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สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  โทร. 02-2825609, 02-6287500-3   โทรส�ร 02-6287504-5

ที่  สอ.ศธ.  166 / 2561  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ 
    กระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

   29  มกราคม  2561

เรื่อง   ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560

เรียน   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย   รายงานกิจการประจ�าปี 2560  จ�านวน  1  เล่ม

 ด้วยคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 37 ก�าหนดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 ในวันเสาร์ที่   
10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบวาระการประชุม   
ดังต่อไปนี้
 ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีทราบ
 ระเบียบวาระที่  2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559
 ระเบียบวาระที่  3 เรื่องพิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
 ระเบียบวาระที่  4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
 ระเบียบวาระที่  5 เรื่องรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2560
 ระเบียบวาระที่  6 เรื่องรับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2560
 ระเบียบวาระที่  7 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปี 2560
 ระเบียบวาระที่  8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2560
 ระเบียบวาระที่  9 เรือ่งพจิารณาอนมุตัปิระมาณการรายจ่ายและประมาณการรายรบัประจ�าปี 2561
 ระเบียบวาระที่  10 เรื่องพิจารณาอนุมัติก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันประจ�าปี 2561
 ระเบียบวาระที่  11 เรื่องพิจารณาอนุมัติจ้างผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2561
 ระเบียบวาระที่  12 เรื่องพิจารณาอนุมัติการน�าเงินไปฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์
  ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
 ระเบียบวาระที่  13  เรื่องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ
 ระเบียบวาระที่  14 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 จงึเรยีนเชญิสมาชกิทกุท่าน ได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อม
เพรียงกัน และโปรดแสดงบัตรประจ�าตัวสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด หรือ
บัตรประจ�าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวสมาชิกคุรุสภา หรือใบอนุญาตขับข่ี
รถยนต์ หรือใบอนญุาตขบัขีร่ถจกัรยานยนต์อย่างใดอย่างหนึง่ต่อเจ้าหน้าที ่ท้ังนีเ้พือ่ประโยชน์ของสมาชกิทกุท่าน

   ขอแสดงความนับถือ

   

    (นายอนุทิน   ค�าคม)
   เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์
   ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จ�ากัด



เพื่อนสมาชิก สอ.ศธ. ทุกท่าน

 คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ปี 2560 นับเป็นคณะกรรมการ
ด�าเนินการชุดที่ 37  มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานเพื่อพัฒนากิจการสหกรณ์ 
ให้ “เป็นสหกรณ์ช้ันน�ำ เลศิล�ำ้ธรรมำภบิำล เพือ่ควำมมัน่คง มัง่คัง่อย่ำงยัง่ยนื 
บนพื้นฐำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีแผนกลยุทธ์ท่ีชัดเจนเพื่อเป็น
ทิศทางในการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้
 ในรอบปี 2560 แม้ว่าสถานการณ์เศรษฐกจิโดยรวมทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศจะผนัผวนตลอดทัง้ปี มข่ีาวสารทางการเงนิ กฎเกณฑ์ใหม่ๆ มา 
ตลอดเวลา คณะกรรมการชดุน้ีมีความต้ังใจอย่างแน่วแน่และพยายามอย่างยิง่ 
ทีจ่ะท�าให้สหกรณ์มคีวามมัน่คง เจรญิก้าวหน้าต่อไปเรือ่ยๆ รวมทัง้ให้สมาชกิ
มคีวามเชือ่มัน่ต่อสหกรณ์ เช่น ข้อมลู ณ 31 ธันวาคม 2560 เงนิรบัฝาก 6,275 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 965 ล้านบาท ทุนด�าเนินงาน 12,895 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
1,587 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 455 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31 ล้านบาท
 สหกรณ์จึงเป็นที่พึ่งหลักของสมาชิก ท�าให้สมาชิกสามารถด�าเนิน
ชีวิตด้วยความพอเพียง และอยู่ดีกินดี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมทั้งจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกเพ่ิมข้ึน เช่น โครงการคัดเลือกสมาชิก 
ผู้ประกอบการสู่มืออาชีพ เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สมาชิกในการกู้เงินแล้ว 
น�าไปใช้ท�าให้ก่อเกิดประโยชน์และรายได้ต่อครอบครัว
 ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการด�าเนินการ ท่ีปรึกษา  
ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ หน่วยตัวแทนและสมาชิก ที่ได้ให้การ
สนับสนุน เชื่อมั่น ไว้วางใจ และให้ความร่วมมือในการด�าเนินงานตลอด 
ระยะเวลาที่ผ่านมา และขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ของพวกเรามีความเจริญ
ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

  
  (นายเชาว์เลิศ  ขวัญเมือง)
  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
  ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

 สาร  ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขำ้รำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  จ�ำกัด



นำยจรูญ  ชูลำภ
ที่ปรึกษำ

ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน
ที่ปรึกษำ

นำยไพบูลย์  เสียงก้อง
ที่ปรึกษำ

นำยปรำโมทย์  สรวมนำม
ที่ปรึกษำ

นำยเมธำ  อุทัยพยัคฆ์
รองประธำนกรรมกำร คนที่ 3

นำยอดุลย์   ช้วนรักธรรม
กรรมกำรและเหรัญญิก

นำยอนุทิน  ค�ำคม
กรรมกำรและเลขำนุกำร

รศ.ดร.เอื้อมพร  เธียรหิรัญ
รองประธำนกรรมกำร คนที่ 1

ผศ.ดร.ไพเลิศ  สุมำนนท์
รองประธำนกรรมกำร คนที่ 2

นำยเชำว์เลิศ  ขวัญเมือง
ประธำนกรรมกำร

คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร  ชุดที ่37

ที่ปรึกษำ



ผศ.ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล
กรรมกำร

นำงจิรัตติกำล  ทองสวัสดิ์
กรรมกำร

นำยพยงค์  สีเหลือง
กรรมกำร

นำยวิโรจน์  ใจอำรีรอบ
กรรมกำร

ดร.วรกร  แช่มเมืองปัก

นำยยศพล  เวณุโกเศศ
กรรมกำร

ผศ.อรทัย  รัตนำนนท์
กรรมกำร

นำยทรงธรรม  กำญจนพิบูลย์
กรรมกำร

นำยพีระวิทย์  กล�่ำค�ำ
กรรมกำร

นำงสมลักษณ์  ปิ่นกร
กรรมกำร

ผู้ตรวจสอบกิจกำร

คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร  ชุดที ่37

บริษัท  วรกรและสุชำดำสอบบัญชี  จ�ำกัด



นำงจุไรรัตน์  ทิพวัน
หัวหนำ้ฝ่ำยกำรเงิน

นำงดวงเดือน  สำยสมบัติ
รองผู้จัดกำร

นำงสมจิตร  ธัมวิสุทธิวรำกร
ผู้ช่วยผู้จัดกำร คนที่ 1

นำงนพมำศ  แก้วแหยม
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

นำงสำวจันทร์ตรี  เกษมชัยนันท์
ผู้ช่วยผู้จัดกำร คนที่ 2

นำยเอนก  ศรีส�ำรำญรุ่งเรือง
ผู้จัดกำร

นำงสุนันทำ  ใจหวัง
หัวหน้ำฝ่ำยบัญชี

นำงกฤษณำ  ยืนยง
ผู้ตรวจสอบภำยใน

นำงสำวศุภนุช  กรแก้ว
หัวหนำ้ฝ่ำยสินเชื่อฯ



นำงสุรีย์พร  พลชนะ
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญชี

นำงพัชรี  ศมนลักษณ์
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสินเชื่อฯ

นำงนพวรรณ  กรรณิกำร์
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสินเชื่อฯ

นำงธัญภรณ์รัตน์  สุขสุเมฆ
เจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยสินเชื่อฯ

นำงมยุรีย์  ทองมูล
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน

นำงอรสำ  ใจเสงี่ยม
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสินเชื่อฯ

นำงวำสนำ  มุกดำมณี
เจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยกำรเงิน

นำงสำวสุมัลลิกำ  พำนิชยิ่ง
เจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยสินเชื่อฯ

นำยชินวัตร  จรรจลำนิมิตร
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสินเชื่อฯ

นำยธีรกุล  มำกไอ
เจำ้หน้ำที่ฝ่ำยสินเชื่อฯ

นำงนุชนำรถ  ไชยปัญญำ
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรเงิน

นำงประไพวรรณ  ค�ำจันทร์
เจำ้หนำ้ที่ฝ่ำยสินเชื่อฯ

เจำ้หน้ำที่



นำงสำวกมลวรรณ  อำนนท์
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

ว่ำที่ร้อยตรีสรศักดิ์  สุรำวรรณ์
เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์

นำยสุภกร  ชำญศิริวิริยกุล
เจ้ำหนำ้ที่ประชำสัมพันธ์

นำงดวงใจ  ด้วงปำน
เจำ้หน้ำที่กฎหมำย

นำงอติภำ  ทวีคูณ
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

นำงอรัญญำ  สองบำง
เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ยบริหำรงำนทั่วไป

นำงสำยยนต์  ศรีสนอง
เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์

นำงสำววรำภรณ์  หอมเนียม
เจ้ำหน้ำที่สมำคม

นำยอนุชำ  หวังเจริญ
เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์

นำยอรุณ  เที่ยงธรรม
เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์

นำยกฤษดำ  บัวหิรัญ
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

เจ้ำหนำ้ที่



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

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

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

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

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

23 ก.ค. 60 สอ.ศธ. จัดกิจกรรมแบ่งปันสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม และการร่วมท�าบุญ 
“โครงการถวายปัจจัยเพื่อสนับสนุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรผู้อบรมบาลี”

ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร



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

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

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

18-20 ส.ค. 60  สอ.ศธ. จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560
ชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก

ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล  รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิด
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

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

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



9 ก.ย. 60
สอ.ศธ. จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

พาสมาชิกท�าบุญไหว้พระ 9 วัด
ณ จังหวัดนครปฐม

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

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

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

สหกรณ์จัดสวัสดิกำรและกิจกรรมให้กับสมำชิก
ในรอบปี  2560

27 พ.ย. 60  สอ.ศธ. จัดโครงการรักษ์สุขภาพ ประจ�าปี 2560
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ



4 ก.ย. 60  สอ.ศธ. ร่วมพิธีเปิดศูนย์องค์ความรู้ด้านสหกรณ์
ณ ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1

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

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

31 มี.ค. 60  สอ.ศธ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ�ากัด ครบรอบ 59 ปี13 ต.ค. 60  สอ.ศธ. ร่วมพิธีบ�าเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี

วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ หอประชุมคุรุสภา

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

4 มิ.ย. 60  สอ.ศธ. จัดกิจกรรมช่วยเหลือเด็กนักเรียนยากไร้ ในถิ่นทุรกันดาร
ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านตะโกปิดทอง จังหวัดราชบุรี



สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหำรและสมำชิก

17 ส.ค. 60  สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

7 ก.ย. 60  สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก
ณ ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

18 ก.ค. 60  สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

10 ต.ค. 60  สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก
ณ ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

23 ส.ค. 60  สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

14 ก.ย. 60  สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก
ณ ห้องประชุมศุภชลาศัย กรมพลศึกษา



แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่ำงสหกรณ์

10 ส.ค. 60  สอ.ศธ. ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ�ากัด

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

9 ส.ค. 60  สอ.ศธ. ศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน จ�ากัด



เชื่อมโยงเครือข่ำยกับหน่วยงำนภำยนอก

27-28 พ.ค. 60  สอ.ศธ. ร่วมประะชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2560
ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

ณ โรงแรมลองบีช จังหวัดชลบุรี

22 เม.ย. 60  สอ.ศธ. ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2559
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

ณ ห้องประชุม 601 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด จังหวัดนนทบุรี

26 ส.ค. 60  สอ.ศธ. ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2560 
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จ�ากัด

ณ ห้องแซฟไฟร์ 202 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม จังหวัดนนทบุรี

23 ก.ย. 60  สอ.ศธ. ร่วมสัมมนาการจัดตั้งเขตพื้นที่สมาชิก ชสอ.กทม.1
และสิทธิประโยชน์ที่สหกรณ์สมาชิกจะได้รับ

ณ ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1

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

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



ผลงำนในรอบปี 2560 ของ สสอ.ศธ

10 เม.ย. 60  สสอ.ศธ. ร่วมกับ สอ.ศธ. ร่วมรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย
วันสงกรานต์ (วันปีใหม่ไทย) ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.

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

18 ก.ย. 60  สสอ.ศธ. ร่วมกับ สอ.ศธ. จัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
และการแสดงปาฐกถาพิเศษ โดย พระพรหมมังคลาจารย์ (ดร.เจ้าคุณธงชัย)

ณ หอประชุมคุรุสภา

17 ก.พ. 60  สสอ.ศธ. จัดเเข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ สนามกอล์ฟกฤษดา ซิตี้ กอล์ฟ ฮิลส์ จังหวัดนครปฐม

3 ธ.ค. 60  สสอ.ศธ. มอบเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนตาบอด
ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

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

29 ธ.ค. 60  สสอ.ศธ. ถวายเงินสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา



ตารางเปรียบเทียบเงินกู้กับดอกเบี้ย
เดือนมกราคม - ธันวาคม 2560

                   เดือน
เงินกู้/ดอกเบี้ย  

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

เงินให้กู้-พิเศษ 3,082,000.00 3,425,000.00 3,934,000.00 2,850,000.00 1,050,000.00 2,035,000.00

เงินให้กู้-สำมัญ 205,297,000.00 180,914,600.00 373,852,300.00 276,695,900.00 352,705,700.00 298,534,300.00

เงินให้กู้-ฉุกเฉิน 3,636,100.00 3,403,610.00 4,889,955.00 3,791,385.00 5,803,900.00 6,443,330.00

ดอกเบี้ย 40,620,296.62 41,039,752.96 37,106,491.15 41,044,749.96 40,005,861.18 41,440,950.70

                   เดือน
เงินกู้/ดอกเบี้ย  

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เงินให้กู้-พิเศษ 3,570,000.00 4,789,000.00 5,907,000.00 4,160,000.00 4,240,000.00 4,212,000.00

เงินให้กู้-สำมัญ 257,865,900.00 216,052,700.00 195,878,500.00 195,287,600.00 271,979,700.00 305,227,300.00

เงินให้กู้-ฉุกเฉิน 4,747,000.00 3,938,700.00 16,096,500.00 8,383,826.00 8,509,800.00 7,747,800.00

ดอกเบี้ย 40,490,057.50 42,087,511.14 42,320,176.72 40,807,466.50 42,455,302.75 41,323,911.50
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ล�าดับ ก�าไรสุทธิประจ�าปี  2560 จ�านวนเงิน ร้อยละ

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

58,158,027.11

58,128,027.11
30,000.00

12.76

2. จัดสรรให้สมาชิก
  - เงินปันผลตามหุ้นที่ช�าระแล้ว
  - เงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก

341,285,314.85
248,896,197.54

92,389,117.31

74.86

3.  จัดสรรให้กรรมการและเจ้าหน้าที่
  - เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่

10,850,000.00
10,850,000.00

2.38

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

45,612,753.04
6,212,753.04
9,000,000.00

22,000,000.00
5,000,000.00

500,000.00
2,900,000.00

10.00

รวม 455,906,095.00 100.00

ร�ยก�ร พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560

รำยได้ 444,067,245.11 509,715,956.15 563,719,931.47 621,926,354.44 685,810,346.12

ค่ำใช้จ่ำย 125,669,546.56 149,692,541.74 164,769,274.77 197,361,888.07 229,904,251.12

ก�ำไรสุทธิ 318,397,698.55 360,023,414.41 398,950,656.70 424,564,466.37 455,906,095.00

แสดงการจัดสรรก�าไรสุทธิ
ประจ�าปี 2560

ตารางแสดงจ�านวนรายได้ ค่าใช้จ่าย และก�าไรสุทธิ
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ระเบียบวาระที่

	 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	ข้อ	55	ก�าหนดว่า			

การประชุมใหญ่ของสหกรณ์จะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด 

หรือไม่น้อยกว่า	100	คน	จึงจะเป็นองค์ประชุม	ขณะนี้มีสมาชิกมาประชุมจ�านวน	 .	 .	 .	คน	จึงถือว่า 

ครบองค์ประชุมแล้ว

	 การเชิญสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีในวันนี้ก็เพ่ือแถลงผลการด�าเนินงานของ

สหกรณ์ในรอบปีทีผ่่านมา	และเป็นการปฏบัิตติามข้อบงัคับสหกรณ์ข้อ	52	ทีก่�าหนดให้มกีารประชมุใหญ่

สามัญอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน	 150	 วัน	 นับแต่วันสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์	 ในรอบปีที่ผ่านมา							

ผลการด�าเนนิการเป็นทีน่่าพอใจเป็นอย่างยิง่		ซึง่จะได้แถลงงบการเงนิทีผู่ส้อบบญัชไีด้ตรวจและรบัรอง

แล้วให้สมาชิกได้ทราบในวาระต่อไป	ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบกิจการ

	 ส�าหรับผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่	 37	 ในรอบปี	 2560	 ได ้

ด�าเนินงานมีผลก�าไรสุทธิเป็นเงินจ�านวน	455,906,095.00	บาท	เพิ่มขึ้นจากปี	2559	เป็นเงินจ�านวน	

31,341,628.63	 บาท	 ซึ่งมติที่ประชุมใหญ่ประมาณการก�าไรประจ�าปี	 2560	 เป็นเงินจ�านวน		

368,315,000.00	 บาท	 ซึ่งสหกรณ์สามารถท�าก�าไรสุทธิได้เกินประมาณการที่ต้ังไว้	 อันเป็นผลจาก 

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีการบริหารงานในเชิงรุกมากขึ้น	 ประชาสัมพันธ์เข้าถึงสมาชิกมากขึ้น	

ทั้งในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ในใบเสร็จรับเงิน	 แผ่นพับ	 เว็บไซต์ของสหกรณ์	 หน่วยตัวแทนและ 

จากเจ้าหน้าที่สหกรณ์	 และเชิญชวนสมาชิกให้น�าเงินฝากกับสหกรณ์	 จึงท�าให้มียอดเงินฝากเพิ่มขึ้น 

เป็นเงินจ�านวน	 6,275,032,385.23	 บาท	 และได้น�าเงินส่วนเกินสภาพคล่องหลังจากให้สมาชิก 

กู้ยืมแล้วไปหาผลประโยชน์ตามค�าแนะน�าของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 ท�าให้

สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราร้อยละ	5.25	เงินเฉลี่ยคืนเป็นอัตราร้อยละ	19	ทั้งยังสามารถจัดสรร

เป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกเป็นทุนในรูปแบบต่างๆ

	 ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการด�าเนินการได้ช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวสมาชิก 

ท่ีถึงแก่กรรม	 ประสบอัคคีภัย	 ประสบอุทกภัย	 บริจาคเพื่อการกุศลกับหน่วยงานต่างๆ	 ให้สวัสดิการ

สมาชิกท่ีมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์	 และสมาชิกที่ภักดีต่อองค์กร	 ตลอดจนการให้ทุนการศึกษาแก่ 

บุตรสมาชิก	 อีกทั้งยังจัดให้มีโครงการใหม่และต่อเนื่องในลักษณะที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกอีกหลาย

โครงการ

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปีทราบ1

22 รายงานกิจการประจำาปี  2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด



	 สุดท้ายนี้	 ขอขอบคุณผู้สอบบัญชี	 ที่ได้ช่วยเร่งรัดตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ให้เสร็จ

เรียบร้อย	 และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์	 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 ที่ได้ช่วยเหลือให้ค�าแนะน�า 

ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของคณะกรรมการด�าเนินการตลอดมา	 ก่อนจะด�าเนิน

การประชุมตามวาระการประชุมที่ก�าหนดไว้	 สิ่งที่ได้ปฏิบัติเป็นประเพณี	 คือ	 การยืนไว้อาลัยแก่เพื่อน

สมาชิกที่ถึงแก่กรรมในรอบปี	2560	มีสมาชิกถึงแก่กรรม	73	ราย	รายละเอียดปรากฎในหน้า	108-109

	 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อทราบ	 และขอเชิญสมาชิกทุกท่านยืนไว้อาลัยกับสมาชิกที ่

ถึงแก่กรรมเป็นเวลา	1	นาที

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

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

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

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

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

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

2
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี  2559

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด
วันเสาร์ที่  11  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560

ณ  หอประชุมคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ

       ผู้มาประชุม

	 1.	นายจรูญ	 ชูลาภ	 ประธานกรรมการ

	 2.	นายเชาว์เลิศ	 ขวัญเมือง	 รองประธานกรรมการคนที่	1

	 3.	 ผศ.ดร.ไพเลิศ	 สุมานนท์	 รองประธานกรรมการคนที่	2

	 4.	นายพูลลาภ	 อินทรนัฏ	 รองประธานกรรมการคนที่	3

	 5.	นายเมธา	 อุทัยพยัคฆ์	 กรรมการ					

	 6.	นายวิโรจน์	 ใจอารีรอบ	 กรรมการ

	 7.	นายยศพล	 เวณุโกเศศ	 กรรมการ

	 8.	 ผศ.อรทัย	 รัตนานนท์	 กรรมการ

	 9.	นายพยงค์	 สีเหลือง	 กรรมการ

	 10.	นางจิรัตติกาล	 ทองสวัสดิ์	 กรรมการ

	 11.	นางสมลักษณ์	 ปิ่นกร	 กรรมการ

	 12.	 ผศ.ดร.ประเสริฐ	 ลิ้มสุขวัฒน์	 กรรมการ

	 13.	นายพีระวิทย์	 กล�า่ค�า	 กรรมการ

	 14.	นายปัญญา	 สุพรรณพิทักษ์	 กรรมการและเหรัญญิก

	 15.	นายอนุทิน	 ค�าคม	 กรรมการและเลขานุการ			

	 16.	 ผศ.ศรีจันทร์	 โตเลิศมงคล	 ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ		

	 17.	นายทรงธรรม	 กาญจนพิบูลย์	 ผู้ตรวจสอบกิจการ

	 18.	นายอดุลย์	 ช้วนรักธรรม	 เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ

	 19.	นายเอนก	 ศรีส�าราญรุ่งเรือง	 ผู้จัดการ

	 20.	สมาชิกผู้มาประชุม		จ�านวน		12,880		คน

พิจารณารับรองรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

	 1.	นายปราโมทย์	 สรวมนาม	 ที่ปรึกษา

	 2.	นางพรทิพย์	 ศิลป์วิไลรัตน	์	 ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์

	 3.	นายสุวัฒน์	 อุปถัมภ์วิภานนท์	 ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

	 4.	น.ส.ธนาวดี	 อยู่สุภาพ	 ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

	 5.	นายมนตรี	 ช่วยชู	 ผู้แทนผู้สอบบัญชี

เริ่มประชุมเวลา  9.00  น.

	 เมือ่สมาชกิมาประชมุจ�านวน	 200	 คน	 ถอืว่าครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบั	 ข้อ	 55	 แล้ว 

นายจรญู		ชลูาภ		ประธานกรรมการ		เป็นประธานในทีป่ระชมุและด�าเนนิการประชมุตามระเบียบวาระ

การประชมุ	ดงันี้

  ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีทราบ

	 ประธาน		แจ้งที่ประชุมทราบ		
	 1.	 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	ก�าหนดประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปี	 2559	 วันที่	 11	 กุมภาพันธ์	 2560	 เพ่ือรายงานผลการด�าเนินงานและเป็นการปฏิบัติตาม 

ข้อบังคับสหกรณ์	ข้อ	52	ก�าหนดมีการประชุมใหญ่ภายใน	150	วัน	นับแต่วันสิ้นปีบัญชี

	 2.	 แนะน�าผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์	ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	และแขกผู้มีเกียรติ

ที่มาร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2559

	 3.	 สหกรณ์ได้จดัสวสัดกิารต่างๆ	ช่วยเหลอืสมาชกิและครอบครวั	เช่น	บคุคลในครอบครวั

ถึงแก่กรรม	ประสบอัคคีภัย	อุทกภัย	สมาชิกอายุครบ	60	ปี	เป็นต้น

	 4.	 ขอเชญิสมาชกิทกุท่านยนืไว้อาลยัให้แก่สมาชกิทีถ่งึแก่กรรมในปี	2559	เป็นเวลา	1	นาที 

จ�านวน	73	ราย	รายชือ่สมาชกิท่ีเสยีชวีติ	ตามรายละเอยีดรายงานกจิการประจ�าปี	2559	หน้า	105-106			

โดยขอถอนรายที	่17	นางสาวพรเพ็ญ		อ๊อกกังวาล	ท่านไม่ได้เสียชีวิต	ขออภัยที่ได้ลงผิดพลาด					

	 5.	 ในการประชุมใหญ่วันนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการด�าเนินการและเจ้าหน้าท่ีของ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย	จ�ากัด	มาร่วมสังเกตการณ์	จ�านวน	11	คน

	 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและขอเชิญสมาชิกทุกท่านยืนไว้อาลัย	 แก่สมาชิกที่ถึงแก่ 

กรรมเป็นเวลา	1	นาที

  ทราบและยืนไว้อาลัยแก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรมเป็นเวลา	1	นาที

25รายงานกิจการประจำาปี  2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด



  ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 	
	 	 เมื่อวันที่		13		กุมภาพันธ์		2559

 ประธาน  มอบนายอนุทิน		ค�าคม		เลขานุการ		น�าเสนอ
 นายอนุทิน		ค�าคม		 เลขานุการ	 	 เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2558	 เมื่อ 

วันท่ี	 13	 กุมภาพันธ์	 2559	 รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจ�าปี	 2558	 หน้า	 28-37	 ให้ 

ที่ประชุมพิจารณา

 ประธาน  เสนอที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมตามที่เลขานุการเสนอ

  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2558	เมื่อวันที่	13		

กุมภาพันธ์	2559	โดยไม่มีการแก้ไข

  ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ
	 	 และผู้ตรวจสอบกิจการ

	 3.1	 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ	ชุดที่	37

  ประธาน		มอบนายเอนก		ศรีส�าราญรุ่งเรือง		ผู้จัดการ		น�าเสนอ

  นายเอนก	 	 ศรีส�าราญรุ่งเรือง	 ผู้จัดการ	 เสนอว่าตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	พ.ศ.	2543	ข้อ	59	ก�าหนดให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

มีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง	และข้อ	60	ก�าหนดให้กรรมการด�าเนินการต้อง

ออกจากต�าแหน่งเพราะเหตุถึงคราวออกตามวาระ	 ในปี	 2560	 มีคณะกรรมการด�าเนินการ	 ชุดที่	 36			

พ้นจากต�าแหน่งเพราะเหตุดังกล่าว	จ�านวน	7	คน	ดังนี้

	 	 	 ต�าแหน่ง	ประธานกรรมการ		ได้แก่		นายจรูญ		ชูลาภ

	 	 	 ต�าแหน่ง	กรรมการด�าเนินการ		ได้แก่

	 	 	 1.	นายปัญญา	 สุพรรณพิทักษ์			สังกัด	กลุ่ม	2					

	 	 	 2.	นายเมธา	 อุทัยพยัคฆ์	 		สังกัด	กลุ่ม	2				

	 	 	 3.	นายเชาว์เลิศ	 ขวัญเมือง	 		สังกัด	กลุ่ม	3	 หน่วย	3.1

	 	 	 4.	ผศ.ดร.ประเสริฐ	 ลิ้มสุขวัฒน์	 		สังกัด	กลุ่ม	3	 หน่วย	3.2

	 	 	 5.	นายพูลลาภ	 อินทรนัฏ	 		สังกัด	กลุ่ม	5	 หน่วย	5.3		

	 	 	 6.	ผศ.ดร.ไพเลิศ	 สุมานนท์	 		สังกัด	กลุ่ม	5	 หน่วย	5.9	

	 	 	 ต�าแหน่ง	ผู้ตรวจสอบกิจการ		ที่มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	1	ปี

	 	 จงึก�าหนดให้มกีารเลอืกตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการ	ชดุที	่37	เพือ่แทนคณะกรรมการ

ด�าเนินการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	 และผู้ตรวจสอบกิจการ	 ดังกล่าว	 ตามรายละเอียดในหนังสือ

รายงานกิจการประจ�าปี	2559	หน้า	38-44

26 รายงานกิจการประจำาปี  2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด



	เห็นชอบให้ด�าเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการด�าเนินการและ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ	ตามที่สหกรณ์ได้ก�าหนดรายละเอียดตามเสนอ

   ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
 

 สมาชิกเสนอให้เพิ่มค่ารับรองในวันประชุมใหญ่
	 ประธาน  มอบนายอนุทิน		ค�าคม		เลขานุการ		น�าเสนอ	
	 นายอนุทิน		ค�าคม		เลขานุการ		เสนอว่า	ตามที่สมาชิกขอให้สหกรณ์เพิ่มค่ารับรองในการมา 

ประชมุใหญ่สามัญประจ�าปี	จาก	700.-	บาท	เป็น	1,000.-	บาทนัน้	คณะกรรมการด�าเนนิการ	ได้พิจารณา

เห็นควรเพิ่มค่ารับรองให้สมาชิก	จาก	700.-	บาท	เป็น	900.-	บาท	เพิ่มขึ้น	200.-	บาท	และเข้าบัญชี

ให้กบัสมาชิกทกุคนๆ	ละ	100.-	บาท	รวมเป็น	1,000.-	บาท	ซึง่มีค่าใช้จ่ายเพิม่ข้ึนเป็นเงนิ		3,048,000.-	

บาท	คณะกรรมการด�าเนนิการพจิารณาแล้วเหน็ว่าน่าจะเหมาะสมทีส่ดุ	เพราะค�านงึถงึสภาวะเศรษฐกจิ

ค่าครองชีพปัจจุบัน	และการเดินทางมาร่วมประชุมใหญ่ของสมาชิก			

	 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

  รับทราบ

  ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองรับทราบรายงานผลการด�าเนนิงานประจ�าปี	2559

 ประธาน  มอบนายเอนก		ศรีส�าราญรุ่งเรือง		ผู้จัดการ		น�าเสนอ

 นายเอนก		ศรีส�าราญรุ่งเรือง		ผู้จัดการ		น�าเสนอ	รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี		2559	
ในด้านความเจริญเติบโตของธุรกิจ	จ�านวนสมาชิก	ทุนด�าเนินงาน	ก�าไรสุทธิ	ทุนเรือนหุ้น	เงินรับฝาก	

การให้เงินกู้แก่สมาชิกและสหกรณ์อื่นๆ	 เงินลงทุน	 ทุนสาธารณประโยชน์	 การจัดสวัสดิการ	 และ 

ผลงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ	7	ด้าน	ได้แก่

	 	 			(1)	 ด้านบริหาร					

	 	 			(2)	 ด้านการสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าของสหกรณ์

	 	 			(3)	 ด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร				

	 	 			(4)	 ด้านการให้สวัสดิการ			

	 	 			(5)	 ด้านระเบียบและกฎหมาย	

	 	 			(6)	 ด้านประชาสัมพันธ์

	 		 			(7)	 ด้านเชื่อมโยงเครือข่าย				

27รายงานกิจการประจำาปี  2560
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	 ตลอดจนกิจกรรมระหว่างปี	 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจ�าปี	 2559	

หน้าที่	42-52

	 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

 ประธาน		เสนอที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี	2559

	รับทราบ

  ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการประจ�าปี	2559

 ประธาน		มอบ		ผศ.ศรีจันทร	์	โตเลิศมงคล		ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ		น�าเสนอ		
 ผศ.ศรจัีนทร์		โตเลศิมงคล			ประธานผูต้รวจสอบกจิการ		น�าเสนอรายงานการตรวจสอบกิจการ	
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2559	ตามหนังสือรายงานกิจการประจ�าปี	2559	หน้า	56-63

	 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

 ประธาน		เสนอที่ประชุมรับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการประจ�าปี	2559

	รับทราบ

     

  ระเบียบวาระที่ 7 
เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน

	 	 และงบก�าไรขาดทุนประจ�าปี	2559

 ประธาน	 ได้เชิญ	 นายมนตรี	 ช่วยชู	 ผู ้สอบบัญชี	 แถลงงบแสดงฐานะการเงินและ 

งบก�าไรขาดทุนประจ�าป	ี2559

 นายมนตรี		ช่วยช	ู	ผู้สอบบัญชี		น�าเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุน
ประจ�าปี	2559	และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน	ส�าหรบัปีสิน้สดุ	31	ธนัวาคม	2559	ตามรายละเอยีด

ในรายงานกิจการประจ�าปี	2559	หน้า	64-88

	 	 	 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุน

ประจ�าปี	2559

 ประธาน	 เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุน 

ประจ�าปี	2559	ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอ

  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปี	 2559	

ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอ

28 รายงานกิจการประจำาปี  2560
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  ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี	2559 

 ประธาน  เสนอพจิารณาอนมุตักิารจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปี	2559	เป็นเงนิ	424,564,466.37	

บาท	และคณะกรรมการด�าเนินการเห็นสมควรจัดสรรก�าไรสุทธิตามความในข้อบังคับสหกรณ์	ข้อ	32		

ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจ�าปี	 2559	 หน้า	 89	 ซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการได้ 

เห็นชอบแล้ว	และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการบริหารการเงินและวิสัยทัศน์ของสหกรณ์

	 ในการนี้	 เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงก�าหนดอัตราค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย	พ.ศ.	2560	ซึ่งตามความใน	มาตรา	5	วรรคหนึ่ง	แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	2542	

และมาตรา	60	วรรคหนึง่	แห่งพระราชบญัญัตสิหกรณ์	พ.ศ.	2542	ซึง่แก้ไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญติั

สหกรณ์	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2553	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว ้

ดังต่อไปนี้	 “ค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 ให้จัดสรรจากก�าไรสุทธิของสหกรณ์ในอัตรา 

ร้อยละหนึ่งของก�าไรสุทธิ	 แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท”	 ลงในราชกิจจานุเบกษา	 เมื่อวันที่	 8	 กุมภาพันธ์	

2560	 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี	 ส�าหรับจ่ายเป็น 

ค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยในอัตราร้อยละหนึ่งของก�าไรสุทธิ	แต่ไม่เกินสามหมื่นบาท

	 ดังนั้น	 สหกรณ์จึงต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงและแนวปฏิบัติของกรมส่งเสริมสหกรณ	์	

โดยเพิม่ค่าบ�ารงุสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	จาก	10,000.-	บาท	เป็น	30,000.-	บาท	จงึขออนุมตัิ

ที่ประชุมใหญ่ให้ตัดจากทุนรักษาระดับเงินปันผลที่ตั้งไว้	 6,796,712.58	 บาท	 จ�านวน	 20,000.-	 บาท		 

ทุนรักษาระดับเงินปันผลคงเหลือ	6,776,712.58	บาท

	 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรก�าไรสุทธิ	ประจ�าปี	2559

  อนมุตัใิห้จดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปี	2559	และอนมัุตค่ิาบ�ารงุสนันบิาต

สหกรณ์แห่งประเทศไทย	เป็นเงิน	30,000.-	บาท	ตามเสนอ

  ระเบียบวาระที่ 9 
เรื่องพิจารณาอนุมัติประมาณการรายจ่าย

	 	 และประมาณการรายรับ	ประจ�าปี	2560
 

 ประธาน เสนอว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด	 ได้จัดท�า

ประมาณการรายจ่ายและประมาณการรายรับ	ประจ�าปี	2560	เสนอทีป่ระชมุใหญ่พิจารณาตามข้อบงัคับ	

ข้อ	56	(6)	ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์	ฉบับที่	4	พ.ศ.	2559-2563	และได้ก�าหนดแผนพัฒนาสหกรณ์	

โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	2560	และทุนสะสมของสหกรณ์ตามระเบียบ	ดังรายละเอียด

ในหนังสือรายงานกิจการประจ�าปี	2560	หน้า	90-94

29รายงานกิจการประจำาปี  2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด



 ประธาน	 เสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายรับ 

ประจ�าปี	2560

  อนุมัติประมาณรายจ่ายและประมาณการรายรับ	 ประจ�าปี	 2560 

ตามเสนอ

 ระเบียบวาระที่ 10 
เรื่องพิจารณาอนุมัติก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�า้ประกัน

	 	 ประจ�าปี	2560

 ประธาน		แจ้งว่า	ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	

พ.ศ.	2543	ข้อ	56	(5)	ก�าหนดให้ท่ีประชมุสามญัประจ�าปี	ก�าหนดวงเงนิกูย้มืหรอืการค�า้ประกนั	ส�าหรบั

ปีหนึ่งๆ	ไว้เพื่อเป็นการหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืม	 เมื่อป	ี2559	ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 ได้อนุมัติ 

ให้สหกรณ์กู้เงนิจากแหล่งอืน่มาใช้ในธรุกจิในวงเงนิไม่เกิน	4,400,000,000.-	บาท	(สีพั่นสีร้่อยล้านบาท

ถ้วน)	ส�าหรับปี	2560	สหกรณ์คงก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกัน	จ�านวน	4,400,000,000.-	บาท	

(สี่พันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน)	เท่ากับปีที่แล้วเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ								

	 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกัน	 ปี	 2560 

จ�านวน	4,400,000,000.-	บาท	(สี่พันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน)

 ประธาน		เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันปี	2560

	อนุมตัวิงเงนิกูย้มืหรอืการค�า้ประกนั	ปี	2560	จ�านวน	4,400,000,000.-

บาท	(สี่พันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน)

 ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�าป	ี2560

 ประธาน		มอบนายอนุทิน		ค�าคม		เลขานุการ		น�าเสนอ
 นายอนุทิน	ค�าคม	 เลขานุการ	 เสนอว่า	สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	

จ�ากัด	 ขอเสนอการจ้างผู้สอบบัญชีประจ�าปี	 2560	 ซึ่งตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด	 พ.ศ.	 2543	 ข้อ	 56	 (7)	 ก�าหนดให้ท่ีประชุมใหญ่มีอ�านาจหน้าที่ในการ

พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทน	 เพื่อเสนอนายทะเบียนแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี

สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธกิาร	จ�ากดั	ส�าหรบัปีสิน้สดุทางบญัช	ีณ	วนัที	่31	ธนัวาคม			

2560	 มีผู้สอบบัญชี	 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชี	 ได้เสนอบริการสอบบัญชี	 ให้ที่ประชุมพิจารณา	

จ�านวน	 2	 ราย	 ซึ่งฝ่ายจัดการได้พิจารณาการปฏิบัติงาน	 งานสอบบัญชี	 การเข้าปฏิบัติงานสอบบัญชี		

30 รายงานกิจการประจำาปี  2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด



การรายงานสอบบญัช	ีข้อมลูอืน่ๆ	จะคล้ายกนั	ค่าธรรมเนยีมในการเข้าสอบบัญชเีท่ากนั	คือ	125,000.-	

บาท			

	 ซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการได้พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์	 ประจ�าป	ี

2560	โดยค�านึงถึงการบริการให้ค�าปรึกษาแนะน�า	การเข้าปฏิบัติงานสอบบัญชี	ผลงานการตรวจสอบ	

ความสามารถในการตรวจสอบ	การตรวจเสร็จทันเวลา	ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ

ตรวจสอบบัญชี	และค่าธรรมเนียมในอัตราที่เหมาะสม	จึงได้พิจารณาคัดเลือก	บริษัท	มนตรีสอบบัญชี

และกฎหมาย	 จ�ากัด	 โดย	 นายพงศ์คณิต	 	 คุณัมพรานนท์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	 3444	 และ 

นางสาวฉตัราภรณ์		ลลีคัรานนท์		10365	เป็นผูส้อบบญัชสี�ารอง	รายละเอยีดในหนงัสอืรายงานกจิการ

ประจ�าปี	2559	หน้า	96-98

	 จงึเห็นควรจ้าง	บรษัิท	มนตรสีอบบญัชีและกฎหมาย	จ�ากดั	เป็นผูส้อบบญัชปีระจ�าปี	2560	

และค่าธรรมเนยีมในการสอบบัญช	ีจ�านวน	125,000.-	บาท	(หนึง่แสนสองหมืน่ห้าพนับาทถ้วน)	เท่ากบั

ปีที่แล้ว	และบริษัท	ส�านักบัญชีทองเอก	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีส�ารอง

	 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติจ้างผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2560

 ประธาน		เสนอที่ประชุมพิจารณาจ้างผู้สอบบัญชีสหกรณ์	ประจ�าปี	2560

  อนมุตัจ้ิางบรษิทั	มนตรสีอบบญัชแีละกฎหมาย	จ�ากดั	เป็นผูส้อบบัญชี

สหกรณ์	และก�าหนดค่าธรรมเนียม	เป็นเงนิจ�านวน	125,000.-	บาท	(หนึง่แสนสองหมืน่ห้าพันบาทถ้วน)	

และบรษิทั	ส�านกับญัชทีองเอก	จ�ากดั	เป็นผูส้อบบญัชสี�ารอง

 ระเบียบวาระที่ 12 
เร่ืองพจิารณาอนมุติัการน�าเงินไปฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์

	 	 ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

 ประธาน		มอบ		นายเอนก		ศรีส�าราญรุ่งเรือง		ผู้จัดการ		น�าเสนอ

 นายเอนก	 	ศรสี�าราญรุง่เรือง	 	ผูจ้ดัการ	 	 เสนอว่า	 ตามทีค่ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ 

แห่งชาต	ิ อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา	 62	 (7)	 แห่งพระราชบญัญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	 2542	 และมติ 

คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาต	ิออกประกาศ	ณ	วนัที	่3	กรกฎาคม	2558	เรือ่ง	ข้อก�าหนด 

การฝากหรือลงทนุอย่างอืน่ของสหกรณ์	 พ.ศ.	 2558	 ตามรายละเอยีดในหนงัสอืรายงานกจิการประจ�าปี	

2559	หน้า	99-100

	 จงึเสนอทีป่ระชุมใหญ่พจิารณา

  อนุมัติการน�าเงินไปฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์	 ตามประกาศ 

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาต	ิเป็นจ�านวนเงิน	500	ล้านบาท

31รายงานกิจการประจำาปี  2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด



 ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องพิจารณาการตัดจ�าหน่ายหนี้สูญ

 ประธาน		มอบนายเอนก		ศรีส�าราญรุ่งเรือง		ผู้จัดการ		น�าเสนอ

 นายเอนก	ศรสี�าราญรุง่เรือง		แจ้งว่า	ด้วยสหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธกิาร	

จ�ากดั	ขอตดัจ�าหน่ายหนีส้ญูลกูหนีต้ามค�าพพิากษา	จ�านวน	3	ราย	ลกูหนีเ้หล่านี	้สหกรณ์ได้ติดตามทวง

หนีแ้ละด�าเนนิคดจีนถงึทีส่ดุ	พร้อมทัง้ได้ท�าการสบืทรพัย์บงัคับคดี	แต่ลกูหนีไ้ม่มีทรพัย์สนิใดๆ	จะช�าระ

หนีไ้ด้	จนพ้นระยะเวลาการบงัคับคดแีล้ว	ซึง่คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์	ชดุที	่36	ในการประชมุ

ครั้งที่	 5/2559	 เมื่อวันที่	 22	 เมษายน	 2559	 อนุมัติให้เสนอขอตัดจ�าหน่ายหน้ีสูญต่อที่ประชุมใหญ ่

สามัญประจ�าปี	2559	จงึเสนอขอตดัจ�าหน่ายหนีส้ญู	จ�านวน	3	ราย	ตามระเบยีบว่าด้วยการตดัจ�าหน่าย

หนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร	พ.ศ.	2546	ตามรายละเอียดในหนังสือรายงาน

กิจการประจ�าปี	2559	หน้า	101-104	จ�านวน	3	ราย	ได้แก่

	 	 1.	นายสุรัชต์	 นามทอง	 ขออนุมัติตัดจ�าหน่ายหนี้สูญ		จ�านวน	499,815.50		บาท

	 	 2.	นายจ�าลอง	 กลั่นสอน	 ขออนุมัติตัดจ�าหน่ายหนี้สูญ		จ�านวน	 24,800.-	บาท

	 	 3.	นางนัยนา	 วรรณศิลป์	 ขออนุมัติตัดจ�าหน่ายหนี้สูญ		จ�านวน	 73,009.49		บาท

	 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขอตัดจ�าหน่ายหนี้สูญ	จ�านวน	3	ราย

 ประธาน		เสนอที่ประชุมพิจารณาขอตัดจ�าหน่ายหนี้สูญ	จ�านวน		3	ราย

	อนุมัติตัดจ�าหน่ายหนี้สูญ	จ�านวน	3	ราย	ตามเสนอ	แต่การอนุมัติ

จ�าหน่ายหนี้สูญเป็นเพียงการปฏิบัติทางบัญชีเท่านั้น	 มิได้เป็นการระงับซ่ึงสิทธิเรียกร้องจากผู้ต้อง 

รับผิดชอบต่อสหกรณ์แต่อย่างใด

 ประธาน	 	 พักการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ	 ข้อ	 56	 (2)	 ซึ่งในการประชุมใหญ	่

ก�าหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ	 ซึ่งเป็นอ�านาจหน้าท่ีของ 

ที่ประชุม	 เมื่อการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว	 คณะกรรมการด�าเนินการจะต้องรายงานผลการเลือกตั้งต่อ 

ท่ีประชุมใหญ่	 ซึ่งขณะนี้การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการยังไม่แล้วเสร็จ		

จึงขอพักการประชุม	 เพ่ือรอผลการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ	 โดยปีที่ผ่านๆ	 มาเราถือเป็น

ธรรมเนียมในการปฏิบัติ	 จะรายงานผลการเลือกตั้งต่อที่ประชุม	 เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบผล 

การเลือกตั้งต่อไป

  เห็นชอบตามเสนอ	

 

	 ทีป่ระชุม		ได้พกัการประชมุและเม่ือถึงเวลา	15.00	น.
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 นายพูลลาภ		อินทรนัฏ		รองประธานกรรมการ		ท�าหน้าที่แทนประธานในที่ประชุม	แจ้งว่า	
นายจรูญ		ชูลาภ		ประธาน	ได้มอบหมายให้ท�าหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนเนื่องจากมีภารกิจ	จึงขอ 

ด�าเนินการประชุมต่อไป	 โดยแจ้งว่าขณะนี้ผลการตรวจนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการและ 

ผู้ตรวจสอบกิจการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	จึงขอประกาศผลการเลือกตั้ง	ดังนี้

 (1) ผลการเลอืกต้ังคณะกรรมการด�าเนนิการ ชดุที ่ 37 สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการ

กระทรวงศกึษาธกิาร จ�ากดั แยกเป็น

  ต�าแหน่ง		ประธานกรรมการ

หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน ล�าดับที่

1 นายเชาว์เลิศ     ขวัญเมือง 9,928 1*

	 	 ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการหมายเลข	1	นายเชาว์เลิศ		ขวัญเมือง	ได้รับการ

เลือกตั้ง

  ต�าแหน่ง		กรรมการด�าเนินการ

  กลุ่มที่	2		ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน ล�าดับที่

1 นายเมธา         อุทัยพยัคฆ์ 1,338 1*

2 นายทรงธรรม    กาญจนพิบูลย์ 1,197 2*

	 	 ผลการเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการในกลุ่มที่	2	หมายเลข	1	นายเมธา		อุทัยพยัคฆ์	

และหมายเลข	2		นายทรงธรรม		กาญจนพิบูลย์		ได้รับการเลือกตั้ง

  กลุ่มที	่3		มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล		มหาวทิยาลยัราชภฎั		และหน่วยงานอืน่
ในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา		ได้แก่

หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน ล�าดับที่

1 รศ.ดร.เอื้อมพร   เธียรหิรัญ 3,479 1* 

2 ผศ.ศรีจันทร์      โตเลิศมงคล 3,112 2*

	 	 ผลการเลอืกตัง้กรรมการด�าเนนิการในกลุม่ที	่3		หมายเลข	1		รศ.ดร.เอือ้มพร		เธยีรหริญั		

และหมายเลข	2		ผศ.ศรีจันทร	์	โตเลิศมงคล		ได้รับการเลือกตั้ง
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  กลุ่มท่ี	 5	 	 กรมศิลปากร	 ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	 กรมการศาสนา												

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 ส�านักงาน 

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ		กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	หน่วยงานที่ไม่สังกัดหน่วยงานใด	ได้แก่

หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน ล�าดับที่

1 นายอดุลย์        ช้วนรักธรรม 3,142 1*

2 ผศ.ดร.ไพเลิศ     สุมานนท์ 2,797 2*

3 น.ส.ไกรวิณี       มุ่งศิริ 919 3

	 	 ผลการเลอืกตัง้กรรมการด�าเนนิการในกลุม่ที	่5		หมายเลข	1		นายอดลุย์		ช้วนรกัธรรม		

และหมายเลข	2		ผศ.ดร.ไพเลิศ		สมุานนท์		ได้รบัการเลอืกตัง้

 (2) ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2560  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด มีดังนี้

หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน ล�าดับที่

1
บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ�ากัด
โดย ดร.วรกร  แช่มเมืองปัก

9,723 1* 

	 	 ผลการเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบกิจการ		หมายเลข	1		บรษิทั	วรกรและสชุาดาสอบบญัช	ีจ�ากดั

โดย	ดร.วรกร		แช่มเมืองปัก	ได้รับการเลือกตั้ง

  รับทราบผลการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบ

กิจการ	ตามที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 ระเบียบวาระที่ 14 เรื่องอื่นๆ

 ประธาน	 	 แจ้งว่า	 วาระการประชุมต่อไปนี้เป็นวาระอ่ืนๆ	 ซึ่งเป็นวาระที่ให้สมาชิกเสนอ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์

	 สมาชิกได้ให้ข้อเสนอแนะ	อภิปราย		ดังนี้

 สมาชิก	 ขอชมเชยการท�างานของคณะกรรมการด�าเนินการ	 และขอฝากคณะกรรมการ

ด�าเนินการในการน�าเงินไปลงทุนในหุ้นกู้ต่างๆ	 หน้า	 78-79	 พิจารณาถึงความเสี่ยงในการลงทุนด้วย	

อย่าเห็นแก่ดอกเบี้ยที่แต่ละบริษัทให้มาก	 ต้องดูความม่ันคงของบริษัทนั้นด้วย	 และขอขอบคุณที่ 
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บริหารงานจนท�าให้สหกรณ	์จ่ายเงินปันผล	5.25	และเฉลี่ยคืนถึงร้อยละ	18		

 ประธาน		ชี้แจงว่าคณะกรรมการด�าเนินการ	พิจารณาถึงความเสี่ยงเช่นกัน	ว่าการน�าเงิน

ไปลงทุนมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด

 สมาชิก	 	 ขอเสนอให้คณะกรรมการด�าเนินการพิจารณาเกี่ยวกับการรับสมัครกรรมการ

ด�าเนินการสหกรณ์	 ให้สหกรณ์ออกประกาศแจ้งสมาชิกเป็นการล่วงหน้าในเวลาอันเหมาะสม	 และมี

หนังสือน�าส่งประกาศดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่สมาชิกสังกัดเพื่อให้สมาชิกทราบทั่วกัน	 รวมทั้งควร

ก�าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ว่าเป็นมากีปี่แล้วเป็นกรรมการอกีไม่ได้	ต้องเว้นวรรค	

 ประธาน		รับไว้พิจารณา

 ประธาน		แจ้งว่า	หากสมาชิกไม่มีข้อเสนอแนะแล้ว	ขอปิดประชุม	และขอขอบคุณสมาชิก

ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

เลิกประชุมเวลา		16.00		น.

   

  	 ผู้จดรายงานการประชุม

	 	 (นายอนุทิน		ค�าคม)

	 	 กรรมการและเลขานุการ

    

  		 ประธานในที่ประชุม

	 	 (นายจรูญ		ชูลาภ)

	 	 ประธานกรรมการ

	 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2559
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.........................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

35รายงานกิจการประจำาปี  2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด



ระเบียบวาระที่ เรื่องพิจารณาการเลือกตั้ง
คณะกรรมการด�าเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ

	 3.1	การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ		ชุดที่	38
	 	 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด	พ.ศ.	 2543	

ข้อ	 59	 ก�าหนดให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วัน 

เลือกต้ัง	 และข้อ	 60	 ก�าหนดให้กรรมการด�าเนินการต้องออกจากต�าแหน่งเพราะเหตุถึงคราวออก 

ตามวาระ	 ในปี	 2560	 มีคณะกรรมการด�าเนินการ	 ชุดที่	 37	 พ้นจากต�าแหน่งเพราะเหตุ	 ดังกล่าว 

จ�านวน		8		คน	ดังนี้

	 	 ต�าแหน่ง		กรรมการด�าเนินการ		ได้แก่

	 	 	 1.	 นายอนุทิน	 ค�าคม	 สังกัด	กลุ่ม	1		หน่วย	1.1

	 	 	 2.	 นายยศพล	 เวณุโกเศศ	 สังกัด	กลุ่ม	1		หน่วย	1.3

	 	 	 3.	 นายพีระวิทย์	 กล�า่ค�า	 สังกัด	กลุ่ม	3		หน่วย	3.1

	 	 	 4.	 ผศ.อรทัย	 รัตนานนท์	 สังกัด	กลุ่ม	3		หน่วย	3.2

	 	 	 5.	 นางจิรัตติกาล	 ทองสวัสดิ์	 สังกัด	กลุ่ม	4		หน่วย	4.1		

	 	 	 6.	 นายวิโรจน์	 ใจอารีรอบ	 สังกัด	กลุ่ม	5		หน่วย	5.1

	 	 	 7.	 นางสมลักษณ์	 ปิ่นกร	 สังกัด	กลุ่ม	5		หน่วย	5.4

	 	 	 8.	 นายพยงค์	 สีเหลือง	 สังกัด	กลุ่ม	5		หน่วย	5.7

	 	 จงึก�าหนดให้มกีารเลอืกตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการ	ชดุที	่38	เพือ่แทนคณะกรรมการ

ด�าเนินการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระดังกล่าว

  ประกาศผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด�าเนินการ
	 	 ในปี	 2561	 ให้มีการเลือกตั้งต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการ	 8	 คน	 มีวาระการด�ารง

ต�าแหน่ง	2	ปี	แทนกรรมการด�าเนินการที่พ้นวาระหรือออกตามกลุ่มและหน่วย	ดังนั้นในปี	2561	ให้ 

มีการเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการแทนกรรมการด�าเนินการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ	 ในกลุ่มที่	 1	 

กลุ่มที่	3		กลุ่มที่	4		และกลุ่มที	่5		จ�านวน	8	คน		จึงประกาศรับสมัครกรรมการด�าเนินการระหว่าง

วนัที	่3-9	มกราคม	2561	และผูม้สีทิธสิมคัรรบัเลอืกต้ังเป็นกรรมการด�าเนนิการต้องเป็นสมาชกิในสงักดั

นั้นๆ	ดังนี้

3
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  กลุ่มที่ 1	 มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการได้	2	คน	ประกอบด้วยสมาชิก	

	 	 	 หน่วย	1.1	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	และ

	 	 	 หน่วย	1.2	 ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม 

	 	 	 	 อัธยาศัย	หรือ

	 	 	 หน่วย	1.3	 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทาง 

	 	 	 	 การศึกษา	หรือ

	 	 	 หน่วย	1.4	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

	 	 	 ผูส้มคัรท่ีได้คะแนนสงูสดุตามล�าดบัของกลุม่ที	่1	จ�านวน	2	คน	โดยก�าหนด

ให้หน่วยที	่1.1	ได้จ�านวน	1	คน	และหน่วยที่	1.2	หรือหน่วยที่	1.3	หรือหน่วยที่	1.4	ได้จ�านวน	1	คน	

มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการ

  กลุ่มที่ 3 มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการได้	2	คน	ประกอบด้วยสมาชิก

	 	 	 หน่วย	3.1	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	หรือ

	 	 	 หน่วย	3.2	 มหาวิทยาลัยราชภัฎ	และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	หรือ

	 	 	 หน่วย	3.3	 หน่วยอื่นในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

	 	 	 	 ที่ไม่สังกัดหน่วยที	่3.1	และ	3.2

	 	 	 ผูส้มคัรแต่ละหน่วยทีไ่ด้คะแนนสงูสดุตามล�าดบัของกลุม่ที	่3	จ�านวน	2	คน 

มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการได้ไม่เกินหน่วยละ	1	คน

  กลุ่มที่ 4 มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการได้	1	คน	ประกอบด้วยสมาชิก

	 	 	 หน่วย	4.1	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	หรือ

	 	 	 หน่วย	4.2	 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

	 	 	 ผู้สมัครแต่ละหน่วยที่ได้คะแนนสูงสุดของกลุ่มที่	4	จ�านวน	1	คน	มีสิทธิ

ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการ

  กลุ่มที่ 5	 มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการได้	3	คน	ประกอบด้วยสมาชิก

	 	 	 หน่วย	5.1	 ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	หรือ

	 	 	 หน่วย	5.2	 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	หรือ

	 	 	 หน่วย	5.3	 ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	หรือ

	 	 	 หน่วย	5.4	 กรมศิลปากร	หรือ

	 	 	 หน่วย	5.5		 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	หรือ

	 	 	 หน่วย	5.6	 กรมการศาสนา	หรือ

	 	 	 หน่วย	5.7	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	หรือ
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	 	 	 หน่วย	5.8	 ส�านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	หรือ

	 	 	 หน่วย	5.9	 กรมพลศึกษา	หรือ

	 	 	 หน่วย	5.10	กรมการท่องเที่ยว	หรือ

	 	 	 หน่วย	5.11	หน่วยงานที่ไม่สังกัดหน่วยงานใด

	 	 	 ผูส้มคัรแต่ละหน่วยทีไ่ด้คะแนนสงูสดุตามล�าดบัของกลุม่ที	่5	จ�านวน	3	คน 

มีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการได้ไม่เกินหน่วยละ	1	คน		

	 	 ส�าหรับกลุ่มที	่2	ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	ไม่มีการเลือกตั้งกรรมการ

ด�าเนินการ	เนื่องจากกรรมการด�าเนินการยังอยู่ในวาระด�ารงต�าแหน่ง

  การใช้สิทธิเลือกตั้ง
	 	 1.	 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกอยู่ถึงวันเลือกตั้ง

	 	 2.	 การใช้สิทธิและรับบัตรเลือกต้ังต้องแสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน	 หรือบัตร				

ประจ�าตัวข้าราชการ	หรือบัตรประจ�าตัวลูกจ้าง	หรือบัตรสมาชิกสหกรณ์	หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการ		

ออกให้	พร้อมลงลายมือชื่อของตนต่อกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง

	 	 3.	 การเลอืกตัง้ให้ท�าเคร่ืองหมายกากบาท	 	ในบตัรเลอืกตัง้ได้ตามจ�านวนทีก่�าหนด

เท่านั้น	แล้วน�าบัตรเลือกตั้งไปหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งที่จัดไว้

	 	 4.	 การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิเฉพาะตัวสมาชิก	 จะมอบหมายให้บุคคลอื่นใช้สิทธ	ิ	

แทนไม่ได	้		

	 	 5.	 การเลอืกตัง้ต�าแหน่งกรรมการด�าเนนิการ	สมาชกิมสีทิธลิงคะแนนเลอืกต้ังผูส้มัคร			

รับเลือกตั้งต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการเฉพาะในกลุ่มที่ตนสังกัดเท่านั้น

  การนับคะแนน
	 	 ในการนับคะแนน		ให้กรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติ	ดังนี้

	 	 1.	 ให้นับคะแนนกรรมการด�าเนินการ	และผู้ตรวจสอบกิจการ	ตามล�าดับ

	 	 2.	 การนับคะแนนประจ�าหน่วยเลือกตั้งให้จัดท�าพร้อมกันทั้ง	 2	 วิธ	ี คือ	 การบันทึก

คะแนนในกระดานหรือป้ายรวมคะแนน	และบันทึกคะแนนลงในแบบกรอกคะแนน

	 	 3.	 การนับคะแนนรวมทั้งหมด	ให้กระท�าที่เต็นท์อ�านวยการอย่างเปิดเผย

	 	 4.	 กรรมการคนหนึ่งหยิบบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้งครั้งละหนึ่งใบ							

ตรวจสอบและประกาศความถูกต้องว่าเป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย	 พร้อมแสดงบัตรเลือกตั้งน้ันให ้

ผู้สังเกตการณ์ที่ดูการนับคะแนนเห็นโดยทั่วกัน	 แล้วมอบบัตรดีส่งต่อให้กรรมการคนที่สองเพื่อขาน

หมายเลขทีไ่ด้รับการกาเครือ่งหมายลงคะแนน	แล้วส่งต่อให้กรรมการคนทีส่ามตรวจสอบซ�า้และน�าเกบ็

ใส่กล่อง	กรณีบัตรเสียให้กรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งแยกไว้ต่างหาก	เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

	 	 5.	 เมือ่หยบิบตัรเลอืกตัง้ออกจากหบีบตัรเลอืกตัง้จนหมดแล้ว	ให้คว�า่หบีบตัรเลอืกตัง้
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ต่อหน้าผู้สังเกตการณ์นับคะแนนเพื่อแสดงว่าไม่มีบัตรเลือกตั้งเหลืออยู่ในหีบบัตรเลือกตั้งอีก	 แล้วให้

ตรวจสอบและนับจ�านวนบัตรเลือกตั้ง	แล้วรายงานให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งทราบ

  การประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ
	 	 สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร	จ�ากดั	จะประกาศผลการเลอืกตัง้

คณะกรรมการด�าเนินการต่อที่ประชุมใหญ่	หรือ	ณ	ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ	จ�ากัด	ภายในวันเสาร์ที	่10	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2561	ทั้งนี้	ภายใต้หลักเกณฑ์	ดังนี้

	 	 1.	 ผู้สมัครรับเลือกตั้งในต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการที่ได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุด	

เท่ากับจ�านวนกรรมการของแต่ละกลุ่มแต่ละหน่วยตามประกาศนี้	 เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง	 เว้นแต่มี 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่เกินจ�านวนตามประกาศนี้	 ให้ด�าเนินการเลือกต้ังและให้ถือว่าได้รับการเลือกต้ัง 

เป็นกรรมการด�าเนนิการ	ในกรณีท่ีผูส้มคัรรบัเลอืกต้ังกรรมการด�าเนนิการมคีะแนนเท่ากนัในแต่ละกลุม่	

หรือแต่ละหน่วยตามประกาศ	ให้ใช้วิธีจับสลากต่อหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 	 2.	 ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังถือเป็นที่สิ้นสุดโดยถือคะแนนเสียง	 

2	ใน	3	ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

	 	 3.	 ในกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่ากรณีเกิดจากการทุจริต	

หรอืผูไ้ด้รับการเลือกตัง้ขาดคณุสมบตั	ิให้ถอืว่าผูไ้ด้รบัการเลือกตัง้ในล�าดบัถดัไปเป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้

ในต�าแหน่งนั้น

	 	 ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอผลการเลือกตั้งต่อที่ประชุมใหญ่ได้	 ให้สหกรณ์ประกาศ				

รายชื่อคณะกรรมการด�าเนินการโดยเปิดเผย	 ณ	 ส�านักงานสหกรณ์ฯ	 และให้ถือว่าที่ประชุมใหญ่											

ให้ความเห็นชอบผลการเลือกตั้งดังกล่าว

	 3.2	การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ	ประจ�าปี	2561
	 	 อาศัยอ�านาจตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์	 ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของ

สหกรณ์	 พ.ศ.	 2559	 และตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด 

พ.ศ.	2543	ข้อ	80	ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	ชุดที่	37	ในการประชุมครั้งที่	15	เมื่อวันที่	27	

ธันวาคม	 พ.ศ.	 2560	 จึงมีมติเห็นชอบให้รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นนิติบุคคล	 จึงประกาศ 

รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจ�าปี	2561	ดังนี้

	 	 1.	 ผู้ตรวจสอบกิจการ		จ�านวน		1		นิติบุคคล

	 	 2.	 โดยก�าหนดค่าธรรมเนียมให้ผู้ตรวจสอบกิจการ	ปีละ	180,000.-	บาท	(หนึ่งแสน

แปดหมื่นบาทถ้วน)

  การใช้สิทธิเลือกตั้ง
	 	 1.	 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกอยู่ถึงวันเลือกตั้ง
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	 	 2.	 การใช้สทิธแิละรบับตัรเลอืกต้ัง	สมาชกิจะต้องแสดงบตัรประจ�าตวัประชาชน	หรอื

บัตรประจ�าตวัข้าราชการ	หรอืบตัรประจ�าตวัลกูจ้าง	หรอืบตัรสมาชิกสหกรณ์	หรอืบตัรอืน่ใดท่ีทางราชการ 

ออกให้	พร้อมลงลายมือชื่อของตนต่อกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง

	 	 3.	 การเลือกตั้ง	ให้ท�าเครื่องหมายกากบาท	 	ในบัตรเลือกตั้งได้เพียงหนึ่งหมายเลข

เท่านั้น	แล้วน�าบัตรเลือกตั้งไปหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งที่จัดไว้

	 	 4.	 การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิเฉพาะตัวสมาชิก	 จะมอบหมายให้บุคคลอื่นใช้สิทธ	ิ	

แทนไม่ได้

	 	 5.	 สมาชิกทุกคนมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกินจ�านวน	 1	

นิติบุคคล	จากผู้สมัครรับเลือกตั้ง

  การนับคะแนน     
	 	 ในการนับคะแนน	ให้กรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติดังนี้

	 	 1.	 ให้นับคะแนนผู้ตรวจสอบกิจการหลังจากการนับคะแนนกรรมการด�าเนินการ 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว

	 	 2.	 การนับคะแนนประจ�าหน่วยเลือกตั้งให้จัดท�าพร้อมกันทั้ง	 2	 วิธี	 คือ	 การบันทึก

คะแนนในกระดานหรือป้ายรวมคะแนน	และบันทึกคะแนนลงในแบบกรอกคะแนน

	 	 3.	 การนับคะแนนรวมทั้งหมด	ให้กระท�าที่เต็นท์อ�านวยการอย่างเปิดเผย

	 	 4.	 กรรมการคนหนึ่งหยิบบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้งครั้งละหนึ่งใบ								

ตรวจสอบและประกาศความถูกต้องว่าเป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย	 พร้อมแสดงบัตรเลือกตั้งน้ันให	้																			

ผู้สังเกตการณ์ที่ดูการนับคะแนนเห็นโดยทั่วกัน	 แล้วมอบบัตรดีส่งต่อให้กรรมการคนที่สอง	 เพื่อขาน

หมายเลขทีไ่ด้รับการกาเครือ่งหมายลงคะแนน	แล้วส่งต่อให้กรรมการคนทีส่ามตรวจสอบซ�า้และน�าเก็บ	

ใส่กล่อง	กรณีบัตรเสียให้กรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งแยกไว้ต่างหาก	เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

	 	 5.	 เมือ่หยบิบตัรเลอืกตัง้ออกจากหบีบตัรเลอืกตัง้จนหมดแล้ว	ให้คว�า่หบีบตัรเลอืกตัง้

ต่อหน้าผู้สังเกตการณ์นับคะแนนเพ่ือแสดงว่าไม่มีบัตรเลือกตั้งเหลืออยู่ในหีบบัตรเลือกตั้งอีก	 แล้วให	้				

ตรวจสอบและนับจ�านวนบัตรเลือกตั้ง	แล้วรายงานให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งทราบ

  การประกาศผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
	 	 สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร	จ�ากดั	จะประกาศผลการเลอืกตัง้

ผูต้รวจสอบกิจการต่อท่ีประชมุใหญ่	หรอื	ณ	ส�านกังานสหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธกิาร	

จ�ากัด	ภายในวันเสาร์ที่	10	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2561	ทั้งนี้	ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

	 	 1.	 ในกรณีนิติบุคคลที่สมัครรับเลือกตั้งในต�าแหน่งผู ้ตรวจสอบกิจการ	 ไม่เกิน 

จ�านวนตามประกาศนี	้ให้ด�าเนินการเลือกตั้งและให้ถือว่าได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

	 	 2.	 ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนสูงสุด	 จ�านวน	 1	 นิติบุคคล	 เป็นผู้ได้รับการ 
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เลือกต้ังเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ	 ส่วนผู้ท่ีได้รับคะแนนล�าดับถัดไปให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการส�ารอง 

ตามล�าดับ

	 	 3.	 ในกรณีท่ีผูส้มคัรรบัเลือกต้ังมีคะแนนเท่ากนัให้ใช้วธิจีบัสลากต่อหน้าคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง

	 	 4.	 ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังถือเป็นที่สิ้นสุด	 โดยถือคะแนนเสียง 

2	ใน	3	ของจ�านวนคณะกรรมการการเลือกตั้ง	

	 	 5.	 ในกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่ากรณีเกิดจากการทุจริต	

หรือผู้ได้รับการเลือกตั้งขาดคุณสมบัติ	 ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดไปเป็นผู้ได้รับการ						

เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

	 	 ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอผลการเลือกตั้งต่อที่ประชุมใหญ่ได้	 ให้สหกรณ์ฯ	ประกาศ						

รายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการโดยเปิดเผย	 ณ	 ส�านักงานสหกรณ์ฯ	 และให้ถือว่าท่ีประชุมใหญ่ให้ความ									

เห็นชอบผลการเลือกตั้งดังกล่าว

	 3.3	บัตรเลือกตั้ง
	 	 สหกรณ์ก�าหนดบัตรเลือกตั้ง	2	สี	ดังนี้

	 	 	 บัตรเลือกตั้งสีฟ้า		 ใช้ส�าหรับเลือกตั้ง	 กรรมการด�าเนินการ

	 	 	 บัตรเลือกตั้งสีเหลือง	 ใช้ส�าหรับเลือกตั้ง	 ผู้ตรวจสอบกิจการ

	 3.4	 วิธีการเลือกตั้ง
	 	 สมาชิกผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในคร้ังนี้	 จะได้รับบัตรเลือกตั้งตามกลุ่มและหน่วยงานที่

ก�าหนด	ดังนี้

  (1) สมาชิกที่ได้รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ		คือ	บัตรเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ	และ

บัตรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ	ได้แก่

   กลุ่มที่ 1	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 ส�านักงานส่งเสริมการศึกษา 

	 	 	 	 นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	 ส�านักงานคณะกรรมการ 

	 	 	 	 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	 และส�านักงานคณะ 

	 	 	 	 กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

   กลุ่มที่ 3	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล	มหาวทิยาลยัราชภฎั	มหาวทิยาลยั 

	 	 	 	 สวนดุสิต	 และหน่วยงานอื่นในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ 

	 	 	 	 อุดมศึกษา

   กลุ่มที่ 4	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 และส�านักงาน 

	 	 	 	 เลขาธิการสภาการศึกษา
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   กลุ่มที่ 5	 ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม			 

	 	 	 	 ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	 กรมศิลปากร	 สถาบันบัณฑิต 

	 	 	 	 พัฒนศิลป์	 กรมการศาสนา	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ		 

	 	 	 	 ส�านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 กรมพลศึกษา	 กรม 

	 	 	 	 การท่องเทีย่ว	และหน่วยงานทีไ่ม่สงักดัหน่วยงานอืน่	เช่น	ข้าราชการ 

	 	 	 	 เกษียณอายุราชการ

  (2) สมาชิกที่ได้รับบัตรเลือกตั้ง 1 ใบ	คือ	บัตรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ	ได้แก่

   กลุ่มที่ 2	 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

	 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการด�าเนินการเลือกตั้ง

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

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

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

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

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

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

	 สมาชิกขอให้สหกรณ์ก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการด�าเนินการสหกรณ์เป็นมากี่ปีแล้ว 

เป็นกรรมการอีกไม่ได	้ต้องเว้นวรรค	นั้น

	 คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ขอเรียนว่า	 มาตรา	 43	 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ	์

พ.ศ.	 2542	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 ก�าหนดให้ข้อบังคับของสหกรณ์อย่างน้อยต้องมีรายการการเลือกต้ัง 

การด�ารงต�าแหน่ง	การพ้นจากต�าแหน่ง	และการประชุมกรรมการด�าเนินการสหกรณ์	และมาตรา	50	

แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันก�าหนดให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์	 มีวาระอยู่ในต�าแหน่ง 

คราวละสองปี	 นับแต่วันเลือกตั้ง	 (วรรคแรก)	 กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง	 อาจ 

ได้รับเลือกตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน	 (วรรคสาม)	 ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด	 ได้ก�าหนดการด�ารงต�าแหน่งและการพ้นจากต�าแหน่งของกรรมการ 

ด�าเนินการสหกรณ์	ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวแล้ว	ดังนี้

	 ข้อ	 59	 วรรคแรก	 ก�าหนดให้คณะกรรมการสหกรณ์มีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปี

นับแต่วันเลือกตั้ง	และ

	 ข้อ	 59	วรรคสาม	ก�าหนดให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ซึ่งพ้นจากต�าแหน่ง	 อาจ 

ได้รับเลือกตั้งอีกได้	 แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน	 โดยต้องพักอย่างน้อยหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ ์

จึงจะสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการใหม่ได้

	 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

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

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

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

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

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

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

เรื่องสืบเนื่อง
จากการประชุมครั้งที่แล้ว4
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ระเบียบวาระที่

	 1.	 ด้านการบริหาร
	 	 สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร	จ�ากดั	บรหิารงานโดยคณะกรรมการ

ด�าเนินการที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	 2	 ปี	 ตาม

กฎหมาย	 ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์มีวัตถุประสงค์หลักส�าคัญเพื่อส่งเสริมการออมที่มีลักษณะเป็นการ 

ลงทุนร่วมกัน	และช่วยเหลือสมาชิกที่มีความจ�าเป็น	สหกรณ์จึงเป็นแหล่งเงินทุนของมวลสมาชิกและ

สถาบนัการเงนิทีด่�าเนนิการทางธรุกิจ	เพือ่ประโยชน์ของสมาชกิผูเ้ป็นเจ้าของ	ทัง้ในรปูเงนิปันผลต่อหุน้		

เงินเฉลี่ยคืนจากการที่สมาชิกท�าธุรกิจกับสหกรณ์	และสวัสดิการต่างๆ

	 	 ในรอบปี	2560		ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2560	สหกรณ์มทุีนด�าเนนิงาน	12,895,577,870.77	

บาท	มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น	4,947,348,460.00	บาท	ทุนส�ารองของสหกรณ์	521,427,812.28	บาท		

มีสมาชิก	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	จ�านวน	15,844	คน	ทั้งนี้	สหกรณ์ได้ด�าเนินงาน	ดังนี้

	 	 1.1	การให้เงินกู้แก่สมาชิก

 	 	 การให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก	สหกรณ์ให้สมาชิก

กู้ยืมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 ในรอบปี	 2560	 เป็นสัญญาเงินกู้	 จ�านวน	 11,216	 สัญญา	 เป็นเงิน		

3,250,937,406.00	บาท	ตามรายละเอียด	ดังนี้

	 	 	 1.	เงินกู้พิเศษ	 จ�านวน	 38		สัญญา	 เป็นเงินจ�านวน	 43,254,000.00	บาท

	 	 	 2.	เงินกู้สามัญ	 จ�านวน	 8,427		สัญญา	 เป็นเงินจ�านวน	 3,130,291,500.00	บาท

	 	 	 3.	เงินกู้ฉุกเฉิน	จ�านวน	 2,751		สัญญา	 เป็นเงินจ�านวน	 77,391,906.00	บาท

	 	 1.2	การส่งเสริมการออมทรัพย์แก่สมาชิกและครอบครัว

	 	 	 สหกรณ์ได้เปิดบริการเงินฝากแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ	 โดยรับเงินฝากเป็น

ประเภทออมทรัพย์	 ออมทรัพย์พิเศษ	 และเงินฝากประจ�าเพิ่มทวีทรัพย์เพื่อเป็นการส่งเสริมการออม 

ของสมาชิกและครอบครัว	โดยแบ่งเป็น

	 	 	 1.	 เงินฝากออมทรัพย์	 จ�านวน	 27,038		บัญชี	 เป็นจ�านวนเงิน	 171,017,001.46		บาท

	 	 	 2.	 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	 จ�านวน	 3,517		บัญชี	 เป็นจ�านวนเงิน	5,949,440,806.77		บาท

	 	 	 3.	เงินฝากประจ�าเพิ่มทวีทรัพย์	 จ�านวน	 1,248		บัญชี	 เป็นจ�านวนเงิน	 154,574,577.00		บาท

เรื่องรับทราบรายงาน
ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 25605
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	 	 1.3	การลงทุน

	 	 	 คณะกรรมการพิจารณาเงินที่เหลือจากการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกแล้ว	โดยน�า

ส่วนเกนิสภาพคล่องน�าไปลงทนุเพ่ือผลตอบแทนสงูสดุ	และพิจารณาถงึการช่วยเหลอืสหกรณ์ออมทรพัย์

ด้วยกัน	โดยค�านึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ	ตามค�าแนะน�าของกรมส่งเสริมสหกรณ์	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	

คณะกรรมการพฒันาสหกรณ์แห่งชาตแิละพระราชบญัญตัสิหกรณ์	ในปี	2560	สหกรณ์ให้สหกรณ์อ่ืนๆ		

กู้ยืมจ�านวน	 13	สหกรณ	์ รวมเป็นเงิน	 871,877,247.79	บาท	น�าเงินฝากสถาบันการเงินต่างๆ	 รวม 

เป็นเงิน	 1,000,189,367.61	 บาท	 และน�าเงินไปลงทุนในพันธบัตร	 หุ้นกู้และอื่นๆ	 รวมเป็นเงิน	

3,330,635,454.93	 บาท	 การด�าเนินการดังกล่าวท�าให้สหกรณ์ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินจ�านวน	

186,125,138.53	 บาท	 คิดเป็นอัตราร้อยละ	 27.14	 ของรายได้ทั้งหมด	 ซึ่งสูงกว่าปีก่อนเป็นเงิน	

31,513,592.35	บาท

	 	 1.4	การติดตามหนี้

	 	 	 สหกรณ์ได้ด�าเนินการติดตามเร่งรัดหนี้	ด�าเนินคดีและบังคับเอาหนี้คืน	ดังนี้

	 	 	 1.	 ลูกหนี้ไม่เป็นสมาชิกหรือลูกหนี้รับสภาพหนี้	 จ�านวน	 50	 ราย	 113	 สัญญา 

ลูกหนี้ต้นปียกมา	33	ราย	53	สัญญา	เป็นเงิน	15,468,929.34	บาท	เพิ่มระหว่างปี	17	ราย	60	สัญญา	

เป็นเงิน	23,376,868.33	บาท	สามารถติดตามช�าระหนี้ระหว่างปีและช�าระหนี้หมด	6	ราย	6	สัญญา

เป็นเงินต้นจ�านวน	 2,215,761.23	 บาท	 และดอกเบี้ยรับจ�านวน	 1,572,901.00	 บาท	 รวมเป็นเงิน	

3,788,662.23	บาท

	 	 	 2.	 ลูกหนี้ด�าเนินคดี	 จ�านวน	 1	 ราย	 1	 คด	ี เป็นเงินจ�านวน	 430,322.68	 บาท 

อยู่ระหว่างด�าเนินคดี

	 	 	 3.	 ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา	จ�านวน	21	 ราย	24	คด	ีลูกหนี้ต้นปียกมา	20	 ราย 

23	 คดี	 เป็น	 เงิน	 5,578,295.70	 บาท	 เพิ่มขึ้นระหว่างปี	 1	 ราย	 1	 คด	ี เป็นเงิน	 241,411.54	 บาท 

ช�าระหนี้หมด	2	ราย	2	คดี	เป็นเงินต้นจ�านวน	607,791.04	บาท	และดอกเบี้ยรับจ�านวน	50,414.44	

บาท	สามารถติดตามช�าระหนี้ระหว่างปีเป็นเงินต้นจ�านวน	1,600,885.20	บาท	และดอกเบี้ยรับจ�านวน	

206,035.19	 บาท	 รวมเป็นเงิน	 1,806,920.39	 บาท	 ตัดหนี้สูญ	 3	 ราย	 3	 คดี	 คงเหลือลูกหนี้ตาม 

ค�าพิพากษายกไป	16	ราย	19	คดี

	 	 	 สรุปคณะกรรมการติดตามหนี้สิน	สามารถติดตามหนี้สินในปี	2560	ให้สหกรณ์ฯ

เป็นเงินต้น	3,816,646.43	บาท	ดอกเบี้ย	1,778,936.19	บาท	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	5,595,582.62	บาท

	 2.	ด้านการสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าของสหกรณ์
	 	 สหกรณ์ด�าเนินการมาเป็นปีที	่ 40	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 สหกรณ์มีสินทรัพย์ 

รวม	 12,895,577,870.77	 บาท	 ได้เพ่ิมการให้บริการด้านสินเชื่อแก่สมาชิกอย่างทั่วถึง	 รวดเร็ว 

มีมาตรฐานมากขึ้น	 มีระบบการจ่ายเงินและการช�าระเงินผ่านระบบธนาคารมากขึ้น	 ซึ่งการจ่ายเงินกู้
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สามัญ	และการจ่ายเงินปันผล	เงินเฉลี่ยคืน	จะจ่ายผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)			

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)		ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)		และธนาคารกรุงเทพ	

จ�ากัด	(มหาชน)		โดยให้สมาชิกเลือกว่าจะผ่านบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของสหกรณ์	หรือบัญชี

เงินฝากธนาคาร

	 	 ในการให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ได้ปรับปรุงส�านักงานให้ทันสมัยและอ�านวยความ

สะดวกแก่สมาชิก	โดยจัดให้มีจุดบริการให้สมาชิกสามารถสืบค้นข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตนเอง	พร้อมทั้ง

สมาชิกสามารถค้นหาข้อมูลส่วนตัวได้โดยใช้บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ	ตลอดจนได้จัดสถานที่ไว้

ให้สมาชิกค้นคว้าข้อมูลต่างๆ	เป็นมุมหนังสือ	และมีเครื่องดื่มไว้ส�าหรับรับรองสมาชิกเพื่อให้เกิดความ

สะดวกยิ่งขึ้น

	 	 คณะกรรมการด�าเนินการ	 ค�านึงถึงประโยชน์ของสมาชิกที่ฝากเงินและส่งค่าหุ้นและ

รวมทั้งสมาชิกที่กู้เงินเป็นส�าคัญ	 จากผลการด�าเนินการดังกล่าว	 ท�าให้สหกรณ์สามารถจ่ายเงินปันผล

อัตราร้อยละ	5.25	เงินเฉลี่ยคืนอัตราร้อยละ	19

	 3.	ด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
	 	 ในรอบปี	 2560	 คณะกรรมการด�าเนินงานได้พิจารณาให้ความรู้แก่สมาชิก	 คณะ

กรรมการด�าเนินการ	และเจ้าหน้าที	่ดังนี้

  3.1	การประชุมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “การจัดท�าแผนการด�าเนินงานในฝ่ายต่างๆ	 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด”	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกฝ่าย 

มีแผนงาน/โครงการประจ�าปี	 มีเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน	 ซักซ้อมความเข้าใจให้ทุกฝ่ายมี 

ความเข้าใจในแผนการด�าเนินงาน	 มีความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละโครงการตามแผนการ

ด�าเนนิงาน	และให้ผลการปฏบัิตงิานเกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลทีส่ร้างความส�าเรจ็ให้กบัสหกรณ์	

โดยจัดวันที	่18	มีนาคม	2560	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

   ผลที่ได้รับ		ได้แผนการด�าเนินงานประจ�าปี	2560	จ�านวน	37	โครงการ	โดยใช้

งบประมาณจากทุนและงบด�าเนินการเป็นเงิน	25,170,000.-	บาท	ทุกฝ่ายมีเป้าหมายในการปฏิบัติงาน

ทีช่ดัเจน	มีความเข้าใจในวิธกีารปฏบิตังิานในแต่ละโครงการ	และผลการปฏบัิตงิานมปีระสทิธิภาพและ

ประสิทธิผลที่สร้างความส�าเร็จให้กับสหกรณ์ฯ	 ตามวัตถุประสงค์	 โดยผู้รับผิดชอบมีส่วนร่วมในการ 

จัดท�าแผนการด�าเนินงานทั่วทั้งองค์กร

  3.2	 โครงการสมัมนา	เรือ่ง	“สหกรณ์สญัจรพบผูบ้รหิารและสมาชกิ”		มีวตัถปุระสงค์

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารและสมาชิกในหน่วยงานของสมาชิก	 รับฟังปัญหาและ

ข้อเสนอแนะต่างๆ	 เกี่ยวกับสมาชิก	 ให้สมาชิกทราบสิทธิประโยชน์ของตนเองและการด�าเนินงานของ

สหกรณ์	 ให้บริการด้านต่างๆ	 ของสหกรณ์นอกสถานที่	 และเป็นการประชาสัมพันธ์งานของสหกรณ์ 

ให้สมาชิกและสาธารณชนทราบ	โดยจัดจ�านวน	6	ครั้ง

	 	 	 ครั้งที่	1	 วันที่	18	กรกฎาคม	2560		ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
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	 	 	 ครั้งที่	2	 วันที่	17	สิงหาคม	2560		ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

	 	 	 ครั้งที	่3	 วันที่	22	สิงหาคม	2560		ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

	 	 	 ครั้งที่	4	 วันที่	7	กันยายน	2560	ณ	ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

	 	 	 ครั้งที่	5	 วันที่	14	กันยายน	2560		ณ	กรมพลศึกษา

	 	 	 ครั้งที่	6	 วันที่	10	ตุลาคม	2560		ณ	ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

   ผลที่ได้รับ	 	 ฝ่ายบริหารและสมาชิกในหน่วยงานต่างๆ	 เกิดความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างกัน	 ได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะที่ดีจากสมาชิก	 และได้รับบริการด้านต่างๆ	 นอกสถานที่

ของสหกรณ์	สมาชกิทราบสทิธปิระโยชน์ของตนเองและการด�าเนนิงานของสหกรณ์	และทราบข่าวสาร

เกี่ยวกับงานของสหกรณ์มากขึ้น	ส่งผลท�าให้สหกรณ์มีสมาชิกเพิ่มขึ้น

  3.3	 โครงการสัมมนาเร่ือง	 “การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์กับ

ตัวแทน	 และสมาชิกกลุ่มผู้น�า”	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านต่างๆ	 ที่เก่ียวกับสหกรณ์แก่สมาชิก	

ตัวแทน	และกลุ่มผู้น�า	และเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างสหกรณ์	สมาชิกตัวแทน	และกลุ่มผู้น�า	กับ

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์	 สร้างความสัมพันธ์	 ความเข้าใจ	 และทัศนคติที่ดีระหว่างสมาชิกกับ

สหกรณ์	สร้างความสมัพันธ์และมเีครือข่ายของสมาชกิทีม่าจากหน่วยงานต่างๆ	รบัฟังปัญหาและความ

ต้องการของสมาชิกด้านต่างๆ	และเป็นการบ�าเพ็ญประโยชน์ในด้านต่างๆ	โดยจัดระหว่างวันที่	24-25	

มิถุนายน	2560		ณ	โรงแรมพัทยา	ปาร์ค	บีช	รีสอร์ท	จังหวัดชลบุรี

   ผลที่ได้รับ	 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักและคุ้นเคยกับบุคลากรของสหกรณ์	 มีการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน	 และมีทัศนคติที่ดีต่อสหกรณ์	 มีเครือข่ายของสมาชิกสหกรณ์ 

เพิ่มมากขึ้น	สหกรณ์ทราบปัญหาและความต้องการของสมาชิก	ผู้เข้าร่วมโครงการได้บ�าเพ็ญประโยชน์

ด้านต่างๆ	ร่วมกัน

  3.4	 โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารและด้านการจัดการ	 สร้างเครือข่ายกับ 

หน่วยงานภายนอก	 และเป็นการเสริมสร้างความรู ้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	 เพื่อน�าความรู ้และ

ประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนางานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า	โดยจัดระหว่างวันที่	9-11	ธันวาคม	2560		

ณ	โรงแรม	PARCO	จังหวัดนครราชสีมา

   ผลทีไ่ด้รบั	ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์	สหกรณ์มเีครือข่าย

กับหน่วยงานภายนอก	และมีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

  3.5	 โครงการอบรมและสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ด้านสหกรณ์	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

บุคลากรของสหกรณ์มีความรู้ด้านสหกรณ์และความรู้ที่เกี่ยวกับการท�างาน	 และมีความพร้อมในการ

ก้าวสูป่ระชาคมอาเซยีน	น�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปประยกุต์ใช้ในการด�าเนนิงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า	และ

เพื่อให้สหกรณ์มีความมั่นคงตามความคาดหวังของสมาชิก	 และมีความน่าเชื่อถือและมีเสถียรภาพ 

โดยจัดวันที่	11-14	พฤษภาคม	2560		ณ	เกาะพยาม	จังหวัดระนอง

   ผลที่ได้รับ	 บุคลากรของสหกรณ์มีความรู้ด้านสหกรณ์และความรู้ที่เกี่ยวกับการ
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ท�างานเพิ่มขึ้น	 สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการด�าเนินงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า		

และท�าให้สหกรณ์มีความมั่นคง	มีความน่าเชื่อถือ	และมีเสถียรภาพตามความคาดหวังของสมาชิก

  3.6	 โครงการศึกษา	 อบรม	สัมมนา	 กับหน่วยงานภายนอก	 	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 

ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการมีความรู้ด้านสหกรณ์	 และความรู้ด้านอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	

เป็นการสร้างเครือข่ายและมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายนอกที่มีรูปแบบเดียวกัน	 มีการ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านสหกรณ์ที่ทันสมัย	 และน�าความรู้ที่ได้ศึกษามาพัฒนางาน 

ของสหกรณ์

   ผลที่ได้รับ	ผู้บริหาร	ฝ่ายจัดการ	ได้พัฒนาความรู้	ความสามารถในด้านสหกรณ์

จากภายนอกเพิ่มมากข้ึน	 มีเครือข่ายความร่วมมือและมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายนอก 

มากขึ้น	 ได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ทันสมัย	 และน�าความรู้ที่ได้ศึกษามาปรับปรุง

พัฒนางานของสหกรณ์

  3.7	 โครงการให้ความรู้กับสมาชิกใหม	่	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านอุดมการณ์

และวธิกีารของสหกรณ์	สมาชกิทราบวิธรีกัษาสิทธปิระโยชน์ของตนเอง	พบปะสงัสรรค์ระหว่างสหกรณ์

กับสมาชิกใหม	่และเป็นการประชาสัมพันธ์งานของสหกรณ์

   ผลที่ได้รับ	 สมาชิกทราบอุดมการณ์และวิธีการ	 มีการรักษาสิทธิประโยชน์ของ

ตนเอง	มีขวัญและก�าลังใจ	และทราบข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์มากขึ้น

  3.8	 โครงการจัดงาน	“๔	ทศวรรษ	 เจิดจรัส	สอ.ศธ.”	 	มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ

เฉลิมฉลองความส�าเร็จในการบริหาร	 สอ.ศธ.	 ครบ	 40	 ปี	 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของ

สหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป	 และสร้างความเชื่อม่ันและความภูมิใจให้กับมวลสมาชิก	 โดย 

จัดวันที่	29	มีนาคม	2560		ณ	หอประชุมคุรุสภา	กรุงเทพมหานคร

   ผลที่ได้รับ	 	สมาชิกและบุคคลทั่วไปได้รับทราบความเป็นมา	และกิจกรรมต่างๆ	

ของ	สอ.ศธ.	และเกิดทัศนคติที่ดี	มีความเชื่อมั่น	ความภูมิใจและศรัทธาในสหกรณ์มากยิ่งขึ้น

	 4.	 ด้านการให้สวัสดิการ
	 	 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ	 ได้ค�านึงถึงการจัดสวัสดิการ	 ให้สมาชิกทุกท่านควร														

จะมีความสุขและสุขภาพแข็งแรง	 เพิ่มพูนความรู้ในการดูแลและรักษาสุขภาพตนเอง	 และสามารถ 

หาอาชีพเสริมเพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว	 และได้รับสวัสดิการที่ดีท�าให้สมาชิกพึงพอใจมากที่สุด 

จึงก�าหนดจัดโครงการต่างๆ	ดังนี้

  4.1	 โครงการรกัษ์สขุภาพ	เรือ่ง	การพฒันากายและจิต	เพือ่ชวีติทีส่ดใส	โดย	นายสง่า	

ดามาพงษ	์และพระปริยัติธรรมธาดา	รองเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ	เมื่อวันที่	27	พฤศจิกายน	2560		

ณ	ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น	มาลากุล	กระทรวงศึกษาธิการ

   ผลที่ได้รับ	 สมาชิกมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้น	 ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคภัย	

พร้อมทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการบ�าบัดโรคต่างๆ	เพื่อน�าไปใช้กับชีวิตประจ�าวันได้ดีขึ้น

48 รายงานกิจการประจำาปี  2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด



  4.2	 โครงการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม	(ไหว้พระ	9	วัด)	ณ	จังหวัดนครปฐม	

เมื่อวันที่	18	กันยายน	2560

   ผลที่ได้รับ		สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ	มีความพึงพอใจโครงการนี้มาก	เป็นการ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย	พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนด้านการศาสนา

  4.3	 โครงการรวมพลคนโสด	ส�าหรบัพาสมาชกิทีม่สีถานภาพโสดให้รบัสวสัดกิารและ

มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกัน	โดยพาสมาชิกไปทัศนศึกษา	ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	วันเสาร์ที่	27	

พฤศจิกายน	2560		ณ	เมืองมัลลิกา	ร.ศ.124	จังหวัดกาญจนบุรี

   ผลที่ได้รับ	 สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ	 มีความพึงพอใจโครงการนี้มาก	 สามารถ

เชื่อมโยงเครือข่าย	พร้อมทั้งเป็นการอนุรักษ์ศิลปกรรม	ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

	 	 4.4	 ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์	 สหกรณ์ให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก	 

ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา	(ปริญญาตรี)	จ�านวน	1,205	ทุนๆ	ละ	1,500.-	บาท	เป็นเงิน	

1,807,500.-	 บาท	 โดยมีการจัดพิธีเชิญผู้ปกครองและนักเรียนเป็นตัวแทนแต่ละหน่วยงานมารับมอบ

ทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิก	เมื่อวันที่	14	ตุลาคม	2560		ณ	ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น	มาลากุล		

และส่วนที่เหลือโอนเข้าบัญชีเงินฝากสมาชิก

   ผลท่ีได้รับ		สมาชกิทีเ่ข้าร่วมโครงการ		พงึพอใจโครงการน้ีมาก	ท�าให้บตุรสมาชกิ

มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ

	 	 4.5	 โครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ให้แก่สมาชิก	 สหกรณ์ตระหนักถึงการส่งเสริม 

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก	 ให้มีโอกาสสร้างรายได้	 เป็นการลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว 

จึงได้จัดท�าโครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ให้แก่สมาชิกตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	เมื่อวันอาทิตย์ที่	16	

ธันวาคม	2560		ณ	คณะคหกรรมศาสตร์	มทร.พระนคร	จ�านวน	3	หลักสูตร	ได้แก่	คัพเค้ก	โรตีพิซซ่า		

มาลัยคริสตัล

   ผลที่ได้รับ	 สมาชิกมีการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ	 เป็นแนวทางในการท�า 

อาชีพเสริม	เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	มีคุณค่า	ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว		

	 	 4.6	การให้ความช่วยเหลือกับสมาชิกเกี่ยวกับด้านสวัสดิการต่างๆ	ได้แก่

	 	 	 4.6.1	 สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก	 เป็นเงิน	 6,804,000.00	บาท

	 	 	 4.6.2	 สวัสดิการสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิก	 เป็นเงิน	 373,500.00	บาท

	 	 	 4.6.3	 สวัสดิการสมาชิกอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์	 เป็นเงิน	 5,025,000.00	บาท

	 	 	 4.6.4	 สวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร	 เป็นเงิน	 109,034.50	บาท

	 	 	 4.6.5	 สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกทุพพลภาพ	 เป็นเงิน	 12,500.00	บาท

	 	 	 4.6.6	 สวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย,	วาตภัย	 เป็นเงิน	 30,500.00	บาท

	 	 	 4.6.7	 ร่วมท�าบุญทอดผ้าป่าและกฐินการกุศล	 เป็นเงิน	 67,800.00	บาท

	 	 	 4.6.8	 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหน่วยงานต่างๆ	 เป็นเงิน	 570,879.46	บาท
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	 5.	ด้านระเบียบและกฎหมาย			
	 	 5.1	งานพัฒนาข้อบังคับ	ระเบียบ	และประกาศของสหกรณ์

	 	 	 5.1.1	 ปรับปรุงแก้ไขและยกร่างข้อบังคับสหกรณ์	

	 	 	 5.1.2	 จดัท�าระเบยีบสหกรณ์ฯ	ว่าด้วย	การเกบ็รกัษา	การยมื	และการท�าลายเอกสาร	

พ.ศ.	2560

	 	 	 5.1.3	 จดัท�าระเบยีบสหกรณ์ฯ	ว่าด้วย	การรบัฝากเงนิจากสหกรณ์อืน่	พ.ศ.	2560

	 	 	 5.1.4	 จัดท�าระเบียบสหกรณ์ฯ	ว่าด้วย	การรับฝากเงินจากสมาชิก	พ.ศ.	2560

	 	 	 5.1.5	 จัดท�าระเบียบสหกรณ์ฯ	ว่าด้วย	การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน	พ.ศ.	2560

	 	 	 5.1.6	 จัดท�าประกาศ	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์การกู้เงินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

พ.ศ.	2560

	 	 	 5.1.7	 ปรับปรุงประกาศสหกรณ์ฯ	เรื่อง	หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิก	

	 	 	 5.1.8	 ปรับปรุงประกาศสหกรณ์ฯ	เรื่อง	หลักเกณฑ์การกู้เงินโครงการช่วยเหลือ

เพื่อด�ารงชีพ

	 	 	 5.1.9	 ปรับปรุงประกาศสหกรณ์ฯ	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญโครงการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต

	 	 	 5.1.10	จัดท�าประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด	

เรื่อง	นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง

	 	 	 5.1.11	จัดท�านโยบายและแนวทางการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง

	 	 	 5.1.12	จัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการด้านการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	 และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ 

ท�าลายล้างสูง

	 	 5.2	งานให้ค�าปรึกษาแนะน�าด้านกฎหมายแก่สมาชิก

	 	 	 5.2.1	 ให้ค�าปรึกษา	 เรื่อง	 คู่สมรสของสมาชิกแสดงความประสงค์จะให้ความ

ยินยอมในการกู้เงินด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่

	 	 	 5.2.2	 ตอบข้อหารือ	 เรื่อง	 การขอรับเงินปันผลของลูกหน้ีที่ถูกกองบังคับคดี 

ล้มละลายอายัดค่าหุ้น

	 	 	 5.2.3	 ตอบข้อหารือ	 เรื่อง	 การขอให้ทบทวนข้อก�าหนดการจ่ายเงินปันผล/ 

เงินเฉลี่ยคืน

	 	 	 5.2.4	 ตอบข้อหารือ	 เรื่อง	 ผู ้ค�้าประกันของลูกหนี้ตามค�าพิพากษาขอความ 

ช่วยเหลือจากสหกรณ์
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	 	 	 5.2.5	 ตอบข้อหารือ	 เรื่อง	 สมาชิกร้องขอให้สหกรณ์แก้ไขระเบียบการให้เงินกู ้

แก่สมาชิก

	 	 	 5.2.6	 ตอบข้อหารือ	 เรื่อง	 การรับฝากเงินหรือเปิดบัญชีเงินฝากของสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห	์สอ.ศธ.

	 	 	 5.2.7	 ตอบหารือ	 เรื่อง	 สมัครสมาชิก	 สอ.ศธ.	 ของเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนา

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

	 	 	 5.2.8	 รายงานข้อมูลทางการเงินเพื่อติดตามคุณภาพและสถานะสินทรัพย์/ 

หนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

	 	 	 5.2.9	 ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงนิ	และกฎหมายว่าด้วยการสนบัสนุนทางการเงนิแก่การก่อการร้าย	และการ

แพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง

	 	 	 5.2.10	ให้ค�าปรึกษาแนะน�าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอนุบัญญัติที่ออกตามความ 

ในกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 และกฎหมายว่าด้วยการการสนับสนุน

ทางการเงินแก่การก่อการร้าย	และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง

	 	 5.3	การศึกษาดูงานด้านกฎหมายสหกรณ์นอกสถานที	่ศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น	 เพื่อ

น�ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์และมวลสมาชิก	จ�านวน	3	สหกรณ์	ได้แก่

	 	 	 				1)		สหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�าพูน	จ�ากัด

	 	 	 				2)		สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่	จ�ากัด

	 	 	 				3)		สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้	จ�ากัด

   ประโยชน์ที่ได้รับ

	 	 		 1)	 มีมต	ิข้อบังคับ	ระเบียบ	และประกาศของสหกรณ์ทันสมัย	และสอดคล้องกับ				

สถานการณ์ปัจจุบัน

	 	 	 2)	 คณะกรรมการด�าเนนิการและเจ้าหน้าทีม่คีวามรูค้วามเข้าใจ	และสามารถน�า	

ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 และประกาศ	 รวมทั้งค�าวินิจฉัยไปใช้ได้อย่างถูกต้อง	 เหมาะสมและเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อสมาชิกและสหกรณ์

	 	 	 3)	 คณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ	 ของสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	 ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น	และประสบการณ์

กับคณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น	น�ามาพัฒนาระบบ	ATM	Online	และระบบ

สมาชกิออนไลน์ผ่านมอืถอื	และ	Web	(iMember	Mobile	&	Web	Application)	ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด

	 	 	 4)	 คณะกรรมการด�าเนินการ	 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ 

ควรค�านึงถึงการให้สวัสดิการกับสมาชิกอย่างเหมาะสมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
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	 	 	 5)	 สหกรณ์สามารถเรียกเก็บและติดตามช�าระหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น		

	 	 	 6)	 สหกรณ์มีเครือข่ายเพิ่มขึ้นโดยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้าน

สหกรณ์กับสหกรณ์อื่นๆ

	 	 	 7)	 คณะกรรมการและสมาชกิสามารถน�าประสบการณ์มาพัฒนาการบรหิารงาน

ของสหกรณ	์อย่างเหมาะสม

	 6.	ด้านประชาสัมพันธ์
	 	 องค์กรใดมสีมาชิกทีเ่ข้มแขง็	มผีลงานเป็นท่ีปรากฏเป็นรปูธรรม	มีการบรกิารทีเ่ป็นเลศิ						

มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่น่าเลื่อมใสศรัทธา	 ภาพขององค์กรที่เกิดขึ้นในจิตใจย่อมเป็นภาพที่ดี 

น่าเชื่อถือ	 มีผลให้การปฏิบัติงานตามพันธกิจขององค์กรบรรลุเป้าหมาย	 ดังนั้น	 การประชาสัมพันธ์จึง

เป็นกจิกรรมท่ีมบีทบาทส�าคญัต่อการด�าเนนิงานขององค์กร	เพ่ือเสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจทีถ่กูต้อง

ตรงกันต่อสมาชิกและกลุ่มเป้าหมาย	 อันจะได้มาซึ่งศรัทธาและความร่วมมือระหว่างสหกรณ์และ 

กลุ่มเป้าหมายโดยการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนประชาสัมพันธ์ขององค์กร

	 	 6.1	 จัดพิมพ์สาร	สอ.ศธ.	จ�านวน	3	ฉบับ	ดังนี้

	 	 	 ฉบับที	่1		ประจ�าเดือนมกราคม	-	เมษายน	2560

	 	 	 ฉบับที	่2		ประจ�าเดือนพฤษภาคม	-	สิงหาคม	2560

	 	 	 ฉบับที	่3		ประจ�าเดือนกันยายน	-	ธันวาคม	2560

	 	 6.2	 จัดกิจกรรม	“ช่วยเหลือเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร”	ณ	โรงเรียนต�ารวจตระเวน

ชายแดนตะโกปิดทอง	 จังหวัดราชบุรี	 ซึ่งเป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ด�าเนินการโครงการตามพระ

ราชด�าร	ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีโดยมวีตัถุประสงค์เพือ่ช่วยเหลอืเดก็นักเรียน

ที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร	ให้มีโอกาสเรียนหนังสือในรูปแบบโครงการจักรยานยืมเรียน	โครงการอาหาร

กลางวันแบบยั่งยืน	ศูนย์การเรียนรู	้ทุนการศึกษา	อุปกรณ์การกีฬา	ปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตให้เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ	 ท�าประโยชน์ต่อสังคม	 จ�านวนกว่า	 250	 คน	 

เมื่อวันที่	4	มิถุนายน	2560

	 	 6.3	 จัดกิจกรรมแบ่งปันสิ่งดีๆ	 กลับคืนสู่สังคมและการร่วมท�าบุญในโอกาสต่างๆ	

“โครงการถวายปัจจัยเพื่อสนับสนุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรผู้อบรมบาลี	 จ�านวน	400	รูป	 โดย 

มวีัตถปุระสงค์เพือ่รักษาพระพุทธพจนแ์ละสบืสานพระปรยิตัิธรรมบาล	ีเพิ่มพนูความรูแ้ละสร้างฉนัทะ

ในการศกึษาภาษาบาลีแก่พระภกิษสุามเณร	สร้างศรทัธาสาธชุนให้การศกึษาสงฆ์	ณ	วดัโมลโีลกยาราม						

ราชวรวิหาร	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	23	กรกฎาคม	2560

	 	 6.4	จัดกิจกรรมฟื้นฟูและบ�ารุงรักษาสวนพุทธมณฑล	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู

สวนหย่อมพุทธมณฑลท่ีเสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา	จ�านวน	3	สวนหย่อม	โดย

ดูแลบ�ารุงรักษาสวนสาธารณะของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	ให้มี
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ความเรียบร้อยสวยงามอย่างสม�่าเสมอ	และเป็นสถานที่พักผ่อนส�าหรับบุคคลทั่วไป	ณ	พุทธมณฑล	

ต�าบลศาลายา	อ�าเภอนครชัยศรี	จังหวัดนครปฐม

	 	 6.5	 จัดกิจกรรม	 สอ.ศธ.	 ร่วมใจอนุรักษ์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	 “ปลูกปะการังชายฝั่ง”	 ณ	

หาดเตยงาม	 อ�าเภอสัตหีบ	 จังหวัดชลบุรี	 ภายใต้การดูแลของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน	 โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่สร้างการเรยีนรู	้และเสรมิความเข้าใจให้หน่วยงาน	ได้เห็นความส�าคญัของการอนรุกัษ์

และฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่ง	คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ทะเลไทย	และปลูกจิตส�านึกให้ผู้ที่เข้าร่วมได้รู้จัก

การอนุรักษ์เพื่อรักษาสมดุลใต้ท้องทะเล	เมื่อวันที่	5	สิงหาคม	2560

	 	 6.6	 สื่อสารเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นปัจจุบันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ทางเว็บไซต์	 (www.moecoop.com)	 แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	

จ�ากัด	มากกว่า	12,000	คน

	 	 6.7	 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และป้ายไวนิลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ	 ของ

สหกรณ์	อาทิ	โครงการสหกรณ์สญัจรพบผู้บรหิารและสมาชกิ	ครัง้ที	่1	มหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม	

ครั้งที่	 2	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	 ครั้งที่	 3	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 ครั้งที่	 4	

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 ครั้งที่	 5	 กรมพลศึกษา	และครั้งที่	 6	 ส�านักงานพระพุทธศาสนา 

แห่งชาติ,	โครงการรวมพลคนโสด	ณ	เมืองมัลลิกา	ร.ศ.๑๒๔	จังหวัดกาญจนบุรี,	โครงการรักษ์สุขภาพ	

ประจ�าป	ี 2560	ณ	 ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น	 มาลากุล,	 กิจกรรมแบ่งปันสิ่งดีๆ	 กลับ 

คืนสู่สังคม	และการร่วมท�าบุญในโอกาส	ต่างๆ	“ช่วยเหลือเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร”	ณ	โรงเรียน

ต�ารวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง	จงัหวดัราชบรุ,ี	โครงการฝึกอาชพีเพ่ือเสรมิรายได้ให้กับครอบครวั

สมาชิก	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร,	จัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก	และการ

แสดงปาฐกถาธรรม	โดย	พระพรหมมังคลาจารย์	 (ดร.เจ้าคุณธงชัย)	ณ	หอประชุมคุรุสภา,	โครงการ 

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 พาสมาชิกท�าบุญไหว้พระ	 9	 วัด	ณ	 จังหวัดนครปฐม,	 พิธีมอบทุนการศึกษา 

บุตรสมาชิก	ประจ�าปี	2560	ณ	ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น	มาลากุล	เป็นต้น

	 7.	ด้านเชื่อมโยงเครือข่าย
	 	 ส�าหรับในปีที่ผ่านมา	สอ.ศธ.	ได้เชื่อมโยงเครือข่ายกับสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ	ดังนี้

	 	 1.	 เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตดุสิต	 ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์	 โดยสหกรณ์เขต

พืน้ที	่1	กรงุเทพมหานคร	ได้จดัให้มเีครอืข่ายทกุเขตในกรุงเทพมหานคร	ซึง่ในเขตดสุติมีจ�านวน	38	สหกรณ์	

มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงและช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสหกรณ์	 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	เป็นศูนย์ประสานความร่วมมือ	มี	นายเอนก		ศรีส�าราญรุ่งเรือง	

ผู้จัดการ	เป็นที่ปรึกษาเครือข่าย	และ	นางดวงเดือน		สายสมบัติ	รองผู้จัดการ	เป็นเลขานุการเครือข่าย	

ดังกล่าว

	 	 2.	 เครอืข่ายจตภุาค	ีสอ.ศธ.	เป็นสมาชกิเครอืข่ายจตุภาคี		ซึง่เป็นการร่วมมือกนัระหว่าง		

4	 สหกรณ์	 ได้แก่	 สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด	 สอ.ครูกรมสามัญศึกษา	 จ�ากัด	
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สอ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 จ�ากัด	 และ	 สอ.วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 เพื่อช่วยเหลือด้านวิชาการ		

สวัสดิการ	การเงินและอื่นๆ

	 	 3.	 เครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย	 จ�ากัด	 เป็นการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและ 

จริงจังในการลงทุน	แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	ปรึกษาหารือ	และให้ข้อคิดเห็นในด้านการบริหาร	เพื่อ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์	 ซึ่งในปี	 2560	 นายเชาว์เลิศ	 	 ขวัญเมือง			

ประธานกรรมการ	เป็นผูแ้ทนสหกรณ์	ศธ.	เข้าร่วมประชมุและได้รับการเลอืกตัง้จากทีป่ระชมุใหญ่สามญั

ประจ�าปี	2560	ให้เป็นรองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย	จ�ากัด	 	

	 	 4.	 เครอืข่ายชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัย์ไทย	ไอซที	ีจ�ากดั	เป็นการร่วมมอืกนัอย่างใกล้ชดิ 

และจริงจังด้านระบบคอมพิวเตอร์	แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร	และให้ข้อคิดเห็นในด้านการบริหาร	เพื่อ

ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์	โดยมี	นายจรญู		ชลูาภ	เป็นกรรมการด�าเนนิการ 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย	ไอซีที	จ�ากัด

	 	 5.	 เครือข่ายระดับประเทศ	โดย	นายเอนก		ศรีส�าราญรุ่งเรือง	ผู้จัดการ	ได้รับเลือกตั้ง

เป็นประธานผู้ตรวจสอบกิจการ	 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 นับเป็นประโยชน์ต่อเครือข่าย

ขบวนการสหกรณ์	 ที่ช่วยดูแลผลประโยชน์ของสหกรณ์ด้วยกันทั้ง	 7	 ประเภท	 8,000	 กว่าสหกรณ ์

ทั่วประเทศ	และได้รับเลือกตั้งเป็นประธานชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย

	 	 6.	 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก	 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	

กรุงเทพมหานคร	 พื้นที่	 1	 เป็นความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตพื้นที่	 1	 เพื่อจัดอบรม

สัมมนาและส่งเสริมการศึกษาแก่กรรมการ	 เจ้าหน้าที่	 และสมาชิกของสหกรณ์สมาชิก	 นายเอนก 

ศรีส�าราญรุ่งเรือง	ผู้จัดการ	ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา	และ	นางดวงเดือน		สายสมบัติ	รองผู้จัดการ		

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการ

	 	 จากการพัฒนาสหกรณ์ในทุกๆ	ด้าน	ส�านักงานสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	พื้นที่	1	ได้

จัดระดับมาตรฐานสหกรณ์	 เพื่อวัดความเป็นองค์กรของสมาชิกตามหลักการสหกรณ์	 การปฏิบัติตาม

กฎหมาย	และการบริหารจัดการภายใน	ประจ�าปี	2560	“ผ่านมาตรฐานระดับดีเลิศ”

	 	 สหกรณ์	 มุ่งเน้นที่จะเป็นสหกรณ์ชั้นน�าที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก	 และสร้าง 

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงเครือข่ายทุกด้าน	เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติต่อไป			

	 	 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ
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ระเบียบวาระที่

รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

ประจ�าปี  2560

เสนอ		ที่ประชุมใหญ	่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด

	 ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2559	เมื่อวันที่	11	กุมภาพันธ์	2560	ได้มีมติเลือกตั้ง

ให้ข้าพเจ้าและทีมงานในบริษัท	วรกรและสุชาดาสอบบัญชี	จ�ากัด	เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธกิาร	จ�ากดั	ส�าหรบัปีทางบญัชสีิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2560	นัน้	

ข้าพเจ้าและทมีงานได้ท�าการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด�าเนนิการ

เป็นประจ�าทุกเดือนแล้ว	ส�าหรับผลการตรวจสอบประจ�าป	ี2560	สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

	 1.	 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
	 	 1.1	 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน	การบัญชี

	 	 1.2	 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านอื่นๆ	ของสหกรณ์

	 	 1.3	 เพือ่ให้ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะในการเพ่ิมประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการ

ปฏิบัติงานโดยจัดท�ารายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นประจ�าทุกเดือนและประจ�าปี

	 2.	 ขอบเขตการตรวจสอบ
	 	 2.1	 ตรวจสอบเอกสาร	สรรพสมดุบญัช	ีทะเบยีน	และการเงนิ	ตลอดจนทรพัย์สินและ

หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์	เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง

	 	 2.2	 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด�าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของ

สหกรณ์	 เพื่อประเมินผล	 และอาจให้ข้อแนะน�าแก่กรรมการด�าเนินการ	 ผู้จัดการ	 และเจ้าหน้าที่ของ

สหกรณ	์ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ

เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการ
ประจ�าปี 25606
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	 	 2.3	 ตรวจสอบการจัดจ้าง	 และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์	 ตลอดจนหนังสือ 

สัญญาจ้าง	และหลักประกัน

	 	 2.4	 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน	 และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 

ประจ�าปีของสหกรณ์

	 	 2.5	 ติดตามผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการด�าเนินการ	 เพื่อพิจารณาหาทาง

ปรับปรุงแผนงาน	ข้อบังคับ	ระเบียบ	มติ	ตลอดจนค�าสั่งต่างๆ	ของสหกรณ์

	 	 2.6	 ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	มต	ิและค�าสั่งของสหกรณ์

หรือกิจการอื่นๆ	เพื่อให้เกิดผลดีแก่การด�าเนินกิจการของสหกรณ์

	 3.	 การบัญชี
	 	 3.1	 สหกรณ์ใช้ระบบบญัชเีป็นไปตามแบบทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ก�าหนด	ซึง่เหมาะสม

และเพียงพอกับปริมาณธุรกิจ

	 	 3.2	 การบันทึกบัญชขีองสหกรณ์ครบถ้วน	เป็นปัจจบุนั	และมเีอกสารประกอบรายการ

บัญชีเพียงพอที่จะใช้เป็นหลักฐานทางบัญชีได้

	 4.	 การเงิน
	 	 4.1	 ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	มีเงินสดคงเหลือ	 949,814.34	บาท	อยู่ในความ 

รับผิดชอบของ	นางสมจิตร		ธัมวิสุทธิวรากร	ต�าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ

	 	 4.2	 ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2560	มีเงินฝากธนาคาร	ดังนี้

รายการ
31	ธันวาคม	2560

(บาท)
31	ธันวาคม	2559

(บาท)
เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

กระแสรายวัน												

ออมทรัพย	์															

ออมทรัพย์พิเศษ	

ประจ�า										

	100,004.02	

	155,588,686.52	

166,375.36	

359,307.60	

		2,004.02	

	209,531,369.83	

	124,966.55	

	358,085.57	

98,000.00		

(53,942,683.31)

41,408.81	

1,222.03	

4,890.17

(25.74)

33.14	

0.34	

รวม 	156,214,373.50	 	210,016,425.97	 (53,802,052.47) (25.62)
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	 	 4.3	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	มีเงินฝากสหกรณ์อื่น	ดังนี้

รายการ
31	ธันวาคม	2560

(บาท)
31	ธันวาคม	2559

(บาท)
เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตร	

				และสหกรณ์การเกษตร	จ�ากัด 

ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย	จ�ากัด

3,964,747.13	

840,010,246.98	

3,847,719.02	

520,010,174.90	

117,028.11	

320,000,072.08	

3.04	

61.54	

รวม 	843,974,994.11	 	523,857,893.92	 	320,117,100.19	  61.11 

	 	 การรบั-จ่าย	และการเกบ็รักษาเงนิสด	เงนิฝากธนาคาร	และเงนิฝากสหกรณ์อืน่	รดักมุ	

และเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์

	 5.	 การด�าเนินงาน
	 	 5.1	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	มีสมาชิก	ดังนี้

รายการ
31	ธันวาคม	2560

(คน)
31	ธันวาคม	2559

(คน)
เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

(คน) (ร้อยละ)

สมาชิก

สมาชิกสมทบ

	15,844	

	1,489		

		15,240	

	1,377		

		604	

	112	

	3.96	

	8.13		

รวม  17,333  16,617  716  4.31 

	 	 การรับเข้าเป็นสมาชิกและการให้ออกจากการเป็นสมาชิก	 คณะกรรมการด�าเนินการ

ได้มีการอนุมัติถูกต้องตรงตามที่ก�าหนดในข้อบังคับของสหกรณ์

	 	 5.2	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	มีเงินให้กู้แก่สมาชิก	ดังนี้

	 	 	 5.2.1		ลูกหนี้ปกติ	

รายการ
จ�านวน
สัญญา

31	ธันวาคม	2560
(บาท)

31	ธันวาคม	2559
(บาท)

เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

เงินกู้สามัญ

เงินกู้พิเศษ

	2,751	

	8,427	

	38	

		41,280,875.25	

	7,091,169,880.50	

	274,102,358.57		

		41,173,375.75	

	6,742,188,342.18	

	266,953,561.59	

107,499.50	

	348,981,538.32	

	7,148,796.98	

0.26	

	5.18	

	2.68	

รวม  11,216 	7,406,553,114.32	 	7,050,315,279.52	 	356,237,834.80	 	5.05	
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	 	 	 5.2.2		ลูกหนี้อื่น

รายการ
31	ธันวาคม	2560

(บาท)
31	ธันวาคม	2559

(บาท)
เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

ระหว่างด�าเนินคดี	

ตามค�าพิพากษา	

ขาดสมาชิกภาพ	

	430,322.68	

	4,218,822.04	

	14,985,275.22	

0.00	

	5,578,295.70	

	6,591,700.42

430,322.68	

(1,359,473.66)

8,393,574.80	

-

(24.37)

127.34

รวม 	19,634,419.94	 	12,169,996.12	 7,464,423.82 61.33 

	 	 5.3	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	มีเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น	ดังนี้

รายการ
31	ธันวาคม	2560

(บาท)
31	ธันวาคม	2559

(บาท)
เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

สอ.	ครูสุรินทร์	จ�ากัด	

สอ.	ครูอุบลราชธานี	จ�ากัด	

สอ.	ครูหนองบัวล�าภ	ูจ�ากัด	

สอ.	สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสีมา	

			จ�ากัด	

สอ.	ข้าราชการสังกัดกระทรวง

			ศึกษาธิการ	สกลนคร	จ�ากัด	

สอ.	พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร	ีจ�ากัด

สอ.	สาธารณสุขกาฬสินธุ์	จ�ากัด	

สอ.	ครูพัทลุง	จ�ากัด	

สอ.	คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล	จ�ากัด 

สอ.	ครูกาญจนบุร	ีจ�ากัด	

สอ.	ครูสระบุรี	จ�ากัด	

สอ.	ครูมัธยมศึกษานครพนม	จ�ากัด	

สอ.	สถาบันอุดมศึกษา	จังหวัดสุรินทร์ 

			จ�ากัด	

สอ.	สาธารณสุขมหาสารคาม	จ�ากัด

สอ.	ครูอุดรธานี	จ�ากัด

	193,200,000.00	

	86,640,000.00	

162,600,000.00	

84,970,000.00	

5,800,000.00	

5,405,337.76	

96,660,000.00	

2,300,000.00	

25,406,240.00	

38,710,108.39	

116,500,000.00	

47,935,561.64	

 

5,750,000.00	

0.00	

0.00

53,154,675.11	

13,100,000.00	

22,500,000.00	

38,987,897.26	

5,800,000.00	

7,448,129.38	

7,991,966.52	

13,100,000.00	

36,090,000.00	

105,430,108.39	

156,580,000.00	

20,000,000.00	

7,790,000.00	

17,675,000.00

69,740,000.00	

140,045,324.89	

73,540,000.00	

140,100,000.00	

45,982,102.74	

0.00	

(2,042,791.62)

88,668,033.48	

(10,800,000.00)

(10,683,760.00)

(66,720,000.00)

(40,080,000.00)

27,935,561.64	

(2,040,000.00)

(17,675,000.00)

(69,740,000.00)

263.47	

561.37	

622.67	

117.94	

0.00	

(27.43)

1,109.46	

(82.44)

(29.60)

(63.28)

(25.60)

139.68	

(26.19)

(100.00)

(100.00)

รวม 	871,877,247.79	  575,387,776.66 296,489,471.13	 51.53 

	 	 การปฏบิตังิานด้านการให้กูย้มืเงนิ	เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย	ถกูต้องตรงตามข้อบงัคับ

และระเบียบของสหกรณ	์การด�าเนินงานโดยทั่วไปมีระบบการควบคุมภายในรัดกุมเพียงพอ

58 รายงานกิจการประจำาปี  2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด



	 	 5.4	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	มีเงินลงทุน	ดังนี้

รายการ
31	ธันวาคม	2560

(บาท)
31	ธันวาคม	2559

(บาท)
เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

เงินลงทุนระยะสั้น

อยู่ในความต้องการของตลาด

		พันธบัตรออมทรัพย์

							ธนาคารแห่งประเทศไทย

		หุ้นกู้

							รวม

บวก	ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน

	50,000,000.00	

	140,000,000.00	

	190,000,000.00	

2,732,500.00	

0.00	

30,000,000.00	

30,000,000.00	

236,000.00	

50,000,000.00	

110,000,000.00	

160,000,000.00	

2,496,500.00	

		-			

366.67	

533.33	

	1,057.84	

							รวมเงินลงทุนระยะสั้น 192,732,500.00	 30,236,000.00	 162,496,500.00	 	537.43	

เงินลงทุนระยะยาว

อยู่ในความต้องการของตลาด

		พันธบัตรออมทรัพย์

							ธนาคารแห่งประเทศไทย

		พันธบัตร	ธ.ก.ส.

		พันธบัตรบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ

							ที่อยู่อาศัย

		หุ้นกู้

							รวม

บวก	ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน

							รวม

0.00	

10,000,000.00	

	10,000,000.00	

	3,120,635,454.93	

	3,140,635,454.93	

	117,027,545.07	

	3,257,663,000.00	

	50,000,000.00	

10,000,000.00	

	10,000,000.00	

	2,678,556,182.90	

	2,748,556,182.90	

	22,986,817.10	

	2,771,543,000.00	

(50,000,000.00)

0.00	

0.00	

442,079,272.03	

392,079,272.03	

94,040,727.97	

486,120,000.00	

(100.00)

0.00	

0.00	

16.50	

14.26	

409.11	

17.54	

เงินลงทุนระยะยาว

ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

		หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย	จ�ากัด

		หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

							แห่งประเทศไทย	จ�ากัด

		หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

							ไทย	ไอซีท	ีจ�ากัด

		หุ้นสามัญ	บมจ.	สหประกันชีวิต

							รวม

61,000,000.00	

11,349,000.00	

2,000,000.00	

400,000.00	

74,749,000.00	

61,000,000.00	

11,349,000.00	

1,010,000.00	

400,000.00	

73,759,000.00	

0.00	

0.00	

990,000.00	

0.00	

990,000.00	

0.00	

0.00	

98.02	

0.00	

1.34	

							รวมเงินลงทุนระยะยาว 	3,332,412,000.00	 	2,845,302,000.00	 	487,110,000.00	 	17.12	

							รวมเงินลงทุน 	3,525,144,500.00	 	2,875,538,000.00	 	649,606,500.00	 	22.59	
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	 	 การลงทุนเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	 2542	 มาตรา	 62	 และประกาศ

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาต	ิเรื่อง	ข้อก�าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์

	 	 5.5	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	มีเงินรับฝากจากสมาชิก	ดังนี้

รายการ
31	ธันวาคม	2560

(บาท)
31	ธันวาคม	2559

(บาท)
เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

ออมทรัพย์	

ออมทรัพย์	-	สมาชิกสมทบ	

ออมทรัพย์	2	

ออมทรัพย์	-	เงินให้กู้สมาชิก	

ออมทรัพย์พิเศษ	

ออมทรัพย์พิเศษ	-	สมาชิกสมทบ	

ออมทรัพย์ส�ารองค่าฌาปนกิจ	

ประจ�า	

ประจ�า	-	สมาชิกสมทบ	

	4,498,494.54	

	2,938,467.12	

	73,247,412.60	

	80,453,645.08	

	5,285,558,415.00	

	663,882,391.77	

	9,878,982.12	

	139,700,077.00	

	14,874,500.00	

	4,353,353.80	

	1,504,410.67	

	70,846,965.49	

	72,908,500.68	

	4,465,777,120.21	

	566,612,080.85	

	9,005,491.76	

	110,368,296.00	

	8,400,000.00	

	145,140.74	

1,434,056.45	

2,400,447.11	

7,545,144.40	

819,781,294.79	

97,270,310.92	

873,490.36	

	29,331,781.00	

6,474,500.00	

	3.33	

95.32	

3.39	

10.35	

18.36	

17.17	

9.70	

	26.58	

77.08	

รวม 	6,275,032,385.23	 	5,309,776,219.46	 	965,256,165.77	  18.18 

สมาชิกมีเงินฝากเฉลี่ยคนละ	 	362,028.06	 	319,538.80	 42,489.26	 13.30	

	 	 การรบัฝากเงนิเป็นไปตามข้อบงัคบัและระเบยีบของสหกรณ์	เอกสารหลกัฐานประกอบ

การรับฝากเงินและการถอนเงิน	ถูกต้อง	ครบถ้วน	สมบูรณ์

	 	 5.6	 สหกรณ์ได้รับอนุมตัวิงเงนิกูย้มืหรอืการค�า้ประกนัประจ�าปี	2560	จากทีป่ระชมุใหญ่	

โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ไว้	 4,400,000,000.00	 บาท	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	

2560	สหกรณ์มีเงินกู้ยืมโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน	ดังนี้

รายการ
31	ธันวาคม	2560

(บาท)
31	ธันวาคม	2559

(บาท)
เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

บมจ.	ธนาคารทหารไทย	

บมจ.	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

	450,000,000.00	

0.00	

		190,000,000.00	

150,000,000.00	

260,000,000.00	

(150,000,000.00)	

	136.84	

(100.00)	

รวม 	450,000,000.00	 	340,000,000.00	 110,000,000.00	 32.35 
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	 	 5.7	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2560	มทีนุเรอืนหุน้	ดงันี้

รายการ
31	ธันวาคม	2560

(บาท)
31	ธันวาคม	2559

(บาท)
เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

ทุนเรือนหุ้น	

ทุนเรือนหุ้น	-	สมาชิกสมทบ	

	4,945,314,960.00	

	2,033,500.00	

	4,641,404,410.00	

	1,410,700.00	

	303,910,550.00	

	622,800.00		

		6.55	

	44.15	

รวม 	4,947,348,460.00	 	4,642,815,110.00	 	304,533,350.00	  6.56 

สมาชิกถือหุ้นเฉลี่ยคนละ	 	285,429.44	 	279,401.52	 	6,027.92	  2.16 

	 	 อัตราการถือหุ้น	การส่งเงินค่าหุ้น	และการจ่ายคืนเงินค่าหุ้น	เป็นไปตามข้อบังคับและ

ระเบียบของสหกรณ์

	 6.	ผลประกอบการ
	 	 ณ	วันที่	 31	ธันวาคม	2560	สหกรณ์มีผลประกอบการเปรียบเทียบกับประมาณการ 

ได้ดังนี้

รายการ
ประมาณการ

(บาท)
เกิดขึ้นจริง
(บาท)

สูง	(ต�่า)	กว่าประมาณการ

(บาท) (ร้อยละ)

รายได้

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก	

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม	

ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	

					และเงินลงทุนอื่นๆ	

รายรับอื่นๆ

	480,000,000.00	

	30,000,000.00	

	100,000,000.00	

	50,000.00	

	498,811,060.62	

	31,021,878.01	

	155,103,260.52	

	874,146.97	

18,811,060.62	

1,021,878.01	

55,103,260.52	

824,146.97	

3.92	

3.41	

55.10	

1,648.29

รวมรายได้ 	610,050,000.00	 	685,810,346.12	 75,760,346.12	 12.42	

ค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยจ่ายให้สมาชิก	

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมธนาคาร	

รายจ่ายตามประมาณการรายจ่าย	

รายจ่ายอื่นๆ

	160,000,000.00	

	20,000,000.00	

	57,735,000.00	

	4,000,000.00

	175,338,171.54	

	9,906,643.07	

	42,568,310.10	

	2,091,126.41	

	15,338,171.54	

(10,093,356.93)

(15,166,689.90)

(1,908,873.59)	

	9.59	

(50.47)

(26.27)

(47.72)	

รวมค่าใช้จ่าย 	241,735,000.00	 	229,904,251.12	 (11,830,748.88) (4.89)

ก�าไรสุทธิ 	368,315,000.00	 	455,906,095.00	 87,591,095.00	 23.78 

	 	 ก�าไรสุทธิของปีนี้จ�านวน	 455,906,095.00	 บาท	 เปรียบเทียบกับปีที่แล้วซึ่งมีจ�านวน	

424,564,466.37	บาท	เพิ่มขึ้น	31,341,628.63	บาท	(ร้อยละ	7.38)
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	 7.	 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
	 	 ผู้ตรวจสอบกิจการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ	สรุปได้ดังนี้

	 	 7.1	 ในปี	 2560	 สหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น	

57,735,000.00	 บาท	 สหกรณ์ใช้จ่ายเงินตามงบประมาณไปรวม	 44,789,080.17	 บาท	 คงเหลือ 

งบประมาณ	12,945,919.83	บาท

	 	 7.2	 การปฏบิตังิานทางด้านการเงนิ	การบญัช	ีและการด�าเนนิงานโดยทัว่ไปส่วนใหญ่

เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย	มข้ีอบกพร่องบ้างเล็กน้อยซึง่ไม่เป็นสาระส�าคญั	ได้แจ้งให้เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง

ทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วในระหว่างการตรวจสอบ

	 	 7.3	 การปฏิบัติงานด้านการรับฝากและการให้กู้ยืมเงินส่วนใหญ่ถูกต้องเรียบร้อย	 มี 

ข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อยซึ่งไม่เป็นสาระส�าคัญ	ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง

เรียบร้อยแล้วในระหว่างการตรวจสอบ

	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

    

	 	 	 	 (นางวรกร		แช่มเมืองปัก)

	 	 	 	 ผู้ตรวจสอบกิจการ

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

หนังสือรับรองของสหกรณ์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 กระทรวงศึกษาธิการ		จ�ากัด

	 	 	 	 	 	 	 วันที่		15		มกราคม		2561

เรียน		ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

	 หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์

ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	เพื่อแสดง

ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ผลการด�าเนินงานและ

กระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนดหรือไม่

	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินที่ท่าน 

ตรวจสอบ	ซึง่งบการเงนิดงักล่าวได้จดัขึน้ตามระเบยีบทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ก�าหนด	ข้าพเจ้าขอรบัรอง

รายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่าควรจะเป็น	ดังต่อไปนี้

	 1.	 งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	 ซึ่งรวมถึงการ

ละเว้นการแสดงรายการและข้อมูลต่างๆ

	 2.	 ข้าพเจ้าได้จดัเอกสารหลกัฐานและข้อมูลดังต่อไปนีใ้ห้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว	คือ

	 	 2.1	 บันทึกทางการบัญชี	 เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี	 และข้อมูลอื่นที่

เกี่ยวข้องทั้งหมด

	 	 2.2	 รายงานการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่

	 3.	 ไม่มีรายการผิดปกติท่ีเก่ียวข้องกับการกระท�าของคณะกรรมการด�าเนินการหรือ 

เจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์	ผูซ้ึง่มหีน้าทีส่�าคญัเกีย่วกับระบบบญัช	ี	และระบบการควบคุมภายใน	หรอืรายการ

ผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน

เรื่องพิจารณาอนุมัติ
งบแสดงฐานะการเงิน
และงบก�าไรขาดทุน ประจ�าปี 25607
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	 4.	 สหกรณ์ได้ปฏบิตัติามเงือ่นไขของสญัญาทัง้หมด		ซึง่หากไม่ปฏบิตัติามอาจมผีลกระทบ

อย่างมสีาระส�าคญัต่องบการเงนิ	นอกจากนี	้สหกรณ์ได้ปฏบัิติตามระเบยีบและข้อก�าหนดของหน่วยงาน

ราชการ	หรอืหน่วยงานทีก่�ากบัดแูลซ่ึงหากไม่ปฏบิติัตาม	อาจมผีลกระทบอย่างมีสาระส�าคญัต่องบการเงนิ	

	 5.	 สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันจะมีผลกระทบต่องบการเงิน	เพราะ

มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ	 ซ่ึงรวมถึงการถูกเรียกชดเชย	 หรือถูกประเมินภาษีอากร	 หรือมี 

หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	 ซึ่งควรจะได้น�ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งส�ารองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

	 6.	 รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

ในงบการเงิน

	 	 6.1	 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น

	 	 6.2	 ข้อตกลงกบัสถาบนัการเงนิเกีย่วกบัภาระผกูพนัเงนิฝาก	หรอืข้อจ�ากดัการใช้เงนิกู้

	 	 6.3	 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน

	 7.	 สหกรณ์มกีรรมสทิธิใ์นสินทรพัย์ทัง้หมดอย่างถกูต้องตามกฎหมาย	และไม่มภีาระผกูพนั

หรือข้อผูกมัดใดๆ	ในสินทรัพย์ของสหกรณ์	เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 8.	 สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์	 ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว 

และอาจเกดิข้ึนในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม	รวมทัง้ได้มกีารเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	

เกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม	 นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่น	 และ 

ไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

	 9.	 นอกจากเรือ่งทีอ่ธบิายไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิแล้ว	ไม่มเีหตุการณ์ใดเกดิขึน้

หรือไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส�าคัญ	 ซึ่งต้องน�ามาปรับปรุงงบ 

การเงิน	หรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก

	 ขอแสดงความนับถือ

 

	 (นายเชาว์เลิศ		ขวัญเมือง)

	 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์

	 ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด

      

	 (นายเอนก		ศรีส�าราญรุ่งเรือง)

	 ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

	 ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด
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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์

 ความเห็น
	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	

จ�ากัด	 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2560	 งบก�าไรขาดทุน	 และงบ

กระแสเงินสด	 ส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน	 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 รวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ผลการด�าเนินงาน	และกระแสเงินสด	ส�าหรับ

ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

 เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ์	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ 

ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์	 ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการ 

สอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ
	 เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ	คอื	เรือ่งต่างๆ	ทีมี่นยัส�าคญัทีส่ดุตามดุลยพินจิเยีย่งผูป้ระกอบ

วชิาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงนิส�าหรบังวดปัจจุบัน	ข้าพเจ้าได้น�าเรือ่งเหล่านีม้าพจิารณา

ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	 ทั้งนี้	 ข้าพเจ้า 

ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

	 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

	 	•	ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	ข้อ	5	เงนิให้กูย้มื	-	สทุธ	ิณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2560	 

	 	 สหกรณ์มีเงินให้กู้ยืมจ�านวน	 8,278,313,768.51	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 64.19	 ของ 

	 	 สินทรัพย์ทั้งสิ้น	 ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	 เนื่องจากเงินให้กู้ยืมดังกล่าว 

	 	 มีจ�านวนเงินสูง	แม้ว่าการให้สมาชิกกู้ยืมดังกล่าวจะเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ 
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	 	 ของสหกรณ์	 แต่ในสภาวการณ์ที่ลูกหนี้มีหนี้สินมากขึ้นลูกหนี้อาจมีปัญหาในการ 

	 	 ช�าระหน้ีคืนให้สหกรณ์	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง	 ฐานะการเงิน	 และผล 

	 	 การด�าเนินงานของสหกรณ์ได้

	 ข้าพเจ้าได้สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับเงินให้กู้ยืม	

สอบทานการให้กู้ยืมของสมาชิกสหกรณ์ว่าเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์	สอบทานการ

อนุมัติการให้กู้ยืมของสมาชิกสหกรณ์	 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการอนุมัติ	 ตรวจสอบการค�านวณ	 

สอบทาน	และการติดตามทวงถามหนี้เงินกู้ที่ครบก�าหนดช�าระ	สอบทานการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	รวมทั้งการยืนยันยอดลูกหนี้เงินกู้

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน
	 คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงิน

เหล่าน้ีโดยถูกต้องตามทีค่วรตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์	และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายใน

ท่ีคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจาก 

การแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระส�าคัญ	ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุริตหรือข้อผดิพลาดในการ

จดัท�างบการเงนิ	คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์รบัผดิชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ์

ในการด�าเนินงานต่อเนื่อง	 การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว

และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่อง	 เว้นแต่คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ ์

มีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์หรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
	 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่า 

งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	ไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี	ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย	

ความเชือ่มัน่อย่างสมเหตสุมผล	คอื	ความเชือ่มัน่ในระดบัสูง	แต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการปฏบิตังิาน 

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชแีละระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ดั

ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป	 ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญ	 เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

แต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ช้งบการเงนิจากการใช้

งบการเงินเหล่านี้

	 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชแีละระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์	

ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชพี	ตลอดการตรวจสอบ	การปฏบิตังิาน 

ของข้าพเจ้ารวมถึง
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	 	•	ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั 

	 	 ในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	ออกแบบและปฏิบัติงานตาม 

	 	 วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น	และได้หลักฐานการสอบบัญชี 

	 	 ทีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า	ความเสีย่ง 

	 	 ที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะ 

	 	 สงูกว่าความเส่ียงทีเ่กิดจากข้อผดิพลาด	เนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกับการสมรู้ร่วมคดิ 

	 	 การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล	การแสดงข้อมูลที่ 

	 	 ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง	หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

	 	•	ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ	 เพื่อออกแบบ 

	 	 วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์	 แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง 

	 	 ความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์

	 	•	ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ใช ้

	 	 และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 

	 	 ซึ่งจัดท�าขึ้นโดยคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

	 	•	สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง 

	 	 ของคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์	และจากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัว่ามคีวาม 

	 	 ไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด 

	 	 ข้อสงสยัอย่างมนัียส�าคญัต่อความสามารถของสหกรณ์ในการด�าเนนิงานต่อเนือ่งหรอืไม่ 

	 	 ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ	 ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกตไว้ 

	 	 ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในงบการเงิน	 

	 	 หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ	 ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป 

	 	 ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ 

	 	 ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า	 อย่างไรก็ตาม	 เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น 

	 	 เหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

	 	•	ประเมนิการน�าเสนอโครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม	รวมถงึการเปิดเผย 

	 	 ข้อมลูทีเ่กีย่วข้อง	ตลอดจนประเมนิว่างบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ 

	 	 โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

	 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลา 

ของการตรวจสอบตามทีไ่ด้วางแผนไว้	ประเดน็ทีม่นียัส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ	รวมถงึข้อบกพร่อง

ที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

	 จากเรือ่งทัง้หลายทีส่ือ่สารกบัคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์	ข้าพเจ้าได้พจิารณาเร่ือง

ต่างๆ	 ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการ

ตรวจสอบ	 ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี	 เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ 
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ห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ	หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น	ข้าพเจ้าพิจารณาว่า

ไม่ควรสื่อสารดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า	 เพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง 

สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จาก 

การสื่อสารดังกล่าว

 

            

	 	 	 (นายพงศ์คณิต		คุณัมพรานนท์)

	 	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ทะเบียนเลขที่	3444

บริษัท  มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย  จ�ากัด
240/95-96  จรัญสนิทวงศ์ 28/7  บ้านช่างหล่อ  บางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร
วันที่  15  มกราคม  2561
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หมายเหตุ ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินฝากสหกรณ์อื่น

เงินลงทุนระยะสั้น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	สุทธิ

ลูกหนี้ระยะสั้น	-	สุทธิ

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ

ดอกเบี้ยลูกหนี้ค้างรับ	-	สุทธิ

ดอกเบี้ยเงินฝาก

				และผลตอบแทนจากเงินลงทุนค้างรับ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว	

เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิ	

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ	

ค่าใช้จ่ายสมทบอาคารสมานฉันท์รอตัดจ่าย

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

2

3

4

5

6

7

8

9

4

5

10

		157,164,187.84	

	843,974,994.11	

	192,732,500.00	

	914,991,849.35	

	12,149,968.05	

	36,644,072.78	

	9,813.00	

	35,416,537.65	

					1,786,731.82	

 2,194,870,654.60	

  

		3,332,412,000.00	

	7,363,321,919.16	

	2,832,527.45	

	2,126,000.00	

									14,769.56	

10,700,707,216.17	

12,895,577,870.77 

	210,923,335.37	

	523,857,893.92	

	30,236,000.00	

	889,387,678.90	

	6,270,316.37	

	34,899,267.32	

	42,979.00	

	26,333,608.93	

					1,218,603.69	

 1,723,169,683.50	

	2,845,302,000.00	

	6,735,360,473.70	

	3,299,003.07	

	620,000.00	

										14,769.56	

		9,584,596,246.33	

11,307,765,929.83 

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2560



70 รายงานกิจการประจำาปี  2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

หมายเหตุ ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

หนี้สินและทุนของสหกรณ์
หนี้สินหมุนเวียน  

เงินกู้ยืมระยะสั้น	

เงินรับฝาก	

เงินรอจ่ายคืน	

หนี้สินหมุนเวียนอื่น	

รวมหนี้สินหมุนเวียน

หนี้สินไม่หมุนเวียน 

เงินค�้าประกันพนักงาน	

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

รวมหนี้สิน

ทุนของสหกรณ์

ทุนเรือนหุ้น	(มูลค่าหุ้นละ	10.00	บาท)	

ทุนส�ารอง	

ทุนสะสมตามข้อบังคับ	ระเบียบ	และอื่นๆ	

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น

ก�าไรสุทธิประจ�าปี	

รวมทุนของสหกรณ์

รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์

11

12

13

14

15

			450,000,000.00	

	6,275,032,385.23	

	3,436,878.82	

					6,459,244.29	

6,734,928,508.34	

							786,000.00	

							786,000.00	

 6,735,714,508.34	

		4,947,348,460.00	

	521,427,812.28	

	115,420,950.08	

	119,760,045.07	

				455,906,095.00	

		6,159,863,362.43	

12,895,577,870.77 

			340,000,000.00	

	5,309,776,219.46	

	2,419,123.38	

     7,621,803.74	

 5,659,817,146.58	

       786,000.00	

       786,000.00	

 5,660,603,146.58	

		4,642,815,110.00	

	467,295,842.82	

	89,264,546.96	

	23,222,817.10	

     424,564,466.37	

    5,647,162,783.23	

11,307,765,929.83 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

							(ลงชื่อ)									 																													(ลงชื่อ)	 	   

	 (นายเชาว์เลิศ		ขวัญเมือง)	 (นายอนุทิน		ค�าคม)		

	 ประธานกรรมการ	 กรรมการและเลขานุการ

วันที่		15		มกราคม		2561



71รายงานกิจการประจำาปี  2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

ปี 2560 ปี 2559

บาท % บาท %

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน

รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน

หัก หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

หนี้สงสัยจะสูญ	-	ลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้

	(เกินความต้องการ)

รวมหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน-สุทธิ

บวก รายได้อื่น 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	

ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามค�าพิพากษา	

รายได้เบ็ดเตล็ด

หนี้สูญได้รับคืน	

รวมรายได้อื่น

	498,811,060.62	

	31,021,878.01	

	28,793,058.63	

 126,310,201.89	

 684,936,199.15 

	175,338,171.54	

			9,906,643.07	

 185,244,814.61 

												0.00	

												0.00	

499,691,384.54	

	61,400.00	

	195,209.83	

	352,888.28	

				264,648.86	

    874,146.97 

		72.83	

	4.53	

4.20

	18.44

 100.00 

	25.60

		1.45

 27.05

	(0.00)	

	(0.00)	

 72.95 

	0.01	

	0.03

0.05	

		0.04

  0.13

		466,898,684.13	

	36,805,305.20	

	24,504,100.27	

		93,302,140.71	

 621,510,230.31 

	147,291,501.75	

		10,928,587.85	

 158,220,089.60 

		(1,977,654.86)	

		(1,977,654.86)	

465,267,795.57 

	55,700.00	

	254,595.51	

					105,828.62	

												0.00

    416,124.13 

		75.13	

	5.92

	3.94

	15.01

 100.00 

	23.70	

		1.76	

 25.46

	(0.32)	

	(0.32)	

 74.86 

	0.01	

	0.04	

	0.02

		0.00	

  0.07

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

งบก�าไรขาดทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2560



72 รายงานกิจการประจำาปี  2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

ปี 2560 ปี 2559

บาท % บาท %

หัก ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที ่  

เงินเดือน	

ค่าล่วงเวลา	

ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	

เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

รวม

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ค่าเสื่อมราคา	

ค่าใช้จ่ายสมทบอาคารสมานฉันท์ตัดจ่าย	

ค่าซ่อมแซม	

ค่าเบี้ยประกันภัย	

ค่าระบบโปรแกรมเงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน

ค่าระบบโปรแกรมป้องกันไวรัส	

รวม 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก

ค่าของขวัญแจกสมาชิก	

รวม 

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื่น  

ค่ารับรอง	

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	

ค่าตอบแทน	

ค่าธรรมเนียมธนาคาร	

ค่าไฟฟ้า

ค่าน�า้ประปา

			15,845,640.00	

	55,260.00	

	771,824.00	

	1,901,483.00	

       284,568.00	

   18,858,775.00 

				918,890.62	

	689,000.00	

509,265.46	

	107,419.83	

25,000.00	

							52,055.50	

    2,301,631.41 

    1,618,900.00	

   1,618,900.00 

		281,717.45	

	1,267,500.00	

	2,944,560.00	

	142,117.00	

	383,578.01	

	21,318.70

		2.31	

	0.01	

	0.11	

	0.28	

			0.04	

   2.75 

		0.13	

	0.10	

0.08	

	0.02	

0.00	

			0.01	

   0.34

			0.24	

   0.24 

	0.04	

	0.18

	0.43

	0.02	

	0.06	

0.00	

			14,622,960.00	

	51,120.00	

	889,755.25	

	1,754,748.00	

					278,900.00	

   17,597,483.25 

			524,507.49	

	320,000.00	

292,650.18	

	118,461.47	

0.00	

							53,286.00	

    1,308,905.14 

    1,471,500.00	

   1,471,500.00 

		284,497.91	

	1,262,750.00	

	2,744,280.00	

	125,866.00	

	375,911.89	

16,394.57	

	2.35	

	0.01	

	0.15	

	0.28	

			0.04 

   2.83 

	0.08	

	0.05

		0.05	

	0.02	

	0.00	

			0.01	

   0.21

			0.24	

   0.24 

	0.05	

	0.20	

	0.44	

	0.02	

	0.06	

0.00	



73รายงานกิจการประจำาปี  2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

ปี 2560 ปี 2559

บาท % บาท %

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื่น (ต่อ)

ค่าโทรศัพท์	

ค่าเช่าช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต	

ค่าหนังสือพิมพ์	

ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	

ค่าจัดเก็บเอกสาร	

ค่าด�าเนินคดีความ	

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป	

ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	

ค่าตรวจสอบกิจการ	

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	

ค่ารักษาความปลอดภัยและความสะอาด	

วัสดุส�านักงานใช้ไป	

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	

หนี้สงสัยจะสูญ	-	ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ

หนี้สงสัยจะสูญ	-	ลูกหนี้ระหว่างด�าเนินคดี

หนี้สงสัยจะสูญ	-	ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา	

หนี้สงสัยจะสูญ	-	ดอกเบี้ยลูกหนี้ค้างรับ

	(เกินความต้องการ)

รวม 

รวมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน 

ก�าไรสุทธิ

			115,142.38	

	36,380.00	

	14,640.00	

			250,415.00	

	115,500.08	

	41,302.00	

	683,069.96	

	12,757,208.18	

	125,000.00	

	180,000.00	

	293,760.30	

	96,288.00	

	759,380.99	

	199,016.26	

832,640.38	

86,064.54	

425,382.23

 

    (171,851.36)	

			21,880,130.10	

			44,659,436.51	

 455,906,095.00

			0.02	

	0.01	

	0.00	

		0.04	

	0.02	

	0.01	

	0.10	

	1.86	

	0.02	

	0.03	

	0.04	

	0.01	

	0.11	

	0.03	

0.12	

0.01	

0.06	

 (0.03)	

   3.19	

   6.52	

 66.56 

			123,727.63	

	37,022.00	

	21,245.00	

		349,948.50	

	97,992.65	

	311,513.75	

	741,046.20	

	9,655,525.40	

	125,000.00	

	180,000.00	

	368,290.10	

	89,126.00	

	656,069.65	

	155,139.97	

2,559,409.22

0.00	

643,062.66	

    (182,254.16)	

			20,741,564.94	

			41,119,453.33	

 424,564,466.37 

		0.02	

	0.01	

	0.00	

	0.06	

	0.02	

	0.05	

	0.12	

	1.55	

	0.02	

	0.03	

	0.06	

	0.01	

	0.11	

	0.03	

0.41

0.00	

0.10	

 

 (0.03)	

   3.34	

   6.62	

 68.31 



74 รายงานกิจการประจำาปี  2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน  
ก�าไรสุทธิ	
รายการปรับปรุงเพื่อการกระทบยอดก�าไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
		จากกิจกรรมด�าเนินงาน	

ค่าเสื่อมราคา
สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารตัดจ่าย
หนี้สงสัยจะสูญ	-	ลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้
		(เกินความต้องการ)
หนี้สงสัยจะสูญ	-	ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
หนี้สงสัยจะสูญ	-	ลูกหนี้ระหว่างด�าเนินคดี
หนี้สงสัยจะสูญ	-	ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา
หนี้สงสัยจะสูญ	-	ดอกเบี้ยลูกหนี้ค้างรับ
		(เกินความต้องการ)
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
วัสดุส�านักงานใช้ไป

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
  ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน  
สินทรัพย์ด�าเนินงาน  

เงินสดจ่ายลูกหนี้ตัวแทน
เงินสดรับจากลูกหนี้ตัวแทน
เงินสดจ่ายเงินให้อื่กู้แก่สหกรณ์อื่น
เงินสดรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ	
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ	

			455,906,095.00	

	918,890.62	
	689,000.00	

0.00	
832,640.38	
86,064.54	

425,382.23	

	(171,851.36)
	(36,786,213.53)
	(1,787,728.08)

	(33,628,809.57)
	212,027.38	

	4,124,880.92	
	505,600.12	

						1,442,450.95	

   392,768,429.60 

	(1,437,107,977.00)
	1,437,107,977.00	
	(750,000,000.00)
	453,510,528.87	
	(77,391,906.00)
	77,284,406.50	

(3,130,291,500.00)
	2,772,103,000.16	

		424,564,466.37	

	524,507.49	
	320,000.00	

(1,977,654.86)
2,559,409.22	

0.00
	643,062.66	

	(182,254.16)
	(35,246,425.43)
	(1,362,987.01)

	(24,970,621.92)
	92,547.94	

	2,958,332.86	
	2,978,922.15	

						1,397,115.85	

   372,298,421.16 

	(1,353,482,993.76)
	1,353,482,993.76	
	(30,000,000.00)
	490,029,581.77
	(87,825,877.00)
	87,603,079.25	

(3,570,864,600.00)
	3,049,860,249.10	

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2560



75รายงานกิจการประจำาปี  2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

สินทรัพย์ด�าเนินงาน (ต่อ)  
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ	
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ	
เงินสดรับจากลูกหนี้ระหว่างด�าเนินคดี
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามค�าพิพากษา
เงินสดรับจากลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้	
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ	
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ	
เงินสดรับจากผลตอบแทนจากเงินลงทุนค้างรับ	
เงินสดจ่ายซื้อวัสดุส�านักงาน	
เงินสดจ่ายเงินยืมทดรอง	
เงินสดรับจากเงินยืมทดรอง	
เงินสดจ่ายเงินทดรองจ่ายด�าเนินคดี	
เงินสดรับจากเงินทดรองจ่ายด�าเนินคดี
เงินสดรับจากเงินทดรองจ่ายเบี้ยประกัน
เงินสดจ่ายเงินรอเรียกเก็บค่าหุ้น
เงินสดรับจากเงินรอเรียกเก็บค่าหุ้น	

หนี้สินด�าเนินงาน  
เงินสดรับจากเงินประกันสังคมรอน�าส่ง	
เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมรอน�าส่ง	
เงินสดรับจากภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่ายรอน�าส่ง	
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่ายรอน�าส่ง	
เงินสดรับจากเงินรอจ่ายคืน	
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน	
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย	
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินสดรับจากเงินรอตรวจสอบ	
เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ	
เงินสดรับจากโครงการสวัสดิการสมาชิก	
เงินสดจ่ายโครงการสวัสดิการสมาชิก
เงินสดรับจากเงินประกันสัญญา	
เงินสดจ่ายเงินประกันสัญญา
เงินสดจ่ายเงินค�้าประกันพนักงาน

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�าเนินงาน

		(43,254,000.00)
	36,105,203.02	

0.00	
	1,144,912.71	

0.00	
	35,246,425.43	
	1,362,987.01	

	24,970,621.92	
	(1,604,654.02)
	(4,413,459.00)
	4,413,459.00
	(369,659.29)
	39,771.00	
	24,110.23	

0.00	
	5.00	

			554,536.00	
	(554,302.00)
	1,035,431.33	
	(1,030,110.88)
	12,514,743.36	
	(11,483,860.37)

	(92,547.94)
	(2,958,332.86)
	(2,831,202.15)

	188,187.49	
	(306,300.00)
529,300.00	
(670,320.00)
	78,613.00	

	(132,405.00)
              0.00
  (213,509,887.88) 

		(50,086,700.00)
	40,856,423.59	
	2,125,956.01	
	1,643,092.62	
	2,399,080.69	

	32,844,397.79	
	578,037.00	

	16,469,343.79	
	(1,392,215.26)
	(3,537,700.00)
	3,537,700.00	
	(176,258.86)
	312,087.97

0.00	
	(5.00)
0.00

  
551,888.00	

	(553,040.00)
	984,509.18	
	(985,609.59)

	13,908,340.33	
	(14,211,823.19)

	(497,424.65)
	(2,415,727.57)
	(998,837.78)
	345,140.10	
	(93,400.00)

0.00	
0.00

	293,200.00	
	(118,740.00)          

       (30,000.00)
  352,852,569.45 
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ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  
เงินสดจ่ายซื้อพันธบัตร	
เงินสดรับจากพันธบัตร	
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้	
เงินสดรับจากหุ้นกู้
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์	ไทย	ไอซีท	ีจ�ากัด
เงินสดจ่ายซื้อหุ้น	บมจ.	สหประกันชีวิต
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้ส�านักงาน	
เงินสดจ่ายสมทบอาคารสมานฉันท์	

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  

เงินสดรับจากเงินกู้ยืม	
เงินสดจ่ายช�าระหนี้เงินกู้ยืม	
เงินสดรับจากเงินรับฝาก	
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก	
เงินสดจ่ายค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
เงินสดรับจากเงินเฉลี่ยคืนคลาดเคลื่อน
เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น	
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น	
เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษา
เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมสวัสดิการ	
เงินสดจ่ายทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์	
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์	
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการศพสมาชิกและครอบครัว	

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น  
เงินสด ณ วันต้นปี  
เงินสด ณ วันสิ้นปี

0.00	
0.00	

	(635,000,000.00)
	82,920,727.97	
	(990,000.00)

0.00	
(452,415.00)

				(2,195,000.00) 
  (555,716,687.03)

		5,730,000,000.00	
(5,620,000,000.00)
	2,718,397,942.75	
(1,753,141,776.98)

	(30,000.00)
	(232,730,992.84)
	(81,573,685.90)

0.00	
	(10,150,000.00)
	385,059,405.00	
	(80,526,055.00)
	(1,804,286.50)

	(15,779,278.50)
0.00	

	(1,763,244.46)
       (373,500.00)
 1,035,584,527.57 
   266,357,952.66 
   734,781,229.29 
 1,001,139,181.95 

(10,000,000.00)
158,000,000.00	

(1,500,000,000.00)
	212,766,036.33

0.00	
	(200,000.00)
(2,462,974.63)

						(600,000.00) 
(1,142,496,938.30)

	5,670,000,000.00	
(5,915,000,000.00)
	2,669,978,614.35	
(1,378,399,778.74)

	(10,000.00)
	(216,957,418.29)
	(74,936,703.58)

	3,616.87	
	(9,500,000.00)

	384,446,100.00	
	(66,260,090.00)
	(16,243,076.60)

0.00	
	(2,623,895.60)
	(1,280,452.18)

       (394,500.00)
 1,042,822,416.23 
   253,178,047.38 
   481,603,181.91 
   734,781,229.29 
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1. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ 

 •	สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง

 •	เงินสดในงบกระแสเงินสด	 หมายถึง	 เงินสดในมือ	 เงินฝากธนาคารทุกประเภท	 และเงินฝาก 
	 	 สหกรณ์อ่ืนทุกประเภท	ทัง้นีร้วมถงึเงินฝากธนาคารและเงนิฝากสหกรณ์อืน่ทีน่�าไปเป็นหลักทรพัย์ 

	 	 ค�้าประกันหนี้สินด้วย

 •	สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์ 

	 	 คงค้าง	 882,925.71	 บาท	 ซึ่งหากสหกรณ์รับรู้ดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกหนี้ดังกล่าวแล้ว	 จะท�าให้ 

	 	 สหกรณ์มีก�าไรสุทธิประจ�าปีเป็นจ�านวน	456,789,020.71	บาท

 •	สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ	/	ของใช้สิ้นเปลืองคงเหลือตามราคาทุน

 •	ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่ก�าหนดไว้ในระเบียบ 

	 	 นายทะเบียนสหกรณ์	พ.ศ.	2542	ทั้งนี้	ยกเว้นที่ดิน

 •	ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชีตัดจ่ายเป็นรายปี	ระยะเวลา	5	ปี

 •	ค่าซ่อมบ�ารุง	 ค่าซ่อมแซม	 รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนส�าหรับสินทรัพย์รายการย่อยๆ	 ถือเป็น 

	 	 ค่าใช้จ่ายหักจากรายได้	 การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ	 ถือเป็นราคาทุน 

	 	 ของสินทรัพย์

 •	สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

	 	 ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	พ.ศ.	2544

 •	สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบ้ียตามเกณฑ์สดัส่วนของเวลา	ส่วนจ�านวนรายได้จะเท่ากบัอตัราดอกเบีย้											 

	 	 คูณด้วยจ�านวนเงินต้นที่ค้างช�าระตามระยะเวลาที่กู้ยืม

 •	เงินลงทุนระยะสั้น	 /	 เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีไม่อยู่ในความต้องการ 
	 	 ของตลาดแสดงด้วยราคาทุน	 ส�าหรับเงินลงทุนระยะสั้น	 /	 เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุน 

	 	 ในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม	 ทั้งนี้	 สหกรณ์รับรู้การ 

	 	 เปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเป็นก�าไร	 (ขาดทุน)	 จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น	 โดยแสดง 

	 	 เป็นรายการแยกต่างหากในส่วนทุนของสหกรณ์และจะรับรู ้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบ 

	 	 ก�าไรขาดทุนเมื่อสหกรณ์ได้จ�าหน่ายเงินลงทุนนั้น

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2560
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2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร		ประกอบด้วย

ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

เงินสด	
เงินฝากธนาคาร	

กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษ
ประจ�า

รวม

	949,814.34	

	100,004.02	
	155,588,686.52	

	166,375.36	
					359,307.60	
157,164,187.84	

		906,909.40	

	2,004.02	
	209,531,369.83	

	124,966.55	
					358,085.57	
210,923,335.37	

3. เงินฝากสหกรณ์อื่น		ประกอบด้วย

ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตร
		และสหกรณ์การเกษตร	จ�ากัด 
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย	จ�ากัด	

รวม

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

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

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	เงินฝากสหกรณ์อื่นข้างต้น	แยกเป็นเงินฝากประเภทออมทรัพย์	

3,974,994.11	บาท	และประเภทประจ�า	840,000,000.00	บาท

4. เงินลงทุน		ประกอบด้วย
ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

ราคายุติธรรม ราคาทุน ราคายุติธรรม ราคาทุน

เงินลงทุนระยะสั้น 

เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด

พันธบัตรออมทรัพย์ธนาคาร

		แห่งประเทศไทย

หุ้นกู้	บมจ.	พฤกษา	เรียลเอสเตท

หุ้นกู้	บมจ.	ปูนซิเมนต์ไทย

หุ้นกู้	บมจ.	อินโดรามา	เวนเจอร์ส

51,160,000.00	

0.00	

	25,168,500.00	

	10,129,000.00	

50,000,000.00	

0.00	

	25,000,000.00	

	10,000,000.00	

0.00	

	5,099,000.00	

	10,089,000.00	

0.00	

0.00	

	5,000,000.00	

	10,000,000.00	

0.00	
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4. เงินลงทุน	(ต่อ)		ประกอบด้วย
ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

ราคายุติธรรม ราคาทุน ราคายุติธรรม ราคาทุน

เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด (ต่อ)

หุ้นกู้	บมจ.	ศุภาลัย

หุ้นกู้	บมจ.	การบินไทย

หุ้นกู้	บมจ.	ซีพี	ออลล์

หุ้นกู้	บมจ.	ดับบลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น

รวม

บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน

รวมเงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนระยะยาว 

เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด

พันธบัตรออมทรัพย์ธนาคาร

				แห่งประเทศไทย

พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตร

				และสหกรณ์การเกษตร

พันธบัตรบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ

				ที่อยู่อาศัย

หุ้นกู้	บมจ.	ปตท.	

หุ้นกู้	บมจ.	ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	

หุ้นกู้	บมจ.	ทุนธนชาต	

หุ้นกู้ด้อยสิทธิ	บมจ.	ธนาคารกรุงไทย	

หุ้นกู้	บมจ.	บางจากปิโตรเลียม

หุ้นกู้	บมจ.	ปตท.

				ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม

หุ้นกู้	บมจ.	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร

หุ้นกู้	บมจ.	ปูนซิเมนต์ไทย

หุ้นกู้	บมจ.	อินโดรามา	เวนเจอร์ส

หุ้นกู้	บมจ.	กรุงเทพดุสิตเวชการ

หุ้นกู้	บมจ.	ศุภาลัย

หุ้นกู้	บมจ.	การบินไทย

หุ้นกู้	บมจ.	บ้านปู

	15,003,000.00	

50,576,000.00	

	20,504,000.00	

	20,192,000.00	

192,732,500.00	

0.00	

	11,238,000.00	

10,109,000.00	

	163,029,000.00	

95,847,500.00	

	32,889,000.00	

0.00	

	107,670,000.00	

	41,354,000.00	

	72,415,000.00	

	68,201,500.00	

	238,111,000.00	

	11,076,000.00	

0.00	

236,574,500.00	

79,775,500.00	

		15,000,000.00	

50,000,000.00	

	20,000,000.00	

	20,000,000.00	

190,000,000.00	

		2,732,500.00	

192,732,500.00	

0.00	

	10,000,000.00	

10,000,000.00	

	155,000,000.00	

95,000,000.00	

	30,000,000.00	

0.00	

	100,000,000.00	

	40,000,000.00	

	70,000,000.00	

	65,000,000.00	

	225,000,000.00	

	10,000,000.00	

0.00	

	225,000,000.00	

	75,000,000.00	

		0.00	

0.00	

	15,048,000.00	

												0.00	

	30,236,000.00	

	52,510,000.00	

	11,004,000.00	

9,696,000.00	

	166,116,000.00	

92,836,500.00	

	32,290,000.00	

	20,236,000.00	

	108,067,000.00	

	40,764,000.00	

	70,900,000.00	

	72,061,500.00	

	216,479,000.00	

	10,785,000.00	

	15,054,000.00	

231,856,500.00

	31,609,000.00	

	0.00	

0.00	

	15,000,000.00	

											0.00	

	30,000,000.00	

				236,000.00	

	30,236,000.00	

	50,000,000.00	

	10,000,000.00	

10,000,000.00	

	155,000,000.00	

95,000,000.00	

	30,000,000.00	

	20,000,000.00	

	100,000,000.00	

	40,000,000.00	

	70,000,000.00	

	70,000,000.00	

	220,000,000.00	

	10,000,000.00	

	15,000,000.00	

225,000,000.00	

	30,000,000.00	



80 รายงานกิจการประจำาปี  2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

4. เงินลงทุน	(ต่อ)		ประกอบด้วย
ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

ราคายุติธรรม ราคาทุน ราคายุติธรรม ราคาทุน

เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด (ต่อ)

หุ้นกู้	บมจ.	ซีพี	ออลล์

หุ้นกู้	บมจ.	ไทยออยล์

หุ้นกู้	บมจ.	ไออาร์พีซี

หุ้นกู้	บมจ.	ดับบลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น

หุ้นกู้	บมจ.	พีทีท	ีโกลบอล	เคมิคอล

หุ้นกู้	บมจ.	ไทยคม

หุ้นกู้	บจก.	นิติบุคคลเฉพาะกิจ	บตท.	(7)

หุ้นกู้	บมจ.	ช.การช่าง

หุ้นกู้	บมจ.	ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล

หุ้นกู้	บจก.	ดีแทค	ไตรเน็ต

หุ้นกู้	บมจ.	โกลว์	พลังงาน

หุ้นกู้	บมจ.	อีซี่	บาย

หุ้นกู้	บมจ.	บัตรกรุงไทย

หุ้นกู้	บมจ.	ทรู	คอร์ปอเรชั่น

หุ้นกู้	บมจ.	เอสพีซีจี

หุ้นกู้	บมจ.	ล็อกซเล่ย์

หุ้นกู้	บมจ.	ไทคอน	อินดัสเทรียล

				คอนเน็คชั่น

หุ้นกู้	บมจ.	ทางด่วน	

				และรถไฟฟ้ากรุงเทพ

หุ้นกู้	บมจ.	ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)

หุ้นกู้	บมจ.	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์

หุ้นกู้	บจก.	นิติบุคคลเฉพาะกิจ	บตท.	(9)

หุ้นกู้	บมจ.	บริหารสินทรัพย์

				กรุงเทพพาณิชย์

หุ้นกู้	บจก.	น�้าตาลมิตรผล

หุ้นกู้	บมจ.	ไทยยูเนี่ยน	กรุ๊ป	
หุ้นกู้	บจก.	อมตะ	บี	กริม	เพาเวอร	์เอสพีวี

หุ้นกู้	บมจ.	เบทาโกร	

หุ้นกู้	บมจ.	อมตะ	คอร์ปอเรชั่น

  

	351,533,500.00	

	10,797,000.00	

	21,145,000.00	

15,515,000.00	

	5,420,500.00	

	5,367,000.00	

	10,485,000.00	

	115,101,500.00	

	15,660,000.00	

	45,773,000.00	

	5,211,500.00	

	20,606,000.00	

	137,412,000.00	

	81,824,000.00	

	52,145,000.00	

	41,548,000.00	

	20,276,000.00	

	137,744,000.00	

	305,640,000.00	

	167,195,000.00	

	51,005,000.00	

	227,796,000.00	

	21,205,000.00	

10,433,000.00	

	51,738,000.00

10,328,000.00	

	10,030,000.00	

  

	340,000,000.00	

	10,000,000.00	

	20,000,000.00	

15,000,000.00	

	5,000,000.00	

	5,000,000.00	

	8,147,852.73	

	115,000,000.00	

	15,000,000.00	

	45,000,000.00	

	5,000,000.00	

	20,000,000.00	

	130,000,000.00	

	80,000,000.00	

	50,000,000.00	

	40,000,000.00	

	20,000,000.00	

	140,000,000.00	

	300,000,000.00	

	160,000,000.00	

	47,487,602.20	

	220,000,000.00	

	20,000,000.00	

10,000,000.00	

	50,000,000.00

10,000,000.00	

	10,000,000.00	

  

	281,400,500.00	

	10,758,000.00	

	21,160,000.00	

35,225,500.00	

	5,384,500.00	

	5,324,500.00	

	10,282,000.00	

	111,633,500.00	

	15,320,000.00	

	10,171,000.00	

	4,984,000.00	

	20,376,000.00	

	130,368,000.00	

	80,656,000.00	

	51,320,000.00	

	40,476,000.00	

	19,444,000.00	

	121,512,000.00	

	291,515,000.00	

	151,936,000.00	

	49,650,000.00	

	100,220,000.00	

	20,162,000.00	

0.00	

0.00	

0.00	

0.00

  

	280,000,000.00	

	10,000,000.00	

	20,000,000.00	

35,000,000.00	

	5,000,000.00	

	5,000,000.00	

	8,748,032.22	

	115,000,000.00	

	15,000,000.00	

	10,000,000.00	

	5,000,000.00	

	20,000,000.00	

	130,000,000.00	

	80,000,000.00	

	50,000,000.00	

	40,000,000.00	

	20,000,000.00	

	130,000,000.00	

	300,000,000.00	

	150,000,000.00	

	49,808,150.68	

	100,000,000.00	

	20,000,000.00	

0.00	

0.00	

0.00	

0.00	



81รายงานกิจการประจำาปี  2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

4. เงินลงทุน	(ต่อ)		ประกอบด้วย
ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

ราคายุติธรรม ราคาทุน ราคายุติธรรม ราคาทุน

เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด (ต่อ)

ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นกองทุน

				ประเภทที่	2	ของ	บมจ.	กรุงไทย

หุ้นกู้	บจก.	แอดวานซ์	ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค

หุ้นกู้	บมจ.	บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์

รวม

บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน

รวม

เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย	จ�ากัด

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

			แห่งประเทศไทย	จ�ากัด

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

			ไทย	ไอซีที	จ�ากัด

หุ้นสามัญ	บมจ.	สหประกันชีวิต	

รวม

รวมเงินลงทุนระยะยาว

รวมเงินลงทุน

 

	100,160,000.00	

	30,246,000.00	

			10,033,000.00	

3,257,663,000.00	

 

	100,000,000.00	

30,000,000.00

   10,000,000.00	

3,140,635,454.93	

	117,027,545.07	

3,257,663,000.00

61,000,000.00	

11,349,000.00

2,000,000.00

						400,000.00

			74,749,000.00

3,332,412,000.00	

3,525,144,500.00	

0.00	

0.00

													0.00	

2,771,543,000.00	

0.00	

0.00

   											0.00	

2,748,556,182.90	

			22,986,817.10	

2,771,543,000.00

61,000,000.00	

11,349,000.00

1,010,000.00

						400,000.00

			73,759,000.00

2,845,302,000.00	

2,875,538,000.00	

	 การลงทนุเป็นไปตามพระราชบญัญติัสหกรณ์	พ.ศ.	2542	มาตรา	62	และประกาศคณะกรรมการ 

พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ	เรื่อง	ข้อก�าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์

ข้อผูกพัน	
	 	 ณ	 วันสิ้นปี	 2560	 สหกรณ์มีเงินลงทุนที่น�าไปค�้าประกันการกู้ยืมเงินโดยการกู้ยืมเงินเบิก 
เกินบัญชีและกู้ยืมโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารต่างๆ	จ�านวน	3	ธนาคาร	คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น	
2,085,000,000.00	 บาท	 ประกอบด้วย	 ธนาคารทหารไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 765,000,000.00	 บาท	
ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	755,000,000.00	บาท	และธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)	

565,000,000.00	บาท	โดยมีรายละเอียดดังนี้	
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ล�าดับที่ รายชื่อเงินลงทุน มูลค่า (บาท) ค�้าประกันธนาคาร

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

หุ้นกู้	บมจ.	ซีพี	ออลล์

หุ้นกู้	บมจ.	ปูนซิเมนต์ไทย

หุ้นกู้	บมจ.	อินโดรามา	เวนเจอร์ส

หุ้นกู้	บมจ.	ไออาร์พีซี

หุ้นกู้	บมจ.	การบินไทย

หุ้นกู้	บมจ.	ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล

หุ้นกู้	บมจ.	อีซี่	บาย

หุ้นกู้	บมจ.	ไทยออยล์

หุ้นกู้	บมจ.	บางจากปิโตรเลียม

หุ้นกู้	บมจ.	ไทยคม

หุ้นกู้	บมจ.	ปตท.	

หุ้นกู้	บมจ.	เอสพีซีจี

หุ้นกู้	บมจ.	ทรู	คอร์ปอเรชั่น

หุ้นกู้	บมจ.	บัตรกรุงไทย

หุ้นกู้	บมจ.	ล็อกซเล่ย์

หุ้นกู้	บมจ.	ไทคอน	อินดัสเทรียล	คอนเน็คชั่น

หุ้นกู้	บมจ.	ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

		50,000,000.00	

	55,000,000.00	

	120,000,000.00	

	20,000,000.00	

	125,000,000.00	

	15,000,000.00	

	20,000,000.00	

	10,000,000.00	

	30,000,000.00	

	5,000,000.00	

	45,000,000.00	

	50,000,000.00	

	80,000,000.00	

	30,000,000.00	

	40,000,000.00	

	20,000,000.00	

	50,000,000.00	

บมจ.	ธนาคารทหารไทย

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

รวม  765,000,000.00 

ล�าดับที่ รายชื่อเงินลงทุน มูลค่า (บาท) ค�้าประกันธนาคาร

1

2

3

4

5

6

7

8

9

พันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย

หุ้นกู้	บมจ.	บางจากปิโตรเลียม

หุ้นกู้	บมจ.	ปตท.	

หุ้นกู้	บมจ.	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	

หุ้นกู้	บมจ.	พีทีท	ีโกลบอล	เคมิคอล

หุ้นกู้	บมจ.	บ้านปู

หุ้นกู้	บมจ.	ปตท.	ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม

หุ้นกู้	บมจ.	ช.การช่าง

หุ้นกู้	บมจ.	บริหารสินทรัพย์	กรุงเทพพาณิชย์

	50,000,000.00	

	50,000,000.00	

	50,000,000.00	

	50,000,000.00	

	5,000,000.00	

	20,000,000.00	

	10,000,000.00	

	35,000,000.00	

	100,000,000.00	

บมจ.	ธนาคารกรุงไทย

”

”

”

”

”

”

”

”
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ล�าดับที่ รายชื่อเงินลงทุน มูลค่า (บาท) ค�้าประกันธนาคาร

10

11

12

13

14

15

หุ้นกู้	บมจ.	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์

หุ้นกู้	บมจ.	ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)

หุ้นกู้	บมจ.	ซีพี	ออลล์

หุ้นกู้	บมจ.	ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

หุ้นกู้	บจก.	น�้าตาลมิตรผล

หุ้นกู้	บมจ.	อินโดรามา	เวนเจอร์ส

50,000,000.00

	100,000,000.00	

	130,000,000.00	

	45,000,000.00	

	20,000,000.00	

	40,000,000.00	

บมจ.	ธนาคารกรุงไทย

”

”

”

”

”

รวม  755,000,000.00 

         

ล�าดับที่ รายชื่อเงินลงทุน มูลค่า (บาท) ค�้าประกันธนาคาร

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

หุ้นกู้	บมจ.	ปูนซิเมนต์ไทย	

หุ้นกู้	บมจ.	ศุภาลัย	

หุ้นกู้	บมจ.	การบินไทย	

หุ้นกู้	บมจ.	อินโดรามา	เวนเจอร์ส

หุ้นกู้	บมจ.	ซีพี	ออลล์

หุ้นกู้	บมจ.	ปตท.	

หุ้นกู้	บมจ.	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	

หุ้นกู้	บมจ.	บ้านปู	

หุ้นกู้	บมจ.	ทุนธนชาต	

หุ้นกู้	บมจ.	ช.	การช่าง

หุ้นกู้	บมจ.	บางจากปิโตรเลียม	

หุ้นกู้	บมจ.	กรุงเทพดุสิตเวชการ

หุ้นกู้	บจก.	ดีแทค	ไตรเน็ต

หุ้นกู้	บมจ.	ปตท.	ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม

หุ้นกู้	บมจ.	โกลว์	พลังงาน

หุ้นกู้	บมจ.	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

หุ้นกู้	บมจ.	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์

		10,000,000.00	

	15,000,000.00	

	15,000,000.00	

	50,000,000.00	

	20,000,000.00	

	70,000,000.00	

	60,000,000.00	

	20,000,000.00	

	10,000,000.00	

	30,000,000.00	

	60,000,000.00	

	20,000,000.00	

	10,000,000.00	

	10,000,000.00	

	30,000,000.00	

	5,000,000.00	

	50,000,000.00	

	80,000,000.00	

บมจ.	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

”

รวม  565,000,000.00 
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5. เงินให้กู้ยืม - สุทธิ		ประกอบด้วย
ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

เงินให้กู้ยืม - ปกติ

เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น

ลูกหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

ลูกหนี้เงินกู้สามัญ

ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ

รวมเงินให้กู้ยืม	-	ปกติ

เงินให้กู้ยืม - ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ลูกหนี้เงินกู้สามัญ

หัก		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

						-	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ

รวมเงินให้กู้ยืม	-	ไม่ก่อให้เกิดรายได้

เงินให้กู้ยืม	-	สุทธิ

	255,370,108.39	

	41,224,872.25	

	599,358,119.56	

	18,158,374.75	

914,111,474.95	

	996,968.00

 

					116,593.60	

					880,374.40	

914,991,849.35	

		616,507,139.40	

	56,003.00	

	6,490,814,792.94	

		255,943,983.82	

7,363,321,919.16	

0.00

 

														0.00	

														0.00	

7,363,321,919.16	

	288,206,966.52	

	41,140,680.75	

	540,457,725.46	

	18,178,581.00	

887,983,953.73	

	2,358,628.75

 

					954,903.58	

			1,403,725.17	

889,387,678.90	

			287,180,810.14	

	32,695.00	

	6,199,371,987.97	

		248,774,980.59	

6,735,360,473.70	

0.00

 

														0.00	

														0.00	

6,735,360,473.70	

6. ลูกหนี้ - สุทธิ		ประกอบด้วย
ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ

ลูกหนี้ระหว่างด�าเนินคดี

ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา

รวม

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	-	ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ

	-	ลูกหนี้ระหว่างด�าเนินคดี

	-	ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา

ลูกหนี้	-	สุทธิ

	14,985,275.22	

	430,322.68

	4,218,822,04

	19,634,419.94	

	4,449,447.02

86,064.54	

 2,948,940.33		

12,149,968.05	

0.00	

0.00	

									0.00	

0.00	

0.00	

0.00

									0.00	

										0.00	

	6,591,700.42	

	0.00	

	5,578,295.70	

	12,169,996.12	

	2,778,496.66

0.00	

 3,121,183.09		

	6,270,316.37	

0.00	

0.00	

									0.00	

0.00	

0.00	

0.00

									0.00	

										0.00	
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7. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		ประกอบด้วย
ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ	-	สหกรณ์อื่น	

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ	-	สมาชิก	

รวม

0.00

36,644,072.78

36,644,072.78

  9,205.48

34,890,061.84	

34,899,267.32

8. ดอกเบี้ยลูกหนี้ค้างรับ - สุทธิ		ประกอบด้วย
ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

ดอกเบี้ยลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ค้างรับ	

ดอกเบี้ยลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพค้างรับ

ดอกเบี้ยลูกหนี้ตามค�าพิพากษาค้างรับ

รวม	

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	

	-	ดอกเบี้ยลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ค้างรับ

	-	ดอกเบี้ยลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพค้างรับ

	-	ดอกเบี้ยลูกหนี้ตามค�าพิพากษาค้างรับ

ดอกเบี้ยลูกหนี้ค้างรับ	-	สุทธิ

		0.00	

142,140.75

								0.00

 142,140.75	

	0.00

132,327.75	

							0.00

 		9,813.00	

		116,876.50	

179,867.17

		50,414.44

 347,158.11	

	116,876.50

179,867.17	

		7,435.44	

 	42,979.00	

9. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		ประกอบด้วย
ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

เครื่องเขียนแบบพิมพ์	

วัสดุส�านักงาน	

เงินทดรองด�าเนินคดี	

เงินทดรองจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต

เงินรอเรียกเก็บค่าหุ้น	

รวม

	499,638.09	

	391,631.48	

	895,462.25	

	0.00

    									0.00

1,786,731.82	

		381,560.55	

	247,353.95	

	565,573.96	

	24,110.23	

    									5.00	

1,218,603.69	
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10. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		ประกอบด้วย
ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

เงินมัดจ�า	

เงินประกันการใช้โทรศัพท์	

รวม

		5,600.00	

	9,169.56	

14,769.56

				5,600.00	

	9,169.56	

14,769.56

11. เงินกู้ยืมระยะสั้น		ประกอบด้วย
ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

ตั๋วสัญญาใช้เงิน	ธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

ตั๋วสัญญาใช้เงิน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)

รวม

		450,000,000.00	

  												0.00	

450,000,000.00	

		190,000,000.00	

  150,000,000.00	

340,000,000.00	

ในปี	2560	สหกรณ์มีเงินกู้ยืมระยะสั้นโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน	โดยมีรายละเอียดดังนี้

 •	ธนาคารทหารไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	วงเงิน	693,000,000.00	บาท	โดยมหีุน้กู้มูลค่า	765,000,000.00	บาท 

	 	 เป็นหลักประกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	มียอดคงเหลือ	450,000,000.00	บาท	

 •	ธนาคารกรงุไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	วงเงิน	645,240,000.00	บาท	โดยมพีนัธบตัรมูลค่า	50,000,000.00	บาท 

	 	 และหุ้นกู้มูลค่า	705,000,000.00	บาท	 เป็นหลักประกัน	และค�้าประกันโดยคณะกรรมการด�าเนินการ 

	 	 ทั้งคณะและผู้จัดการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ไม่มียอดคงเหลือ			

 •	ธนาคารกรงุศรอียธุยา	จ�ากดั	(มหาชน)	วงเงนิ	546,500,000.00	บาท	โดยมพีนัธบตัรมลูค่า	10,000,000.00	บาท 

	 	 และหุ้นกู้มูลค่า	555,000,000.00	บาท	 เป็นหลักประกัน	และค�้าประกันโดยคณะกรรมการด�าเนินการ 

	 	 ทั้งคณะและผู้จัดการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	ไม่มียอดคงเหลือ	

 

12. เงินรับฝาก		ประกอบด้วย
ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

ออมทรัพย์

ออมทรัพย	์-	สมาชิกสมทบ

ออมทรัพย	์2

ออมทรัพย	์-	เงินให้กู้สมาชิก	

						4,498,494.54	

	2,938,467.12	

	73,247,412.60	

	80,453,645.08	

				4,353,353.80	

	1,504,410.67	

	70,846,965.49	

	72,908,500.68	
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12. เงินรับฝาก	(ต่อ)		ประกอบด้วย
ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

ออมทรัพย์พิเศษ	

ออมทรัพย์พิเศษ	-	สมาชิกสมทบ

ออมทรัพย์ส�ารองค่าฌาปนกิจ	

ประจ�า	

ประจ�า	-	สมาชิกสมทบ	

รวม

	5,285,558,415.00	

	663,882,391.77	

	9,878,982.12	

	139,700,077.00	

			14,874,500.00	

6,275,032,385.23	

4,465,777,120.21	

	566,612,080.85	

	9,005,491.76	

	110,368,296.00	

 					8,400,000.00	

5,309,776,219.46	

13. หนี้สินหมุนเวียนอื่น		ประกอบด้วย
ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

โครงการสวัสดิการสมาชิกค้างจ่าย	

ภาษีเงินได้หัก	ณ	ที่จ่ายค้างจ่าย	

เงินประกันสังคมรอน�าส่ง	

เงินเก็บเกินรอจ่ายคืน	

ค่าน�้าประปาค้างจ่าย	

ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย	

ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย	

ค่าล่วงเวลาค้างจ่าย	

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย	

ค่ารักษาความปลอดภัยและความสะอาดค้างจ่าย	

ค่าครุภัณฑ์ค้างจ่าย

ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย	

เงินปันผลค้างจ่าย	

เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ค้างจ่าย

เงินรอการตรวจสอบ	

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

ค่าวัสดุส�านักงานค้างจ่าย

	6,700.00	

	39,513.54	

	46,236.00	

	129,480.38	

	1,800.00	

	10,000.00	

32,000.00	

	2,750.00	

	125,000.00	

	19,422.00	

0.00	

	180,000.00	

	159,772.14	

	11,628.64	

	96,300.00	

	808,845.67	

	4,124,880.92	

3,852.00	

		147,720.00	

	34,193.09	

	46,002.00	

	116,352.83	

	1,400.00	

	10,000.00	

31,000.00	

	8,100.00	

	125,000.00	

	6,474.00	

	2,265,000.00	

	180,000.00	

	88,666.55	

	11,628.64	

	48,150.00	

	926,958.18	

	2,958,332.86	

0.00	
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13. หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(ต่อ)		ประกอบด้วย
ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

ค่าตอบแทนค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค้างจ่าย

ค่าประชาสัมพันธ์ค้างจ่าย

ค่าเช่าช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตค้างจ่าย	

เงินประกันสัญญาจ้าง	

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย	

ค่าจัดเก็บเอกสารค้างจ่าย	

รวม

15,520.00

0.00	

	76,505.00	

	14,605.50	

	314,407.50	

	212,027.38	

				27,997.62 

6,459,244.29

6,820.00

	1,800.00	

		86,955.00	

	51,627.50	

	368,199.50	

	92,547.94	

     8,875.65 

7,621,803.74	

14. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ  ประกอบด้วย
ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

ทุนสาธารณประโยชน์	

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	

ทุนส่งเสริมการศึกษา	

ทุนส่งเสริมสวัสดิการ	

ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ	

ทุนสวัสดิการเพื่อการศพสมาชิกและครอบครัว	

ทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกัน	

รวม

			30,075,850.94	

	35,582,049.08	

	7,130,800.30	

	25,051,669.79	

	4,597,635.41	

	3,392,944.56	

			9,590,000.00	

115,420,950.08	

			22,839,095.40	

	28,805,336.50	

	3,935,086.80	

	18,830,948.29	

	4,097,635.41	

	3,766,444.56	

	6,990,000.00	

89,264,546.96	

15. ก�าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น  ประกอบด้วย
ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

ยอดยกมาต้นงวด

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด

ยอดคงเหลือปลายงวด

23,222,817.10		

	96,537,227.97	

119,760,045.07

			69,033,560.98		

(45,810,743.88)	

	23,222,817.10
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16. การด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

	 							สหกรณ์ด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง	ณ	วันสิ้นปี	เป็นไปตามกฎกระทรวง	ว่าด้วยการด�ารง

สินทรัพย์สภาพคล่อง	พ.ศ.	2550	ซึ่งก�าหนดให้สหกรณ์ด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ต�่ากว่าร้อยละหนึ่ง

ของยอดเงินฝากทั้งหมด

	 	 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน	 และงบก�าไรขาดทุน			

ประจ�าปี	2560

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

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

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

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

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



90 รายงานกิจการประจำาปี  2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

ระเบียบวาระที่

	 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	มีก�าไรสุทธิประจ�าปี	2560	เป็นเงิน		
455,906,095.00	บาท	(สี่ร้อยห้าสิบห้าล้านเก้าแสนหกพันเก้าสิบห้าบาทถ้วน)	และคณะกรรมการด�าเนินการ
เห็นสมควรจัดสรรก�าไรสุทธิตามความในข้อบังคับสหกรณ์	ข้อ	32	ดังนี้

รายการจัดสรรก�าไรสุทธิ
ประจ�าปี 2560 ประจ�าปี 2559

จ�านวนเงิน (บาท) ร้อยละ จ�านวนเงิน (บาท) ร้อยละ
1. จัดสรรให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับสหกรณ์
				1.1		เงินส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก�าไรสุทธิ
				1.2		ค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

58,158,027.11
58,128,027.11

30,000.00

12.76 54,141,969.46
54,131,969.46

10,000.00

12.75

2. จัดสรรให้สมาชิกโดยตรงในรูปของเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
				2.1		เงินปันผลตามหุ้นที่ช�าระแล้วในอัตราร้อยละ	5.25
				2.2		เงินเฉลี่ยคืนตามอัตราส่วนแห่งดอกเบี้ยที่สมาชิก
										จ่ายให้สหกรณ์	ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	19.00

341,285,314.85
248,896,197.54		

92,389,117.31

74.86 314,375,784.33
232,802,098.43		

81,573,685.90

74.05

3. จัดสรรให้สมาชิกเป็นทุนต่างๆ ในรูปของสวัสดิการ  
   และสาธารณประโยชน์อื่นๆ  
     3.1		ทนุรกัษาระดบัเงนิปันผล	ไม่เกนิร้อยละสองของทนุเรอืนหุ้น
					3.2		ทุนสาธารณประโยชน์	
					3.3		ทุนส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก	
					3.4		ทุนส่งเสริมการศึกษา	
					3.5		ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ
					3.6		ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค�้าประกัน	

45,612,753.04
6,212,753.04
9,000,000.00

22,000,000.00
5,000,000.00
500,000.00

2,900,000.00

10.00 45,896,712.58
6,796,712.58
9,000,000.00

22,000,000.00
5,000,000.00
500,000.00

2,600,000.00

10.81

4.  จดัสรรให้กรรมการและเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์ในรปูของเงนิโบนสั
				(ข้อบังคับก�าหนดให้จัดสรรไม่เกินร้อยละสิบของก�าไรสุทธิ)

10,850,000.00 2.38 10,150,000.00 2.39

รวม 455,906,095.00 100.00 424,564,466.37 100.00

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

	 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี	2560

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

เรื่องพิจารณาอนุมัติ
การจดัสรรก�าไรสทุธ ิประจ�าปี 25608
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ระเบียบวาระที่

	 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	ได้จัดท�าประมาณการรายจ่าย

และประมาณการรายรับ	ประจ�าปี	2561	ตามข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร	

จ�ากัด	พ.ศ.	2543	ข้อ	56	(6)	ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์	ฉบับที่	4	พ.ศ.	2559-2563	ดังนี้	 	

ประมาณการรายจ่ายจ�าแนกตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย งบประมาณ
ปี 2560

รายจ่าย
จริง

งบประมาณ
ปี 2561

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2561

หมวดงบด�ำเนนิกำร ประกอบด้วย
1.	เงินเดือนและสวัสดิกำร	

	 1.1	 เงินเดือนและค่าจ้าง

	 1.2	 เงินสวัสดิการ

 

	 1.3	 เงินประกันสังคม

	 1.4	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

	 1.5	 เงินชดเชย

2.	ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

	 2.1	 เงินรางวัลสมาชิก

 

	 2.2	 ค่ารับรอง

	 2.3	 ค่าอาหารนอกเวลาท�าการ

	 2.4	 ค่าเบี้ยประชุม

 

	 2.5	 ค่าตอบแทนบุคลากรและ

	 	 ผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์

	 2.6	 ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี

	 	 ภายนอก

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

และค่าการศึกษาบุตร

เพื่อสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

เพื่อสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

เงินฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์สมาชิก

คนละ	100	บาท	และจดัท�าของทีร่ะลกึ

ค่าใช้จ่ายในการรับรอง	 เช่น	 รับรอง

สมาชิก	และสหกรณ์อื่นที่มาเยี่ยมชม

ค่าอาหารนอกเวลาท�าการปฏิบัติงาน

ส�าหรบัการประชมุ	เช่น	คณะกรรมการ	

คณะอนุกรรมการ	 และคณะท�างาน

ฝ่ายต่างๆ	

ค่าตอบแทนตัวแทนหกัเงนิประจ�าหน่วย	

ที่ปรึกษา	 เจ้าหน้าที่	และผู้ช่วยเหลือ

งานสหกรณ์

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

  

18,803,515.00 

15,845,640.00	

	771,824.00	

	284,568.00	

	1,901,483.00	

-

10,069,456.90 

 1,618,900.00	

	281,717.45	

	55,260.00	

	1,267,500.00	

	2,944,560.00	

	125,000.00	

 

    

22,550,000.00 

18,300,000.00	

	1,100,000.00	

	450,000.00	

	2,200,000.00	

	500,000.00	

13,330,000.00 

	1,900,000.00	

	500,000.00	

	90,000.00	

	1,800,000.00	

	3,500,000.00	

	150,000.00	

 

   

20,950,000.00 

16,900,000.00	

	1,100,000.00	

	350,000.00	

	2,100,000.00	

	500,000.00	

12,235,000.00 

	1,700,000.00	

	500,000.00	

	90,000.00	

	1,800,000.00	

	3,000,000.00	

	125,000.00	

 

เรื่องพิจารณาอนุมัติ
ประมาณการรายจ่ายและ
ประมาณการรายรับประจ�าปี 25619
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หมวดรายจ่าย งบประมาณ
ปี 2560

รายจ่าย
จริง

งบประมาณ
ปี 2561

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2561

	 2.7	 ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบ

	 	 กิจการ

	 2.8	 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์

	 2.9	 ค่าธรรมเนียมธนาคาร

	 2.10	ค่าซ่อมแซมและบ�ารุง

	 	 รักษาครุภัณฑ์

	 2.11	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

	 2.12	ค่ารักษาความปลอดภัย

  

	 2.13	ค่าด�าเนินคดีความ

	 2.14	ค่าแบบพิมพ์

	 2.15	 วัสดุส�านักงาน

	 2.16	ค่าหนังสือพิมพ์

	 2.17	ค่าเช่าช่องสัญญาณ

	 	 อินเตอร์เน็ต

	 2.18	ค่าเบี้ยประกันภัย

	 2.19	ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

	 2.20	ค่าจัดเก็บเอกสาร

	 2.21	 ระบบโปรแกรมป้องกัน

	 	 ไวรัส

	 2.22	 ระบบโปรแกรมหุ้นกู้

	 	 ฉุกเฉิน	กระแสรายวัน

			180,000.00	

	250,415.00	

	142,117.00	

	509,265.46	

	293,760.30	

	96,288.00	

	41,302.00	

	801,147.50	

	912,212.52	

	14,640.00	

	36,380.00	

	107,419.83	

	199,016.26	

	115,500.08	

	52,055.50	

	25,000.00	

			180,000.00	

	400,000.00	

	350,000.00	

	700,000.00	

	400,000.00	

	130,000.00	

	600,000.00	

	850,000.00	

	1,100,000.00	

	30,000.00	

	50,000.00	

	120,000.00	

	250,000.00	

	150,000.00	

	80,000.00	

-	

ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบกิจการ	

ค่าส่ือส่ิงพมิพ์และการประชาสัมพนัธ์	

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินประเภท

ต่างๆ	ของธนาคาร	และค่าอุปกรณ์

Leased	line	และ	Router

ส�าหรับค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา

อุปกรณ ์ส� านักงาน	 เช ่น	 ลิฟต 	์

คอมพิวเตอร์	เครื่องปรับอากาศ	ฯลฯ

ค่าพาหนะ	 เบี้ยเลี้ยง	 ค่าที่พัก	 และ 

ค่าน�้ามันเชื้อเพลิง

ค่าจ้างเหมาจ่าย	 จ่ายร่วมกันกับ	 6	

หน่วยงานในอาคารสมานฉันท	์

ค่าใช้จ่ายในการติดตามและบังคับหนี้

ตามสัญญา

แบบพิมพ์ใช้ในงานสหกรณ์	 เช่น			

ค�าขอกู้	สมุดคู่ฝาก	สัญญาเงินกู	้ฯลฯ

เป็นค่าวัสดุของใช้	 รวมทั้งอุปกรณ์					

ที่จ�าเป็นกับส�านักงาน	เช่น	กระดาษ,	

หมึกพิมพ์,	 วัสดุส�านักงาน,	 วัสดุ				

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์,	 ค่าธรรมเนียม

ไปรษณีย์	และค่าแสตมป์

เพื่อเป็นการบริการสมาชิก

ค ่ าดูแลโดเมนและค ่ า เช ่ าพื้ นที่

อินเตอร์เนต

ค่าเบีย้ประกนัส�าหรบัการน�าเงนิไปฝาก	

และค่าเบี้ยประกันอื่นๆ	

ส�าหรับเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป

ค่าจัดเก็บเอกสารทางบัญชี	 การเงิน	

และสัญญาต่างๆ

ส�าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	 และ

เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อระบบ

โทรศัพท์ตอบรับ

ค่าระบบสัญญาให้บริการการเงิน 

จาก	บมจ.	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา		

		180,000.00	

	400,000.00	

	200,000.00	

	700,000.00	

	400,000.00	

	130,000.00	

	600,000.00	

	800,000.00	

	900,000.00	

	30,000.00	

	50,000.00	

	150,000.00	

	200,000.00	

	150,000.00	

	80,000.00	

50,000.00	
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หมวดรายจ่าย งบประมาณ
ปี 2560

รายจ่าย
จริง

งบประมาณ
ปี 2561

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2561

3.	ค่ำสำธำรณูปโภค	

	 3.1	 ค่าไฟฟ้า

	 3.2	 ค่าน�า้ประปา

	 3.3	 ค่าโทรศัพท์

4.	ค่ำใช้จ่ำยวันประชุมใหญ่	

	 4.1	 พิมพ์รายงานกิจการ	และ

	 	 เอกสารการเลือกตั้ง

	 4.2	 ค่ารับรองสมาชิกที่มาร่วม

	 	 ประชุมใหญ่

	 4.3	 ค่าใช้จ่ายในการเช่า	และ

	 	 จัดสถานที่

	 4.4	 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน

	 	 ในการประชุมใหญ่

	 4.5	 ค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ

	 	 การจัดประชุมใหญ่

	 4.6	 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพนัธ์

   

หมวดงบลงทุน	ประกอบด้วย	
5.	ค่ำครุภัณฑ์

	 5.1	 เครื่องคอมพิวเตอร์

 

	 5.2	 ระบบจัดการเชื่อมโยง	 

	 	 จ�านวน	1	ชุด

	 5.3	 เครื่องนับธนบัตร

	 5.4	 ตู้เซฟ

	 5.5	 เครื่องถ่ายเอกสาร	

	 5.6	 คอมพิวเตอร	์(Notebook)

	 5.7	 เครื่องเสียงแบบพกพา

	 5.8	 เครื่องบันทึกเสียง

	 5.9	 เครื่องพิมพ	์Dot	Matrix

	 5.10	 เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์

	 5.11	 เครื่องเชื่อมโยงสัญญาน

	 	 ไร้สาย

 520,039.09 

	383,578.01	

	21,318.70	

	115,142.38	

12,757,208.18 

	593,275.30	

 

11,664,159.48	

	92,439.00	

	263,640.00	

	27,005.90	

	116,688.50	

 1,248,275.00 

	127,000.00	

	795,860.00	

	34,000.00	

	26,215.00	

	171,200.00	

	94,000.00	

-

-

-

-

-

 680,000.00 

	500,000.00	

	30,000.00	

	150,000.00	

14,500,000.00 

	800,000.00

 

13,000,000.00	

	150,000.00	

	350,000.00	

	50,000.00	

 

150,000.00	

 5,428,000.00 

	180,000.00	

-

-

-

-

-

18,000.00

10,000.00

25,000.00

50,000.00

95,000.00

ค่าไฟฟ้า	12	เดือน

ค่าน�้าประปา	12	เดือน

ค่าโทรศัพท์	12	เดือน

ซื้อจ�านวน	2	เครื่อง	ทดแทนของเดิม

ทีช่�ารดุ	ซือ้เมือ่ปี	2553	และซือ้เคร่ือง

คอมพวิเตอร์เซอร์วสิ	จ�านวน	2	เครือ่ง

ซื้อจ�านวน	2	เครื่อง

ซื้อจ�านวน	1	เครื่อง

ซื้อจ�านวน	1	เครื่อง

ซื้อจ�านวน	1	เครื่อง	ทดแทนของเดิม

ที่ซื้อเมื่อป	ี2554

ซื้อจ�านวน	4	จุด

680,000.00 

	500,000.00	

	30,000.00	

	150,000.00	

14,310,000.00 

	750,000.00	

 

13,000,000.00	

	120,000.00	

	300,000.00	

	50,000.00	

	90,000.00	

 6,760,000.00 

	140,000.00	

	1,250,000.00	

	45,000.00	

	30,000.00	

	175,000.00	

	120,000.00	

-

-

-	

-	

-	
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ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจ�าปี  2561

รายการ
จำานวนเงิน

บาท บาท

ประมำณกำรรำยรับ	:-
	 -	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ยืม	(1)

	 -	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม	(2)

	 -	ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและ	

	 	 เงินลงทุนอื่นๆ	(3)

	 -	รายรับอื่นๆ	(4)

ประมำณกำรรำยจ่ำย	:-
	 -	ดอกเบี้ยจ่ายให้สมาชิกที่ฝากเงินสหกรณ	์(5)

	 -	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมธนาคาร	(6)

	 -	รายจ่ายตามประมาณการรายจ่าย	2561	(7)

	 -	รายจ่ายอื่นๆ	(8)

ประมำณกำรรำยรับสูงกวำ่รำยจำ่ย

			500,000,000.00	

	30,000,000.00	

 

150,000,000.00	

					100,000.00 

			192,000,000.00	

	18,000,000.00	

	56,988,000.00	

	3,000,000.00	

   680,100,000.00 

   269,988,000.00 

   410,112,000.00 

หมวดรายจ่าย งบประมาณ
ปี 2560

รายจ่าย
จริง

งบประมาณ
ปี 2561

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2561

หมำยเหตุ		ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ	ยกเว้นรายการในหมวดงบลงทุน

	 5.12	 เครื่องฟอกอากาศ

	 5.13	ที่ดินหรือที่ดินพร้อม

	 	 สิ่งปลูกสร้าง

6.	ค่ำปรับปรุงส�ำนักงำน  

	 ปรับปรุงส�านักงาน	

หมวดงบกลำง	ประกอบด้วย		
7.	รำยจ่ำยอื่นๆ

 

รวม

-

-

2,195,000.00 

	2,195,000.00	

-

45,593,494.17

50,000.00

5,000,000.00

-

-

 500,000.00

 

56,988,000.00

ซื้อจ�านวน	2	เครื่อง

จากการขายทอดตลาดของลูกหนี้

สหกรณ์

เพื่อเหตุฉุกเฉินและมีความจ�าเป็น 

เร่งด่วน	อนัจะเกดิประโยชน์ต่อสมาชกิ

-	

	5,000,000.00	

 

 2,300,000.00 

	2,300,000.00	

 500,000.00

 

57,735,000.00
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หมำยเหตุ	 (1)	เงนิให้สมาชกิกูย้มืระหว่างปีประมาณ	7,400,000,000.00	บาท		อตัราดอกเบีย้ร้อยละ	

	 	 6.45	-	6.95	ต่อปี

	 (2)	เงนิให้สหกรณ์อืน่กูย้มืระหว่างปี	2561	ประมาณ	870,000,000.00	บาท	อตัราดอกเบีย้ 

	 	 ร้อยละ	3.70	ต่อปี

	 (3)	เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระหว่างปี	 2561	 ประมาณ	 4,400,000,000.00	 บาท		 

	 	 อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ	0.50	-	6.58	ต่อปี

	 (4)	รายรับอื่นๆ	ได้แก่	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า,	รายได้เบ็ดเตล็ดฯ

	 (5)	เงินรับฝากจากสมาชิก	 ระหว่างปี	 2561	 ประมาณ	 6,300,000,000.00	 บาท	 อัตรา 

	 	 ดอกเบี้ยร้อยละ	1.25	-	3.85	ต่อปี

	 (6)	เงินกู้ยืมธนาคารระหว่างปี	2561	ประมาณ	1,800,000,000.00	บาท	อัตราดอกเบี้ย 

	 	 ร้อยละ	2.18	-	2.30	ต่อปี	

	 (7)	ประมาณการรายจ่ายประจ�าปี	2561	เป็นเงิน	56,988,000.00	บาท

	 (8)	รายจ่ายอื่นๆ	ได้แก่	ค่าเสื่อมราคา	อาคาร	และอุปกรณ์ส�านักงานฯ	

	 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจ�าปี	2561

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

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

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

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

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



96 รายงานกิจการประจำาปี  2560
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

ระเบียบวาระที่

	 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด	 พ.ศ.	 2543 

ข้อ	 56	 (5)	 ก�าหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 ก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกัน	 ส�าหรับปี 

หนึ่งๆ	ไว้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืม	และเสริมสภาพคล่องในการบริหารจัดการ	เมื่อปี	2560	

ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 ได้อนุมัติให้สหกรณ์กู้เงินจากแหล่งอื่นมาใช้ในธุรกิจในวงเงินไม่เกิน	

4,400,000,000.-	บาท	 (สี่พันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน)	ส�าหรับปี	 2561	สหกรณ์คงก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือ

การค�้าประกัน	 จ�านวน	 4,400,000,000.-บาท	 (สี่พันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน)	 เท่ากับปีที่แล้วเพื่อความ 

คล่องตัวในการบริหารจัดการ				

	 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกัน	 ประจ�าปี	 2561 

จ�านวน	4,400,000,000.-	บาท	(สี่พันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน)

 

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

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

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

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

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

เรื่องพิจารณาอนุมัติ
ก�าหนดวงเงินกูยื้มหรือการค�า้ประกนั
ประจ�าปี 256110
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ระเบียบวาระที่

	 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด	 ขอเสนอการจ้างผู้สอบบัญชี

ประจ�าปี	2561	ซึ่ง	ตามข้อบังคับ	ข้อ	56	(7)	ก�าหนดให้ที่ประชุมใหญ่มีอ�านาจหน้าที่ในการพิจารณา 

คัดเลือกผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทน	 เพื่อเสนอนายทะเบียนแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ ์

ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร	จ�ากดั	ส�าหรบัปีสิน้สุดทางบญัชี	ณ	วนัที	่	31	ธนัวาคม	2561	

ซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยค�านึงถึงการปฏิบัติงาน	งานสอบบัญชี	

การเข้าปฏิบัติงานสอบบัญชี	การรายงานสอบบัญชี	ข้อมูลอื่นๆ	จ�านวน	2	ราย	ตามรายละเอียด	ดังนี้

	 1.	 บริษัท	 มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย	 จ�ากัด	 โดย	 นายพงศ์คณิต	 คุณัมพรานนท์ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่3444	และนางสาวฉัตราภรณ์		ลีลัครานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่		

10365	เป็นผู้สอบบัญชีส�ารองอีก	1	คน	เสนอค่าธรรมเนียม	จ�านวนเงิน	150,000.-	บาท

	 2.	 บริษัท	 เอ็น.เอส.เค	สอบบัญชี	 จ�ากัด	 โดย	นายสิริวิชญ์	 	 ไพศาสตร์	 ผู้สอบบัญชีรับ

อนญุาตเลขที	่10136	และ	นางปัทมา		ภูร่สัม	ีผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที	่4303	เป็นผูส้อบบญัชสี�ารอง

อีก	1	คน	เสนอค่าธรรมเนียมจ�านวน	170,000.-	บาท

รายการ บริษทั มนตรีสอบบญัชแีละกฎหมาย จ�ากัด  บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ�ากัด

1.	ค่าธรรมเนียม/ต่อปี 150,000.00	บาท 170,000.00	บาท

2.	ขอบเขตการตรวจสอบ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปซึ่งรวมทั้งการทดสอบรายการบัญชี	
และวิธีการตรวจสอบอ่ืนที่เห็นว่าจ�าเป็น	
และระเบยีบท่ีนายทะเบยีนสหกรณ์ก�าหนด	
รวมถึงระเบียบและค�าแนะน�าที่กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ก�าหนดข้ึน/ถ ้าได ้พบข ้อ
บกพร่องท่ีมีสาระส�าคัญเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในส�านักงานจะท�าหนังสือแจ้ง
ให้ทราบต่างหากจากรายงานการสอบบญัช	ี/ 
จะประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุม
ภายในของสหกรณ์เพื่อจัดท�าแนวการสอบ
บัญชีที่เหมาะสมต่อไปด้วย

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปซึ่งรวมทั้งการทดสอบรายการบัญชี	
และวิธีการตรวจสอบอ่ืนที่เห็นว่าจ�าเป็น	
และระเบยีบทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ก�าหนด	
รวมถึงระเบียบและค�าแนะน�าที่กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ก�าหนดขึ้น/ถ ้าได ้พบข ้อ
บกพร่องที่มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายในส�านักงานจะท�าหนังสือแจ้ง
ให้ทราบต่างหากจากรายงานการสอบบญัช	ี/ 
จะประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุม
ภายในของสหกรณ์เพื่อจัดท�าแนวการสอบ
บัญชีที่เหมาะสมต่อไปด้วย

เรื่องพิจารณาอนุมัติจ้าง
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจ�าปี 256111
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รายการ บริษทั มนตรีสอบบญัชแีละกฎหมาย จ�ากัด  บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ�ากัด

3.	การเข้าปฏิบัติงานสอบบัญชี เข้าตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชแีละ/หรอื
ผูช่้วยผูส้อบบญัช	ีอย่างน้อย	5-7	คน	ทกุคร้ัง	
เข้าตรวจสอบบัญชีอย่างน้อย	ปีละ	5	ครั้ง	
ครั้งละไม่น้อยกว่า	4-5	วัน

เข้าปฎิบัติงานตามแผนการสอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชี	ประมาณ		4-5	คน		ประมาณ
ปีละ	6	ครั้ง	ครั้งละประมาณ	3-5	วัน

4.	รายงานการตรวจสอบ 1.	 รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
ระหว่างปีให ้สหกรณ์ทราบ

2.	 รายงานการสอบบัญชีประจ�าปี				
ต ามระ เ บี ยบนายทะ เบี ยนสหกรณ ์
ก�าหนด

3.	ให้ค�าแนะน�าในการบริหารการ
เงินการบัญชีตามที่เห็นสมควร	โดยไม่
ถื อ เป ็นค ่ าบริ การ พิ เศษแต ่อย ่ า ง ใด	
กรณีมีข้อสังเกต	ทางการเงินการบัญชี
ท่ีส�าคัญท่ีพบในระหว่างการตรวจสอบ
จะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ ์ทราบเป ็นลายลักษณ ์อั กษร	
หรือเมื่อได ้รับแจ ้งข ้อสังเกตทางการ
เ งินการบัญชีจากหน ่วยงานราชการ	
จะตรวจสอบแล้วแจ้งให ้สหกรณ์และ
กรมตรวจสอบบัญชีทราบ	ต่อไป

4.	เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม
คณะกรรมการด�าเนินการทุกครั้งตาม
ที่สหกรณ์ร ้องขอ

1.	 รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
ระหว่างปีให ้สหกรณ์ทราบ

2.	 รายงานการสอบบัญชีประจ�าปี				
ต ามระ เบี ยบนายทะ เบี ยนสหกรณ ์
ก�าหนด

3.	ให้ค�าแนะน�าในการบริหารการ
เงินการบัญชีตามที่เห็นสมควร	โดยไม่
ถื อ เป ็นค ่ าบ ริการ พิ เศษแต ่อย ่ า ง ใด	
กรณีมีข ้อสังเกตทางการเงินการบัญชี
ที่ส�าคัญที่พบในระหว่างการตรวจสอบ
จะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ ์ทราบเป ็นลายลักษณ ์อั กษร	
หรือเมื่อได ้รับแจ ้งข ้อสังเกตทางการ
เงินการบัญชีจากหน ่วยงานราชการ	
จะตรวจสอบแล้วแจ้งให ้สหกรณ์และ
กรมตรวจสอบบัญชีทราบ	ต่อไป

4 . 	 หาก เป ็นความประสงค ์ ของ
สหกรณ์ผู ้สอบบัญชียินดีวิ เคราะห ์งบ
การเงินโดยใช ้อัตราส ่วน	 (CAMELS	
Ana lys i s ) 	 ที่ ก� าหนดโดยกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์

5.	เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม
คณะกรรมการด�าเนินการทุกครั้งตาม
ที่สหกรณ์ร ้องขอ

5.	ผลงานด้านสอบบัญชี ระหว่างปี	2551	-	2560	จ�านวน	17	
สหกรณ์

ปี	2560		จ�านวน	72	สหกรณ์
ที่เคยตรวจ	 ระหว่างปี	 2546-2559	

จ�านวน	127	สหกรณ์

6.	ชื่อผู้สอบบัญชี 1.	นายพงศ์คณิต		คุณัมพรานนท์		(3444)
2.	น.ส.ฉัตราภรณ์		ลีลัครานนท	์	(10365)

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

7.	มีผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 6	คน 13	คน

8.	ทีมงานสอบบัญชี ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี	จ�านวน	20	คน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต		10		คน
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รายการ บริษทั มนตรีสอบบญัชแีละกฎหมาย จ�ากัด  บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ�ากัด

9.	เงื่อนไขการช�าระค่าบริการ - 1.	งวดที่	1-3	จ�านวน	35,500.-	เมื่ออนุมัติ

2.	งวดที่	4	เมื่อสหกรณ์ได้รับรายงานการ

	 	 สอบบัญชีประจ�าปี	 2561	 แล้วภายใน 

								3	วันท�าการ

	 ในการนี	้คณะกรรมการด�าเนนิการ	ชดุที	่37	คราวประชมุคร้ังที	่16	เมือ่วนัที	่15	มกราคม		

2561	 ได้พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์	 ประจ�าปี	 2561	 โดยค�านึงถึงการบริการ 

ให้ค�าปรกึษาแนะน�า	การเข้าปฏบิตังิานสอบบญัช	ีผลงานการตรวจสอบ	ความสามารถในการตรวจสอบ		

การตรวจสอบเสร็จทันเวลา	 ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี	 และ 

ค่าธรรมเนียมในอัตราที่เหมาะสม	 ได้พิจารณาคัดเลือก	 บริษัท	 มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย	 จ�ากัด	 

เป็น	ผู้สอบบัญชี	สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	 	

	 จงึเห็นควรจ้าง	บรษัิท	มนตรสีอบบญัชีและกฎหมาย	จ�ากดั	เป็นผูส้อบบัญชปีระจ�าปี	2561	

และค่าธรรมเนยีมในการสอบบัญช	ีจ�านวน	150,000.-	บาท	(หนึง่แสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)	และส�านกังาน	

เอ็น.เอส.เค	สอบบัญชี	จ�ากัด	เป็นผู้สอบบัญชีส�ารอง	 	

	 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติจ้างผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2561
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ระเบียบวาระที่

	 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา	62	(7)	แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	2542	และ

มติคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ	 ออกประกาศ	 ณ	 วันที่	 3	 กรกฎาคม	 2558	 เรื่อง 

ข้อก�าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์	พ.ศ.	2559	มีข้อความส�าคัญ	ดังนี้

	 ข้อ	3.	เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้	ดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก

	 	 (2)	 ตัว๋แลกเงนิทีธ่นาคารเป็นผูร้บัรอง	สลกัหลงัหรอืรบัอาวลั	หรอืตัว๋สญัญาใช้เงนิ

ที่ธนาคารเป็นผู้สลักหลังหรืออาวัล	โดยไม่มีข้อจ�ากัดความรับผิดชอบ

	 	 (3)	 ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก

	 	 (4)	 บัตรเงินฝาก	 หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิต							

ฟองซิเอร	์ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันช�าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย

	 	 (5)	 ตราสารแสดงสทิธใินหนีท้ีน่ติิบคุคลเฉพาะกจิเป็นผูอ้อกภายใต้โครงการแปลง

สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์	 ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติก�าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลง

สนิทรพัย์เป็นหลกัทรพัย์	พ.ศ.	2540	และตราสารแสดงสทิธิในหนีน้ัน้ได้รบัการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื	

ตัง้แต่ระดบั	A-	ขึน้ไป	จากบรษิทัจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีไ่ด้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 	 (6)	 หุน้กูท้ีมี่หลกัประกนั	หรอืหุ้นกูไ้ม่ด้อยสทิธ	ิทีไ่ด้รบัการจดัอนัดับความน่าเชือ่ถอื	

ตัง้แต่ระดบั	A-	ขึน้ไป	จากบรษิทัจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีไ่ด้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 	 (7)	 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดต้ังขึ้นโดยความเห็นชอบของ 

คณะรัฐมนตรีและอยู่ในการก�ากับดูแลของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 ข้อ	4.	การน�าเงนิไปฝากหรอืลงทนุตามข้อ	3	(7)	รวมกนัต้องไม่เกนิทนุส�ารองของสหกรณ์	

และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด�าเนินการได้

	 ข้อ	5.	การฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ด�าเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนา 

การสหกรณ์แห่งชาติ	เรื่อง	ข้อก�าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์	พ.ศ.	2552	อยู่ก่อน 

วันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ	ให้ถือว่าเป็นการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป

	 ข้อ	6.		ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป

พิจารณาอนุมัติการน�าเงินไปฝาก
หรือการลงทุนของสหกรณ์
ตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ12
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	 อนึ่ง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	มีทุนส�ารองจ�านวน	521	ล้านบาทเศษ	รวมกับวงเงิน 

ที่จะได้รับการจัดสรรจากก�าไรสุทธิประจ�าปี	 2560	 อีกจ�านวน	 58	 ล้านบาทเศษ	 รวมเป็นเงิน	 579 

ล้านบาทเศษ

	 เพือ่ให้การบรหิารการลงทนุของ	สอ.ศธ.	เป็นไปด้วยความสะดวกคล่องตวั	มัน่คง	และเกดิ

ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี	 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการพัฒนา 

การสหกรณ์แห่งชาติดังกล่าว	 คณะกรรมการด�าเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติให้ 

คณะกรรมการด�าเนินการของ	สอ.ศธ.	น�าเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ	3	(7)	จ�านวนเงิน	

579	ล้านบาท	ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

	 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา

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

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

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

เรื่องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ13
	 มาตรา	43	แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์	พ.ศ.	2542	และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม	ก�าหนดให้สหกรณ์

ต้องมีข้อบังคับ	ซึ่งข้อคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	ข้อ	56	(10)	ก�าหนด

ให้ที่ประชุมใหญ่มีอ�านาจพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ

	 ปัจจุบัน	 ข้อคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด	 ได้ใช้บังคับมา

เป็นเวลานาน	 ท�าให้ข้อบังคับบางข้อไม่สอดคล้องกับกฎหมาย	 ไม่ทันสมัย	 หรือไม่สะดวกคล่องตัวใน 

การบริหารจัดการกับสภาวการณ์ปัจจุบัน	 จึงเห็นสมควรแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	ดังนี้

- ร่าง -

ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ...

	 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ	 จ�ากัด	 เพื่อให้การด�าเนินกิจการของสหกรณ์มีความม่ันคงก้าวหน้ายิ่งข้ึนและสอดคล้อง 

กับสภาวการณ์ปัจจุบัน	ที่ประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด	

เมือ่วนัที	่10	กมุภาพนัธ์	2561	ได้ลงมตเิป็นเอกฉนัท์ให้แก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบัสหกรณ์	และนายทะเบยีน

สหกรณ์	ได้รับจดทะเบียนแล้ว	มีความดังนี้

	 ข้อ	1	 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า	 “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	

จ�ากัด	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที	่9)	พ.ศ.	....”

	 ข้อ	2	 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน

	 ข้อ	3	 ให้ยกเลิกความในข้อ	 32	 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ	จ�ากัด	เลขทะเบียนข้อบังคับ	ที่	อ.151544	ทั้งหมด	และใช้ความต่อไปนี้แทน

	 	 “ข้อ	 32	 การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี	 เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว	ปรากฏว่าสหกรณ์มีก�าไรสุทธิ	 ให้จัดสรรเป็นทุนส�ารอง
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ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก�าไรสุทธิ	 และเป็นค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 ตามอัตราท่ี

ก�าหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของก�าไรสุทธิ

	 	 ก�าไรสทุธปิระจ�าปีทีเ่หลอืจากการจดัสรรตามความในวรรคก่อนนัน้		ทีป่ระชมุใหญ่

อาจจะจัดสรรได้ดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 เป็นเงนิปันผลตามหุน้ทีช่�าระแล้วของสมาชกิ	แตต้่องไม่เกนิอตัราทีก่�าหนดใน

กฎกระทรวง	 โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา	 อนึ่ง	 ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	

ตาม	(4)	ออกจ่ายเป็นเงนิปันผลส�าหรบัปีใด	ด้วยจ�านวนเงนิปันผลทัง้ส้ินทีจ่่ายส�าหรบัปีนัน้	กต้็องไม่เกนิ

อัตราดังกล่าวมาแล้ว

	 	 	 ในการค�านวณเงินปันผลตามหุ้น	ให้ถอืว่าหุ้นทีส่มาชกิได้ช�าระต่อสหกรณ์ภายใน

วนัทีห้่าของเดอืน	มรีะยะเวลาส�าหรบัค�านวณเงนิปันผลตัง้แต่เดือนนัน้	ส่วนหุน้ทีส่มาชกิช�าระต่อสหกรณ์

หลังวันที่ห้าของเดือน	สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป

	 	 (2)	 เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ท�าไว้กับสหกรณ์

ระหว่างปี	 เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินช�าระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยในปีใดเกินกว่าหนึ่งงวด

ขึ้นไป	มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส�าหรับปีนั้น

	 	 	 สมาชิกที่จะมีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนต้องช�าระหนี้ที่ผิดนัดพร้อมดอกเบี้ยให ้

เสร็จสิ้นในรอบปีบัญชีนั้น	กรณีที่สมาชิกผิดนัดโดยมิใช่ความผิดของสมาชิกให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืน

	 	 (3)	 เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของ 

ก�าไรสุทธิ

	 	 (4)	 เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	 ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ

สหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น	 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลน้ีจะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ	่	

เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น	ตาม	(1)

	 	 (5)	 เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก�าไรสุทธิ	 ตาม

ระเบียบของสหกรณ์

	 	 (6)	 เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก�าไรสุทธิ	 ตามระเบียบของ

สหกรณ์

	 	 (7)	 เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกครอบครัว		ไม่เกิน

ร้อยละสิบของก�าไรสุทธิ	ตามระเบียบของสหกรณ์

	 	 (8)	 เป็นทุนเพ่ือจัดตั้งส�านักงานหรือทุนอื่นๆ	 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่

สหกรณ์

	 	 (9)	 ก�าไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่	(ถ้ามี)	ให้จัดสรรเป็นทุนส�ารองทั้งสิ้น”

	 ข้อ	4	 ให้ยกเลิกความในข้อ	 70	 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ	จ�ากัด	เลขทะเบียนข้อบังคับ	ที่	อ.151544	ทั้งหมด	และใช้ความต่อไปนี้แทน

	 	 “ข้อ	70	การด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการสหกรณ์	สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการ	โดยก�าหนด
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ระยะเวลาหรือไม่ก�าหนดระยะเวลาก็ได้”		

	 ข้อ	5	 ให้ยกเลิกความในข้อ	 72	 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ	จ�ากัด	เลขทะเบียนข้อบังคับ	ที่	อ.151544	ทั้งหมด	และใช้ความต่อไปนี้แทน

	 	 “ข้อ	72	การพ้นจากต�าแหน่งของผูจ้ดัการ	ผูจ้ดัการของสหกรณ์ต้องพ้นจากต�าแหน่ง

ด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด	ดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 ตาย

	 	 (2)	 ลาออกโดยแสดงเจตนาต่อที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	 หรือแจ้งเป็น

หนังสือต่อคณะกรรมการด�าเนินการ

	 	 (3)	 ขาดคุณสมบัติตามระเบียบของสหกรณ์	 หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

สหกรณ์ก�าหนด

	 	 (4)	 ครบก�าหนดตามสัญญาจ้าง

	 	 (5)	 ถูกเลิกจ้าง

	 	 (6)	 ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก	 หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เป็นประจักษ์ว่าได้

กระท�าการ	 หรือละเว้นการกระท�าการใดๆ	 อันอาจท�าให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี		

แก่ประชาชนหรือไม่เหมาะสมกับต�าแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์

ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จ�ากัด

ล�าดับที่ ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับที่แก้ ไขใหม่ เหตุผล

1. ข้อ	32	กำรจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำป	ี	
เมื่อส้ินปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชี 
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
โดยท่ัวไปแล้ว	 ปรากฏว่าสหกรณ์มี
ก�าไรสุทธิ	 ให้จัดสรรเป็นทุนส�ารอง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก�าไรสุทธิ
และเป็นค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย	ตามอัตราที่ก�าหนด
ในกฎกระทรวง	แต่ต้องไม่เกินร้อยละ
ห้าของก�าไรสุทธิ
	 ก�าไรสุทธิประจ�าปีท่ีเหลือจาก 
การจัดสรรตามความในวรรคก่อนน้ัน		
ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ดัง 
ต่อไปนี้

ข้อ	32	กำรจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี		 
เม่ือส้ินปีทางบัญชีและได้ปิดบัญช ี
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไปแล้ว	 ปรากฏว่าสหกรณ์มี
ก�าไรสุทธิ	 ให้จัดสรรเป็นทุนส�ารอง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก�าไรสุทธิ
และเป็นค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย	ตามอัตราที่ก�าหนด			
ในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินร้อยละ
ห้าของก�าไรสุทธิ
	 ก�าไรสุทธิประจ�าปีที่เหลือจาก 
การจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น
ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ดัง 
ต่อไปนี้

	 ให ้สมาชิกที่ผิดนัด
ช�าระหนี้ไม่เกินหนึ่งงวด
ในปีนั้นได้รับเงินเฉลี่ยคืน
เพื่อบรรเทาความเดือด
ร้อนของสมาชิก
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	 (1)	เป็นเงนิปันผลตามหุน้ทีช่�าระ
แล้วของสมาชิก	 แต่ต้องไม่เกินอัตรา 
ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	 โดยคิดให้
ตามส่วนแห่งระยะเวลา	 อนึ่ง	 ถ้า
สหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงิน 
ปันผล	ตาม	(4)	ออกจ่ายเป็นเงนิปันผล
ส�าหรับปีใดด้วยจ�านวนเงินปันผล 
ทั้งสิ้นท่ีจ่ายส�าหรับปีน้ันก็ต้องไม่เกิน
อัตราดังกล่าวมาแล้ว
	 ในการค�านวณเงนิปันผลตามหุ้น		
ให ้ถือว ่าหุ ้นที่สมาชิกได ้ช�าระต ่อ
สหกรณ์ภายในวันที่ห้าของเดือน	 มี
ระยะเวลาส�าหรับค�านวณเงินปันผล
ตัง้แต่เดอืนนัน้	ส่วนหุน้ทีส่มาชกิช�าระ
ต่อสหกรณ์หลังวันที่ห ้าของเดือน	
สหกรณ์จะคดิเงนิปันผลให้ตัง้แต่เดอืน
ถัดไป
	 (2)	เป็นเงนิเฉลีย่คนืให้แก่สมาชกิ
ตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ท�าไว้กับ
สหกรณ์ในระหว่างปี	เว้นแต่สมาชกิที่
ผดินดัการส่งเงนิช�าระหนีไ้ม่ว่าเงนิต้น
หรือดอกเบี้ยในปีใด	 มิให้ได้รับเงิน
เฉลี่ยคืนส�าหรับปีนั้น

	 (3)	เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการ
และเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์	 ไม่เกิน 
ร้อยละสิบของก�าไรสุทธิ
	 (4)	เป ็นทุนรักษาระดับอัตรา
เงินปันผล	 ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุน
เรือนหุ ้นของสหกรณ์ตามท่ีมีอยู  ่

	 (1)	เป็นเงินปันผลตามหุน้ทีช่�าระ
แล้วของสมาชิก	 แต่ต้องไม่เกินอัตรา 
ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง	 โดยคิดให้
ตามส่วนแห่งระยะเวลา	 อนึ่ง	 ถ้า
สหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงิน 
ปันผล	ตาม	(4)	ออกจ่ายเป็นเงนิปันผล
ส�าหรับปีใดด้วยจ�านวนเงินปันผล 
ท้ังสิ้นที่จ่ายส�าหรับปีน้ันก็ต้องไม่เกิน
อัตราดังกล่าวมาแล้ว
	 ในการค�านวณเงนิปันผลตามหุ้น		
ให ้ ถือว ่าหุ ้นที่สมาชิกได ้ช�าระต ่อ
สหกรณ์ภายในวันที่ห้าของเดือน	 มี
ระยะเวลาส�าหรับค�านวณเงินปันผล
ตัง้แต่เดอืนนัน้	ส่วนหุน้ทีส่มาชกิช�าระ
ต่อสหกรณ์หลังวันที่ห ้าของเดือน	
สหกรณ์จะคดิเงนิปันผลให้ตัง้แต่เดอืน
ถัดไป
 (2)	เป ็น เงิ น เฉลี่ ยคืน ให ้แก ่
สมำชิกตำมส่วนธุรกิจท่ีสมำชิกได้ 
ท�ำไว้กับสหกรณ์ระหว่ำงปี	 เว้นแต่
สมำชิกที่ผิดนัดกำรส่งเงินช�ำระหนี ้
ไม่ว ่ำเงินต้นหรือดอกเบี้ยในปีใด 
เกินกว่ำหนึ่งงวดข้ึนไป	 มิให้ได้รับ 
เงินเฉลี่ยคืนส�ำหรับปีนั้น
  สมำชิก ท่ีจะมีสิทธิ ได ้รับ 
เงินเฉลี่ยคืนต้องช�ำระหนี้ที่ผิดนัด
พร้อมดอกเบี้ยให้เสร็จส้ินในรอบปี
บัญชีน้ัน	 กรณีที่สมำชิกผิดนัดโดย
มิใช่ควำมผิดของสมำชิกให้ได้รับ 
เงินเฉลี่ยคืน
	 (3)	เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการ
และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์	 ไม่เกิน 
ร้อยละสิบของก�าไรสุทธิ
	 	 (4)	 เป ็นทุนรักษาระดับอัตรา
เงินปันผล	 ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุน
เรือนหุ ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู  ่
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ล�าดับที่ ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับที่แก้ ไขใหม่ เหตุผล

2.

3.

ในวันสิ้นปีนั้น	 ทุนรักษาระดับอัตรา
เงินปันผลน้ีจะถอนได้โดยมติแห่ง 
ที่ประชุมใหญ	่เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผล
ตามหุ้น	ตาม	(1)
	 (5)	เป็นทุนเพ่ือการศึกษาอบรม
ทางสหกรณ์ไม่เกนิร้อยละสบิของก�าไร
สุทธิ	ตามระเบียบของสหกรณ์	
	 (6)	เป็นทุนสาธารณประโยชน์		
ไม่เกินร้อยละสิบของก�าไรสุทธิ	 ตาม
ระเบียบของสหกรณ์
	 (7)	เป็นทุนสวัสดิการ	 หรือการ
สงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก
ครอบครัว	ไม่เกินร้อยละสิบของก�าไร
สุทธิ	ตามระเบียบของสหกรณ์
	 (8)	เป็นทุนเพ่ือจัดต้ังส�านักงาน
หรือทุนอ่ืนๆ	 เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงให้แก่สหกรณ์
	 (9)	ก�าไรสุทธิส ่วนท่ีเหลืออยู ่ 
(ถ้ามี)	ให้จัดสรรเป็นทุนส�ารองทั้งสิ้น

ข้อ	 70	 กำรด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดกำร
สหกรณ์	สหกรณ์อาจจ้างผูจ้ดัการ	โดย
ก�าหนดระยะเวลาหรอืไม่ก�าหนดระยะ
เวลาก็ได	้แต่ต้องมีอายุไม่เกิน	65	ปี

ข้อ	 72	 กำรพ้นจำกต�ำแหน่งของ 
ผู้จัดกำร	 ผู้จัดการของสหกรณ์ต้อง 
พ้นจากต�าแหน่งด้วยเหตุอย่างหน่ึง
อย่างใด	ดังต่อไปนี้
		 (1)	ตาย
	 (2)	ลาออกโดยแสดงเจตนาต่อ 
ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ				
หรอืแจ้งเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการ
ด�าเนินการ
	 (3)	ขาดคุณสมบัติตามระเบียบ
ของสหกรณ์	 หรือมีลักษณะต้องห้าม		
ตามกฎหมายสหกรณ์ก�าหนด

ในวันสิ้นปีนั้น	 ทุนรักษาระดับอัตรา
เงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่ง 
ที่ประชุมใหญ	่เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผล
ตามหุ้น	ตาม	(1)
	 (5)	เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรม
ทางสหกรณ์ไม่เกนิร้อยละสบิของก�าไร
สุทธิ	ตามระเบียบของสหกรณ์	
	 (6)	เป็นทุนสาธารณประโยชน์		
ไม่เกินร้อยละสิบของก�าไรสุทธิ	 ตาม
ระเบียบของสหกรณ์
	 (7)	เป็นทุนสวัสดิการ	 หรือการ
สงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก
ครอบครวั		ไม่เกินร้อยละสบิของก�าไร
สุทธ	ิตามระเบียบของสหกรณ์
	 (8)	เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส�านักงาน
หรือทุนอื่นๆ	 เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงให้แก่สหกรณ์
	 (9)	ก�าไรสุทธิส ่วนที่ เหลืออยู ่ 
(ถ้ามี)	ให้จัดสรรเป็นทุนส�ารองทั้งสิ้น

ข้อ	 70	 กำรด�ำรงต�ำแหน่งผู้จัดกำร
สหกรณ์	 สหกรณ์อำจจ้ำงผู้จัดกำร	
โดยก�ำหนดระยะเวลำหรอืไม่ก�ำหนด
ระยะเวลำก็ได้	 

ข้อ	 72	 กำรพ้นจำกต�ำแหน่งของ 
ผู้จัดกำร	 ผู้จัดการของสหกรณ์ต้อง 
พ้นจากต�าแหน่งด้วยเหตุอย่างหนึ่ง
อย่างใด	ดังต่อไปนี้
	 (1)	ตาย
	 (2)	ลาออกโดยแสดงเจตนาต่อ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ				
หรอืแจ้งเป็นหนงัสอืต่อคณะกรรมการ
ด�าเนินการ
	 (3)	ขาดคุณสมบัติตามระเบียบ
ของสหกรณ์	 หรือมีลักษณะต้องห้าม		
ตามกฎหมายสหกรณ์ก�าหนด

ก�าหนดในสัญญาจ้าง

ก�าหนดในสัญญาจ้าง
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	 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ

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

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

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

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

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

	 (4)	อายุครบ	60	ปีบริบูรณ	์หรือ
ครบก�าหนดตามสัญญาจ้าง
	 (5)	ถูกเลิกจ้าง
	 (6)	ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก		
หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให ้เป ็น
ประจักษ์ว่าได้กระท�าการ	หรือละเว้น
การกระท�าการใดๆ	 อันอาจท�าให้เกิด
ความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีแก่ประชาชน	 หรือไม่เหมาะสม
กับต�าแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์

	 (4)	ครบก�ำหนดตำมสัญญำจ้ำง	
 
	 (5)	ถูกเลิกจ้าง
	 (6)	ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก		
หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให ้เป ็น
ประจักษ์ว่าได้กระท�าการ	หรือละเว้น
การกระท�าการใดๆ	 อันอาจท�าให้เกิด
ความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดีแก่ประชาชน	 หรือไม่เหมาะสม
กับต�าแหน่งหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์

ระเบียบวาระที่

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)14
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รายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

ภาคผนวก

	 1.	 นายชนะ	 พรหมประสิทธิ์	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
	 2.	 นางกัญญลักษณ์	 สุเรนทร์รังสิกุล	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
	 3.	 นายโสภณ	 แถมเงิน	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
	 4.	 น.พ.วิชนารถ	 เพชรบุตร	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
	 5.	 นางพนาวัลย์	 ชื่นตา	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
	 6.	 นายจ�าปา	 โชคเจริญ	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
	 7.	 นางสาวยุพา	 ม่วงนา	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
	 	 	 	 	 และบุคลากรทางการศึกษา
	 8.	 นายบุญมา	 งานส�าเร็จ	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
																																																																	การศึกษาเอกชน
	 9.	 นายประชุม	 ไตรวารี	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
																																																					 การศึกษาเอกชน
	 10.	 นางสาวหรรษา	 ศรีสมบูรณ์	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
																																																																		การศึกษาเอกชน
	 11.	 นางธารทิพย์	 พัชรมณีปกรณ์	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
	 12.	 นางสาววิรตี	 ก�าลังเกื้อ	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
	 13.	 นางเกษมศรี	 ไชยกิจ	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
	 14.	 นางวรรณพิมพ์	 มุขสมบัติ	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
	 15.	 นางสาวบุญญาภา	 ภิญโญพลกร	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
	 16.	 นายถนัด	 ธุระงาน	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
	 17.	 นายนฤพล	 พฤกษะศรี	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
	 18.	 นายประชุม	 นิยม	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
	 19.	 นางจุรีพร	 แสนสิ่ง	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
	 20.	 นายประทวน	 ยังท่าโพธิ์	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
	 21.	 นายเลิศชัย	 ไม้เลี้ยง	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
	 22.	 นางสาวบุญทิวา	 เดียวสมคิด	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
	 23.	 นางจินตนา	 จับใจสุข	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
	 24.	 นายวินัย	 มนัสทวี	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
	 25.	 นางสาวอรอวล	 บูรณารมย์	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
	 26.	 นายพนม	 สงเคราะห์สุข	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
	 27.	 นายประสิทธิ์	 คงพึ่งทรัพย์	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
	 28.	 นายไพรัตน์	 ตั้งใจ	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
	 29.	 นายสมควร	 ทิมทอง	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
	 30.	 นางเทพพรรณี	 เสตสุบรรณ	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
	 31.	 นายสายัณห์	 พลเสน	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
	 32.	 นางรัขนี	 อ�าพันทอง	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต



	 33.	 นางสาวยุพิน	 สีแก่	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
	 34.	 นางประไพ	 บวรฤทธิเดช	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
	 35.	 นางวงจันทร์	 รอดจีน	 สมาชิกสังกัด	 กรมศิลปากร
	 36.	 นายไพโรจน์	 องคสิงห์	 สมาชิกสังกัด	 กรมศิลปากร
	 37.	 นางเบญจนิษฐ์	 ณธิพรไกรสิทธิ	 สมาชิกสังกัด	 กรมศิลปากร
	 38.	 นายกาละ	 ชิดจันอัด	 สมาชิกสังกัด	 กรมศิลปากร
	 39.	 นายถวิล	 สืบสาย	 สมาชิกสังกัด	 กรมศิลปากร
	 40.	 นายสายัณห์	 พิพัฒน์	 สมาชิกสังกัด	 กรมศิลปากร
	 41.	 นายวิชาญ	 แก้วรัตน์	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
	 42.	 นางสมนึก	 โกกาพันธ์	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
	 43.	 นายอนันต์	 ฮวดยิ่ง	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
	 44.	 นางวันดี	 ปลาบู่ทอง	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
	 45.	 นางนิติกุล	 ลิ้มศุภรัตน์	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
	 46.	 นายมนตรี	 ลัดดาวัลย์	 สมาชิกสังกัด	 กรมพลศึกษา
	 47.	 นางสาวสุวรรณา	 ขจีนิกร	 สมาชิกสังกัด	 กรมการศาสนา
	 48.	 นายสุวรรณ	 กลิ่นพงศ์	 สมาชิกสังกัด	 กรมการศาสนา
	 49.	 นางสาวสมพร	 พรมดี	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
	 50.	 นายแก้ว	 หงษ์ทอง	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์หน่วยต่างๆ	
	 51.	 นายสมจิต	 พลอยแดง	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์หน่วยต่างๆ	
	 52.	 นางร�าไพ	 ลิมานนท์	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์หน่วยต่างๆ
	 53.	 นายสมุทร	 คณาญาติ	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์หน่วยต่างๆ	
	 54.	 นางเฉลา	 จตุรพาณิชย์	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์หน่วยต่างๆ
	 55.	 นางกุสุม	 มีนะนันทน์	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์หน่วยต่างๆ		
	 56.	 นายสุพจน์	 เวสสานนท์	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์หน่วยต่างๆ		
	 57.	 นางเยื้อน	 แย้มเยื้อน	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์หน่วยต่างๆ	
	 58.	 นางวิจิตรา	 การกลาง	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์หน่วยต่างๆ	
	 59.	 นางชูจิตต์				พรหมสาขา	ณ	สกลนคร	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์หน่วยต่างๆ	
	 60.	 นางสาวศรีรัตน์	 เกียรติบุตร	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์หน่วยต่างๆ	
	 61.	 นายสุทิน	 เยี่ยมญาติ	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์หน่วยต่างๆ
	 62.	 นางสาวสมพิศ	 ปทุมวรรณ	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์หน่วยต่างๆ		
	 63.	 นางกอบแก้ว	 นาจพินิจ	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์หน่วยต่างๆ
	 64.	 นางสาวสุภรณ์	 พจนมณี	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์หน่วยต่างๆ		
	 65.	 นายวิทูร	 เยี่ยมเวช	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์หน่วยต่างๆ		
	 66.	 นายนพ	 กลิ่นจันทร์	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์หน่วยต่างๆ	
	 67.	 นายน�าทรัพย์	 จันทน์หอม	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์หน่วยต่างๆ	
	 68.	 นายมนัส	 วัฒนไชยยศ	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์หน่วยต่างๆ	
	 69.	 นางพาณี	 ฐอสุวรรณ	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์หน่วยต่างๆ	
	 70.	 นางสาวรุ้งนภา	 ตันติเสาวภาพ	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์หน่วยต่างๆ
	 71.	 นางสาวกนกวรรณ	 พรชุติ	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์หน่วยต่างๆ		
	 72.	 นายฐกฤต	 สุภพัฒน์บงกช	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์หน่วยต่างๆ
	 73.	 นางเลี่ยม	 สุขเจริญ	 สมาชิกสังกัด	 สมาชิกสมทบ



สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

สวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร
การขอรับและจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร
	 สมาชกิทีม่ไิด้รบัเงนิสวสัดกิารอายคุรบหกสบิปีบรบิรูณ์สามารถใช้สทิธิน้ี์ได้	 โดยสมาชกิมีอายุ
การเป็นสมาชกิสหกรณ์ครบอาย	ุ25	ปี	มสีทิธขิอรบัเงนิสวสัดิการภกัดีต่อองค์กร	โดยมหีลกัเกณฑ์	ดงันี	้
	 	 	•	 อายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่	25	ปีขึ้นไป	ได้รับเงินจ�านวน	2,500.-	บาท
	 	 	•	 เงินค่าตอบแทนร้อยละ	1	ของมูลค่าหุ้น	แต่ไม่เกิน	5,000.-	บาท
	 เอกสารหลักฐานประกอบการขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร		
	 	 (1)		ส�าเนาบัตรประจ�าตัวที่ทางราชการออกให้หรือบัตรประจ�าตัวสมาชิกสหกรณ์
	 	 (2)	ส�าเนาทะเบียนบ้าน

หมายเหตุ  : สมาชิกสามารถขอรับสวัสดิการท่ีมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ หรือสวัสดิการภักดีต่อองค์กร
  อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

สวัสดิการให้กับสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
การขอรับและจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ 

	 ส�าหรบัสมาชกิทีม่อีายคุรบหกสบิปีบรบิรูณ์		เมือ่ท่านมอีายุครบหกสบิปีบริบรูณ์		ให้ยืน่ค�าร้อง

ขอรับเงินสวัสดิการ	ภายใน	1	ปี	 นับจากวันที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์	 เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่

สมาชิกไม่ต้องรอเกษียณอายุราชการ	โดยมีหลักเกณฑ์	ดังนี้

	 	 	•	 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่	10	ปีขึ้นไป	แต่ไม่เกิน	15	ปี	 ได้รับเงินจ�านวน 

	 	 	 5,000.-	บาท

	 	 	•	 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต	่15	ปีขึ้นไป	แต่ไม่เกิน	20	ปี	 ได้รับเงินจ�านวน 

	 	 	 10,000.-	บาท

	 	 	•	 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต	่20	ปีขึ้นไป	ได้รับเงินจ�านวน	15,000.-	บาท

	 ในกรณีที่โอนมาจากสหกรณ์อื่น	 ให้เริ่มนับอายุการเป็นสมาชิกใหม่ตั้งแต่วันที่สหกรณ์ได้รับ

โอนเงินค่าหุ้นของสมาชิกที่รับโอนเรียบร้อยแล้ว

	 เอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค�าร้องขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกที่มีอายุครบหกสิบปี 

บริบูรณ์

	 	 (1)		ส�าเนาบัตรประจ�าตัวที่ทางราชการออกให้หรือบัตรประจ�าตัวสมาชิกสหกรณ์

	 	 (2)		ส�าเนาทะเบียนบ้าน

	 	 สหกรณ์จะโอนเงินสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก	เลขที่บัญชี

12-xxxxx		ภายใน	3	วันท�าการ



สารนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.

เรียน		ท่านสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด

	 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด	 ก่อตั้ง 

และจดทะเบียนเมื่อวันที	่26	กุมภาพันธ์	2547	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�าการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการ

จัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย	โดยมิได้มุ่งหวังก�าไรเพื่อแบ่งปันกัน	ตลอดระยะ

เวลาการด�าเนินงาน	14	ปี	 ได้รับการเชื่อถือจากมวลสมาชิกด้วยดีโดยตลอด	ซึ่งปัจจุบัน	 (31	ธ.ค.	2560)	มี

สมาชิกจ�านวน	8,198	คน	ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์ศพประมาณ	245,940.00	บาท

	 การด�าเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ		

จ�ากัด	 บริหารงานโดยคณะกรรมการด�าเนินการที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่

สามัญประจ�าป	ีจ�านวน	16	คน	มีที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถ	จ�านวน	4	คน	และเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน	

2	 คน	 ซึ่งด�าเนินการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	 มุ่งเน้นให้สมาชิกได้รับการบริการที่ดี	 มีคุณภาพ	 นอกจากนี้ 

สมาคมยังได้มีการจัดกิจกรรมให้สมาชิกได้ร่วมบ�าเพ็ญบุญสร้างกุศลร่วมกัน	ในงานเทศน์มหาชาต	ิ เวสสันดร

ชาดก	13	กัณฑ์	เมื่อวันที่	18	กันยายน	2560	ณ	หอประชุมคุรุสภา	โดยได้รับเกียรติอย่างสูง	จาก	พระพรหม

มังคลาจารย์	 (ดร.เจ้าคุณธงชัย)	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร	 เป็นองค์ประธานในพิธีเทศน์

ครัง้นัน้	ได้น�ารายได้ส่วนหนึง่มอบให้มลูนธิริาชประชานุเคราะห์	ในพระบรมราชปูถมัภ์	ซึง่ได้จดัตัง้เป็นกองทนุ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์	 สอ.ศธ.	 ล�าดับทุนที่	 3707	 สมาชิกสามารถร่วมสมทบทุนได้	 และบริจาคให้แก่

โรงเรียนธรรมิกวิทยา	 ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนคนตาบอดของมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย	 ใน

พระบรมราชูปถัมภ์	ตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรี

	 กระผม	 พร้อมด้วยกรรมการด�าเนินการ	 ที่ปรึกษา	 และเจ้าหน้าที่สมาคม	 ขอขอบคุณสมาชิก 

ทีใ่ห้การสนบัสนนุเข้าร่วมกจิกรรมทีส่มาคมได้จดัเพือ่สมาชกิด้วยดโีดยตลอด	ความก้าวหน้า	มัน่คง	ขององค์กร

ทีไ่ด้รบัความส�าเรจ็	เพราะสมาชิกเป็นแรงผลกัดนัทีส่�าคญั	ในนามของผู้บรหิารทกุคนสญัญาว่าจะบรหิารสมาคม		

ให้เกิดความเจริญตลอดไป	สุดท้ายนี้	ใคร่ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย	จงคุ้มครองสมาชิกทุกท่านให้มีแต่

ความสุข	สุขภาพแข็งแรง	คิดสิ่งใดขอให้ประสบความส�าเร็จดังที่ปรารถนาตลอดไป

      

	 (นายเอนก		ศรีส�าราญรุ่งเรือง)

	 นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

	 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด

ขอเชิญชวน
 1.  สมัครสมาชิก
	 	 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด		
เป็นหน่วยงานทีจั่ดตัง้ขึน้เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการช่วยเหลอืเพือ่นสมาชิก	ผูส้มคัรสมาชิกสมาคมต้องเป็น
สมาชิกสหกรณ์หรือสมาชิกสมทบสหกรณ์

	 	 ณ		วันที	่	31		ธันวาคม		2560		มีสมาชิกจ�านวน		8,198		คน		
	 	 จะได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ		245,940.00		บาท

  เอกสารการสมัครสมาชิก
	 	 1.	 ใบสมัคร	ตามแบบที่สมาคมก�าหนด
	 	 2.	 ใบรับรองแพทย์	จากสถานพยาบาลของรัฐ
	 	 3.	 ส�าเนาบัตรประชาชน	หรือบัตรอื่นใดที่รัฐออกให้
	 	 4.	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน
	 	 5.	 ค่าสมัคร	100.00	บาท	เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า	150.00	บาท
  การช�าระค่าสงเคราะห์
	 	 สมาชิกสามารถช�าระได้	ดังนี้
	 	 1.	 หักจากเงนิเดอืนต้นสงักดั	ส�าหรบัข้าราชการ	พนกังานราชการ	พนกังานมหาวทิยาลัย	
และลูกจ้างประจ�า
	 	 2.	 หักจากบญัชเีงินฝากสหกรณ์	(เล่มสส้ีม)	ส�าหรบัสมาชกิหน่วยสหกรณ์	และสมาชกิ
สมทบ
	 	 3.	 ช�าระด้วยเงินสดที่สมาคม	ส�าหรับสมาชิกที่ไม่หักจากต้นสังกัด

 2. การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 
	 	 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด		
ก�าหนดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2560	 ในวันพุธที่	 25	 เมษายน	 2561	 ตั้งแต่เวลา	 9.00	 น. 
เป็นต้นไป	 ณ	 ห้องประชุมศาสตราจารย์	 หม่อมหลวงปิ่น	 มาลากุล	 ชั้น	 3	 อาคารรัชมังคลาภิเษก	 
กระทรวงศึกษาธิการ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด
319  อาคารสมานฉันท์  ชั้น 3  ถนนพิษณุโลก  แขวงดุสิต  เขตดุสิต  กรุงเทพ
โทร. 02-2825609, 02-6287500-3  โทรสาร  02-6287504-5
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 1.  นายจรูญ ชูลาภ   
 2. นายไพบูลย์ เสียงก้อง  
 3. นายชินภัทร ภูมิรัตน  
 4. นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่  
 1. นายเอนก ศรีสำาราญรุ่งเรือง นายกสมาคม
 2. นายวิชิต สุวรรณรัตน ์ อุปนายกสมาคม คนที่ 1
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 4. นายสุภาพ เคียนทอง อุปนายกสมาคม คนที่ 3
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 11. นายเมธา อุทัยพยัคฆ์ กรรมการและปฏิคม
 12. นายทองเปรม จตุรานนท ์ กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
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