา

ดร.ชินภััที่ร  ภัูมืิรัตน
ที่่�ปรึกษา

นายไพบูลิย์  เสี่ยงก้อง
ที่่�ปรึกษา

นายปราโมืที่ย์  สีรว์มืนามื
ที่่�ปรึกษา

นายอดุลิย์  ช้ว์นรักธรรมื
รองประธานกรรมืการ คนที่่� 3

นายปัญญา  สีุพรรณพิที่ักษ์
กรรมืการแลิะเหรัญญิก

นายที่รงธรรมื  กาญจนพิบูลิย์
กรรมืการแลิะเลิขานุการ

นายว์ิโรจน์  ใจอาร่รอบ
รองประธานกรรมืการ คนที่่� 1

นายพูลิลิาภั  อินที่รนัฏ
รองประธานกรรมืการ คนที่่� 2

นายจรูญ  ชูลิาภั
ประธานกรรมืการ

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการดำำาเนิินิการ ชุุดำที่ 40



ผศ.อรที่ัย  รัตนานนที่์
กรรมืการ

ผศ.ว์ิสีุที่ธิ�  แก้ว์มืณ่
กรรมืการ

นางสีุภัาพร  สีภัาว์ธรรมื
กรรมืการ

ผศ.ดร.จุฑารัตน์  ศริดารา
กรรมืการ

ดร.ว์รกร  แช่มืเมืืองปัก

ผศ.ศร่จันที่ร์  โตเลิิศมืงคลิ
กรรมืการ

รศ.ดร.สีมืเก่ยรติ  กอบัว์แก้ว์
กรรมืการ

นายพยงค์  สี่เหลิือง
กรรมืการ

นายเสีฐี่ยรพงษ์  แก้ว์ว์ิมืลิ
กรรมืการ

นายกษิพัฒ  ภัูลิังกา
กรรมืการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

บริษัท  วรกรและสุชำดำสอบบัญชี  จ�ำกัด

คณะกรรมการดำำาเนิินิการ ชุุดำที่ 40



นำงจุไรรัตน์  ทิพวัน
หัวหน้ำฝ่ำย์กำรเงิน

นำงดวงเดือน  สำย์สมบัติ
รองผู้จัดกำร

นำงสมจิตร  ธัมวิสุทธิวรำกร
ผู้ช่วย์ผู้จัดกำร คนที่ 1

นำงนพมำศ  แก้วแหย์ม
หัวหน้ำฝ่ำย์บริหำรงำนทั่วไป

นำงสำวจันทร์ตรี  เกษมชัย์นันท์
ผู้ช่วย์ผู้จัดกำร คนที่ 2

นำย์เอนก  ศรีส�ำรำญรุ่งเรือง
ผู้จัดกำร

นำงสุนันทำ  ใจหวัง
หัวหน้ำฝ่ำย์บัญชี

นำงกฤษณ์ำ  ย์ืนย์ง
ผู้ตรวจสอบภำย์ใน

นำงสำวศุภนุช  กรแก้ว
หัวหน้ำฝ่ำย์สินเชื่อฯ

เจ้าหน้ิาที่



นำงสุรีย์์พร  พลชนะ
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย์บัญชี

นำงพัชรี  ศมนลักษณ์์
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย์สินเชื่อฯ

นำงนพวรรณ์  กรรณ์ิกำร์
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย์สินเชื่อฯ

นำงธัญภรณ์์รัตน์  สุข้สุเมฆ
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย์สินเชื่อฯ

นำงมย์ุรีย์์  ทองมูล
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย์กำรเงิน

นำงอรสำ  ใจเสงี่ย์ม
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย์สินเชื่อฯ

นำงสำวสุมัลลิกำ  พำนิชย์ิ่ง
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย์สินเชื่อฯ

นำย์ชินวัตร  จรรจลำนิมิตร
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย์สินเชื่อฯ

นำย์ธีรกุล  มำกไอ
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย์สินเชื่อฯ

นำงนุชนำรถ  ไชย์ปัญญำ
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย์สินเชื่อฯ

เจ้าหนิ้าที่

นำงสำวกมลวรรณ์  อำนนท์
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย์กำรเงิน

นำงประไพวรรณ์  ค�ำจันทร์
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย์กำรเงิน



เจ้าหน้ิาที่

ว่ำที่ร้อย์ตรีสรศักดิ์  สุรำวรรณ์์
เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์

นำย์ธีรวัฒน์  จันทอง
เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์

นำย์ชนสรณ์์  เรืองเชื�อเหมือน
เจ้ำหน้ำที่กฎหมำย์

นำย์สุภกร  ชำญศิริวิริย์กุล
เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์

นำงอติภำ  ทวีคูณ์
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย์บริหำรงำนทั่วไป

นำงอรัญญำ  สองบำง
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย์บริหำรงำนทั่วไป

นำงสำย์ย์นต์  ศรีสนอง
เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์์

นำงสำววรำภรณ์์  หอมเนีย์ม
เจ้ำหน้ำที่สมำคม

นำย์อนุชำ  หวังเจริญ
เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์์

นำย์อรุณ์  เที่ย์งธรรม
เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์

นำย์กฤษดำ  บัวหิรัญ
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย์บริหำรงำนทั่วไป

นำงวำสนำ  มุกดำมณ์ี
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย์บริหำรงำนทั่วไป



8 ก.พ. 63 • การประชุุมใหญ่่สามัญ่ ประจำำาปี 2562 สอ.ศธ.

11 มี.ค. 63 • พิธีลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการ “ส่งเสริมสวัสดิิการด้ิานการทึำาประกันชีุวิตคุ้มครองสินเชืุ�อ”
ระหว่าง สอ.ศธ. กับั บัริษััทึ สหประกันชีุวิต จำำากัดิ (มหาชุน) ณ ห้องประชุุม สอ.ศธ.

26 ก.พ. 63 • สอ.ศธ. วางพานพุ่มสักการะพระบิัดิาแห่งการสหกรณ์ไทึย (วันสหกรณ์แห่งชุาติ) ณ สันนิบัาตสหกรณ์แห่งประเทึศไทึย

24 เม.ย. 63 • สอ.ศธ. ร่วมกับัเข้ตพื�นทีึ�สหกรณ์สมาชิุกชุุมนุมสหกรณ์ออมทึรัพย์แห่งประเทึศไทึย จำำากัดิ กรุงเทึพมหานคร พื�นทีึ� 1
จัำดิโครงการรวมใจำสหกรณ์ส้้ภััยโควิดิ-19 ร่วมมอบัเงินสนับัสนุนให้กับัโรงพยาบัาลราชุวิถีี



17 ต.ค. 63 • สอ.ศธ. จัำดิกิจำกรรมความเอื�ออาทึรต่อสังคมถีวายภััตตาหารเพล และจำตุปัจำจัำยไทึยธรรมเพื�อสนับัสนุนการศึกษัาแด่ิพระภิักษุัสามเณรผู้้้อบัรมบัาลี
ณ วัดิโมลีโลกยารามราชุวรวิหาร

12 ก.ย. 63 • สอ.ศธ. จัำดิการประชุุมเชิุงปฏิิบััติการ การจัำดิทึำาแผู้นกลยุทึธ์ ฉบัับัทีึ� 5 (พ.ศ. 2564 - 2568) ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

16 ส.ค. 63 • สอ.ศธ. ร่วมประชุุมใหญ่่สามัญ่ ประจำำาปี 2562 สมาคมเศรษัฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทึศไทึย ณ ห้องประชุุม สอ.ศธ.

27 พ.ย. 63 • สอ.ศธ. และสมาคมเศรษัฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทึศไทึย 
ร่วมแสดิงความยินดีิกับั นายวิศิษัฐ์  ศรีสุวรรณ์ ทีึ�ได้ิรับัแต่งตั�ง

ให้ดิำารงตำาแหน่งอธิบัดีิกรมส่งเสริมสหกรณ์
ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์



28 พ.ย. 63 • สอ.ศธ. จัำดิโครงการส่งเสริมศาสนาและศิลปวัฒนธรรม พาสมาชิุกทึำาบุัญ่ไหว้พระ ณ จัำงหวัดิราชุบุัรี

24 ก.ค. 63 • สอ.ศธ. จัำดิกิจำกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื�องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชุนมพรรษัาพระบัาทึสมเด็ิจำพระวชิุรเกล้าเจ้ำาอย่้หัว ณ อาคารสมานฉันท์ึ

9 ต.ค. 63 • สอ.ศธ. จัำดิโครงการสัมมนา เรื�อง การเสริมสร้างความร้้ ความเข้้าใจำ และความสัมพันธ์อันดีิระหว่างสหกรณ์กับัหน่วยตัวแทึนหักเงิน ณ ทีึ�จ่ำาย
 ณ ห้องประชุุมจัำนทึรเกษัม อาคารหอประชุุมคุรุสภัา ชัุ�น 4

19-20 ธ.ค. 63 • สอ.ศธ. จัำดิโครงการฝึึกอบัรมหลักส้ตรกฎหมาย ว่าด้ิวยการป้องกันและปราบัปรามการฟอกเงิน และการวิเคราะห์สินเชืุ�อ
บัริหารหนี� เจ้ำาหนี�และผู้้้คำ�าประกันสหกรณ์ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์



14 ธ.ค. 63 • สสอ.ศธ. ร่วมกับั สอ.ศธ. จัำดิเทึศน์มหาชุาติเวสสันดิรชุาดิก
และแสดิงปาฐกถีาธรรมพิเศษั โดิย สมเด็ิจำพระมหารัชุมงคลมุนี (ธงชัุย ธมฺมธโชุ)

ณ หอประชุุมคุรุสภัา กระทึรวงศึกษัาธิการ

24 เม.ย. 63 • สสอ.ศธ. มอบัเงินสนับัสนุนเพื�อเป็นทุึนการศึกษัาแก่เด็ิกนักเรียน
ณ วิทึยาลัยเทึคนิคดุิสิต กรุงเทึพมหานคร

26 มิ.ย. 63 • สสอ.ศธ. ถีวายเงินสมเด็ิจำพระกนิษัฐาธิราชุเจ้ำา
กรมสมเด็ิจำพระเทึพรัตนราชุสุดิาฯ สยามบัรมราชุกุมารี

ณ ศาลาดุิสิดิาลัย สวนจิำตรลดิา

7 ธ.ค. 63 • สสอ.ศธ. จัำดิการประชุุมใหญ่่สามัญ่ ประจำำาปี 2562 
ณ หอประชุุมคุรุสภัา กระทึรวงศึกษัาธิการ



16 พ.ย. 63
สอ.ศธ. ศึกษัาด้ิงาน ณ สหกรณ์ออมทึรัพย์สาธารณสุข้จัำงหวัดิข้อนแก่น จำำากัดิ

16 พ.ย. 63
สอ.ศธ. ศึกษัาด้ิงาน ณ สหกรณ์ออมทึรัพย์คร้อุดิรธานี จำำากัดิ

17 พ.ย. 63
สอ.ศธ. ศึกษัาด้ิงาน ณ สหกรณ์ออมทึรัพย์คร้ชัุยภ้ัมิ จำำากัดิ



24 มิ.ย. 63 • สอ.ศธ. ร่วมกับัสำานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทึพมหานคร พื�นทีึ� 1 
สนับัสนุนโครงการระบัายเกลือเพื�อชุ่วยเหลือสหกรณ์ผู้้้ผู้ลิตเกลือทึะเล

ในพื�นทีึ�จัำงหวัดิเพชุรบุัรี สมุทึรสาคร และสมุทึรสงคราม
ณ สำานักงาน สอ.ศธ.

19 ต.ค. 63 • สอ.ศธ. จัำดิโครงการสหกรณ์สัญ่จำรพบัผู้้้บัริหารและสมาชิุก
ณ สำานักงานพระพุทึธศาสนาแห่งชุาติ

1 ก.ย. 63 • สหกรณ์ออมทึรัพย์พนักงานบัริษััทึการบิันไทึย จำำากัดิ และสหกรณ์
ออมทึรัพย์มหาวิทึยาลัยศรีนครินทึรวิโรฒ จำำากัดิ ศึกษัาด้ิงาน ณ สำานักงาน สอ.ศธ.

12 พ.ย. 63 • สอ.ศธ. จัำดิโครงการสหกรณ์สัญ่จำรพบัผู้้้บัริหารและสมาชิุก
ณ กระทึรวงวัฒนธรรม

10 พ.ย. 63 • สอ.ศธ. จัำดิโครงการสหกรณ์สัญ่จำรพบัผู้้้บัริหารและสมาชิุก
ณ มหาวิทึยาลัยราชุภััฏิบ้ัานสมเด็ิจำเจ้ำาพระยา



                   เดือน
เงินกู้/ดอกเบี้ย  

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

เงินให้กู้-พิเศษ 530,000.00 2,350,000.00 860,000.00 409,000.00 6,110,000.00 2,919,000.00

เงินให้กู้-สำมัญ 185,913,500.00 131,287,100.00 189,949,000.00 98,818,200.00 82,825,300.00 93,519,900.00

เงินให้กู้-ฉุกเฉิน 4,206,700.00 3,419,200.00 3,446,000.00 2,147,226.00 2,300,700.00 2,628,800.00

ดอกเบี�ย์ 44,690,933.92 42,279,582.98 44,328,516.76 41,788,887.50 43,367,191.75 41,860,078.35

                   เดือน
เงินกู้/ดอกเบี้ย  

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เงินให้กู้-พิเศษ 2,000,000.00 1,727,000.00 5,470,000.00 4,675,000.00 2,880,000.00 3,100,000.00

เงินให้กู้-สำมัญ 81,904,500.00 81,467,800.00 73,260,500.00 144,620,100.00 150,047,500.00 116,917,400.00

เงินให้กู้-ฉุกเฉิน 3,373,000.00 16,641,500.00 6,886,600.00 5,403,900.00 5,575,200.00 4,392,900.00

ดอกเบี�ย์ 43,132,521.00 43,071,691.50 41,560,666.61 42,498,885.75 41,763,294.75 43,486,419.63
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จ�ำนวนเงิน
(ล้ำนบำท)

ตารางเปรียบเทียบเงินกู้กับดอกเบี้ย
เดือนมกราคม - ธัันวาคม 2563



ร�ยก�ร พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รำย์ได้ 621,926,354.44 685,810,346.12 754,068,208.54 779,651,590.52 777,856,744.91

ค่ำใช้จ่ำย์  197,361,888.07 229,904,251.12 274,713,846.01 291,239,350.09 302,257,100.38

ก�ำไรสุทธิ 424,564,466.37 455,906,095.00 479,354,362.53 488,412,240.43 475,599,644.53

ตารางแสดงจ�านวนรายได้ ค่าใช้จ่าย และก�าไรสุทธัิ

0

100

200

300

400

500

600

700

800

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563

รายได้

คา่ใชจ้า่ย

กาํไรสทุธิ

จ�ำนวนเงิน  (ล้ำนบำท)

ล�าดับ ก�าไรสุทธิประจ�าปี  2563 จ�านวนเงิน ร้อยละ

1. จัดสรรให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อบังคับ
  - เงินส�ารองตามข้อบังคับ
  - ค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์

47,589,964.45

47,559,964.45
30,000.00

10.01

2. จัดสรรให้สมาชิก
  - เงินปันผลตามหุ้นที่ช�าระแล้ว
  - เงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก

396,854,272.43
290,894,973.41
105,959,299.02

83.44

3.  จัดสรรให้กรรมการและเจ้าหน้าที่
  - เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่

12,647,000.00
12,647,000.00

2.66

4. จัดสรรให้สมาชิกเป็นทุนต่าง ๆ
  - ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
  - ทุนสาธารณประโยชน์
  - ทุนส่งเสริมสวัสดิการ
  - ทุนส่งเสริมการศึกษา
  - ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ
  - ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค�้าประกัน

18,508,407.65
1,008,407.65

900,000.00
15,500,000.00

1,000,000.00
50,000.00
50,000.00

3.89

รวม 475,599,644.53 100.00

แสดงการจัดสรรก�าไรสุทธัิ

ประจ�าปี 2563
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รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25632563
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด 21

ระเบีียบีวาระที่ี�

 ตามข้้อบัังคัับัสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด ข้้อ 55 กำาหนดว่า 

การประชุมใหญ่่ข้องสหกรณ์์จำะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อย์กว่ากึ�งหนึ�งข้องจำำานวนสมาชิกทั�งหมด 

หรือไม่น้อย์กว่า 100 คัน จึำงจำะเป็นองค์ัประชุม ข้ณ์ะนี� มีสมาชิกมาประชุมจำำานวน.............คัน จึำงถืือว่า

คัรบัองค์ัประชุมแล้้ว

 การเชิญ่สมาชิกมาประชุมใหญ่่สามัญ่ประจำำาปีในวันนี�ก็เพื�อแถืล้งผล้การดำาเนินงานข้อง

สหกรณ์์ในรอบัปีที�ผ่านมา แล้ะเป็นการปฏิิบััติตามข้้อบัังคัับัสหกรณ์์ข้้อ 52 ที�กำาหนดให้มีการประชุมใหญ่่

สามัญ่อย์่างน้อย์ปีล้ะหนึ�งคัรั�ง ภาย์ใน 150 วัน นับัแต่วันสิ�นปีบััญ่ชีข้องสหกรณ์์ ในรอบัปีที�ผ่านมา 

ผล้การดำาเนินการเป็นที�น่าพอใจำเป็นอย่์างยิ์�ง ซึึ่�งจำะได้แถืล้งงบัการเงินที�ผ้้สอบับััญ่ชีได้ตรวจำแล้ะ 

รับัรองแล้้ว ให้สมาชิกได้ทราบัในวาระต่อไป ตล้อดจำนราย์งานผล้การตรวจำสอบักิจำการ ในปีนี� 

ระเบีียบีวาระทีี่� 3 เร่�องพิิจารณาการเล่ือกต้ั้�งกรรมการดำำาเนิินิการแลืะผู้้�ตั้รวจสอบีกิจการ จะเล่ื�อนิ 

ออกไปก่อนิจนิกว่าสถานิการณ์การระบีาดำของโรคติั้ดำเช่ื้�อไวร้สโคโรนิา 2019 จะคลีื�คลืาย ซ่ึ่�งจะ

ประกาศว้นิเล่ือกต้ั้�งอีกคร้�งหน่ิ�ง

 สำาหรับัผล้การดำาเนินงานข้องคัณ์ะกรรมการดำาเนินการชุดที� 40 ในรอบัปี 2563 ได้ 

ดำาเนินงานมีผล้กำาไรสุทธิิ 475,599,644.53 บัาท ซึึ่�งมติที�ประชุมใหญ่่ประมาณ์การกำาไรประจำำาปี 2563  

เป็นเงินจำำานวน 420,198,000.00 บัาท สหกรณ์์สามารถืทำากำาไรสุทธิิได้เกินประมาณ์การที�ตั�งไว้ อันเป็น

ผล้จำากคัณ์ะกรรมการแล้ะฝ่่าย์จัำดการมีการบัริหารงานในเชิงรุกมากขึ้�น ประชาสัมพันธ์ิเข้้าถึืงสมาชิก

มากขึ้�น ทั�งในร้ปแบับัการประชาสัมพันธ์ิในใบัเสร็จำรับัเงิน แผ่นพับั ระบับัสมาชิกออนไล้น์ผ่านมือถืือ 

(Mobile Application) ระบับั Website ข้องสหกรณ์์ หน่วย์ตัวแทนแล้ะจำากเจ้ำาหน้าที�สหกรณ์์ แล้ะ 

เชิญ่ชวนสมาชิกให้นำาเงินฝ่ากกับัสหกรณ์์ จึำงทำาให้มีย์อดเงินฝ่ากเพิ�มขึ้�นเป็น 8,452,625,186.41 บัาท 

แล้ะได้นำาเงินส่วนเกินสภาพคัล่้องหลั้งจำากให้สมาชิกก้้ยื์มแล้้วไปหาผล้ประโย์ชน์ตามหลั้กเกณ์ฑ์์แล้ะ

เงื�อนไข้ข้องกรมส่งเสริมสหกรณ์์ กรมตรวจำบััญ่ชีสหกรณ์์ คัณ์ะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์์แห่งชาติ 

แล้ะ พ.ร.บั.สหกรณ์์ ทำาให้สามารถืจ่ำาย์เงินปันผล้ได้ในอัตราร้อย์ล้ะ 5.25 เงินเฉลี้�ย์คืันเป็นอัตรา 

ร้อย์ล้ะ 21 ทั�งยั์งสามารถืจัำดสรรเป็นสวัสดิการให้กับัสมาชิกเป็นทุนในร้ปแบับัต่างๆ 

 ในรอบัปีที�ผ่านมาคัณ์ะกรรมการดำาเนินการได้ช่วย์เหลื้อสมาชิกแล้ะคัรอบัคัรัวสมาชิกที�

ถึืงแก่กรรม ประสบัอัคัคีัภัย์ ประสบัอุทกภัย์ บัริจำาคัเพื�อการกุศึล้กับัหน่วย์งานต่างๆ ให้สวัสดิการสมาชิก

ที�มีอายุ์คัรบัหกสิบัปีบัริบ้ัรณ์์แล้ะสมาชิกที�ภักดีต่อองค์ักร ตล้อดจำนการให้ทุนการศึึกษาแก่บุัตรสมาชิก  

อีกทั�งยั์งจัำดให้มีโคัรงการใหม่แล้ะต่อเนื�องในลั้กษณ์ะที�เป็นประโย์ชน์กับัสมาชิกอีกหล้าย์โคัรงการ

เร่ื่�องปรื่ะธานแจ้้งให้้ที่่�ปรื่ะชุุมให้ญ่่
สามัญ่ปรื่ะจ้ำาปีที่รื่าบ11
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 สุดท้าย์นี� ข้อข้อบัคุัณ์ผ้้สอบับััญ่ชี ที�ได้ช่วย์เร่งรัดตรวจำสอบับััญ่ชีข้องสหกรณ์์ให้เสร็จำ

เรีย์บัร้อย์ แล้ะเจ้ำาหน้าที�กรมส่งเสริมสหกรณ์์ กรมตรวจำบััญ่ชีสหกรณ์์ ที�ได้ช่วย์เหลื้อให้คัำาแนะนำา ให้

ข้้อคิัดเห็นที�เป็นประโย์ชน์ต่อการดำาเนินงานข้องคัณ์ะกรรมการดำาเนินการตล้อดมา ก่อนจำะดำาเนินการ

ประชุมตามวาระการประชมุที�กำาหนดไว้ สิ�งที�ได้ปฏิิบััติเป็นประเพณี์ คืัอ การยื์นไว้อาลั้ย์แก่เพื�อนสมาชิก

ที�ถึืงแก่กรรมในรอบัปี 2563 มีสมาชิกถึืงแก่กรรม 86 ราย์ ราย์ล้ะเอีย์ดปรากฏิในหน้า 108

 จึำงเสนอที�ประชุมใหญ่่เพื�อทราบั แล้ะข้อเชิญ่สมาชิกทุกท่านยื์นไว้อาลั้ย์กับัสมาชิกที� 

ถึืงแก่กรรมเป็นเวล้า 1 นาที
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ระเบีียบีวาระที่ี�

รื่ายงานการื่ปรื่ะชุุมให้ญ่่สามัญ่ปรื่ะจ้ำาปี 2562รื่ายงานการื่ปรื่ะชุุมให้ญ่่สามัญ่ปรื่ะจ้ำาปี 2562
สหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ  จำำากัด

วันเสาร์ท่�  8  กุมภาพันธิ์  พ.ศึ. 2563

ณ์  หอประชุมคุุรุสภา  กระทรวงศึึกษาธิิการ

       ผู้้�มาประชืุ้ม

 1. นาย์จำร้ญ่ ช้ล้าภ ประธิานกรรมการ

 2. นาย์พ้ล้ล้าภ อินทรนัฎ รองประธิานกรรมการคันที�  2

 3. นางจิำรัตติกาล้ ทองสวัสดิ� รองประธิานกรรมการคันที�  3

 4. ผศึ.ศึรีจัำนทร์ โตเลิ้ศึมงคัล้ กรรมการ     

 5. นาย์ทรงธิรรม กาญ่จำนพิบ้ัล้ย์์ กรรมการ

 6. นาย์เสวก วรรณ์สุข้ กรรมการ

 7. นาย์พีระวิทย์์ กล้ำ�าคัำา กรรมการ

 8. ผศึ.วิสุทธิิ� แก้วมณี์ กรรมการ

 9. รศึ.ดร.สมเกีย์รติ กอบััวแก้ว กรรมการ

 10. นาย์เสฐีีย์รพงษ์ แก้ววิมล้ กรรมการ

 11. นางศิึริ ศิึริรัตน์ กรรมการ

 12 นาย์ปัญ่ญ่า สุพรรณ์พิทักษ์ กรรมการแล้ะเหรัญ่ญิ่ก

 13 นาย์อดุล้ย์์ ช้วนรักธิรรม กรรมการแล้ะเล้ข้านุการ   

 14. นาย์ไพบ้ัล้ย์์ เสีย์งก้อง ที�ปรึกษา

 15. นาย์เชาว์เลิ้ศึ ข้วัญ่เมือง ที�ปรึกษา

 16. นาย์เอนก ศึรีสำาราญ่รุ่งเรือง ผ้้จัำดการ

 17. สมาชิกอีกจำำานวน  14,046  คัน  รวมทั�งสิ�น  14,062  คัน                              

  จำากสมาชิกทั�งหมด  16,735 คัน 

เร่ื่�องพิิจ้ารื่ณารัื่บรื่องรื่ายงาน
การื่ปรื่ะชุุมให้ญ่่สามัญ่ปรื่ะจ้ำาปี 256222



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25632563
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด24

ผู้้�เข�าร่วมประชืุ้ม 

 1. นาย์ปราโมทย์์ สรวมนาม ที�ปรึกษา

 2. น.ส.บุัษย์มาศึ หน้ชม ผ้้อำานวย์การกลุ่้มส่งเสริมสหกรณ์์ 1

    ผ้้แทนสำานักงานส่งเสริมสหกรณ์์

    กรุงเทพมหานคัร พื�นที� 1

 3. นาย์มนตรี ช่วย์ช้ ผ้้แทนผ้้สอบับััญ่ชี

 4. นางวรกร แช่มเมืองปัก ผ้้ตรวจำสอบักิจำการ ผ้้แทนบัริษัท

    วรกรแล้ะสุชาดาสอบับััญ่ชี จำำากัด

เริ�มประชุื้มเวลืา  08.30  นิ.

 เมื�อสมาชิกมาประชุมแล้ะอย่้์ในห้องประชุมจำำานวน 214 คัน ถืือว่าคัรบัองค์ัประชุม 

ตามข้้อบัังคัับัข้้อ 55 แล้้ว นาย์จำร้ญ่  ช้ล้าภ ประธิานกรรมการ เป็นประธิานในที�ประชุมแล้ะดำาเนินการ

ประชุมตามระเบีัย์บัวาระการประชุม ดังนี�

     ระเบีียบีวาระที่ี� 1 เรื่่�องที่่�ปรื่ะธานแจ้้งให้้ที่่�ปรื่ะชุุมให้ญ่่สามัญ่ปรื่ะจ้ำาปีที่รื่าบ

	 ประธาน		แจำ้งที�ประชุมใหญ่่ทราบั ดังนี�  
 1. สหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด กำาหนดประชุมใหญ่่สามัญ่

ประจำำาปี 2562 วันที� 8 กุมภาพันธ์ิ 2563 เพื�อราย์งานผล้การดำาเนินงานแล้ะเป็นการปฏิิบััติตามข้้อบัังคัับั

สหกรณ์์ ข้้อ 52 กำาหนดมีการประชุมใหญ่่ภาย์ใน 150 วัน นับัแต่วันสิ�นปีบััญ่ชี

 2. ข้อแนะนำาผ้้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์์ ผ้้สอบับััญ่ชี ผ้้ตรวจำสอบักิจำการ แล้ะแข้กผ้้มีเกีย์รติ 

ที�มาร่วมประชุมใหญ่่สามัญ่ประจำำาปี 2562 

 3. สหกรณ์์ได้จัำดสวัสดิการต่างๆ ช่วย์เหลื้อสมาชิกแล้ะคัรอบัคัรัว เช่น บุัคัคัล้ในคัรอบัคัรัว

ถึืงแก่กรรม ประสบัอัคัคีัภัย์ อุทกภัย์ สมาชิกอายุ์คัรบั 60 ปี สมาชิกภักดีต่อองค์ักร สมาชิกประสบั

อุบััติเหตุ สวัสดิการสำาหรับัสมาชิกที�เป็นคันโสด เป็นต้น ซึึ่�งในแต่ล้ะปีสหกรณ์์ให้สวัสดิการแก่สมาชิก

เป็นจำำานวนมาก

 4. ข้อเชิญ่สมาชิกทุกท่านยื์นไว้อาลั้ย์ให้แก่สมาชิกที�ถึืงแก่กรรมในปี 2562 จำำานวน 66 ราย์  

เป็นเวล้า 1 นาที ราย์ชื�อสมาชิกที�เสีย์ชีวิต ตามราย์ล้ะเอีย์ดในหนังสือราย์งานประจำำาปี 2562 หน้า 126 

 จึำงเสนอที�ประชุมเพื�อทราบัแล้ะข้อเชิญ่สมาชกิทุกท่านยื์นไว้อาลั้ย์ แก่สมาชิกที�ถึืงแก่กรรม

เป็นเวล้า 1 นาที

    ทราบัแล้ะยื์นไว้อาลั้ย์แก่สมาชิกที�ถึืงแก่กรรมเป็นเวล้า 1 นาที



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25632563
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด 25

     ระเบีียบีวาระที่ี� 2 พิิจ้ารื่ณารื่ับรื่องรื่ายงานการื่ปรื่ะชุุมให้ญ่่สามัญ่ปรื่ะจ้ำาปี 2561 พิิจ้ารื่ณารื่ับรื่องรื่ายงานการื่ปรื่ะชุุมให้ญ่่สามัญ่ปรื่ะจ้ำาปี 2561 
  เม่�อวัันที่่�  9  กุมภาพิันธ์  2562  เม่�อวัันที่่�  9  กุมภาพิันธ์  2562

 ประธาน  มอบันาย์อดุล้ย์์  ช้วนรักธิรรม  เล้ข้านุการ  นำาเสนอ

 นายอดุุลย์		ช้้วนรักธรรม			เลขานุการ		เสนอราย์งานการประชุมใหญ่่สามัญ่ประจำำาปี 2561  

เมื�อวันที� 9 กุมภาพันธ์ิ 2562 ตามราย์ล้ะเอีย์ดในหนังสือราย์งานประจำำาปี 2562 หน้า 23-33 ให้ 

ที�ประชุมใหญ่่พิจำารณ์า

 ประธาน			เสนอที�ประชุมใหญ่่รับัรองราย์งานการประชุมตามที�เล้ข้านุการเสนอ

     รับัรองราย์งานการประชุมใหญ่่สามัญ่ประจำำาปี 2561 เมื�อวันที� 9 

กุมภาพันธ์ิ 2562 โดย์ไม่มีการแก้ไข้

     ระเบีียบีวาระที่ี� 3 เรื่่�องการื่เลื่อกตั้ั�งคณะกรื่รื่มการื่ดำำาเนินการื่ ชุุดำที่่� 40เรื่่�องการื่เลื่อกตั้ั�งคณะกรื่รื่มการื่ดำำาเนินการื่ ชุุดำที่่� 40
  แลืะผู้้้ตั้รื่วัจ้สอบกิจ้การื่  แลืะผู้้้ตั้รื่วัจ้สอบกิจ้การื่

 3.1 การื่เลื่อกตั้ั�งคณะกรื่รื่มการื่ดำำาเนินการื่ ชุุดำที่่� 40

  ประธาน  มอบันาย์เอนก  ศึรีสำาราญ่รุ่งเรือง  ผ้้จำัดการ  นำาเสนอ

  นายเอนก	 	 ศรีสำำาราญรุ�งเรือง	 ผู้้้จััดุการ เสนอว่า ตามข้้อบัังคัับัสหกรณ์์ออมทรัพย์์

ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด พ.ศึ. 2543 ข้้อ 59 กำาหนดให้คัณ์ะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์์

มีวาระอย่้์ในตำาแหน่งคัราวล้ะสองปีนบััแต่วนัเลื้อกตั�ง แล้ะข้้อ 60 กำาหนดให้กรรมการดำาเนินการสหกรณ์์

ต้องออกจำากตำาแหน่งเพราะเหตุถึืงคัราวออกตามวาระ ในปี 2562 มีกรรมการดำาเนินการ ชุดที� 39 

พ้นจำากตำาแหน่งเพราะเหตุดังกล่้าว จำำานวน 8 คัน ดังนี�

   ตำาแหน่ง กรรมการดำำาเนิินิการ  ได้แก่

 1. นาย์เสฐีีย์รพงศ์ึ แก้ววิมล้ สังกัด กลุ่้ม 1  หน่วย์ 1.1

 2. นางศิึริ ศิึริรัตน์ สังกัด กลุ่้ม 1  หน่วย์ 1.3 

 3. นาย์พีระวิทย์์ กล้ำ�าคัำา สังกัด กลุ่้ม 3  หน่วย์ 3.1

 4. รศึ.ดร.สมเกีย์รติ กอบััวแก้ว สังกัด กลุ่้ม 3  หน่วย์ 3.2

 5. นางจิำรัตติกาล้ ทองสวัสดิ� สังกัด กลุ่้ม 4  หน่วย์ 4.1

 6. นางยุ์พา ทวีวัฒนะกิจำบัวร สังกัด กลุ่้ม 5  หน่วย์ 5.1  

 7. นาย์พ้ล้ล้าภ อินทรนัฏิ สังกัด กลุ่้ม 5  หน่วย์ 5.4  

 8. นาย์เสวก วรรณ์สุข้ สังกัด กลุ่้ม 5  หน่วย์ 5.9

 



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25632563
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด26

    ตำาแหน่ง ผู้้�ตั้รวจสอบีกิจการ  ที�มีวาระการดำารงตำาแหน่งคัราวล้ะ 1 ปี

  จึำงกำาหนดให้มีการเลื้อกตั�งคัณ์ะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์์ ชุดที� 40 เพื�อแทน

กรรมการดำาเนินการสหกรณ์์ แล้ะผ้้ตรวจำสอบักิจำการที�พ้นจำากตำาแหน่งตามวาระแล้ะล้าออกดังกล่้าว  

ตามราย์ล้ะเอีย์ดในหนังสือราย์งานประจำำาปี 2562 หน้า 34-40

    เห็นชอบัให้ดำาเนินการเลื้อกตั�งกรรมการดำาเนินการสหกรณ์์ แล้ะ 

ผ้้ตรวจำสอบักิจำการ ตามที�สหกรณ์์ได้กำาหนดราย์ล้ะเอีย์ดตามเสนอ

     ระเบีียบีวาระที่ี� 4 เรื่่�องส่บเน่�องจ้ากการื่ปรื่ะชุุมครื่ั�งที่่�แลื้วัเรื่่�องส่บเน่�องจ้ากการื่ปรื่ะชุุมครื่ั�งที่่�แลื้วั
 

- ไม่มี -

     ระเบีียบีวาระที่ี� 5  เร่ื่�องรัื่บที่รื่าบรื่ายงานผู้ลืการื่ดำำาเนินงาน ปรื่ะจ้ำาปี 2562เร่ื่�องรัื่บที่รื่าบรื่ายงานผู้ลืการื่ดำำาเนินงาน ปรื่ะจ้ำาปี 2562

 ประธาน  มอบันาย์เอนก  ศึรีสำาราญ่รุ่งเรือง  ผ้้จำัดการ  นำาเสนอ

 นายเอนก		ศรีสำำาราญรุ�งเรือง		ผู้้้จััดุการ  นำาเสนอ ราย์งานผล้การดำาเนินงานประจำำาปี 2562  

ในด้านคัวามเจำริญ่เติบัโตข้องธุิรกิจำ จำำานวนสมาชิก ทุนดำาเนินงาน กำาไรสุทธิิ ทุนเรือนหุ้น เงินรับัฝ่าก  

การให้เงินก้้แก่สมาชิกแล้ะสหกรณ์์อื�นๆ เงินล้งทุน ทุนสาธิารณ์ประโย์ชน์แล้ะการจัำดสวัสดิการต่างๆ 

แล้ะผล้งานข้องคัณ์ะกรรมการฝ่่าย์ต่างๆ ประกอบัด้วย์ 7 ด้าน ได้แก่

     (1) ด้านบัริหาร     

     (2) ด้านการสร้างคัวามมั�นคังแล้ะคัวามก้าวหน้าข้องสหกรณ์์

     (3) ด้านการพัฒนาบัุคัล้ากรแล้ะองคั์กร    

     (4) ด้านการให้สวัสดิการ   

     (5) ด้านระเบัีย์บัแล้ะกฎหมาย์ 

     (6) ด้านประชาสัมพันธิ์

      (7) ด้านเชื�อมโย์งเคัรือข้่าย์    

 ตล้อดจำนกิจำกรรมระหว่างปี ตามราย์ล้ะเอีย์ดในหนังสือราย์งานประจำำาปี 2562 หน้า 41-51

 จำึงเสนอที�ประชุมใหญ่่เพื�อทราบั

 ประธาน  เสนอที�ประชุมใหญ่่รับัทราบัราย์งานผล้การดำาเนินงานประจำำาปี 2562

    รับัทราบั



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25632563
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด 27

     ระเบีียบีวาระที่ี� 6  เรื่่�องรื่ายงานการื่ตั้รื่วัจ้สอบกิจ้การื่ ปรื่ะจ้ำาปี 2562เรื่่�องรื่ายงานการื่ตั้รื่วัจ้สอบกิจ้การื่ ปรื่ะจ้ำาปี 2562

 ประธาน  มอบัผ้้แทนบัริษัท วรกรแล้ะสุชาดาสอบับััญ่ชี จำำากัด  นำาเสนอ  

 นางวรกร		แช้�มเมืองปัก			ผู้้้ตรวจัสำอบกิจัการ  นำาเสนอราย์งานการตรวจำสอบักิจำการ สำาหรับั

ปีสิ�นสุดวันที� 31 ธัินวาคัม 2562 ตามราย์ล้ะเอีย์ดในหนังสือราย์งานประจำำาปี 2562 หน้า 52-60

 จำึงเสนอที�ประชุมใหญ่่เพื�อทราบั

 ประธาน  เสนอที�ประชุมใหญ่่รับัทราบัราย์งานการตรวจำสอบักิจำการ ประจำำาปี 2562

     รับัทราบั

     ระเบีียบีวาระที่ี� 7  เรื่่�เรื่่�องรื่ับที่รื่าบการื่จ้ัดำที่ำาปรื่ะกันชุ่วัิตั้เพิ่�อคำ�าปรื่ะกันเงินก้้องรื่ับที่รื่าบการื่จ้ัดำที่ำาปรื่ะกันชุ่วัิตั้เพิ่�อคำ�าปรื่ะกันเงินก้้

 ประธาน  แจ้ำงว่า ด้วย์สหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด ได้ตระหนัก

ถึืงปัญ่หาในการคัำ�าประกนัเงินก้้ข้องเพื�อนสมาชิกที�อย่้์ในฐีานะข้องผ้ค้ัำ�าประกนัเงินก้้ หากสมาชกิผ้้ก้้ประสบั

เหตุการณ์์ที�ไม่ปกติ (ถึืงแก่กรรม) ในระหว่างการผ่อนชำาระหนี�กับัสหกรณ์์ ผล้กระทบัที�ตามมาจำะทำาให้

บุัคัคัล้ใกล้้ชิดได้รับัคัวามเดือดร้อน โดย์เฉพาะผ้้คัำ�าประกัน ถ้ืามีการทำาประกันเงินก้้ บัริษัทประกัน จำะมา

รับัภาระแทน เป็นการล้ดคัวามเสี�ย์งข้องผ้้คัำ�าประกัน แล้ะสหกรณ์์ไม่ต้องตั�งสำารองหนี�สงสัย์จำะส้ญ่ตาม

มาตรฐีานการสอบับััญ่ชี กรณี์สมาชิกถึืงแก่กรรมแล้้วไม่สามารถืเรีย์กเก็บัจำากผ้้คัำ�าประกันได้ สหกรณ์์

ต้องตั�งสำารองหนี�ส้ญ่เป็นค่ัาใช้จ่ำาย์เพิ�มขึ้�น จำะมีผล้ทำาให้กำาไรล้ดล้ง หากเกิดเหตุการณ์์ดังกล่้าวข้้างต้น 

อีกทั�งเป็นการช่วย์ในการตัดสินใจำในการคัำ�าประกันเงินก้้ข้องเพื�อนสมาชิก ซึึ่�งในปัจำจุำบัันจำะหาสมาชิก 

คัำ�าประกันเงินก้้ได้ย์ากอย่้์แล้้ว เนื�องจำากผ้้คัำ�าประกันกลั้วต้องรับัผิดชอบัเงินก้้ ในกรณี์ที�ผ้้ก้้ไม่สามารถื 

ชำาระหนี�เงินก้้ได้ 

 ดังนั�น สหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด จึำงคัวรให้สมาชิกผ้้ก้้ทำา

ประกันชีวิต เพื�อบัรรเทาคัวามเดือดร้อนข้องผ้้คัำ�าประกันแล้ะทาย์าทข้องสมาชิกเอง หากเกิดเหตุการณ์์

ที�ไม่คัาดคิัดเกิดขึ้�น ทางบัริษัทฯ ผ้้รับัทำาประกันชีวิตจำะดำาเนินการปล้ดหรือล้ดภาระหนี�สินที�คังค้ัางกับั

สหกรณ์์แทนผ้้คัำ�าประกันหรือทาย์าทข้องสมาชิก

 จึำงเสนอที�ประชุมใหญ่่เพื�อรับัทราบัการให้ผ้้ก้้สามารถืจัำดทำาประกันชีวิตเพื�อบัรรเทาคัวาม

เดือดร้อนคัำ�าประกันเงินก้้ โดย์มอบัคัณ์ะกรรมการดำาเนินการพิจำารณ์าดำาเนินการต่อไป

     รับัทราบัการให้ผ้้ก้้สามารถืจัำดทำาประกันชีวิตเพื�อบัรรเทาคัวาม 

เดือดร้อนคัำ�าประกันเงินก้้ โดย์มอบัคัณ์ะกรรมการดำาเนินการพิจำารณ์าดำาเนินการต่อไป



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25632563
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด28

     

     ระเบีียบีวาระที่ี� 8  
เรื่่�องพิิจ้ารื่ณาอนุมัตั้ิงบแสดำงฐานะการื่เงินเรื่่�องพิิจ้ารื่ณาอนุมัตั้ิงบแสดำงฐานะการื่เงิน

  แลืะงบกำาไรื่ขาดำทีุ่น ปรื่ะจ้ำาปี 2562  แลืะงบกำาไรื่ขาดำทีุ่น ปรื่ะจ้ำาปี 2562

 ประธาน ได้เชิญ่ นาย์มนตรี ช่วย์ช้ ผ้้แทนผ้้สอบับััญ่ชี แถืล้งงบัแสดงฐีานะการเงินแล้ะ 

งบักำาไรข้าดทุนประจำำาปี 2562

 นายมนตรี			ช้�วยช้้			ผู้้้แทนผู้้้สำอบบัญชี้  นำาเสนอราย์งานงบัแสดงฐีานะการเงิน งบักำาไรข้าดทุน  

งบักระแสเงินสด แล้ะหมาย์เหตุประกอบังบัการเงิน สำาหรับัปีสิ�นสุด 31 ธัินวาคัม 2562 ตามราย์ล้ะเอีย์ด

ในหนังสือราย์งานประจำำาปี 2562 หน้า 62-95

 จึำงเสนอที�ประชุมใหญ่่เพื�อพิจำารณ์าอนุมัติงบัแสดงฐีานะการเงินแล้ะงบักำาไรข้าดทุน 

ประจำำาปี 2562

 ประธาน เสนอที�ประชุมใหญ่่พิจำารณ์าอนุมัติงบัแสดงฐีานะการเงินแล้ะงบักำาไรข้าดทุน

ประจำำาปี 2562 ตามที�ผ้้สอบับััญ่ชีเสนอ

    อนุมัติงบัแสดงฐีานะการเงินแล้ะงบักำาไรข้าดทุนประจำำาปี 2562 

ตามที�ผ้้สอบับััญ่ชีเสนอ

     ระเบีียบีวาระที่ี� 9  เรื่่�องพิิจ้ารื่ณาอนุมัตั้ิการื่จ้ัดำสรื่รื่กำาไรื่สุที่ธิ ปรื่ะจ้ำาปี 2562เรื่่�องพิิจ้ารื่ณาอนุมัตั้ิการื่จ้ัดำสรื่รื่กำาไรื่สุที่ธิ ปรื่ะจ้ำาปี 2562 

 ประธาน  เสนอพจิำารณ์าอนมัุติการจัำดสรรกำาไรสุทธิิประจำำาปี 2562 เป็นเงิน 488,412,240.43 

บัาท (สี�ร้อย์แปดสิบัแปดล้้านสี�แสนหนึ�งหมื�นสองพันสองร้อย์สี�สิบับัาทสี�สิบัสามสตางค์ั) แล้ะคัณ์ะ

กรรมการดำาเนินการเห็นสมคัวรจัำดสรรกำาไรสุทธิิตามคัวามในข้้อบัังคัับัสหกรณ์์ ข้้อ 32 ตามราย์ล้ะเอีย์ด

ในหนังสือราย์งานประจำำาปี 2562 หน้า 96 ซึึ่�งคัณ์ะกรรมการดำาเนินการได้เห็นชอบัแล้้ว แล้ะเป็นไปตาม

หลั้กเกณ์ฑ์์ในการบัริหารการเงินแล้ะวิสัย์ทัศึน์ข้องสหกรณ์์ 

 จึำงเสนอที�ประชุมใหญ่่เพื�อพิจำารณ์าอนุมัติให้จัำดสรรกำาไรสุทธิิประจำำาปี 2562

     อนุมัติให้จัำดสรรกำาไรสุทธิิประจำำาปี 2562 ตามเสนอ

    ระเบีียบีวาระที่ี� 10  เรื่่�องพิิจ้ารื่ณาอนุมัตั้ิปรื่ะมาณการื่รื่ายจ้่ายเรื่่�องพิิจ้ารื่ณาอนุมัตั้ิปรื่ะมาณการื่รื่ายจ้่าย
  แลืะปรื่ะมาณการื่รื่ายรื่ับ ปรื่ะจ้ำาปี 2563  แลืะปรื่ะมาณการื่รื่ายรื่ับ ปรื่ะจ้ำาปี 2563

 
 ประธาน  มอบันาย์เอนก  ศึรีสำาราญ่รุ่งเรือง  ผ้้จัำดการ  นำาเสนอ

 นายเอนก	 	ศรีสำำาราญรุ�งเรือง	 	ผู้้้จััดุการ เสนอว่า สหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวง



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25632563
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด 29

ศึึกษาธิิการ จำำากัด ได้จัำดทำาแผนงานประมาณ์การราย์จ่ำาย์แล้ะประมาณ์การราย์รับั ประจำำาปี 2563 

เสนอที�ประชุมใหญ่่พิจำารณ์าตามข้้อบัังคัับัข้้อ 56 (6) ให้สอดคัล้้องกับัแผนกล้ย์ุทธ์ิ ฉบัับัที� 4 พ.ศึ. 

2559-2563 ตามราย์ล้ะเอีย์ดในหนังสือราย์งานประจำำาปี 2563 หน้า 97-101

 ประธาน เสนอที�ประชุมใหญ่่พิจำารณ์าอนุมัติประมาณ์ราย์จ่ำาย์แล้ะประมาณ์การราย์รับั 

ประจำำาปี 2563

    อนุมัติประมาณ์ราย์จ่ำาย์แล้ะประมาณ์การราย์รับั ประจำำาปี 2563  

ตามเสนอ

    ระเบีียบีวาระที่ี� 11  เรื่่�องพิิจ้ารื่ณาอนุมัตั้ิกำาห้นดำวังเงินก้้ย่มห้รื่่อการื่คำ�าปรื่ะกันเรื่่�องพิิจ้ารื่ณาอนุมัตั้ิกำาห้นดำวังเงินก้้ย่มห้รื่่อการื่คำ�าปรื่ะกัน
  ปรื่ะจ้ำาปี 2563  ปรื่ะจ้ำาปี 2563

 ประธาน   แจ้ำงว่า ตามข้้อบัังคัับัสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด 

พ.ศึ. 2543 ข้้อ 56 (5) กำาหนดให้ที�ประชุมสามัญ่ประจำำาปี กำาหนดวงเงินก้้ยื์มหรือการคัำ�าประกัน สำาหรับั

ปีหนึ�งๆ ไว้เพื�อเป็นการหมุนเวีย์นให้สมาชิกก้้ยื์ม 

  สำาหรับัปี 2563 สหกรณ์์ ข้อกำาหนดวงเงินการก้้ย์ืมหรือการคัำ�าประกันเพื�อใช้เป็น

ทุนหมุนเวีย์นเกิดสภาพคัล่้อง จำำานวน 8,700,000,000.- บัาท (แปดพันเจ็ำดร้อย์ล้้านบัาทถ้ืวน) เท่าปีที�แล้้ว 

เป็นไปตามระเบีัย์บันาย์ทะเบีัย์นสหกรณ์์ ว่าด้วย์หลั้กเกณ์ฑ์์การพิจำารณ์าให้คัวามเห็นชอบัวงเงินการก้้ยื์ม

หรือการคัำ�าประกันข้องสหกรณ์์ พ.ศึ. 2561 ข้้อ 7 หลั้กเกณ์ฑ์์การพิจำารณ์าวงเงินการก้้ยื์มหรือการคัำ�า

ประกันข้องสหกรณ์์

ฯล้ฯ

 7.2.2  กำาหนดค่ัาสมัประสทิธิิ�ในการคัำานวณ์วงเงนิการก้ย้์มืข้องสหกรณ์์ แย์กตามประเภท

ข้องสหกรณ์์ ดังนี�

        (1) ประเภทออมทรัพย์์ ถืือใช้วงเงินการก้้ย์ืมข้องสหกรณ์์ไม่เกิน 1.5 เท่าข้องทุน

เรือนหุ้นรวมกับัทุนสำารองข้องสหกรณ์์

ฯล้ฯ

 ปี 2562 สหกรณ์์ มีทุนเรือนหุ้น จำำานวน 5,527,897,400.- บัาท แล้ะทุนสำารอง เป็นเงิน  

640,673,520.61 บัาท รวมเป็นทั�งสิ�น 6,168,570,920.61 บัาท 

 ฉะนั�น ตามระเบีัย์บันาย์ทะเบีัย์นสหกรณ์์ การกำาหนดวงเงินก้้ยื์มหรือการคัำ�าประกัน ปี 2563 

จำำานวน 6,168,570,920.61 x 1.5 = 9,252,856,380.91 บัาท 

 จึำงเสนอที�ประชุมใหญ่่พิจำารณ์าอนุมัติกำาหนดวงเงินก้้ยื์มหรือการคัำ�าประกัน ปี 2563   

จำำานวน 8,700,000,000.- บัาท (แปดพันเจ็ำดร้อย์ล้้านบัาทถ้ืวน) เท่าปีที�แล้้ว 

 ประธาน  เสนอที�ประชุมใหญ่่พิจำารณ์าอนุมัติกำาหนดวงเงินก้้ยื์มหรือการคัำ�าประกัน ปี 2563



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25632563
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     อนุมัติวงเงินก้้ยื์มหรือการคัำ�าประกัน ปี 2563 จำำานวน 8,700,000,000.-

บัาท (แปดพันเจ็ำดร้อย์ล้้านบัาทถ้ืวน)

   ระเบีียบีวาระที่ี� 12  เรื่่�องพิิจ้ารื่ณาคัดำเลื่อกผู้้้สอบบัญ่ชุ่ ปรื่ะจ้ำาปี 2562เรื่่�องพิิจ้ารื่ณาคัดำเลื่อกผู้้้สอบบัญ่ชุ่ ปรื่ะจ้ำาปี 2562

 ประธาน แจ้ำงว่า สหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด ข้อเสนอคััดเลื้อก 

ผ้้สอบับััญ่ชีประจำำาปี 2563 ซึึ่�งตามข้้อบัังคัับัสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด 

พ.ศึ. 2543 ข้้อ 56 (7) กำาหนดให้ที�ประชุมใหญ่่มีอำานาจำหน้าที�ในการพิจำารณ์าคััดเลื้อกผ้้สอบับััญ่ชีแล้ะ

กำาหนดค่ัาตอบัแทน เพื�อเสนอนาย์ทะเบีัย์นแต่งตั�งเป็นผ้้สอบับััญ่ชีสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวง

ศึึกษาธิิการ จำำากัด สำาหรับัปีสิ�นสุดทางบััญ่ชี ณ์ วันที� 31 ธัินวาคัม 2563 ซึึ่�งคัณ์ะกรรมการดำาเนินการ  

ได้พิจำารณ์าคััดเล้ือกผ้้สอบับััญ่ชีโดย์คัำานึงถึืงการเข้้าปฏิิบััติงาน งานสอบับััญ่ชี การเข้้าปฏิิบััติงานสอบั

บััญ่ชี การราย์งานสอบับััญ่ชี ข้้อม้ล้อื�นๆ จำำานวน 2 ราย์ ดังนี�

 1. นางสาวฉัตราภรณ์์  ลี้ลั้คัรานนท์  ผ้้สอบับััญ่ชีรับัอนุญ่าตเล้ข้ที� 10365 แล้ะนาย์มนตรี   

ช่วย์ช้  ผ้้สอบับััญ่ชีรับัอนุญ่าตเล้ข้ที� 3214 เป็นผ้้สอบับััญ่ชีสำารองอีก 1 คัน จำากบัริษัท มนตรีสอบับััญ่ชี

แล้ะกฎหมาย์ จำำากัด เสนอค่ัาธิรรมเนีย์มการสอบับััญ่ชี จำำานวนเงิน 180,000.00 บัาท (หนึ�งแสนแปดหมื�น 

บัาทถ้ืวน) โดย์จำะเข้้าตรวจำสอบับััญ่ชีด้วย์ตนเองอย่์างน้อย์ปีล้ะหนึ�งคัรั�ง แล้ะมอบัหมาย์ให้ผ้้ช่วย์ผ้้สอบั

บััญ่ชีเข้้าตรวจำสอบับััญ่ชีอย่์างน้อย์ปีล้ะ 3-4 คัรั�งๆ ล้ะไม่น้อย์กว่า 4-6 วันทำาการ ซึึ่�งมีจำำานวนผ้้ช่วย์ 

ผ้้สอบับััญ่ชีไม่น้อย์กว่า 5-7 คัน มีการราย์งานผล้การตรวจำสอบับััญ่ชีระหว่างปีให้สหกรณ์์ทราบั แล้ะ

ราย์งานการสอบับััญ่ชีประจำำาปี ตามระเบีัย์บันาย์ทะเบีัย์นสหกรณ์์กำาหนด

 2. นาย์วิโรจำน์  นริศึรานนท์  ผ้้สอบับััญ่ชีรับัอนุญ่าตเล้ข้ที� 3748 แล้ะนางสุคันธ์ิ  ฤทธิิโรจำน์  

ผ้้สอบับััญ่ชีรับัอนุญ่าตเล้ข้ที� 4119 เป็นผ้้สอบับััญ่ชีสำารองอีก 1 คัน จำากบัริษัท สำานักงานสามสิบัสี� 

ออดิต จำำากัด เสนอค่ัาธิรรมเนีย์มการสอบับััญ่ชี จำำานวนเงิน 180,000.00 บัาท (หนึ�งแสนแปดหมื�นบัาท

ถ้ืวน) การตรวจำสอบัปกติประมาณ์ปีล้ะ 4 คัรั�งๆ ล้ะไม่น้อย์กว่า 3-5 วันทำาการ โดย์จำะส่งผ้้ช่วย์เข้้า 

สอบับััญ่ชี ไม่น้อย์กว่า 3-5 คัน มีการราย์งานผล้การตรวจำสอบับััญ่ชีระหว่างปีให้สหกรณ์์ทราบั แล้ะ

ราย์งานการสอบับััญ่ชีประจำำาปี ตามระเบีัย์บันาย์ทะเบีัย์นสหกรณ์์กำาหนด

 ในการนี� คัณ์ะกรรมการดำาเนินการได้พิจำารณ์ากลั้�นกรองคััดเลื้อกผ้้สอบับััญ่ชีสหกรณ์์ 

ประจำำาปี 2562 โดย์คัำานึงถึืงการบัริการให้คัำาปรึกษาแนะนำา การเข้้าปฏิิบััติงานสอบับััญ่ชี ผล้งานการ

ตรวจำสอบั คัวามสามารถืในการตรวจำสอบั การตรวจำเสร็จำทันเวล้า คัวามร้้คัวามสามารถืแล้ะ

ประสบัการณ์์ในการตรวจำสอบับััญ่ชี แล้ะค่ัาธิรรมเนีย์มในอัตราที�เหมาะสม จึำงได้พิจำารณ์าคััดเลื้อก       

บัริษัท มนตรีสอบับััญ่ชีแล้ะกฎหมาย์ จำำากัด เป็นผ้้สอบับััญ่ชีสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวง

ศึึกษาธิิการ จำำากัด 

 จึำงเห็นคัวรคััดเลื้อกนางสาวฉัตราภรณ์์  ลี้ลั้คัรานนท์  ผ้้สอบับััญ่ชีรับัอนุญ่าต เล้ข้ที� 10365 



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25632563
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด 31

แล้ะนาย์มนตรี  ช่วย์ช้  ผ้้สอบับััญ่ชีรับัอนุญ่าตเล้ข้ที� 3214 เป็นผ้้สอบับััญ่ชีสำารองอีก 1 คัน จำากบัริษัท 

มนตรีสอบับััญ่ชีแล้ะกฎหมาย์ จำำากัด เป็นผ้้สอบับััญ่ชี ประจำำาปี 2563 แล้ะกำาหนดค่ัาตอบัแทนในการ

สอบับััญ่ชี จำำานวน 180,000.- บัาท (หนึ�งแสนแปดหมื�นบัาทถ้ืวน) แล้ะนาย์วิโรจำน์  นริศึรานนท์  ผ้้สอบั

บััญ่ชีรับัอนุญ่าตเล้ข้ที� 3748 แล้ะนางสุคันธ์ิ  ฤทธิิโรจำน์  ผ้้สอบับััญ่ชีรับัอนุญ่าตเล้ข้ที� 4119 เป็นผ้้สอบั

บััญ่ชีสำารองอีก 1 คัน จำากบัริษัท สำานักงานสามสิบัสี� ออดิต จำำากัด เป็นผ้้สอบับััญ่ชีสำารอง

 จึำงเสนอที�ประชุมใหญ่่พิจำารณ์าคััดเลื้อกผ้้สอบับััญ่ชีแล้ะกำาหนดค่ัาตอบัแทนประจำำาปี 2563

 ประธาน  เสนอที�ประชุมใหญ่่พิจำารณ์าคััดเลื้อกผ้้สอบับััญ่ชีสหกรณ์์ ประจำำาปี 2563

    อนุมัติเลื้อกนางสาวฉัตราภรณ์์   ลี้ลั้คัรานนท์  ผ้้สอบับััญ่ชีรับัอนุญ่าต 

เล้ข้ที� 10365 แล้ะนาย์มนตรี  ช่วย์ช้  ผ้้สอบับััญ่ชีรับัอนุญ่าตเล้ข้ที� 3214 เป็นผ้้สอบับััญ่ชีสำารอง อีก 

1 คัน จำากบัริษัท มนตรีสอบับััญ่ชีแล้ะกฎหมาย์ จำำากัด เป็นผ้้สอบับััญ่ชีประจำำาปี 2563 แล้ะกำาหนดค่ัา

ตอบัแทนในการสอบับััญ่ชี จำำานวน 180,000.- บัาท (หนึ�งแสนแปดหมื�นบัาทถ้ืวน) แล้ะนาย์วิโรจำน์ 

นริศึรานนท์  ผ้้สอบับััญ่ชีรับัอนุญ่าตเล้ข้ที� 3748 แล้ะนางสุคันธ์ิ  ฤทธิิโรจำน์ ผ้้สอบับััญ่ชีรับัอนุญ่าต 

เล้ข้ที� 4119 เป็นผ้้สอบับััญ่ชีสำารองอีก 1 คัน จำากบัริษัท สำานักงานสามสิบัสี� ออดิต จำำากัด เป็น 

ผ้้สอบับััญ่ชีสำารอง

   ระเบีียบีวาระที่ี� 13  เร่ื่�องพิจิ้ารื่ณาอนมัุตั้กิารื่นำาเงนิไปฝากห้ร่ื่อการื่ลืงที่นุของสห้กรื่ณ์
  ตั้ามปรื่ะกาศคณะกรื่รื่มการื่พิัฒนาการื่สห้กรื่ณ์แห้่งชุาตั้ิ

 ประธาน  มอบั  นาย์เอนก  ศึรีสำาราญ่รุ่งเรือง  ผ้้จำัดการ  นำาเสนอ

 นายเอนก		ศรีสำำาราญรุ�งเรือง	 	ผู้้้จััดุการ  เสนอว่า ณ์ วันที� 31 ธัินวาคัม 2562 สหกรณ์์ 

ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด มีทุนสำารองจำำานวน 640 ล้้านบัาทเศึษ รวมกับัวงเงิน

ที�จำะได้รับัการจัำดสรรกำาไรสุทธิิประจำำาปี 2562 อีกจำำานวน 40 ล้้านบัาท รวมเป็นเงิน 680 ล้้านบัาท       

อาศัึย์อำานาจำตามคัวามในมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบััญ่ญั่ติสหกรณ์์ พ.ศึ. 2542 แล้ะมติคัณ์ะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณ์์แห่งชาติ ออกประกาศึ ณ์ วันที� 3 กรกฎาคัม 2558 เรื�องข้้อกำาหนดการฝ่ากหรือ

ล้งทุนอย่์างอื�นข้องสหกรณ์์ พ.ศึ. 2558

 เพื�อให้การบัริหารการล้งทุนข้องสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด 

เป็นไปด้วย์คัวามสะดวกคัล่้องตัว มั�นคัง แล้ะเกิดผล้ตอบัแทนการล้งทุนที�ดี เป็นไปตามหลั้กเกณ์ฑ์์แล้ะ

เงื�อนไข้ข้องประกาศึข้องคัณ์ะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์์แห่งชาติ ข้้อ 3 (7) กำาหนดให้เงินข้องสหกรณ์์

อาจำฝ่ากหรือล้งทุนหน่วย์ล้งทุนข้องกองทุนรวมที�รัฐีวิสาหกิจำจัำดตั�งขึ้�นโดย์คัวามเห็นชอบัข้องคัณ์ะรัฐีมนตรี

แล้ะอย่้์ในกำากับัหล้กัทรัพย์์แล้ะตล้าดหล้กัทรัพย์์ได้  คัณ์ะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์์ข้อเสนอที�ประชุมใหญ่่ 

พิจำารณ์าอนุมัติให้คัณ์ะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์์นำาเงินไปฝ่ากหรือล้งทุนในหลั้กทรัพย์์จำำานวน 680  

ล้้านบัาท ตามราย์ล้ะเอีย์ดในหนังสือราย์งานประจำำาปี 2562 หน้า 105-106



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25632563
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด32

 จำึงเสนอที�ประชุมใหญ่่พิจำารณ์า

 ประธาน  เสนอที�ประชุมใหญ่่พิจำารณ์าอนุมัติการนำาเงินไปฝ่ากหรือการล้งทุนข้องสหกรณ์์

    อนุมัติการนำาเงินไปฝ่ากหรือการล้งทุนข้องสหกรณ์์ในวงเงิน 680 

ล้้านบัาทตามเสนอ 

    ระเบีียบีวาระที่ี� 14  เรื่่�องพิิจ้ารื่ณาแก้ ไขข้อบังคับเรื่่�องพิิจ้ารื่ณาแก้ ไขข้อบังคับ

 ประธาน  มอบันาย์เอนก  ศึรีสำาราญ่รุ่งเรือง  ผ้้จำัดการ  นำาเสนอ

 นายเอนก	ศรสีำำาราญรุ�งเรือง  เสนอว่าตามมาตรา 43 แห่งพระราชบััญ่ญั่ติสหกรณ์์ พ.ศึ. 2542 

แล้ะที�แก้ไข้เพิ�มเติม กำาหนดให้สหกรณ์์ต้องมีข้้อบัังคัับั ซึึ่�งข้้อคัับัสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวง

ศึึกษาธิิการ จำำากัด ข้้อ 56 (10) กำาหนดให้ที�ประชุมใหญ่่มีอำานาจำพิจำารณ์าแก้ไข้ข้้อบัังคัับั  

 ดังนั�น เพื�อให้สอดคัล้้องกับัพระราชบััญ่ญั่ติสหกรณ์์ แก้ไข้้เพิ�มเติม (ฉบัับัที� 3) พ.ศึ. 2562  

แล้ะพระราชบััญ่ญั่ติปรับัปรุงกระทรวง ทบัวง กรม (ฉบัับัที� 19) พ.ศึ. 2562 ทำาให้ข้้อบัังคัับับัางข้้อไม่

สอดคัล้้องกับักฎหมาย์ จึำงเห็นสมคัวรแก้ไข้ข้้อบัังคัับั สหกรณ์์ออมทรพัย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ 

จำำากัด ดังนี�

- ร่่าง -

ข้้อบัังคัับัข้้อบัังคัับั
สหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัดสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด

แก้ไข้เพ่�มเติิม (ฉบัับัท่� 10) พ.ศึ. ...แก้ไข้เพ่�มเติิม (ฉบัับัท่� 10) พ.ศึ. ...

 โดย์ที�เห็นเป็นการสมคัวรปรับัปรุงข้้อบัังคัับัสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวง

ศึึกษาธิิการ จำำากัด เพื�อให้การดำาเนินกิจำการข้องสหกรณ์์มีคัวามมั�นคังก้าวหน้ายิ์�งขึ้�นแล้ะสอดคัล้้องกับั

กฎหมาย์ ที�ประชุมใหญ่่สามัญ่ประจำำาปี 2562 ข้องสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ 

จำำากัด เมื�อวันที� 8 กุมภาพันธ์ิ พ.ศึ. 2563 ได้ล้งมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไข้เพิ�มเติมข้้อบัังคัับัสหกรณ์์แล้ะ

นาย์ทะเบีัย์นสหกรณ์์ได้รับัจำดทะเบีัย์นแล้้ว มีคัวามดังนี�

 ข้้อ 1 ข้้อบัังคัับันี�เรีย์กว่า “ข้้อบัังคัับัสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ 

จำำากัด แก้ไข้เพิ�มเติม (ฉบัับัที� 10) พ.ศึ. 2563”

 ข้้อ 2 ข้้อบัังคัับันี�ให้ใช้บัังคัับัตั�งแต่วันถัืดจำากวันที�นาย์ทะเบีัย์นสหกรณ์์รับัจำดทะเบีัย์น
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 ข้้อ 3 ให้ย์กเลิ้กคัวามตามที�กำาหนดในข้้อ 4 แห่งข้้อบัังคัับัสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการ

กระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด เล้ข้ทะเบีัย์นข้้อบัังคัับั ที� อ.151544 ซึึ่�งแก้ไข้เพิ�มเติมโดย์ข้้อบัังคัับัสหกรณ์์

ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด แก้ไข้เพิ�มเติม (ฉบัับัที� 4) พ.ศึ. 2547 เสีย์ทั�งหมด แล้ะ

ใช้คัวามต่อไปนี�แทน

 “ข้้อ 4  ในข้้อบัังคัับันี�

   “สหกรณ์์” หมาย์คัวามว่า สหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด

 “สมาชกิ” หมาย์คัวามวา่ สมาชกิสหกรณ์์ออมทรพัย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด

 “คัณ์ะกรรมการดำาเนินการ” หมาย์คัวามว่า คัณ์ะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์์ออมทรัพย์์

ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด 

   “เจ้ำาหน้าที�ข้องสหกรณ์์” หมาย์คัวามว่า ผ้้จัำดการแล้ะเจ้ำาหน้าที�อื�นๆ ซึึ่�งสหกรณ์์แต่งตั�ง

หรือจ้ำางแล้ะแต่งตั�งให้ดำารงตำาแหน่งหน้าที�ประจำำาหรือปฏิิบััติงานอย่์างใดอย่์างหนึ�ง เพื�อประโย์ชน์แก่

กิจำการข้องสหกรณ์์

 “ส่วนราชการ” หมาย์คัวามว่า ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึึกษาธิิการ กระทรวง

วัฒนธิรรม กระทรวงการท่องเที�ย์วแล้ะกีฬา รวมถึืงสำานักงานพระพุทธิศึาสนาแห่งชาติ แล้ะส่วนราชการ

ในกระทรวงการอุดมศึึกษา วิทย์าศึาสตร์ วิจัำย์แล้ะนวัตกรรม ที�เคัย์เป็นส่วนราชการในกระทรวง

ศึึกษาธิิการ (สำานักงานคัณ์ะกรรมการการอุดมศึึกษา) แล้ะมีบุัคัล้ากรเป็นสมาชิกข้องสหกรณ์์

 “เงินได้ราย์เดือน” หมาย์คัวามว่า เงินเดือนแล้ะเงินที�จ่ำาย์คัวบักับัเงินเดือน หรือค่ัาจ้ำาง

ประจำำา ซึึ่�งสมาชิกได้รับัจำากส่วนราชการ แล้ะหมาย์ถึืงบัำานาญ่ตามกฎหมาย์ว่าด้วย์บัำาเหน็จำบัำานาญ่ ซึึ่�ง

สมาชิกได้รับัจำากทางราชการ แล้ะบัำาเหน็จำราย์เดือนข้องล้้กจ้ำางประจำำา 

 ข้้อ 5 ให้ย์กเลิ้กคัวามตามที�กำาหนดในข้้อ 7 แห่งข้้อบัังคัับัสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการ

กระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด เล้ข้ทะเบีัย์นข้้อบัังคัับั ที� อ.151544  ซึึ่�งแก้ไข้เพิ�มเติมโดย์ข้้อบัังคัับัสหกรณ์์

ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด แก้ไข้เพิ�มเติม (ฉบัับัที� 8) พ.ศึ. 2554 เสีย์ทั�งหมด แล้ะ

ใช้คัวามต่อไป นี�แทน

 “ข้้อ 7  วัตถุืประสงคั ์ สหกรณ์์นี�มีวัตถุืประสงคัเ์พื�อส่งเสริมผล้ประโย์ชนท์างเศึรษฐีกจิำแล้ะ

สังคัมข้องบัรรดาสมาชิก โดย์วิธีิช่วย์ตนเองแล้ะช่วย์เหลื้อซึึ่�งกันแล้ะกันตามหลั้กสหกรณ์์ รวมทั�งในข้้อ

ต่อไปนี�

  (1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรพัย์์ โดย์ช่วย์ให้สามารถืสงวนสว่นแห่งราย์ได้ข้องตน

ไว้ในทางอันมั�นคังแล้ะได้รับัประโย์ชน์ตามสมคัวร

  (2) ส่งเสริมให้สมาชิกช่วย์เหลื้อตนเอง  แล้ะช่วย์เหลื้อซึึ่�งกันแล้ะกันในหม่้สมาชิก

  (3) รับัเงินฝ่ากประเภทออมทรัพย์์ หรือประเภทประจำำา จำากสมาชิก หรือสหกรณ์์อื�น 

หรือสมาคัมฌาปนกิจำสงเคัราะห์ ซึึ่�งมีสมาชิกข้องสมาคัมนั�นไม่น้อย์กว่ากึ�งหนึ�งเป็นสมาชิกข้องสหกรณ์์ 

หรือนิติบุัคัคัล้อื�นที�มีบุัคัล้ากรข้องนิติบุัคัคัล้นั�นเป็นสมาชิกสหกรณ์์ไม่น้อย์กว่ากึ�งหนึ�ง

  (4) จัำดหาเงินทุนเพื�อกิจำการตามวัตถุืประสงค์ัข้องสหกรณ์์
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  (5) ให้เงินก้้แก่สมาชิก

  (6) ให้สหกรณ์์อื�นก้้ยื์มเงิน

  (7) ซืึ่�อหุ้นข้องธินาคัารซึ่ึ�งมีวัตถุืประสงค์ั เพื�อให้คัวามช่วย์เหลื้อทางการเงินแก่

สหกรณ์์

  (8) ซืึ่�อหุ้นข้องชุมนุมสหกรณ์์หรือสหกรณ์์อื�น  

  (9) ซืึ่�อหุ้นข้องสถืาบัันที�ประกอบัธุิรกิจำอันทำาให้เกิดคัวามสะดวก หรือส่งเสริม 

คัวามเจำริญ่แก่กิจำการข้องสหกรณ์์

  (10) ซืึ่�อหลั้กทรัพย์์รัฐีบัาล้หรือรัฐีวิสาหกิจำ

  (11) ออกตั�วสัญ่ญ่าใช้เงินแล้ะตราสารการเงิน

  (12) ฝ่ากหรือล้งทุนอย่์างอื�นตามกฎหมาย์แล้ะตามที�คัณ์ะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณ์์แห่งชาติกำาหนด

  (13) การให้ก้้เพื�อการเคัหะ 

  (14) ให้สวัสดิการแล้ะการสงเคัราะห์ตามสมคัวรแก่สมาชิกแล้ะคัรอบัคัรัว

  (15) ร่วมมือกับัทางราชการ สันนิบัาตสหกรณ์์แห่งประเทศึไทย์ ชุมนุมสหกรณ์์แล้ะ

สหกรณ์์อื�น เพื�อส่งเสริมแล้ะปรับัปรุงกิจำการข้องสหกรณ์์

  (16) กระทำาการต่างๆ ตามที�อนุญ่าตไว้ในกฎหมาย์ว่าด้วย์สหกรณ์์ เพื�อให้เป็นไป

ตามวัตถุืประสงค์ั รวมถึืงซืึ่�อ ถืือกรรมสิทธิิ�หรือทรัพย์์สิทธิิคัรอบัคัรอง ก้้ ยื์ม เช่าหรือให้เช่า เช่าซืึ่�อหรือ

ให้เช่าซืึ่�อ โอนหรือรับัโอนสิทธิิการเช่าหรือสิทธิิการเช่าซืึ่�อ ข้าย์หรือจำำาหน่าย์ จำำานองหรือรับัจำำานอง  จำำานำา

หรือรับัจำำานำา ด้วย์วิธีิอื�นใด ซึึ่�งทรัพย์์สินแก่สมาชิกหรือข้องสมาชิก 

   (17) ให้คัวามช่วย์เหลื้อทางวิชาการแก่สมาชิก

  (18) ข้อหรือรับัคัวามช่วย์เหลื้อทางวิชาการจำากทางราชการหน่วย์งานข้อง 

ต่างประเทศึ หรือบุัคัคัล้อื�นใด

  (19) ดำาเนินกิจำการอย่์างอื�นบัรรดาที�เกี�ย์วกับัหรือเนื�องในการจัำดให้สำาเร็จำตาม

วัตถุืประสงค์ัข้องสหกรณ์์”

 ข้้อ 6 ให้ย์กเลิ้กคัวามตามที�กำาหนดในข้้อ 8 แห่งข้้อบัังคัับัสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการ

กระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด เล้ข้ทะเบีัย์นข้้อบัังคัับั ที� อ.151544 เสีย์ทั�งหมด แล้ะใช้คัวามต่อไปนี�แทน

 “ข้้อ 8 ที�มาข้องทุน สหกรณ์์อาจำหาทุนเพื�อดำาเนินงานตามวัตถุืประสงค์ั ดังต่อไปนี�

  (1) ออกหุ้น

  (2) รับัฝ่ากเงินจำากสมาชิก สมาชิกสมทบั สหกรณ์์อื�น หรือสมาคัมฌาปนกิจำ

สงเคัราะห์ซึึ่�งมีสมาชิกข้องสมาคัมไม่น้อย์กว่ากึ�งหนึ�งเป็นสมาชิกข้องสหกรณ์์ หรือนิติบุัคัคัล้อื�นที�มี

บุัคัล้ากรข้องนิติบุัคัคัล้นั�นเป็นสมาชิกสหกรณ์์ไม่น้อย์กว่ากึ�งหนึ�ง

  (3) ก้้ยื์มเงินแล้ะรับัเงินจำากการออกตั�วสัญ่ญ่าใช้เงินแล้ะตราสารการเงิน

  (4) สะสมทุนสำารองแล้ะทุนอื�นๆ
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  (5) รับัเงินอุดหนุนหรือทรัพย์์สินที�มีผ้้ย์กให้”

 ข้้อ 7 ให้ย์กเลิ้กคัวามตามที�กำาหนดในข้้อ 14 แห่งข้้อบัังคัับัสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการ

กระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด  เล้ข้ทะเบีัย์นข้้อบัังคัับั ที� อ.151544 ซึึ่�งแก้ไข้เพิ�มเติมโดย์ข้้อบัังคัับัสหกรณ์์

ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด แก้ไข้เพิ�มเติม (ฉบัับัที� 8) พ.ศึ. 2554 เสีย์ทั�งหมด แล้ะ

ใช้คัวามต่อไปนี�แทน

 “ข้้อ 14 การรับัฝ่ากเงิน สหกรณ์์อาจำรับัฝ่ากเงินประเภทออมทรัพย์์หรือประเภทประจำำาจำาก

สมาชิกหรือสหกรณ์์อื�น หรือสมาคัมฌาปนกิจำสงเคัราะห์สหกรณ์์ซึึ่�งมีสมาชิกข้องสมาคัมไม่น้อย์กว่า 

กึ�งหนึ�งเป็นสมาชิกข้องสหกรณ์์ หรือนิติบุัคัคัล้ ซึึ่�งมีบุัคัล้ากรไม่น้อย์กว่ากึ�งหนึ�งข้องนิติบุัคัคัล้นั�น เป็น

สมาชิกข้องสหกรณ์์ ตามระเบีัย์บัข้องสหกรณ์์ ที�ได้รับัคัวามเห็นชอบัจำากนาย์ทะเบีัย์นสหกรณ์์

  ให้สหกรณ์์ดำารงสินทรัพย์์สภาพคัล่้อง ตามหลั้กเกณ์ฑ์์ แล้ะวิธีิการที�กำาหนดในกฎ

กระทรวง”

 ข้้อ 8 ให้ย์กเลิ้กคัวามตามที�กำาหนดในข้้อ 36 แห่งข้้อบัังคัับัสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการ

กระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด เล้ข้ทะเบีัย์นข้้อบัังคัับั ที� อ.151544  ซึึ่�งแก้ไข้เพิ�มเติมโดย์ข้้อบัังคัับัสหกรณ์์

ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด แก้ไข้เพิ�มเติม (ฉบัับัที� 8) พ.ศึ. 2554 เสีย์ทั�งหมด แล้ะ

ใช้คัวามต่อไปนี�แทน

 “ข้้อ 36 คุัณ์สมบััติข้องสมาชิก สมาชิกต้องมีคุัณ์สมบััติ ดังนี�

  (1) เป็นผ้้เห็นชอบัในวัตถุืประสงค์ัข้องสหกรณ์์

  (2) เป็นบุัคัคัล้ธิรรมดา ที�บัรรลุ้นิติภาวะ แล้ะมีสัญ่ชาติไทย์

  (3) เป็นข้้าราชการ ล้้กจ้ำางประจำำา  พนักงานราชการ  หรือพนักงานมหาวิทย์าลั้ย์

     ก. ในส่วนราชการที�ทำาการเบิักจ่ำาย์เงินเดือนจำากส่วนราชการหรือต้นสังกัด  

หรือ   

     ข้. ในสถืานศึึกษาในส่วนราชการข้องรัฐีหรือในกำากับัข้องรัฐีที�ทำาการเบิักจ่ำาย์

เงินเดือนจำากส่วนราชการหรือต้นสังกัด

  (4) เจ้ำาหน้าที�ข้องสหกรณ์์ หรือเจ้ำาหน้าที�สมาคัมฌาปนกิจำสงเคัราะห์

  (5) เป็นผ้้มีคัวามประพฤติดีงาม

  (6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์์ออมทรัพย์์อื�น ที�มีวัตถุืประสงค์ัในการให้ก้้ยื์มเงิน”

 ข้้อ 9 ให้ย์กเล้กิคัวามตามที�กำาหนดในข้้อ 51/2 แห่งข้้อบัังคัับัสหกรณ์์ออมทรพัย์์ข้้าราชการ

กระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด เล้ข้ทะเบีัย์นข้้อบัังคัับัที� อ.151544 ซึึ่�งแก้ไข้เพิ�มเติมโดย์ข้้อบัังคัับัสหกรณ์์

ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด แก้ไข้เพิ�มเติม (ฉบัับัที� 4) พ.ศึ. 2547 เสีย์ทั�งหมด แล้ะ

ใช้คัวามต่อไปนี�แทน

 “ข้้อ 51/2 คุัณ์สมบััติข้องสมาชิกสมทบั สมาชิกสมทบัต้องมีคุัณ์สมบััติ ดังนี�

  (1) เป็นผ้้เห็นชอบัในวัตถุืประสงค์ัข้องสหกรณ์์

  (2) เป็นบุัคัคัล้ธิรรมดาที�บัรรลุ้นิติภาวะแล้ะมีสัญ่ชาติไทย์
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  (3) เป็นผ้้มีคัวามประพฤติดีงาม

  (4) เป็นบิัดา มารดา ค่้ัสมรส หรือบุัตรข้องสมาชิก

  (5) เป็นผ้้ที�เคัย์รับัราชการ หรือล้้กจ้ำางประจำำาในส่วนราชการ หรือผ้้ที�เคัย์เป็น 

เจ้ำาหน้าที�ข้องสหกรณ์์   

  (6) มิได้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบัข้องสหกรณ์์อื�น

  (7) ไม่เคัย์ถ้ืกให้ออกจำากการเป็นสมาชิกสหกรณ์์ไม่ว่าด้วย์กรณี์ใดๆ

  (8) ไม่เป็นบุัคัคัล้ไร้คัวามสามารถืหรือเสมือนไร้คัวามสามารถื

  (9) ไม่เป็นหรือเคัย์เป็นบุัคัคัล้ล้้มล้ะล้าย์”

 ข้้อ 10 ให้ย์กเลิ้กคัวามตามที�กำาหนดในข้้อ 57 แห่งข้้อบัังคัับัสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการ

กระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด เล้ข้ทะเบีัย์นข้้อบัังคัับั ที� อ.151544  ซึึ่�งแก้ไข้เพิ�มเติมโดย์ข้้อบัังคัับัสหกรณ์์

ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด แก้ไข้เพิ�มเติม (ฉบัับัที� 8) พ.ศึ. 2554 เสีย์ทั�งหมด แล้ะ

ใช้คัวามต่อไปนี�แทน

 “ข้้อ 57  คัณ์ะกรรมการดำาเนินการ ให้สหกรณ์์มีคัณ์ะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์์ 

ประกอบัด้วย์ ประธิานกรรมการหนึ�งคันแล้ะกรรมการอื�นอีกสิบัสี�คัน ซึึ่�งที�ประชุมใหญ่่เลื้อกตั�งจำากสมาชิก 

 ให้คัณ์ะกรรมการดำาเนินการเลื้อกตั�งในระหว่างกันเองขึ้�นดำารงตำาแหน่งรองประธิาน

กรรมการคันหนึ�งหรือหล้าย์คัน เล้ข้านุการคันหนึ�ง แล้ะ/หรือเหรัญ่ญิ่กคันหนึ�ง นอกนั�นเป็นกรรมการ 

แล้ะประกาศึให้ทราบัโดย์ทั�วกัน ณ์ สำานักงานสหกรณ์์    

   ก. คุัณ์สมบััติกรรมการดำาเนินการ กรรมการดำาเนินการต้องมีคุัณ์สมบััติ ดังนี� 

       (1) ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์์มาติดต่อกันไม่น้อย์กว่าสองปีทางบััญ่ชี นับัแต่ปีที�

เข้้าเป็นสมาชิกถึืงปีที�สมัคัรเข้้ารับัการเลื้อกตั�งเป็นกรรมการดำาเนินการ

      (2) ต้องรับัราชการหรือปฏิิบััติหน้าที�อย่้์ในส่วนราชการที�ล้งสมัคัรรับัเลื้อกตั�ง  

ตั�งแต่วันสมัคัรจำนถึืงวันประชุมใหญ่่ซึึ่�งมีการเลื้อกตั�ง

      (3) ต้องรับับัำานาญ่หรือบัำาเหน็จำราย์เดือน ในส่วนราชการที�ล้งสมัคัรรับัเลื้อกตั�ง

      (4) มีคุัณ์สมบััติอื�นตามที�กำาหนดในกฎกระทรวง

      (5) มีคุัณ์สมบััติอื�นตามที�นาย์ทะเบีัย์นสหกรณ์์กำาหนด

  ข้. ลั้กษณ์ะต้องห้าม ห้ามไม่ให้บุัคัคัล้ซึึ่�งมีลั้กษณ์ะดังต่อไปนี�ทำาหน้าที�เป็นกรรมการ

ดำาเนินการ

   (1) เคัย์ได้รับัโทษจำำาคุัก โดย์คัำาพิพากษาถึืงที�สุดให้จำำาคุัก  เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับั

คัวามผิดที�ได้กระทำาโดย์ประมาทหรือคัวามผิดล้หุโทษ

                    (2) เคัย์ถ้ืกไล่้ออก ปล้ดออก หรือให้ออกจำากราชการ องค์ักร หรือหน่วย์งานข้องรัฐี 

หรือเอกชน ฐีานทุจำริตต่อหน้าที�

                   (3) เคัย์ถ้ืกให้พ้นจำากตำาแหน่งกรรมการ หรือมีคัำาวินิจำฉัย์เป็นที�สุดให้พ้นจำาก

ตำาแหน่งกรรมการ ตามมาตรา 22 (4) 
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                 (4) เคัย์ถ้ืกที�ประชุมใหญ่่มีมติให้ถือดถือนจำากตำาแหน่งกรรมการ เพราะเหตุทุจำริต

ต่อหน้าที�

   (5) เคัย์ถ้ืกสั�งให้พ้นจำากตำาแหน่งกรรมการหรือผ้้จัำดการ ตามมาตรา 89/3 วรรคัสอง

                (6) เป็นกรรมการหรือผ้้จัำดการในสหกรณ์์ที�ถ้ืกสั�งเลิ้ก ตามมาตรา 89/3 วรรคัสอง

                  (7) เป็นบุัคัคัล้ที�มีลั้กษณ์ะต้องห้ามตามที�นาย์ทะเบีัย์นสหกรณ์์กำาหนด

              (8) เป็นบุัคัคัล้ที�มีลั้กษณ์ะต้องห้ามตามที�กำาหนดในกฎกระทรวง

                  (9) เป็นสมาชิกที�ผิดนัดหรือผิดนัดชำาระหนี�ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบีั�ย์ ในระย์ะ

เวล้าสองปีบััญ่ชี นับัแต่วันที�ผิดนัด ถึืงวันที�สมัคัรเข้้ารับัการเลื้อกตั�งเป็นกรรมการดำาเนินการสหกรณ์์ เว้น

แต่การผิดนัดนั�นมิได้เกิดขึ้�นจำากการกระทำาข้องตนเอง

                  (10) เป็นเจ้ำาหน้าที�ในสหกรณ์์นี�

         (11) เคัย์ถ้ืกให้ออกจำากการเป็นสมาชิกข้องสหกรณ์์ไม่ว่าด้วย์เหตุใดๆ

             (12) เป็นสมาชิกข้องสหกรณ์์ ติดต่อกันไม่คัรบัสองปีบััญ่ชี นับัแต่วันเข้้าเป็นสมาชิก

ถึืงวันสมัคัรเข้้ารับัการเลื้อกตั�ง

                   (13) เป็นหรือเคัย์เป็นบุัคัคัล้ที�สำานักงานบัังคัับัคัดี  หรือสำานักงานสรรพากร อายั์ด

เงินค่ัาหุ้น เงินปันผล้ เงินเฉลี้�ย์คืัน หรือเงินอื�นใด

 ข้้อ 11  ให้ย์กเลิ้กคัวามตามที�กำาหนดในข้้อ 85 แห่งข้้อบัังคัับัสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการ

กระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด เล้ข้ทะเบีัย์นข้้อบัังคัับั ที� อ.151544 เสีย์ทั�งหมด แล้ะใช้คัวามต่อไปนี�แทน

 “ข้้อ 85 ระเบีัย์บัข้องสหกรณ์์ ให้คัณ์ะกรรมการดำาเนินการมีอำานาจำกำาหนดระเบีัย์บัต่างๆ 

เพื�อดำาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุืประสงคั์แห่งข้้อบัังคัับันี� แล้ะเพื�อคัวามสะดวกในการปฏิิบััติงานข้อง

สหกรณ์์รวมทั�งในข้้อต่อไปนี�

   (1) ระเบีัย์บัว่าด้วย์การถืือหุ้น

   (2) ระเบีัย์บัว่าด้วย์การรับัฝ่ากจำากสมาชิกสหกรณ์์

   (3) ระเบีัย์บัว่าด้วย์การรับัเงินฝ่ากจำากสหกรณ์์อื�น

   (4) ระเบีัย์บัว่าด้วย์การรับัเงินฝ่ากจำากนิติบุัคัคัล้

   (5) ระเบีัย์บัว่าด้วย์การให้เงินก้้แก่สมาชิกสหกรณ์์

   (6) ระเบีัย์บัว่าด้วย์การให้เงินก้้แก่สหกรณ์์

   (7) ระเบีัย์บัว่าด้วย์การโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์์

   (8) ระเบีัย์บัว่าด้วย์การรับัจ่ำาย์แล้ะเก็บัรักษาเงิน

   (9) ระเบีัย์บัว่าด้วย์เจ้ำาหน้าที�ข้องสหกรณ์์

     (10) ระเบีัย์บัว่าด้วย์การใช้ทุนเพื�อสาธิารณ์ประโย์ชน์

     (11) ระเบีัย์บัว่าด้วย์ที�ปรึกษา

     (12) ระเบีัย์บัอื�นๆ ที�คัณ์ะกรรมการดำาเนินการเห็นสมคัวรกำาหนดให้มี เพื�อสะดวก

แล้ะเป็นแนวทางในการปฏิิบััติงานข้องสหกรณ์์
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    เฉพาะระเบีัย์บัข้้อ (2), (3), (4), (6) ต้องได้รับัคัวามเห็นชอบัจำากนาย์ทะเบีัย์น

สหกรณ์์เสีย์ก่อนจึำงจำะใช้บัังคัับัได้ ส่วนระเบีัย์บัอื�นเมื�อคัณ์ะกรรมการดำาเนินการกำาหนดใช้แล้้ว ให้ส่ง

สำาเนาให้นาย์ทะเบีัย์นสหกรณ์์ กรมส่งเสริมสหกรณ์์ แล้ะกรมตรวจำบััญ่ชีสหกรณ์์ทราบั”

 ข้้อ 12  ให้ย์กเลิ้กคัวามตามที�กำาหนดในข้้อ 86 แห่งข้้อบัังคัับัสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการ

กระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด เล้ข้ทะเบีัย์นข้้อบัังคัับั ที� อ.151544 เสีย์ทั�งหมด แล้ะใช้คัวามต่อไปนี�แทน

 “ข้้อ 86  การดำาเนินคัดีเกี�ย์วกับัคัวามเสีย์หาย์ ในกรณ์ีที�ทรัพย์์สินข้องสหกรณ์์ถ้ืกยั์กย์อก

หรือฉ้อโกง หรือต้องเสีย์หาย์ประการใดๆก็ดี หรือในกรณี์ที�สหกรณ์์เรีย์กคืันเงินก้้ตามข้้อ 85 (5), (6) แต่

มิได้รับัชำาระตามเรีย์กก็ดี คัณ์ะกรรมการดำาเนินการต้องร้องทุกข์้หรือฟ้้องคัดีภาย์ในกำาหนดอายุ์คัวาม”

 ประธาน  เสนอที�ประชุมพิจำารณ์าแก้ไข้ข้้อบัังคัับั ข้้อ 4  ข้้อ 7  ข้้อ 8  ข้้อ 14  ข้้อ 36 

ข้้อ 51/2  ข้้อ 57  ข้้อ 85 แล้ะข้้อ 86  เรีย์งตามล้ำาดับัราย์ข้้อพร้อมร่างข้้อบัังคัับัแก้ไข้เพิ�มเติม (ฉบัับัที� 10) 

พ.ศึ.... ตามเสนอ

    อนุมตัใิห้แก้ไข้ข้้อบัังคัับัตามเสนอด้วย์มติเป็นเอกฉันท์ แล้ะเห็นชอบัให้ 

แก้ไข้เพิ�มเติมถ้ือย์คัำาบัางถ้ือย์คัำา ให้ถ้ืกต้องต่อไป

 

    ระเบีียบีวาระที่ี� 15  เรื่่�องพิิจ้ารื่ณาอนุมัตั้ิการื่ตั้ัดำห้น่�ส้ญ่เรื่่�องพิิจ้ารื่ณาอนุมัตั้ิการื่ตั้ัดำห้น่�ส้ญ่

 ประธาน  แจ้ำงว่า ด้วย์สหกรณ์์ออมทรพัย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด ข้อจำำาหน่าย์

หนี�ส้ญ่ล้้กหนี�ตามคัำาพิพากษา จำำานวน 2 ราย์ ล้้กหนี�เหล่้านี� สหกรณ์์ได้ติดตามทวงหนี�แล้ะดำาเนินคัดี

จำนถึืงที�สุด พร้อมทั�ง ได้ทำาการสืบัทรัพย์์บัังคัับัคัดี จำนพ้นระย์ะเวล้าการบัังคัับัคัดีแล้้วทั�ง 2 ราย์ จึำงข้อเสนอ 

ตัดหนี�ส้ญ่ จำำานวน 2 ราย์ ตามระเบีัย์บันาย์ทะเบีัย์นสหกรณ์์ ว่าด้วย์การตัดหนี�ส้ญ่จำากบััญ่ชีล้้กหนี�ข้อง

สหกรณ์์แล้ะกลุ่้มเกษตรกร พ.ศึ. 2546 ทั�งนี� สหกรณ์์ ยั์งสามารถืติดตามเรีย์กเก็บัหนี�ได้เมื�อคัดีพ้นระย์ะ

เวล้าการบัังคัับัคัดีแล้้ว โดย์มีราย์ล้ะเอีย์ด ที�เสนอข้อตัดหนี�ส้ญ่ต่อที�ประชุมใหญ่่สามัญ่ประจำำาปี 2562  

ตามราย์ล้ะเอีย์ดในหนังสือราย์งานประจำำาปี 2562 หน้าที� 122-124 ได้แก่

 1. นาย์สุชาติพงษ์  จัำนทรัตน์  ข้ออนุมัติตัดจำำาหน่าย์หนี�ส้ญ่ จำำานวน 12,853.98 บัาท

 2. น.ส.รุ่งทิพย์์  ไพศึาล้สุทธิิเดช  ข้ออนุมัติตัดจำำาหน่าย์หนี�ส้ญ่ จำำานวน 105,476.41 บัาท

 จึำงเสนอที�ประชุมใหญ่่เพื�อพิจำารณ์าข้อตัดหนี�ส้ญ่ จำำานวน  2 ราย์ ตามเสนอแต่การอนุมัติ

จำำาหน่าย์หนี�ส้ญ่เป็นเพีย์งการปฏิิบััติทางบััญ่ชีเท่านั�น มิได้เป็นการระงับัซึึ่�งสิทธิิเรีย์กร้องจำากผ้้ต้อง 

รับัผิดชอบัต่อสหกรณ์์แต่อย่์างใด

 สำมาช้ิกเลขที�	 2496 เสนอให้สหกรณ์์นำาเงินปันผล้ไปตัดหนี�ส้ญ่ โดย์ให้คิัดเฉพาะเงินต้น 

ล้้กหนี�ราย์นี�ไม่มีเงินบัำาเหน็จำบัำานาญ่หรืออย่์างไร

	 นางสำาวบุษยมาศ			หน้ช้ม		ผู้้้แทนกรมสำ�งเสำริมสำหกรณ์์  ชี�แจำงว่า ต้องพิจำารณ์าถึืงการชำาระหนี�
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ข้องสมาชิกซึึ่�งเห็นว่าสหกรณ์์ได้ติดตามจำนถึืงที�สุดแล้้วไม่มีเงินอื�นใดมาชำาระหนี�แล้้ว โดย์หลั้กการการก้้เงิน

ต้องมีดอกเบีั�ย์ตามระเบีัย์บัฯ กำาหนด ล้้กหนี�ทั�ง 2 ราย์ยั์งไม่หมดภาระหนี� เป็นอำานาจำข้องเจ้ำาหนี�ในการ

ติดตามหนี� ก็ยั์งต้องดำาเนินการต่อไป

    อนุมัติการตัดหนี�ส้ญ่จำำานวน 2 ราย์ ตามเสนอ

 ประธาน  เสนอพักการประชุม เวล้า 11.00 น. เพื�อให้เป็นไปตามข้้อบัังคัับั ข้้อ 56 (2) ซึึ่�ง

ในการประชุมใหญ่่ กำาหนดให้มีการเลื้อกตั�งคัณ์ะกรรมการดำาเนินการแล้ะผ้้ตรวจำสอบักิจำการ ซึึ่�งเป็น

อำานาจำหน้าที�ข้องที�ประชุม เมื�อการเลื้อกตั�งเสร็จำสิ�นแล้้วคัณ์ะกรรมการดำาเนินการจำะต้องราย์งานผล้ 

การเลื้อกตั�งต่อที�ประชุมใหญ่่ แล้ะข้ณ์ะนี�การเลื้อกตั�งคัณ์ะกรรมการดำาเนินการแล้ะผ้้ตรวจำสอบักิจำการ

ยั์งไม่แล้้วเสร็จำ จึำงต้องอาศัึย์ธิรรมเนีย์มแนวปฏิิบััติที�ปฏิิบััติกันมา ดังนั�น จึำงข้อพักการประชุม จำะราย์งาน

ผล้การเลื้อกตั�งต่อที�ประชุม เพื�อให้ที�ประชุมใหญ่่รับัทราบัผล้การเลื้อกตั�งต่อไป

    เห็นชอบัตามเสนอ 

 ประธาน แจ้ำงว่าข้ณ์ะนี�คัณ์ะกรรมการการเล้ือกตั�งได้แจ้ำงผล้การตรวจำนับัคัะแนนเล้ือกตั�ง

คัณ์ะกรรมการดำาเนินการ แล้ะผ้้ตรวจำสอบักิจำการ เสร็จำเรีย์บัร้อย์แล้้ว จึำงข้อประกาศึผล้การเลื้อกตั�ง ดังนี� 

 (1) ผู้ลืคะแนินิการเล่ือกต้ั้�งตั้ำาแหน่ิง กรรมการดำำาเนิินิการ

  กลืุ่มที่่� 1 สำานักงานปลั้ดกระทรวงศึึกษาธิิการ แล้ะสำานักงานส่งเสริมการศึึกษา 

นอกระบับัแล้ะการศึึกษาตามอัธิย์าศัึย์ หรือสำานักงานคัณ์ะกรรมการข้้าราชการคัร้แล้ะบุัคัล้ากรทาง 

การศึึกษา หรือสำานักงานคัณ์ะกรรมการส่งเสริมการศึึกษาเอกชน  ได้แก่

ลำาดุับที� หมายเลข ช้ื�อผู้้้สำมัคร สำังกัดุ คะแนน

1* 5 นายเสฐีียรพงษ์์        แก้้ววิมล สป.ศธ. 949

2 2 นายอนุทิิน         คำำ�คำม สป.ศธ. 686

3 3 น�ยเกษมพงษ์         พรหมม� สป.ศธ. 103

1* 6 นายกษ์ิพัฒ            ภููลังก้า ก้ศน. 585

2 1 น�งศิิริ ศิิริรัตน์ ก.คำ.ศิ. 476

3 4 น.ส.ปริษ� พิมพกรณ์์ ก.คำ.ศิ. 329

4 7 ว่่�ที่่� ร.ต.พงคำ์         รัตนะ ก.คำ.ศิ. 66
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  กลืุ่มที่่� 3 มหาวิทย์าลั้ย์เทคัโนโล้ยี์ราชมงคัล้ มหาวิทย์าลั้ย์ราชภัฎ แล้ะหน่วย์งานอื�น 

ในสังกัดสำานักงานคัณ์ะกรรมการการอุดมศึึกษา (เดิม)  ได้แก่

ลำาดุับที� หมายเลข ช้ื�อผู้้้สำมัคร สำังกัดุ คะแนน

1* 1 ผศ.ดร.จุุฑารัตน์      ศริิดาริา มทริ. 4,044

2* 2 รศ.ดร.สมเกียรติ      ก้อบััวแก้้ว มริภู. 3,682

  กลุ่ืมท่ี่� 4 สำานักงานคัณ์ะกรรมการการศึึกษาขั้�นพื�นฐีาน แล้ะสำานักงานเล้ข้าธิิการ 

สภาการศึึกษา  ได้แก่

ลำาดุับที� หมายเลข ช้ื�อผู้้้สำมัคร สำังกัดุ คะแนน

1* 1 นางสภูาพริ สภูาวธริริม สพฐ. 512

2 2 น�ยสมศิักดิ์ิ� ดิ์ลประสิที่ธิ์ิ� สกศ. 167

  กลืุ่มที่่� 5 สำานักงานปล้ัดกระทรวงวัฒนธิรรม หรือกรมส่งเสริมวัฒนธิรรม หรือ 

สำานักงานศิึล้ปวัฒนธิรรมรว่มสมัย์ หรือกรมศิึล้ปากร หรือสถืาบัันบััณ์ฑิ์ตพัฒนศิึล้ป์ หรือกรมการศึาสนา 

หรือสำานักงานพระพุทธิศึาสนาแห่งชาติ หรือสำานักงานปลั้ดกระทรวงการท่องเที�ย์วแล้ะกีฬา หรือกรม

การท่องเที�ย์ว หรือกรมพล้ศึึกษา หรือหน่วย์งานที�ไม่สังกัดหน่วย์งานอื�น  ได้แก่

ลำาดุับที� หมายเลข ช้ื�อผู้้้สำมัคร สำังกัดุ คะแนน

1* 1 นายพูลลาภู อินทรินัฎ ศก้. 3,223

2* 2 นายพยงค์์ สีเหลือง สพศ. 2,770

3* 3 นายวิิโรจุน์ ใจอาริีริอบั สป.วธ. 2,689

 (2) ผู้ลืการเล่ือกต้ั้�งผู้้�ตั้รวจสอบีกิจการ ประจำาปี 2563 สหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการ

กระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด  มีดังนี�

ลำาดุับที� หมายเลข ช้ื�อผู้้้สำมัคร คะแนน

1* 1
บริษ์ัท วิรกรและสุชาดาสอบบัญชี จุำากัด  
โดย ดร.วิรกร  แช่มเมืองปััก

10,863

   ที�ประชุมใหญ่่รับัทราบัผล้รับัการเลื้อกตั�งกรรมการดำาเนินการแล้ะ 

ผ้้ตรวจำสอบักิจำการ ตามที�ประธิานแจ้ำงให้ทราบั
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    ระเบีียบีวาระที่ี� 16  เรื่่�องอ่�นๆ  (ถ้้าม่)เรื่่�องอ่�นๆ  (ถ้้าม่)

 ประธาน  แจ้ำงว่า วาระการประชุมต่อไปนี�เป็นวาระอื�นๆ ซึึ่�งเป็นวาระที�ให้สมาชิกเสนอ

ข้้อคิัดเห็นแล้ะข้้อเสนอแนะที�เป็นประโย์ชน์ต่อสหกรณ์์

 เมื�อไม่มีสมาชิกผ้้ใดเสนอข้้อคิัดเห็น ต้องข้อข้อบัคุัณ์สมาชิกที�เสีย์สล้ะเวล้ามาประชุมใหญ่่

สามัญ่ประจำำาปีสหกรณ์์ในวันนี�จึำงข้อปิดการประชุม

เลิืกประชุื้ม เวลืา 15.40 นิ.

  

    

                                              ประธิานในที�ประชุม

  (นาย์จำร้ญ่  ช้ล้าภ)

  ประธิานกรรมการ

                                       ผ้้จำดราย์งานการประชุม

  (นาย์อดุล้ย์์  ช้วนรักธิรรม)

  กรรมการแล้ะเล้ข้านุการ

 จึำงเสนอที�ประชุมพิจำารณ์า

 ...............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

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

  (เล่ื�อนิเน่ิ�องจากเกิดำสถานิการณ์แพิร่ระบีาดำของเช่ื้�อไวร้สโคโรนิา 2019)

  จึำงเสนอที�ประชุมใหญ่่เพื�อทราบั
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เร่ื่�องพิิจ้ารื่ณาการื่เล่ือกตัั้�ง
คณะกรื่รื่มการื่ดำำาเนินการื่
แลืะผู้้้ตั้รื่วจ้สอบกิจ้การื่

33

รื่ะเบ่ยบวารื่ะที่่�

เร่ื่�องส่บเน่�องจ้ากการื่ปรื่ะชุุมครัื่�งที่่�แล้ืว44
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ระเบีียบีวาระที่ี�

	 1.	ด้านการบริหาร
	 	 สหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ	จำำากัด	บริหารงานโดย์คณ์ะกรรมการ

ดำาเนินการท่�ได้รับการเลืือกตัั้�งจำากท่�ประชุมใหญ่่สามัญ่ประจำำาปี	 ม่วาระการดำารงตั้ำาแหน่ง	 2	 ปี	 ตั้าม

กฎหมาย์	 ซึึ่� งสหกรณ์์ม่ วัตั้ถุุประสงค์หลัืกสำาคัญ่เพื�อส่งเสริมการออมท่� ม่ ลัืกษณ์ะเป็นการ 

ลืงทุนร่วมกันแลืะช่วย์เหลืือสมาชิกท่�ม่ความจำำาเป็น	 สหกรณ์์จึำงเป็นแหล่ืงเงินทุนข้องมวลืสมาชิกแลืะ

สถุาบันการเงินท่�ดำาเนินการทางธุิรกิจำ	เพื�อประโย์ชน์ข้องสมาชิกผู้้้เป็นเจ้ำาข้อง	ทั�งในร้ปเงินปันผู้ลืต่ั้อหุ้น	

เงินเฉล่ื�ย์คืนจำากการท่�สมาชิกทำาธุิรกิจำกับสหกรณ์์	แลืะสวัสดิการต่ั้างๆ

	 ในรอบปี	2563	ณ์	วันท่�	31	ธัินวาคม	2563	สหกรณ์์ม่ทุนดำาเนินงาน	15,673,977,733.35	

บาท	ม่ทุนเรือนหุ้นเพิ�มขึ้�นเป็น	5,702,049,910.00	บาท	ทุนสำารองข้องสหกรณ์์	689,514,744.65	บาท		

ม่สมาชิกย์กมา	16,706	คน	เข้้าใหม่	583	คน	ลืาออก	433	คน	รวมสมาชิกจำำานวน	16,856	คน	แลืะ	

สมาชิกสมทบย์กมา	1,651	คน	เข้้าใหม่	80	คน	ลืาออก	14	คน	รวมสมาชิกสมทบจำำานวน	1,717	คน		

ทั�งน่�	สหกรณ์์ได้ดำาเนินงาน	ดังน่�

	 	 1.1	การให้เงินกู้แก่สมาชิก

 	 	 การให้เงินก้้แก่สมาชิกเพื�อบรรเทาความเดือดร้อนข้องสมาชิก	 สหกรณ์์ให้สมาชิก

ก้้ยื์มช่วย์เหลืือซึ่ึ�งกันแลืะกัน	 ในรอบปี	 2563	 เป็นสัญ่ญ่าเงินก้้	 จำำานวน	 7,560	 สัญ่ญ่า	 เป็นเงิน	

1,523,982,526.00	บาท	ตั้ามราย์ลืะเอ่ย์ด	ดังน่�

	 	 	 1.	เงินก้้พิเศึษ	 จำำานวน	 27		สัญ่ญ่า	 เป็นจำำานวนเงิน	 33,030,000.00	บาท

	 	 	 2.	เงินก้้สามัญ่	 จำำานวน	 5,095		สัญ่ญ่า	 เป็นจำำานวนเงิน	 1,430,530,800.00	บาท

	 	 	 3.	เงินก้้ฉุกเฉิน	จำำานวน	 2,438		สัญ่ญ่า	 เป็นจำำานวนเงิน	 60,421,726.00	บาท

	 	 1.2	การส่งเสริมการออมแก่สมาชิกและครอบครัว

	 	 	 สหกรณ์์ได้เปิดบริการเงินฝากแก่สมาชิกแลืะสมาชิกสมทบ	 โดย์รับเงินฝากเป็น

ประเภทออมทรัพย์์	 ออมทรัพย์์พิเศึษ	 แลืะเงินฝากประจำำาเพิ�มทว่ทรัพย์์เพื�อเป็นการส่งเสริมการออม 

ข้องสมาชิกแลืะครอบครัว	โดย์แบ่งเป็น

	 	 	 1.	 เงินฝากออมทรัพย์์	 จำำานวน	 29,759		บัญ่ช่	 เป็นจำำานวนเงิน	 200,507,921.22		บาท

	 	 	 2.	 เงินฝากออมทรัพย์์พิเศึษ	 จำำานวน	 4,260		บัญ่ช่	 เป็นจำำานวนเงิน	 8,045,806,685.19		บาท

	 	 	 3.	เงินฝากประจำำาเพิ�มทว่ทรัพย์์	 จำำานวน	 1,667		บัญ่ช่	 เป็นจำำานวนเงิน	 206,310,580.00		บาท

เร่ื่�องรัื่บทรื่าบรื่ายงาน
ผลการื่ดำำาเนินงานปรื่ะจำำาปี 256355
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	 	 1.3	การลงทุน

	 	 	 คณ์ะกรรมการพิจำารณ์าเงินท่�เหลืือจำากการให้บริการเงินก้้แก่สมาชิกแล้ืว	 โดย์นำา

ส่วนเกินสภาพคล่ืองนำาไปลืงทุนเพื�อผู้ลืตั้อบแทนส้งสุด	แลืะพิจำารณ์าถึุงการช่วย์เหลืือสหกรณ์์ออมทรัพย์์

ด้วย์กัน	 โดย์คำานึงถึุงหลัืกเกณ์ฑ์์ต่ั้างๆ	 ตั้ามหลัืกเกณ์ฑ์์แลืะเงื��อนไข้ข้องกรมส่งเสริมสหกรณ์์	 กรมตั้รวจำ

บัญ่ช่สหกรณ์์	คณ์ะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์์แห่งชาติั้แลืะพระราชบัญ่ญั่ติั้สหกรณ์์	ในปี	2563	สหกรณ์์

ให้สหกรณ์์อื�นๆ	 ก้้ยื์มจำำานวน	 17	 สหกรณ์์	 รวมเป็นเงิน	 1,332,490,000.00	 บาท	 นำาเงินฝากสถุาบัน 

การเงินต่ั้างๆ	 รวมเป็นเงิน	 2,579,617,447.79	 บาท	 แลืะนำาเงินไปลืงทุนในพันธิบัตั้ร	 หุ้นก้้	 แลืะอื�นๆ 

รวมเป็นเงิน	 4,119,855,800.51	 บาท	 การดำาเนินการดังกล่ืาวทำาให้สหกรณ์์ได้รับผู้ลืตั้อบแทนเป็นเงิน

จำำานวน		263,259,347.98	บาท	คิดเป็นอัตั้ราร้อย์ลืะ	33.88	ข้องราย์ได้ทั�งหมด	ซึึ่�งส้งกว่าปีก่อนเป็นเงิน		

7,164,331.35	บาท

	 	 1.4	การติดตามหนี้

	 	 	 สหกรณ์์ฯ	ได้ดำาเนินการติั้ดตั้ามเร่งรัดหน่�	ดำาเนินคด่	แลืะบังคับคด่ชำาระหน่�	ดังน่�

	 	 	 1.4.1	 ล้ืกหน่�ไม่เป็นสมาชิก	หรือล้ืกหน่�รับสภาพหน่�	64	ราย์	174	สัญ่ญ่า	จำำานวน

เงิน	42,243,507.44	บาท	ซึึ่�งเป็นล้ืกหน่�ตั้น้ปี	ย์กมา	64	ราย์	167	สัญ่ญ่า	เป็นจำำานวนเงิน	45,948,160.21	

บาท	 เพิ�มระหว่างปี	 9	 ราย์	 28	 สัญ่ญ่า	 เป็นจำำานวนเงิน	 9,807,229.33	บาท	 ติั้ดตั้ามเร่ย์กเก็บหน่�กับ 

ผู้้้คำ�าประกัน	 2	 สัญ่ญ่า	 เป็นจำำานวนเงิน	 1,906,052.89	บาท	 โอนดำาเนินคด่	 3	 ราย์	 10	 สัญ่ญ่า	 เป็น 

จำำานวนเงิน	5,154,907.55	บาท	สามารถุติั้ดตั้ามชำาระหน่�ระหว่างปี	แลืะชำาระหน่�หมด	6	ราย์	9	สัญ่ญ่า	

เป็นต้ั้นเงินรับจำำานวนเงิน	 6,450,921.66	 บาท	 แลืะดอกเบ่�ย์รับ	 จำำานวนเงิน	 2,585,064.25	 บาท 

รวมจำำานวนเงินทั�งสิ�น	9,035,985.91	บาท

	 	 	 1.4.2	 ล้ืกหน่�อย่้์ระหว่างดำาเนินคด่	 ย์กมาต้ั้นปีย์กมา	 12	 ราย์	 33	 คด่	 เป็น 

จำำานวนเงิน	13,547,367.12	บาท	เพิ�มระหว่างปี	8	ราย์	20	คด่	เป็นจำำานวนเงิน	10,326,805.16	บาท	

ดำาเนินคด่เสร็จำสิ�น	 ตัั้ดโอนเป็นล้ืกหน่�ตั้ามคำาพิพากษา	 จำำานวน	 15	 ราย์	 39	 คด่	 เป็นจำำานวนเงิน	

18,508,734.53	บาท	คงเหลืือ	5	ราย์	14	คด่	เป็นจำำานวนเงิน	5,365,437.75	บาท

	 	 	 1.4.3	 ล้ืกหน่�ตั้ามคำาพิพากษา	32	ราย์	63	คด่	 เป็นจำำานวนเงิน	27,637,239.19	

บาท	ล้ืกหน่�ต้ั้นปี	ย์กมา	18	ราย์	25	คด่	เป็นจำำานวนเงิน	6,703,901.05	บาท	เพิ�มระหว่างปี	19	ราย์ 

45	คด่	เป็นจำำานวนเงิน	22,564,825.56	บาท	ตัั้ดโอนหน่�ส้ญ่	2	ราย์	2	คด่	เป็นเงิน	118,330.39	บาท	

สามารถุติั้ดตั้ามชำาระหน่�ระหว่างปี	 แลืะชำาระหน่�หมด	 3	 ราย์	 5	 คด่	 เป็นเงินต้ั้นรับจำำานวนเงิน	

1,513,157.03	แลืะดอกเบ่�ย์รับ	จำำานวนเงิน	1,031,919.88	บาท	รวมเป็นเงินทั�งสิ�น	2,545,076.91	บาท	

	 	 	 สรุปคณ์ะกรรมการติั้ดตั้ามหน่�สิน	 สามารถุติั้ดตั้ามหน่�สินในปี	 2563	 ให้สหกรณ์์	

เป็นเงินต้ั้น	7,964,078.69	บาท	ดอกเบ่�ย์	3,616,984.13	บาท	รวมเป็นเงินทั�งสิ�น	11,581,062.82	บาท

	 2.	ด้านการสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าของสหกรณ์
	 	 สหกรณ์์ดำาเนินการมาเป็นปีท่�	43		ณ์	วันท่�	31	ธัินวาคม	2563	สหกรณ์์ม่สินทรัพย์์รวม		
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15,673,977,733.35	บาท	 ได้เพิ�มการให้บริการด้านสินเชื�อแก่สมาชิกอย่์างทั�วถึุง	 รวดเร็ว	 ม่มาตั้รฐาน

มากขึ้�น	 ม่ระบบการจ่ำาย์เงินแลืะการชำาระเงินผู่้านระบบธินาคารมากขึ้�น	 ซึึ่�งการจ่ำาย์เงินก้้สามัญ่	 แลืะ

การจ่ำาย์เงินปันผู้ลื	 เงินเฉล่ื�ย์คืน	 จำะจ่ำาย์ผู่้านบัญ่ช่เงินฝากธินาคารกรุงไทย์	 จำำากัด	 (มหาชน)	 ธินาคาร 

กรุงศึร่อยุ์ธิย์า	 จำำากัด	 (มหาชน)	 ธินาคารไทย์พาณิ์ชย์์	 จำำากัด	 (มหาชน)	 แลืะธินาคารกรุงเทพ	 จำำากัด	

(มหาชน)	โดย์ให้สมาชิกเลืือกว่าจำะผู่้านบัญ่ช่เงินฝากประเภทออมทรัพย์์ข้องสหกรณ์์	หรือบัญ่ช่เงินฝาก

ธินาคาร	เปิดช่องทางการทำาธุิรกรรมผู่้านระบบ	Bill-Payment	ธินาคารกรุงไทย์	จำำากัด	(มหาชน)	เพื�อ

ให้สมาชิกได้รับความสะดวกในการฝากเงิน	 ชำาระหน่�	 แลืะราย์การอื�นๆ	 ได้	 3	 ช่องทาง	 ได้แก่	 ผู่้าน 

ทางเคาน์เตั้อร์ธินาคารกรุงไทย์	 จำำากัด	 (มหาชน)	 ทุกสาข้า	 ผู้่านต้้ั้	 ATM	 ธินาคารกรุงไทย์	 แลืะผู้่าน 

Application	KTB	NEXT

	 	 ในการให้บริการแก่สมาชิก	สหกรณ์์ได้ปรับปรุงสำานักงานให้ทันสมัย์	แลืะอำานวย์ความ

สะดวกแก่สมาชิกโดย์จัำดให้ม่จุำดบริการให้สมาชิกสามารถุสืบค้นข้้อม้ลืส่วนตัั้วได้ด้วย์ตั้นเอง	 สมาชิก

สามารถุค้นหาข้้อม้ลืส่วนตัั้วได้โดย์ใช้บริการโทรศัึพท์ตั้อบรับอัตั้โนมัติั้	 ระบบสมาชิกออนไลืน์ผู่้านมือถืุอ

แลืะ	Web	ตั้ลือดจำนได้จัำดสถุานท่�ไว้ให้สมาชิกค้นคว้าข้้อม้ลืต่ั้างๆ	แลืะม่เครื�องดื�มไว้สำาหรับรับรองสมาชิก

เพื�อให้เกิดความสะดวกสบาย์ยิ์�งขึ้�น	

	 	 คณ์ะกรรมการดำาเนินการ	คำานึงถึุงประโย์ชน์ข้องสมาชิกท่�ฝากเงินแลืะส่งค่าหุ้น	รวมทั�ง 

สมาชิกท่�ก้้เงินเป็นสำาคัญ่	 จำากผู้ลืการดำาเนินการดังกล่ืาว	 ทำาให้สหกรณ์์สามารถุจ่ำาย์เงินปันผู้ลือัตั้รา 

ร้อย์ลืะ	5.25	เงินเฉล่ื�ย์คืนอัตั้ราร้อย์ลืะ	21

	 3.	ด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
	 	 ในรอบปี	2563	คณ์ะกรรมการดำาเนินงานได้พิจำารณ์าให้ความร้้แก่สมาชิก	คณ์ะกรรมการ

ดำาเนินการ	แลืะเจ้ำาหน้าท่�	ดังน่�

  3.1	การประชุมเชิงปฏิิบัติการ	เร่�อง	“การจัดัทำาแผนการดำาเนินงานในฝ่่ายต่างๆ	ของ

สหกรณ์์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ	 จัำากัด”	 ม่วัตั้ถุุประสงค์เพื�อให้ทุกฝ่าย์ม่แผู้นงาน/

โครงการ	 ประจำำาปี	 ม่เป้าหมาย์การปฏิิบัติั้งานท่�ชัดเจำน	 ซัึ่กซ้ึ่อมความเข้้าใจำให้ทุกฝ่าย์ม่ความเข้้าใจำใน

แผู้นการดำาเนินงาน	 ม่ความเข้้าใจำในวิธ่ิการปฏิิบัติั้งานในแต่ั้ลืะโครงการตั้ามแผู้นการดำาเนินงาน	 แลืะ 

ให้ผู้ลืการปฏิิบัติั้งานเกิดประสิทธิิภาพแลืะประสิทธิิผู้ลืท่�สร้างความสำาเร็จำให้กับสหกรณ์์	 โดย์จัำดประชุม

วันท่�	24	ม่นาคม	2563		ณ์	ห้องประชุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ	จำำากัด

   ผลที�ได้รับ		ได้แผู้นการดำาเนินงานประจำำาปี	2563	จำำานวน	32	โครงการ	โดย์ใช้ 

งบประมาณ์จำากทุนแลืะงบดำาเนินการเป็นเงิน	20,205,000.-	บาท	ทุกฝ่าย์ม่เป้าหมาย์ในการปฏิิบัติั้งาน

ท่�ชัดเจำน	ม่ความเข้้าใจำในวิธ่ิการปฏิิบัติั้งานในแต่ั้ลืะโครงการ	แลืะผู้ลืการปฏิิบัติั้งานม่ประสิทธิิภาพแลืะ

ประสิทธิิผู้ลืท่�สร้างความสำาเร็จำให้กับสหกรณ์์ฯตั้ามวัตั้ถุุประสงค์	โดย์ผู้้้รับผิู้ดชอบม่ส่วนร่วมในการจัำดทำา

แผู้นการดำาเนินงานทั�วทั�งองค์กร
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  3.2	การประชุมเชิงปฏิิบัติการ	 เร่�อง	 “การจััดทำาแผนกลยุทธ์ิของสหกรณ์์”	 ม่

วัตั้ถุุประสงค์เพื�อกำาหนดกรอบแลืะทิศึทางในการบริหารงานข้องสหกรณ์์	 เป็นแนวทางในการกำาหนด

แผู้นงาน	 โครงการ	 แลืะกิจำกรรม	 แลืะใช้เป็นเครื�องมือในการควบคุมการบริหารงานท่�ม่ประสิทธิิภาพ			

โดย์จัำดประชุมวันท่�	12	กันย์าย์น	2563		ณ์	โรงแรมรอยั์ลื	ริเวอร์	กรุงเทพฯ

   ผลที�ได้รับ		สหกรณ์์ม่กรอบแลืะทิศึทางในการบริหารงานอย่์างชัดเจำน	ม่แผู้นงาน	

โครงการแลืะกิจำกรรมสอดรับกับแผู้นกลืยุ์ทธ์ิท่�กำาหนดไว้	 แลืะดำาเนินงานบรรลืุเป้าหมาย์ตั้ามท่�กำาหนด

อย่์างม่ประสิทธิิภาพแลืะประสิทธิิผู้ลื

  3.3	 โครงการสัมมนา	เร่�อง	“สหกรณ์์สัญจัรพบผู้บริหารและสมาชิก”	ม่วัตั้ถุุประสงค์

เพื�อสร้างความสัมพันธ์ิอันด่ระหว่างฝ่าย์บริหารแลืะสมาชิกในหน่วย์งานข้องสมาชิก	 รับฟัังปัญ่หาแลืะ

ข้้อเสนอแนะต่ั้างๆ	 เก่�ย์วกับสมาชิก	 ให้สมาชิกทราบสิทธิิประโย์ชน์ข้องตั้นเองแลืะการดำาเนินงานข้อง

สหกรณ์์	ให้บริการด้านต่ั้างๆ	ข้องสหกรณ์์นอกสถุานท่�	แลืะเป็นการประชาสัมพันธ์ิงานข้องสหกรณ์์ให้

สมาชิกแลืะสาธิารณ์ชนทราบ	โดย์จัำดจำำานวน	3	ครั�ง

   ครั�งท่�	1	 วันท่�	19	ตุั้ลืาคม	2563	 ณ์	สำานักงานพระพุทธิศึาสนาแห่งชาติั้

	 	 	 ครั�งท่�	2	 วันท่�	10	พฤศึจิำกาย์น	2563	 ณ์	มหาวิทย์าลัืย์ราชภัฏิบ้านสมเด็จำเจ้ำาพระย์า

	 	 	 ครั�งท่�	3	 วันท่�	12	พฤศึจิำกาย์น	2563	 ณ์	กระทรวงวัฒนธิรรม

   ผลที�ได้รับ	 ฝ่าย์บริหารแลืะสมาชิกในหน่วย์งานต่ั้างๆ	 เกิดความสัมพันธ์ิอันด่

ระหว่างกัน	 ได้รับฟัังปัญ่หาแลืะข้้อเสนอแนะท่�ด่จำากสมาชิก	 แลืะได้รับบริการด้านต่ั้างๆ	 นอกสถุานท่�

ข้องสหกรณ์์	สมาชิกทราบสิทธิิประโย์ชน์ข้องตั้นเองแลืะการดำาเนินงานข้องสหกรณ์์	แลืะทราบข่้าวสาร

เก่�ย์วกับงานข้องสหกรณ์์มากขึ้�น	ส่งผู้ลืทำาให้สหกรณ์์ม่สมาชิกเพิ�มขึ้�น

  3.4	 โครงการศึึกษา	 อบรม	 สัมมนา	 (หน่วยงานภายนอก)	 ม่วัตั้ถุุประสงค์เพื�อให้ 

ฝ่าย์บริหารแลืะฝ่าย์จัำดการม่ความร้้ด้านสหกรณ์์	 แลืะความร้้ด้านอื�นๆ	 ท่�เก่�ย์วข้้องกับการปฏิิบัติั้งาน	

เป็นการสร้างเครือข่้าย์แลืะม่ความสัมพันธ์ิอันด่กับหน่วย์งานภาย์นอกท่�ม่ร้ปแบบเด่ย์วกัน	 ม่การ 

แลืกเปล่ื�ย์นความคิดเห็นเก่�ย์วกับงานด้านสหกรณ์์ท่�ทันสมัย์	แลืะนำาความร้้ท่�ได้ศึึกษามาพัฒนางานข้อง

สหกรณ์์

   ผลที�ได้รับ	ผู้้้บริหาร	ฝ่าย์จัำดการ	ได้พัฒนาความร้้	ความสามารถุในด้านสหกรณ์์

จำากภาย์นอกเพิ�มมากขึ้�น	ม่เครือข่้าย์ความร่วมมือแลืะม่ความสัมพันธ์ิอันด่กับหน่วย์งานภาย์นอกมากขึ้�น	

ได้รับความร้้จำากการแลืกเปล่ื�ย์นความคิดเห็นท่�ทันสมัย์	แลืะนำาความร้้ท่�ได้ศึึกษามาปรับปรุงพัฒนางาน

ข้องสหกรณ์์

  3.5	การจััดทำาแผนกลยุทธ์ิ	คณ์ะกรรมการดำาเนินการได้กำาหนดแผู้นกลืยุ์ทธ์ิ	ฉบับท่�	5	

(พ.ศึ.	2564-2568)	เพื�อเป็นกรอบแลืะทิศึทางการบริหารงานข้องสหกรณ์์	ดังน่�

  วิิสััยทััศน์์ (Vision)

	 	 	 “เป็นองค์กรชั�นนำา	ท่�ม่เสถุ่ย์รภาพ	แลืะพัฒนาคุณ์ภาพช่วิตั้ข้องสมาชิก”	
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  ค่่านิ์ยม (Values)

	 	 	 ยิ์�มแย้์ม	แจ่ำมใส	เต็ั้มใจำบริการ	ทำางานเพื�อสมาชิก

  เป้้าป้ระสังค์่ (Goals)

	 	 	 1.	สมาชิกพอใจำ	แลืะพึ�งพาตั้นเอง	บนฐานความพอเพ่ย์ง	ส่้ความมั�นคง	

	 	 	 2.	สหกรณ์์พึ�งพาตั้นเองได้	แลืะไม่ต้ั้องพึ�งพาแหล่ืงทุนภาย์นอก

	 	 	 3.	การบริการสมาชิกส่้ยุ์ค	4.0

	 	 	 4.	คุณ์ภาพช่วิตั้ท่�ด่	แลืะสวัสดิการครอบคลุืม

	 	 	 5.	เพิ�มประสิทธิิภาพการบริหารงานข้องสหกรณ์์

  พััน์ธกิิจ (Mission)

	 	 	 เพื�อให้บรรลุืวิสัย์ทัศึน์ตั้ามท่�กำาหนดไว้	จึำงกำาหนดยุ์ทธิศึาสตั้รท่์�ต้ั้องดำาเนินการ	ดงัน่�

  พััน์ธกิิจท่ั� 1  พััฒน์าองค์่กิร 

	 	 	 1.1	ด้านเจ้ำาหน้าท่�		

	 	 	 	 เป้าประสงค์	:	วิเคราะห์โครงสร้างองค์กร	แลืะแผู้นพัฒนาราย์บุคคลื	(Individual

Development	Plan	:	IDP)

	 	 	 	 1)	พัฒนาอัตั้รากำาลัืงเจ้ำาหน้าท่�สหกรณ์์ในทุกฝ่าย์

	 	 	 	 2)	พัฒนาองค์ความร้้เพื�อให้องค์กรเข้้มแข็้ง

	 	 	 	 3)	การพัฒนาบุคลืากรตั้ามเกณ์ฑ์์กำากับกิจำการทางการเงินข้องสหกรณ์์ออมทรพัย์์

	 	 	 	 4)	พัฒนาเจ้ำาหน้าท่�สหกรณ์์ตั้ามลัืกษณ์ะงาน	แลืะความเหมาะสมข้องตั้ำาแหน่ง

	 	 	 	 5)	การดำาเนินงานเป็นไปตั้ามหลัืกธิรรมาภิบาลื

	 	 	 	 6)	เพื�อพัฒนาองค์กรส่้การเป็นองค์กรแห่งความผู้าสุก

	 	 	 1.2	ด้านองค์กร

	 	 	 	 เป้าประสงค์	:	บริหารให้ผู่้านเกณ์ฑ์์มาตั้รฐานต่ั้างๆ

	 	 	 	 1)	ต้ั้องผู่้านเกณ์ฑ์์มาตั้รฐานทางการเงินแลืะบัญ่ช่

	 	 	 	 2)	ต้ั้องผู่้านเกณ์ฑ์์มาตั้รฐานความเข้้มแข็้งข้องสหกรณ์์

	 	 	 	 3)	เป็นต้ั้นแบบแลืะมาตั้รฐานให้กับสหกรณ์์อื�น

	 	 	 1.3	ด้านสมาชิก

	 	 	 	 เป้าประสงค์	:	ด้แลืสมาชิกให้เหมาะสมกับทุกวัย์แลืะพึ�งพอใจำ

	 	 	 	 1)	เพิ�มพ้นความร้้แลืะวินัย์ทางการเงินให้กับสมาชิก

	 	 	 	 2)	เพิ�มความเข้้มแข็้งให้กับสมาชิกได้พึ�งพาตัั้วเอง

	 	 	 	 3)	การปรับใช้ปรัชญ่าเศึรษฐกิจำพอเพ่ย์งอย่์างจำริงจัำง	

  พััน์ธกิิจท่ั� 2  พััฒน์ากิารบริกิารและจัดสัวัิสัดิกิารแก่ิสัมาชิิกิ 

	 	 	 	 เป้าประสงค์	

	 	 	 2.1	พัฒนาความสัมพันธ์ิแลืะการม่ส่วนร่วมข้องสมาชิก
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	 	 	 2.2	สมาชิกสหกรณ์์ม่ความพึงพอใจำต่ั้อการให้บริการ

	 	 	 2.3	ความเป็นธิรรมในการให้สวัสดิการ

	 	 	 2.4	เพิ�มแลืะข้ย์าย์สวสัดิการให้แก่สมาชิกแลืะครอบครวัอย่์างหลืากหลืาย์ครอบคลืมุ	

	 	 	 	 -	ค่าจัำดพิธ่ิงานศึพสำาหรับสมาชิก

	 	 	 	 -	เพิ�มเงินรางวัลืเสริมคุณ์ค่าช่วิตั้สำาหรับผู้้้ส้งวัย์ตั้ามช่วงอายุ์

	 	 	 	 -	ความเสมอภาคในการให้สวัสดิการ

	 	 	 2.5	เพิ�มแลืะปรับปรุงช่องทางการให้บริการแก่สมาชิกผู่้านเทคโนโลืย่์สารสนเทศึ

  พััน์ธกิิจท่ั� 3  เพิั�มป้ระสิัทัธิภาพักิารบริหารงาน์ของสัหกิรณ์์ 

	 	 	 เป้าประสงค์

	 	 	 3.1	เพิ�มประสิทธิิภาพการจัำดการด้านการเงิน	(แหล่ืงท่�มาแลืะแหล่ืงท่�ใช้ไปข้องเงินทุน)

	 	 	 3.2	การบริหารความเส่�ย์งตั้ามแนวทางการปฏิิร้ปสหกรณ์์ออมทรัพย์์แลืะสหกรณ์์

เครดิตั้	ย้์เน่�ย์น	4	ด้าน	คือ	ด้านธิรรมาภิบาลื	ด้านเครดิตั้	ด้านสภาพคล่ือง	แลืะด้านปฏิิบัติั้การ

  พััน์ธกิิจท่ั� 4  เช่ิ�อมโยงเค่ร่อข่ายค่วิามร่วิมม่อระหว่ิางสัหกิรณ์์และองค์่กิรอ่�น์

	 	 	 เป้าประสงค์	

	 	 	 4.1	ข้ย์าย์ความร่วมมือเชื�อมโย์งเครือข่้าย์ธุิรกิจำ	/	ข้้อม้ลืทางวิชาการกับข้บวนการ

สหกรณ์์ทุกประเภทให้เอื�อต่ั้อประสิทธิิภาพการบริหารงานสหกรณ์์

	 	 	 4.2	สร้างเครอืข่้าย์ความสมัพันธ์ิ	เครือข่้าย์ความชว่ย์เหลืือ	แลืะเครอืข่้าย์ธุิรกิจำ	กับ

ข้บวนการสหกรณ์์	

  พััน์ธกิิจท่ั� 5  เพิั�มป้ระสิัทัธิภาพักิารใช้ิเทัค่โน์โลย่และสัารสัน์เทัศ

	 	 	 เป้าประสงค์

	 	 	 5.1	พัฒนาระบบการบรหิารจำดัการสหกรณ์์โดย์ใช้เทคโนโลืย่์สารสนเทศึท่�ทันสมัย์

	 	 	 5.2	พัฒนาบุคลืากร	ซึ่อฟัแวร์		ให้ม่ประสิทธิิภาพสอดคล้ืองกับความต้ั้องการข้อง

สมาชิก	ได้แก่	ระบบสินเชื�อ	ระบบเงินฝาก	ระบบข้้อม้ลืสมาชิก	ระบบบัตั้รอิเล็ืกทรอนิคส์	ระบบการแจ้ำง

ข้้อม้ลืข่้าวสารกับสมาชิก	เป็นต้ั้น

	 	 กล่ืาวโดย์สรุปยุ์ทธิศึาสตั้ร์ข้องสหกรณ์์ออมทรพัย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ	จำำากัด	

คือ	การส่งเสริมการออม	พัฒนาธุิรกิจำสินเชื�อ	การจัำดสรรเงินลืงทุน	พัฒนาระบบเทคโนโลืย่์สารสนเทศึ

แลืะบุคลืากร	รวมถึุงการจัำดสวัสดิการต่ั้างๆ	เพื�อมุ่งเน้นให้เกิดความพึงพอใจำส้งสุดข้องสมาชิก	

   

	 4.	 ด้านการให้สวัสดิการ
	 	 คณ์ะกรรมการฝ่าย์สวัสดิการ	 ได้คำานึงถึุงการจัำดสวัสดิการ	 ให้สมาชิกทุกท่านควรจำะ 

ม่ความสุข้	 แลืะสุข้ภาพแข็้งแรงเพิ�มพ้นความร้้ในการด้แลืแลืะรักษาสุข้ภาพตั้นเอง	 แลืะสามารถุหา 

อาช่พเสริมเพื�อเพิ�มราย์ได้ให้กับครอบครัว	 แลืะได้รับสวัสดิการท่�ด่ทำาให้สมาชิกพึงพอใจำมากท่�สุด 

จึำงกำาหนดจัำดโครงการต่ั้างๆ	ดังน่�
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  4.1	 โครงการส่งเสริมศึาสนาศิึลปวัฒนธิรรม		พาสมาชิกไปไหว้พระ	ณ์	จัำงหวัดราชบุร่	

เมื�อวันท่�	28	พฤศึจิำกาย์น	2563

   ผลที�ได้รับ	 สมาชิกท่�เข้้าร่วมโครงการม่ความพึงพอใจำโครงการน่�มาก	 เป็นการ 

ส่งเสริมศิึลืปวัฒนธิรรมไทย์	พร้อมทั�งเป็นการสนับสนุนด้านการศึาสนา		

  4.2	 ให้ทุนการศึึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์์	สหกรณ์์ให้ทุนการศึึกษาบุตั้รสมาชิก	ตัั้�งแต่ั้

ระดับอนุบาลืถึุงตั้ำ�ากว่าระดับปริญ่ญ่าตั้ร่	จำำานวน	992	ทุนๆ	ลืะ	1,500.-	บาท	เป็นเงิน	1,488,000.-	บาท		

แลืะระดับปริญ่ญ่าตั้ร่	จำำานวน	260	ทุนๆ	ลืะ	2,000.-	บาท	เป็นเงิน	520,000.-	บาท	(ห้าแสนสองหมื�น

บาทถุ้วน)	รวมเป็นเงินทั�งสิ�น	2,008,000.-	บาท	โดย์การโอนเงินเข้้าบัญ่ช่เงินฝากออมทรัพย์์ข้องสหกรณ์์

ให้กับสมาชิก

   ผลที�ได้รับ	 สมาชิกท่�เข้้าร่วมโครงการพึงพอใจำโครงการน่�มาก	 ทำาให้บุตั้รสมาชิก 

ม่โอกาสได้รับทุนสนับสนุนการศึึกษาทุกระดับ

  4.3	การให้ความช่วยเหล่อกับสมาชิกด้านสวัสดิการต่างๆ	ได้แก่

	 	 	 4.3.1	 สวัสดิการสงเคราะห์ศึพสมาชิก	 เป็นเงิน	 7,070,000.00	บาท

	 	 	 4.3.2	 สวัสดิการสงเคราะห์ศึพครอบครัวสมาชิก	 เป็นเงิน	 396,000.00	บาท

	 	 	 4.3.3	 สวัสดิการสมาชิกอายุ์ครบหกสิบปีบริบ้รณ์์	 เป็นเงิน	 5,165,000.00	บาท

	 	 	 4.3.4	 สวัสดิการสมาชิกภักด่ต่ั้อองค์กร	 เป็นเงิน	 147,214.40	บาท

	 	 	 4.3.5	 สวัสดิการช่วย์เหลืือสมาชิกทุพพลืภาพ	 เป็นเงิน	 33,000.00	บาท

	 	 	 4.3.6	 สวัสดิการช่วย์เหลืือผู้้้ประสบภัย์	 เป็นเงิน	 1,500.00	บาท

	 	 	 4.3.7	 ร่วมทำาบุญ่	ทอดผู้้าป่า	แลืะกฐินการกุศึลื	 เป็นเงิน	 385,476.00	บาท

	 	 	 4.3.8	 สนับสนุนการจัำดกิจำกรรมหน่วย์งานต่ั้างๆ	 เป็นเงิน	 443,599.00	บาท

	 5.	ด้านระเบียบและกฎหมาย			
	 	 5.1	 โครงการพัฒนาข้อบังคับ	ระเบียบ	และประกาศึของสหกรณ์์		ได้ดำาเนินการดังน่�

	 	 	 5.1.1	แก้ไข้ข้้อบังคับสหกรณ์์ฯ	(ฉบับท่�	10)	พ.ศึ.	2563

	 	 	 	 (1)	 เพื�อรับสมาชิกจำากส่วนราชการในกระทรวงศึึกษาธิิการ	 สำานักงาน 

คณ์ะกรรมการการอุดมศึึกษา	(เดิม)	ท่�โอนไปเป็นส่วนราชการในกระทรวงอุดมศึึกษา	วิทย์าศึาสตั้ร์	วิจัำย์

แลืะนวัตั้กรรม	ตั้ามพระราชบัญ่ญั่ติั้ปรับปรุง	กระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบับท่�	19)	พ.ศึ.	2562

	 	 	 	 (2)	 เพื�อรับเงินฝากจำากนิติั้บุคคลื	ตั้ามมาตั้รา	46	(5)	แห่งพระราชบัญ่ญั่ติั้

สหกรณ์์	(ฉบับท่�	3)	พ.ศึ.	2562

	 	 	 	 (3)	 เพื�อรับเจ้ำาหน้าท่�ข้องสมาคมฌาปนกิจำสงเคราะห์สหกรณ์์ออมทรัพย์์

ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ	จำำากัด	เป็นสมาชิกสหกรณ์์

	 	 	 	 (4)	 เพื�อกำาหนดคุณ์สมบัติั้แลืะลัืกษณ์ะต้ั้องห้ามกรรมการดำาเนินการให้

ชัดเจำนแลืะเป็นไปตั้ามพระราชบัญ่ญั่ติั้สหกรณ์์	(ฉบับท่�	3)	พ.ศึ.	2562
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	 	 	 5.1.2	ปรับปรุงหรือจัำดทำาระเบ่ย์บสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวง

ศึึกษาธิิการ	จำำากัด	

	 	 	 	 (1)	 เรื�องการให้เงินก้้แก่สมาชิกประเภทพนกังานมหาวทิย์าลัืย์แลืะพนกังาน

ราชการ	(ฉบับท่�	2)	พ.ศึ.	2563		

	 	 	 	 (2)	 เรื�องการให้สหกรณ์์อื�นก้้ยื์มเงิน	 (ฉบับท่�	 2)	พ.ศึ.	 2563	ย์กเลิืก	 เรื�อง

สำาเนาหลัืกฐานการก้้ยื์มเงินจำากสถุาบันการเงินหรือบุคคลืซึึ่�งสหกรณ์์ได้ก้้ยื์มไว้แลืะยั์งม่ภาระผู้้กพันอย่้์

	 	 	 	 (3)	 เรื�องข้้อบังคับการทำางาน	(ฉบับท่�	2)	พ.ศึ.	2563	เก่�ย์วกับการลืาคลือด

แลืะเงินชดเชย์

	 	 	 	 (4)	 เรื�องกองทุนสวัสดิการช่วย์เหลืือผู้้้คำ�าประกันเงินก้้สามัญ่	(ฉบับท่�	2)	พ.ศึ.	

2563	เก่�ย์วกับท่�มาข้องเงินกองทุน	

	 	 	 	 (5)	 เรื�องเจ้ำาหน้าท่�สหกรณ์์	(ฉบับท่�	7)	พ.ศึ.	2563	เก่�ย์วกับเงินสวัสดิการ 

ช่วย์เหลืือพิเศึษเพิ�มเติั้มท่�สหกรณ์์จำะจ่ำาย์ให้กับเจ้ำาหน้าท่�

	 	 	 	 (6)	 เรื�องวิธ่ิปฏิิบัติั้ในการควบคุมภาย์ในแลืะการรักษาความปลือดภัย์ด้าน

เทคโนโลืย่์สารสนเทศึข้องสหกรณ์์	พ.ศึ.	2563

	 	 	 5.1.3	 จัำดทำาประกาศึ	

	 	 	 	 (1)	 เรื�องให้ความช่วย์เหลืือด้านหน่�สินแลืะการปรบัโครงสร้างหน่�ข้องสมาชกิ

สหกรณ์์ท่�ได้รับผู้ลืกระทบจำากการระบาดข้องโรคติั้ดเชื�อไวรัสโคโรน่า	2019

	 	 	 	 (2)	 เรื�องหลัืกเกณ์ฑ์์การก้้เงินแก้ปัญ่หาความเดือดร้อนด้านการเงินให้กับ

สมาชิก	พ.ศึ.	2564

	 	 	 	 (3)	 เรื�องนโย์บาย์การป้องกันแลืะปราบปรามการฟัอกเงินแลืะการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย์แลืะการแพร่ข้ย์าย์อาวุธิท่�ม่อานุภาพทำาลืาย์ล้ืางส้ง	ประจำำาปี	2563

	 	 	 5.1.4	 จัำดทำานโย์บาย์แลืะแนวทางการป้องกันแลืะปราบปรามการฟัอกเงินแลืะ 

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย์แลืะการแพร่ข้ย์าย์อาวุธิท่�ม่อานุภาพทำาลืาย์ล้ืางส้ง	 ประจำำา

ปี	2563

	 	 	 5.1.5	 จัำดทำาค่้มือการปฏิิบัติั้งานตั้ามมาตั้รการด้านการป้องกันแลืะปราบปราม 

การฟัอกเงินแลืะการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย์แลืะการแพร่ข้ย์าย์อาวุธิท่�ม่อานุภาพ 

ทำาลืาย์ล้ืางส้ง	ประจำำาปี	2563

   ผลที�ได้รับ	 สหกรณ์์ม่ข้้อบังคับ	 ระเบ่ย์บ	 ประกาศึ	 แลืะนโย์บาย์	 สอดคลื้องกับ

สภาวการณ์์ปัจำจุำบันทันสมัย์	 แลืะใช้ในการดำาเนินงานอย์่างถุ้กต้ั้อง	 เหมาะสม	 แลืะเป็นไปด้วย์ความ

เร่ย์บร้อย์

	 	 5.2	 โครงการให้คำาปรึกษาแนะนำาด้านกฎหมายแก่สมาชิก	ได้ดำาเนินการ	ดังน่�

	 	 	 5.2.1	ตั้อบข้้อหารือ	

	 	 	 	 (1)	 เรื�องข้อความเป็นธิรรมตั้ามสิทธิิอันพึงได้ข้องสมาชิก
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	 	 	 	 (2)	 เรื�องการใช้สิทธิิในฐานะผู้้้คำ�าประกัน

	 	 	 	 (3)	 เรื�องกำาหนดหลืกัเกณ์ฑ์์การให้ผู้้้คำ�าประกนัล้ืกหน่�ผิู้ดนัดชำาระหน่�หรือล้ืก

หน่�รับสภาพหน่�แลืะล้ืกหน่�ตั้ามคำาพิพากษา

	 	 	 	 (4)	 เรื�องการรับฝากเงินข้องกองทุนเงินก้้เพื�อบรรเทาความเดือดร้อนข้อง

ข้้าราชการสำานักงานคณ์ะกรรมการการศึึกษาขั้�นพื�นฐาน	

	 	 	 	 (5)	 เรื�องสมัครสมาชิก	สอ.ศึธิ.	ข้องพนักงานแลืะล้ืกจ้ำาง	สำานักงานล้ืกเสือ

แห่งชาติั้

	 	 	 	 (6)	 เรื�องการให้บริการรับงานบังคับคด่

	 	 	 	 (7)	 เรื�องแนวทางปฏิิบัติั้งานกรณ่์สมุดค่้ฝากส้ญ่หาย์ควรปฏิิบัติั้อย่์างไร

	 	 	 	 (8)	 เรื�องสมาชิกพนักงานราชการ	ปฏิิบัติั้งานในกรุงเทพมหานคร	ข้อใช้สิทธิิ

ก้้เงินเท่ากับข้้าราชการ

	 	 	 5.2.2	พิจำารณ์าข้้อแนะนำาข้องสำานักงานส่งเสริมสหกรณ์์กรุงเทพมหานคร	พื�นท่�	1	

เรื�อง	การรับสมัครสมาชิกสมทบ

   ผลที�ได้รับ		คณ์ะกรรมการดำาเนินการแลืะเจ้ำาหน้าท่�ข้องสหกรณ์์ม่แนวทางปฏิิบัติั้

แลืะนำาไปใช้ได้ถุ้กต้ั้อง

	 	 5.3	 โครงการศึึกษาดูงานด้านกฎหมายสหกรณ์์นอกสถานที�	 ได้ดำาเนินการนำาคณ์ะ

กรรมการดำาเนินการ	คณ์ะกรรมการฝา่ย์กฎหมาย์	แลืะเจ้ำาหน้าท่�ข้องสหกรณ์์	ไปศึึกษาด้งานสหกรณ์์อื�น	

เพื�อนำามาปรับใช้ให้เกิดประโย์ชน์ต่ั้อสหกรณ์์แลืะมวลืสมาชิก	 จำำานวน	 3	 สหกรณ์์	 ได้แก่	 สหกรณ์์ 

ออมทรัพย์์คร้อุดรธิาน่	จำำากัด		สหกรณ์์ออมทรัพย์์สาธิารณ์สุข้ข้อนแก่น	จำำากัด		แลืะสหกรณ์์ออมทรัพย์์

คร้ชัย์ภ้มิ	จำำากัด

   ผลที�ได้รับ

	 	 		 1)	มติั้		ข้้อบังคับ		ระเบ่ย์บ		แลืะประกาศึข้องสหกรณ์์ทันสมัย์	แลืะสอดคล้ืองกับ				

สถุานการณ์์ปัจำจุำบัน

	 	 	 2)	คณ์ะกรรมการดำาเนินการแลืะเจ้ำาหน้าท่�ข้องสหกรณ์์	ม่ความร้้ความเข้้าใจำ	แลืะ

สามารถุนำาข้้อบังคับ	ระเบ่ย์บ	แลืะประกาศึ	รวมทั�งคำาวินิจำฉัย์ไปใช้ได้อย่์างถุ้กต้ั้อง	เหมาะสม	แลืะเกิด

ประโย์ชน์ส้งสุดต่ั้อสมาชิกแลืะสหกรณ์์

	 	 	 3)	คณ์ะกรรมการดำาเนินการ	 คณ์ะกรรมการฝ่าย์กฎหมาย์	 แลืะเจ้ำาหน้าท่�ข้อง

สหกรณ์์	ได้ม่โอกาสแลืกเปล่ื�ย์นความร้้	ความคิดเห็นแลืะประสบการณ์์กับคณ์ะกรรมการดำาเนินการข้อง

สหกรณ์์ออมทรัพย์์อื�น	 เพื�อนำามาพัฒนา	บริหารจัำดการ	แลืะจัำดสวัสดิการให้กับสมาชิกอย่์างเหมาะสม

เป็นไปด้วย์ความเร่ย์บร้อย์

	 	 5.4	 โครงการอบรมให้ความรู้	 กฎหมายเกี�ยวกับสหกรณ์์	 ได้ดำาเนินการจัำดอบรม	

หลัืกส้ตั้รความร้้ด้านกฎหมาย์	ว่าด้วย์การป้องกันแลืะปราบปรามการฟัอกเงิน	แลืะกฎหมาย์ท่�เก่�ย์วข้้อง

แก่เจ้ำาหน้าท่�ข้องนิติั้บุคคลื	 ตั้ามระเบ่ย์บคณ์ะกรรมการป้องกันแลืะปราบปรามการฟัอกเงิน	 ว่าด้วย์ 
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การจัำดให้ม่การฝึกอบรมให้แก่ผู้้้ม่หน้าท่�ราย์งานตั้ามมาตั้รา	13	แลืะมาตั้รา	16	พ.ศึ.	2563		จัำดอบรม

เรื�องการวิเคราะห์สินเชื�อแลืะการบริหารหน่�สหกรณ์์ให้กับคณ์ะกรรมการดำาเนินการ	 แลืะเจ้ำาหน้าท่� 

ข้องสหกรณ์์	 แลืะจัำดอบรมเรื�องหน้าท่�ข้องเจ้ำาหน้าท่�กับสิทธิิข้องผู้้้คำ�าประกันแลืะการหักกลืบลืบหน่� 

ให้กับคณ์ะกรรมการดำาเนินการแลืะเจ้ำาหน้าท่�สหกรณ์์	 เมื�อวันท่�	 19-20	 ธัินวาคม	 2563	ณ์	 โรงแรม 

รอยั์ลืริเวอร์	กรุงเทพฯ

   ผลที�ได้รับ	คณ์ะกรรมการดำาเนินการแลืะเจ้ำาหน้าท่�สหกรณ์์	ม่ความร้้ความเข้้าใจำ

กฎหมาย์ท่�เก่�ย์วข้้องกับสหกรณ์์แลืะบริหารจัำดการงานข้องสหกรณ์์ถุ้กต้ั้องแลืะม่ประสิทธิิภาพยิ์�งขึ้�น

	 6.	ด้านประชาสัมพันธ์
	 	 องค์กรใดม่สมาชิกท่�เข้้มแข็้ง	ม่ผู้ลืงานเป็นท่�ปรากฏิเป็นร้ปธิรรม	ม่การบริการท่�เป็นเลิืศึ						

ม่คุณ์ธิรรมแลืะจำริย์ธิรรมเป็นท่�น่าเลืื�อมใสศึรัทธิา	 ภาพข้ององค์กรท่�เกิดขึ้�นในจิำตั้ใจำย่์อมเป็นภาพท่�ด่ 

น่าเชื�อถืุอ	 ม่ผู้ลืให้การปฏิิบัตั้ิงานตั้ามพันธิกิจำข้ององค์กรบรรลุืเป้าหมาย์	 ในรอบปี	 2563	 ท่�ผู้่านมา 

ฝ่าย์ประชาสัมพันธ์ิข้องสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ	จำำากัด	ชุดท่�	40	ได้ดำาเนินงาน 

ตั้ามแผู้นงาน	สามารถุสรุปเป็นผู้ลืการดำาเนินงานได้ดังน่�

	 	 6.1	 จัำดพิมพ์สาร	สอ.ศึธิ.	จำำานวน	3	ฉบับ	ดังน่�

	 	 	 ฉบับท่�	1		ประจำำาเดือนมกราคม	-	เมษาย์น	2563

	 	 	 ฉบับท่�	2		ประจำำาเดือนพฤษภาคม	-	สิงหาคม	2563

	 	 	 ฉบับท่�	3		ประจำำาเดือนกันย์าย์น	-	ธัินวาคม	2563

	 	 6.2	 จัำดกิจำกรรมเฉลิืมพระเก่ย์รตั้เินื�องในโอกาสวนัเฉลิืมพระชนมพรรษา	แลืะพระราช

พิธ่ิบรมราชาภิเษก	 โดย์ม่นาย์จำร้ญ่	 ช้ลืาภ	 ประธิานกรรมการสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวง

ศึึกษาธิิการ	จำำากัด	แลืะอด่ตั้ปลัืดกระทรวงศึึกษาธิิการ	นำาบุคลืากร	6	หน่วย์งาน	ประกอบด้วย์	สหกรณ์์

ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ	 จำำากัด	 	 สหกรณ์์ออมทรัพย์์คร้กรมสามัญ่ศึึกษา	 จำำากัด 

ธินาคารกรุงไทย์	จำำากัด	(มหาชน)	สาข้ากระทรวงศึึกษาธิิการ		ท่�ทำาการไปรษณ่์ย์์ศึึกษาธิิการ		กองทุน

สงเคราะห์	 กระทรวงศึึกษาธิิการ	 แลืะกลุ่ืมออกแบบแลืะก่อสร้าง	 สำานักอำานวย์การ	 สำานักงานคณ์ะ

กรรมการการศึึกษาขั้�นพื�นฐาน	 ร่วมพิธ่ิวางพานพุ่มแลืะเปิดกรวย์ดอกไม้	 พิธ่ิถุวาย์พระพรชัย์มงคลื 

วันเฉลิืมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จำพระปรเมนทรรามาธิิบด่ศึร่สินทรมหาวชิราลืงกรณ์ 

พระวชิรเกล้ืาเจ้ำาอย่้์หัว	 แลืะร่วมร้องเพลืงสรรเสริญ่พระบารม่แลืะเพลืงสดุด่จำอมราชา	 เพื�อถุวาย์ 

พระเก่ย์รติั้แลืะแสดงความจำงรักภักด่	 แลืะเป็นท่�ย์ึดเหน่�ย์วจิำตั้ใจำแลืะเป็นแบบอย่์างในการทำางาน	 เมื�อ 

วันท่�	24	กรกฎาคม	2563		ณ์	บริเวณ์หน้าอาคารสมานฉันท์	กรุงเทพมหานคร

	 	 6.3	 จัำดกิจำกรรมฟ้ั�นฟ้ัแลืะบำารุงรักษาสวนพุทธิมณ์ฑ์ลื	 โดย์ม่วัตั้ถุุประสงค์เพื�อฟ้ั�นฟ้ั 

สวนหย่์อมพุทธิมณ์ฑ์ลืท่�เสื�อมโทรมให้ม่ความอุดมสมบ้รณ์์กลัืบคืนมา	 จำำานวน	 3	 สวนหย่์อม	 โดย์ด้แลื

บำารุงรักษาสวนสาธิารณ์ะข้องสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ	 จำำากัด	 ให้ม่ความ

เร่ย์บร้อย์สวย์งามอย่์างสมำ�าเสมอ	 แลืะเป็นสถุานท่�พักผู่้อนสำาหรับบุคคลืทั�วไป	ณ์	 พุทธิมณ์ฑ์ลื	 ตั้ำาบลื
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ศึาลืาย์า	อำาเภอนครชัย์ศึร่	จัำงหวัดนครปฐม	

	 	 6.4	 สื�อสารเผู้ย์แพร่ข้้อม้ลืท่�เป็นประโย์ชน์แลืะเป็นปัจำจุำบันผู่้านสื�ออิเล็ืกทรอนิกส์ 

หลืากหลืาย์ร้ปแบบ	 ให้แก่สมาชิกสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ	 จำำากัด	 ข้้อม้ลื	ณ์	

วันท่�	 31	 ธัินวาคม	 2563	 ม่สมาชิกเข้้าใช้งานผู่้านระบบแอพพลิืเคชั�น	 (MOE	Saving	Application)	

จำำานวน	14,773	คน	ระบบเว็บไซึ่ต์ั้	(www.moecoop.com)	จำำานวน	13,476	คน	แลืะการทำาธุิรกรรม

ผู่้านระบบ	Bill	Payment	ท่�	Application	Krungthai	NEXT	(Bill	Payment)	ไม่ว่าจำะเป็นการนำาฝาก

เงินเข้้าบัญ่ช่ออมทรัพย์์,	ออมทรัพย์์พิเศึษ,	ฝากประจำำาเพิ�มทว่ทรัพย์์	3,	ชำาระค่าหุ้น	แลืะสินเชื�อประเภท

ต่ั้างๆ	จำำานวน	967	คน	เนื�องจำากปัจำจุำบันน่�	อินเตั้อร์เน็ตั้	(Internet)	เป็นระบบการสื�อสารท่�ได้รับความ

นิย์มทั�วโลืก	 แลืะเพิ�มความนิย์มขึ้�นอย่์างรวดเร็ว	 ทำาให้การประชาสัมพันธ์ิผู้่านทางระบบแอพพลิืเคชั�น

แลืะเว็บไซึ่ต์ั้เป็นสิ�งสำาคัญ่	อ่กทั�งระบบแอพพลิืเคชั�นแลืะเว็บไซึ่ต์ั้ยั์งเป็นแหล่ืงสารสนเทศึท่�สำาคัญ่สำาหรับ

สมาชิก	หน่วย์งาน	แลืะบุคคลืทั�วไปท่�สนใจำ	เพราะสามารถุเข้้าถึุงข้้อม้ลืได้อย่์างรวดเร็ว	ไม่ว่าจำะเป็นการ

ติั้ดต่ั้อสื�อสาร	 การประชาสัมพันธ์ิข่้าวสารด้านเงินฝาก	 ด้านสินเชื�อ	 ด้านสวัสดิการ	 ความเคลืื�อนไหว

โครงการ/กิจำกรรมต่ั้างๆ	 ท่�ทางสหกรณ์์จัำดขึ้�น	 รวมทั�งข่้าวสารท่�เก่�ย์วข้้องกับข้บวนการสหกรณ์์	 เช่น	

สมาคมฌาปนกิจำสงเคราะห์สหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ	จำำากัด	เป็นต้ั้น

	 	 6.5	 ผู้ลิืตั้สื�อสิ�งพิมพ์แลืะป้าย์ไวนิลืเพื�อเผู้ย์แพร่ประชาสัมพันธ์ิโครงการต่ั้างๆ	 ข้อง

สหกรณ์์	อาทิ	โครงการสหกรณ์์สัญ่จำรพบผู้้้บริหารแลืะสมาชิก	ณ์	สำานักงานพระพุทธิศึาสนาแห่งชาติั้	

แลืะกระทรวงวัฒนธิรรม,	กิจำกรรมความเอื�ออาทรต่ั้อสังคม	ณ์	วัดโมล่ืโลืกย์ารามราชวรวิหาร,	จัำดงาน

เทศึน์มหาชาติั้เวสสันดรชาดก	 แลืะการแสดงปาฐกถุาธิรรม	 โดย์	 สมเด็จำพระมหารัชมงคลืมุน่	 (ธิงชัย์	

ธิมฺมธิโช)	 ณ์	 หอประชุมคุรุสภา,	 โครงการฝึกอบรม	 หลัืกส้ตั้ร	 กฎหมาย์ฟัอกเงิน	 ว่าด้วย์การป้องกัน 

แลืะปราบปรามการฟัอกเงิน	 แลืะการวิเคราะห์สินเชื�อ	 บริหารหน่�	 เจ้ำาหน่�แลืะผู้้้คำ�าประกันสหกรณ์์,	

โครงการสัมมนา	 เรื�อง	การเสริมสร้างความร้้	ความเข้้าใจำ	แลืะความสัมพันธ์ิอันด่ระหว่างสหกรณ์์กับ

หน่วย์ตัั้วแทนหักเงิน	 ณ์	 ท่�จำ่าย์	 แลืะโครงการส่งเสริมศึาสนาแลืะศิึลืปวัฒนธิรรม	 พาสมาชิกทำาบุญ่ 

ไหว้พระ	ณ์	จัำงหวัดราชบุร่	เป็นต้ั้น

	 7.	ด้านเช่่อมโยงเคร่อข่าย
	 	 สำาหรับในปีท่�ผู่้านมา	สอ.ศึธิ.	ได้เชื�อมโย์งเครือข่้าย์กับสหกรณ์์ออมทรัพย์์อื�นๆ	ดังน่�

  7.1	เคร่อข่ายสหกรณ์์ออมทรัพย์ในเขตดุสิต	ซึึ่�งกรมส่งเสริมสหกรณ์์	โดย์สหกรณ์์เข้ตั้

พื�นท่�	 1	 กรุงเทพมหานคร	 ได้จัำดให้ม่เครือข่้าย์ทุกเข้ตั้ในกรุงเทพมหานคร	 ซึึ่�งในเข้ตั้ดุสิตั้ม่จำำานวน	 38	

สหกรณ์์	ม่วัตั้ถุุประสงคเ์พื�อเชื�อมโย์งแลืะชว่ย์เหลืือซึ่ึ�งกันแลืะกนัระหวา่งสหกรณ์์	โดย์สหกรณ์์ออมทรพัย์์

ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ	จำำากัด	 เป็นศ้ึนย์์ประสานความร่วมมือ	 ม่นาย์เอนก	ศึร่สำาราญ่รุ่งเรือง 

ผู้้้จัำดการ	เป็นท่�ปรึกษาเครือข่้าย์	แลืะนางดวงเดือน	สาย์สมบัติั้	รองผู้้้จัำดการ	เป็นเลืข้านุการเครือข่้าย์	

ดังกล่ืาว

  7.2	 เคร่อข่ายจัตุภาคี	 สอ.ศึธิ.	 เป็นสมาชิกเครือข่้าย์จำตุั้ภาค่	 ซึึ่�งเป็นการร่วมมือกัน
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ระหว่าง		4	สหกรณ์์		ได้แก่	สอ.ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ	จำำากัด		สอ.คร้กรมสามัญ่ศึึกษา	จำำากัด	

สอ.มหาวิทย์าลัืย์ศึร่นครินทรวิโรฒ	 จำำากัด	 แลืะสอ.วชิรพย์าบาลื	 จำำากัด	 เพื�อช่วย์เหลืือด้านวิชาการ		

สวัสดิการ	การเงิน	แลืะอื�นๆ

  7.3	 เขตพ้่นที�สหกรณ์์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์์ออมทรัพย์แห่งประเทศึไทย	 จัำากัด	

กรุงเทพมหานคร	 พ้่นที�	 1	 เป็นความร่วมมือระหว่างสหกรณ์์ออมทรัพย์์ในเข้ตั้พื�นท่�	 1	 จำำานวน	 165	

สหกรณ์์	 เพื�อจัำดอบรมสัมมนาแลืะส่งเสริมการศึึกษาแก่กรรมการ	 เจ้ำาหน้าท่�	 แลืะสมาชิกข้องสหกรณ์์

สมาชิก	 โดย์ม่นาย์เอนก	 ศึร่สำาราญ่รุ่งเรือง	 ผู้้้จำัดการ	 ได้รับแต่ั้งตัั้�งเป็นท่�ปรึกษา	 แลืะนางดวงเดือน 

สาย์สมบัติั้	รองผู้้้จัำดการ	ได้รับแต่ั้งตัั้�งเป็นกรรมการแลืะเลืข้านุการ

  7.4	 เคร่อข่ายชุมนุมสหกรณ์์ธินกิจัไทย	 จัำากัด	 เป็นการร่วมมือกันเชื�อมโย์งเครือข่้าย์

ระหว่างสหกรณ์์	 เพื�อให้เกิดประโย์ชน์ส้งสุดต่ั้อสหกรณ์์แลืะข้บวนการสหกรณ์์	 ซึึ่�งในปี	 2563 

นาย์จำร้ญ่	 ช้ลืาภ	 ประธิานกรรมการ	 เป็นผู้้้แทนสหกรณ์์	 ศึธิ.	 แลืะได้รับการเลืือกตั้ั�งให้เป็นประธิาน

กรรมการ	

  7.5	 เคร่อข่ายชมรมผู้จััดการสหกรณ์์ออมทรัพย์แห่งประเทศึไทย	 เป็นการร่วมมือกัน

เพื�อช่วย์เหลืือสวัสดิการ	แลืะพัฒนาอาช่พข้องผู้้้จัำดการสหกรณ์์	โดย์ให้คำาปรึกษา	แลืะแนะนำาผู้้้บริหาร

สหกรณ์์ในข้บวนการเพื�อวางรากฐานแลืะการนำานโย์บาย์มาใช้ในทางปฏิิบัติั้	 โดย์ม่	 นาย์เอนก 

ศึร่สำาราญ่รุ่งเรือง	ผู้้้จัำดการ	เป็นกรรมการ	แลืะนางดวงเดือน	สาย์สมบัติั้	รองผู้้้จัำดการ	เป็นผู้้้ตั้รวจำสอบ

กิจำการ

  7.6	สมาคมเศึรษฐศึาสตร์สหกรณ์์แห่งประเทศึไทย	 จำัดตัั้�งขึ้�นเพื�อช่วย์เหลืือด้แลื

ข้บวนการสหกรณ์์ทุกประเภทให้ม่ความเจำริญ่ยั์�งยื์น		โดย์ม่นาย์เอนก		ศึร่สำาราญ่รุ่งเรือง	เป็นเลืข้าธิิการ

	 จำากการพัฒนาสหกรณ์์ในทุกๆ	ด้าน	สำานักงานส่งเสริมสหกรณ์์กรุงเทพมหานคร	พื�นท่�	1		

กรมส่งเสริมสหกรณ์์	 ได้จัำดระดับมาตั้รฐานสหกรณ์์	 เพื�อวัดความเป็นองค์กรข้องสมาชิกตั้ามหลัืกการ

สหกรณ์์	การปฏิิบัติั้ตั้ามกฎหมาย์	แลืะการบริหารจัำดการภาย์ใน	ประจำำาปี	2563	“ผ่านมาตรฐานระดับ

ดีเลิศึ”	 สหกรณ์์มุ่งเน้นท่�จำะเป็นสหกรณ์์ชั�นนำาท่�พัฒนาคุณ์ภาพช่วิตั้ข้องสมาชิกแลืะสร้างความสัมพันธ์ิ

เชื�อมโย์งเครือข่้าย์ทุกด้าน	 เพื�อสร้างความเข้้มแข็้งให้ข้บวนการสหกรณ์์ไปส่้มาตั้รฐานข้องประเทศึชาติั้

ต่ั้อไป

	 	 จำึงเสนอท่�ประชุมใหญ่่เพื�อทราบ

 ...............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25632563
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ระเบีียบีวาระที่ี�

รื่ายงานการื่ตรื่วจำสอบกิจำการื่รื่ายงานการื่ตรื่วจำสอบกิจำการื่
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด

ประจำำ�ป ี2563ประจำำ�ป ี2563

เสนอ		ท่�ประชุมใหญ่่	สหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ	จำำากัด

	 ตั้ามท่�ท่�ประชุมใหญ่่สามัญ่ประจำำาปี	2562	เมื�อวันท่�	8	กุมภาพันธ์ิ	2563	ได้ม่มติั้เลืือกตัั้�ง 

ให้ข้้าพเจ้ำาแลืะท่มงานในบริษัท	วรกรแลืะสุชาดาสอบบัญ่ช่	จำำากัด	เป็นผู้้้ตั้รวจำสอบกิจำการข้องสหกรณ์์

ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ	จำำากัด	สำาหรับปีทางบัญ่ช่สิ�นสุดวันท่�	31	ธัินวาคม	2563	นั�น	

ข้้าพเจ้ำาแลืะท่มงานได้ทำาการตั้รวจำสอบแลืะเสนอราย์งานผู้ลืการตั้รวจำสอบต่ั้อคณ์ะกรรมการดำาเนินการ

เป็นประจำำาทุกเดือนแล้ืว	สำาหรับผู้ลืการตั้รวจำสอบประจำำาปี	2563	สามารถุสรุปได้ดังต่ั้อไปน่�

	 1.	 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
	 	 1.1	 เพื�อตั้รวจำสอบแลืะประเมินผู้ลืการปฏิิบัตั้ิงานด้านการเงิน	การบัญ่ช่

	 	 1.2	 เพื�อตั้รวจำสอบแลืะประเมินผู้ลืการปฏิิบัตั้ิงานด้านอื�นๆ	ข้องสหกรณ์์

	 	 1.3	 เพื�อให้ข้้อสงัเกตั้แลืะข้้อเสนอแนะในการเพิ�มประสทิธิภิาพแลืะประสทิธิผิู้ลืในการ

ปฏิิบัตั้ิงานโดย์จำัดทำาราย์งานผู้ลืการตั้รวจำสอบกิจำการเป็นประจำำาทุกเดือนแลืะประจำำาปี

	 2.	 ขอบเขตการตรวจสอบ
	 	 2.1	 ตั้รวจำสอบเอกสาร	สรรพสมุดบญั่ช	่ทะเบย่์น	แลืะการเงิน	ตั้ลือดจำนทรพัย์์สนิแลืะ

หน่�สินทั�งปวงข้องสหกรณ์์	เพื�อทราบฐานะแลืะข้้อเท็จำจำริงข้องสหกรณ์์ท่�เป็นอย์้่จำริง

	 	 2.2	 ตั้รวจำสอบหลัืกฐานแลืะความถุ้กตั้้องข้องการดำาเนินธิุรกิจำแตั้่ลืะประเภทข้อง

สหกรณ์์	 เพื�อประเมินผู้ลื	 แลืะอาจำให้ข้้อแนะนำาแก่กรรมการดำาเนินการ	 ผู้้้จัำดการ	 แลืะเจำ้าหน้าท่�ข้อง

สหกรณ์์	ทั�งทางวิชาการแลืะทางปฏิิบัตั้ิในกิจำการนั�นๆ

เร่ื่�องรัื่บทรื่าบรื่ายงานของ
ผ้�ตรื่วจำสอบกิจำการื่ ปรื่ะจำำาปี 256366



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25632563
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	 	 2.3	 ตั้รวจำสอบการจำดัจ้ำางแลืะแต่ั้งตัั้�งเจ้ำาหน้าท่�ข้องสหกรณ์์	ตั้ลือดจำนหนงัสือสัญ่ญ่าจ้ำาง	

แลืะหลัืกประกัน

	 	 2.4	 ตั้รวจำสอบการปฏิิบัติั้งานตั้ามแผู้นงานแลืะการใช้จ่ำาย์งบประมาณ์ราย์จ่ำาย์ประจำำาปี 

ข้องสหกรณ์์

	 	 2.5	 ตั้ิดตั้ามผู้ลืการดำาเนินงานข้องคณ์ะกรรมการดำาเนินการ	 เพื�อพิจำารณ์าหาทาง

ปรับปรุงแผู้นงาน	ข้้อบังคับ	ระเบ่ย์บ	มตั้ิ	ตั้ลือดจำนคำาสั�งตั้่างๆ	ข้องสหกรณ์์

	 	 2.6	 ตั้รวจำสอบการปฏิิบัตั้ิตั้ามกฎหมาย์	ข้้อบังคับ	ระเบ่ย์บ	มตั้ิ	แลืะคำาสั�งข้องสหกรณ์์

หรือกิจำการอื�นๆ	เพื�อให้เกิดผู้ลืด่แก่การดำาเนินกิจำการข้องสหกรณ์์

	 3.	 การบัญชี
	 	 3.1	 สหกรณ์์ใช้ระบบบญั่ช่เป็นไปตั้ามแบบท่�นาย์ทะเบ่ย์นสหกรณ์์กำาหนด	ซึ่ึ�งเหมาะสม

แลืะเพ่ย์งพอกับปริมาณ์ธิุรกิจำ

	 	 3.2	 การบันทึกบัญ่ชข่้องสหกรณ์์ครบถุ้วน	เป็นปัจำจุำบนั	แลืะม่เอกสารประกอบราย์การ

บัญ่ช่เพ่ย์งพอท่�จำะใช้เป็นหลืักฐานทางบัญ่ช่ได้

	 4.	 การเงิน
	 	 4.1	 ณ์	 วันท่�	 31	 ธัินวาคม	 2563	 ม่เงินสดคงเหลืือ	 982,424.81	 บาท	 อย่้์ในความ 

รับผิู้ดชอบข้องนางสมจิำตั้ร		ธัิมวิสุทธิิวรากร	ตั้ำาแหน่งผู้้้ช่วย์ผู้้้จัำดการ

	 	 4.2	 ณ์	วันท่�	31	ธัินวาคม	2563		ม่เงินฝากธินาคาร	ดังน่�

รายการ
31	ธิันวาคม	2563

(บาท)
31	ธิันวาคม	2562

(บาท)
เพิ�มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

กระแสราย์วัน												

ออมทรัพย์์																

ออมทรัพย์์พิเศึษ	

ประจำำา										

			100,004.02	

	623,618,789.98	

175,900.46	

	362,924.32		

		100,004.02	

	371,177,960.06	

173,727.01	

361,795.77		

0.00	

252,440,829.92	

2,173.45	

1,128.55			

0.00	

68.01

1.25	

0.31		

รวม   624,257,618.78  371,813,486.86 252,444,131.92 67.90 



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25632563
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด 57

	 	 4.3	 ณ์	วันท่�	31	ธัินวาคม	2563		ม่เงินฝากสหกรณ์์อื�น	ดังน่�

รายการ
31	ธิันวาคม	2563

(บาท)
31	ธิันวาคม	2562

(บาท)
เพิ�มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

สหกรณ์์ออมทรัพย์์ธินาคารเพื�อการเกษตั้ร	

				แลืะสหกรณ์์การเกษตั้ร	จำำากัด	

ชุมนุมสหกรณ์์ธินกิจำไทย์	จำำากัด	(ประจำำา)	

ชุมนุมสหกรณ์์ธินกิจำไทย์	จำำากัด	(ออมทรัพย์์)

ชุมนุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์

				แห่งประเทศึไทย์	จำำากัด	

ชุมนุมสหกรณ์์กรุงเทพ	จำำากัด

4,330,116.16	

1,040,000,000.00	

61,029,712.85	

800,000,000.00	

50,000,000.00	

4,209,246.87	

1,040,000,000.00	

22,494,483.62	

100,000,000.00	

0.00

120,869.29	

0.00	

38,535,229.23	

700,000,000.00	

50,000,000.00

2.87	

0.00	

	171.31	

700.00	

	-

รวม  1,955,359,829.01  1,166,703,730.49  788,656,098.52  67.60 

	 	 การรับ-จ่ำาย์	แลืะการเกบ็รักษาเงินสด	เงินฝากธินาคาร	แลืะเงินฝากสหกรณ์์อื�น	รัดกุม	

แลืะเป็นไปตั้ามระเบ่ย์บข้องสหกรณ์์

	 	 เงินฝากประจำำาชุมนุมสหกรณ์์ธินกิจำไทย์	 จำำากัด	 จำำานวน	 840,000,000.00	 บาท 

ชุมนุมสหกรณ์์ธินกิจำไทย์	จำำากัด	สามารถุจ่ำาย์ดอกเบ่�ย์ได้ตั้ามกำาหนด	นอกจำากน่�สหกรณ์์ยั์งม่หลัืกประกัน 

เป็นโฉนดท่�ดิน	จำำานวน	10	แปลืง	 เลืข้ท่�	 138361,	 138362,	 138363,	 138364,	 138365,	 138366,	

23102,	28773,	26883	แลืะ	1722	 ตัั้�งอย่้์ท่�ตั้ำาบลืบางพ้ด	อำาเภอปากเกร็ด	 จัำงหวัดนนทบุร่	ตั้รงข้้าม

มหาวิทย์าลัืย์สุโข้ทัย์ธิรรมาธิิราช	บริเวณ์เมืองทองธิาน่	เนื�อท่�รวม	11	ไร่	34.4	ตั้ารางวา	ราคาประเมิน	

1,108,600,000.00	บาท	โดย์เป็นราคาประเมินจำากบริษัท	เพ็ชรสย์ามแอพไพรซัึ่ลื	จำำากัด	ซึึ่�งเป็นบริษัท

ท่�ได้รับความเห็นชอบจำากสำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับหลัืกทรัพย์์แลืะตั้ลืาดหลัืกทรัพย์์	(ก.ลื.ตั้.)

	 	 เงินฝากประจำำาชุมนุมสหกรณ์์ธินกิจำไทย์	 จำำากัด	 จำำานวน	 200,000,000.00	 บาท 

ชุมนุมสหกรณ์์ธินกิจำไทย์	จำำากัด	สามารถุจ่ำาย์ดอกเบ่�ย์ได้ตั้ามกำาหนด	นอกจำากน่�สหกรณ์์ยั์งม่หลัืกประกัน

เป็นโฉนดท่�ดิน	จำำานวน	6	แปลืง	เลืข้ท่�	23721,	23722,	23723,	79788,	80213,แลืะ	80214	ตัั้�งอย่้์ท่�

ตั้ำาบลืบางพ้ด	 อำาเภอปากเกร็ด	 จัำงหวัดนนทบุร่	 เนื�อท่�รวม	 19	 ไร่	 99	 ตั้ารางวา	 ราคาประเมิน	

1,924,750,000.00	บาท	โดย์เป็นราคาประเมินจำากบริษัท	เพ็ชรสย์ามแอพไพรซัึ่ลื	จำำากัด	ซึึ่�งเป็นบริษัท

ท่�ได้รับความเห็นชอบจำากสำานักงานคณ์ะกรรมการกำากับหลัืกทรัพย์์แลืะตั้ลืาดหลัืกทรัพย์์	(ก.ลื.ตั้.)



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25632563
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด58

	 5.	 การดำาเนินงาน
	 	 5.1	 ณ์	วันท่�	31	ธัินวาคม	2563		ม่สมาชิก	ดังน่�

รายการ
31	ธิันวาคม	2563

(คน)
31	ธิันวาคม	2562

(คน)
เพิ�มขึ้น	(ลดลง)

(คน) (ร้อยละ)

สมาชิก

สมาชิกสมทบ

		16,856	

	1,717			

	16,706	

	1,651			

		150	

	66			

			0.90	

	4.00			

รวม   18,573  18,357  216  1.18 

	 	 การรับเข้้าเป็นสมาชิกแลืะการให้ออกจำากการเป็นสมาชิก	 คณ์ะกรรมการดำาเนินการ 

ได้ม่การอนุมัติั้ถุ้กต้ั้องตั้รงตั้ามท่�กำาหนดในข้้อบังคับข้องสหกรณ์์

	 	 5.2	 ณ์	วันท่�	31	ธัินวาคม	2563		ม่เงินให้ก้้แก่สมาชิก	ดังน่�

	 	 	 5.2.1		ลื้กหน่�ปกตั้ิ	

รายการ
31	ธิันวาคม	2563

(บาท)
31	ธิันวาคม	2562

(บาท)
เพิ�มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

เงินก้้ฉุกเฉิน

เงินก้้สามัญ่

เงินก้้พิเศึษ

				38,636,179.00	

	7,115,373,953.03	

	261,107,668.52		

			45,308,911.77	

	7,272,795,211.03	

	267,445,894.34		

(6,672,732.77)

(157,421,258.00)

(6,338,225.82)		

(14.73)

(2.16)

(2.37)		

รวม   7,415,117,800.55  7,585,550,017.14 (170,432,216.59)			 	(2.25)

	 	 	 5.2.2		ล้ืกหน่�อื�น

รายการ
31	ธิันวาคม	2563

(บาท)
31	ธิันวาคม	2562

(บาท)
เพิ�มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

	ลื้กหน่�ข้าดสมาชิกภาพ	

	ลื้กหน่�ระหว่างดำาเนินคด่	

	ลื้กหน่�ตั้ามคำาพิพากษา		

	27,119,294.20	

	4,159,617.35	

	27,637,239.19			

36,650,188.88	

0.00	

	6,703,901.49			

(9,530,894.68)

4,159,617.35	

20,933,337.70	

	(26.01)

	-			

312.26	

รวม   58,916,150.74  43,354,090.37 15,562,060.37 35.90 
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	 	 5.3	 ณ์	วันท่�	31	ธัินวาคม	2563		ม่เงินให้ก้้แก่สหกรณ์์อื�น	ดังน่�

รายการ
31	ธิันวาคม	2563

(บาท)
31	ธิันวาคม	2562

(บาท)
เพิ�มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

สอ.	คร้สุรินทร์	จำำากัด	

สอ.	คร้อุบลืราชธิาน่	จำำากัด	

สอ.	คร้มหาสารคาม	จำำากัด	

สอ.	คร้กรมสามัญ่ศึึกษา

					จำังหวัดเช่ย์งราย์	จำำากัด	

สอ.	คร้หนองบัวลืำาภ้	จำำากัด	

สอ.	สามัญ่ศึึกษา

					จำังหวัดนครราชส่มา	จำำากัด	

สอ.	ข้้าราชการสังกัดกระทรวง

					ศึึกษาธิิการ	สกลืนคร	จำำากัด	

สอ.	พนักงานส่วนท้องถุิ�นสระบุร่		

					จำำากัด	

สอ.	สาธิารณ์สุข้กาฬสินธิุ์	จำำากัด	

สอ.	โรงพย์าบาลืทันตั้กรรม	คณ์ะ

					ทันตั้แพทย์ศึาสตั้ร์มหิดลื	จำำากัด	

สอ.	คร้กาญ่จำนบุร่	จำำากัด	

สอ.	คร้แพร่	จำำากัด	

สอ.	คร้อุตั้รดิตั้ถุ์	จำำากัด	

สอ.	คร้จำันทบุร่	จำำากัด	

สอ.	คร้ร้อย์เอ็ด	จำำากัด	

สอ.	คร้กาฬสินธิุ์	จำำากัด	

สอ.	คร้สระบุร่	จำำากัด	

สอ.	คร้มัธิย์มศึึกษานครพนม	จำำากัด	

สอ.	สถุาบันอุดมศึึกษา

				จำังหวัดสุรินทร์	จำำากัด

			70,800,000.00	

	26,520,000.00	

	149,000,000.00

 

	26,200,000.00	

225,000,000.00

 

94,900,000.00	

5,800,000.00	

12,080,000.00	

36,540,000.00	

59,000,000.00	

111,600,000.00	

0.00	

	42,200,000.00	

	59,200,000.00	

	138,800,000.00	

	138,800,000.00	

0.00	

128,600,000.00

 

7,450,000.00		

		111,600,000.00	

	46,560,000.00	

	189,800,000.00	

	36,400,000.00	

285,000,000.00

 

44,814,726.42	

5,800,000.00

 

7,620,000.00	

56,580,000.00	

84,200,000.00	

152,400,000.00	

118,400,000.00	

	62,600,000.00	

	79,600,000.00	

	179,600,000.00	

	179,600,000.00	

78,600,000.00	

169,400,000.00

 

9,490,000.00			

(40,800,000.00)

(20,040,000.00)

(40,800,000.00)

(10,200,000.00)

(60,000,000.00)

50,085,273.58	

0.00

 

4,460,000.00	

(20,040,000.00)

(25,200,000.00)

(40,800,000.00)

(118,400,000.00)

(20,400,000.00)

(20,400,000.00)

(40,800,000.00)

(40,800,000.00)

(78,600,000.00)

(40,800,000.00)

(2,040,000.00)	

(36.56)

(43.04)

(21.50)

(28.02)

(21.05)

111.76	

0.00

 

58.53	

(35.42)

(29.93)

(26.77)

(100.00)

(32.59)

(25.63)

(22.72)

(22.72)

(100.00)

(24.09)

(21.50)

รวม   1,332,490,000.00   1,898,064,726.42 (565,574,726.42) (29.80)	

	 	 การปฏิิบัติั้งานด้านการให้ก้้ยื์มเงิน	เป็นไปด้วย์ความเร่ย์บร้อย์	ถุ้กต้ั้องตั้รงตั้ามข้้อบังคับ

แลืะระเบ่ย์บข้องสหกรณ์์	การดำาเนินงานโดย์ทั�วไปม่ระบบการควบคุมภาย์ในรัดกุมเพ่ย์งพอ
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	 	 5.4	 ณ์	วันท่�	31	ธัินวาคม	2563	ม่เงินลืงทุน	ดังน่�

รายการ
31	ธิันวาคม	2563

(บาท)
31	ธิันวาคม	2562

(บาท)
เพิ�มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

เงินลืงทุนระย์ะสั�น
อย์้่ในความตั้้องการข้องตั้ลืาด
				หุ้นก้้
							รวม
บวก	ค่าเผู้ื�อการปรับม้ลืค่าเงินลืงทุน

			225,061,800.51	
	225,061,800.51	

6,560,145.79			

		125,000,000.00	
	125,000,000.00	

1,901,000.00			

100,061,800.51	
100,061,800.51	

4,659,145.79		

80.05	
80.05	

245.09		

							รวมเงินลืงทุนระย์ะสั�น 231,621,946.30	 126,901,000.00	 104,720,946.30	 82.52	

เงินลืงทุนระย์ะย์าว
อย์้่ในความตั้้องการข้องตั้ลืาด
		พันธิบัตั้ร	ธิ.ก.ส.
		พันธิบัตั้รบรรษัทตั้ลืาดรองสินเชื�อ
							ท่�อย์้่อาศึัย์
		พันธิบัตั้รการไฟัฟั้าฝ่าย์ผู้ลืิตั้
							แห่งประเทศึไทย์
		หุ้นก้้
							รวม
บวก	ค่าเผู้ื�อการปรับม้ลืค่าเงินลืงทุน
							รวม

10,000,000.00
 

	10,000,000.00
 

	20,000,000.00	
3,355,000,000.00	
	3,395,000,000.00	

149,447,500.00	
	3,544,447,500.00			

10,000,000.00
 

	10,000,000.00	

	20,000,000.00	
	3,437,826,012.53	
	3,477,826,012.53	
	224,301,607.24	

	3,702,127,619.77		

0.00

0.00
 

0.00	
(82,826,012.53)
(82,826,012.53)
(74,854,107.24)

(157,680,119.77)		

0.00
 

0.00	

0.00	
(2.41)
(2.38)

(33.37)
(4.26)	

เงินลืงทุนระย์ะย์าว
ไม่อย์้่ในความตั้้องการข้องตั้ลืาด
		หุ้นชุมนุมสหกรณ์์ธินกิจำไทย์	จำำากัด
		หุ้นชุมนุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์
							แห่งประเทศึไทย์	จำำากัด
		หุ้นชุมนุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์
							ไทย์	ไอซึ่่ท่	จำำากัด
		หุ้นสามัญ่	บมจำ.	สหประกันช่วิตั้
		หุ้นก้้	บมจำ.	การบินไทย์
		หุ้นชุมนุมสหกรณ์์กรุงเทพ
							รวม
หัก	ค่าเผู้ื�อการปรับม้ลืค่าหุ้นสหกรณ์์
							รวม

  

	61,000,000.00	

38,349,000.00	

2,000,000.00	
77,445,000.00	

320,000,000.00	
1,000,000.00	

499,794,000.00	
(5,415,591.50)

494,378,408.50

	61,000,000.00	

11,349,000.00	

2,000,000.00	
77,005,000.00	

0.00	
1,000,000.00	

152,354,000.00	
(4,100,958.34)

148,253,041.66		

0.00	

27,000,000.00	

0.00	
440,000.00	

320,000,000.00	
0.00	

347,440,000.00	
(1,314,633.16)

346,125,366.84	

0.00	

237.91	

0.00	
0.57	
	-			
0.00	

228.05	
	32.06	
233.47		

							รวมเงินลืงทุนระย์ะย์าว 	4,038,825,908.50	 	3,850,380,661.43	 188,445,247.07	 4.89	

							รวมเงินลงทุน  4,270,447,854.80  3,977,281,661.43  293,166,193.37  7.37 
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	 	 การลืงทนุเป็นไปตั้ามพระราชบญั่ญั่ติั้สหกรณ์์	พ.ศึ.	2542	มาตั้รา	62	แลืะประกาศึคณ์ะ

กรรมการพัฒนาการสหกรณ์์แห่งชาติั้	พ.ศึ.	2563	เรื�อง	ข้้อกำาหนดการฝากหรือลืงทุนอย่์างอื�นข้องสหกรณ์์

	 	 ณ์	วันท่�	31	ธัินวาคม	2563	ค่าเผืู้�อการปรับม้ลืค่าหุ้นสหกรณ์์แย์กเป็น	ค่าเผืู้�อการปรับ

ม้ลืค่าหุ้นชุมนุมสหกรณ์์ออมทรัพย์์	ไทย์	ไอซ่ึ่ท่	จำำากัด	จำำานวน	2,000,000.00	บาท	แลืะค่าเผืู้�อการปรับ

ม้ลืค่าหุ้นชุมนุมสหกรณ์์ธินกิจำไทย์	จำำากัด	จำำานวน	3,415,591.50	บาท

	 	 5.5	 ณ์	วันท่�	31	ธัินวาคม	2563		ม่เงินรับฝากจำากสมาชิก	ดังน่�

รายการ
31	ธิันวาคม	2563

(บาท)
31	ธิันวาคม	2562

(บาท)
เพิ�มขึ้น	(ลดลง)
(บาท) (ร้อยละ)

ออมทรัพย์์	

ออมทรัพย์์	-	สมาชิกสมทบ	

ออมทรัพย์์	2	

ออมทรัพย์์	-	เงินให้ก้้สมาชิก	

ออมทรัพย์์	-	เพื�อก้้สามัญ่	

ออมทรัพย์์พิเศึษ	

ออมทรัพย์์พิเศึษ	-	สมาชิกสมทบ	

ออมทรัพย์์สำารองค่าฌาปนกิจำ	

ออมทรัพย์์	-	สมาคมฌาปนกิจำฯ	

ออมทรัพย์์พิเศึษ	-	สมาคมฌาปนกิจำฯ	

ประจำำา	

ประจำำา	24	เดือน	(โครงการ	3)	

ประจำำา	-	สมาชิกสมทบ	

ประจำำา	-	สมาชิกสมทบ	

										24	เดือน	(โครงการ	3)

			5,060,352.95	

	3,374,921.80	

	93,275,569.30	

	87,486,804.12	

	20,744,538.66	

	7,162,143,482.48	

	851,605,056.32	

	10,684,917.80	

	625,355.25	

	11,313,607.73	

	163,914,680.00	

	25,512,800.00	

	13,796,500.00	

	3,086,600.00		

			4,379,093.86	

	4,008,032.68	

	83,015,811.66	

	87,461,534.50	

0.00	

	6,843,857,065.04	

	779,122,473.33	

	10,566,141.60	

	1,252,435.98	

	10,572,721.92	

	169,701,760.00	

0.00	

	16,684,000.00	

0.00	

681,259.09	

(633,110.88)

10,259,757.64	

25,269.62	

20,744,538.66	

318,286,417.44	

72,482,582.99	

118,776.20	

(627,080.73)

740,885.81	

(5,787,080.00)

25,512,800.00	

(2,887,500.00)

3,086,600.00		

15.56	

(15.80)

12.36	

0.03	

	-			

4.65	

9.30	

1.12	

(50.07)

	7.01	

(3.41)

	-			

(17.31)

	-

รวม  8,452,625,186.41  8,010,621,070.57 442,004,115.84 5.52 

สมาชิกมีเงินฝ่ากเฉลี�ยคนละ	  455,102.85  436,379.64 18,723.21 4.29 

	 	 การรับฝากเงินเป็นไปตั้ามข้้อบังคับแลืะระเบ่ย์บข้องสหกรณ์์	เอกสารหลัืกฐานประกอบ

การรับฝากเงินแลืะการถุอนเงิน	ถุ้กตั้้อง	ครบถุ้วน	สมบ้รณ์์

	 	 5.6	 สหกรณ์์ได้รับอนุมัติั้วงเงินก้้ยื์มหรือการคำ�าประกนัประจำำาปี	2563	จำากท่�ประชุมใหญ่่	

โดย์ได้รับความเห็นชอบจำากนาย์ทะเบ่ย์นสหกรณ์์ไว้	8,700,000,000.00	บาท	ณ์	วันท่�	31	ธัินวาคม	2563	

ไม่ม่ย์อดเงินก้้คงเหลืือ
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	 	 5.7	 ณ์	วันท่�	31	ธัินวาคม	2563		ม่ทุนเรือนหุ้น	ดังน่�

รายการ
31	ธิันวาคม	2563

(บาท)
31	ธิันวาคม	2562

(บาท)
เพิ�มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

ทุนเรือนหุ้น	

ทุนเรือนหุ้น	-	สมาชิกสมทบ	

			5,697,603,310.00	

	4,446,600.00		

			5,524,400,500.00	

	3,496,900.00		

		173,202,810.00	

	949,700.00				

				3.14	

	27.16		

รวม  5,702,049,910.00  5,527,897,400.00  174,152,510.00  3.15 

สมาชิกถ่อหุ้นเฉลี�ยคนละ	  307,007.48  301,132.94  5,874.54  1.95 

	 	 อัตั้ราการถืุอหุ้น	การส่งเงินค่าหุ้น	แลืะการจ่ำาย์คืนเงินค่าหุ้น	เป็นไปตั้ามข้้อบังคับแลืะ

ระเบ่ย์บข้องสหกรณ์์

	 6.	ผลประกอบการ
	 	 ณ์	วันท่�	31	ธัินวาคม	2563	สหกรณ์์ม่ผู้ลืประกอบการเปร่ย์บเท่ย์บกับประมาณ์การได้ดังน่�

รายการ
ประมาณ์การ

(บาท)
เกิดข้ึนจัริง
(บาท)

สูง	(ตำ�า)	กว่าประมาณ์การ

(บาท) (ร้อยละ)

ราย์ได้

ดอกเบ่�ย์รับจำากเงินให้่สมาชิกก้้ย์ืม	

ดอกเบ่�ย์รับจำากเงินให้สหกรณ์์อื�นก้้ย์ืม	

ดอกเบ่�ย์รับจำากเงินฝากธินาคาร	

					แลืะเงินลืงทุนอื�นๆ	

ราย์รับอื�นๆ

	520,000,000.00	

	70,000,000.00	

	160,000,000.00	

	100,000.00		

	513,828,670.50	

	60,755,215.05	

	202,504,132.93	

	768,726.43		

(6,171,329.50)

(9,244,784.95)

42,504,132.93	

668,726.43		

(1.19)

(13.21)

26.57	

668.73	

รวมราย์ได้ 	750,100,000.00	 	777,856,744.91	 27,756,744.91	 3.70	

ค่าใช้จำ่าย์

ดอกเบ่�ย์จำ่าย์ให้สมาชิกท่�ฝากเงินสหกรณ์ ์

ดอกเบ่�ย์จำ่าย์เงินก้้ย์ืมธินาคาร	

ราย์จำ่าย์ตั้ามประมาณ์การราย์จำ่าย์	

ราย์จำ่าย์อื�นๆ

	245,000,000.00	

	15,000,000.00	

	66,902,000.00	

	3,000,000.00	

	231,875,069.02	

	3,690,649.41	

	63,785,982.13	

	2,905,399.82

(13,124,930.98)

(11,309,350.59)

(3,116,017.87)

(94,600.18)	

(5.36)

(75.40)

(4.66)

(3.15)		

รวมค่าใช้จำ่าย์ 	329,902,000.00	 	302,257,100.38	 (27,644,899.62) (8.38)

กำาไรสุทธิิ  420,198,000.00  475,599,644.53 55,401,644.53 13.18 

	 	 กำาไรสุทธิิข้องปีน่�จำำานวน	 475,599,644.53	 บาท	 เปร่ย์บเท่ย์บกับปีท่�แล้ืวซึึ่�งม่จำำานวน	

488,412,240.43	บาท	ลืดลืง	12,812,595.90	บาท	(ร้อย์ลืะ	2.62)
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	 7.	ผลการตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย
	 	 7.1	 ในปี	 2563	 สหกรณ์์ได้รับอนุมัติั้วงเงินงบประมาณ์ราย์จำ่าย์เป็นเงินรวมทั�งสิ�น	

66,902,000.00	บาท	สหกรณ์์ใช้จ่ำาย์เงินตั้ามงบประมาณ์ไปรวม	51,647,823.08	บาท	(ร้อย์ลืะ	77.20)	

คงเหลืืองบประมาณ์	15,254,176.92	บาท	(ร้อย์ลืะ	22.80)

	 	 7.2	 ราย์จ่ำาย์ต่ั้างๆ	ข้องสหกรณ์์ได้จ่ำาย์ไปเพื�อกิจำการข้องสหกรณ์์	เป็นไปตั้ามมตั้ท่ิ�ประชุม

คณ์ะกรรมการดำาเนินการ	 ม่เอกสารหลืักฐานประกอบราย์การครบถุ้วนเพ่ย์งพอท่�จำะใช้เป็นหลัืกฐาน 

ทางบัญ่ช่ได้	 แลืะส่วนใหญ่่อย่้์ภาย์ในวงเงินงบประมาณ์ท่�กำาหนดไว้	 เว้นแต่ั้	 ค่าเบ่�ย์ประชุม	 เกินวงเงิน 

งบประมาณ์จำำานวน	191,500.00	บาท	(ร้อย์ลืะ	10.08)	เนื�องจำากคณ์ะกรรมการจัำดการประชุมเพิ�มเติั้ม	

เพื�อพิจำารณ์าให้ความช่วย์เหลืือสมาชิกท่�ได้รับผู้ลืกระทบจำากการระบาดข้องโรคติั้ดเชื�อไวรัสโคโรนา	2019	

(COVID-19)	ซึึ่�งท่�ประชุมใหญ่่อนุมัติั้ให้ถัุวเฉล่ื�ย์จ่ำาย์ทุกราย์การ	ย์กเว้นราย์การในหมวดงบลืงทุน

	 	 จำึงเร่ย์นมาเพื�อโปรดทราบ

    

	 	 	 	 (นางวรกร		แช่มเมืองปัก)

	 	 	 	 ผู้้้ตั้รวจำสอบกิจำการ

บริษัท  วรกรและสุชาดาสอบบัญชี  จ�ากัด
54/84  ซอยบรมราชชนนี 101  ถนนบรมราชชนนี  แขวงศาลาธรรมสพน์  เขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร

20  มกราคม  2564
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ระเบีียบีวาระทีี่�

ท่ี่� สอ.ศธ.  77/2564

หนัังสืือรัับรัองของสืหกรัณ์์หนัังสืือรัับรัองของสืหกรัณ์์

         สหกรณ์์ออมที่รัพย์์ข้้าราชการ

         กระที่รวงศึกษาธิการ  จ�ากัด

       วันท่ี่�  20  มกราคม  2564

เร่ย์น  นางสาวฉัตราภรณ์์  ล่ลัครานนที่์

 หนังสือรับรองฉบับน่�ให้ไว้เพื�อประโย์ชน์ข้องที่่านในการตรวจสอบงบการเงินข้องสหกรณ์์

ออมที่รัพย์์ข้้าราชการกระที่รวงศึกษาธิการ จ�ากัด ส�าหรับปีสิ�นสุดวันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 เพื�อแสดง

ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ์ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 ผลการด�าเนินงานและ

กระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ�นสุดวันเด่ย์วกันข้องสหกรณ์์ออมที่รัพย์์ข้้าราชการกระที่รวงศึกษาธิการ จ�ากัด 

โดย์ถููกต้องตามท่ี่�ควรในสาระส�าคัญตามระเบ่ย์บนาย์ที่ะเบ่ย์นสหกรณ์์ก�าหนดหรือไม่

 ข้้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจดัให้ม่การจดัการท่ี่�ม่ประสทิี่ธิผล เพื�อให้การด�าเนินงานข้อง

สหกรณ์์เป็นไปตามกฎหมาย์สหกรณ์์ ระเบ่ย์บ ข้้อบังคับท่ี่�เก่�ย์วข้้อง

 ข้้าพเจ้าข้อรับรองราย์ละเอ่ย์ดท่ี่�เก่�ย์วกับงบการเงินท่ี่�ท่ี่านตรวจสอบตามท่ี่�ข้้าพเจ้าที่ราบ 

และคิดว่าควรจะเป็น ดังต่อไปน่�

 1.	 งบการเงิน

  1.1 ตามข้้อตกลงในการรับงานตรวจสอบวันท่ี่� 13 กุมภาพันธ์ 2563 ข้้าพเจ้าเป็นผู้ 

รับผิดชอบในการจดัที่�างบการเงิน โดย์ถููกต้องตามท่ี่�ควรในสาระส�าคญัตามระเบ่ย์บท่ี่�นาย์ที่ะเบ่ย์นสหกรณ์์

ก�าหนด

  1.2 งบการเงินไม่ม่การแสดงข้้อมูลท่ี่�ขั้ดต่อข้้อเท็ี่จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ซึึ่�งรวมถึูง

การละเว้นการแสดงราย์การและข้้อมูลต่างๆ (ระบุแต่ละราย์การท่ี่�ม่ในงบการเงินข้องสหกรณ์์)

  1.3 ข้้อสมมติท่ี่�ส�าคัญท่ี่�สหกรณ์์ใช้ในการประมาณ์การที่างบัญช่ม่ความสมเหตุสมผล

เร่ื่�องพิิจารื่ณาอนุุมััติิงบแสดงฐานุะ
การื่เงินุและงบกำาไรื่ขาดทุนุุ
ปรื่ะจำาปี 2563

77
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  1.4 ราย์การหรือข้้อมูลดังต่อไปน่�ม่การบันทึี่กหรือเปิดเผย์ไว้อย่์างเพ่ย์งพอและเหมาะสม 

ในงบการเงิน เช่น ราย์การธุรกิจท่ี่�ม่กับสาข้าข้องสหกรณ์์หรือบุคคลอื�น ข้้อตกลงกับสถูาบันการเงิน 

เก่�ย์วกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้้อจ�ากัดการใช้เงินกู้ สินที่รัพย์์ท่ี่�ใช้เป็นหลักประกัน

  1.5 เหตุการณ์์ภาย์หลังวันท่ี่�ในงบการเงินท่ี่�ระเบ่ย์บนาย์ที่ะเบ่ย์นสหกรณ์์ก�าหนดให้

ปรับปรุงหรือเปิดเผย์ได้ปรับปรุงหรือเปิดเผย์แล้ว

     1.6 ผลข้องการไม่แก้ไข้ข้้อมูลท่ี่�ขั้ดต่อข้้อเท็ี่จจริงไม่ม่สาระส�าคัญ ข้้อสังเกต ทัี่�งต่อ 

เฉพาะราย์การหรือโดย์รวมต่องบการเงินราย์การข้องข้้อมูลท่ี่�ขั้ดต่อข้้อเท็ี่จจริงท่ี่�ไม่แก้ไข้ได้จัดที่�าเป็น

เอกสารแนบข้องหนังสือรับรองน่�

  1.7 ไม่ม่ราย์การผิดปกติท่ี่�เก่�ย์วข้้องกับการกระที่�าข้องคณ์ะกรรมการด�าเนินการหรือ

เจ้าหน้าท่ี่�ข้องสหกรณ์์ ผู้ซึึ่�งม่หน้าท่ี่�ส�าคัญเก่�ย์วกับระบบบัญช่และระบบการควบคุมภาย์ใน หรือราย์การ

ผิดปกติท่ี่�ม่ผลกระที่บอย่์างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน

  1.8 สหกรณ์์ม่กรรมสิที่ธิ�ในสินที่รัพย์์ทัี่�งหมดอย่์างถููกต้องตามกฎหมาย์และไม่ม่ 

ภาระผูกพันหรือข้้อผูกมัดใดๆ ในสินที่รัพย์์ข้องสหกรณ์์ เว้นแต่ท่ี่�ได้เปิดเผย์ไว้ในหมาย์เหตุประกอบ 

งบการเงิน

  1.9 สหกรณ์์ได้บันทึี่กหรือเปิดเผย์ราย์การหน่�สินทัี่�งหมดข้องสหกรณ์์ ทัี่�งท่ี่�เกิดขึ้�นแล้ว

และอาจเกิดขึ้�นในภาย์หน้าไว้อย่์างเหมาะสม รวมทัี่�งได้ม่การเปิดเผย์ไว้ในหมาย์เหตุประกอบงบการเงิน

เก่�ย์วกับหลักประกันทัี่�งหมดท่ี่�สหกรณ์์ให้แก่บุคคลท่ี่�สาม นอกจากน่�สหกรณ์์ไม่ม่คด่ฟ้้องร้องอื�นและไม่ม่

คด่ท่ี่�คาดว่าจะเกิดขึ้�น

  1.10 นอกจากเรื�องท่ี่�อธิบาย์ไว้ในหมาย์เหตุประกอบงบการเงินแล้วไม่ม่เหตุการณ์์ใด 

เกิดขึ้�นหรือไม่ปรากฏข้้อเท็ี่จจริงใดท่ี่�ม่ผลกระที่บตอ่งบการเงินอย่์างม่สาระส�าคญั ซึึ่�งต้องน�ามาปรบัปรุง

งบการเงิน หรือเปิดเผย์ในหมาย์เหตุประกอบงบการเงินอ่ก

 2.	 การให้้ข้้อมููล ข้้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้้อมูลดังต่อไปน่�ให้ท่ี่านตรวจสอบ 

ครบถู้วนแล้ว คือ

  2.1 บันทึี่กราย์การทุี่กราย์การในบัญช่ เอกสารหลักฐานประกอบราย์การบัญช่ และ

ข้้อมูลอื�นท่ี่�เก่�ย์วข้้องทัี่�งหมด

  2.2 ราย์งานการประชุมคณ์ะกรรมการด�าเนินการและราย์งานการประชุมใหญ่

  2.3 ข้้อมูลอื�นท่ี่�ท่ี่านข้อจากข้้าพเจ้าเพื�อวัตถุูประสงค์ข้องการตรวจสอบ

  2.4 เข้้าถึูงบุคคลในสหกรณ์์ท่ี่�ท่ี่านระบุว่าจ�าเป็นในการได้มาซึึ่�งหลักฐานการสอบบัญช่

อย่์างไม่จ�ากัด

         2.5 สหกรณ์์ได้ปฏิบัติตามเงื�อนไข้ข้องสัญญาทัี่�งหมดซึึ่�งหากไม่ปฏิบัติตามอาจม่ผล 

กระที่บอย่์างม่สาระส�าคัญต่องบการเงิน นอกจากน่�สหกรณ์์ได้ปฏิบัติตามระเบ่ย์บและข้้อก�าหนดข้อง

หน่วย์งานราชการหรือหน่วย์งานท่ี่�ก�ากับดูแล ซึึ่�งหากไม่ปฏิบัติตามอาจม่ผลกระที่บอย่์างม่สาระส�าคัญ

ต่องบการเงิน
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  2.6 สหกรณ์์ได้เปิดเผย์ข้้อมูลทัี่�งหมดท่ี่�เป็นผลจากการประเมินความเส่�ย์งเรื�องการ 

ทุี่จริตท่ี่�ม่ผลต่อการแสดงงบการเงินท่ี่�ขั้ดต่อข้้อเท็ี่จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ

  2.7 สหกรณ์์ได้เปิดเผย์ข้้อมูลทุี่กอย่์าง ซึึ่�งเก่�ย์วข้้องกับการทุี่จริตหรือสงสัย์ว่าจะทุี่จริต

ท่ี่�สหกรณ์์ที่ราบและท่ี่�ม่ผลกระที่บต่อสหกรณ์์ โดย์เก่�ย์วข้้องกับคณ์ะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์์ 

เจ้าหน้าท่ี่�สหกรณ์์ท่ี่�ม่บที่บาที่ส�าคัญเก่�ย์วกับการควบคุมภาย์ใน หรือบุคคลอื�น ซึึ่�งการทุี่จริตม่ผลกระที่บ

อย่์างม่สาระส�าคัญต่องบการเงิน

  2.8 สหกรณ์์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วย์ราชการอันม่ผลต่องบการเงิน เพราะมิได้

ปฏิบัติตามกฎหมาย์หรือข้้อบังคับ ซึึ่�งรวมถึูงการถููกเร่ย์กชดเชย์ หรือถููกประเมินภาษ่อากร หรือม่หน่�สิน

ท่ี่�อาจเกิดขึ้�นในภาย์หนา้ ซึึ่�งควรจะได้น�ามาพจิารณ์าเปิดเผย์ในหมาย์เหตปุระกอบงบการเงิน หรือใช้เป็น

หลักเกณ์ฑ์์ในการตั�งส�ารองค่าเส่ย์หาย์ท่ี่�อาจเกิดขึ้�น

 ข้อแสดงความนับถูือ

 

 (นาย์จรูญ  ชูลาภ)

 ประธานกรรมการสหกรณ์์ออมที่รัพย์์

 ข้้าราชการกระที่รวงศึกษาธิการ จ�ากัด

      

 (นาย์เอนก  ศร่ส�าราญรุ่งเรือง)

 ผู้จัดการสหกรณ์์ออมที่รัพย์์

 ข้้าราชการกระที่รวงศึกษาธิการ จ�ากัด
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รัายงานัของผู้สือบบัญชีรัายงานัของผู้สือบบัญชี

เสนอ	สมูาชิกสห้กรณ์ออมูทรัพย์ข้้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด

 ความเห็็น
 ข้้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินข้องสหกรณ์์ออมที่รัพย์์ข้้าราชการกระที่รวงศึกษาธิการ 

จ�ากัด ซึึ่�งประกอบดว้ย์งบแสดงฐานะการเงิน ณ์ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 งบก�าไรข้าดที่นุ และงบกระแส

เงินสด ส�าหรบัปีสิ�นสุดวันเด่ย์วกัน และหมาย์เหตปุระกอบงบการเงิน รวมถูงึหมาย์เหตสุรุปนโย์บาย์การ

บัญช่ท่ี่�ส�าคัญ

 ข้้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้้างต้นน่�แสดงฐานะการเงินข้องสหกรณ์์ออมที่รัพย์์ข้้าราชการ

กระที่รวงศึกษาธิการ จ�ากัด ณ์ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสด ส�าหรับ

ปีสิ�นสุดวันเด่ย์วกัน โดย์ถููกต้องตามท่ี่�ควรในสาระส�าคัญตามระเบ่ย์บนาย์ที่ะเบ่ย์นสหกรณ์์

 เกณฑ์์ในการแสดงความเห็็น
 ข้้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช่และระเบ่ย์บนาย์ที่ะเบ่ย์น

สหกรณ์์ ความรับผิดชอบข้องข้้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนข้องความรับผิดชอบข้องผู้สอบบัญช่ต่อการ 

ตรวจสอบงบการเงินในราย์งานข้องข้้าพเจ้า ข้้าพเจ้าม่ความเป็นอิสระจากสหกรณ์์และได้ปฏิบัติตาม

จรรย์าบรรณ์ข้องผู้สอบบญัช่สหกรณ์์ ข้้าพเจ้าเชื�อว่าหลักฐานการสอบบญัช่ท่ี่�ข้้าพเจ้าได้รับเพ่ย์งพอและ

เหมาะสมเพื�อใช้เป็นเกณ์ฑ์์ในการแสดงความเห็นข้องข้้าพเจ้า

 เร่�องสำาคัญในการตรวจสอบ
 เรื�องส�าคัญในการตรวจสอบ คือ เรื�องต่างๆ ท่ี่�ม่นัย์ส�าคัญท่ี่�สดุตามดุลย์พินจิเย่์�ย์งผู้ประกอบ

วิชาช่พข้องข้้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบัน ข้้าพเจ้าได้น�าเรื�องเหล่าน่�มาพิจารณ์า

ในบริบที่ข้องการตรวจสอบงบการเงินโดย์รวมและในการแสดงความเห็นข้องข้้าพเจ้า ทัี่�งน่� ข้้าพเจ้า 

ไม่ได้แสดงความเห็นแย์กต่างหากส�าหรับเรื�องเหล่าน่�

 เรื�องส�าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธ่การตรวจสอบแต่ละเรื�องม่ดังต่อไปน่�

	 เงินให้้กู้ยืมู	และค่่าเผืื่�อห้น้�สงสัยจะสูญ	

 ตามหมาย์เหตุประกอบงบการเงิน ข้้อ 5. ณ์ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์์ม่เงินให้กู้

ยื์ม-ปกติ 8,747,607,800.55 บาที่ เงินให้กู้ยื์ม-ไม่ก่อให้เกิดราย์ได้ 58,916,150.74 บาที่ รวมทัี่�งสิ�น 

เป็นเงิน 8,806,523,951.29 คิดเป็นร้อย์ละ 56.19 ข้องสินที่รัพย์์ทัี่�งสิ�น และม่ค่าเผื�อหน่�สงสัย์จะสูญ 

รวมทัี่�งสิ�น 31,596,575.29 บาที่ ซึึ่�งเป็นเรื�องส�าคัญในการตรวจสอบ เนื�องจากราย์การดังกล่าวม่จ�านวน

เงินสูง ในสภาวการณ์์ท่ี่�ลูกหน่�ม่หน่�สินมากขึ้�น หน่�สินครัวเรือนสูงขึ้�น ลูกหน่�อาจม่ปัญหาในการช�าระหน่�

คืนให้สหกรณ์์ สหกรณ์์อาจต้องตั�งค่าเผื�อหน่�สงสัย์จะสูญมากขึ้�น ค่าใช้จ่าย์สูงขึ้�น ซึึ่�งอาจส่งผลกระที่บ

ต่อสภาพคล่อง ฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานข้องสหกรณ์์ได้
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 ข้้าพเจ้าได้สอบที่านขั้�นตอนการปฏิบัติและการควบคุมภาย์ในท่ี่�เก่�ย์วข้้องกับเงินให้กู้ยื์ม 

สอบที่านการให้กู้ยื์มข้องสมาชิกสหกรณ์์ว่าเป็นไปตามระเบ่ย์บและข้้อบังคับข้องสหกรณ์์ สอบที่านการ

อนุมัติการให้กู้ยื์มข้องสมาชิกสหกรณ์์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการอนุมัติ ตรวจสอบการค�านวณ์ 

สอบที่านการติดตามที่วงถูามหน่�เงินกู้ท่ี่�ครบก�าหนดช�าระ สอบที่านการตั�งค่าเผื�อหน่�สงสัย์จะสูญ 

ยื์นยั์นย์อดลูกหน่�เงินให้กู้ยื์ม และการเปิดเผย์ข้้อมูลในหมาย์เหตุประกอบงบการเงิน

	 เงินรับฝาก

 ตามหมาย์เหตุประกอบงบการเงิน ข้้อ 13. ณ์ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์์ม่เงิน 

รับฝาก-สมาชิก 8,440,686,223.43 บาที่ และเงินรับฝาก-สหกรณ์์อื�น 11,938,962.98 บาที่ รวมทัี่�งสิ�น

เป็นเงิน 8,452,625,186.41 บาที่ คิดเป็นร้อย์ละ 53.93 ข้องหน่�สินและทุี่นข้องสหกรณ์์ ซึึ่�งเป็นเรื�อง

ส�าคัญในการตรวจสอบ เนื�องจากราย์การดังกล่าวม่จ�านวนเงินสูงและหากผู้ฝากถูอนเงินเป็นจ�านวนมาก

ผิดปกติ เนื�องจากย้์าย์ไปลงทุี่นหาผลตอบแที่นท่ี่�สูงกว่า หรือเกิดการตื�นตระหนก หรือข้าดความเชื�อมั�น

ต่อสหกรณ์์ อาจที่�าให้สหกรณ์์ข้าดเงินทุี่นท่ี่�จะน�ามาบริหารให้เกิดราย์ได้งอกเงย์ขึ้�นและอาจที่�าให้สหกรณ์์

ข้าดสภาพคล่องได้

 ข้้าพเจ้าได้สอบที่านขั้�นตอนการปฏบัิติและการควบคมุภาย์ในท่ี่�เก่�ย์วข้้องกับการรับฝากเงิน 

สอบที่านการรับฝากเงินว่าเป็นไปตามระเบ่ย์บและข้้อบังคับข้องสหกรณ์์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

ตรวจสอบลาย์มือชื�อผู้ถูอนเงินในใบถูอนเงินฝาก ตรวจสอบใบน�าฝาก/ใบถูอนเงินฝากเปร่ย์บเท่ี่ย์บกับ

ราย์งานการรับฝากและถูอนเงินฝากรวมทัี่�งการยื์นยั์นย์อดเงินรับฝากจากสมาชิก

	 ข้้อมูลและเห็ตุการณ์ที่่�เน้น
 ข้้าพเจ้าข้อให้ข้้อสังเกตเพิ�มเติม ดังน่�

 1. ตามหมาย์เหตุประกอบงบการเงินข้้อ 5. ในระหว่างปีคณ์ะกรรมการด�าเนินการชุดท่ี่� 40 

ในการประชุมครั�งท่ี่� 5/2563 เมื�อวันท่ี่� 10 เมษาย์น 2563 ม่มติจัดที่�าโครงการให้ความช่วย์เหลือด้าน 

หน่�สินและการปรับโครงสร้างหน่�ข้องสมาชิกสหกรณ์์ท่ี่�ได้รับผลกระที่บจากการระบาดข้องโรคติดเชื�อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังน่�

  พักช�าระหน่�เงินต้นท่ี่�ที่�าไว้กับสหกรณ์์สัญญาหนึ�งหรือหลาย์สัญญา ตั�งแต่เดือน

พฤษภาคมถึูงเดือนธันวาคม 2563

  สหกรณ์์ม่ลูกหน่�เงินให้กู้ท่ี่�เข้้าร่วมโครงการฯ 1,621 ราย์ (4,131 สัญญา) เป็นจ�านวนเงิน 

16,505,528.25 บาที่ สหกรณ์์ไม่ม่การตั�งค่าเผื�อหน่�สงสัย์จะสูญลูกหน่�เงินกู้ท่ี่�เข้้าร่วมโครงการ เนื�องจาก

ลูกหน่�สามารถูช�าระหน่�ได้ตามปกติ

 2. ตามหมาย์เหตุประกอบงบการเงินข้้อ 15. ในระหว่างปีคณ์ะกรรมการด�าเนินการ ชุดท่ี่� 

40 ในการประชุมครั�งท่ี่� 5/2563 เมื�อวันท่ี่� 10 เมษาย์น 2563 ม่มติจัดที่�าโครงการให้ความช่วย์เหลือ

สมาชิกสหกรณ์์ท่ี่�ได้รับผลกระที่บจากการระบาดข้องโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย์

สมาชิกสามารถูงดช�าระค่าหุ้นราย์เดือน ตั�งแต่เดือนพฤษภาคมถึูงเดือนธันวาคม 2563 สหกรณ์์ม่สมาชิก

ท่ี่�เข้้าร่วมโครงการฯ จ�านวน 789 ราย์ เป็นจ�านวนเงิน 811,000.00 บาที่
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 ความรับผิิดชอบข้องคณะกรรมการดำาเนินการสห็กรณ์ต่องบการเงิน
 คณ์ะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์์ม่หน้าท่ี่�รับผิดชอบในการจัดที่�าและน�าเสนองบการเงิน

เหล่าน่�โดย์ถููกต้องตามท่ี่�ควรตามระเบ่ย์บนาย์ที่ะเบ่ย์นสหกรณ์์ และรับผิดชอบเก่�ย์วกับการควบคุมภาย์ใน

ท่ี่�คณ์ะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์์พิจารณ์าว่าจ�าเป็นเพื�อให้สามารถูจัดที่�างบการเงินท่ี่�ปราศจากการ

แสดงข้้อมูลท่ี่�ขั้ดต่อข้้อเท็ี่จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทีุ่จริตหรือข้้อผิดพลาดในการ 

จัดที่�างบการเงิน คณ์ะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถูข้องสหกรณ์์

ในการด�าเนินงานต่อเนื�อง การเปิดเผย์เรื�องท่ี่�เก่�ย์วกับการด�าเนินงานต่อเนื�องในกรณ่์ท่ี่�ม่เรื�องดังกล่าวและ

การใช้เกณ์ฑ์์การบัญช่ส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื�อง เว้นแต่คณ์ะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์์ม่ความ

ตั�งใจท่ี่�จะเลิกสหกรณ์์หรือหยุ์ดด�าเนินงานหรือไม่สามารถูด�าเนินงานต่อเนื�องต่อไปได้

 ความรับผิิดชอบข้องผิู้สอบบัญช่ต่อการตรวจสอบงบการเงิน
 การตรวจสอบข้องข้้าพเจ้าม่วัตถุูประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอย่์างสมเหตุสมผลว่า 

งบการเงินโดย์รวมปราศจากการแสดงข้้อมูลท่ี่�ข้ัดต่อข้้อเท็ี่จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิด

จากการทุี่จริตหรือข้้อผิดพลาด และเสนอราย์งานข้องผู้สอบบัญช่ ซึึ่�งรวมความเห็นข้องข้้าพเจ้าอยู่์ด้วย์ 

ความเชื�อมั�นอย่์างสมเหตุสมผล คือความเชื�อมั�นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช่และระเบ่ย์บนาย์ที่ะเบ่ย์นสหกรณ์์จะสามารถูตรวจพบข้้อมูลท่ี่�ขั้ด

ต่อข้้อเท็ี่จจริงอันเป็นสาระส�าคัญท่ี่�ม่อยู่์ได้เสมอไป ข้้อมูลท่ี่�ขั้ดต่อข้้อเท็ี่จจริงอาจเกิดจากการทุี่จริตหรือ

ข้้อผิดพลาดและถืูอว่าม่สาระส�าคัญ เมื�อคาดการณ์์ได้อย่์างสมเหตุสมผลว่าราย์การท่ี่�ขั้ดต่อข้้อเท็ี่จจริง

แต่ละราย์การหรอืทุี่กราย์การรวมกนัจะม่ผลตอ่การตัดสินใจที่างเศรษฐกจิข้องผู้ใช้งบการเงินจากการใช้

งบการเงินเหล่าน่�

 ในการตรวจสอบข้องข้้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญช่และระเบ่ย์บนาย์ที่ะเบ่ย์นสหกรณ์์ 

ข้้าพเจ้าได้ใช้ดุลย์พินิจและการสังเกตและสงสัย์เย่์�ย์งผู้ประกอบวิชาช่พตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติ

งานข้องข้้าพเจ้ารวมถึูง

  • ระบุและประเมินความเส่�ย์งจากการแสดงข้้อมูลท่ี่�ขั้ดต่อข้้อเท็ี่จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ

ในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุี่จริตหรือข้้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธ่การตรวจสอบ

เพื�อตอบสนองต่อความเส่�ย์งเหล่านั�น และได้หลักฐานการสอบบัญช่ท่ี่�เพ่ย์งพอและเหมาะสมเพื�อเป็น

เกณ์ฑ์์ในการแสดงความเห็นข้องข้้าพเจ้า ความเส่�ย์งท่ี่�ไม่พบข้้อมูลท่ี่�ขั้ดต่อข้้อเท็ี่จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ

ซึึ่�งเป็นผลมาจากการทุี่จริตจะสูงกว่าความเส่�ย์งท่ี่�เกิดจากข้้อผิดพลาด เนื�องจากการทุี่จริตอาจเก่�ย์วกับ

การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั�งใจละเว้นการแสดงข้้อมูล การแสดงข้้อมูลท่ี่� 

ไม่ตรงตามข้้อเท็ี่จจริง หรือการแที่รกแซึ่งการควบคุมภาย์ใน

 • ที่�าความเข้้าใจในระบบการควบคุมภาย์ในท่ี่�เก่�ย์วข้้องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบ

วิธ่การตรวจสอบท่ี่�เหมาะสมกับสถูานการณ์์ แต่ไม่ใช่เพื�อวัตถุูประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความม่

ประสิที่ธิผลข้องการควบคุมภาย์ในข้องสหกรณ์์

 • ประเมินความเหมาะสมข้องนโย์บาย์การบัญช่ท่ี่�คณ์ะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์์ใช้



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25632563
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด70

และความสมเหตุสมผลข้องประมาณ์การที่างบัญช่และการเปิดเผย์ข้้อมูลท่ี่�เก่�ย์วข้้องซึึ่�งจัดที่�าขึ้�นโดย์ 

คณ์ะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์์

 • สรุปเก่�ย์วกับความเหมาะสมข้องการใช้เกณ์ฑ์์การบัญช่ส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื�อง

ข้องคณ์ะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์์ และจากหลักฐานการสอบบัญช่ท่ี่�ได้รับว่าม่ความไม่แน่นอนท่ี่�ม่

สาระส�าคญัท่ี่�เก่�ย์วกับเหตุการณ์์หรือสถูานการณ์์ท่ี่�อาจเป็นเหตุให้เกิดข้้อสงสัย์อย่์างม่นัย์ส�าคัญต่อความ

สามารถูข้องสหกรณ์์ในการด�าเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถู้าข้้าพเจ้าได้ข้้อสรุปว่าม่ความไม่แน่นอนท่ี่�ม่ 

สาระส�าคัญ ข้้าพเจ้าต้องให้ข้้อสังเกตไว้ในราย์งานข้องผู้สอบบัญช่ข้องข้้าพเจ้าถึูงการเปิดเผย์ข้้อมูลท่ี่�

เก่�ย์วข้้องในงบการเงิน หรือถู้าการเปิดเผย์ดังกล่าวไม่เพ่ย์งพอ ความเห็นข้องข้้าพเจ้าจะเปล่�ย์นแปลงไป 

ข้้อสรุปข้องข้้าพเจ้าขึ้�นอยู่์กับหลักฐานการสอบบัญช่ท่ี่�ได้รับจนถึูงวันท่ี่�ในราย์งานข้องผู้สอบบัญช่ 

ข้องข้้าพเจ้า อย่์างไรก็ตาม เหตุการณ์์หรือสถูานการณ์์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์์ต้องหยุ์ดการ 

ด�าเนินงานต่อเนื�องได้

 • ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเนื�อหาข้องงบการเงินโดย์รวม รวมถึูงการเปิดเผย์

ข้้อมูลท่ี่�เก่�ย์วข้้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงราย์การและเหตกุารณ์์ท่ี่�เกดิขึ้�นโดย์ถููกตอ้งตามท่ี่�

ควรหรือไม่

 ข้้าพเจ้าได้สื�อสารกับคณ์ะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์์เก่�ย์วกับข้อบเข้ตและช่วงเวลาข้อง

การตรวจสอบตามท่ี่�ได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ี่�ม่นัย์ส�าคัญท่ี่�พบจากการตรวจสอบ รวมถึูงข้้อบกพร่องท่ี่�ม่

นัย์ส�าคัญในระบบการควบคุมภาย์ในซึึ่�งข้้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบข้องข้้าพเจ้า

 จากเรื�องทัี่�งหลาย์ท่ี่�สื�อสารกับคณ์ะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์์ ข้้าพเจ้าได้พิจารณ์าเรื�อง

ต่างๆ ท่ี่�ม่นัย์ส�าคัญท่ี่�สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื�องส�าคัญในการ

ตรวจสอบ ข้้าพเจ้าได้อธิบาย์เรื�องเหล่าน่�ไว้ในราย์งานข้องผู้สอบบัญช่ เว้นแต่กฎหมาย์หรือข้้อบังคับ 

ห้ามไม่ให้เปิดเผย์เรื�องดังกล่าวต่อสาธารณ์ะ หรือในสถูานการณ์์ท่ี่�ย์ากท่ี่�จะเกิดขึ้�น ข้้าพเจ้าพิจารณ์าว่า

ไม่ควรสื�อสารดังกล่าวในราย์งานข้องข้้าพเจ้า เพราะการกระที่�าดังกล่าวสามารถูคาดการณ์์ได้อย่์าง 

สมเหตุสมผลว่าจะม่ผลกระที่บในที่างลบมากกว่าผลประโย์ชน์ท่ี่�ผู้ม่ส่วนได้เส่ย์สาธารณ์ะจะได้จากการ

สื�อสารดังกล่าว

 

           

   (นางสาวฉัตราภรณ์์  ล่ลัครานนที่์)

   ผู้สอบบัญช่สหกรณ์์

บริิษััท  มนตริีสอบบัญชีีและกฎหมาย  จำำากัด
240/95-96  จรัญสนิทวงศ์ 28/7  บ้านช่างหล่อ  บางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร

วันท่�  20  มกราคม  2564
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ห้มูายเห้ตุ ปีี	2563
บาท

ปีี	2562
บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์ห้มูุนเว้ยน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินฝากสหกรณ์์อื�น

เงินลงทุี่นระย์ะสั�น - สุที่ธิ

เงินให้กู้ยื์มระย์ะสั�น - สุที่ธิ

ดอกเบ่�ย์เงินให้กู้ค้างรับ - สุที่ธิ

ดอกเบ่�ย์เงินฝากสหกรณ์์อื�นค้างรับ

ผลตอบแที่นจากเงินลงทุี่นค้างรับ - สุที่ธิ

สินที่รัพย์์หมุนเว่ย์นอื�น

รวมสินที่รัพย์์หมุนเว่ย์น

สินทรัพย์ไมู่ห้มูุนเว้ยน

เงินลงทุี่นระย์ะย์าว - สุที่ธิ

เงินให้กู้ยื์มระย์ะย์าว - สุที่ธิ

ท่ี่�ดิน อาคารและอุปกรณ์์ - สุที่ธิ

สินที่รัพย์์ไม่ม่ตัวตน

สินที่รัพย์์ไม่หมุนเว่ย์นอื�น

รวมสินที่รัพย์์ไม่หมุนเว่ย์น

รวมูสินทรัพย์

2

3

4

5

6

7

8

4

5

9

10

11

   625,240,043.59

1,955,359,829.01

231,621,946.30

1,197,580,659.41

23,663.00

5,326,438.34

36,738,705.46

     3,118,570.89

4,055,009,856.00

     

4,038,825,908.50

7,577,346,716.59

2,023,138.70

757,344.00

         14,769.56 

11,618,967,877.35 

15,673,977,733.35	

  372,768,284.83

1,166,703,730.49

126,901,000.00

1,287,272,155.57

488,876.63

5,624,201.72

39,269,299.96

     2,844,055.38 

 3,001,871,604.58 

  3,850,380,661.43

8,220,619,324.87

2,243,686.88

1,355,516.00

          14,769.56 

12,074,613,958.74 

15,076,485,563.32	

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ		วันที่่�		31		ธัันวาคม		2563
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ห้มูายเห้ตุ ปีี	2563
บาท

ปีี	2562
บาท

ห้น้�สินและทุนข้องสห้กรณ์
ห้น้�สินห้มูุนเว้ยน		

เงินรับฝาก 

เงินรอจ่าย์คืน 

หน่�สินหมุนเว่ย์นอื�น 

รวมหน่�สินหมุนเว่ย์น

ห้น้�สินไมู่ห้มูุนเว้ยน	

เงินค��าประกันพนักงาน 

รวมหน่�สินไม่หมุนเว่ย์น

รวมูห้น้�สิน

ทุนข้องสห้กรณ์

ทีุ่นเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาที่) 

ทีุ่นส�ารอง 

ทีุ่นสะสมตามข้้อบังคับ ระเบ่ย์บ และอื�นๆ 

ก�าไร (ข้าดทีุ่น) จากเงินลงทีุ่นที่่�ย์ังไม่เกิดข้ึ�น

ก�าไรสุที่ธิประจ�าปี 

รวมูทุนข้องสห้กรณ์

รวมูห้น้�สินและทุนข้องสห้กรณ์

13

14

15

16

17

  8,452,625,186.41

6,247,456.24

   11,410,442.54 

8,470,283,085.19 

       736,000.00 

       736,000.00 

 8,471,019,085.19	

   

5,702,049,910.00

689,514,744.65

179,786,703.19

156,007,645.79

    475,599,644.53 

  7,202,958,648.16 

15,673,977,733.35	

  8,010,621,070.57

5,261,038.10

    12,082,005.64 

 8,027,964,114.31 

       786,000.00 

       786,000.00 

 8,028,750,114.31	

  5,527,897,400.00

640,673,520.61

164,549,680.73

226,202,607.24

     488,412,240.43 

    7,047,735,449.01 

15,076,485,563.32	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

          (ลงชื�อ)                                        (ลงชื�อ)       

 (นาย์จรูญ  ชูลาภ)      (นาย์ที่รงธรรม  กาญจนพิบูลย์์)  

 ประธานกรรมการ      กรรมการและเลข้านุการ

วันท่ี่�  20  มกราคม  2564
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ปีี	2563 ปีี	2562

บาท % บาท %

รายได้ดอกเบ้�ยและผื่ลตอบแทนจากเงินลงทุน

ดอกเบ่�ย์รับเงินให้กู้แก่สมาชิก

ดอกเบ่�ย์รับเงินให้กู้แก่สหกรณ์์อื�น

ดอกเบ่�ย์รับเงินฝากสหกรณ์์อื�น

ดอกเบ่�ย์รับเงินฝากธนาคาร

ผลตอบแที่นจากเงินลงทุี่น

รวมูรายได้ดอกเบ้�ยและผื่ลตอบแทนจากเงินลงทุน

ค่่าใช้จ่ายดอกเบ้�ยและเงินลงทุน

ดอกเบ่�ย์จ่าย์เงินรับฝาก

ดอกเบ่�ย์จ่าย์เงินกู้ยื์ม

รวมูค่่าใช้จ่ายดอกเบ้�ยและเงินลงทุน

หั้ก	ห้น้�สงสัยจะสูญและห้น้�สูญ

หน่�สูญ - ลูกหน่�ตามค�าพิพากษา

หน่�สงสัย์จะสูญ - ลูกหน่�ไม่ก่อให้เกิดราย์ได้

   (เกินความต้องการ)

หน่�สงสัย์จะสูญ - ลูกหน่�ข้าดสมาชิกภาพ

   (เกินความต้องการ)

หน่�สงสัย์จะสูญ - ลูกหน่�ระหว่างด�าเนินคด่

หน่�สงสัย์จะสูญ - ลูกหน่�ตามค�าพิพากษา

   (เกินความต้องการ)
หน่�สงสัย์จะสูญ - ดอกเบ่�ย์ลูกหน่�ไม่ก่อให้เกิดราย์ได้ค้างรับ

    (เกินความต้องการ)

หน่�สงสัย์จะสูญ - ดอกเบ่�ย์ลูกหน่�ข้าดสมาชิกภาพค้างรับ

     (เกินความต้องการ)

รวมูห้น้�สงสัยจะสูญและห้น้�สูญ

รายได้ดอกเบ้�ยและผื่ลตอบแทนจากเงินลงทุน-สุทธิ

  513,828,670.50

60,755,215.05

64,370,765.34

1,114,860.85

 137,018,506.74 

 777,088,018.48	

 231,875,069.02 

   3,690,649.41

 235,565,718.43	

 118,330.39

 

(99,373.47)

(4,258,298.66)

 2,079,808.68 

 14,797,085.25 

0.00

       26,783.59

		12,664,335.78

	528,857,964.27

 66.12

7.82

8.29

0.14

 17.63

 100.00	

 29.84

  0.47

	30.31

0.02 

(0.01)

(0.55)

0.27

1.90

0.00

  0.00 

		1.63	

	68.06		

  523,118,857.83

70,220,524.04

40,327,271.02

1,085,968.67

144,461,252.90 

 779,213,874.46	

 225,352,954.25 

   9,604,928.02 

 234,957,882.27	

0.00

(112,663.48)

6,531,012.40

0.00

(949,079.79)

(3,754.25)

     (83,115,32) 

			5,382,399.56	

538,873,592.63	

  67.13

9.01

5.18

0.14

 18.54

 100.00	

 28.92 

  1.23

	30.15

0.00

(0.02)

0.84

0.00

(0.12)

(0.00)

 (0.01) 

		0.69

	69.16	

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

งบกำาไรข้าดทีุ่น
สำาห็รับปีีสิ�นสุดวันที่่�		31		ธัันวาคม		2563
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ปีี	2563 ปีี	2562

บาท % บาท %

บวก	รายได้อื�น	

ค่าธรรมเน่ย์มแรกเข้้า 

ดอกเบ่�ย์รับลูกหน่�ตามค�าพิพากษา 

ราย์ได้เบ็ดเตล็ด

รวมูรายได้อื�น

หั้ก	ค่่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

ค่่าใช้จ่ายเก้�ยวกับเจ้าห้น้าท้�	  

เงินเดือน 

ค่าล่วงเวลา 

ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าท่ี่� 

เงินกองทุี่นส�ารองเล่�ย์งช่พ 

เงินสมที่บกองทุี่นประกันสังคมและกองทุี่นเงินที่ดแที่น

เงินชดเชย์เจ้าหน้าท่ี่�

รวมู

ค่่าใช้จ่ายเก้�ยวกับท้�ดิน	อาค่าร	และอุปีกรณ์

ค่าเสื�อมราคา

ค่าปรับปรุงอาคารสมานฉันท์ี่ตัดจ่าย์

ค่าซ่ึ่อมแซึ่ม

ค่าเบ่�ย์ประกันภัย์

ค่าระบบจัดการเชื�อมโย์งตัดจ่าย์

ค่าระบบโปรแกรมป้องกันไวรัส

ค่าบ�ารุงรักษาระบบโปรแกรม

รวมู	

ค่่าใช้จ่ายเก้�ยวกับสมูาชิก

ค่าข้องข้วัญแจกสมาชิก 

รวมู	

ค่่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื�น	 	

ค่ารับรอง 

ค่าเบ่�ย์ประชุมกรรมการ 

ค่าตอบแที่น 

ค่าธรรมเน่ย์มธนาคาร 

ค่าไฟ้ฟ้้า 

  37,150.00 

 575,478.56 

    156,097.87

				768,726.43	

  19,838,400.00

47,800.00

765,123.50

2,380,608.00

223,211.00

     1,600,000.00 

   24,855,142.50	

      899,121.68 

 439,000.00 

 370,342.58 

 112,494.71 

 159,172.00 

 52,055.50 

      192,541.20 

				2,224,727.67	

    1,664,500.00 

			1,664,500.00	

    308,210.00 

 2,091,500.00 

 2,527,800.00 

 107,787.00 

 410,100.53 

 0.00 

 0.07 

  0.02

		0.09

  2.55

0.01

0.10

0.31

0.03

   0.20 

			3.20

   0.12

0.06

0.05

0.01

0.02

0.01

   0.02 

			0.29

   0.21 

			0.21

  0.04

0.27

0.33

0.02

0.05

  46,900.00 

 277,502.23 

    113,313.83

				437,716.06	

    

18,381,720.00 

 54,780.00 

 931,977.85 

 2,205,816.00 

276,622.00

               0.00 

   21,850,915.85	

     860,352.63 

 559,000.00 

 297,919.55 

 42,840.85 

 159,172.00 

52,055.50

             0.00 

				1,971,340.53	

    1,626,700.00 

			1,626,700.00	

   293,690.20 

 1,787,750.00 

 2,329,420.00 

 260,915.00 

 427,834.94 

  0.01 

 0.03 

  0.01 

		0.05

 2.36 

 0.01 

 0.12 

 0.28 

0.04

   0.00 

			2.81	

  0.11 

 0.07 

 0.04 

0.00 

 0.02 

0.01

   0.00 

			0.25

   0.21 

			0.21	

 0.04 

 0.23 

 0.30 

 0.03 

 0.06     
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ปีี	2563 ปีี	2562

บาท % บาท %

ค่่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื�น	(ต่อ)

ค่าน��าประปา 

ค่าโที่รศัพท์ี่ 

ค่าเช่าช่องสัญญาณ์อินเตอร์เน็ต 

ค่าหนังสือพิมพ์ 

ค่าใช้จ่าย์ประชาสัมพันธ์ 

ค่าจัดเก็บเอกสาร 

ค่าด�าเนินคด่ความ 

ค่าเครื�องเข่้ย์นแบบพิมพ์ใช้ไป 

ค่าใช้จ่าย์วันประชุมใหญ่ 

ค่าธรรมเน่ย์มการสอบบัญช่ 

ค่าตรวจสอบกิจการ 

ค่าใช้จ่าย์ในการเดินที่าง 

ค่ารักษาความปลอดภัย์และความสะอาด 

วัสดุส�านักงานใช้ไป 

ค่าใช้จ่าย์เบ็ดเตล็ด 

หน่�สงสัย์จะสูญ - ผลตอบแที่นจากการลงทุี่นค้างรับ

ผลข้าดทุี่นจากการปรับมูลค่าหุ้น

   ชุมนุมสหกรณ์์ธนกิจไที่ย์ จ�ากัด

รวมู	

รวมูค่่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	

ก�าไรสุทธิ

  17,766.63 

 151,923.51 

 36,332.00 

 13,800.00 

 296,925.00 

 141,538.53 

 193,752.91 

 420,050.45 

 15,384,971.17 

 180,000.00 

 180,000.00 

 217,640.82 

 82,008.00 

 988,055.69 

 118,708.00 

 99,172.60 

   1,314,633.16 
		25,282,676.00	

		54,027,046.17	

475,599,644.53

0.00

0.02

0.00

0.00

0.04

0.02

0.02

0.05

1.98

0.02

0.02

0.03

0.01

0.13

0.02

0.01

   0.17 
			3.25	

			6.95	

	61.20	

  17,365.00    

146,912.25 

34,155.00 

 13,700.00 

   219,082.50 

 114,986.48 

 233,213.25 

 560,783.85 

 15,196,763.52 

 150,000.00 

 180,000.00 

 206,641.30 

 81,666.00 

 956,738.25 

0.00

 137,536.00 

   2,100,958.34 
		25,450,111.88	

		50,899,068.26	

488,412,240.43

  0.00 

0.02 

0.00 

0.00 

  0.03 

 0.01 

 0.03 

 0.07 

 1.95 

 0.02 

 0.02 

 0.03 

 0.01 

 0.12 

0.00 

0.02 

    0.27 
			3.26	

			6.53	

	62.68	



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25632563
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ปีี	2563
บาท

ปีี	2562
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมูด�าเนินงาน	 	
ก�าไรสุที่ธิ 
ราย์การปรับปรุงเพื�อการกระที่บย์อดก�าไรสุที่ธิเป็นเงินสดสุที่ธิ
  จากกิจกรรมด�าเนินงาน 

ค่าเสื�อมราคา
ผลข้าดทุี่นจากการปรับมูลค่าหุ้น
ค่าปรับปรุงอาคารสมานฉันท์ี่ตัดจ่าย์
ค่าระบบจัดการเชื�อมโย์งตัดจ่าย์
หน่�สงสัย์จะสูญ-ผลตอบแที่นจากการลงทุี่นค้างรับ
หน่�สูญ - ลูกหน่�ตามค�าพิพากษา
หน่�สงสัย์จะสูญ - ลูกหน่�ไม่ก่อให้เกิดราย์ได้
   (เกินความต้องการ)
หน่�สงสัย์จะสูญ - ลูกหน่�ข้าดสมาชิกภาพ (เกินความต้องการ)
หน่�สงสัย์จะสูญ - ลูกหน่�ระหว่างด�าเนินคด่ 
หน่�สงสัย์จะสูญ - ลูกหน่�ตามค�าพิพากษา (เกินความต้องการ)
หน่�สงสัย์จะสูญ - ดอกเบ่�ย์ลูกหน่�ไม่ก่อให้เกิดราย์ได้ค้างรับ
   (เกินความต้องการ)
เงินชดเชย์เจ้าหน้าท่ี่�
หน่�สงสัย์จะสูญ - ดอกเบ่�ย์ลูกหน่�ข้าดสมาชิกภาพค้างรับ 
   (เกินความต้องการ)
ดอกเบ่�ย์เงินให้กู้ค้างรับ
ดอกเบ่�ย์เงินฝากค้างรับ
ผลตอบแที่นจากเงินลงทุี่นค้างรับ
ค่าใช้จ่าย์จ่าย์ล่วงหน้า
ดอกเบ่�ย์เงินรับฝากค้างจ่าย์
ค่าใช้จ่าย์ค้างจ่าย์
วัสดุส�านักงาน/ค่าเครื�องเข่้ย์นใช้ไป

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปีล้�ยนแปีลง
		ในสินทรัพย์และห้น้�สินด�าเนินงาน

475,599,644.53

 899,121.68
1,314,633.16
439,000.00
159,172.00
99,172.60

118,330.39

(99,373.47)
(4,258,298.66)
2,079,808.68

14,797,085.25

0.00
1,600,000.00

26,783.59
(50,446.59)

(5,327,387.28)
(36,837,878.06)

(159,077.00)
5,567,498.05
682,718.57

      1,408,106.14 

			458,058,613.58	

  488,412,240.43 

860,352.63 
2,100,958.34 
559,000.00 
159,172.00

0.00
0.00

 
(112,663.48)

6,531,012.40 
0.00 

(949,079.79)

(3,754.25)
0.00

(83,115.32)
(488,876.63)

(5,625,216.78)
(39,269,299.96)

(124,922.00)
4,839,917.97 
474,565.66 

      1,517,522.10 

			458,797,813.32	

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

งบกระแสเงินสด
สำาห็รับปีีสิ�นสุดวันที่่�		31		ธัันวาคม		2563
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ปีี	2563
บาท

ปีี	2562
บาท

สินทรัพย์ด�าเนินงาน	 	
เงินสดจ่าย์เงินให้กู้แก่สหกรณ์์อื�น
เงินสดรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์์อื�น
เงินสดจ่าย์ลูกหน่�เงินให้กู้เพื�อเหตุฉุกเฉิน
เงินสดรับจากลูกหน่�เงินให้กู้เพื�อเหตุฉุกเฉิน
เงินสดจ่าย์ลูกหน่�เงินให้กู้สามัญ
เงินสดรับจากลูกหน่�เงินให้กู้สามัญ
เงินสดจ่าย์ลูกหน่�เงินให้กู้พิเศษ
เงินสดรับจากลูกหน่�เงินให้กู้พิเศษ
เงินสดรับจากลูกหน่�ข้าดสมาชิกภาพ
เงินสดรับจากลูกหน่�ตามค�าพิพากษา
เงินสดรับจากดอกเบ่�ย์เงินให้กู้ค้างรับ
เงินสดรับจากดอกเบ่�ย์ลูกหน่�ข้าดสมาชิกภาพ
เงินสดรับจากดอกเบ่�ย์เงินฝากธนาคารค้างรับ
เงินสดรับจากดอกเบ่�ย์เงินฝากสหกรณ์์อื�นค้างรับ
เงินสดรับจากผลตอบแที่นจากเงินลงทุี่นค้างรับ
เงินสดจ่าย์ซืึ่�อวัสดุส�านักงาน
เงินสดจ่าย์เงินยื์มที่ดรอง
เงินสดรับจากเงินยื์มที่ดรอง
เงินสดจ่าย์เงินที่ดรองจ่าย์ด�าเนินคด่
เงินสดรับจากเงินที่ดรองจ่าย์ด�าเนินคด่

ห้น้�สินด�าเนินงาน	 	
เงินสดรับจากเงินประกันสังคมรอน�าส่ง
เงินสดจ่าย์เงินประกันสังคมรอน�าส่ง
เงินสดรับจากภาษ่หัก ณ์ ท่ี่�จ่าย์รอน�าส่ง
เงินสดจ่าย์ภาษ่หัก ณ์ ท่ี่�จ่าย์รอน�าส่ง
เงินสดรับจากเงินรอจ่าย์คืน
เงินสดจ่าย์เงินรอจ่าย์คืน
เงินสดจ่าย์ดอกเบ่�ย์เงินกู้ยื์มค้างจ่าย์
เงินสดจ่าย์ดอกเบ่�ย์เงินรับฝากค้างจ่าย์
เงินสดจ่าย์ค่าใช้จ่าย์จ่าย์ล่วงหน้า
เงินสดจ่าย์ค่าใช้จ่าย์ค้างจ่าย์
เงินสดรับจากเงินรอตรวจสอบ
เงินสดจ่าย์เงินรอตรวจสอบ
เงินสดรับโครงการสวัสดิการสมาชิก
เงินสดจ่าย์โครงการสวัสดิการสมาชิก

  (124,000,000.00)
689,574,726.42
(60,421,726.00)
67,094,458.77

(1,430,530,800.00)
1,571,372,904.77

(33,030,000.00)
38,753,830.82

0.00
1,513,157.47
 488,876.63 

0.00
1,015.06

 5,624,201.72 
 39,269,299.96 
(1,261,408.99)
(1,652,325.00)
1,652,325.00
(665,199.69)
278,075.91

     45,000.00 
(44,932.00)
 63,738.21 
(50,981.12)

 30,099,519.83 
(29,031,493.69)

0.00
(4,839,917.97)

124,922.00
(467,878.16)

1,792,362.29
(5,186,553.64)

19,500.00
(19,500.00)

 (1,320,000,000.00)
1,098,324,421.67 

(81,310,631.27)
78,932,382.75 

(2,814,882,800.00)
2,762,861,651.57 

(48,642,000.00)
36,045,428.61 
1,946,480.99 
1,065,383.87 

 37,318,268.00 
 83,115.32 

 1,748,534.90 
0.00

 37,544,290.35 
(1,353,153.69)
(3,392,500.00)
3,392,500.00 
(989,867.43)
259,713.25 

    539,184.00 
(539,084.00)

 1,136,297.34 
(1,124,917.97)
14,682,914.69 
(13,194,927.61)

(498,104.10)
(4,145,495.88)
(547,190.62)

0.00
5,229,951.68 
(265,608.35)

0.00
(6,700.00)
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ปีี	2563
บาท

ปีี	2562
บาท

ห้น้�สินด�าเนินงาน	(ต่อ)
เงินสดจ่าย์เงินค��าประกันพนักงาน
เงินสดรับจากเงินประกันสัญญา
เงินสดจ่าย์เงินประกันสัญญา

เงินสดสุทธิได้มูาจากกิจกรรมูด�าเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมูลงทุน	  

เงินสดจ่าย์ซืึ่�อหุ้นสามัญ บมจ. สหประกันช่วิต 
เงินสดจ่าย์ซืึ่�อหุ้นกู้ชุมนุมสหกรณ์์กรุงเที่พ จ�ากัด
เงินสดจ่าย์ซืึ่�อหุ้น ชสอ.
เงินสดจ่าย์ซืึ่�อหุ้นกู้
เงินสดรับจากหุ้นกู้
เงินสดจ่าย์ซืึ่�อเครื�องใช้ส�านักงาน

เงินสดสุทธิ	(ใช้ไปีใน)	กิจกรรมูลงทุน	 	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมูจัดห้าเงิน	 	

เงินสดรับจากเงินกู้ยื์ม
เงินสดจ่าย์ช�าระหน่�เงินกู้ยื์ม
เงินสดรับจากเงินรับฝาก - สมาชิก
เงินสดจ่าย์คืนเงินรับฝาก - สมาชิก
เงินสดรับจากเงินรับฝาก - อื�น
เงินสดจ่าย์เงินรับฝาก - อื�น
เงินสดจ่าย์ค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์์แห่งประเที่ศไที่ย์
เงินสดจ่าย์เงินปันผล
เงินสดจ่าย์เงินเฉล่�ย์คืน
เงินสดจ่าย์เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าท่ี่�
เงินสดรับจากทุี่นเรือนหุ้น
เงินสดจ่าย์คืนทุี่นเรือนหุ้น
เงินสดรับทุี่นช่วย์เหลือผู้ค��าประกัน
เงินสดจ่าย์ทุี่นส่งเสริมการศึกษา
เงินสดจ่าย์ทุี่นส่งเสริมสวัสดิการ
เงินสดรับจากทุี่นสาธารณ์ประโย์ชน์
เงินสดจ่าย์ทุี่นสาธารณ์ประโย์ชน์
เงินสดจ่าย์ทุี่นสวัสดิการเพื�อการศพสมาชิกและครอบครัว

เงินสดสุทธิได้มูาจากกิจกรรมูจัดห้าเงิน	
เงินสดสุทธิเพิ�มูขึ้�น		
เงินสด	ณ	วันต้นปีี	
เงินสด	ณ	วันสิ�นปีี

(50,000.00)
39,750.00

         (72,243.00)
		1,214,541,319.18 

(440,000.00)
0.00

(27,000,000.00)
(465,000,000.00)
127,764,212.02

       (678,573.50) 
		(365,354,361.48)

  2,293,000,000.00
(2,293,000,000.00)
2,957,122,665.10
(2,515,232,354.34)

17,197,664.41
(17,083,859.33)

(30,000.00)
(279,705,413.96)
(115,582,090.06)
(12,161,000.00)
309,455,610.00
(135,303,100.00)

468,626.66
(868,357.40)

(15,110,916.50)
0.00

(830,575.00)
       (396,000.00)
			191,940,899.58	

			1,041,127,857.28
	1,539,472,015.32 
	2,580,599,872.60	

0.00
95,538.00 

        (100,238.00)
				249,010,651.39 

(76,605,000.00)
(1,000,000.00)

0.00
(405,000,000.00)
324,990,770.22 

       (768,724.00) 
		(158,382,953.78)

 3,985,000,000.00 
(4,667,000,000.00)
3,000,125,985.14 
(1,882,641,530.37)

0.00
0.00

(30,000.00)
(263,879,787.49)
(101,483,400.96)
(11,410,000.00)
373,434,340.00 
(75,939,640.00)

0.00 
(1,694,802.60)

(15,094,239.90)
6,500.00 

(965,160.50)
       (370,500.00)
			338,057,763.32	
			428,685,460.93	
	1,110,786,554.39 
	1,539,472,015.32	
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1.	สรุปีนโยบายการบัญช้ท้�ส�าคั่ญ	
 • สหกรณ์์บันทึี่กบัญช่โดย์ใช้เกณ์ฑ์์คงค้าง
 • เงินสดในงบกระแสเงินสด หมาย์ถึูง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุี่กประเภที่ และเงินฝากสหกรณ์์อื�น 
  ทุี่กประเภที่ ทัี่�งน่�รวมถึูงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์์อื�นท่ี่�น�าไปเป็นหลักที่รัพย์์ค��าประกนัหน่�สินด้วย์
 • สหกรณ์์ระงับการรับรู้ราย์ได้ท่ี่�เกิดจากดอกเบ่�ย์เงินกู้ข้องลูกหน่�ท่ี่�ไม่ก่อให้เกิดราย์ได้ตามเกณ์ฑ์์คงค้าง  
  3,439795.52 บาที่ ซึึ่�งหากสหกรณ์์รับรู้ดอกเบ่�ย์เงินกู้ข้องลูกหน่�ดังกล่าวแล้ว จะที่�าให้สหกรณ์์ม่ก�าไรสุที่ธิ 
  ประจ�าปีเป็นจ�านวน 479,039,440.05 บาที่ 
 • สหกรณ์์ต่ราคาวัสดุคงเหลือ / ข้องใช้สิ�นเปลืองคงเหลือตามราคาทุี่น
 • ค่าเสื�อมราคาท่ี่�ดิน อาคารและอุปกรณ์์ ค�านวณ์โดย์วิธ่เส้นตรงในอัตราท่ี่�ก�าหนดตามระเบ่ย์บนาย์ที่ะเบ่ย์น 
  สหกรณ์์ ว่าด้วย์การบัญช่ข้องสหกรณ์์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 ทัี่�งน่� ย์กเว้นท่ี่�ดิน  
 • ค่าใช้จ่าย์รอตัดบัญช่ตัดจ่าย์เป็นราย์ปี ระย์ะเวลา 5 ปี
 • ค่าซ่ึ่อมบ�ารุง ค่าซ่ึ่อมแซึ่ม รวมทัี่�งการซืึ่�อมาเปล่�ย์นแที่นส�าหรับสินที่รัพย์์ราย์การย่์อย์ๆ ถืูอเป็นค่าใช้จ่าย์ 
  หักจากราย์ได้ การต่อเติมหรือเพิ�มเติมอาคารและอุปกรณ์์ราย์ใหญ่ๆ ถืูอเป็นราคาทุี่นข้องสินที่รัพย์์
 • สหกรณ์์ตั�งค่าเผื�อหน่�สงสัย์จะสูญตามหลักเกณ์ฑ์์ท่ี่�ก�าหนดไว้ในระเบ่ย์บนาย์ที่ะเบ่ย์นสหกรณ์์ ว่าด้วย์การ 
  บัญช่ข้องสหกรณ์์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 และระเบ่ย์บนาย์ที่ะเบ่ย์นสหกรณ์์ ว่าด้วย์การจัดชั�น 
  คุณ์ภาพลูกหน่�เงินกู้และการเผื�อหน่�สงสัย์จะสูญ พ.ศ. 2544
 • สหกรณ์์รับรู้ราย์ได้ดอกเบ่�ย์ตามเกณ์ฑ์์สัดส่วนข้องเวลา ส่วนจ�านวนราย์ได้จะเท่ี่ากับอัตราดอกเบ่�ย์คูณ์ 
  ด้วย์จ�านวนเงินต้นท่ี่�ค้างช�าระตามระย์ะเวลาท่ี่�กู้ยื์ม
 • เงินลงทุี่นระย์ะสั�น/เงินลงทุี่นระย์ะย์าวท่ี่�เป็นเงินลงทุี่นในหลักที่รัพย์์ท่ี่�ไม่อยู่์ในความต้องการข้องตลาด 
  แสดงในราคาทุี่นและจะรับรู้เป็นราย์ได้หรือค่าใช้จ่าย์ในงบก�าไรข้าดทุี่นเมื�อสหกรณ์์จ�าหน่าย์เงินลงทุี่นนั�น 
  เงินลงทุี่นในหลักที่รัพย์์ท่ี่�อยู่์ในความต้องการข้องตลาดแสดงด้วย์มูลค่ายุ์ติธรรม ทัี่�งน่�สหกรณ์์รับรู้การ 
  เปล่�ย์นแปลงมูลค่าเงินลงทุี่นเป็นก�าไร (ข้าดทุี่น) จากเงินลงทุี่นท่ี่�ยั์งไม่เกิดขึ้�น โดย์แสดงเป็นราย์การแย์ก 
  ต่างหากในส่วนข้องทุี่นข้องสหกรณ์์ และจะรับรู้เป็นราย์ได้หรือค่าใช้จ่าย์ในงบก�าไรข้าดทุี่น เมื�อสหกรณ์์ 
  ได้จ�าหน่าย์เงินลงทุี่นนั�น
 • สหกรณ์์ระงับการรับรู้ราย์ได้ดอกเบ่�ย์รับจากหุ้นกู้บริษัที่ การบินไที่ย์ จ�ากัด (มหาชน) เนื�องจากบริษัที่ฯ  
  ได้เข้้าสู่กระบวนการฟ้้�นฟู้กจิการ อยู่์ในสภาวการณ์์พกัช�าระหน่� ซึึ่�งยั์งม่ความไม่แน่นอนเก่�ย์วกับดอกเบ่�ย์ 
  ท่ี่�จะได้รับจากหุ้นกู้     
 • สหกรณ์์ที่ย์อย์รบัรู้ผลข้าดที่นุจากการดอ้ย์ค่าเงินลงทุี่นในหุ้นชุมนุมสหกรณ์์ธนกิจไที่ย์ จ�ากัด ตามสดัส่วน 
  ข้องระย์ะเวลาตามแผนพัฒนาธุรกิจฯ ตามหนังสือกรมตรวจบัญช่สหกรณ์์ ด่วนท่ี่�สุด ท่ี่� กษ 0404/ว 92  
  ลงวนัท่ี่� 30 ธันวาคม 2563 เรื�อง วิธ่ปฏิบัติที่างบญัช่ส�าหรับสหกรณ์์ท่ี่�น�าเงินไปลงที่นุในหุ้นชุมนุมสหกรณ์์ 
  ธนกิจไที่ย์ จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

ห็มายเห็ตุปีระกอบงบการเงิน
สำาห็รับปีีสิ�นสุดวันที่่�		31		ธัันวาคม		2563
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2.	 เงินสดและเงินฝากธนาค่าร  ประกอบด้วย์

ปีี	2563
บาท

ปีี	2562
บาท

เงินสด 
เงินฝากธนาคาร 

กระแสราย์วัน
ออมที่รัพย์์
ออมที่รัพย์์พิเศษ
ประจ�า

รวม

 982,424.81

100,004.02
623,618,789.98

175,900.46
     362,924.32 
625,240,043.59 

   954,797.97 

 100,004.02 
 371,177,960.06 

 173,727.01 
     361,795.77 
372,768,284.83 

3.	 เงินฝากสห้กรณ์อื�น  ประกอบด้วย์

ปีี	2563
บาท

ปีี	2562
บาท

ออมูทรัพย์
สหกรณ์์ออมที่รัพย์์ธนาคารเพื�อการเกษตร
  และสหกรณ์์การเกษตร จ�ากัด 
ชุมนุมสหกรณ์์ธนกิจไที่ย์ จ�ากัด

รวม
ปีระจ�า
ชุมนุมสหกรณ์์ธนกิจไที่ย์ จ�ากัด
ชุมนุมสหกรณ์์ออมที่รัพย์์แห่งประเที่ศไที่ย์ จ�ากัด
ชุมนุมสหกรณ์์กรุงเที่พ จ�ากัด

รวม
รวมเงินฝากสหกรณ์์อื�น

 4,330,116.16
   61,029,712.85
   65,359,829.01  

1,040,000,000.00
800,000,000.00

   50,000,000.00  
1,890,000,000.00
1,955,359,829.01

  4,209,246.87 
   22,494,483.62 
   26,703,730.49

 1,040,000,000.00 
100,000,000.00 

              0.00  
1,140,000,000.00
1,166,703,730.49

  เงินฝากประจ�าชมุนุมสหกรณ์์ธนกิจไที่ย์ จ�ากัด จ�านวน 840,000,000.00 บาที่ ชุมนุมสหกรณ์์ธนกิจไที่ย์ 
จ�ากัด สามารถูจ่าย์ดอกเบ่�ย์ได้ตามก�าหนด นอกจากน่�สหกรณ์์ยั์งม่หลักประกันเป็นโฉนดท่ี่�ดิน จ�านวน 10 แปลง 
เลข้ท่ี่� 138361, 138362, 138363, 138364, 138365, 138366, 23102, 28773, 26883 และ 1722 ตั�งอยู่์ท่ี่�
ต�าบลบางพูด อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนที่บุร่ ตรงข้้ามมหาวิที่ย์าลัย์สุโข้ทัี่ย์ธรรมาธิราช บริเวณ์เมืองที่องธาน่ 
เนื�อท่ี่�รวม 11 ไร่ 34.4 ตารางวา ราคาประเมิน 1,108,600,000.00 บาที่ โดย์เป็นราคาประเมินจาก บริษัที่ 
เพชรสย์ามแอพไพรซึ่ลั จ�ากัด ซึึ่�งเป็นบริษัที่ท่ี่�ได้รับความเห็นชอบจากส�านกังานคณ์ะกรรมการก�ากบัหลักที่รัพย์์
และตลาดหลักที่รัพย์์ (ก.ล.ต.)
 เงินฝากประจ�าชุมนุมสหกรณ์์ธนกิจไที่ย์ จ�ากัด จ�านวน 200,000,000.00 บาที่ ชุมนุมสหกรณ์์ธนกิจไที่ย์ 
จ�ากัด สามารถูจ่าย์ดอกเบ่�ย์ได้ตามก�าหนด นอกจากน่�สหกรณ์์ยั์งม่หลักประกันเป็นโฉนดท่ี่�ดิน จ�านวน 6 แปลง 
เลข้ท่ี่� 23721, 23722, 23723, 79788, 80213,และ 80214 ตั�งอยู่์ท่ี่�ต�าบลบางพูด อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนที่บุร่ เนื�อท่ี่�รวม 19 ไร่ 99 ตารางวา ราคาประเมิน 1,924,750,000.00 บาที่ โดย์เป็นราคาประเมินจาก 
บริษัที่ เพ็ชรสย์ามแอพไพรซัึ่ล จ�ากัด ซึึ่�งเป็นบริษัที่ท่ี่�ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณ์ะกรรมการก�ากับ
หลักที่รัพย์์และตลาดหลักที่รัพย์์ (ก.ล.ต.)
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4.	 เงินลงทุน	-	สุทธิ  ประกอบด้วย์
ปีี	2563
บาท

ปีี	2562
บาท

มููลค่่ายุติธรรมู
ราค่าทุน

ตัดจ�าห้น่าย
มููลค่่ายุติธรรมู

ราค่าทุน
ตัดจ�าห้น่าย

เงินลงทุนระยะสั�น	-	สุทธิ 
เงินลงทุนท้�อยู่ในค่วามูต้องการข้องตลาด

หุ้นกู้ บมจ. ปูนซิึ่เมนต์ไที่ย์
หุ้นกู้ บมจ. ไที่ย์ออลล์
หุ้นกู้ บมจ. การบินไที่ย์ 
หุ้นกู้ บมจ. ซ่ึ่พ่ ออลล์
หุ้นกู้ บมจ. ซ่ึ่พ่ ออลล์
หุ้นกู้ บมจ. ไที่ย์คม
หุ้นกู้ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น
หุ้นกู้ บจก. นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตที่. (9)
หุ้นกู้ บมจ. พ่ท่ี่พ่ โกลบอล เคมิคอล
หุ้นกู้ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั�น
หุ้นกู้ บมจ. ปตที่.
หุ้นกู้ บมจ. ปตที่.
หุ้นกู้ บมจ. ไออาร์พ่ซ่ึ่
หุ้นกู้ บมจ. เอสพ่ซ่ึ่จ่
หุ้นกู้ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล
หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู
หุ้นกู้ บมจ. อ่ซ่ึ่� บาย์
หุ้นกู้ บมจ. ปูนซิึ่เมนต์ไที่ย์
หุ้นกู้ บมจ. ปูนซิึ่เมนต์ไที่ย์
หุ้นกู้ บมจ. ทุี่นธนชาต 

รวม
บวก ค่าเผื�อการปรับมูลค่าเงินลงทุี่น

รวมเงินลงทุี่นระย์ะสั�น - สุที่ธิ
เงินลงทุนระยะยาว	-	สุทธิ 
เงินลงทุนท้�อยู่ในค่วามูต้องการข้องตลาด

พันธบัตรธนาคารเพื�อการเกษตร
   และสหกรณ์์การเกษตร
พันธบัตรบรรษัที่ตลาดรองสินเชื�อ
   ท่ี่�อยู่์อาศัย์
พันธบัตรการไฟ้ฟ้้าฝ่าย์ผลิต
   แห่งประเที่ศไที่ย์

0.00
10,074,000.00

0.00
10,085,000.00
10,209,000.00
5,072,000.00

10,150,000.00
43,408,446.30
5,093,500.00

20,196,000.00
20,566,000.00
25,595,000.00
10,129,000.00
50,980,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

10,064,000.00
            0.00 
231,621,946.30 

10,967,000.00

10,504,000.00

22,780,000.00

 0.00
10,000,000.00

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

10,000,000.00
40,061,800.51
5,000,000.00

20,000,000.00
20,000,000.00
25,000,000.00
10,000,000.00
50,000,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

10,000,000.00
            0.00 
225,061,800.51 
  6,560,145.79 
231,621,946.30 

10,000,000.00

10,000,000.00

20,000,000.00

 5,022,000.00 
0.00 

25,212,500.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00
0.00
0.00

20,552,000.00 
0.00 
0.00
0.00

10,063,000.00 
10,174,000.00 
20,228,000.00 
5,070,500.00 

20,282,000.00 
 10,297,000.00 
126,901,000.00 

11,084,000.00

10,361,000.00

23,482,000.00

 5,000,000.00 
0.00 

25,000,000.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00
0.00
0.00

20,000,000.00 
0.00 
0.00
0.00

10,000,000.00 
10,000,000.00 
20,000,000.00 
5,000,000.00 

20,000,000.00 
 10,000,000.00 
125,000,000.00 
  1,901,000.00 
126,901,000.00 

10,000,000.00

10,000,000.00

20,000,000.00
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4.	 เงินลงทุน	-	สุทธิ (ต่อ)  ประกอบด้วย์
ปีี	2563
บาท

ปีี	2562
บาท

มููลค่่ายุติธรรมู
ราค่าทุน

ตัดจ�าห้น่าย
มููลค่่ายุติธรรมู

ราค่าทุน
ตัดจ�าห้น่าย

เงินลงทุนท้�อยู่ในค่วามูต้องการข้องตลาด	(ต่อ)
หุ้นกู้ บมจ. ปตที่. 
หุ้นกู้ บมจ. ระบบข้นส่งมวลชนกรุงเที่พ 
หุ้นกู้ บมจ. ทุี่นธนชาต 
หุ้นกู้ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั�น
หุ้นกู้ บมจ. ปตที่.
   ส�ารวจและผลิตปิโตรเล่ย์ม
หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณ์ฑ์์อาหาร
หุ้นกู้ บมจ. ปูนซิึ่เมนต์ไที่ย์
หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส
หุ้นกู้ บมจ. กรุงเที่พดุสิตเวชการ
หุ้นกู้ บมจ. การบินไที่ย์ 
หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู
หุ้นกู้ บมจ. ซ่ึ่พ่ ออลล์
หุ้นกู้ บมจ. ไที่ย์ออย์ล์
หุ้นกู้ บมจ. ไออาร์พ่ซ่ึ่
หุ้นกู้ บมจ. ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั�น
หุ้นกู้ บมจ. พ่ท่ี่ท่ี่ โกลบอล เคมิคอล
หุ้นกู้ บมจ. ไที่ย์คม
หุ้นกู้ บมจ. ช.การช่าง
หุ้นกู้ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล
หุ้นกู้ บจก. ด่แที่ค ไตรเน็ต
หุ้นกู้ บมจ. โกลว์ พลังงาน
หุ้นกู้ บมจ. บัตรกรุงไที่ย์
หุ้นกู้ บมจ. ที่รู คอร์ปอเรชั�น
หุ้นกู้ บมจ. เอสพ่ซ่ึ่จ่
หุ้นกู้ บมจ. ล็อกซึ่เล่ย์์
หุ้นกู้ บมจ. เฟ้รเซึ่อร์ส พร็อพเพอร์ต่�
   (ประเที่ศไที่ย์)
หุ้นกู้ บมจ. ที่างด่วนและรถูไฟ้ฟ้้ากรุงเที่พ
หุ้นกู้ บมจ. ซ่ึ่พ่เอฟ้ (ประเที่ศไที่ย์)
หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ล่� ยุ์คเกอร์

31,850,000.00
98,125,500.00
21,323,000.00

106,385,000.00

44,842,000.00
127,076,000.00
67,457,000.00

331,638,500.00
10,832,000.00

0.00
118,631,500.00
353,772,000.00

0.00
0.00

5,049,000.00
0.00
0.00

122,094,000.00
25,724,000.00
47,918,500.00
5,171,500.00

158,974,000.00
80,368,000.00

0.00
40,272,000.00

50,278,000.00
151,168,500.00
395,526,000.00
180,784,000.00

20,000,000.00
95,000,000.00
20,000,000.00

105,000,000.00

40,000,000.00
120,000,000.00
65,000,000.00

315,000,000.00
10,000,000.00

0.00
115,000,000.00
340,000,000.00

0.00
0.00

5,000,000.00
0.00
0.00

120,000,000.00
25,000,000.00
45,000,000.00
5,000,000.00

150,000,000.00
80,000,000.00

0.00
40,000,000.00

50,000,000.00
145,000,000.00
380,000,000.00
170,000,000.00

77,336,000.00
98,566,500.00
21,848,000.00
80,779,500.00

44,221,000.00
129,585,000.00
46,522,000.00

253,568,000.00
10,842,000.00

336,691,000.00
125,361,000.00
382,998,000.00
10,361,000.00
10,418,000.00
15,418,000.00
5,213,000.00
5,211,000.00

84,055,000.00
27,511,500.00
48,207,500.00
5,169,500.00

162,849,000.00
81,184,000.00
51,630,000.00
41,504,000.00

20,656,000.00
154,427,500.00
405,336,000.00
180,114,000.00

65,000,000.00
95,000,000.00
20,000,000.00
75,000,000.00

40,000,000.00
120,000,000.00
45,000,000.00

235,000,000.00
10,000,000.00

320,000,000.00
115,000,000.00
360,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
15,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00

80,000,000.00
25,000,000.00
45,000,000.00
5,000,000.00

150,000,000.00
80,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00

20,000,000.00
145,000,000.00
380,000,000.00
170,000,000.00
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4.	 เงินลงทุน	-	สุทธิ (ต่อ)  ประกอบด้วย์
ปีี	2563
บาท

ปีี	2562
บาท

มููลค่่ายุติธรรมู
ราค่าทุน

ตัดจ�าห้น่าย
มููลค่่ายุติธรรมู

ราค่าทุน
ตัดจ�าห้น่าย

เงินลงทุนท้�อยู่ในค่วามูต้องการข้องตลาด	(ต่อ)
หุ้นกู้ บจก. นิติบุคคลเฉพาะกิจ บตที่. (9)
หุ้นกู้ บมจ. บริหารสินที่รัพย์์
   กรุงเที่พพาณิ์ชย์์
หุ้นกู้ บมจ. เอพ่ (ไที่ย์แลนด์)
หุ้นกู้ บมจ. บ่ท่ี่เอส กรุ�ป โฮสติงส์
หุ้นกู้ บมจ. ราชธาน่ลิสซิึ่�ง
หุ้นกู้ บมจ. กัลฟ์้ เอ็นเนอร์จ่ ดิเวลลอปเมนท์ี่
หุ้นกู้ บมจ.พ่ท่ี่ท่ี่ โกลบอล เคมิคอล
หุ้นกู้ บมจ. ราช กรุ�ป
หุ้นกู้ บจก. น��าตาลมิตรผล
หุ้นกู้ บมจ. ไที่ย์ยู์เน่�ย์น กรุ�ป 
หุ้นกู้ บจก. อมตะ บ่.กริม
      เพาเวอร์ เอสพ่ว่ 1
หุ้นกู้ บมจ. เบที่าโกร 
หุ้นกู้ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั�น
หุ้นกู้ บจก. แอดวานซ์ึ่ ไวร์เลส เน็ที่เวอร์ค
หุ้นกู้ บมจ. บ่ท่ี่เอส กรุ�ป โฮลดิ�งส์
หุ้นกู้ บมจ. ไที่ย์เบฟ้เวอเรจ
หุ้นกู้ บมจ. บ่.กริม เพาเวอร์
ตราสารด้อย์สิที่ธิเพื�อนับเป็นเงินกองทุี่น
   ประเภที่ที่่� 2 ข้อง บมจ. ธนาคารกรุงไที่ย์
หุ้นกู้ บมจ.ภัที่รลิสซึ่ิ�ง

รวม
บวก ค่าเผื�อการปรับมูลค่าเงินลงทีุ่น

รวม

เงินลงทุนท้�ไมู่อยู่ในค่วามูต้องการข้องตลาด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์์ธนกิจไที่ย์ จ�ากัด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์์ออมที่รัพย์์
   แห่งประเที่ศไที่ย์ จ�ากัด
หุ้นสามัญ บมจ. สหประกันช่วิต 

0.00

274,431,000.00
50,660,000.00
9,977,000.00

30,498,000.00
45,926,500.00
51,465,000.00
21,134,000.00
31,997,000.00
10,901,000.00

53,444,000.00
10,242,000.00
10,142,000.00
32,448,000.00
74,045,000.00
64,250,000.00
21,966,000.00

 102,010,000.00 
   29,400,000.00 
3,544,447,500.00 

0.00

270,000,000.00
50,000,000.00
10,000,000.00
30,000,000.00
45,000,000.00
50,000,000.00
20,000,000.00
30,000,000.00
10,000,000.00

50,000,000.00
 10,000,000.00 
10,000,000.00
30,000,000.00
70,000,000.00
60,000,000.00
20,000,000.00

 100,000,000.00 
   30,000,000.00 
3,395,000,000.00 
 149,447,500.00 
3,544,447,500.00

61,000,000.00

38,349,000.00
77,445,000.00

 
43,661,119.77

249,426,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

33,410,000.00
10,892,000.00

54,791,000.00
10,419,000.00
10,380,000.00
32,172,000.00
75,390,000.00
64,289,500.00
22,104,000.00

 102,560,000.00 
   30,123,000.00 
3,702,127,619.77 

42,826,012.53

240,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

30,000,000.00
10,000,000.00

50,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
30,000,000.00
70,000,000.00
60,000,000.00
20,000,000.00

 100,000,000.00 
   30,000,000.00 
3,477,826,012.53 
 224,301,607.24 
3,702,127,619.77

61,000,000.00

11,349,000.00
77,005,000.00
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4.	 เงินลงทุน	-	สุทธิ (ต่อ)  ประกอบด้วย์
ปีี	2563
บาท

ปีี	2562
บาท

มููลค่่ายุติธรรมู
ราค่าทุน

ตัดจ�าห้น่าย
มููลค่่ายุติธรรมู

ราค่าทุน
ตัดจ�าห้น่าย

เงินลงทุนท้�ไมู่อยู่ในค่วามูต้องการข้องตลาด	(ต่อ)
หุ้นกู้ บมจ. การบินไที่ย์
หุ้นชุมนุมสหกรณ์์ออมที่รัพย์์
   ไที่ย์ ไอซ่ึ่ท่ี่ จ�ากัด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์์กรุงเที่พ จ�ากัด

รวม
หัก ค่าเผื�อการปรับมูลค่าหุ้นสหกรณ์์

รวม
          รวมเงินลงทุี่นระย์ะย์าว - สุที่ธิ

320,000,000.00

2,000,000.00
    1,000,000.00
 499,794,000.00
    5,415,591.50
 494,378,408.50 
4,038,825,908.50 

0.00

 2,000,000.00 
    1,000,000.00
 152,354,000.00
    4,100,958.34
 148,253,041.66 
3,850,380,661.43 

 การลงทุี่นเป็นไปตามพระราชบญัญัติสหกรณ์์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศคณ์ะกรรมการ 

พัฒนาการสหกรณ์์แห่งชาติ พ.ศ. 2563 เรื�อง ข้้อก�าหนดการฝากหรือลงทุี่นอย่์างอื�นข้องสหกรณ์์

 ณ์ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 ค่าเผื�อการปรับมูลค่าหุ้นสหกรณ์์แย์กเป็น ค่าเผื�อการปรับมูลค่า

หุ้นชุมนุมสหกรณ์์ออมที่รัพย์์ ไที่ย์ ไอซ่ึ่ท่ี่ จ�ากัด 2,000,000.00 บาที่ และค่าเผื�อการปรับมูลค่าหุ้น 

ชุมนุมสหกรณ์์ธนกิจไที่ย์ จ�ากัด 3,415,591.50 บาที่

ข้อผููกพััน	

 ณ์ วันสิ�นปี 2563 สหกรณ์์ม่เงินลงทุี่นท่ี่�น�าไปค��าประกันการกู้ยื์มเงินโดย์การกู้ยื์มเงินเบิก 

เกินบัญช่และกู้ยื์มโดย์ออกตั�วสัญญาใช้เงินกับธนาคารต่างๆ จ�านวน 3 ธนาคาร คิดเป็นเงินรวมทัี่�งสิ�น 

2,215,000,000.00 บาที่ ประกอบด้วย์ ธนาคารที่หารไที่ย์ จ�ากัด (มหาชน) 475,000,000.00 บาที่ 

ธนาคารกรุงไที่ย์ จ�ากัด (มหาชน) 1,355,000,000.00 บาที่ และธนาคารกรุงศร่อยุ์ธย์า จ�ากัด (มหาชน) 

385,000,000.00 บาที่ โดย์ม่ราย์ละเอ่ย์ดดังน่� 
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 สหกรณ์์ได้น�าเงินลงทุี่นไปค��าประกันเงินกู้ยื์ม ดังต่อไปน่�

	 1.	บมูจ.	ธนาค่ารทห้ารไทย

ล�าดับท้� รายชื�อเงินลงทุน มููลค่่า	(บาท)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

หุ้นกู้ บมจ. ปูนซิึ่เมนต์ไที่ย์

หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

หุ้นกู้ บมจ. ไออาร์พ่ซ่ึ่

หุ้นกู้ บมจ. เฟ้รเซึ่อร์ส พร็อพเพอร์ต่�

หุ้นกู้ บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั�นแนล

หุ้นกู้ บมจ. ไที่ย์ออย์ล์

หุ้นกู้ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั�น

หุ้นกู้ บมจ. ปตที่. 

หุ้นกู้ บมจ. เอสพ่ซ่ึ่จ่

หุ้นกู้ บมจ. บัตรกรุงไที่ย์

หุ้นกู้ บมจ. ระบบข้นส่งมวลชนกรุงเที่พ

หุ้นกู้ บมจ. บริหารสินที่รัพย์์ กรุงเที่พพาณิ์ชย์์

หุ้นกู้ บมจ. ที่างด่วนและรถูไฟ้ฟ้้ากรุงเที่พ

หุ้นกู้ บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชั�น

หุ้นกู้ บมจ. เบที่าโกร

 45,000,000.00 

 110,000,000.00 

 10,000,000.00 

 20,000,000.00 

 5,000,000.00 

 10,000,000.00 

 30,000,000.00 

 45,000,000.00 

 50,000,000.00 

 30,000,000.00 

 50,000,000.00 

 40,000,000.00 

 10,000,000.00 

 10,000,000.00 

 10,000,000.00 

รวมู 		475,000,000.00	

	 2.	บมูจ.	ธนาค่ารกรุงไทย

ล�าดับท้� รายชื�อเงินลงทุน มููลค่่า	(บาท)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

พันธบัตรการไฟ้ฟ้้าฝ่าย์ผลิตแห่งประเที่ศไที่ย์

หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณ์ฑ์์อาหาร 

หุ้นกู้ บมจ. พ่ท่ี่ท่ี่ โกลบอล เคมิคอล

หุ้นกู้ บมจ. บ้านปู

หุ้นกู้ บมจ. ปตที่. ส�ารวจและผลิตปิโตรเล่ย์ม

หุ้นกู้ บมจ. บริหารสินที่รัพย์์ กรุงเที่พพาณิ์ชย์์

หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ล่� ยุ์คเกอร์

หุ้นกู้ บมจ. ซ่ึ่พ่เอฟ้ (ประเที่ศไที่ย์)

หุ้นกู้ บมจ. ซ่ึ่พ่ ออลล์

 20,000,000.00 

 60,000,000.00 

 5,000,000.00 

 65,000,000.00 

 10,000,000.00 

 180,000,000.00 

80,000,000.00 

 340,000,000.00 

 230,000,000.00 
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	 2.	บมูจ.	ธนาค่ารกรุงไทย	(ต่อ)

ล�าดับท้� รายชื�อเงินลงทุน มููลค่่า	(บาท)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

หุ้นกู้ บมจ. ระบบข้นส่งมวลชนกรุงเที่พ

หุ้นกู้ บจก. น��าตาลมิตรผล

หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

หุ้นกู้ บจก. ด่แที่ค ไตรเน็ต

หุ้นกู้ บมจ. ไที่ย์ยู์เน่�ย์น

หุ้นกู้ บมจ. ที่างด่วนรถูไฟ้และรถูไฟ้ฟ้้ากรุงเที่พ

หุ้นกู้ บจก. แอดวานซ์ึ่ ไวร์เลส เน็ที่เวอร์ค

หุ้นกู้ บมจ. บ่ท่ี่เอส กรุ�ป โฮลดิ�งส์

หุ้นกู้ บมจ.ไที่ย์เบฟ้ เวอเรจ

  45,000,000.00 

 30,000,000.00 

 115,000,000.00 

35,000,000.00 

 10,000,000.00 

 30,000,000.00 

 30,000,000.00 

 60,000,000.00 

 10,000,000.00 

รวมู 		1,355,000,000.00	

	 3.	บมูจ.	ธนาค่ารกรุงศร้อยุธยา

ล�าดับท้� รายชื�อเงินลงทุน มููลค่่า	(บาท)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

พันธบัตรออมที่รัพย์์ ธ.ก.ส.

หุ้นกู้ บมจ. อินโดรามา เวนเจอร์ส

หุ้นกู้ บมจ. ซ่ึ่พ่ ออลล์

หุ้นกู้ บมจ. ปตที่. 

หุ้นกู้ บมจ. เจริญโภคภัณ์ฑ์์อาหาร 

หุ้นกู้ บมจ. ปตที่. ส�ารวจและผลิตปิโตรเล่ย์ม

หุ้นกู้ บมจ. ทุี่นธนชาต 

หุ้นกู้ บมจ. ช.การช่าง

หุ้นกู้ บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั�น

หุ้นกู้ บมจ. กรุงเที่พดุสิตเวชการ

หุ้นกู้ บจก. ด่แที่ค ไตรเน็ต

หุ้นกู้ บมจ. โกลว์ พลังงาน

หุ้นกู้ บมจ. ที่างด่วนและรถูไฟ้ฟ้้ากรุงเที่พ

หุ้นกู้ บมจ. เบอร์ล่� ยุ์คเกอร์

   10,000,000.00 

 10,000,000.00 

 50,000,000.00 

 20,000,000.00 

 10,000,000.00 

30,000,000.00 

 20,000,000.00 

 60,000,000.00 

 20,000,000.00 

 10,000,000.00 

 10,000,000.00 

 5,000,000.00 

 50,000,000.00 

 80,000,000.00 

รวมู 	385,000,000.00	
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5.	 เงินให้้กู้ยืมู	-	สุทธิ  ประกอบด้วย์
ปีี	2563
บาท

ปีี	2562
บาท

ระยะสั�น ระยะยาว ระยะสั�น ระยะยาว

เงินให้้กู้ยืมู	-	ปีกติ

เงินให้กู้แก่สหกรณ์์อื�น

ลูกหน่�เงินกู้เพื�อเหตุฉุกเฉิน

ลูกหน่�เงินกู้สามัญ

ลูกหน่�เงินกู้พิเศษ

รวมเงินให้กู้ยื์ม - ปกติ

เงินให้้กู้ยืมู	-	ไมู่ก่อให้้เกิดรายได้

ลูกหน่�เงินกู้สามัญ

ลูกหน่�ข้าดสมาชิกภาพ

ลูกหน่�ระหว่างด�าเนินคด่

ลูกหน่�ตามค�าพิพากษา

รวมเงินให้กู้ยื์ม

      - ไม่ก่อให้เกิดราย์ได้

     รวมเงินให้กู้ยื์ม

หั้ก  ค่าเผื�อหน่�สงสัย์จะสูญ

      - ลูกหน่�เงินกู้สามัญ

      - ลูกหน่�ข้าดสมาชิกภาพ

      - ลูกหน่�ระหว่างด�าเนินคด่

      - ลูกหน่�ตามค�าพิพากษา

รวมค่าเผื�อหน่�สงสัย์จะสูญ

เงินให้กู้ยื์ม - สุที่ธิ

452,200,000.00

38,636,179.00

660,868,694.18

   18,556,210.78 

1,170,261,083.96 

0.00

 27,119,294.20 

 4,159,617.35 

    27,637,239.19 

    58,916,150.74 

1,229,177,234.70 

0.00

 10,976,988.44 

 2,079,808.68 

    18,539,778.17 

   31,596,575.29

1,197,580,659.41 

 880,290,000.00

0.00

6,454,505,258.85

  242,551,457.74 

7,577,346,716.59 

0.00

0.00

0.00 

              0.00 

              0.00 

7,577,346,716.59 

0.00

0.00

0.00

              0.00 

              0.00 

7,577,346,716.59 

 532,600,000.00 

 45,308,911.77 

 664,885,700.31 

   18,855,439.50 

1,261,650,051.58 

1,345,367.11

36,650,188.88

0.00

     6,703,901.49 

    44,699,457.48 

1,306,349,509.06 

99,373.47

 15,235,287.10 

 0.00

     3,742,692.92 

   19,077,353.49

1,287,272,155.57 

 1,365,464,726.42 

0.00 

 6,606,564,143.61 

  248,590,454.84 

8,220,619,324.87 

0.00

0.00

0.00

              0.00 

              0.00 

8,220,619,324.87 

0.00

0.00

0.00

              0.00 

              0.00 

8,220,619,324.87 

 สหกรณ์์ได้จัดประเภที่ลูกหน่�เงินกู้ใหม่ ตามระเบ่ย์บนาย์ที่ะเบ่ย์นสหกรณ์์ว่าด้วย์การบัญช่

สหกรณ์์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 ข้้อ 25 รวมทัี่�งจัดประเภที่ลกูหน่�เงินกู้ปี 2562 ใหม ่เพื�อให้ราย์การ

ในงบการเงินสามารถูเปร่ย์บเท่ี่ย์บกันได้

 ในระหว่างปีคณ์ะกรรมการด�าเนินการชดุท่ี่� 40 ในการประชมุครั�งท่ี่� 5/2563 เมื�อวันท่ี่� 10 เมษาย์น 

2563 ม่มติจัดที่�าโครงการให้ความช่วย์เหลือด้านหน่�สินและการปรับโครงสร้างหน่�ข้องสมาชิกสหกรณ์์ 

ท่ี่�ได้รับผลกระที่บจากการระบาดข้องโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังน่� 

 พักช�าระหน่�เงินต้นท่ี่�ที่�าไว้กับสหกรณ์์สัญญาหนึ�งหรือหลาย์สัญญา ตั�งแต่เดือนพฤษภาคม ถึูง 

เดือนธันวาคม 2563
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 สหกรณ์์ม่ลูกหน่�เงินให้กู้ท่ี่�เข้้าร่วมโครงการฯ จ�านวน 1,621 ราย์ (4,131 สัญญา) เป็นจ�านวน

เงิน 16,505,528.25 บาที่ สหกรณ์์ไม่ม่การตั�งค่าเผื�อหน่�สงสัย์จะสูญลูกหน่�เงินกู้ท่ี่�เข้้าร่วมโครงการ 

เนื�องจากลูกหน่�สามารถูช�าระหน่�ได้ตามปกติ

6.	ดอกเบ้�ยเงินกู้ค้่างรับ	-	สุทธิ  ประกอบด้วย์
ปีี	2563
บาท

ปีี	2562
บาท

ดอกเบ่�ย์เงินกู้สมาชิกค้างรับ - ปกติ

ดอกเบ่�ย์เงินกู้สมาชิกค้างรับ - ไม่ก่อให้เกิดราย์ได้

ดอกเบ่�ย์ลูกหน่�ข้าดสมาชิกภาพค้างรับ

รวม

หั้ก ค่าเผื�อหน่�สงสัย์จะสูญ - ดอกเบ่�ย์ลูกหน่�

    ข้าดสมาชิกภาพค้างรับ

ดอกเบ่�ย์เงินกู้ค้างรับ - สุที่ธิ

 23,663.00 

0.00

     26,783.59 

50,446.59 

     26,783.59

     23,663.00 

 406,686.01 

1,116.75

     81,073.87 

488,876.63 

           0.00

    488,876.63 

7.	ผื่ลตอบแทนจากเงินลงทุนค้่างรับ	-	สุทธิ  ประกอบด้วย์
ปีี	2563
บาท

ปีี	2562
บาท

ผลตอบแที่นจากเงินลงทุี่นค้างรับ

หั้ก ค่าเผื�อหน่�สงสัย์จะสูญ 

ผลตอบแที่นจากเงินลงทุี่นค้างรับ - สุที่ธิ

36,837,878.06

     99,172.60

36,738,705.46 

39,269,299.96                                         

           0.00

39,269,299.96 

8.	สินทรัพย์ห้มุูนเว้ยนอื�น	-	สุทธิ  ประกอบด้วย์
ปีี	2563
บาท

ปีี	2562
บาท

ดอกเบ่�ย์รับเงินฝากธนาคารค้างรับ 

เครื�องเข่้ย์นแบบพิมพ์คงเหลือ 

วัสดุส�านักงานคงเหลือ 

เงินที่ดรองด�าเนินคด่ 

ค่าใช้จ่าย์จ่าย์ล่วงหน้า 

สินที่รัพย์์หมุนเว่ย์นอื�น - สุที่ธิ

 948.94

212,056.95

358,714.64

2,387,773.36

   159,077.00 

3,118,570.89 

 1,015.06

322,543.70

394,925.04

2,000,649.58

   124,922.00 

2,844,055.38 
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9.	ท้�ดิน	อาค่ารและอุปีกรณ์	-	สุทธิ  ประกอบด้วย์
ปีี	2563
บาท

ปีี	2562
บาท

เครื�องใช้ส�านักงาน

ห้ัก ค่าเสื�อมราคาสะสม

ที่่�ดิน อาคารและอุปกรณ์์ - สุที่ธิ

 13,646,029.36 

11,622,890.66 

 2,023,138.70 

 12,967,455.86 

10,723,768.98 

 2,243,686.88 

10.	สินทรัพย์ไมู่มู้ตัวตน  ประกอบด้วย์
ปีี	2563
บาท

ปีี	2562
บาท

ระบบจัดการเชื�อมโย์งรอตัดจ่าย์ 

ค่าปรับปรุงอาคารสมานฉันที่์รอตัดจ่าย์ 

รวม

 318,344.00 

    439,000.00 

  757,344.00 

477,516.00 

    878,000.00 

1,355,516.00 

11.	สินทรัพย์ไมู่ห้มูุนเว้ยนอื�น  ประกอบด้วย์
ปีี	2563
บาท

ปีี	2562
บาท

เงินมัดจ�า

เงินประกันการใช้โที่รศัพที่์

รวม

 5,600.00 

    9,169.56 

 14,769.56 

 5,600.00 

    9,169.56 

 14,769.56 

12. ในปี	2563	สหกรณ์์มีเงินกู้ยืมระยะส้ันโดยการออกตั�วสัญญาใช้้เงิน	โดยมีรายละเอียดดังน้ี

 •	ธนาคารทหารไทย	จำำากััด	(มหาชน)	วงเงิน	422,000,000.00	บาท	โดยมีห้�นก้ั�ม้ลค่า	475,000,000.00	บาท 

	 	 เป็็นหลักัป็ระกััน	ณ	วันที�	31	ธันวาคม	2563	ไม่มียอดคงเหลือ	 	

 •	ธนาคารกัร้งไทย	จำำากััด	(มหาชน)	วงเงิน	1,175,000,000.00	บาท	โดยมีห้�นก้ั�ม้ลค่า	1,355,000,000.00	บาท 

	 	 เป็็นหลักัป็ระกััน	และคำ�าป็ระกัันโดยคณะกัรรมกัารดำาเนินกัารทั�งคณะและผู้้�จัำดกัาร	ณ	วันที�	31	ธันวาคม	 

	 	 2563	ไม่มียอดคงเหลือ		 	

 •	ธนาคารกัร้งศรีอย้ธยา	จำำากััด	(มหาชน)	วงเงิน	395,000,000.00	บาท	โดยมีพัันธบัตรม้ลค่า	10,000,000.00	บาท	 
	 	 และห้�นก้ั�ม้ลค่า	375,000,000.00	บาท	เป็็นหลักัป็ระกััน	และคำ�าป็ระกัันโดยคณะกัรรมกัารดำาเนินกัารทั�งคณะ 

	 	 และผู้้�จัำดกัาร	ณ	วันที�	31	ธันวาคม	2563	ไม่มียอดคงเหลือ			 	

    



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25632563
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด90

13.	เงินรับฝาก  ประกอบด้วย์
ปีี	2563
บาท

ปีี	2562
บาท

เงินรับฝาก	-	สมูาชิก

ออมที่รัพย์์  

ออมที่รัพย์์ - สมาชิกสมที่บ  

ออมที่รัพย์์ 2  

ออมที่รัพย์์ - เงินให้กู้สมาชิก  

ออมที่รัพย์์พิเศษ  

ออมที่รัพย์์พิเศษ - สมาชิกสมที่บ  

ออมที่รัพย์์ส�ารองค่าฌาปนกิจ  

ออมที่รัพย์์พิเศษ - เพื�อกู้สามัญ  

ประจ�า  

ประจ�า - สมาชิกสมที่บ  

เงินฝากประจ�า 24 เดือน (โครงการ 3)  

เงินฝากประจ�าสมาชิกสมที่บ 24 เดือน (โครงการ 3)

รวม

เงินรับฝาก	-	อื�น

ออมที่รัพย์์ - สมาคมฌาปนกิจฯ

ออมที่รัพย์์พิเศษ - สมาคมฌาปนกิจฯ

รวม

รวมเงินรับฝาก 

       

5,060,352.95

3,374,921.80

93,275,569.30

87,486,804.12

7,162,143,482.48

851,605,056.32

10,684,917.80

20,744,538.66

163,914,680.00

13,796,500.00

 25,512,800.00 

     3,086,600.00 

8,440,686,223.43 

 625,355.25 

   11,313,607.73 

   11,938,962.98 

8,452,625,186.41 

           

4,379,093.86 

 4,008,032.68 

 83,015,811.66 

 87,461,534.50 

6,843,857,065.04 

 779,122,473.33 

 10,566,141.60 

0.00

 169,701,760.00 

   16,684,000.00 

0.00

              0.00

7,998,795,912.67 

 1,252,435.98 

   10,572,721.92 

   11,825,157.90 

8,010,621,070.57 

14.	ห้น้�สินห้มูุนเว้ยนอื�น  ประกอบด้วย์
ปีี	2563
บาท

ปีี	2562
บาท

ภาษ่หัก ณ์ ท่ี่�จ่าย์ค้างจ่าย์

เงินประกันสังคมรอน�าส่ง

เงินเก็บเกินรอจ่าย์คืน

ค่าน��าประปาค้างจ่าย์

ค่าโที่รศัพท์ี่ค้างจ่าย์

63,738.21

45,000.00

217,737.88

1,500.00

10,000.00

 50,981.12

44,932.00

136,129.88

1,400.00

12,000.00
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14.	ห้น้�สินห้มูุนเว้ยนอื�น (ต่อ)  ประกอบด้วย์
ปีี	2563
บาท

ปีี	2562
บาท

ค่าไฟ้ฟ้้าค้างจ่าย์

ค่าล่วงเวลาค้างจ่าย์

ค่าธรรมเน่ย์มการสอบบัญช่ค้างจ่าย์

ค่ารักษาความปลอดภัย์และความสะอาดค้างจ่าย์

คุรุภัณ์ฑ์์ค้างจ่าย์

ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย์

เงินปันผลค้างจ่าย์

เงินเฉล่�ย์คืนค้างจ่าย์

เงินรอการตรวจสอบ

ดอกเบ่�ย์ค้างจ่าย์

ค่าวัสดุส�านักงานค้างจ่าย์

ค่าตอบแที่นค้างจ่าย์

ค่าชดเชย์ค้างจ่าย์

ค่าใช้จ่าย์ในการเดินที่างค้างจ่าย์

ค่าเช่าช่องสัญญาณ์อินเตอร์เน็ตค้างจ่าย์

เงินประกันสัญญาจ้าง

ค่าจัดเก็บเอกสารค้างจ่าย์

รวม

34,000.00

2,700.00

180,000.00

20,502.00

197,950.00

180,000.00

274,663.95

47,662.88

2,624,803.00

5,567,498.05

7,918.00

8,300.00

1,600,000.00

3,200.00

14,605.50

272,014.50

     36,648.57 

11,410,442.54 

 35,000.00

8,450.00

150,000.00

27,298.00

0.00

180,000.00

181,254.30

22,804.86

6,018,994.35

4,839,917.97

7,918.00

7,840.00

0.00

0.00

14,605.50

304,507.50

     37,972.16 

12,082,005.64 

15.	ทุนเรือนหุ้้น

 ในระหว่างปีคณ์ะกรรมการด�าเนินการชุดท่ี่� 40 ในการประชุมครั�งท่ี่� 5/2563 เมื�อวันท่ี่� 10 

เมษาย์น 2563 ม่มติจัดที่�าโครงการให้ความช่วย์เหลือสมาชิกสหกรณ์์ท่ี่�ได้รับผลกระที่บจากการระบาด

ข้องโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย์สมาชกิสามารถูงดช�าระคา่หุ้นราย์เดือน ตั�งแต่เดือน

พฤษภาคม ถึูง เดือนธันวาคม 2563  

           สหกรณ์์ม่สมาชิกท่ี่�เข้้าร่วมโครงการฯ จ�านวน 789 ราย์ เป็นจ�านวนเงิน 811,000.00 บาที่  
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16.	ทุนสะสมูตามูข้้อบังคั่บ	ระเบ้ยบ	และอื�นๆ		ประกอบด้วย์
ปีี	2563
บาท

ปีี	2562
บาท

ทุี่นสาธารณ์ประโย์ชน์

ทุี่นรักษาระดับอัตราเงินปันผล

ทุี่นส่งเสริมการศึกษา

ทุี่นส่งเสริมสวัสดิการ

ทุี่นสะสมเพื�อข้ย์าย์กิจการ

ทุี่นสวัสดิการเพื�อการศพสมาชิกและครอบครัว

ทุี่นช่วย์เหลือผู้ค��าประกัน

รวม

   38,334,737.94

65,785,603.53

12,796,511.30

36,281,643.79

5,297,635.41

2,231,944.56

 19,058,626.66 

179,786,703.19 

   38,165,312.94 

 57,011,358.83 

 11,664,868.70 

 34,392,560.29 

 5,197,635.41 

 2,627,944.56 

 15,490,000.00 

164,549,680.73 

17.	ก�าไร	(ข้าดทุน)	จากเงินลงทุนท้�ยังไมู่เกิดขึ้�น		ประกอบด้วย์
ปีี	2563
บาท

ปีี	2562
บาท

ย์อดย์กมาต้นงวด

การเปล่�ย์นแปลงในระหว่างงวด

ย์อดคงเหลือปลาย์งวด

 226,202,607.24 

 (70,194,961.45) 

 156,007,645.79 

 102,026,989.76 

124,175,617.48 

 226,202,607.24 

18.	การด�ารงสินทรัพย์สภาพค่ล่องข้องสห้กรณ์

  สหกรณ์์ด�ารงสินที่รัพย์์สภาพคล่อง ณ์ วันสิ�นปี เป็นไปตามกฎกระที่รวง ว่าด้วย์การด�ารง

สินที่รัพย์์สภาพคล่อง พ.ศ. 2550 และตามประกาศกระที่รวงเกษตรและสหกรณ์์ เรื�อง การก�าหนดอัตรา

การด�ารงสินที่รัพย์์สภาพคล่องข้องสหกรณ์์ ลงวันท่ี่� 31 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ซึึ่�งก�าหนดให้สหกรณ์์ด�ารง

สินที่รัพย์์สภาพคล่องไม่ต��ากว่าร้อย์ละหนึ�งข้องย์อดเงินฝากทัี่�งหมด 29.11

19. ในปี 2563 สหกรณ์์ได้จัดรูปแบบการแสดงราย์การในงบการเงินข้องปี 2562 บางราย์การใหม่ 

เพื�อให้สามารถูเปร่ย์บเท่ี่ย์บกันได้กับงบการเงินข้องปี 2563 ทัี่�งน่� การเปล่�ย์นแปลงดังกล่าวไม่ม่ผล 

กระที่บต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานข้องสหกรณ์์แต่ประการใด 
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  จึงเสนอท่ี่�ประชุมใหญ่เพื�อพิจารณ์าอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก�าไรข้าดทุี่น   

ประจ�าปี 2563

  ...............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................
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รายงานผลการตรวจสอบบัญชีีประจำาปีรายงานผลการตรวจสอบบัญชีีประจำาปี
สหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัดสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด

กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร
สำาหรับปีีสิ�นสุดวันท่�  31  ธิันวาคม  2563สำาหรับปีีสิ�นสุดวันท่�  31  ธิันวาคม  2563

เสนอ		อธิบด้กรมูตรวจบัญช้สห้กรณ์

 ตามท่ี่�อธิบด่กรมตรวจบัญช่สหกรณ์์ได้แต่งตั�งให้ข้้าพเจ้าเป็นผู้สอบบัญช่สหกรณ์์ออมที่รัพย์์

ข้้าราชการกระที่รวงศึกษาธิการ จ�ากัด ส�าหรับปีสิ�นสุดวันท่ี่� 31 ธันวาคม 2563 นั�น ข้้าพเจ้าได้ตรวจ

สอบและแสดงความเห็นในราย์งานข้องผู้สอบบัญช่อย่์างไม่ม่เงื�อนไข้ ลงวันท่ี่� 20 มกราคม 2564 ข้้าพเจ้า

ข้อราย์งานผลการตรวจสอบบัญช่ในเรื�องท่ี่�ส�าคัญ ดังต่อไปน่�

	 1.	ข้้อสังเกตที่่�พบจากการตรวจสอบ	เก่�ยวกับจุดอ่อนข้องการควบคุมภายใน
	 	 ด้านการบริห้ารการเงินและธุรกิจ

    • ระหวา่งปีสหกรณ์์จ่าย์เงินกู้ให้แก่สมาชิก 1,523,982,526.00 บาที่ ลดลงจาก ปี 2562 

จ�านวน 1,420,852,905.27 บาที่ หรือลดลงร้อย์ละ 48.25 จ่าย์เงินให้สหกรณ์์อื�นกู้ 124,000,000.00 บาที่ 

ลดลงจากปี 2562 จ�านวน 1,196,000,000.00 บาที่ (ร้อย์ละ 90.61) การจ่าย์เงินกู้ดังกล่าวม่เอกสาร

หลักฐานการเป็นหน่�และการค��าประกันครบถู้วน ถููกต้อง เป็นไปตามระเบ่ย์บข้องสหกรณ์์

    • ระหว่างปีสหกรณ์์รับฝากเงิน 2,974,320,329.51 บาที่ ลดลงจากปี 2562 

25,805,655.63 บาที่ (ร้อย์ละ 0.86) โดย์ม่เงินรับฝาก 3 ประเภที่ ได้แก่ ออมที่รัพย์์ ออมที่รัพย์์พิเศษ 

และประจ�า สหกรณ์์ได้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบ่ย์บข้องสหกรณ์์

    • การปฏิบัติงานเก่�ย์วกับการบริหารการเงินและธุรกิจม่ระบบการควบคุมภาย์ในรัดกุม

เพ่ย์งพอ

	 2.	ผิลการวิเคราะห็์ความเส่�ยงที่างการเงิน
	 	 2.1	 ด้านค่วามูเพ้ยงพอข้องเงินทุน

   สหกรณ์์จัดหาเงินทุี่นจากภาย์ในและภาย์นอก ระหว่างปีระดมทุี่นจากสมาชิกถืูอหุ้น 

309,455,610.00 บาที่ และรับฝากเงิน 2,974,320,329.51 บาที่ และจากภาย์นอกโดย์การกู้ยื์ม 

2,293,000,000.00 บาที่ 

   เงินทุี่นท่ี่�จัดหามาได้ทัี่�งสิ�น (รวมกับเงินทุี่นท่ี่�ย์กมาต้นปี) สหกรณ์์น�าไปให้สมาชิกกู้ 

8,774,927,376.00 บาที่ ฝากสหกรณ์์อื�น 1,955,359,829.01 บาที่ ลงทุี่น 4,270,447,854.80 บาที่ 
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ถืูอไว้เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร 625,240,043.59 บาที่ และสินที่รัพย์์อื�น 48,002,629.95 บาที่ 

จะเห็นได้ว่าเงินทุี่นส่วนใหญ่ข้องสหกรณ์์เป็นลูกหน่�เงินให้สมาชิกกู้ (ร้อย์ละ 55.98 ข้องทุี่นด�าเนินการ)

   สหกรณ์์ม่อัตราส่วนหน่�สินต่อทุี่นปี 2563 เท่ี่ากับ 1.18 เท่ี่า ปี 2562 เท่ี่ากับ 1.14 เท่ี่า 

เพิ�มขึ้�นจากปีก่อน 0.04 เท่ี่า แสดงว่าโครงสร้างเงินทุี่น (Capital Structure) ข้องสหกรณ์์ส่วนใหญ่ใช้

จากหน่�สิน (หน่�สินส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากจากสมาชิกร้อย์ละ 53.85 ข้องทุี่นด�าเนินการ) โดย์ม่แนวโน้ม

ท่ี่�จะใช้เงินทุี่นจากหน่�สินมากขึ้�น

   สหกรณ์์ม่อัตราส่วนทุี่นส�ารองต่อสินที่รัพย์์ปี 2563 เท่ี่ากับ 0.04 เท่ี่า เท่ี่ากับปี 2562 

แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์์ม่การสะสมทุี่นส�ารองไว้ใกล้เค่ย์งกับปีท่ี่�แล้ว 

   สหกรณ์์ม่อัตราการเติบโตทุี่นข้องสหกรณ์์ปี 2563 ร้อย์ละ 2.20 ปี 2562 ร้อย์ละ 7.89 

ลดลงจากปีก่อนร้อย์ละ 5.69 แสดงให้เห็นว่า สมาชิกม่การลงหุ้นในสหกรณ์์เพิ�มขึ้�นในอัตราท่ี่�ลดลง

   กล่าวโดย์สรุป ด้านความเพ่ย์งพอข้องเงินทุี่นอยู่์ในเกณ์ฑ์์ด่

	 	 2.2	 ด้านคุ่ณภาพข้องสินทรัพย์

   สหกรณ์์ม่อัตราการหมุนข้องสินที่รัพย์์ปี 2563 เท่ี่ากับ 0.05 รอบ เท่ี่ากับปี 2562 

แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์์บริหารสินที่รัพย์์เพื�อก่อให้เกิดราย์ได้และผลตอบแที่นใกล้เค่ย์งกับปีท่ี่�แล้ว 

   สหกรณ์์ม่อัตราผลตอบแที่นต่อสินที่รัพย์์ปี 2563 ร้อย์ละ 3.09 ปี 2562 ร้อย์ละ 3.35 

ลดลงจากปีก่อนร้อย์ละ 0.26 แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์์ม่อัตราผลตอบแที่นต่อสินที่รัพย์์ลดลง 

   สหกรณ์์ม่อัตราการเติบโตข้องสินที่รัพย์์ปี 2563 ร้อย์ละ 3.96 ปี 2562 ร้อย์ละ 6.78 

ลดลงจากปีก่อนร้อย์ละ 2.82 แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์์ม่อัตราการเติบโตข้องสินที่รัพย์์เพิ�มขึ้�นในอัตรา 

ท่ี่�ลดลง 

   กล่าวโดย์สรุป ด้านคุณ์ภาพข้องสินที่รัพย์์อยู่์ในเกณ์ฑ์์ปานกลาง

	 	 2.3	 ด้านข้้ดค่วามูสามูารถในการบริห้าร

   สหกรณ์์ม่สมาชิก ณ์ วันสิ�นปี 18,573 คน เพิ�มขึ้�นจากปี 2562 จ�านวน 216 คน 

(ร้อย์ละ 1.18) ธุรกิจข้องสหกรณ์์ประกอบด้วย์การให้เงินกู้และรับฝากเงิน การบริหารงานเป็นไปด้วย์

ความเร่ย์บร้อย์

   สหกรณ์์ม่อัตราการเติบโตข้องธุรกิจปี 2563 ร้อย์ละ (36.61) ปี 2562 ร้อย์ละ 5.93 

ลดลงจากปีก่อนร้อย์ละ 42.54 แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์์ม่อัตราการเติบโตข้องธุรกิจลดลง 

   สหกรณ์์ม่คณ์ะกรรมการด�าเนินการ ท่ี่�ปรึกษา เจ้าหน้าท่ี่�สหกรณ์์ ท่ี่�ม่ความรู้ 

ความสามารถู ประสบการณ์์ สหกรณ์์ม่โครงสร้างองค์กร ระบบงาน และอุปกรณ์์เครื�องมือเครื�องใช้ 

ท่ี่�เหมาะสมเพ่ย์งพอ

   กล่าวโดย์สรุป ด้านข่้ดความสามารถูในการบริหารอยู่์ในเกณ์ฑ์์ด่
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	 	 2.4	 ด้านการท�าก�าไร

   สหกรณ์์ม่ราย์ได้รวมลดลง 1,794,845.61 บาที่ (ร้อย์ละ 0.23) ค่าใช้จ่าย์รวมเพิ�มขึ้�น 

11,017,750.29 บาที่ (ร้อย์ละ 3.78) ที่�าให้ม่ก�าไรสุที่ธิลดลง 12,812,595.90 บาที่ (ร้อย์ละ 2.62) 

แสดงว่า สหกรณ์์ที่�าก�าไรได้ลดลงจากปีท่ี่�แล้ว

   สหกรณ์์ม่ก�าไรต่อสมาชิกปี 2563 เท่ี่ากับ 25,607.04 บาที่ ต่อคน ปี 2562 เท่ี่ากับ 

26,606.32 บาที่ ต่อคน ลดลงจากปีก่อน 999.28 บาที่ ต่อคน (ร้อย์ละ 3.76) แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์์

ม่ประสิที่ธิภาพในการที่�าก�าไรต่อสมาชิกลดลง 

   สหกรณ์์ม่อัตราค่าใช้จ่าย์ในการด�าเนินงานต่อก�าไรก่อนหักค่าใช้จ่าย์ในการด�าเนินงาน

ปี 2563 ร้อย์ละ 10.20 ปี 2562 ร้อย์ละ 9.44 เพิ�มขึ้�นจากปีก่อนร้อย์ละ 0.76 แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์์

ม่อัตราค่าใช้จ่าย์ในการด�าเนินงานต่อก�าไรก่อนหักค่าใช้จ่าย์ในด�าเนินงานเพิ�มขึ้�น 

   สหกรณ์์ม่อัตราการเติบโตข้องก�าไรสุที่ธิปี 2563 ร้อย์ละ (2.62) ปี 2562 ร้อย์ละ 1.89 

ลดลงจากปีก่อนร้อย์ละ 4.51 แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์์ม่ประสิที่ธิภาพในการที่�าก�าไรลดลง 

   สหกรณ์์ม่อัตราส่วนก�าไรสุที่ธิปี 2563 ร้อย์ละ 61.20 ปี 2562 ร้อย์ละ 62.68 ลดลง

จากปีก่อนร้อย์ละ 1.48 แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์์ม่อัตราส่วนก�าไรสุที่ธิลดลงจากปีท่ี่�แล้ว 

   กล่าวโดย์สรุป ด้านการที่�าก�าไรอยู่์ในเกณ์ฑ์์ปานกลาง

	 	 2.5	 ด้านสภาพค่ล่อง

   สหกรณ์์ม่อัตราส่วนทุี่นหมุนเว่ย์นปี 2563 เท่ี่ากับ 0.48 เท่ี่า ปี 2562 เท่ี่ากับ 0.37 เท่ี่า 

เพิ�มขึ้�นจากปีก่อนร้อย์ละ 0.11 แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์์ม่สภาพคล่องเพิ�มขึ้�นจากปีท่ี่�แล้ว

   กล่าวโดย์สรุป ด้านสภาพคล่องอยู่์ในเกณ์ฑ์์ด่

	 	 2.6	 ด้านผื่ลกระทบข้องธุรกิจ

   จากเหตุท่ี่�ทุี่นด�าเนินการส่วนใหญ่ข้องสหกรณ์์ ได้มาจากเงินรับฝาก 8,452,625,186.41 

บาที่ คิดเป็นร้อย์ละ 53.93 ข้องหน่�สินและทีุ่นข้องสหกรณ์์ และสหกรณ์์ม่ลูกหน่�เงินให้กู้ยื์ม 

8,774,927,376.00 บาที่ คิดเป็นร้อย์ละ 55.98 ข้องสินที่รัพย์์ทัี่�งสิ�น ซึึ่�งเป็นเรื�องท่ี่�ม่ความเส่�ย์ง เนื�องจาก

ราย์การดังกล่าวม่จ�านวนเงินสูง จากสภาพแวดล้อมที่างเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมปัจจุบัน อาจส่ง

ผลกระที่บให้สหกรณ์์ เกิดความเส่�ย์งในด้านต่าง ๆ กล่าวคือ เงินทุี่นส่วนหนึ�งข้องสหกรณ์์มาจากหน่�สิน 

หากอัตราดอกเบ่�ย์ม่การปรับตัวเพิ�มขึ้�นก็จะม่ผลกระที่บต่อการจัดหาเงินทุี่นข้องสหกรณ์์ในอนาคต และ

อาจส่งผลกระที่บต่อค่าใช้จ่าย์ท่ี่�เป็นต้นทุี่นข้องสหกรณ์์สูงขึ้�นตามไปด้วย์ และอาจส่งผลกระที่บต่อการ

ด�าเนินธุรกิจข้องสหกรณ์์ ดังนั�น สหกรณ์์ควรหามาตรการหรือเตร่ย์มการรองรับผลกระที่บ และ 

หาแนวที่างในการบริหารธุรกิจให้ด�าเนินไปได้อย่์างม่ประสิที่ธิภาพภาย์ใต้สภาพแวดล้อมดังกล่าว และ

ในสภาวการณ์์ท่ี่�ลูกหน่�ม่หน่�สินมากขึ้�น หน่�สินครัวเรือนสูงขึ้�น ลูกหน่�อาจม่ปัญหาในการช�าระหน่�คืนให้

สหกรณ์์ สหกรณ์์อาจต้องตั�งค่าเผื�อหน่�สงสัย์จะสูญมากขึ้�น ค่าใช้จ่าย์สูงขึ้�น ซึึ่�งอาจส่งผลกระที่บต่อ 
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สภาพคล่อง ฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงานข้องสหกรณ์์ได้

   นอกจากน่� สหกรณ์์อาจได้รับผลกระที่บจากกฎกระที่รวง และระเบ่ย์บกฎเกณ์ฑ์์ข้อง

ที่างการท่ี่�จะออกมาใหม่ รวมทัี่�งผลกระที่บจากความผันผวนข้องภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และการ

แข่้งขั้นบ้าง แต่สหกรณ์์ได้ม่การเตร่ย์มการเพื�อให้สามารถูปรับตัวรองรับสถูานการณ์์ท่ี่�จะเปล่�ย์นแปลง

ไปได้ไว้บ้างแล้ว

   ในปี 2563 สหกรณ์์ได้ให้ความช่วย์เหลือสมาชิกท่ี่�ได้รับผลกระที่บจากสถูานการณ์์ 

การแพร่ระบาดข้องเชื�อไวรัสโควิด ดังน่�

   1. สมาชิกสามารถูพักช�าระเงินต้นท่ี่�ที่�าไว้กับสหกรณ์์สัญญาหนึ�งหรือหลาย์สัญญา

ตั�งแต่เดือนพฤษภาคมถึูงเดือนธันวาคม 2563

   2. สมาชิกสามารถูงดช�าระค่าหุ้นราย์เดือนตั�งแต่เดือนพฤษภาคมถึูงเดือนธันวาคม 

2563

   สรุปในภาพรวม ผลการด�าเนินงานข้องสหกรณ์์ อยู่์ในระดับ “ด้มูาก”

 

           

   (นางสาวฉัตราภรณ์์  ล่ลัครานนท์ี่)

   ผู้สอบบัญช่สหกรณ์์

บริิษััท  มนตริีสอบบัญชีีและกฎหมาย  จำำากัด
240/95-96  จรัญสนิทวงศ์ 28/7  บ้านช่างหล่อ  บางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร

วันท่�  20  มกราคม  2564
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แบบ	RQ2

รายงาน-ระดับสห้กรณ์

รายงานผลการประเมินชีั้นคุณภาพการควบคุมภายในรายงานผลการประเมินชีั้นคุณภาพการควบคุมภายใน
สหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัดสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ จำำากัด

สำาหรับปีีสิ�นสุดวันท่� 31 ธิันวาคม 2563สำาหรับปีีสิ�นสุดวันท่� 31 ธิันวาคม 2563

   ระดับชั�นคุ่ณภาพ

ส่วนท้�	1	 สภาพแวดล้อมูการค่วบคุ่มู ด้มูาก

ส่วนท้�	2	 ค่วามูเส้�ยงและกิจกรรมูค่วบคุ่มู ด้มูาก

 ด้านการเงินการบัญช่ ด่มาก

 ธุรกิจสินเชื�อ ด่มาก

 ธุรกิจเงินรับฝาก ด่มาก

 เงินลงทีุ่นในหลักที่รัพย์์ ด่มาก

 ที่่�ดิน อาคารและอุปกรณ์์ ด่มาก

 เจ้าหน่�เงินกู้ ด่มาก

 สมาชิกและทีุ่นเรือนหุ้น ด่มาก

ส่วนท้�	3	 ระบบข้้อมููลสารสนเทศ	และการสื�อสาร ด้มูาก

ส่วนท้�	4	 ระบบการติดตามูและปีระเมิูนผื่ล ด้มูาก

	 สรุปีการปีระเมิูนจัดชั�นคุ่ณภาพ ด้มูาก

โดย์  นางสาวฉัตราภรณ์์  ล่ลัครานนที่์  ผู้สอบบัญช่ภาคเอกชน

18 มกราคม 2564
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ระเบีียบีวาระที่ี�

เร่ื่�องพิิจารื่ณาอนุุมััติิ
การื่จัดสรื่รื่กำาไรื่สุทุธิิ ปรื่ะจำาปี 256388

 สหกรณ์์ออมที่รัพย์์ข้้าราชการกระที่รวงศึกษาธิการ จ�ากัด ม่ก�าไรสุที่ธิประจ�าปี 2563 เป็นเงิน  
475,599,644.53 บาที่ (ส่�ร้อย์เจ็ดสิบห้าล้านห้าแสนเก้าหมื�นเก้าพันหกร้อย์ส่�สิบส่�บาที่ห้าสิบสามสตางค์) และ
คณ์ะกรรมการด�าเนินการเห็นสมควรจัดสรรก�าไรสุที่ธิตามความในข้้อบังคับสหกรณ์์ ข้้อ 32 ดังน่�

รายการจัดสรรก�าไรสุทธิ
ปีระจ�าปีี	2563

จ�านวนเงิน	(บาท) ร้อยละ
1.	จัดสรรให้้เปี็นไปีตามูกฎห้มูายและข้้อบังค่ับสห้กรณ์
    1.1  เงินส�ารองไม่น้อย์กว่าร้อย์ละสิบข้องก�าไรสุที่ธิ
    1.2  ค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์์แห่งประเที่ศไที่ย์

			47,589,964.45
 47,559,964.45

30,000.00

10.01

2.	จัดสรรให้้สมูาชิกโดยตรงในรูปีข้องเงินปีันผื่ลและเฉล้�ยค่ืน
    2.1  เงินปันผลตามหุ้นที่่�ช�าระแล้วในอัตราร้อย์ละ 5.25
    2.2  เงินเฉล่�ย์คืนตามอัตราส่วนแห่งดอกเบ่�ย์ท่ี่�สมาชิกจ่าย์ให้สหกรณ์์
         ในอัตราดอกเบ่�ย์ร้อย์ละ 21.00

396,854,272.43
290,894,973.41

105,959,299.02

83.44

3.	จัดสรรให้้สมูาชิกเปี็นทุนต่างๆ	ในรูปีข้องสวัสดิการ	 	
			และสาธารณปีระโยชน์อื�นๆ		
     3.1  ทุี่นรักษาระดับเงินปันผล ไม่เกินร้อย์ละสองข้องทุี่นเรือนหุ้น
     3.2  ทีุ่นสาธารณ์ประโย์ชน์ 
     3.3  ทีุ่นส่งเสริมสวัสดิการ 
     3.4  ทีุ่นส่งเสริมการศึกษา 
     3.5  ทีุ่นสะสมเพื�อข้ย์าย์กิจการ
     3.6  ทีุ่นสวัสดิการช่วย์เหลือผู้ค��าประกัน 

18,508,407.65
1,008,407.65
900,000.00

15,500,000.00
1,000,000.00

50,000.00
50,000.00

3.89

4.		จดัสรรให้้กรรมูการและเจ้าห้น้าท้�ข้องสห้กรณ์ในรปูีข้องเงินโบนสั
    (ข้้อบังคับก�าหนดให้จัดสรรไม่เกินร้อย์ละสิบข้องก�าไรสุที่ธิ)

12,647,000.00 2.66

รวมู 475,599,644.53 100.00

ห้มูายเห้ตุ		ย์อดเงินทุี่นคงเหลือและเงินส�ารอง ณ์ 31 ธันวาคม 2563    
 1. เงินส�ารองตามกฎหมาย์ (1.1) 689,514,744.65 บาที่
 2. ทุี่นรักษาระดับอัตราเงินปันผล (3.1) 65,785,603.53 บาที่ 
 3. ทุี่นสาธารณ์ประโย์ชน์ (3.2) 38,334,737.94 บาที่
 4. ทุี่นส่งเสริมสวัสดิการ (3.3) 36,281,643.79 บาที่
 5. ทุี่นส่งเสริมการศึกษา (3.4) 12,796,511.30 บาที่ 
 6. ทุี่นสะสมเพื�อข้ย์าย์กิจการ (3.5) 5,297,635.41 บาที่
 7. ทุี่นสวัสดิการช่วย์เหลือผู้ค��าประกัน (3.6) 19,058,626.66 บาที่
 8. ทุี่นสวัสดิการเพื�อการศพสมาชิกและครอบครัว 2,231,944.56 บาที่
 จึงเสนอท่ี่�ประชุมใหญ่เพื�อพิจารณ์าอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุที่ธิประจ�าปี 2563

   ..............................................................................................................................................
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ระเบีียบีวาระทีี่�

	 สหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ	จำำากัด		ได้จัำดทำาประมาณ์การราย์จ่ำาย์

และประมาณ์การราย์รับ	ประจำำาปี	2564	ตามข้้อบังคัับสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ	

จำำากัด	พ.ศึ.2543	ข้้อ	56	(6)	ให้สอดคัล้องกับแผนกลยุ์ทธ์ิ	ฉบับท่�	5	พ.ศึ.	2564-2568	ดังน่�	 	
  

ประมาณการรายจ่่ายจ่ำาแนกตามหมวดรายจ่่าย

หมวดรายจ่าย งบประมาณ
ปี 2563

รายจ่าย
จริง

งบประมาณ
ปี 2564

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2564

หมวดงบดำ�เนิินิก�ร ประกอบด้วย์
1 เงินิเดือนิและสวัสดิก�ร 

		1.1	เงินเดือนและค่ัาจ้ำาง

		1.2	เงินสวัสดิการ

  

		1.3	เงินประกันสังคัม

		1.4	กองทุนสำารองเล่�ย์งช่พ

		1.5	เงินชดเชย์

2 ค่่�ตอบแทนิใช้้สอยและวัสดุ     

		2.1	เงินรางวัลสมาชิก

  

		2.2	ค่ัารับรอง

  

		2.3	ค่ัาอาหารนอกเวลาทำาการ

		2.4	ค่ัาเบ่�ย์ประชุม

  

  

		2.5	ค่ัาตอบแทนบุคัลากร	และ

						ผ้้ช่วย์เหลืองานสหกรณ์์

  

		2.6	ค่ัาธิรรมเน่ย์มผ้้สอบบัญช่			

						ภาย์นอก

เจ้ำาหน้าท่�สหกรณ์์ฯ

เงินช่วย์เหลือค่ัารักษาพย์าบาล	 และ

ค่ัาการศึึกษาบุตร

เพื�อสมทบเข้้ากองทุนประกันสังคัม

เพื�อสมทบเข้้ากองทุนสำารองเล่�ย์งช่พ

จ่ำาย์ตามพระราชบัญญัติคุ้ัมคัรอง

แรงงาน		พ.ศึ.2541

เงินฝากเข้้าบัญช่ออมทรัพย์์สมาชิก 

คันละ	100.-	บาท	และข้องท่�ระลึก

ค่ัาใช้จ่ำาย์ในการรับรอง	 เช่น	 รับรอง

สมาชิก	และสหกรณ์์อื�นท่�มาเย่์�ย์มชม

ค่ัาอาหารนอกเวลาทำาการปฏิิบัติงาน

สำาหรับการประชุม	เช่น	คัณ์ะกรรมการ

คัณ์ะอนุกรรมการ	 และคัณ์ะทำางาน 

ฝ่าย์ต่างๆ	

ค่ัาตอบแทนตัวแทนหักเงินประจำำา

หน่วย์	 ท่�ปรึกษา	 เจ้ำาหน้าท่�	 และผ้ ้

ช่วย์เหลืองานสหกรณ์์

ค่ัาธิรรมเน่ย์มการสอบบัญช่

  

24,807,342.50 

19,838,400.00	

	765,123.50	

	223,211.00	

	2,380,608.00	

	1,600,000.00	

10,197,145.24 

	1,664,500.00	

	308,210.00	

	47,800.00	

	2,091,500.00	

	2,527,800.00	

	180,000.00	

  

27,104,000.00 

21,700,000.00	

	1,200,000.00	

	500,000.00	

	2,604,000.00	

	1,100,000.00	

13,690,000.00 

	1,900,000.00	

	500,000.00	

	90,000.00	

	2,200,000.00	

	3,500,000.00	

	180,000.00	

     

27,604,000.00 

21,700,000.00	

	1,200,000.00	

	500,000.00	

	2,604,000.00	

	1,600,000.00		

13,800,000.00 

 1,900,000.00	

	500,000.00	

	90,000.00	

	1,900,000.00	

	3,500,000.00	

	180,000.00 

 

เร่ื่�องพิิจารื่ณาอนุุมััติิปรื่ะมัาณการื่
รื่ายจ่าย และปรื่ะมัาณการื่รื่ายรัื่บ 
ปรื่ะจำาปี 2564
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หมวดรายจ่าย งบประมาณ
ปี 2563

รายจ่าย
จริง

งบประมาณ
ปี 2564

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2564

		2.7	ค่ัาธิรรมเน่ย์มผ้้ตรวจำสอบ

						กิจำการ

		2.8	ค่ัาใช้จ่ำาย์ประชาสัมพันธ์ิ

		2.9	ค่ัาธิรรมเน่ย์มธินาคัาร

  

		2.10	ค่ัาซ่่อมแซ่มและบำารุงรักษา	

								คัรุภัณ์ฑ์์

  

		2.11	ค่ัาใช้จ่ำาย์ในการเดินทาง

  

		2.12	ค่ัารักษาคัวามปลอดภัย์และ

								คัวามสะอาด

		2.13	 ค่ัาดำาเนินคัด่คัวาม

  

		2.14	 ค่ัาแบบพิมพ์

  

		2.15	 วัสดุสำานักงาน

  

  

  

		2.16	 ค่ัาหนังสือพิมพ์

		2.17	 ค่ัาเช่าช่องสัญญาณ์

								อินเตอร์เน็ต

		2.18	 ค่ัาเบ่�ย์ประกันภัย์

  

		2.19	 ค่ัาใช้จ่ำาย์เบ็ดเตล็ด

		2.20	 ค่ัาจัำดเก็บเอกสาร

  

		2.21	 ระบบโปรแกรมปอ้งกันไวรสั

  

  

		2.22	 ค่ัาบำารุงรักษาระบบ

								โปรแกรม

3 ค่่�ส�ธ�รณููปโภค่ 

		3.1	ค่ัาไฟฟ้า

		3.2	ค่ัานำ�าประปา

		3.3	ค่ัาโทรศัึพท์

		180,000.00

 

	296,925.00	

	107,787.00	

	370,342.58	

	217,640.82	

	82,008.00	

	193,752.91	

	309,563.70	

	951,845.29	

	13,800.00	

	36,332.00

 

	112,494.71	

	118,708.00	

	141,538.53	

	52,055.50	

	192,541.20	

 579,790.67 

	410,100.53	

		17,766.63	

	151,923.51	

		180,000.00	

	400,000.00	

	200,000.00	

	700,000.00	

		400,000.00	

	130,000.00	

	800,000.00	

	400,000.00	

	1,100,000.00	

	20,000.00	

	50,000.00	

	130,000.00	

	200,000.00	

	200,000.00	

	80,000.00	

	330,000.00	

 

 813,000.00 

		600,000.00	

	33,000.00	

	180,000.00		

ค่ัาธิรรมเน่ย์มผ้้ตรวจำสอบกิจำการ	

ค่ัาสื�อสิ�งพิมพ์และการประชาสัมพันธ์ิ	

ค่ัาธิรรมเน่ย์มในการโอนเงินประเภท

ต่างๆ	ข้องธินาคัาร

สำาหรับค่ัาซ่่อมแซ่มและบำารุงรักษา 

อุ ปกร ณ์์สำา นั ก งาน 	 เ ช่น 	 ลิฟ ต์	

คัอมพิวเตอร์	เคัรื�องปรับอากาศึ	ฯลฯ

ค่ัาพาหนะ	 เบ่�ย์งเล่�ย์ง	 ท่�พัก	 และค่ัา 

นำ�ามันเชื�อเพลิง

ค่ัาจ้ำางเหมาจ่ำาย์	 จ่ำาย์ร่วมกันกับ	 6	

หน่วย์งานในอาคัารสมานฉันท์

ค่ัาใช้จ่ำาย์ในการติดตามและบังคัับหน่�

ตามสัญญา

แบบพิมพ์ใช้ในงานสหกรณ์์	เช่น

คัำาข้อก้้	สมุดค่้ัฝาก	สัญญาเงินก้้	ฯลฯ

เป็นค่ัาวัสดุข้องใช้	 รวมทั�งอุปกรณ์์ท่�

จำำาเป็นกับสำานักงาน	 เช่น	 กระดาษ	

หมึกพิมพ์	 วัสดุสำา นักงาน	 วัสดุ 

เก่�ย์วกับคัอมพิวเตอร์	แสตมป์

เพื�อเป็นการบริการสมาชิก

ค่ัาด้แลโดเมน	 และค่ัาเช่าพื�นท่�

อินเตอร์เนต

ค่ัาเบ่�ย์ประกันสำาหรับการนำาเงิน

ไปฝาก	และค่ัาเบ่�ย์ประกันอื�นๆ	

สำาหรับเป็นค่ัาใช้จ่ำาย์ทั�วไป

ค่ัาจัำดเก็บเอกสารทางบัญช่	การเงิน

และสัญญาต่างๆ

สำาหรับเคัรื�องคัอมพิวเตอร์	และเคัรื�อง

คัอมพิวเตอร์เชื�อมต่อระบบโทรศึัพท์

ตอบรับ

ค่ัาด้แลระบบโปรแกรมข้องสหกรณ์์

ค่ัาไฟฟ้า	12	เดือน

ค่ัานำ�าประปา	12	เดือน

ค่ัาโทรศัึพท์	12	เดือน

			180,000.00	

 

400,000.00	

	350,000.00	

	700,000.00	

		400,000.00	

	130,000.00	

	800,000.00	

	600,000.00	

	1,100,000.00	

	30,000.00	

	50,000.00

 

	130,000.00	

	250,000.00	

	200,000.00	

	80,000.00	

	330,000.00	

 813,000.00 

		600,000.00	

		33,000.00	

	180,000.00		
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หมวดรายจ่าย งบประมาณ
ปี 2563

รายจ่าย
จริง

งบประมาณ
ปี 2564

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2564

หม�ยเหตุ		ข้อถััวเฉล่�ย์จ่ำาย์ทุกราย์การ	ย์กเว้นราย์การในหมวดงบลงทุน

4 ค่่�ใช้้จ่่�ยวันิประชุ้มใหญ่่ 

		4.1	พิมพ์ราย์งานกิจำการ	และ

						เอกสารการเลือกตั�ง

		4.2	ค่ัารับรองสมาชิกท่�มาร่วม

						ประชุมใหญ่

		4.3	ค่ัาใช้จ่ำาย์ในการเช่า	และ

						จัำดสถัานท่�

		4.4	ค่ัาตอบแทนผ้้ปฏิิบัติงาน

						ในการประชุมใหญ่

		4.5	ค่ัาวัสดุอุปกรณ์์เก่�ย์วกับ

						การจัำดประชุมใหญ่

		4.6	ค่ัาใช้จ่ำาย์ในการ

						ประชาสัมพันธ์ิ

หมวดงบลงทุนิ		ประกอบด้วย์
5 ค่่�ค่รุภัณูฑ์์ 

		5.1	เคัรื�องคัอมพิวเตอร์

  

		5.2	เคัรื�องพิมพ์ระบบเลเซ่อร์

						(ข้าว-ดำา)

		5.3	เคัรื�องพิมพ์	Pass	Book

		5.4	เคัรื�องพิมพ์ระบบเลเซ่อร์	(ส่)

			5.5	ระบบเคัรื�องกดบัตรคิัวอัตโนมัติ

		5.6	เคัรื�องถ่ัาย์เอกสาร

		5.7	เคัรื�องทำาบัตรสมาชิก

 

		5.8	เคัรื�องเส่ย์งห้องประชุม

 

		5.9	ท่�ดินหรือท่�ดิน

						พร้อมสิ�งปล้กสร้าง

หมวดงบกล�ง		ประกอบด้วย์
6 ร�ยจ่�่ยอื�นิ ๆ 

รวม

15,384,971.17 

	734,492.65	

 

14,148,194.77

 

	158,172.00

 

	238,700.00

 

	12,606.75	

		92,805.00	

  678,573.50 

	169,000.00	

	38,199.00	

	83,460.00	

	39,964.50	

	150,000.00	

	197,950.00	

-

-

-			

-

51,647,823.08

18,840,000.00 

	990,000.00	

 

17,000,000.00	

	300,000.00	

	350,000.00	

	50,000.00	

		150,000.00	

 5,770,000.00 

	360,000.00	

	-			

	-			

	-			

	-			

	-			

	60,000.00	

	350,000.00	

	5,000,000.00	

500,000

66,717,000.00 

ซื่�อจำำานวน	7	เคัรื�อง	ทดแทนข้องเดิม

ท่�ชำารุด	ซื่�อเมื�อปี	2555,	2556

 

ซื่�อจำำานวน	1	เคัรื�อง	ทดแทนข้องเดิม

ซื่�อเมื�อปี	2554

ซื่�อจำำานวน	 1	 ชุด	 ทดแทนข้องเดิมท่�

ชำารุด	ซื่�อเมื�อปี	2545

จำากการข้าย์ทอดตลาดข้องล้กหน่�

สหกรณ์์

เพื�อเหตุฉุกเฉินและม่คัวามจำำาเป็นเร่ง

ด่วน	อันจำะเกิดประโย์ชน์ต่อสมาชิก

18,350,000.00 

	900,000.00	

 

16,700,000.00	

	200,000.00	

	350,000.00	

	50,000.00	

	150,000.00	

 5,835,000.00 

	180,000.00	

	45,000.00	

	90,000.00	

	40,000.00	

	280,000.00	

	200,000.00	

-

-

	5,000,000.00	

500,000.00

 

66,902,000.00 
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ประมาณการรายรับ-รายจ่่าย ประจ่ำาปี  2564

รายการ
จำานวนเงิน

บาท บาท

หม�ยเหตุ	 (1)	เงินให้สมาชิกก้้ยื์มระหว่างปีประมาณ์	 7,450,000.00	 บาท	 อัตราดอกเบ่�ย์ร้อย์ละ 
	 	 6.45-6.85	ต่อปี		
	 (2)	เงินให้สหกรณ์์อื�นก้้ยื์มระหว่างปี	2564	ประมาณ์	1,300,000,000.00	บาท	อัตราดอกเบ่�ย์ 
	 	 ร้อย์ละ	3.70	ต่อปี	 	
	 (3)	เงินฝากธินาคัารและเงินลงทุน	ระหว่างปี	2564	ประมาณ์	6,500,000,000.00	บาท		 
	 	 อัตราดอกเบ่�ย์เฉล่�ย์ร้อย์ละ	0.50	-	5.58	ต่อปี	 	 	
	 (4)	ราย์รับอื�นๆ	ได้แก่	ค่ัาธิรรมเน่ย์มแรกเข้้า,	ราย์ได้เบ็ดเตล็ด	ฯ	 	
	 (5)	เงินรับฝากจำากสมาชิก	 ระหว่างปี	 2564	 ประมาณ์	 8,500,000,000.00	 บาท	 อัตรา 
	 	 ดอกเบ่�ย์ร้อย์ละ	1.00	-	3.85	ต่อปี		 	 	
	 (6)	เงินก้้ยื์มธินาคัารระหว่างปี	2564	ประมาณ์	1,000,000,000.00	บาท	อัตราดอกเบ่�ย์ 
	 	 ร้อย์ละ	2.20	-	2.45	ต่อปี	 	
	 (7)	ประมาณ์การราย์จ่ำาย์ประจำำาปี	2564	เป็นเงิน	66,717,000.00	บาท	 	
	 (8)	ราย์จ่ำาย์อื�นๆ	ได้แก่	ค่ัาเสื�อมราคัา	อาคัาร	และอุปกรณ์์สำานักงานฯ	 	
	 จึำงเสนอท่�ประชุมใหญ่เพื�อพิจำารณ์าอนุมัติประมาณ์การราย์รับ-ราย์จ่ำาย์ประจำำาปี	2564

  ..............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

ประม�ณูก�รร�ยรับ :-
	 -	ดอกเบ่�ย์รับจำากเงินให้สมาชิกก้้ย์ืม	(1)

	 -	ดอกเบ่�ย์รับจำากเงินให้สหกรณ์์อื�นก้้ย์ืม	(2)

	 -	ดอกเบ่�ย์รับจำากเงินฝากธินาคัารและ	

	 	 เงินลงทุน	(3)

	 -	ราย์รับอื�นๆ	(4)

ประม�ณูก�รร�ยจ่่�ย :-
	 -	ดอกเบ่�ย์จำ่าย์ให้สมาชิกท่�ฝากเงินสหกรณ์์	(5)

	 -	ดอกเบ่�ย์จำ่าย์เงินก้้ย์ืมธินาคัาร	(6)

	 -	ราย์จำ่าย์ตามประมาณ์การราย์จำ่าย์	2563	(7)

	 -	ราย์จำ่าย์อื�นๆ	(8)

ประม�ณูก�รร�ยรับสูงกว่�ร�ยจ่่�ย

			510,000,000.00	

	49,000,000.00	

	150,000,000.00	

					100,000.00 

			240,000,000.00	

	5,000,000.00	

	66,717,000.00	

	3,000,000.00	

    

709,100,000.00 

   314,717,000.00 

   394,383,000.00 
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ระเบีียบีวาระทีี่�

	 สำาหรับปี	 2564	 สหกรณ์์	 ข้อกำาหนดวงเงินการก้้ยื์มหรือการคัำ�าประกันเพื�อใช้เป็น

ทุนหมุนเว่ย์นเกิดสภาพคัล่อง	จำำานวน		8,700,000,000.00	บาท	(แปดพันเจ็ำดร้อย์ล้านบาทถ้ัวน)	เท่ากับ

ปีท่�แล้ว	เป็นไปตามระเบ่ย์บนาย์ทะเบ่ย์นสหกรณ์์	ว่าด้วย์หลักเกณ์ฑ์์การพิจำารณ์าให้คัวามเห็นชอบวงเงิน

การก้้ยื์มหรือการคัำ�าประกันข้องสหกรณ์์	พ.ศึ.	2561	ข้้อ	7	หลักเกณ์ฑ์์การพิจำารณ์าวงเงินการก้้ยื์มหรือ

การคัำ�าประกันข้องสหกรณ์์

ฯลฯ

	 	 	 7.2.2	 กำาหนดค่ัาสมัประสทิธิิใ์นการคัำานวณ์วงเงนิการก้ย้์มืข้องสหกรณ์์	แย์กตาม

ประเภทข้องสหกรณ์์	ดังน่�

	 	 	 	 (1)	 ประเภทออมทรัพย์์		ถัือใช้วงเงินการก้้ย์ืมข้องสหกรณ์์ไม่เกิน	1.5	เท่า

ข้องทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำารองข้องสหกรณ์์

ฯลฯ

	 สหกรณ์์	 จึำงข้อกำาหนดวงเงินการก้้ยื์มหรือการคัำ�าประกันเพื�อใช้เป็นทุนหมุนเว่ย์น 

สภาพคัล่อง	จำำานวน	8,700,000,000.00	บาท	 (แปดพันเจ็ำดร้อย์ล้านบาทถ้ัวน)	 เท่ากับปีท่�แล้ว	 เป็นไป

ตามระเบ่ย์บนาย์ทะเบ่ย์นสหกรณ์์	 ว่าด้วย์หลักเกณ์ฑ์์การพิจำารณ์าให้คัวามเห็นชอบวงเงินการก้้ยื์มหรือ

การคัำ�าประกันข้องสหกรณ์์	พ.ศึ.	2561	ข้้อ	7	หลักเกณ์ฑ์์การพิจำารณ์าวงเงินการก้้ยื์มหรือการคัำ�าประกัน

ข้องสหกรณ์์

	 ปี	 2563	สหกรณ์์ม่ทุนเรือนหุ้นเป็นเงิน	5,702,049,910.00	บาท	และทุนสำารองเป็นเงิน			

689,514,744.65	รวมทั�งสิ�น	6,391,564,654.65	บาท

	 ฉะนั�น	 ตามระเบ่ย์บนาย์ทะเบ่ย์นสหกรณ์์	 การกำาหนดวงเงินก้้ยื์มหรือการคัำ�าประกันข้อง

สหกรณ์์	พ.ศึ.	2564	จำำานวน	6,391,564,654.65	x	1.5	=	9,587,346,981.97	บาท		

	 จึำงเสนอท่�ประชุมพิจำารณ์าอนุมัติกำาหนดวงเงินก้้ยื์มหรือการคัำ�าประกัน	 ปี	 2564	 จำำานวน		

8,700,000,000.00	บาท	(แปดพันเจ็ำดร้อย์ล้านบาทถ้ัวน)	เท่าปีท่�แล้ว	

  

  ..............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

เร่ื่�องพิิจารื่ณาอนุุมััติิกำาหนุด
วงเงินุก้�ย่มัหร่ื่อการื่ค้ำำ�าปรื่ะกันุ
ปรื่ะจำาปี 2564
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ระเบีียบีวาระที่ี�

	 สหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ	 จำำากัด	 ข้อเสนอการจำ้างผ้้สอบบัญช่		

ประจำำาปี	2564	ซึ่�งตามข้้อบังคัับสหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวงศึึกษาธิิการ	จำำากัด	พ.ศึ.	2543 

ข้้อ	 56	 (7)	 กำาหนดให้ท่�ประชุมใหญ่ม่อำานาจำหน้าท่�ในการพิจำารณ์าคััดเลือกผ้้สอบบัญช่และกำาหนดค่ัา

ตอบแทน	 เพื�อเสนอนาย์ทะเบ่ย์นแต่งตั�งเป็นผ้้สอบบัญช่สหกรณ์์ออมทรัพย์์ข้้าราชการกระทรวง

ศึึกษาธิิการ	จำำากัด	สำาหรับปีสิ�นสุดทางบัญช่	ณ์	วันท่�		31	ธัินวาคัม	2564	ซึ่�งคัณ์ะกรรมการดำาเนินการ

ได้พิจำารณ์าการปฏิิบัติงาน	 งานสอบบัญช่	 การเข้้าปฏิิบัติงานสอบบัญช่	 การราย์งานสอบบัญช่	 ข้้อม้ล

อื�นๆ	จำำานวน	2	ราย์	ตามราย์ละเอ่ย์ด	ดังน่�

	 1.	 บริษัท	 มนตร่สอบบัญช่และกฎหมาย์	 จำำากัด	 โดย์นางสาวฉัตราภรณ์์	 ล่ลัคัรานนท์ 

ผ้้สอบบัญช่รับอนุญาตเลข้ท่�	10365	เสนอค่ัาธิรรมเน่ย์ม	จำำานวนเงิน	180,000.-	บาท

	 2.	 บริษัท	สำานักงานไอ	 เอ	แอนด์	 เอ	 จำำากัด	 โดย์นาย์วิทย์า	 อรุณ์ศิึริเพ็ชร	 ผ้้สอบบัญช่ 

รับอนุญาตเลข้ท่�	4295	เสนอค่ัาธิรรมเน่ย์ม	จำำานวนเงิน	185,000.-	บาท

	 ในการน่�	 คัณ์ะกรรมการดำาเนินการได้พิจำารณ์ากลั�นกรองคััดเลือกผ้้สอบบัญช่สหกรณ์์	

ประจำำาปี		2564		โดย์คัำานึงถึังการบริการให้คัำาปรึกษาแนะนำา		การเข้้าปฏิิบัติงานสอบบัญช่		ผลงานการ

ตรวจำสอบ	 คัวามสามารถัในการตรวจำสอบ	 การตรวจำเสร็จำทันเวลา	 คัวามร้้คัวามสามารถัและ

ประสบการณ์์ในการตรวจำสอบบัญช่	และค่ัาธิรรมเน่ย์มในอัตราท่�เหมาะสม		

	 เห็นคัวรคััดเลือก	 นางสาวฉัตราภรณ์์	 ล่ลัคัรานนท์	 ผ้้สอบบัญช่รับอนุญาตเลข้ท่�	 10365	

จำากบริษัท	มนตร่สอบบัญช่และกฎหมาย์	จำำากัด	เป็นผ้้สอบบัญช่ประจำำาปี	2564	และกำาหนดค่ัาตอบแทน

ในการสอบบัญช่	จำำานวน	180,000.-	บาท	(หนึ�งแสนแปดหมื�นบาทถ้ัวน)	และ	นาย์วิทย์า	อรุณ์ศิึริเพ็ชร	

ผ้้สอบบัญช่รับอนุญาตเลข้ท่�	4295	จำากบริษัท	สำานักงานไอ	เอ	แอนด์	เอ	จำำากัด	เป็นผ้้สอบบัญช่สำารอง

	 จึำงเสนอท่�ประชุมใหญ่พิจำารณ์าคััดเลือกผ้้สอบบัญช่และกำาหนดค่ัาตอบแทนประจำำาปี	2564

  ..............................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

............................................................................. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

............................................................................. . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

เร่ื่�องพิิจารื่ณาคั้ำดเล่อกผู้้�สอบบัญชีี 
ปรื่ะจำาปี 25641111
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ระเบีียบีวาระทีี่�

	 อาศัึย์อำานาจำตามคัวามในมาตรา	62	(7)	แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์์	พ.ศึ.	2542	และมติ

คัณ์ะกรรมการพฒันาการสหกรณ์์แห่งชาติ	ออกประกาศึ	ณ์	วนัท่�	17	พฤศึจำกิาย์น	2563	เรื�องข้้อกำาหนด 

การฝากหรือลงทุนอย่์างอื�นข้องสหกรณ์์	พ.ศึ.2563	ม่ข้้อคัวามสำาคััญ	ดังน่�

	 ข้้อ	3.	เงินข้องสหกรณ์์อาจำฝากหรือลงทุนได้	ดังต่อไปน่�

	 	 (1)	 บัตรเงินฝากท่�ธินาคัารเป็นผ้้ออก

	 	 (2)	 ตั�วแลกเงินท่�ธินาคัารเป็นผ้้รับรอง	สลักหลังหรือรับอาวัล	หรือตั�วสัญญาใช้เงิน

ท่�ธินาคัารเป็นผ้้สลักหลังหรืออาวัล	โดย์ไม่ม่ข้้อจำำากัดคัวามรับผิด

	 	 (3)	 ตราสารแสดงสิทธิิในหน่�ท่�ธินาคัารซึ่�งมิใช่รัฐวิสาหกิจำเป็นผ้้ออก

	 	 (4)	 บัตรเงินฝาก	 หรือใบรับฝากเงินท่�ออกโดย์บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเคัรดิต 

ฟองซิ่เอร์	ซึ่�งสถัาบันคุ้ัมคัรองเงินฝากประกันชำาระคืันต้นเงินและดอกเบ่�ย์

	 	 (5)	 ตราสารแสดงสิทธิิในหน่�ท่�นิติบุคัคัลเฉพาะกิจำเป็นผ้้ออกภาย์ใต้โคัรงการแปลง

สินทรัพย์์เป็นหลักทรัพย์์	 ท่�ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติกำาหนดนิติบุคัคัลเฉพาะกิจำ	 เพื�อการแปลง

สินทรัพย์์เป็นหลักทรัพย์์	พ.ศึ.	2540	และตราสารแสดงสทิธิิในหน่�นั�นได้รับการจัำดอันดับคัวามน่าเชื�อถืัอ

ตั�งแต่ระดับ	A-	ขึ้�นไป	จำากบรษัิทจัำดอันดับคัวามนา่เชื�อถืัอท่�ได้รับคัวามเห็นชอบจำากคัณ์ะกรรมการกำากับ

หลักทรัพย์์และตลาดหลักทรัพย์์

	 	 (6)	 หุ้นก้้ท่�ม่หลักประกัน	หรือหุ้นก้้ไม่ด้อย์สิทธิิ	ท่�ได้รับการจัำดอันดับคัวามน่าเชื�อถืัอ

ตั�งแต่ระดับ	A-	ขึ้�นไป	จำากบรษัิทจัำดอันดับคัวามนา่เชื�อถืัอท่�ได้รับคัวามเห็นชอบจำากคัณ์ะกรรมการกำากับ

หลักทรัพย์์และตลาดหลักทรัพย์์

	 	 (7)	 หน่วย์ลงทุนข้องกองทุนรวมท่�รัฐวิสาหกิจำจัำดตั�งขึ้�นโดย์คัวามเห็นชอบจำากคัณ์ะ

รัฐมนตร่และอย่้์ในการกำากับด้แลข้องคัณ์ะกรรมการกำากับหลักทรัพย์์และตลาดหลักทรัพย์์

	 	 (8)	 หน่วย์ลงทุนข้องกองทุนรวมท่�ม่วัตถุัประสงค์ัในการลงทุนตามมาตรา	62	แห่ง

พระราชบัญญัติสหกรณ์์	พ.ศึ.	2542

	 ข้้อ	4.	การนำาเงินไปฝากหรอืลงทุนตามข้้อ	3	(7)	รวมกนัต้องไม่เกินทุนสำารองข้องสหกรณ์์	

และต้องผ่านการอนุมัติจำากท่�ประชุมใหญ่ข้องสหกรณ์์ก่อนจึำงจำะดำาเนินการได้

	 ข้้อ	5.	การฝากหรือลงทุนข้องสหกรณ์์ท่�ได้ดำาเนินการตามประกาศึคัณ์ะกรรมการพัฒนา 

การสหกรณ์์แห่งชาติ	เรื�อง	ข้้อกำาหนดการฝากหรือลงทุนอย่์างอื�นข้องสหกรณ์์	พ.ศึ.	2558	อย่้์ก่อนวันท่�

ประกาศึฉบับน่�ใช้บังคัับ	ให้ถืัอว่าเป็นการฝากหรือลงทุนตามประกาศึฉบับน่�ต่อไป

เร่ื่�อง พิิจารื่ณาอนุมุัติัิการื่นุำาเงินุไปฝาก
หร่ื่อการื่ลงทุนุุของสหกรื่ณต์ิามัปรื่ะกาศ
ค้ำณะกรื่รื่มัการื่พัิฒนุาการื่สหกรื่ณ์แห่งชีาติิ 

1212

13



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25632563
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด 107

รื่ะเบียบวารื่ะทุี�

เร่ื่�องอ่�นุๆ  (ถ้�ามัี)1313

	 ข้้อ	6.	ประกาศึน่�ให้ใช้บังคัับตั�งแต่วันออกประกาศึเป็นต้นไป

	 อนึ�ง	ณ์	วันท่�	31	ธัินวาคัม	2563	ม่ทุนสำารองจำำานวน	689.51	ล้านบาท	รวมกับวงเงินท่�จำะ 

ได้รับการจัำดสรรจำากกำาไรสุทธิิประจำำาปี	2563	อ่กจำำานวน	47.56	ล้านบาท	รวมเป็นเงิน	737.07	ล้านบาท

	 เพื�อให้การบริหารการลงทุนข้อง	สอ.ศึธิ.	เป็นไปด้วย์คัวามสะดวกคัล่องตัว	มั�นคัง	และเกิด

ผลตอบแทนการลงทุนท่�ด่	 และเป็นไปตามหลักเกณ์ฑ์์และเงื�อนไข้ข้องประกาศึคัณ์ะกรรมการพัฒนา 

การสหกรณ์์แห่งชาติดังกล่าว	 คัณ์ะกรรมการดำาเนินการจึำงข้อเสนอท่�ประชุมใหญ่พิจำารณ์าอนุมัติให้ 

คัณ์ะกรรมการดำาเนินการข้อง	สอ.ศึธิ.	นำาเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์์ตามข้้อ	3	(7)	จำำานวนเงิน	

700	ล้านบาท	ตามประกาศึข้องคัณ์ะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์์แห่งชาติ

	 จำึงเสนอท่�ประชุมใหญ่พิจำารณ์า
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รายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรมรายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

ภาคผนวก

	 1	 นางเยาวมาลย์	 กรอบทอง	 สมาชิิกสังกัด	 สำานักงานปลัดกระทรวงศึึกษาธิิการ
	 2	 นายบุญเสริม	 ศึรีสงคราม	 สมาชิิกสังกัด	 สำานักงานปลัดกระทรวงศึึกษาธิิการ
	 3	 นายรัตน์	 เจริญทิพย์	 สมาชิิกสังกัด	 สำานักงานปลัดกระทรวงศึึกษาธิิการ
	 4	 นางสิริพัชิชิทรา	 นาทวิเศึษวงศ์ึ	 สมาชิิกสังกัด	 สำานักงานปลัดกระทรวงศึึกษาธิิการ
	 5	 นายระนอง	 กองโคตร	 สมาชิิกสังกัด	 สำานักงานปลัดกระทรวงศึึกษาธิิการ
	 6	 นายสุดใจ	 คำาปาน	 สมาชิิกสังกัด	 สำานักงานปลัดกระทรวงศึึกษาธิิการ
	 7	 นายธีิมนิติ�	 จงไกรจักรพงศ์ึ	 สมาชิิกสังกัด	 สำานักงานคณะกรรมการข้้าราชิการครูและ
	 	 	 	 	 บุคลากรทางการศึึกษา
	 8	 นายจรัญ	 อ้นใจธิรรม	 สมาชิิกสังกัด	 สำานักงานส่งเสริมการศึึกษานอกระบบและ
	 	 	 	 	 การศึึกษาตามอัธิยาศัึย
	 9	 นางสาวผกากาญจน์	ทองคำา	 สมาชิิกสังกัด	 สำานักงานส่งเสริมการศึึกษานอกระบบและ
	 	 	 	 	 การศึึกษาตามอัธิยาศัึย
	 10	 นางมาลา	 สอนสำาแดง	 สมาชิิกสังกัด	 สำานักงานส่งเสริมการศึึกษานอกระบบและ
	 	 	 	 	 การศึึกษาตามอัธิยาศัึย
	 11	 นางสาวชิาลินี	 ธิรรมธิิษา	 สมาชิิกสังกัด	 สำานักงานส่งเสริมการศึึกษานอกระบบและ
	 	 	 	 	 การศึึกษาตามอัธิยาศัึย
	 12	 นางลินพัชิญ์	 บัวทองธินะสิทธิิ�	 สมาชิิกสังกัด	 	สำานักงานคณะกรรมการการศึึกษาเอกชิน
	 13	 นางอมรา	 วายุภาพ	 สมาชิิกสังกัด	 	สำานักงานคณะกรรมการการศึึกษาเอกชิน
	 14	 นางสาวละมูล	 อยู่แจ่ม	 สมาชิิกสังกัด	 	สำานักงานคณะกรรมการการศึึกษาเอกชิน
	 15	 นายถาวร	 พลับเพลิง	 สมาชิิกสังกัด	 สำานักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้�นพ้�นฐาน
	 16	 นายทองเปรม	 จตุรานนท์	 สมาชิิกสังกัด	 สำานักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้�นพ้�นฐาน
	 17	 นายสุรพล	 เจริญข้วัญ	 สมาชิิกสังกัด	 กรมศิึลปากร
	 18	 นางพรวิมล	 แสงทับ	 สมาชิิกสังกัด	 กรมศิึลปากร
	 19	 นางพัจนา	 พรรณบัวหลวง	 สมาชิิกสังกัด	 กรมศิึลปากร
	 20	 นายจำาลอง	 สำาเร็จผล	 สมาชิิกสังกัด	 กรมศิึลปากร
	 21	 นายสามารถ	 สารภิรมย์	 สมาชิิกสังกัด	 กรมศิึลปากร
	 22	 นางลัดดา	 ป้�นทอง	 สมาชิิกสังกัด	 สำานักงานคณะกรรมการการอาชีิวศึึกษา
	 23	 นางสาวแก้วกานต์	 ภูมิศึรีแก้ว	 สมาชิิกสังกัด	 สำานักงานคณะกรรมการการอาชีิวศึึกษา
	 24	 นายจำาเนียร	 ยอดแก่น	 สมาชิิกสังกัด	 สำานักงานคณะกรรมการการอาชีิวศึึกษา
	 25	 นายบุญชัิย	 รัตนกังวานวงศ์ึ	 สมาชิิกสังกัด	 สำานักงานคณะกรรมการการอาชีิวศึึกษา
	 26	 นายแผน	 เกิดพุ่ม	 สมาชิิกสังกัด	 สำานักงานคณะกรรมการการอาชีิวศึึกษา
	 27	 นางสาวอนุจิตร	 จอนจำารัส	 สมาชิิกสังกัด	 สำานักงานคณะกรรมการการอาชีิวศึึกษา
	 28	 นายทศึพร	 พรหมสิทธิิ�	 สมาชิิกสังกัด	 สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึึกษา
	 29	 นายวัลลภ	 เชิยเกษร	 สมาชิิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชิมงคลพระนคร
	 30	 นางสาวสุรีย์	 สุทธิิสังข์้	 สมาชิิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชิมงคลพระนคร
	 31	 นายนภู	 จ้างประเสริฐ	 สมาชิิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชิมงคลพระนคร
	 32	 ว่าที�ร้อยตรีสมนึก	 แก้ววิไล	 สมาชิิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชิมงคลพระนคร
	 33	 นางสาวอำาพา	 ชิยสดมภ์	 สมาชิิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชิมงคลพระนคร
	 34	 นายศุึภชัิย	 กวินวุฒิิกุล	 สมาชิิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชิมงคลธัิญบุรี
	 35	 นายกิติพัฒิน์	 อนุรักษ์ฤานนท์	 สมาชิิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชิมงคลธัิญบุรี
	 36	 นายสุวัฒิน์	 แสนขั้ติยรัตน์	 สมาชิิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชิมงคลธัิญบุรี
	 37	 นายประกอบ	 บุญยงค์	 สมาชิิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชิมงคลธัิญบุรี



	 38	 นายเมธัิงกร	 สุธีิวร	 สมาชิิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชิมงคลรัตนโกสินทร์
	 39	 นายวรวิทย์	 จันทร์เนย	 สมาชิิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชิมงคลกรุงเทพ
	 40	 นางองุ่น	 ดาราวิโรจน์	 สมาชิิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชิมงคลกรุงเทพ
	 41	 นายบัว	 โพธิิ�โต	 สมาชิิกสังกัด	 มหาวิทยาลัราชิภัฏสวนสุนันทา
	 42	 นายสมศัึกดิ�	 ข้าวลาภ	 สมาชิิกสังกัด	 มหาวิทยาลัราชิภัฏสวนสุนันทา
	 43	 นางสาวสุรีย์พร	 สร้อยทอง	 สมาชิิกสังกัด	 มหาวิทยาลัราชิภัฏสวนสุนันทา
	 44	 นางทัศึนีย์	 รัตนมณีฉััตร	 สมาชิิกสังกัด	 มหาวิทยาลัราชิภัฏสวนสุนันทา
	 45	 นางสมสมัย	 แข่้งขั้น	 สมาชิิกสังกัด	 มหาวิทยาลัราชิภัฏสวนสุนันทา
	 46	 นางสาวเบญจพร	 ชิาญพ่วง	 สมาชิิกสังกัด	 มหาวิทยาลัราชิภัฏพระนคร
	 47	 นายฉัลวย	 ธีิระเผ่าพงษ์	 สมาชิิกสังกัด	 มหาวิทยาลัราชิภัฏพระนคร
	 48	 นางพยุงศึรี	 สุข้เก้�อ	 สมาชิิกสังกัด	 มหาวิทยาลัราชิภัฏพระนคร
	 49	 นางชิลลดา	 พึงรำาพรรณ	 สมาชิิกสังกัด	 มหาวิทยาลัราชิภัฏพระนคร
	 50	 นางนันทวัลย์	 ศึรีป้ญจพร	 สมาชิิกสังกัด	 มหาวิทยาลัราชิภัฏพระนคร
	 51	 นางนงเยาว์	 เกษรศิึริ	 สมาชิิกสังกัด	 มหาวิทยาลัราชิภัฏพระนคร
	 52	 นายสมร	 ศึรีคำาแซง	 สมาชิิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
	 53	 นางสาวมาลัย	 ผดุงวิเชีิยร	 สมาชิิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
	 54	 นายตุลย์	 จิรโชิคโสภณ	 สมาชิิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยราชิภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
	 55	 นายพชิรวัฒิน์	 เอกพัชิร์โภคิน	 สมาชิิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยราชิภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
	 56	 นายประชิิด	 ทิณบุตร	 สมาชิิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยราชิภัฏจันทรเกษม
	 57	 นางสาวสมบูรณ์	 รัตนพันธ์ิ	 สมาชิิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยราชิภัฏจันทรเกษม
	 58	 นางเกษจราภรณ์	 ยศึนาม	 สมาชิิกสังกัด	 สำานักงานปลัดกระทรวงวัฒินธิรรม
	 59	 นายหัสชัิย	 เตี�ยมฉัายพันธ์ิ	 สมาชิิกสังกัด	 กรมส่งเสริมวัฒินธิรรม
	 60	 นางสาวอารียา	 ม่วงมณี	 สมาชิิกสังกัด	 สำานักงานพระพุทธิศึาสนาแห่งชิาติ
	 61	 นางสาวณัฐนันท์	 แสงฉิัม	 สมาชิิกสังกัด	 สำานักงานพระพุทธิศึาสนาแห่งชิาติ
	 62	 นางสาววรรณวิษา	 ฤกษ์พิชัิยสิทธิิ�	 สมาชิิกสังกัด	 กรมการศึาสนา
	 63	 นายสมพงษ์	 ผาสุข้	 สมาชิิกสังกัด	 กรมพลศึึกษา							
	 64	 นายพีรภัสร	 สีลายงค์	 สมาชิิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
	 65	 นายศึรีศิึลป์	 ฤทธิิทักษ์	 สมาชิิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
	 66	 นายไชิยันต์	 ภาคอุทัย	 สมาชิิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
	 67	 นางนิรมล	 ตู้จินดา	 สมาชิิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
	 68	 นางกาญจนา	 วงศ์ึรัตน์	 สมาชิิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
	 69	 นายประคอง	 พูลศิึริ	 สมาชิิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
	 70	 นายปรีชิา	 สงวนสุข้	 สมาชิิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
	 71	 นางสุมณฑา	 วิริยานภาภรณ์	 สมาชิิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
	 72	 นายประทน	 เพิ�มเจริญ	 สมาชิิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
	 73	 นายทองอยู่	 พลอยแดง	 สมาชิิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
	 74	 นายไพรัตน์	 อุทุมพร	 สมาชิิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
	 75	 นายสุชิาติ	 ศึรีนวลนัด	 สมาชิิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
	 76	 นางอักษร	 สมพงษ์	 สมาชิิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
	 77	 นายสมพงษ์	 ฟ้ักสุวรรณ	 สมาชิิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
	 78	 นางสำาเนียง	 เกษจรัล	 สมาชิิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
	 79	 นายประเสริฐ	 โพธิิ�ทองนาค	 สมาชิิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
	 80	 นายวิลาศึ	 เคียนทอง	 สมาชิิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
	 81	 นางมาลินี	 จุฑะรพ	 สมาชิิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
	 82	 นางสาวโสภา	 เนตรมณีสุก	 สมาชิิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
	 83	 นางสาวสมใจ	 เขี้ยวสด	 สมาชิิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
	 84	 นายเรียบ	 มณฑล	 สมาชิิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
	 85	 นายบัญชิา	 สำาราญสม	 สมาชิิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
	 86	 นางศิึวลี	 อำาไพ	 สมาชิิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ



สิิทธิิประโยชน์์ของสิมาชิกสิิทธิิประโยชน์์ของสิมาชิก

สวััสดิิการสมาชิิกที่่�ภัักดิ่ต่่อองค์์กรสวััสดิิการสมาชิิกที่่�ภัักดิ่ต่่อองค์์กร
การขอรับและจ่่ายเงิินสวััสดิิการสมาชิิกภัักดีิต่่อองิค์์กร
	 สมาชิิกท่ี่�มิได้้รัับเงิินสวััสดิ้การัอายุุครับหกสิบปีีบริับูรัณ์์สามารัถใช้ิสิที่ธิิ์�น่�ได้้	 โด้ยุสมาชิิกม่อายุุ
การัเป็ีนสมาชิิกสหกรัณ์์ครับอายุุ	25	ปีี	ม่สิที่ธิิ์ขอรัับเงิินสวััสดิ้การัภัักด่้ต่่อองิค์กรั	โด้ยุม่หลัักเกณ์ฑ์์	ดั้งิน่�	
	 	 	•	 อายุุการัเป็ีนสมาชิิกตั่�งิแต่่	25	ปีีข้�นไปี	ได้้รัับเงิินจำำานวัน	2,500.-	บาที่
	 	 	•	 เงิินค่าต่อบแที่นร้ัอยุลัะ	1	ของิมูลัค่าหุ้น	แต่่ไม่เกิน	5,000.-	บาที่
	 เอกสารัหลัักฐานปีรัะกอบการัขอรัับเงิินสวััสดิ้การัสมาชิิกภัักด่้ต่่อองิค์กรั		
	 	 (1)		สำาเนาบัต่รัปีรัะจำำาตั่วัท่ี่�ที่างิรัาชิการัออกให้หรืัอบัต่รัปีรัะจำำาตั่วัสมาชิิกสหกรัณ์์
	 	 (2)	สำาเนาที่ะเบ่ยุนบ้าน

หมายเหตุุ  : สมาชิิกสามารถขอรับสวััสดิิการที่่�ม่อายุครบหกสิบปีีบริบูรณ์์ หรือสวััสดิิการภัักดิ่ตุ่อองค์กรหมายเหตุุ  : สมาชิิกสามารถขอรับสวััสดิิการที่่�ม่อายุครบหกสิบปีีบริบูรณ์์ หรือสวััสดิิการภัักดิ่ตุ่อองค์กร
  อย่างใดิอย่างหนึ่่�งเที่่านึ่ั�นึ่  อย่างใดิอย่างหนึ่่�งเที่่านึ่ั�นึ่

สวััสดิิการให้้กับสมาชิิกที่่�ม่อายุุค์รบห้กสิบปีีบริบูรณ์์สวััสดิิการให้้กับสมาชิิกที่่�ม่อายุุค์รบห้กสิบปีีบริบูรณ์์
การขอรับและจ่่ายเงิินสวััสดิิการให้้กับสมาชิิกทีี่�มีอายุค์รบห้กสิบปีีบริบูรณ์์ 

	 สำาหรัับสมาชิิกท่ี่�ม่อายุุครับหกสิบปีีบริับูรัณ์์		เมื�อท่ี่านม่อายุุครับหกสิบปีีบริับูรัณ์์		ให้ยืุ�นคำาร้ัองิ

ขอรัับเงิินสวััสดิ้การั	 ภัายุใน	 1	 ปีี	 นับจำากวัันท่ี่�ม่อายุุครับหกสิบปีีบริับูรัณ์์	 เพืื่�ออำานวัยุควัามสะด้วักแก่

สมาชิิกไม่ต้่องิรัอเกษ่ียุณ์อายุุรัาชิการั	โด้ยุม่หลัักเกณ์ฑ์์	ดั้งิน่�

	 	 	•	 สมาชิิกท่ี่�ม่อายุุการัเป็ีนสมาชิิกตั่�งิแต่่	 10	 ปีีข้�นไปี	 แต่่ไม่เกิน	 15	 ปีี	 ได้้รัับเงิินจำำานวัน 

	 	 	 5,000.-	บาที่

	 	 	•	 สมาชิิกท่ี่�ม่อายุุการัเป็ีนสมาชิิกตั่�งิแต่่	 15	 ปีีข้�นไปี	 แต่่ไม่เกิน	 20	 ปีี	 ได้้รัับเงิินจำำานวัน 

	 	 	 10,000.-	บาที่

	 	 	•	 สมาชิิกท่ี่�ม่อายุุการัเป็ีนสมาชิิกตั่�งิแต่่	20	ปีีข้�นไปี	ได้้รัับเงิินจำำานวัน	15,000.-	บาที่

	 ในกรัณ่์ท่ี่�โอนมาจำากสหกรัณ์์อื�น	ให้เริั�มนับอายุุการัเป็ีนสมาชิิกใหมตั่่�งิแต่่วัันท่ี่�สหกรัณ์์ได้้รัับโอน

เงิินค่าหุ้นของิสมาชิิกท่ี่�รัับโอนเร่ัยุบร้ัอยุแล้ัวั

	 เอกสารัหลัักฐานปีรัะกอบการัยืุ�นคำาร้ัองิขอรัับเงิินสวััสดิ้การัสมาชิิกท่ี่�ม่อายุุครับหกสิบปีี 

บริับูรัณ์์

	 	 (1)		สำาเนาบัต่รัปีรัะจำำาตั่วัท่ี่�ที่างิรัาชิการัออกให้หรืัอบัต่รัปีรัะจำำาตั่วัสมาชิิกสหกรัณ์์

	 	 (2)		สำาเนาที่ะเบ่ยุนบ้าน

	 	 สหกรัณ์์จำะโอนเงิินสวััสดิ้การัดั้งิกล่ัาวัเข้าบัญช่ิเงิินฝากออมที่รััพื่ย์ุของิสมาชิิก	เลัขท่ี่�บัญช่ิ

12-xxxxx		ภัายุใน	3	วัันที่ำาการั



สารนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์์ สอ.ศธ.

เร่ัยุน		ท่ี่านสมาชิิกสมาคมฌาปีนกิจำสงิเครัาะห์สหกรัณ์์ออมที่รััพื่ย์ุข้ารัาชิการักรัะที่รัวังิศ้ึกษีาธิิ์การั	จำำากัด้

	 นับจำากปีี	2547	จำนถ้งิปัีจำจุำบันสมาคมฌาปีนกิจำสงิเครัาะห์สหกรัณ์์ออมที่รััพื่ย์ุข้ารัาชิการักรัะที่รัวังิ

ศ้ึกษีาธิิ์การั	 จำำากัด้	 ได้้ด้ำาเนินงิานมาเป็ีนเวัลัา	 17	 ปีีแล้ัวั	 ต่ลัอด้รัะยุะเวัลัาดั้งิกล่ัาวัสมาคมเจำริัญก้าวัหน้าโด้ยุ

ต่ลัอด้	 ได้้ม่การัออกบูธิ์รัับสมัครัสมาชิิกนอกสถานท่ี่�ซึ่้�งิได้้รัับควัามสนใจำจำากสมาชิิกสหกรัณ์์สมัครัเป็ีนสมาชิิก

สมาคมจำำานวันพื่อสมควัรั	ที่ำาให้	ณ์	วัันท่ี่�	31	ธัิ์นวัาคม	2563	ม่สมาชิิกจำำานวัน	8,584	คน	นับว่ัาเป็ีนการัเจำริัญ

เติ่บโต่ท่ี่�ม่ปีรัะสิที่ธิิ์ภัาพื่	แสด้งิถ้งิควัามรัว่ัมมอืร่ัวัมใจำของิเพื่ื�อนสมาชิิกท่ี่�ให้ควัามสำาคัญในการัช่ิวัยุเหลืัอสมาชิิก

ด้้วัยุกัน

	 ในรัะหวั่างิปีี	 2563	 เกิด้เหตุ่การัณ์์ท่ี่�สรั้างิควัามหวัาด้กลััวัแก่ปีรัะชิาชินทัี่�วัโลัก	 นั�นคือเกิด้โรัค

รัะบาด้จำากเชืิ�อไวัรััสโคโรัน่า	 2019	 ถ้งิปีัจำจุำบันก็ยัุงิรัะบาด้อยูุ่	 แต่่สมาคมก็ยัุงิสามารัถด้ำาเนินกิจำกรัรัมปีกต่ิได้้		

เช่ิน	ด้้านพุื่ที่ธิ์ศึาสนาโด้ยุคณ์ะกรัรัมการัสมาคมร่ัวัมกับสหกรัณ์์ได้้จัำด้เที่ศึน์มหาชิาติ่	เวัสสันด้รัชิาด้ก	เมื�อวัันท่ี่�		

14	ธัิ์นวัาคม	2563	ณ์	หอปีรัะชุิมคุรุัสภัา	โด้ยุได้้รัับควัามเมต่ต่าจำาก	สมเด็้จำพื่รัะมหารััชิมงิคลัมุน่	(ธิ์งิชัิยุ	ธิ์มฺมธิ์โชิ)		

วััด้ไต่รัมิต่รัวิัที่ยุารัามวัรัวิัหารั	องิค์ปีรัะธิ์านในพิื่ธ่ิ์	ม่สมาชิิกแลัะผูู้้ร่ัวัมที่ำาบุญจำำานวันมากมาร่ัวัมงิานบุญท่ี่�ยิุ�งิใหญ่

แลัะเป็ีนการัสืบสานปีรัะเพื่ณ่์เที่ศึน์มหาชิาติ่ท่ี่�ม่มาแต่่โบรัาณ์	เพืื่�อนำาเงิินร่ัวัมงิานหลัังิหักค่าใช้ิจ่ำายุมอบให้มูลันิธิิ์

รัาชิปีรัะชิานุเครัาะห์ในพื่รัะบรัมรัาชูิปีถัมภ์ั	 ซ้ึ่�งิได้้จัำด้ตั่�งิเป็ีนกองิทุี่นสมาคมฌาปีนกิจำสงิเครัาะห์	สอ.ศึธิ์.	 เลัขท่ี่�	

3707	 สมาชิิกสามารัถร่ัวัมสมที่บทุี่นดั้งิกล่ัาวัได้้ท่ี่�มูลันิธิิ์	 หรืัอท่ี่�สมาคมแลัะบริัจำาคเป็ีนทุี่นการัศ้ึกษีาแก่เด็้ก

นักเร่ัยุนท่ี่�ยุากไร้ั	

	 กรัะผู้มขอขอบคุณ์ท่ี่�ปีร้ักษีา	คณ์ะกรัรัมการัด้ำาเนินการั	แลัะเจ้ำาหน้าท่ี่�สมาคม	ซ้ึ่�งิพื่วักเรัาทุี่กคน

ร่ัวัมแรังิรั่วัมใจำพัื่ฒนาสมาคมให้เจำริัญก้าวัหน้าปีรัะสบผู้ลัสำาเร็ัจำ	 แลัะขอขอบคุณ์สมาชิิกทีุ่กท่ี่านท่ี่�มอบควัาม 

ไว้ัวัางิใจำให้กรัะผู้ม	คณ์ะกรัรัมการั	ท่ี่�ปีร้ักษีา	แลัะเจ้ำาหน้าท่ี่�ร่ัวัมกันบริัหารังิานสมาคม	รัวัมทัี่�งิให้ควัามร่ัวัมมือ

เข้าร่ัวัมกิจำกรัรัมทุี่กครัั�งิท่ี่�สมาคมจัำด้ข้�น	สุด้ท้ี่ายุน่�	ขออำานาจำคุณ์พื่รัะศึร่ัรััต่นต่รััยุโปีรัด้ด้ลับันด้าลัให้สมาชิิกแลัะ

ครัอบครััวั	ปีรัะสบแต่่ควัามสุข	ควัามเจำริัญด้้วัยุจำตุ่ธิ์พิื่ธิ์พื่รัชัิยุแลัะสัมฤที่ธิิ์�ผู้ลัในสิ�งิอันพ้ื่งิปีรัารัถนาทุี่กปีรัะการั

      

	 (นายุเอนก		ศึร่ัสำารัาญรุ่ังิเรืัองิ)

	 นายุกสมาคมฌาปีนกิจำสงิเครัาะห์

	 สหกรัณ์์ออมที่รััพื่ย์ุข้ารัาชิการักรัะที่รัวังิศ้ึกษีาธิิ์การั	จำำากัด้



รายงานประจำาปี รายงานประจำาปี 25632563
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด112

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์์
สห์กรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด

ขอเชิิญชิวน

 สมัค์รสมาชิิก
	 สมาคมฌาปีนกิจำสงิเครัาะห์สหกรัณ์์ออมที่รััพื่ย์ุข้ารัาชิการักรัะที่รัวังิศ้ึกษีาธิิ์การั	 จำำากัด้ 

เป็ีนหน่วัยุงิานท่ี่�จัำด้ตั่�งิข้�นเพืื่�อวััต่ถุปีรัะสงิค์ในการัช่ิวัยุเหลืัอเพืื่�อนสมาชิิก	 ผูู้้สมัครัสมาชิิกสมาคมต้่องิ 

เป็ีนสมาชิิกสหกรัณ์์หรืัอสมาชิิกสมที่บสหกรัณ์์	ท่ี่�ม่อายุุไม่เกิน	45	ปีีบริับูรัณ์์ในวัันท่ี่�สมัครั

	 	 ณ		วันที่่�		31		ธัันวาคม		2563		ม่สมาชิิกจำำานวน		8,584		คน		
	 	 จำะได้้รัับเงิินสงิเครัาะห์์ปรัะมาณ		257,520.00		บาที่

  เอกสารการสมัค์รสมาชิิก

	 	 1.	 ใบสมัครั	ต่ามแบบท่ี่�สมาคมกำาหนด้

	 	 2.	ใบรัับรัองิแพื่ที่ย์ุ	จำากสถานพื่ยุาบาลัของิรััฐ

	 	 3.	สำาเนาบัต่รัปีรัะชิาชิน	หรืัอบัต่รัอื�นใด้ท่ี่�รััฐออกให้

	 	 4.	สำาเนาที่ะเบ่ยุนบ้าน

	 	 5.	ค่าสมัครั	100.00	บาที่	เงิินสงิเครัาะห์ล่ัวังิหน้า	150.00	บาที่

  การชิำาระค่์าสงิเค์ราะห์้

	 	 สมาชิิกสามารัถชิำารัะได้้	ดั้งิน่�

	 	 1.	 หักจำากเงิินเดื้อนต้่นสังิกัด้	สำาหรัับข้ารัาชิการั	พื่นักงิานรัาชิการั	พื่นักงิานมหาวิัที่ยุาลััยุ		

แลัะลูักจ้ำางิปีรัะจำำา

	 	 2.	 หักจำากบญัช่ิเงิินฝากสหกรัณ์์	(เลัม่ส่ส้ม)	สำาหรัับสมาชิิกหนว่ัยุสหกรัณ์์	แลัะสมาชิิก

สมที่บ

	 	 3.	 ชิำารัะด้้วัยุเงิินสด้ท่ี่�สมาคม	 สำาหรัับสมาชิิกท่ี่�ไม่หักจำากต่้นสังิกัด้	 แลัะหักจำากบัญช่ิ 

เงิินฝากสหกรัณ์์

สมาค์มฌาปีนกิจสงเค์ราะห้์สห้กรณ์์ออมที่รัพยุ์ข้าราชิการกระที่รวังศึกษาธิการ จำากัดิ
319  อาคารสมานฉันท์  ชั้น 3  ถนนพิษณุโลก  แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพ
โทร. 02-2825609, 02-6287500-3  โทรสาร  02-6287504-5



ที่ปรึกษา
	 1.	 นายจรููญ	 ชููลาภ	
	 2.	 นายไพบููลย์	 เสีียงก้้อง		
	 3.	 นายชูินภัทรู	 ภูมิิรูัตน
	 4.	 นายเชูาว์์เลิศ	 ขว์ัญเมิือง
	 5.	 นายสีมิศัก้ดิ์ิ�	 สีุหรู่ายคิิมิหันต์
	 6.	 นายทรูงธรูรูมิ	 ก้าญจนพิบููลย์
	 7.	 นายมินตรูี	 รูัตนว์ิจิตรู

คณะกรรมการและเจ้าห์น้าที่  
	 1.	 นายเอนก้	 ศรูีสีำารูาญรูุ่งเรูือง	 นายก้สีมิาคิมิ	
	 2.	 	นายว์ิชูิต	 สีุว์รูรูณรูัตน์	 อุปนายก้สีมิาคิมิ	คินที�	1	
	 3.	 นายปัญญา	 สีุพรูรูณพิทัก้ษ์์	 อุปนายก้สีมิาคิมิ	คินที�	2		
	 4.	 นายสีุภาพ	 เคิียนทอง	 อุปนายก้สีมิาคิมิ	คินที�	3		
	 5.	 นายพูลลาภ	 อินทรูนัฎ	 อุปนายก้สีมิาคิมิ	คินที�	4	
	 6.	 นางจิรูว์รูรูณ	 ว์ุฒิิสีว์ัสีดิ์ิ�	 ก้รูรูมิก้ารูและผูู้้ตรูว์จสีอบูภายใน
	 7.	 นายว์ิโรูจน์	 ใจอารูีรูอบู	 ก้รูรูมิก้ารูดิ์้านก้ฎหมิาย	
	 8.	 นายอดิ์ุลย์	 ชู้ว์นรูัก้ธรูรูมิ	 ก้รูรูมิก้ารูและนายทะเบูียน	
	 9.	 น.สี.สีายสีมิรู	 สีุก้ฤตยานันท์	 ก้รูรูมิก้ารูและผูู้้ชู่ว์ยนายทะเบูียน	
	 10.	 น.สี.บูุญเพียรู	 ชููโรูจน์	 ก้รูรูมิก้ารูและผูู้้ชู่ว์ยนายทะเบูียน	 	
	 11.	 นายเมิธา	 อุทัยพยัคิฆ์์	 ก้รูรูมิก้ารูและปฏิิคิมิ	
	 12.	 ผู้ศ.ดิ์รู.รูสีสีุคินธ์	 ศุนาลัย	 ก้รูรูมิก้ารูและผูู้้ชู่ว์ยปฏิิคิมิ
	 13.	 นางจิรูัตติก้าล	 ทองสีว์ัสีดิ์ิ�	 ก้รูรูมิก้ารูและผูู้้ชู่ว์ยปฏิิคิมิ	
	 14.	 นางสีมิจิตรู	 ธัมิว์ิสีุทธิว์รูาก้รู	 ก้รูรูมิก้ารูและเหรูัญญิก้	
	 15.	 นายอนุทิน	 คิำาคิมิ	 ก้รูรูมิก้ารูและเลขานุก้ารู		
	 16.	 นางดิ์ว์งเดิ์ือน	 สีายสีมิบูัติ	 ก้รูรูมิก้ารูและผูู้้ชู่ว์ยเลขานุก้ารู	 	
	 17.	 นางก้ฤษ์ณา	 ยืนยง	 เจ้าหน้าที�ปฏิิบูัติงานสีมิาคิมิ	
	 18.	 นางสีาว์ว์รูาภรูณ์	 หอมิเนียมิ	 เจ้าหน้าที�สีมิาคิมิ	

รายชื่อท่ีปรึกษา  คณะกรรมการดำาเนินการ
และเจ้าห์น้าท่ี  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์์

สห์กรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด

สำานักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด   
เลขที่  319  อาคารสมานฉันท์ ชั้น 3   กระทรวงศึกษาธิการ   ถนนพิษณุโลก   เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร   10300  โทร 02-6287500-3  โทรสาร  02-6287504-5



ค์ณ์ะกรรมการจัดิที่ำารายุงานปีระจำาปีี 2563ค์ณ์ะกรรมการจัดิที่ำารายุงานปีระจำาปีี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด   
เลขที่  319  อาคารสมานฉันท์ ชั้น 3   กระทรวงศึกษาธิการ   ถนนพิษณุโลก   เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร   10300  โทร 02-6287500-3  โทรสาร  02-6287504-5

ที่ปรึกษา

	 นายจรููญ	 ชููลาภ

	 นายไพบููลย์	 เสีียงก้้อง

	 นายชูินภัทรู	 ภูมิิรูัตน

	 นายปรูาโมิทย์	 สีรูว์มินามิ

	 นายเชูาว์์เลิศ	 ขว์ัญเมิือง

คณะกรรมการ

	 นายอดิ์ุลย์	 ชู้ว์นรูัก้ธรูรูมิ	 ปรูะธานก้รูรูมิก้ารู

		 นายว์ิโรูจน์	 ใจอารูีรูอบู	 รูองปรูะธานก้รูรูมิก้ารู

		 นายพูลลาภ	 อินทรูนัฏิ	 ก้รูรูมิก้ารู

	 นายปัญญา	 สีุพรูรูณพิทัก้ษ์์	 ก้รูรูมิก้ารู

		 ผู้ศ.ดิ์รู.จุฑารูัตน์	 ศรูิดิ์ารูา	 ก้รูรูมิก้ารู

		 นายทรูงธรูรูมิ	 ก้าญจนพิบููลย์	 ก้รูรูมิก้ารู

		 นายก้ษ์ิพัฒิ	 ภูลังก้า	 ก้รูรูมิก้ารู

		 นายเอนก้	 ศรูีสีำารูาญรูุ่งเรูือง	 ก้รูรูมิก้ารู

		 นางดิ์ว์งเดิ์ือน	 สีายสีมิบูัติ	 ก้รูรูมิก้ารู

		 น.สี.จันทรู์ตรูี	 เก้ษ์มิชูัยนันท์	 ก้รูรูมิก้ารูและเลขานุก้ารู

		 นางนพมิาศ	 แก้้ว์แหยมิ	 ก้รูรูมิก้ารูและผูู้้ชู่ว์ยเลขานุก้ารู

		 นายสีุภก้รู	 ชูาญศิรูิว์ิรูิยกุ้ล	 ก้รูรูมิก้ารูและผูู้้ชู่ว์ยเลขานุก้ารู
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