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***  โปรดนำ�หนังสือร�ยง�นประจำ�ปีเล่มนี้ม�ในวันประชุมใหญ่ส�มัญด้วย  ***
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  โทร. 02-2825609, 02-6287500-3   โทรส�ร 02-6287504-5

ที่  สอ.ศธ.  135 / 2563  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ 
    กระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

   24  มกราคม  2563

เรื่อง   ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562

เรียน   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย   รายงานประจ�าปี 2562  จ�านวน  1  เล่ม

 ด้วยคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 39 ก�าหนดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 ในวันเสาร์ที่   
8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบวาระการประชุม   
ดังต่อไปนี้
 ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีทราบ
 ระเบียบวาระที่  2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี  2561
 ระเบียบวาระที่  3 เรื่องพิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
 ระเบียบวาระที่  4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
 ระเบียบวาระที่  5 เรื่องรับทราบรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี  2562
 ระเบียบวาระที่  6 เรื่องรับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี  2562
 ระเบียบวาระที่  7 เรื่องรับทราบการจัดท�าประกันชีวิตเพื่อค�้าประกันเงินกู้
 ระเบียบวาระที่  8 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุนประจ�าปี 2562
 ระเบียบวาระที่  9 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2562
 ระเบียบวาระที่  10 เรือ่งพจิารณาอนมุตัปิระมาณการรายจ่ายและประมาณการรายรบัประจ�าปี 2563
 ระเบียบวาระที่  11 เรื่องพิจารณาอนุมัติก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันประจ�าปี  2563
 ระเบียบวาระที่  12 เรื่องพิจารณาอนุมัติคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�าปี  2563
 ระเบียบวาระที่  13 เรื่องพิจารณาอนุมัติการน�าเงินไปฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ 
   ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
 ระเบียบวาระที่  14 เรื่องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ
 ระเบียบวาระที่  15 เรื่องพิจารณาอนุมัติการตัดหนี้สูญ
 ระเบียบวาระที่  16 เรื่องอื่น ๆ  (ถ้ามี)

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

   ขอแสดงความนับถือ

   

    (นายอดุลย์  ช้วนรักธรรม)
   เลขานุการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จ�ากัด



•  ส า ร  •
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรพัย์ข้ำรำชกำรกระทรวงศกึษำธกิำร  จ�ำกดั

เพื่อนสมาชิก สอ.ศธ. ทุกท่าน

 ตลอดระยะ 1 ปีที่ผ่านมา กระผมได้เข้ามาบริหารงานสหกรณ์ด้วยความยึดมั่นในอุดมการณ์ของสหกรณ์ 
มุ่งเน้นให้มวลสมาชิกอยู่ดีมีสุขท่ัวหน้า สมาชิกที่สมัครใหม่ต้องท�าการทดสอบให้เข้าใจสิทธิหน้าที่ของสมาชิก 
พร้อมทั้งมีการปรับปรุงเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ของเรารับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทาง 
Application ของสหกรณ์แทนการประชาสัมพันธ์ทางใบเสร็จเพื่อลดค่าใช้จ่าย และลดสภาวะโลกร้อนให้สอดคล้อง
กับปัจจุบันลดการใช้ถุงพลาสติก
 เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์ของขบวนการสหกรณ์ มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ออกกฎเกณฑ์ใหม่ๆ 
ของนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อมาก�ากับ ควบคุม ดูแลขบวนการสหกรณ์ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบการด�าเนินงานของ
สหกรณ์อยู่บ้าง แต่คงไม่เป็นอุปสรรค กระผม คณะกรรมการด�าเนินการ และฝ่ายจัดการจะพยายามหาแนวทางที่ดี
ที่สุด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก สร้างความมั่นคงให้สหกรณ์ให้ก้าวหน้าต่อไป โดยในปีท่ีผ่านมาสหกรณ์ได้
ผ่านตามเกณฑ์และมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ระดับ ดีเลิศ และมีความมั่นคงทางการเงินสูง ข้อมูล ณ 
31 ธันวาคม 2562 ทุนด�าเนินการ 15,076,485,563.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 957,212,522.04 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 
5,527,897,400.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 297,494,700.00 ล้านบาท เงินรับฝาก 8,010,621,070.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
1,117,484,454.77 ล้านบาท และก�าไรสุทธิ 488,412,240.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,057,877.90 ล้านบาท
  ณ โอกาสนี้ กระผมขอบคุณคณะกรรมการด�าเนินการ ที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ 
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ท่ีทุ่มเทท�างานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เรียนรู้และพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ผลการ 
ด�าเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นที่ไว้วางใจของสมาชิก และขออาราธนาสิ่งศักด์ิสิทธิ์ท่ีท่านเคารพบูชา อวยพร 
ให้สมาชิกและครอบครัวมีความสุขกาย สุขใจ ประสบความส�าเร็จดังที่หวังไว้ทุกประการ

  
  (นายจรูญ  ชูลาภ)
  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
  ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ชุดที่ 39



นำยเชำวน์เลิศ  ขวัญเมือง
ที่ปรึกษำ

ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน
ที่ปรึกษำ

นำยไพบูลย์  เสียงก้อง
ที่ปรึกษำ

นำยปรำโมทย์  สรวมนำม
ที่ปรึกษำ

นำงจิรัตติกำล  ทองสวัสดิ์
รองประธำนกรรมกำร คนที่ 3

นำยปัญญำ  สุพรรณพิทักษ์
กรรมกำรและเหรัญญิก

นำยอดุลย์   ช้วนรักธรรม
กรรมกำรและเลขำนุกำร

นำงยุพำ  ทวีวัฒนะกิจบวร
รองประธำนกรรมกำร คนที่ 1

นำยพูลลำภ  อินทรนัฏ
รองประธำนกรรมกำร คนที่ 2

นำยจรูญ  ชูลำภ
ประธำนกรรมกำร

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 39



ผศ.อรทัย  รัตนำนนท์
กรรมกำร

ผศ.วิสุทธิ์  แก้วมณี
กรรมกำร

นำยพีระวิทย์  กล�่ำค�ำ
กรรมกำร

นำยทรงธรรม  กำญจนพิบูลย์
กรรมกำร

ดร.วรกร  แช่มเมืองปัก

ผศ.ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล
กรรมกำร

รศ.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว
กรรมกำร

นำยเสวก  วรรณสุข
กรรมกำร

นำยเสฐียรพงษ์  แก้ววิมล
กรรมกำร

นำงศิริ  ศิริรัตน์
กรรมกำร

ผู้ตรวจสอบกิจการ

บริษัท  วรกรและสุชำดำสอบบัญชี  จ�ำกัด

คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 39



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

เจ้าหน้าที่



นำงสำวกมลวรรณ  อำนนท์
เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ยบริหำรงำนทั่วไป

ว่ำที่ร้อยตรีสรศักดิ์  สุรำวรรณ์
เจ้ำหน้ำที่คอมพิวเตอร์

นำยสุภกร  ชำญศิริวิริยกุล
เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์

นำงอติภำ  ทวีคูณ
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

นำงอรัญญำ  สองบำง
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป

นำงสำยยนต์  ศรีสนอง
เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์

นำงสำววรำภรณ์  หอมเนียม
เจำ้หน้ำที่สมำคม

นำยอนุชำ  หวังเจริญ
เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์

นำยอรุณ  เที่ยงธรรม
เจำ้หน้ำที่ประชำสัมพันธ์

นำยกฤษดำ  บัวหิรัญ
เจ้ำหน้ำที่ฝำ่ยบริหำรงำนทั่วไป

เจ้าหน้าที่



9 ก.พ. 62 • การประชุมใหญ่สามัญ สอ.ศธ. ประจ�าปี 2561
ณ หอประชุมคุรุสภา

29 มี.ค. 62 • วันคล้ายวันสถาปนา สอ.ศธ. ครบรอบ 42 ปี
ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.

15-16 มิ.ย. 62 • สอ.ศธ. จัดสัมมนาตัวแทนและสมาชิกกลุ่มผู้น�า
ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จ.นครนายก

17 ต.ค. 62 • สอ.ศธ. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจ�าปี 2562
ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ

26 ก.พ. 62 • สอ.ศธ. วางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
(วันสหกรณ์แห่งชาติ)  ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

10 เม.ย. 62 • สอ.ศธ. และ สสอ.ศธ. ร่วมประเพณีสงกรานต์
ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย

ณ หอประชุมคุรุสภา



10 เม.ย. 62 • สอ.ศธ. ร่วมรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์
ณ ห้องประชุม สอ.ศธ

5 มี.ค. 62 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จ�ากัด ศึกษาดูงาน
ณ ส�านักงาน สอ.ศธ.

18 ธ.ค. 62 • สอ.ศธ. จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์กับหน่วยตัวแทนหักเงิน ณ ที่จ่าย

ณ ห้องประชุมศาตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ

16-17 พ.ย. 62 • สอ.ศธ. จัดโครงการอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และการปฏิบัติตามกฏหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์

26 ก.ค. 62 • สอ.ศธ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารสมานฉันท์



25-26 พ.ค. 62 • สอ.ศธ. ร่วมประชมุชมรมเจ้าหน้าที ่สอ.ภาคกลาง ตะวนัออก ตะวนัตก 
ประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2562 ณ โรงแรมเฟลกิซ์ รเิวอร์แคว รสีอร์ท จงัหวัดกาญจนบุรี

2 พ.ย. 62 • สอ.ศธ. จดัโครงการฝึกอาชพีเพือ่เสรมิรายได้ให้กบัสมาชกิ ประจ�าปี 2562 
เรือ่ง เทคนคิการจ�าหน่ายสนิค้าทางสอืออนไลน์ ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.

26 ต.ค. 62 • สอ.ศธ. จัดโครงการรักษ์สุขภาพ เรื่อง สมาธิบ�าบัด SKT7 
ทางเลือกใหม่ไร้โรค ประจ�าปี 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

14 ก.ย. 62 • สอ.ศธ. จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจ�าปี 2562
พาสมาชิกไปไหว้พระ ณ จังหวัดปทุมธานี

9 พ.ย. 62 • สอ.ศธ. จัดโครงการรวมพลคนโสดและรวมพลคนรักสหกรณ์
ประจ�าปี 2562 ณ เลเจนด์ สยาม พัทยา จังหวัดชลบุรี

15 ก.ค. 62 • สอ.ศธ. ร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�าปี 2562 ณ โรงเรียนวัดราชผาติการาม

สหกรณ์จัดสวัสดิกำรและกิจกรรมให้กับสมำชิกในรอบปี  2562



สหกรณ์สัญจรพบผู้บริหำรและสมำชิก

22 ก.ค. 62 • สอ.ศธ. จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

25 ก.ค. 62 • สอ.ศธ. จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

15 ส.ค. 62 • สอ.ศธ. จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

22 ส.ค. 62 • สอ.ศธ. จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก
ณ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม

17 ก.ย. 62 • สอ.ศธ. จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก
ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

23 ก.ย. 62 • สอ.ศธ. จัดโครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก
ณ สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา



แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่ำงสหกรณ์

7 ส.ค. 62 • สอ.ศธ. ศึกษาดูงาน
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี จ�ากัด

7 ส.ค. 62 • สอ.ศธ. ศึกษาดูงาน
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จ�ากัด

8 ส.ค. 62 • สอ.ศธ. ศึกษาดูงาน
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จ�ากัด

8 ส.ค. 62 • สอ.ศธ. ศึกษาดูงาน
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ�ากัด

9 ส.ค. 62 • สอ.ศธ. ศึกษาดูงาน
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี จ�ากัด

9 ส.ค. 62 • สอ.ศธ. ศึกษาดูงาน
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จ�ากัด



27 เม.ย. 62 • สอ.ศธ. ร่วมประชมุใหญ่สามญั ประจ�าปี 2561
กองทนุส�ารองเลีย้งชพีเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์ซึง่จดทะเบยีนแล้ว

ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด จังหวัดนนทบุรี

14 ธ.ค. 62 • สอ.ศธ. ร่วมโครงการประชมุสมัมนา
“เจาะลกึประเดน็ปัญหากฎหมายแรงงาน

ณ ส�านักงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

9-10 ส.ค. 62 • สอ.ศธ. เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา
“ติวเข้มสหกรณ์รับมือติดตามหนี้ ด�าเนินคดี และการประนอมหนี้ยุค 2019”
ณ ส�านักงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

22-23 มี.ค. 62 • สอ.ศธ. ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ของ ชสอ.

ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด จังหวัดนนทบุรี

20 เม.ย. 62 • สอ.ศธ. ร่วมกับสามคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย
จัดงานอายุวัฒนมงคล ในโอกาสอายุครบ 8 รอบ ศ.พิเศษ ดร.อาบ นคะจัด
ณ ส�านักงานพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

31 ต.ค. 62 • สอ.ศธ. ร่วมงานวันออมแห่งชาติ ประจ�าปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิด
ณ ห้องประชุม ส�านักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ

เชื่อมโยงเครือข่ำยกับหน่วยงำนภำยนอก



ผลงำนในรอบปี 2562 ของ สสอ.ศธ.

23 ธ.ค. 62 • สสอ.ศธ. จดัเเข่งขนักอล์ฟการกุศล ชงิถ้วยพระราชทาน
สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

ณ สนามกอล์ฟธปูะเตมีย์ จงัหวดัปทมุธานี

9 ก.ย. 62 - สสอ.ศธ. ร่วมกับ สอ.ศธ. จัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก และแสดงปาฐกถาธรรมพิเศษ โดย สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช)
ณ หอประชุมคุรุสภา

30 พ.ย. 62 • สสอ.ศธ. มอบเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนตาบอด
ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

24 เม.ย. 62 • สสอ.ศธ. จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561
ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล กระทรวงศึกษาธิการ

3 ธ.ค. 62 • สสอ.ศธ. มอบเงินให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ อาคารที่ท�าการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์



ตารางเปรียบเทียบเงินกู้กับดอกเบี้ย
เดือนมกราคม - ธันวาคม 2562

                   เดือน
เงินกู้/ดอกเบี้ย  

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

เงินให้กู้-พิเศษ 3,400,000.00 1,435,000.00 6,490,000.00 5,820,000.00 4,870,000.00 2,478,000.00

เงินให้กู้-สำมัญ 218,610,700.00 155,000,200.00 259,182,800.00 259,657,700.00 306,838,600.00 263,603,800.00

เงินให้กู้-ฉุกเฉิน 4,098,300.00 2,905,900.00 4,846,500.00 6,711,980.75 5,620,700.02 4,170,031.75

ดอกเบี้ย 44,646,250.67 39,905,542.76 44,078,136.42 42,795,882.80 44,171,802.25 42,835,301.19

                   เดือน
เงินกู้/ดอกเบี้ย  

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เงินให้กู้-พิเศษ 7,542,000.00 4,524,000.00 2,400,000.00 770,000.00 4,660,000.00 4,253,000.00

เงินให้กู้-สำมัญ 272,562,000.00 334,136,800.00 206,697,700.00 187,691,800.00 148,309,700.00 202,591,000.00

เงินให้กู้-ฉุกเฉิน 5,530,800.00 6,476,718.75 19,572,600.00 8,941,700.00 6,740,300.00 5,695,100.00

ดอกเบี้ย 44,481,777.18 40,465,391.34 38,291,934.30 52,051,497.00 44,305,163.86 45,090,178.06
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ร�ยก�ร พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รำยได้ 563,719,931.47 621,926,354.44 685,810,346.12 754,068,208.54 779,651,590.52

ค่ำใช้จ่ำย 164,769,274.77  197,361,888.07 229,904,251.12 274,713,846.01 291,239,350.09

ก�ำไรสุทธิ 398,950,656.70 424,564,466.37 455,906,095.00 479,354,362.53 488,412,240.43

ตารางแสดงจ�านวนรายได้ ค่าใช้จ่าย และก�าไรสุทธิ
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จ�ำนวนเงิน  (ล้ำนบำท)

ล�าดับ ก�าไรสุทธิประจ�าปี  2562 จ�านวนเงิน ร้อยละ

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

48,871,224.04

48,841,224.04
30,000.00

10.01

2. จัดสรรให้สมาชิก
  - เงินปันผลตามหุ้นที่ช�าระแล้ว
  - เงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก

395,405,771.69
279,798,823.61
115,606,948.08

80.96

3.  จัดสรรให้กรรมการและเจ้าหน้าที่
  - เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่

12,161,000.00
12,161,000.00

2.49

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

31,974,244.70
8,774,244.70
1,000,000.00

17,000,000.00
2,000,000.00

100,000.00
3,100,000.00

6.54

รวม 488,412,240.43 100.00

แสดงการจัดสรรก�าไรสุทธิ

ประจ�าปี 2562
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21รายงานประจำาปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

ระเบียบวาระที่

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ข้อ 55 ก�าหนดว่า 

การประชมุใหญ่ของสหกรณ์จะต้องมีสมาชกิมาประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนสมาชกิทัง้หมดหรอื

ไม่น้อยกว่า  100  คน จึงจะเป็นองค์ประชุมขณะนี้  มีสมาชิกมาประชุมจ�านวน.............คน จึงถือว่าครบ

องค์ประชุมแล้ว

 การเชิญสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีในวันนี้ก็เพ่ือแถลงผลการด�าเนินงานของ

สหกรณ์ในรอบปีทีผ่่านมา และเป็นการปฏบิตัติามข้อบงัคับสหกรณ์ข้อ 52 ทีก่�าหนดให้มีการประชมุใหญ่

สามัญอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ ในรอบปีที่ผ่านมา 

ผลการด�าเนินการเป็นทีน่่าพอใจเป็นอย่างยิง่  ซึง่จะได้แถลงงบการเงนิทีผู่ส้อบบญัชไีด้ตรวจและรบัรอง

แล้วให้สมาชิกได้ทราบในวาระต่อไป ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบกิจการ

 ส�าหรับผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 39 ในรอบปี 2562 ได ้

ด�าเนินงานมีผลก�าไรสุทธิ 488,412,240.43 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นเงิน 9,057,877.90 บาท ซึ่ง

มติที่ประชุมใหญ่ประมาณการก�าไรประจ�าปี 2562 เป็นเงินจ�านวน 413,751,000.00 บาท สหกรณ์

สามารถท�าก�าไรสุทธิได้เกินประมาณการที่ตั้งไว้ อันเป็นผลจากคณะกรรมการและฝ่ายจัดการมีการ

บริหารงานในเชิงรุกมากข้ึน ประชาสัมพันธ์เข้าถึงสมาชิกมากขึ้น ทั้งในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ใน 

ใบเสร็จรับเงิน แผ่นพับ ระบบสมาชิกออนไลน์ผ่านมือถือ (Mobile Application) ระบบ Website 

ของสหกรณ์ หน่วยตัวแทน และจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และเชิญชวนสมาชิกให้น�าเงินฝากกับสหกรณ์  

จึงท�าให้มียอดเงินฝากเพิ่มขึ้นเป็น 8,010,621,070.57 บาท และได้น�าเงินส่วนเกินสภาพคล่องหลังจาก

ให้สมาชิกกู้ยืมแล้วไปหาผลประโยชน์ตามค�าแนะน�าของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาต ิและ พ.ร.บ.สหกรณ์ ท�าให้สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ในอตัรา

ร้อยละ 5.25  เงินเฉลี่ยคืนเป็นอัตราร้อยละ 21 ทั้งยังสามารถจัดสรรเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกเป็น

ทุนในรูปแบบต่างๆ 

 ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการด�าเนินการได้ช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวสมาชิกที่

ถงึแก่กรรม ประสบอคัคภียั ประสบอทุกภยั บรจิาคเพือ่การกศุลกบัหน่วยงานต่างๆ ให้สวสัดิการสมาชิก

ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์และสมาชิกที่ภักดีต่อองค์กร ตลอดจนการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก  

อีกทั้งยังจัดให้มีโครงการใหม่และต่อเนื่องในลักษณะที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกอีกหลายโครงการ

 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้สอบบัญชี ที่ได้ช่วยเร่งรัดตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ให้เสร็จ

เรียบร้อย และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ได้ช่วยเหลือให้ค�าแนะน�า 

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่
สามัญประจ�าปีทราบ1



22 รายงานประจำาปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของคณะกรรมการด�าเนินการตลอดมา ก่อนจะด�าเนิน

การประชุมตามวาระการประชุมที่ก�าหนดไว้สิ่งที่ได้ปฏิบัติเป็นประเพณี คือ การยืนไว้อาลัยแก่เพ่ือน

สมาชิกที่ถึงแก่กรรมในรอบปี 2562  มีสมาชิกถึงแก่กรรม 66 ราย  รายละเอียดปรากฏในหน้า 126

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพื่อทราบ และขอเชิญสมาชิกทุกท่านยืนไว้อาลัยกับสมาชิกที ่

ถึงแก่กรรมเป็นเวลา 1 นาที

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

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

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

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

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

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



23รายงานประจำาปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

ระเบียบวาระที่

2 เรื่องพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จ�ากัด

วันเสาร์ที่  9  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562
ณ  หอประชุมคุรุสภา  กระทรวงศึกษาธิการ

       ผู้มาประชุม

 1. นายเชาว์เลิศ ขวัญเมือง ประธานกรรมการ

 2. ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์ รองประธานกรรมการคนที่ 1

 3. นายพูลลาภ อินทรนัฏ รองประธานกรรมการคนที่ 2

 4. นางจิรัตติกาล ทองสวัสดิ์ รองประธานกรรมการคนที่ 3

 5. ผศ.ศรีจันทร ์ โตเลิศมงคล กรรมการ     

 6. นายทรงธรรม กาญจนพิบูลย์ กรรมการ

 7. นายเสวก วรรณสุข กรรมการ

 8. นายพีระวิทย ์ กล�า่ค�า กรรมการ

 9. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร กรรมการ

 10. รศ.ดร.สมเกียรต ิ กอบัวแก้ว กรรมการ

 11. นายเสฐียรพงษ ์ แก้ววิมล กรรมการ

 12. นางศิริ ศิริรัตน ์ กรรมการ

 13. นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม กรรมการและเหรัญญิก

 14. นายเมธา อุทัยพยัคฆ์ กรรมการและเลขานุการ   

 15. นายจรูญ ชูลาภ ที่ปรึกษา

 16. นายไพบูลย์ เสียงก้อง ที่ปรึกษา

 17. นายเอนก ศรีส�าราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ

 18.  สมาชิกอีกจ�านวน  13,877  คน  รวมทั้งสิ้น  13,894  คน                              

            จากสมาชิกทั้งหมด  16,341 คน



24 รายงานประจำาปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายปราโมทย ์ สรวมนาม ที่ปรึกษา

 2. น.ส.บุษยมาศ หนูชม ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

    ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์

 3. นายสุวัฒน์ อุปถัมภ์วิภานนท์ ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 4. น.ส.ศิริภัทรา พูลทอง ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 5. น.ส.วีรญา บุญอุปถัมภ์ ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 6. นายมนตรี ช่วยชู ผู้แทนผู้สอบบัญชี

 7. นางวรกร แช่มเมืองปัก ผู้ตรวจสอบกิจการ

    ผู้แทนบริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ�ากัด

เริ่มประชุมเวลา  08.40  น.

 เมือ่สมาชกิมาประชมุและอยูใ่นห้องประชุมจ�านวน  232 คน  ถอืว่าครบองค์ประชมุ ตาม

ข้อบังคบัข้อ 55 แล้ว  นายเชาว์เลศิ  ขวญัเมือง ประธานกรรมการ เป็นประธานในทีป่ระชมุและด�าเนนิ

การประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุ ดงัน้ี

  ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีทราบ

 ประธาน  แจ้งที่ประชุมใหญ่ทราบ ดังนี้  
 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ก�าหนดประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปี 2561 วนัที ่9 กมุภาพันธ์ 2562 เพือ่รายงานผลการด�าเนนิงานและเป็นการปฏบิติัตามข้อบงัคับ

สหกรณ์ ข้อ 52 ก�าหนดมีการประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี

 2. ขอแนะน�าผูแ้ทนกรมส่งเสรมิสหกรณ์ ผูแ้ทนกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ สมาคมฌาปนกจิ

สงเคราะห์ สอ.พนกังานการบนิไทย จ�ากดั และครอบครวั และแขกผูม้เีกยีรตทิีม่าร่วมประชมุใหญ่สามญั

ประจ�าปี 2561 

 3. สหกรณ์ได้จดัสวสัดกิารต่างๆ ช่วยเหลอืสมาชกิและครอบครวั เช่น บคุคลในครอบครวั

ถงึแก่กรรม ประสบอคัคภียั อทุกภยั สมาชกิอายคุรบ 60 ปี สมาชิกภกัดต่ีอองค์กร สมาชกิประสบอบุตัเิหตุ 

สวัสดิการส�าหรับสมาชิกที่เป็นคนโสด เป็นต้น ซึ่งในแต่ละปีสหกรณ์ให้สวัสดิการเป็นจ�านวนมาก

 4. ขอเชิญสมาชิกทุกท่านยืนไว้อาลัยให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรมในปี 2561 เป็นเวลา        

1 นาที จ�านวน 70 ราย รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิต ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานประจ�าปี 2561          

หน้า 110  

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ และขอเชิญสมาชิกทุกท่านยืนไว้อาลัยแก่สมาชิกที ่

ถึงแก่กรรมเป็นเวลา 1 นาที



25รายงานประจำาปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

  ทราบและยืนไว้อาลัยแก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรมเป็นเวลา 1 นาที

  ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 
   เมื่อวันที่  10  กุมภาพันธ์  2561

 ประธาน  มอบนายเมธา  อุทัยพยัคฆ์  เลขานุการน�าเสนอ

 นายเมธา  อุทัยพยัคฆ์   เลขานุการ  เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี  

2560  เมื่อวันที่  10  กุมภาพันธ์  2561  ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานประจ�าปี  2561  หน้า 

26-40  ให้ที่ประชุมพิจารณา

 ประธาน   เสนอที่ประชุมใหญ่รับรองรายงานการประชุมตามที่เลขานุการเสนอ

  รบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามัญประจ�าปี 2560  เม่ือวันที ่ 10  

กุมภาพันธ์  2561  โดยไม่มีการแก้ไข

  ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 39
  และผู้ตรวจสอบกิจการ

 3.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 39

  ประธาน  มอบนายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  น�าเสนอ

  นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง ผู้จัดการ เสนอว่าตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์

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

มีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปีนบัแต่วันเลอืกต้ัง และข้อ 60 ก�าหนดให้กรรมการด�าเนนิการสหกรณ์    

ต้องออกจากต�าแหน่งเพราะเหตุถึงคราวออกตามวาระและลาออก ในปี 2561 มีคณะกรรมการ 

ด�าเนินการ ชุดที่ 38 พ้นจากต�าแหน่งเพราะเหตุดังกล่าวจ�านวน 7 คน ดังนี้

   ต�าแหน่ง ประธานกรรมการ  ได้แก่  นายเชาว์เลิศ   ขวัญเมือง

   ต�าแหน่ง กรรมการด�าเนินการ  ได้แก่

   1. นายเมธา อุทัยพยัคฆ์  สังกัด กลุ่ม 2  

   2. นายทรงธรรม กาญจนพิบูลย์  สังกัด กลุ่ม 2     

   3. ผศ.ศรีจันทร ์ โตเลิศมงคล  สังกัด กลุ่ม 3  หน่วย 3.1

   4. รศ.ดร.เอื้อมพร เธียรหิรัญ  (ลาออก) สังกัด กลุ่ม 3  หน่วย 3.2

   5. นายอดุลย์ ช้วนรักธรรม  สังกัด กลุ่ม 5  หน่วย 5.3  

   6. ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์  สังกัด กลุ่ม 5  หน่วย 5.9 
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    ต�าแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ  ที่มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 1 ปี

  จึงก�าหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 39 เพื่อแทน 

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระและลาออก 

ดังกล่าว ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานประจ�าปี 2561 หน้า 41-47

 เหน็ชอบให้ด�าเนนิการเลือกต้ังคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ และ

ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามที่สหกรณ์ได้ก�าหนดรายละเอียดตามเสนอ

   ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
 

- ไม่มี -

  ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองรับทราบรายงานผลการด�าเนนิงาน ประจ�าปี 2561

 ประธาน  มอบนายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  น�าเสนอ

 นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  น�าเสนอ รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2561  

ในด้านความเจริญเติบโตของธุรกิจ จ�านวนสมาชิก ทุนด�าเนินงาน ก�าไรสุทธิ ทุนเรือนหุ้น เงินรับฝาก  

การให้เงินกู้แก่สมาชิกและสหกรณ์อื่นๆ เงินลงทุน ทุนสาธารณประโยชน์และการจัดสวัสดิการต่างๆ 

และผลงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่

     (1) ด้านบริหาร     

     (2) ด้านการสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าของสหกรณ์

     (3) ด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร    

     (4) ด้านการให้สวัสดิการ   

     (5) ด้านระเบียบและกฎหมาย 

     (6) ด้านประชาสัมพันธ์

      (7) ด้านเชื่อมโยงเครือข่าย    

 ตลอดจนกิจกรรมระหว่างปี ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานประจ�าปี 2561 

หน้า 48 - 58

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

 ประธาน  เสนอที่ประชุมใหญ่รับทราบรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2561

 รับทราบ
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  ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องรายงานการตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2561

 ประธาน  มอบผู้แทนบริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ�ากัด  น�าเสนอ  

 นางวรกร  แช่มเมืองปัก   ผู้ตรวจสอบกิจการ  น�าเสนอรายงานการตรวจสอบกิจการ ส�าหรับ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานประจ�าปี 2561 หน้า 59-66

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

 ประธาน  เสนอที่ประชุมใหญ่รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2561

 รับทราบ

     

  ระเบียบวาระที่ 7 
เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน

  และงบก�าไรขาดทุน ประจ�าปี 2561

 ประธาน ได้เชิญ นายมนตรี ช่วยชู ผู้แทนผู้สอบบัญชี แถลงงบแสดงฐานะการเงินและ 

งบก�าไรขาดทุนประจ�าปี 2561

 นายมนตรี   ช่วยชู   ผู้แทนผูส้อบบญัชี  น�าเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงนิ งบก�าไรขาดทนุ 

งบกระแสเงินสด และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ส�าหรบัปีสิน้สุด 31 ธนัวาคม 2561 ตามรายละเอยีด

ในหนังสือรายงานประจ�าปี 2561 หน้า 67-96

   จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุน

ประจ�าปี 2561

 ประธาน เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�าไรขาดทุน

ประจ�าปี 2561 ตามที่ผู้สอบบัญชีเสนอ

  อนมุตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบก�าไรขาดทนุประจ�าปี 2561ตาม

ที่ผู้สอบบัญชีเสนอ

  ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2561 

 ประธาน  เสนอพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปี 2561 เป็นเงนิ 479,354,362.53 

บาท และคณะกรรมการด�าเนินการเห็นสมควรจัดสรรก�าไรสุทธิตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 32  

ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานประจ�าปี 2561 หน้า 97 ซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการได้เห็นชอบ

แล้ว และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการบริหารการเงินและวิสัยทัศน์ของสหกรณ์
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 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2561

  อนุมัติให้จัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2561 ตามเสนอ

  ระเบียบวาระที่ 9 
เรื่องพิจารณาอนุมัติประมาณการรายจ่าย

  และประมาณการรายรับ ประจ�าปี 2562
 

 ประธาน เสนอว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ได้จัดท�า 

แผนงานประมาณการรายจ่ายและประมาณการรายรับ ประจ�าปี 2562 เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา

ตามข้อบังคับข้อ 56 (6) ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559-2563 ตามรายละเอียดใน

หนังสือรายงานประจ�าปี 2562 หน้า 98-102

 ประธาน เสนอท่ีประชมุใหญ่พิจารณาอนมัุติประมาณการรายจ่ายและประมาณการรายรบั 

ประจ�าปี 2562

  อนมุตัปิระมาณการรายจ่ายและประมาณการรายรับ ประจ�าปี 2562 

ตามเสนอ

 ระเบียบวาระที่ 10 
เรื่องพิจารณาอนุมัติก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�า้ประกัน

  ประจ�าปี 2562

 ประธาน   แจ้งว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด 

พ.ศ. 2543 ข้อ 56 (5) ก�าหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกัน 

ส�าหรับปีหนึ่งๆ ไว้เพื่อเป็นการหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืม        

 ส�าหรับปี 2562 สหกรณ์ ขอก�าหนดวงเงินการกู ้ยืมหรือการค�้าประกันเพื่อใช้เป็น

ทุนหมุนเวียนเกิดสภาพคล่อง จ�านวน 8,700,000,000.- บาท (แปดพันเจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน) เป็นไป

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือ

การค�า้ประกันของสหกรณ์  พ.ศ. 2561 ข้อ 7 หลกัเกณฑ์การพจิารณาวงเงนิการกูย้มืหรอืการค�า้ประกัน

ของสหกรณ์

ฯลฯ

 7.2.2  ก�าหนดค่าสัมประสทิธิใ์นการค�านวณวงเงนิการกูย้มืของสหกรณ์ แยกตามประเภท

ของสหกรณ์ ดังนี้

        (1) ประเภทออมทรัพย์ ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุน

เรือนหุ้นรวมกับทุนส�ารองของสหกรณ์

ฯลฯ
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 ปี 2561 สหกรณ์ มีทุนเรือนหุ้น จ�านวน 5,230,402,700.- บาท และทุนส�ารอง เป็นเงิน  

579,555,839.39 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,809,985,539.39 บาท   

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกัน ปี 2562   

จ�านวน  8,700,000,000.- บาท (แปดพันเจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน)

 ประธาน  เสนอทีป่ระชมุใหญ่พจิารณาอนมัุติก�าหนดวงเงนิกูย้มืหรอืการค�า้ประกนัปี 2562

 อนมุตัวิงเงนิกูย้มืหรือการค�า้ประกนั ปี 2562 จ�านวน  8,700,000,000.- 

บาท (แปดพันเจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน)

 ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2562

 ประธาน  มอบนายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  น�าเสนอ

 นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  เสนอว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ จ�ากัด ขอเสนอคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2561 ซึ่งตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด พ.ศ. 2543 ข้อ 56 (7) ก�าหนดให้ที่ประชุมใหญ่มีอ�านาจ 

หน้าท่ีในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทน เพื่อเสนอนายทะเบียนแต่งตั้ง 

เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด ส�าหรับปีส้ินสุดทางบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยค�านึงถึง

การเข้าปฏบิติังาน งานสอบบญัช ีการเข้าปฏบิตังิานสอบบญัช ีการรายงานสอบบญัช ีข้อมลูอืน่ๆ จ�านวน 

2 ราย ในหนังสือรายงานประจ�าปี 2561 หน้า 104-105 ดังนี้

 1. นางสาวฉตัราภรณ์  ลลีคัรานนท์  ผูส้อบบัญชรีบัอนญุาตเลขที ่10365 และ นายมนตรี   

ช่วยชู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3214 เป็นผู้สอบบัญชีส�ารองอีก 1 คน จากบริษัท มนตรีสอบบัญชี

และกฎหมาย จ�ากัด เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จ�านวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่น

บาทถ้วน) โดยจะเข้าตรวจสอบบัญชีด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 2-5 ครั้ง และมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้สอบ

บัญชีเข้าตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 5 ครั้งๆ ละไม่น้อยกว่า 2-4 วันท�าการ ซึ่งมีจ�านวนผู้ช่วยผู้สอบ

บญัชไีม่น้อยกว่า 4-5 คน  มกีารรายงานผลการตรวจสอบบญัชรีะหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ และรายงาน

การสอบบัญชีประจ�าปี ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

 2. นายวิทยา  อรุณศิริเพ็ชร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4295 จาก บริษัท ส�านักงาน 

ไอ เอ แอนด์ เอ จ�ากัด เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จ�านวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาท

ถ้วน) การตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งๆ ละไม่น้อยกว่า 3 วันท�าการ โดยจะส่งพนักงานไม่น้อยกว่า 

2 คน  มีการรายงานผลการตรวจสอบบญัชรีะหว่างปีส�าหรบัรายไตรมาสให้สหกรณ์ทราบ และรายงาน

การสอบบัญชีประจ�าปี ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด
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 ในการนี้ คณะกรรมการด�าเนินการได้พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ ์

ประจ�าปี 2562 โดยค�านึงถึงการบริการให้ค�าปรึกษาแนะน�า การเข้าปฏิบัติงานสอบบัญชี ผลงานการ

ตรวจสอบ ความสามารถในการตรวจสอบ การตรวจเสร็จทันเวลา ความรู ้ความสามารถและ

ประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี และค่าธรรมเนียมในอัตราที่เหมาะสม จึงได้พิจารณาคัดเลือก 

บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ จ�ากัด 

 จึงเห็นควรคัดเลือก นางสาวฉัตราภรณ์  ลีลัครานนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 

10365 และ นายมนตรี  ช่วยชู  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3214  เป็นผู้สอบบัญชีส�ารองอีก 1 คน  

จากบรษิทั มนตรีสอบบัญชแีละกฎหมาย จ�ากัด เป็นผูส้อบบญัช ีประจ�าปี 2562 และก�าหนดค่าตอบแทน

ในการสอบบัญชี จ�านวน 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และนายวิทยา  อรุณศิริเพ็ชร     

ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่4295 จากบรษิทั ส�านักงาน ไอ เอ แอนด์ เอ จ�ากดั  เป็นผูส้อบบญัชสี�ารอง 

 จงึเสนอทีป่ระชมุใหญ่พิจารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชแีละก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี 2562

 ประธาน  เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ�าปี 2562

  อนมุตัเิลอืกนางสาวฉตัราภรณ์  ลลีคัรานนท์  ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต

เลขที่ 10365 และ นายมนตรี  ช่วยชู  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3214 เป็นผู้สอบบัญชีส�ารองอีก  

1 คน จากบริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2562 และก�าหนด 

ค่าตอบแทนในการสอบบัญชี จ�านวน 150,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และ นายวิทยา 

อรุณศิริเพ็ชร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4295 จากบริษัท ส�านักงาน ไอ เอ แอนด์ เอ จ�ากัด เป็น 

ผู้สอบบัญชีส�ารอง

 ระเบียบวาระที่ 12 
เร่ืองพจิารณาอนมุติัการน�าเงินไปฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์

  ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

 ประธาน  มอบ  นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  น�าเสนอ

 นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  เสนอว่า ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2561 สหกรณ์ออม

ทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด มีทุนส�ารองจ�านวน 579 ล้านบาทเศษ รวมกับวงเงินที่จะ 

ได้รับการจัดสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปี 2561 อกีจ�านวน 61 ล้านบาท รวมเป็นเงนิ 640 ล้านบาทเศษ อาศยั

อ�านาจตามความในมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ออกประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เรื่องข้อก�าหนดการฝากหรือ

ลงทุนอย่างอืน่ของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ขอเสนอทีป่ระชมุใหญ่พิจารณา

อนุมัติให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์น�าเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์จ�านวน 640 ล้านบาท 

ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ข้อ 3 (7) ก�าหนดให้สหกรณ์อาจฝาก 
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หรือลงทุนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีรัฐวิสาหกิจจัดต้ังขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและ

อยู่ในก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานประจ�าปี 2561 

หน้า 106-107

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา

 ประธาน  เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติการน�าเงินไปฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์

  อนุมัติการน�าเงินไปฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ตามเสนอ

 ระเบียบวาระที่ 13 เร่ืองพจิารณาอนุมัตกิารท�าธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส์ของสหกรณ์

 ประธาน  มอบนายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง  ผู้จัดการ  น�าเสนอ

 นายเอนก ศรสี�าราญรุ่งเรือง  เสนอว่า ด้วยสหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร 

จ�ากัด ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สมาชิกได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ ข้อมูล

ส่วนตัว และเพื่อทราบความเคลื่อนไหวในการท�าธุรกรรมกับสหกรณ์ โดยสมาชิกสามารถตรวจสอบ

ข้อมูลของตนเองผ่านมือถือ (Mobile Application) และระบบ Website ของสหกรณ์ เช่น ข้อมูล 

พื้นฐานของสมาชิก ทุนเรือนหุ้น เงินฝาก เงินกู้ ข้อมูลการค�้าประกัน เงินปันผลและเฉลี่ยคืน ผู้รับ 

ผลประโยชน์ ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น นอกจากนี้สมาชิกสามารถจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยตนเอง 

ผ่านระบบ Website ของสหกรณ์ โดยสามารถพิมพ์ย้อนหลังได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน

 บัดนี้ สหกรณ์ได้ด�าเนินการพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์   

ดังนั้น เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ สหกรณ์จึงของดการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินส่ง

ให้สมาชิกเป็นรายเดอืน เนือ่งจากในการพมิพ์ใบเสรจ็แต่ละเดอืนจะมค่ีาใช้จ่ายประมาณ 20,000.- บาท

 จึงเสนอทีป่ระชมุใหญ่เพือ่พจิารณาอนมัุติยกเลกิการพิมพ์ใบเสรจ็รบัเงนิ โดยการท�าธรุกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์แทน

 ประธาน  เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยการท�า

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์แทน

 อนุมัติยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยการท�าธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส์ของสหกรณ์แทน

พักการประชุม เวลา 10.30 น.
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เริ่มการประชุมต่อ เวลา 15.30 น. 

 ประธาน แจ้งว่าขณะนี้ผลการตรวจนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ และ 

ผู้ตรวจสอบกิจการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้ 

 (1) ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ

  ต�าแหน่ง  ประธานกรรมการ

หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน ล�าดับที่

1 นายจรูญ     ชูลาภ 11,387 1*

  ต�าแหน่ง  กรรมการด�าเนินการ
  กลุ่มที่ 2  ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน ล�าดับที่

1 นายปัญญา         สุพรรณพิทักษ์ 1,379 1*

2 นายทรงธรรม      กาญจนพิบูลย์ 1,135 2*

  กลุ่มที ่3  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  มหาวทิยาลยัราชภฎั  และหน่วยงานอืน่

ในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  ได้แก่

หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน ล�าดับที่

1 ผศ.อรทัย        รัตนานนท์     4,085 1* 

2 ผศ.ศรีจันทร์     โตเลิศมงคล 3,212 2*

  กลุ่มที ่5  ส�านกังานปลดักระทรวงวฒันธรรม กรมการศาสนา กรมส่งเสรมิวฒันธรรม 

กรมศิลปากร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ส�านักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานที่ไม่สังกัดหน่วยงานใด ได้แก่

หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน ล�าดับที่

1 นายอดุลย์       ช้วนรักธรรม 3,411 1*

2 ผศ.วิสุทธิ์        แก้วมณี 2,574 2*

 (2) ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2562
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หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน ล�าดับที่

1
บริษัท วรกรและสุชาดาสอบบัญชี จ�ากัด
โดย ดร.วรกร  แช่มเมืองปัก

11,160 1* 

  ทีป่ระชมุใหญ่รบัทราบผลการเลอืกต้ังคณะกรรมการด�าเนนิการและ

ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามที่ประธานแจ้งให้ทราบ

 ระเบียบวาระที่ 14 เรื่องอื่นๆ

 ประธาน  แจ้งว่า วาระการประชุมต่อไปนี้เป็นวาระอื่นๆ ซึ่งเป็นวาระที่ให้สมาชิกเสนอ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์

 สมาชิกเลขท่ี 1250  เสนอให้คนรุ่นใหม่เข้ามาท�างานเป็นคณะกรรมการด�าเนินการบ้าง 

ควรมีการประเมินคณะกรรมการด�าเนินการ

 ประธาน ชี้แจงว่า การสมัครกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ประกาศให้สมาชิกได้ทราบ 

โดยทั่วกัน ไม่ได้ปิดกั้นแต่อย่างไร สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์สมัครได้ ซึ่งช่วงระยะเวลาการสมัครรับเลือกตั้ง 

จะเป็นช่วงต้นเดือนมกราคมของทุกปี ส�าหรับการประเมินกรรมการ รับไว้พิจารณา

 ประธาน  แจ้งว่า  หากสมาชิกไม่มีข้อเสนอแนะอีกขอปิดประชุม  และขอขอบคุณสมาชิก

ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

เลิกประชุม เวลา 16.00 น.

   

   ผู้จดรายงานการประชุม

  (นายเมธา  อุทัยพยัคฆ์ )

  กรรมการและเลขานุการ

    

    ประธานในที่ประชุม

  (นายเชาว์เลิศ  ขวัญเมือง)

  ประธานกรรมการ

 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561

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

.........................................................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ เรื่องการเลือกตั้ง
คณะกรรมการด�าเนินการ  ชุดที่ 40  
และผู้ตรวจสอบกิจการ

 3.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ  ชุดที่ 40
  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด พ.ศ. 2543  

ข้อ 59 ก�าหนดให้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสองปีนับแต่วัน 

เลือกตั้ง และข้อ 60 ก�าหนดให้กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ต้องออกจากต�าแหน่งเพราะเหตุถึงคราว

ออกตามวาระในปี 2562 มีคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 39 พ้นจากต�าแหน่งเพราะเหตุดังกล่าว

จ�านวน 8 คน ดังนี้

  ต�าแหน่ง กรรมการด�าเนินการ ได้แก่

   1. นายเสฐียรพงศ ์ แก้ววิมล  สังกัด กลุ่ม 1  หน่วย 1.1  

   2. นางศิริ ศิริรัตน์  สังกัด กลุ่ม 1    หน่วย 1.3 

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

   4. รศ.ดร.สมเกียรต ิกอบัวแก้ว  สังกัด กลุ่ม 3  หน่วย 3.2

   5. นางจิรัตติกาล ทองสวัสดิ์  สังกัด กลุ่ม 4  หน่วย 4.1

   6. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร สังกัด กลุ่ม 5  หน่วย 5.1  

   7. นายพูลลาภ อินทรนัฏ  สังกัด กลุ่ม 5  หน่วย 5.4  

   8. นายเสวก วรรณสุข  สังกัด กลุ่ม 5  หน่วย 5.9

 ต�าแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่มีวาระการด�ารงต�าแหน่งครบวาระคราวละ 1 ปี 

 จึงก�าหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ชุดท่ี 40 เพ่ือแทนคณะ

กรรมการด�าเนินการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระดังกล่าว 

  ประกาศผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการ
  ในปี 2563 ก�าหนดให้มีการเลือกต้ังต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการ จ�านวน 8 คน 

มีวาระการด�ารงต�าแหน่ง  2 ปี  โดยให้เลอืกตัง้กรรมการด�าเนนิการแทนกรรมการด�าเนนิการทีพ้่นวาระ

หรือออกตามกลุ่มและหน่วย ดังนั้น ในปี 2563 ให้มีการเลือกต้ังกรรมการด�าเนินการแทนกรรมการ

ด�าเนินการที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ ในกลุ่มที่ 1  กลุ่มที่ 3  กลุ่มที่ 4  และกลุ่มที่ 5  จ�านวน 8 คน  

และผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการต้องเป็นสมาชิกในสังกัดนั้นๆ 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

   ผูส้มคัรทีไ่ด้คะแนนสงูสดุตามล�าดับของกลุม่ที ่1 จ�านวน 2 คน โดยก�าหนด

ให้หน่วยที่ 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 หน่วยอืน่ในสงักดัส�านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (เดิม) 

    ที่ไม่สังกัดหน่วยที่ 3.1 และ 3.2

   ผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดตามล�าดับของกลุ่มที่ 3 จ�านวน 2 คน มีสิทธิ 

ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการได้ไม่เกินหน่วยละ 1 คน

  กลุ่มที่ 4 มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการได้ 1 คน ประกอบด้วยสมาชิก

   หน่วย 4.1 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ

   หน่วย 4.2 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

   ผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดของกลุ่มที่ 4 จ�านวน 1 คน มีสิทธิได้รับเลือก

ตั้งเป็นกรรมการด�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

   หน่วย 5.8 ส�านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือ
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   หน่วย 5.9 กรมพลศึกษา หรือ

   หน่วย 5.10 กรมการท่องเที่ยว หรือ

   หน่วย 5.11 หน่วยงานที่ไม่สังกัดหน่วยงานใด

   ผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดตามล�าดับของกลุ่มที่ 5 จ�านวน 3 คน มีสิทธิ 

ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการได้ไม่เกินหน่วยละ 1 คน  

  ส�าหรับกลุ่มที่ 2 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไม่มีการเลือกตั้งกรรมการ

ด�าเนินการ เนื่องจากกรรมการด�าเนินการยังคงอยู่ในวาระการด�ารงต�าแหน่ง

  การใช้สิทธิเลือกตั้ง
  1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกอยู่ถึงวันเลือกตั้ง

  2. การใช้สิทธิและรับบัตรเลือกต้ังต้องแสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตร    

ประจ�าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ�าตัวลูกจ้าง หรือบัตรสมาชิกสหกรณ์ หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการ  

ออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อของตนต่อกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง

  3. การเลือกตั้งให้ท�าเครื่องหมายกากบาท ( ) ในบัตรเลือกตั้งได้ตามจ�านวนที่

ก�าหนดเท่านั้น แล้วน�าบัตรเลือกตั้งไปหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งที่จัดไว้

  4. การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิเฉพาะตัวสมาชิก จะมอบหมายให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ  

แทนไม่ได้   

  5. การเลอืกตัง้ต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการ สมาชกิมีสิทธลิงคะแนนเลอืกต้ังผู้สมัคร   

รับเลือกตั้งต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการเฉพาะในกลุ่มที่ตนสังกัดเท่านั้น

  การนับคะแนน  ในการนับคะแนน  ให้กรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งปฏิบัติ ดังนี้

  1. ให้นับคะแนน กรรมการด�าเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามล�าดับ

  2. การนับคะแนนกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งให้จัดท�าพร้อมกันทั้ง 2 วิธี คือ 

การบันทึกคะแนนในกระดานหรือป้ายรวมคะแนน และบันทึกคะแนนลงในแบบกรอกคะแนน

  3. การนับคะแนนรวมทั้งหมด ให้กระท�าที่เต็นท์อ�านวยการอย่างเปิดเผย

  4. กรรมการคนหนึ่งหยิบบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้งครั้งละหนึ่งใบ       

ตรวจสอบและประกาศความถูกต้องว่าเป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย พร้อมแสดงบัตรเลือกตั้งนั้นให ้

ผู้สังเกตการณ์ที่ดูการนับคะแนนเห็นโดยทั่วกัน แล้วมอบบัตรดีส่งต่อให้กรรมการคนที่สองเพื่อขาน

หมายเลขทีไ่ด้รับการกาเครือ่งหมายลงคะแนน แล้วส่งต่อให้กรรมการคนทีส่ามตรวจสอบซ�า้และน�าเกบ็

ใส่กล่อง กรณีบัตรเสียให้กรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งแยกไว้ต่างหาก เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

  5. เมือ่หยบิบตัรเลอืกตัง้ออกจากหบีบตัรเลอืกตัง้จนหมดแล้ว ให้คว�า่หบีบตัรเลอืกตัง้

ต่อหน้าผู้สังเกตการณ์นับคะแนนเพ่ือแสดงว่าไม่มีบัตรเลือกตั้งเหลืออยู่ในหีบบัตรเลือกตั้งอีก แล้วให้

ตรวจสอบและนับจ�านวนบัตรเลือกตั้ง แล้วรายงานให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งทราบ
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  การประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ
  สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร จ�ากดั จะประกาศผลการเลอืกตัง้

กรรมการด�าเนินการต่อที่ประชุมใหญ่ หรือ ณ ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ จ�ากัด ภายในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

  1. ผู้สมัครรับเลือกตั้งในต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการที่ได้คะแนนเลือกตั้งสูงสุด 

เท่ากับจ�านวนกรรมการของแต่ละกลุ่มแต่ละหน่วยตามประกาศนี้ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง เว้นแต่ม ี

ผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่เกินจ�านวนตามประกาศน้ี ให้ด�าเนินการเลือกต้ังและให้ถือว่าได้รับการเลือกตั้ง 

เป็นกรรมการด�าเนินการ ในกรณีท่ีผูส้มคัรรบัเลอืกต้ังกรรมการด�าเนนิการมคีะแนนเท่ากันในแต่ละกลุม่ 

หรือแต่ละหน่วยตามประกาศ ให้ใช้วิธีจับสลากต่อหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้ง

  2. ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังถือเป็นที่สุด โดยถือคะแนนเสียง  

2 ใน 3 ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

  3. ในกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่ากรณีเกิดจากการทุจริต 

หรอืผูไ้ด้รับการเลือกตัง้ขาดคณุสมบตั ิให้ถอืว่าผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดบัถดัไปเป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้

ในต�าแหน่งนั้น

  ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอผลการเลือกตั้งต่อที่ประชุมใหญ่ได้ ให้สหกรณ์ประกาศ    

รายช่ือกรรมการด�าเนินการโดยเปิดเผย ณ ส�านักงานสหกรณ์ และให้ถือว่าที่ประชุมใหญ่ให้ความ 

เห็นชอบผลการเลือกตั้งดังกล่าว

 3.2 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2563
  อาศัยอ�านาจตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของ

สหกรณ์ พ.ศ. 2559 และตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด 

พ.ศ. 2543 ข้อ 80 ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 39 ในการประชุมครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 26 

ธันวาคม พ.ศ. 2562 จึงมีมติเห็นชอบให้รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการซ่ึงเป็นนิติบุคคล จึงประกาศ 

รับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจ�าปี 2563 จ�านวน 1 นิติบุคคล

  การใช้สิทธิเลือกตั้ง
  1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกอยู่ถึงวันเลือกตั้ง

  2. การใช้สทิธแิละรบับตัรเลอืกตัง้ สมาชกิจะต้องแสดงบตัรประจ�าตวัประชาชน หรอื

บตัรประจ�าตวัข้าราชการ หรือบตัรประจ�าตวัลกูจ้าง หรอืบัตรสมาชกิสหกรณ์ หรือบัตรอืน่ใดทีท่างราชการ 

ออกให้ พร้อมลงลายมือชื่อของตนต่อกรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้ง

  3. การเลือกตั้ง ให้ท�าเคร่ืองหมายกากบาท ( ) ในบัตรเลือกต้ังได้เพียงหนึ่ง

หมายเลขเท่านั้น แล้วน�าบัตรเลือกตั้งไปหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งที่จัดไว้

  4. การใช้สิทธิเลือกตั้งเป็นสิทธิเฉพาะตัวสมาชิก จะมอบหมายให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ  
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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 พร้อมแสดงบัตรเลือกตั้งนั้นให้                    

ผู้สังเกตการณ์ที่ดูการนับคะแนนเห็นโดยทั่วกัน แล้วมอบบัตรดีส่งต่อให้กรรมการคนที่สอง เพื่อขาน

หมายเลขทีไ่ด้รับการกาเครือ่งหมายลงคะแนน แล้วส่งต่อให้กรรมการคนทีส่ามตรวจสอบซ�า้และน�าเกบ็ 

ใส่กล่อง กรณีบัตรเสียให้กรรมการประจ�าหน่วยเลือกตั้งแยกไว้ต่างหาก เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

  5. เม่ือหยบิบตัรเลอืกตัง้ออกจากหบีบตัรเลอืกตัง้จนหมดแล้ว ให้คว�า่หบีบตัรเลอืกตัง้

ต่อหน้าผู้สังเกตการณ์นับคะแนนเพ่ือแสดงว่าไม่มีบัตรเลือกตั้งเหลืออยู่ในหีบบัตรเลือกตั้งอีก แล้วให้     

ตรวจสอบและนับจ�านวนบัตรเลือกตั้ง แล้วรายงานให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งทราบ

  การประกาศผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
  สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร จ�ากดั จะประกาศผลการเลอืกตัง้

ผูต้รวจสอบกิจการต่อท่ีประชมุใหญ่ หรอื ณ ส�านักงานสหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร 

จ�ากัด ภายในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้

  1. ในกรณีนิติบุคคลที่สมัครรับเลือกตั้งในต�าแหน่งผู ้ตรวจสอบกิจการ ไม่เกิน 

จ�านวนตามประกาศนี้ ให้ด�าเนินการเลือกตั้งและให้ถือว่าได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

  2. ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ได้คะแนนสูงสุด จ�านวน 1 นิติบุคคล เป็นผู้ได้รับการ 

เลือกต้ังเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ส่วนผู้ที่ได้รับคะแนนล�าดับถัดไปให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการส�ารอง 

ตามล�าดับ

  3. ในกรณีทีผู่ส้มคัรรบัเลือกต้ังมีคะแนนเท่ากนัให้ใช้วธีิจบัสลากต่อหน้าคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง

  4. ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกต้ังถือเป็นที่สุด โดยถือคะแนนเสียง 

2 ใน 3 ของจ�านวนคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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  5. ในกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบแล้วเห็นว่ากรณีเกิดจากการทุจริต 

หรือผู้ได้รับการเลือกตั้งขาดคุณสมบัติ ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดไปเป็นผู้ได้รับการ      

เลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

  ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอผลการเลือกตั้งต่อที่ประชุมใหญ่ได้ ให้สหกรณ์ฯ ประกาศ      

รายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการโดยเปิดเผย ณ ส�านักงานสหกรณ์ฯ และให้ถือว่าที่ประชุมใหญ่ให้ความ         

เห็นชอบผลการเลือกตั้งดังกล่าว

 3.3 บัตรเลือกตั้ง
  สหกรณ์ก�าหนดบัตรเลือกตั้ง 2 สี ดังนี้

   บัตรเลือกตั้ง สีฟ้า  ใช้ส�าหรับเลือกตั้ง  กรรมการด�าเนินการ

   บัตรเลือกตั้ง สีเหลือง ใช้ส�าหรับเลือกตั้ง  ผู้ตรวจสอบกิจการ

 3.4 วิธีการเลือกตั้ง
  สมาชิกผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ 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 (เดิม)

   กลุ่มที่ 4 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส�านักงาน 

    เลขาธิการสภาการศึกษา

   กลุ่มที่ 5 ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม    

    ส�านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กรมศิลปากร สถาบันบัณฑิต 

    พัฒนศิลป์ กรมการศาสนา ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   

    ส�านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพลศึกษา กรม 

    การท่องเทีย่ว และหน่วยงานทีไ่ม่สงักดัหน่วยงานอืน่ เช่น ข้าราชการ 

    เกษียณอายุราชการ
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  (2) สมาชิกที่ได้รับบัตรเลือกตั้ง 1 ใบ คือ บัตรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ได้แก่

   กลุ่มที่ 2 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการด�าเนินการเลือกตั้ง
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ระเบียบวาระที่

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว4
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ระเบียบวาระที่

	 1.	ด้านการบริหาร
	 	 สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร	จ�ากดั	บรหิารงานโดยคณะกรรมการ

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

กฎหมาย	 ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์มีวัตถุประสงค์หลักส�าคัญเพื่อส่งเสริมการออมที่มีลักษณะเป็นการ 

ลงทุนร่วมกันและช่วยเหลือสมาชิกที่มีความจ�าเป็น	 สหกรณ์จึงเป็นแหล่งเงินทุนของมวลสมาชิกและ

สถาบันการเงินทีด่�าเนินการทางธรุกิจ	เพือ่ประโยชน์ของสมาชกิผูเ้ป็นเจ้าของ	ทัง้ในรปูเงนิปันผลต่อหุน้	

เงินเฉลี่ยคืนจากการที่สมาชิกท�าธุรกิจกับสหกรณ์	และสวัสดิการต่างๆ

	 ในรอบปี	2562		ณ	วนัที	่	31		ธนัวาคม		2562	สหกรณ์มทีนุด�าเนนิงาน	15,076,485,563.32	

บาท		มทีนุเรอืนหุน้เพิม่ขึน้เป็น	5,527,897,400.00	บาท		ทุนส�ารองของสหกรณ์	640,673,520.61	บาท		

มีสมาชิกยกมา	16,291	คน	เข้าใหม	่760	คน	ลาออก	345	คน	รวมสมาชิกจ�านวน	16,706	คน	และ	

สมาชิกสมทบยกมา	1,576	คน		เข้าใหม่	89	คน		ลาออก	14	คน	รวมสมาชิกสมทบจ�านวน	1,651	คน		

ทั้งนี	้สหกรณ์ได้ด�าเนินงาน	ดังนี้

	 	 1.1	การให้เงินกู้แก่สมาชิก

 	 	 การให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก	สหกรณ์ให้สมาชิก

กู้ยืมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 ในรอบปี	 2562	 เป็นสัญญาเงินกู้	 จ�านวน	 10,317	 สัญญา	 เป็นเงิน		

2,944,835,431.27	บาท	ตามรายละเอียด	ดังนี้

	 	 	 1.	เงินกู้พิเศษ	 จ�านวน	 41		สัญญา	 เป็นจ�านวนเงิน	 48,642,000.00	บาท

	 	 	 2.	เงินกู้สามัญ	 จ�านวน	 7,244		สัญญา	 เป็นจ�านวนเงิน	 2,814,882,800.00	บาท

	 	 	 3.	เงินกู้ฉุกเฉิน	จ�านวน	 3,032		สัญญา	 เป็นจ�านวนเงิน	 81,310,631.27	บาท

	 	 1.2	การส่งเสริมการออมแก่สมาชิกและครอบครัว

	 	 	 สหกรณ์ได้เปิดบริการเงินฝากแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ	 โดยรับเงินฝากเป็น

ประเภทออมทรัพย์	 ออมทรัพย์พิเศษ	 และเงินฝากประจ�าเพิ่มทวีทรัพย์เพื่อเป็นการส่งเสริมการออม 

ของสมาชิกและครอบครัว	โดยแบ่งเป็น

	 	 	 1.	 เงินฝากออมทรัพย์	 จ�านวน	 29,263		บัญชี	 เป็นจ�านวนเงิน	 190,683,050.28		บาท

	 	 	 2.	 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	 จ�านวน	 4,063		บัญชี	 เป็นจ�านวนเงิน	7,633,552,260.29		บาท

	 	 	 3.	เงินฝากประจ�าเพิ่มทวีทรัพย์	 จ�านวน	 1,560		บัญชี	 เป็นจ�านวนเงิน	 186,385,760.00		บาท

เรื่องรับทราบรายงาน
ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 25625
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	 	 1.3	การลงทุน

	 	 	 คณะกรรมการพิจารณาเงินที่เหลือจากการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกแล้ว	โดยน�า

ส่วนเกินสภาพคล่องน�าไปลงทนุเพ่ือผลตอบแทนสงูสดุ	และพจิารณาถึงการช่วยเหลอืสหกรณ์ออมทรพัย์

ด้วยกัน	โดยค�านึงถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ	ตามค�าแนะน�าของกรมส่งเสริมสหกรณ์	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	

คณะกรรมการพฒันาสหกรณ์แห่งชาตแิละพระราชบญัญตัสิหกรณ์	ในปี	2562	สหกรณ์ให้สหกรณ์อ่ืนๆ		

กู้ยืมจ�านวน	19	สหกรณ์	รวมเป็นเงิน	1,898,064,726.42	บาท	น�าเงินฝากสถาบันการเงินต่างๆ	รวม 

เป็นเงิน	 1,538,517,217.35	 บาท	 และน�าเงินไปลงทุนในพันธบัตร	 หุ้นกู้และอื่นๆ	 รวมเป็นเงิน	

3,977,281,661.43	 บาท	 การด�าเนินการดังกล่าวท�าให้สหกรณ์ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินจ�านวน	

256,095,016.63	 บาท	 คิดเป็นอัตราร้อยละ	 32.87	 ของรายได้ทั้งหมด	 ซึ่งสูงกว่าปีก่อนเป็นเงิน	

19,610,697.62	บาท

	 	 1.4	การติดตามหนี้

	 	 	 สหกรณ์ได้ด�าเนินการติดตามเร่งรัดหนี้	ด�าเนินคดีและบังคับคด	ีดังนี้

	 	 	 1.4.1	 ลูกหนี้ไม่เป็นสมาชิกและลูกหนี้รับสภาพหนี้	จ�านวน	64	ราย	167	สัญญา		

เป็นเงินจ�านวน	 45,948,160.21	 บาท	 ซึ่งเป็นลูกหนี้ต้นปียกมา	 57	 ราย	 157	 สัญญา	 เป็นเงิน	

51,185,083.06	 บาท	 เพิ่มระหว่างปี	 23	 ราย	 40	 สัญญา	 เป็นเงิน	 11,387,502.04	 บาท	 ตัดโอน 

ผู้ค�้าประกันช�าระหนี้แทน	4	ราย	7	สัญญา	และโอนเป็นลูกหนี้ระหว่างด�าเนินคด	ี6	ราย	11	สัญญา	

เป็นเงิน	6,966,984.03	บาท	สามารถติดตามช�าระหนี้ระหว่างปีและช�าระหนี้หมด	6	ราย	12	สัญญา	

เป็นเงินต้น	 จ�านวน	 9,657,440.86	 บาท	 และดอกเบี้ยรับจ�านวน	 3,413,710.35	 บาท	 รวมเป็นเงิน	

13,071,151.21	บาท

	 	 	 1.4.2	 ลูกหนี้อยู่ระหว่างด�าเนินคดี	 จ�านวน	 12	 ราย	 33	 คดี	 เป็นเงินจ�านวน	

13,547,367.12	 บาท	 ซึ่งเป็นลูกหนี้ต้นปียกมา	 6	 ราย	 17	 คดี	 เป็นเงิน	 8,051,670.60	 บาท	 เพ่ิม 

ระหว่างปี	6	ราย	16	คดี	เป็นเงิน	5,495,696.52	บาท

	 	 	 1.4.3	 ลกูหนีต้ามค�าพิพากษา	จ�านวน	18	ราย	25	คด	ีเป็นเงนิจ�านวน	6,703,901.05	

บาท	ซึ่งเป็นลูกหนี้ต้นปียกมา	18	ราย	26	คดี	เป็นเงิน	7,769,285.36	บาท	สามารถติดตามช�าระหนี้

ระหว่างปีและช�าระหนี้หมด	1	คดี	เป็นเงิน	1,065,384.31	บาท	ดอกเบี้ยรับจ�านวน	355,497.19	บาท

	 	 	 สรุปคณะกรรมการติดตามหนี้สิน	สามารถติดตามหนี้สินในปี	2562	ให้สหกรณ์ฯ	

รวมเป็นเงินต้น	10,722,825.17	บาท	ดอกเบี้ย	3,769,207.54	บาท	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	14,492,032.71	

บาท

	 2.	ด้านการสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าของสหกรณ์
	 	 สหกรณ์ด�าเนินการมาเป็นปีที	่ 42	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 สหกรณ์มีสินทรัพย์ 

รวม	 15,076,485,563.32	 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

เงนิฝากธนาคาร	เปิดช่องทางการท�าธรุกรรมผ่านระบบ	Bill-Payment	ธนาคารกรงุไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	

เพื่อให้สมาชิกได้รับความสะดวกในการฝากเงิน	 ช�าระหนี้	 และรายการอื่นๆ	 ได้	 3	 ช่องทาง	 ได้แก่ 

ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ทุกสาขา		ผ่านตู้	ATM	ธนาคารกรุงไทย		และ

ผ่าน	Application	KTB	NEXT

	 ในการให้บรกิารแก่สมาชกิสหกรณ์ได้ปรบัปรงุส�านกังานให้ทนัสมัยและอ�านวยความสะดวก

แก่สมาชิกโดยจัดให้มีจุดบริการให้สมาชิกสามารถสืบค้นข้อมูลส่วนตัวได้ด้วยตนเอง	 สมาชิกสามารถ

ค้นหาข้อมูลส่วนตัวได้โดยใช้บริการโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ	 ระบบสมาชิกออนไลน์ผ่านมือถือ	 และ	

Web	ตลอดจนได้จัดสถานที่ไว้ให้สมาชิกค้นคว้าข้อมูลต่างๆ	เป็นมุมหนังสือ	และมีเครื่องดื่มไว้ส�าหรับ

รับรองสมาชิกเพื่อให้เกิดสะดวกยิ่งขึ้น	

	 คณะกรรมการด�าเนนิการ		ค�านงึถงึประโยชน์ของสมาชกิทีฝ่ากเงนิและส่งค่าหุ้น	และรวม

ทั้งสมาชิกที่กู้เงินเป็นส�าคัญ	จากผลการด�าเนินการดังกล่าว	ท�าให้สหกรณ์สามารถจ่ายเงินปันผลอัตรา

ร้อยละ5.25	เงินเฉลี่ยคืนอัตราร้อยละ	21

	 3.	ด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
	 	 ในรอบปี	 2562	 คณะกรรมการด�าเนินงานได้พิจารณาให้ความรู้แก่สมาชิก	 คณะ

กรรมการด�าเนินการ	และเจ้าหน้าที	่ดังนี้

  3.1	การประชมุเชงิปฏบิตักิาร	เรือ่ง	“การจดัท�าแผนการด�าเนนิงานในฝ่ายต่างๆ	ของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด”		มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกฝ่ายมีแผนงาน/

โครงการประจ�าปี	 มีเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน	 ซักซ้อมความเข้าใจให้ทุกฝ่ายมีความเข้าใจใน

แผนการด�าเนินงาน	มีความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติงานในแต่ละโครงการตามแผนการด�าเนินงาน	และ

ให้ผลการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สร้างความส�าเร็จให้กับสหกรณ์	โดยจัดประชุม

วันที่	27	มีนาคม	2562		ณ	ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด

   ผลที่ได้รับ		ได้แผนการด�าเนินงานประจ�าปี	2562	จ�านวน	32	โครงการ	โดยใช้

งบประมาณจากทุนและงบด�าเนินการเป็นเงิน	23,820,000.-	บาท	ทุกฝ่ายมีเป้าหมายในการปฏิบัติงาน

ทีชั่ดเจน	มคีวามเข้าใจในวธิกีารปฏบิตังิานในแต่ละโครงการ	และผลการปฏบิตังิานมปีระสทิธิภาพและ

ประสิทธิผลที่สร้างความส�าเร็จให้กับสหกรณ์ฯ	ตามวัตถุประสงค์	โดยผู้รับผิดชอบมีส่วนร่วมในการจัด

ท�าแผนการด�าเนินงานทั่วทั้งองค์กร

  3.2	 โครงการสมัมนา	เร่ือง	“สหกรณ์สัญจรพบผูบ้รหิารและสมาชกิ”	มวีตัถปุระสงค์

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารและสมาชิกในหน่วยงานของสมาชิก	 รับฟังปัญหาและ

ข้อเสนอแนะต่างๆ	เกี่ยวกับสมาชิก	ให้สมาชิกทราบสิทธิประโยชน์ของตนเอง	และการด�าเนินงานของ
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สหกรณ์	ให้บริการด้านต่างๆ	ของสหกรณ์นอกสถานที่	และเป็นการประชาสัมพันธ์งานของสหกรณ์ให้

สมาชิกและสาธารณชนทราบ	โดยจัดจ�านวน	6	ครั้ง

	 	 	 ครั้งที	่1	 วันที่	22	กรกฎาคม	2562	 ณ	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

	 	 	 ครั้งที	่2	 วันที่	25	กรกฎาคม	2562	 ณ		มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี

	 	 	 ครั้งที	่3	 วันที่	15	สิงหาคม	2562	 ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

	 	 	 ครั้งที	่4	 วันที่	22	สิงหาคม	2562	 ณ	วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม			

	 	 	 ครั้งที่	5	 วันที่	17	กันยายน	2562	 ณ	สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

	 	 	 ครั้งที	่6	 วันที่	23	กันยายน	2562	 ณ	 สถาบันพัฒนาครู	 คณาจารย์	 และ 

	 	 	 	 	 	 	 	 บุคลากรทางการศึกษา

   ผลที่ได้รับ	 	 ฝ่ายบริหารและสมาชิกในหน่วยงานต่างๆ	 เกิดความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างกัน	 ได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะที่ดีจากสมาชิก	 และได้รับบริการด้านต่างๆ	 นอกสถานที่

ของสหกรณ์	สมาชกิทราบสทิธปิระโยชน์ของตนเองและการด�าเนนิงานของสหกรณ์		และทราบข่าวสาร

เกี่ยวกับงานของสหกรณ์มากขึ้น	ส่งผลท�าให้สหกรณ์มีสมาชิกเพิ่มขึ้น

  3.3	 โครงการสัมมนาเร่ือง	 “การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์กับ

ตัวแทนและสมาชิกกลุ่มผู้น�า”	 	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านต่างๆ	 ที่เก่ียวกับสหกรณ์แก่สมาชิก

ตัวแทนและกลุ่มผู้น�า	 และเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างสหกรณ์	 สมาชิกตัวแทน	 และกลุ่มผู้น�ากับ 

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สหกรณ์	 สร้างความสัมพันธ์	 ความเข้าใจ	 และทัศนคติที่ดีระหว่างสมาชิกกับ

สหกรณ์	สร้างความสมัพนัธ์และมเีครือข่ายของสมาชกิทีม่าจากหน่วยงานต่างๆ	รบัฟังปัญหาและความ

ต้องการของสมาชิกด้านต่างๆ	และเป็นการบ�าเพ็ญประโยชน์ในด้านต่างๆ	โดยจัดระหว่างวันที่	15-16	

มิถุนายน	2562	ณ	โรงแรมอิงธารรีสอร์ท	จังหวัดนครนายก	

   ผลที่ได้รับ	 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รู้จักและคุ้นเคยกับบุคลากรของสหกรณ์	 มีการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันและมีทัศนคติที่ดีต่อสหกรณ์	 มีเครือข่ายของสมาชิกสหกรณ ์

เพิ่มมากขึ้น	สหกรณ์ทราบปัญหาและความต้องการของสมาชิก	ผู้เข้าร่วมโครงการได้บ�าเพ็ญประโยชน์

ด้านต่างๆ	ร่วมกัน

  3.4	 โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่					

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการบริหารและด้านการจัดการ	 สร้างเครือข่ายกับ 

หน่วยงานภายนอก	 และเป็นการเสริมสร้างความรู ้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	 เพื่อน�าความรู ้และ

ประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนางานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า	โดยจัดระหว่างวันที่	11-14	ตุลาคม	2562		

ณ	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธาน	ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี

   ผลท่ีได้รบั	ผูบ้รหิารและเจ้าหน้าทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์	สหกรณ์มเีครอืข่าย

กับหน่วยงานภายนอก	และมีความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพิ่มขึ้น	

  3.5	 โครงการศึกษา	 อบรม	 สัมมนา	 (หน่วยงานภายนอก)	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให ้

ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการมีความรู้ด้านสหกรณ์และความรู้ด้านอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	



45รายงานประจำาปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

เป็นการสร้างเครือข่ายและมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายนอกที่มีรูปแบบเดียวกัน	 มีการ 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านสหกรณ์ที่ทันสมัย	 และน�าความรู้ที่ได้ศึกษามาพัฒนางาน 

ของสหกรณ์

   ผลที่ได้รับ		ผู้บริหาร	ฝ่ายจัดการ	ได้พัฒนาความรู้	ความสามารถในด้านสหกรณ์

จากภายนอกเพิ่มมากข้ึน	 มีเครือข่ายความร่วมมือและมีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานภายนอก 

มากข้ึน	 ได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ทันสมัย	 และน�าความรู้ที่ได้ศึกษามาปรับปรุง

พัฒนางานของสหกรณ์

	 4.	 ด้านการให้สวัสดิการ
	 	 คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ	 ได้ค�านึงถึงการจัดสวัสดิการ	 ให้สมาชิกทุกท่านควรจะ 

มีความสุข	 และสุขภาพแข็งแรง	 เพิ่มพูนความรู้ในการดูแลและรักษาสุขภาพตนเอง	 และสามารถหา 

อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว	 และได้รับสวัสดิการที่ดีท�าให้สมาชิกพึงพอใจมากที่สุด	 จึง

ก�าหนดจัดโครงการต่างๆ	ดังนี้

  4.1	 โครงการรักษ์สุขภาพ	 เรื่อง	 สมาธิบ�าบัด	 “SKT	 ทางเลือกใหม่ไร้โรค”	 โดย																	

รศ.ดร.สมพร	กันทรดุษฎี	 เตรียมชัยศรี	 เมื่อวันที่	 26	ตุลาคม	2562	ณ	หอประชุมคุรุสภา	กระทรวง

ศึกษาธิการ

   ผลที่ได้รับ	 สมาชิกมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้น	 ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคภัย	

พร้อมทั้งได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการบ�าบัดโรคต่างๆ	เพื่อน�าไปใช้กับชีวิตประจ�าวันได้ดีขึ้น		

  4.2	 โครงการส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรม	(ไหว้พระ	9	วัด)	ณ	จังหวัดปทุมธานี	

เมื่อวันที	่14	กันยายน	2562

   ผลที่ได้รับ		สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ	มีความพึงพอใจโครงการนี้มาก	เป็นการ

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย	พร้อมทั้งเป็นการสนับสนุนด้านการศาสนา

  4.3	 โครงการรวมพลคนโสดและรวมพลคนรกัสหกรณ์	ณ	เลเจนด์สยาม	จงัหวดัชลบรุ	ี

วันเสาร์ที่	9	พฤศจิกายน	2562

	 	 	 ส�าหรับสมาชิกที่มีสถานภาพโสดและแต่งงานแล้วไม่มีบุตร	ให้รับสวัสดิการ	และ

มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกัน	โดยพาสมาชิกไปทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	จังหวัดชลบุรี

     ผลที่ได้รับ	 สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ	 มีความพึงพอใจโครงการนี้มาก	 สามารถ

เชื่อมโยงเครือข่าย	 พร้อมทั้งเป็นการเรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา 

ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

	 	 4.4	 ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ	์ 	 เมื่อวันที่	 17	 ตุลาคม	 2562	ณ	ห้อง

ประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น	มาลากุล			

	 	 	 สหกรณ์ให้ทุนการศึกษาบตุรสมาชกิ		ต้ังแต่ระดบัอนบุาลถึงต�า่กว่าระดบัปรญิญาตรี		

จ�านวน	941	ทุนๆ	ละ	1,500.-	บาท	เป็นเงิน	1,411,500.-	บาท	และระดับปริญญาตรี	จ�านวน	322	
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ทุนๆ	 ละ	 2,000.-	 บาท	 เป็นเงิน	 644,000.-	 บาท	 รวมเป็นเงินทั้งส้ิน	 	 2,055,500.-บาท	 โดยมีการ 

เชิญสมาชิกและบุตรมาร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา	 ณ	 ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น 

มาลากุล

   ผลทีไ่ด้รับ		สมาชกิทีเ่ข้าร่วมโครงการ		พงึพอใจโครงการนีม้าก	ท�าให้บตุรสมาชกิ

มีโอกาสได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ

	 	 4.5	 โครงการฝึกอาชพีเสรมิรายได้ให้แก่สมาชกิ	เรือ่ง	เทคนคิการจ�าหน่ายสินค้าทาง

สื่อออนไลน์”	จัดอบรมวันที่	2	พฤศจิกายน	2562	ณ	ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์	ศธ.

	 	 	 สหกรณ์ตระหนกัถงึการส่งเสรมิและการพฒันาคณุภาพชวีติของสมาชกิให้มโีอกาส

สร้างรายได้เป็นการลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว	 จึงได้จัดโครงการฝึกอาชีพเสริมรายได้ให้แก่สมาชิก 

โดยการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้แก่สมาชิก	เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเสริม

   ผลที่ได้รับ	 สมาชิกมีการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ	 เป็นแนวทางในการท�า 

อาชีพเสริม	เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	ลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว		

	 	 4.6	การให้ความช่วยเหลือกับสมาชิกด้านสวัสดิการต่างๆ	ได้แก่

	 	 	 4.6.1	 สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก	 เป็นเงิน	 5,777,000.00	บาท

	 	 	 4.6.2	 สวัสดิการสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิก	 เป็นเงิน	 370,500.00	บาท

	 	 	 4.6.3	 สวัสดิการสมาชิกอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์	 เป็นเงิน	 5,000,000.00	บาท

	 	 	 4.6.4	 สวัสดิการสมาชิกภักดีต่อองค์กร	 เป็นเงิน	 212,260.90	บาท

	 	 	 4.6.5	 สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกทุพพลภาพ	 เป็นเงิน	 10,000.00	บาท

	 	 	 4.6.6	 สวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	 เป็นเงิน	 19,000.00	บาท

	 	 	 4.6.7	 ร่วมท�าบุญ	ทอดผ้าป่า	และกฐินการกุศล	 เป็นเงิน	 218,655.50	บาท

	 	 	 4.6.8	 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหน่วยงานต่างๆ	 เป็นเงิน	 621,005.00	บาท

	 5.	ด้านระเบียบและกฎหมาย			
	 	 5.1	 โครงการพัฒนาข้อบังคับ	ระเบียบ	และประกาศของสหกรณ์

	 	 	 5.1.1	 จัดท�าระเบียบสหกรณ์ฯ	ว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล	พ.ศ.	2562

	 	 	 5.1.2	 จดัท�าระเบยีบสหกรณ์ฯ	เรือ่ง	การให้เงินกู้แก่สมาชิก	พ.ศ.	2556	(ฉบับที	่4)	 

พ.ศ.	2562

	 	 	 5.1.3	 จัดท�าระเบียบสหกรณ์ฯ	ว่าด้วย	การให้เงินกู้แก่สมาชิกประเภทพนักงาน

มหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ	พ.ศ.	2562

	 	 	 5.1.4	 จัดท�าประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด		

เรื่อง	นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง	พ.ศ.	2562

	 	 	 5.1.5	 จัดท�านโยบายและแนวทางการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
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การสนบัสนนุทางการเงนิแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวธุทีมี่อานุภาพท�าลายล้างสงู	พ.ศ.	2562

	 	 	 5.1.6	 จัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน		ตามมาตรการด้านการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ 

ท�าลายล้างสูง	พ.ศ.	2562

	 	 	 5.1.7	 จัดท�านโยบายการประเมินความเสี่ยง	 และมาตรการป้องกันมิให้มีการ

สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

	 	 	 5.1.8	 จดัท�าคูม่อืการสมคัรเข้าเป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ	จ�ากัด	

	 	 	 5.1.9	 จัดท�าประกาศสหกรณ์ฯ	 เรื่อง	 เงื่อนไขและอัตราการจ่ายเงินสงเคราะห์

สมาชิกประสบอุบัติเหตุ

	 	 	 5.1.10	จดัท�าประกาศสหกรณ์ฯ	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์การกูเ้งนิแก้ปัญหาความเดือดร้อน 

ด้านการเงินให้กับสมาชิก	พ.ศ.	2562

	 	 	 5.1.11	จัดท�าประกาศสหกรณ์ฯ	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์การกู้เงินพัฒนาคุณภาพชีวิต	

พ.ศ.	2562

	 	 	 5.1.12	จดัท�าประกาศสหกรณ์ฯ	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์การกูเ้งนิช่วยเหลอืเพือ่นสมาชกิ	

พ.ศ.	2562

	 	 	 5.1.13	จัดท�าประกาศสหกรณ์ฯ	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์การกู้เงินช่วยเหลือเพื่อการ 

ด�ารงชีพ	พ.ศ.	2562

	 	 	 5.1.14	จัดท�าแบบค�าขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์

	 	 	 5.1.15	ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับสหกรณ	์(ฉบับที่	10)	แก้ไขเพิ่มเติม	พ.ศ.	2563

	 	 5.2	 โครงการให้ค�าปรึกษาแนะน�าด้านกฎหมายแก่สมาชิก

	 	 	 5.2.1	 ตอบข้อหารือ	เรื่อง	การจัดท�าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์			

	 	 	 5.2.2	 ตอบข้อหารือ	 เรื่อง	 การขอรับเงินค่าหุ้นเงินฝากและเงินสวัสดิการ

สงเคราะห์ศพเป็นกรณีพิเศษ

	 	 	 5.2.3	 ตอบข้อหารือ	เรื่อง	สมาชิกขอลาออกจากสหกรณ์โดยขอให้โอนเงินค่าหุ้น

เข้าบัญช	ีจ�านวน	2	เรื่อง

	 	 	 5.2.4	 ตอบข้อหารือ	เรื่อง	การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

	 	 	 5.2.5	 ตอบข้อหารอื	เรือ่ง	การขอลาออกจากการเป็นสมาชกิ	โดยผูอ้นบุาล	จ�านวน	

3	เรื่อง	

	 	 	 5.2.6		ตอบข้อหารือ	 เรื่อง	 ผู้จัดการมรดกขอรับเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห ์

เกี่ยวกับการศพของสมาชิก

	 	 5.3	 โครงการศึกษาดูงานด้านกฎหมายสหกรณ์นอกสถานที่	 ศึกษาดูงานสหกรณ์อ่ืน	

เพื่อน�ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์และมวลสมาชิก	จ�านวน	6	สหกรณ์	ได้แก่



48 รายงานประจำาปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

	 	 	 				1)	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี	จ�ากัด

	 	 	 				2)	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี	จ�ากัด

	 	 	 				3)	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท	จ�ากัด

	 	 	 				4)	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสิงห์บุรี	จ�ากัด

	 	 	 				5)	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์	จ�ากัด

	 	 	 				6)	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา	จ�ากัด

   ประโยชน์ที่ได้รับ

	 	 		 1)	มีมต	ิข้อบังคับ	ระเบียบ	และประกาศของสหกรณ์ทันสมัย	และสอดคล้องกับ				

สถานการณ์ปัจจุบัน

	 	 	 2)	คณะกรรมการด�าเนินการและเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ	และสามารถน�า	

ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 และประกาศ	 รวมทั้งค�าวินิจฉัยไปใช้ได้อย่างถูกต้อง	 เหมาะสมและเกิดประโยชน์

สูงสุดต่อสมาชิกและสหกรณ์

	 	 	 3)	การให้สินเชือ่และการควบคุมการช�าระหนีข้องแต่ละสหกรณ์มีความแตกต่างกนั

	 	 	 4)	การจัดสวัสดิการต่างๆ	ของแต่ละสหกรณ์ที่มีความแตกต่างกัน		

	 	 	 5)	การจดัโครงการสมัมนาให้ความรูแ้ก่สมาชกิทกุหน่วยงานเกีย่วกบัสหกรณ์และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 	 	 6)	การให้บริการของบุคลากรของสหกรณ์

	 	 	 7)	เชื่อมโยงเครือข่าย	เพื่อเป็นการเพิ่มพูน	เสริมความรู้	และประสบการณ์ด้าน

การบริหารสหกรณ์มากขึ้น	โดยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านสหกรณ์กับสหกรณ์อื่นๆ

	 	 	 8)	น�าประสบการณ์มาพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์	อย่างเหมาะสม

	 	 5.4	 โครงการอบรมกฎหมายว่าด้วย	การป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ		ระหว่าง

วันที่	16-17	พฤศจิกายน	2562	ณ	โรงแรมรอยัลริเวอร์	เขตบางพลัด	กรุงเทพฯ	

	 	 	 ผลที่ได้รับ	

	 	 	 1)	บุคลากรของสหกรณ์มีความรู้	มีประสบการณ์เพิ่มขึ้น

	 	 	 2)	บคุลากรของสหกรณ์น�าความรูไ้ปประยกุต์ใช้ในการท�างานและบรหิารงานของ

สหกรณ์

	 	 	 3)	สหกรณ์มกีารตรวจสอบเพือ่ทราบข้อเทจ็จรงิของสมาชกิอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้

	 	 	 4)	สหกรณ์จัดให้มีบุคลากรท�าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยตรง

	 6.	ด้านประชาสัมพันธ์
	 	 ด�าเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์	ดังนี้
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	 	 6.1	 จัดพิมพ์สาร	สอ.ศธ.	จ�านวน	3	ฉบับ	ดังนี้

	 	 	 ฉบับที่	1		ประจ�าเดือนมกราคม	-	เมษายน	2562

	 	 	 ฉบับที	่2		ประจ�าเดือนพฤษภาคม	-	สิงหาคม	2562

	 	 	 ฉบับที	่3		ประจ�าเดือนกันยายน	-	ธันวาคม	2562

	 	 6.2	 จดักจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	และพระราช

พิธีบรมราชาภิเษก	โดยมี	นายจรูญ		ชูลาภ	ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ	จ�ากัด	และอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	น�าบุคลากร	6	หน่วยงาน	ประกอบด้วย	สหกรณ์

ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธิการ	จ�ากดั		สหกรณ์ออมทรพัย์ครกูรมสามญัศกึษา	จ�ากดั		ธนาคาร

กรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	สาขากระทรวงศึกษาธิการ	ที่ท�าการไปรษณีย์ศึกษาธิการ	กองทุนสงเคราะห์	

กระทรวงศึกษาธิการ	และกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง	ส�านักอ�านวยการ	ส�านักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาข้ันพื้นฐาน	 ร่วมพิธีวางพานพุ ่มและเปิดกรวยดอกไม้	 พิธีถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิม

พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู ่หัว	 และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาและ 

เพลงเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี	 และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและ 

เป็นแบบอย่างในการท�างาน	 เมื่อวันที่	 26	 กรกฎาคม	 2562	 ณ	 บริเวณหน้าอาคารสมานฉันท	์

กรุงเทพมหานคร

	 	 6.3	 จัดกิจกรรมฟื้นฟูและบ�ารุงรักษาสวนพุทธมณฑล	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู 

สวนหย่อมพุทธมณฑลที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา	จ�านวน	3	สวนหย่อม	 โดยดูแล

บ�ารุงรักษาสวนสาธารณะของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด	 ให้มีความ

เรียบร้อยสวยงามอย่างสม�่าเสมอ	 และเป็นสถานที่พักผ่อนส�าหรับบุคคลทั่วไป	ณ	พุทธมณฑล	 ต�าบล

ศาลายา	อ�าเภอนครชัยศรี	จังหวัดนครปฐม	

	 	 6.4	 ส่ือสารเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และเป็นปัจจุบันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทาง

เว็บไซต	์(www.moecoop.com)	แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	

มากกว่า	13,000	คน	เนือ่งจากปัจจบุนันีอิ้นเตอร์เนต็	(Internet)	เป็นระบบการสือ่สารทีไ่ด้รับความนยิม

ทั่วโลก	และเพิ่มความนิยมขึ้นอย่างรวดเร็ว	ท�าให้การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์เป็นสิ่งส�าคัญ	อีกทั้ง

เว็บไซต์ยังเป็นแหล่งสารสนเทศที่ส�าคัญส�าหรับสมาชิก	 หน่วยงาน	 และบุคคลทั่วไปที่สนใจ	 เพราะ

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว	 ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร	 การประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้าน 

เงินฝาก	 ด้านสินเชื่อ	 ด้านสวัสดิการ	 ความเคลื่อนไหวโครงการ/กิจกรรมต่างๆ	 ที่ทางสหกรณ์จัดขึ้น 

รวมทั้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสหกรณ์	 เช่น	 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	เป็นต้น

	 	 6.5	 ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และป้ายไวนิลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ	 ของ

สหกรณ์	 อาทิ	 โครงการสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและสมาชิก	 ครั้งที่	 1	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ครั้งที	่ 2	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	ครั้งที่	 3	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	ครั้งที่	 4		

วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม	 ครั้งที่	 5	 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน	 และครั้งที่	 6	 สถาบันพัฒนาครู	
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คณาจารย์	 และบุคลากรทางการศึกษา,	 โครงการรวมพลคนโสดและรวมพลคนรักสหกรณ์	 ประจ�าปี	

2562	ณ	เลเจนด์สยาม	พัทยา	จังหวัดชลบุรี,	โครงการรักษ์สุขภาพ	เรื่อง	สมาธิบ�าบัด	“SKT	ทางเลือก

ใหม่ไร้โรค”	ประจ�าปี	2562	ณ	หอประชมุครุุสภา,	โครงการฝึกอาชพีเพือ่เสรมิรายได้ให้กบัสมาชกิ	ประจ�า

ปี	2562	เรือ่ง	“เทคนคิการจ�าหน่ายสนิค้าทางสือ่ออนไลน์”	ณ	ห้องประชมุ	สอ.ศธ.,	จดังานเทศน์มหาชาติ

เวสสันดรชาดก	และการแสดงปาฐกถาธรรม	 โดย	 สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี	 (ธงชัย	 ธมฺมธโช)	ณ 

หอประชมุคุรสุภา,	โครงการส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม	พาสมาชกิท�าบญุไหว้พระ	ณ	จงัหวดัปทมุธาน,ี	พธิมีอบ 

ทนุการศกึษาบตุรสมาชกิ	ประจ�าปี	2562	ณ	ห้องประชมุศาสตราจารย์หม่อมหลวงป่ิน	มาลากลุ		เป็นต้น

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

  7.1	 เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตดุสิต	 ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์	 โดยสหกรณ์ 

เขตพืน้ที	่1	กรงุเทพมหานคร	ได้จดัให้มเีครอืข่ายทกุเขตในกรงุเทพมหานคร	ซึง่ในเขตดุสติมีจ�านวน	38	

สหกรณ์	มวีตัถปุระสงค์เพือ่เชือ่มโยงและช่วยเหลือซึง่กนัและกนัระหว่างสหกรณ์	โดยสหกรณ์ออมทรพัย์

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	เป็นศูนย์ประสานความร่วมมือ	มี	นายเอนก		ศรีส�าราญรุ่งเรือง	

ผู้จัดการ	เป็นที่ปรึกษาเครือข่าย	และ	นางดวงเดือน		สายสมบัติ	รองผู้จัดการ	เป็นเลขานุการเครือข่าย	

ดังกล่าว

  7.2	 เครือข่ายจตุภาคี	 สอ.ศธ.	 เป็นสมาชิกเครือข่ายจตุภาคี	 ซึ่งเป็นการร่วมมือกัน

ระหว่าง	4	สหกรณ์	ได้แก่	สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด		สอ.ครูกรมสามัญศึกษา	จ�ากัด		

สอ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 จ�ากัด	 และ	 สอ.วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 เพื่อช่วยเหลือด้านวิชาการ		

สวัสดิการ	การเงิน	และอื่นๆ

  7.3	 เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	

กรุงเทพมหานคร	 พื้นที่	 1	 เป็นความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตพ้ืนท่ี	 1	 จ�านวน	 165	

สหกรณ์	 เพื่อจัดอบรมสัมมนาและส่งเสริมการศึกษาแก่กรรมการ	 เจ้าหน้าที่	 และสมาชิกของสหกรณ์

สมาชิก	โดยม	ีนายเอนก		ศรีส�าราญรุ่งเรือง	ผู้จัดการ	ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา	และ	นางดวงเดือน	

สายสมบัติ	รองผู้จัดการ	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการ

 	 7.4	 เครอืข่ายชมุนมุสหกรณ์ธนกจิไทย	จ�ากัด		เป็นการร่วมมือกัน	เชือ่มโยงเครอืข่าย

ระหว่างสหกรณ	์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์	ซึ่งในปี	2562	นายจรูญ		

ชูลาภ	ประธานกรรมการ	เป็นผู้แทนสหกรณ	์ศธ.	และได้รับการเลือกตั้ง	ให้เป็นรองประธานกรรมการ	

  7.5	 เครอืข่ายชมรมผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย		เป็นการร่วมมือกนั

เพื่อช่วยเหลือสวัสดิการ	และพัฒนาอาชีพของผู้จัดการสหกรณ์	โดยให้ค�าปรึกษา	และแนะน�าผู้บริหาร

สหกรณ์ในขบวนการเพื่อวางรากฐานและการน�านโยบายมาใช้ในทางปฏิบัติ	 โดยมี	 นายเอนก	 

ศรสี�าราญรุง่เรอืง	ผูจ้ดัการ	เป็นกรรมการ	และ	นางดวงเดือน		สายสมบติั	รองผูจ้ดัการ	เป็นผู้ตรวจสอบ 

กิจการ
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  7.6	สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย	 จัดต้ังขึ้นเพื่อช่วยเหลือดูแล

ขบวนการสหกรณ์ทกุประเภทให้มคีวามเจรญิยัง่ยนื	โดยม	ีนายเอนก		ศรสี�าราญรุง่เรอืง	เป็นเลขาธกิาร

	 จากการพัฒนาสหกรณ์ในทุกๆ	ด้าน	ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	พื้นที่	1	

กรมส่งเสริมสหกรณ์	 ได้จัดระดับมาตรฐานสหกรณ์	 เพื่อวัดความเป็นองค์กรของสมาชิกตามหลักการ

สหกรณ์	การปฏิบัติตามกฎหมาย	และการบริหารจัดการภายใน	ประจ�าปี	2562	“ผ่านมาตรฐานระดับ

ดเีลศิ”	สหกรณ์มุง่เน้นทีจ่ะเป็นสหกรณ์ชัน้น�าทีพ่ฒันาคณุภาพชวีติของสมาชกิ	และสร้างความสมัพนัธ์

เชื่อมโยงเครือข่ายทุกด้าน	เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ขบวนการสหกรณ์ไปสู่มาตรฐานของประเทศชาติ

ต่อไป

   

	 	 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

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

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

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

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

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

รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

ประจ�ำปี 2562

เสนอ		ที่ประชุมใหญ	่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด

	 ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2561	เมื่อวันที่	9	กุมภาพันธ์	2562	ได้มีมติเลือกตั้งให้

ข้าพเจ้าและทีมงานใน	 บริษัท	 วรกรและสุชาดาสอบบัญชี	 จ�ากัด	 เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร	จ�ากดั	ส�าหรบัปีทางบญัชสีิน้สดุวนัที	่31	ธนัวาคม	2562	นัน้	

ข้าพเจ้าและทมีงานได้ท�าการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด�าเนนิการ

เป็นประจ�าทุกเดือนแล้ว	ส�าหรับผลการตรวจสอบประจ�าปี	2562	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	และการเงิน	ตลอดจนทรพัย์สนิและ

หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ	์เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง

	 	 2.2	 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด�าเนินธุรกิจแต่ละประเภทของ

สหกรณ์	 เพื่อประเมินผล	 และอาจให้ข้อแนะน�าแก่กรรมการด�าเนินการ	 ผู้จัดการ	 และเจ้าหน้าที่ของ

สหกรณ	์ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการนั้นๆ

เรื่องรับทราบรายงานของ
ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 25626
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	 	 2.3	 ตรวจสอบการจัดจ้าง	 และแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์	 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	2562		มีเงินสดคงเหลือ	954,797.97	บาท	อยู่ในความ 

รับผิดชอบของนางสมจิตร	ธัมวิสุทธิวรากร	ต�าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ

	 	 4.2	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562		มีเงินฝากธนาคาร	ดังนี้

รายการ
31	ธันวาคม	2562

(บาท)
31	ธันวาคม	2561

(บาท)
เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

กระแสรายวัน												

ออมทรัพย	์															

ออมทรัพย์พิเศษ	

ประจ�า										

		100,004.02	

	371,177,960.06	

173,727.01	

361,795.77		

			100,004.02	

	265,073,481.38	

173,044.40	

360,544.55		

0.00	

106,104,478.68	

682.61	

1,251.22		

0.00	

40.03	

0.39	

0.35		

รวม  371,813,486.86  265,707,074.35 106,106,412.51 39.93	
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	 	 4.3	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562		มีเงินฝากสหกรณ์อื่น	ดังนี้

รายการ
31	ธันวาคม	2562

(บาท)
31	ธันวาคม	2561

(บาท)
เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตร	

				และสหกรณ์การเกษตร	จ�ากัด 

ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย	จ�ากัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

				แห่งประเทศไทย	จ�ากัด

4,209,246.87	

1,062,494,483.62	

100,000,000.00

4,085,335.55	

840,010,313.59	

0.00	

123,911.32	

222,484,170.03	

100,000,000.00	

3.03	

	26.49	

	-

รวม 	1,166,703,730.49	 	844,095,649.14	  322,608,081.35  38.22 

	 	 การรบั-จ่าย	และการเก็บรกัษาเงนิสด	เงนิฝากธนาคาร	และเงนิฝากสหกรณ์อืน่	รดักมุ	

และเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์

	 	 เงินฝากประจ�าชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย	จ�ากัด	จ�านวน	840,000,000.00	บาท	ชุมนุม

สหกรณ์ธนกิจไทย	จ�ากัด	สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้ตามก�าหนด	นอกจากนี้สหกรณ์ยังมีหลักประกันเป็น

โฉนดที่ดิน	จ�านวน	10	แปลง	เลขที	่138361,	138362,	138363,	138364,	138365,	138366,	23102,	

28773,	26883	และ	1722	ตัง้อยูท่ีต่�าบลบางพูด	อ�าเภอปากเกรด็	จงัหวดันนทบรุ	ีตรงข้ามมหาวทิยาลยั

สุโขทัยธรรมาธิราช	 บริเวณเมืองทองธานี	 เนื้อที่รวม	 11	 ไร่	 34.4	 ตารางวา	 ราคาประเมิน	

1,108,600,000.00	บาท	โดยเป็นราคาประเมินจาก	บริษัท	เพ็ชรสยามแอพไพรซัล	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัท

ที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์	(ก.ล.ต.)

	 เงินฝากประจ�าชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย	 จ�ากัด	 จ�านวน	 200,000,000.00	 บาท	 ชุมนุม

สหกรณ์ธนกิจไทย	จ�ากัด	สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้ตามก�าหนด	นอกจากนี้สหกรณ์ยังมีหลักประกันเป็น

โฉนดที่ดิน	จ�านวน	6	แปลง	เลขที	่23721,	23722,	23723,	79788,	80213,และ	80214		ตั้งอยู่ที่ต�าบล

บางพดู	อ�าเภอปากเกรด็	จงัหวดันนทบรุ	ีเนือ้ทีร่วม	19	ไร่	99	ตารางวา	ราคาประเมนิ	1,924,750,000.00	

บาท	โดยเป็นราคาประเมนิจาก	บรษัิท	เพช็รสยามแอพไพรซลั	จ�ากดั	ซึง่เป็นบรษิทัทีไ่ด้รบัความเห็นชอบ 

จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์	(ก.ล.ต.)

	 5.	 การด�าเนินงาน
	 	 5.1	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562		มีสมาชิก	ดังนี้

รายการ
31	ธันวาคม	2562

(คน)
31	ธันวาคม	2561

(คน)
เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

(คน) (ร้อยละ)

สมาชิก

สมาชิกสมทบ

	16,706	

	1,651			

		16,291	

	1,576			

		415	

	75		

		2.55	

	4.76			

รวม  18,357  17,867 	490	  2.74 
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	 	 การรับเข้าเป็นสมาชิกและการให้ออกจากการเป็นสมาชิก	 คณะกรรมการด�าเนินการ

ได้มีการอนุมัติถูกต้องตรงตามที่ก�าหนดในข้อบังคับของสหกรณ์

	 	 5.2	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562		มีเงินให้กู้แก่สมาชิก	ดังนี้

	 	 	 5.2.1		ลูกหนี้ปกติ	

รายการ
31	ธันวาคม	2562

(บาท)
31	ธันวาคม	2561

(บาท)
เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

เงินกู้ฉุกเฉิน

เงินกู้สามัญ

เงินกู้พิเศษ

			45,308,911.77	

	7,272,795,211.03	

	267,445,894.34		

			42,930,663.25	

	7,235,843,151.69	

	256,819,749.46		

2,378,248.52	

	36,952,059.34	

10,626,144.88		

5.54	

	0.51	

4.14		

รวม  7,585,550,017.14 	7,535,593,564.40	 	49,956,452.74	  0.66 

	 	 	 5.2.2		ลูกหนี้อื่น

รายการ
31	ธันวาคม	2562

(บาท)
31	ธันวาคม	2561

(บาท)
เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

ลูกหนี้ระหว่างด�าเนินคดี	

ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา	

ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	

0.00	

	6,703,901.49	

	36,650,188.88		

0.00	

	7,769,285.36	

	21,557,154.27	

0.00	

(1,065,383.87)

15,093,034.61		

	-	

(13.71)

70.01	

รวม 	43,354,090.37	 	29,326,439.63	 14,027,650.74 47.83 

	 	 5.3	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562		มีเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น	ดังนี้

รายการ
31	ธันวาคม	2562

(บาท)
31	ธันวาคม	2561

(บาท)
เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

	สอ.	ครูสุรินทร์	จ�ากัด	

	สอ.	ครูอุบลราชธานี	จ�ากัด	

	สอ.	ครูมหาสารคาม	จ�ากัด	

	สอ.	ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัด		

				เชียงราย	จ�ากัด	

	สอ.	ครูหนองบัวล�าภู	จ�ากัด	

	สอ.	สามัญศึกษาจังหวัด

				นครราชสีมา	จ�ากัด

		111,600,000.00	

	46,560,000.00	

	189,800,000.00

 

	36,400,000.00	

285,000,000.00

 

44,814,726.42		

	152,400,000.00	

	66,600,000.00	

0.00	

0.00	

121,800,000.00	

64,854,726.42			

(40,800,000.00)

(20,040,000.00)

189,800,000.00	

36,400,000.00	

163,200,000.00	

(20,040,000.00)	

(26.77)

(30.09)

	-		

 

	-			

133.99	

(30.90)	
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รายการ
31	ธันวาคม	2562

(บาท)
31	ธันวาคม	2561

(บาท)
เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

	สอ.	ข้าราชการสังกัดกระทรวง

				ศึกษาธิการ	สกลนคร	จ�ากัด	

	สอ.	พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี	

				จ�ากัด	

	สอ.	สาธารณสุขกาฬสินธุ์	จ�ากัด	

	สอ.	คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล		

				จ�ากัด	

	สอ.	ครูกาญจนบุร	ีจ�ากัด	

	สอ.	ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัด

				เชียงราย	จ�ากัด	

	สอ.	ต�ารวจนครบาล	จ�ากัด	

	สอ.	ครูแพร่	จ�ากัด	

	สอ.	ครูอุทัยธานี	จ�ากัด	

	สอ.	ครูสมุทรปราการ	จ�ากัด	

	สอ.	ครูอุตรดิตถ์	จ�ากัด	

	สอ.	ครูจันทบุรี	จ�ากัด	

	สอ.	ครูร้อยเอ็ด	จ�ากัด	

	สอ.	ครูกาฬสินธุ์	จ�ากัด	

	สอ.	ครูสระบุรี	จ�ากัด	

	สอ.	ครูมัธยมศึกษานครพนม	จ�ากัด	

	สอ.	สถาบันอุดมศึกษา

				จังหวัดสุรินทร	์จ�ากัด	

5,800,000.00	

7,620,000.00

56,580,000.00	

84,200,000.00	

152,400,000.00

 

0.00	

0.00	

118,400,000.00	

0.00	

0.00	

	62,600,000.00	

	79,600,000.00	

	179,600,000.00	

	179,600,000.00	

78,600,000.00	

169,400,000.00	

9,490,000.00	

5,800,000.00

9,660,000.00	

76,620,000.00	

109,400,000.00	

193,200,000.00

 

46,600,000.00	

162,600,000.00	

159,200,000.00	

162,600,000.00	

	83,000,000.00	

	83,000,000.00	

0.00	

0.00	

0.00	

169,400,000.00	

5,944,421.67

 

3,710,000.00	

0.00	

(2,040,000.00)

(20,040,000.00)

(25,200,000.00)

(40,800,000.00)

(46,600,000.00)

(162,600,000.00)

(40,800,000.00)

(162,600,000.00)

(83,000,000.00)

(20,400,000.00)

	79,600,000.00	

	179,600,000.00	

	179,600,000.00	

(90,800,000.00)

163,455,578.33	

5,780,000.00	

0.00

 

(21.12)

(26.16)

(23.03)

(21.12)

(100.00)

(100.00)

(25.63)

(100.00)

(100.00)

(24.58)

	-			

	-			

	-			

(53.60)

2,749.73	

155.80	

รวม 	1,898,064,726.42	 	1,676,389,148.09	 221,675,578.33 13.22 

	 	 การปฏบิตังิานด้านการให้กูย้มืเงนิ	เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย	ถกูต้องตรงตามข้อบงัคับ

และระเบียบของสหกรณ	์การด�าเนินงานโดยทั่วไปมีระบบการควบคุมภายในรัดกุมเพียงพอ
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	 	 5.4	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	มีเงินลงทุน	ดังนี้

รายการ
31	ธันวาคม	2562

(บาท)
31	ธันวาคม	2561

(บาท)
เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

เงินลงทุนระยะสั้น

อยู่ในความต้องการของตลาด

				หุ้นกู้

							รวม

บวก	ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน

		125,000,000.00	

	125,000,000.00	

1,901,000.00		

	202,521,662.85	

	202,521,662.85	

2,430,772.95		

(77,521,662.85)

(77,521,662.85)

(529,772.95)	

(38.28)

(38.28)

(21.79)	

							รวมเงินลงทุนระยะสั้น 126,901,000.00	 204,952,435.80	 (78,051,435.80) (38.08)

เงินลงทุนระยะยาว

อยู่ในความต้องการของตลาด

		พันธบัตร	ธ.ก.ส.

		พันธบัตรบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ

							ที่อยู่อาศัย

		พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

							แห่งประเทศไทย

		หุ้นกู้

							รวม

บวก	ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน

							รวม

10,000,000.00	

	10,000,000.00	

	20,000,000.00	

	3,437,826,012.53	

	3,477,826,012.53	

	224,301,607.24	

	3,702,127,619.77		

10,000,000.00	

	10,000,000.00	

	20,000,000.00	

	3,280,295,119.90	

	3,320,295,119.90	

	99,596,216.81	

	3,419,891,336.71	

0.00	

0.00	

0.00	

157,530,892.63	

157,530,892.63	

124,705,390.43	

282,236,283.06		

0.00	

0.00	

0.00	

4.80	

4.74	

125.21	

8.25	

เงินลงทุนระยะยาว

ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

		หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย	จ�ากัด

		หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

							แห่งประเทศไทย	จ�ากัด

		หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

							ไทย	ไอซีท	ีจ�ากัด

		หุ้นสามัญ	บมจ.	สหประกันชีวิต

		หุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ

							รวม

หัก	ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้นสหกรณ์

							รวม

  

61,000,000.00	

11,349,000.00	

2,000,000.00	

77,005,000.00	

1,000,000.00	

152,354,000.00	

(4,100,958.34)

148,253,041.66		

61,000,000.00	

11,349,000.00	

2,000,000.00	

400,000.00	

0.00	

74,749,000.00	

(2,000,000.00)

72,749,000.00		

0.00	

0.00	

0.00	

76,605,000.00	

1,000,000.00	

77,605,000.00	

(2,100,958.34)

75,504,041.66	

0.00	

0.00	

0.00	

19,151.25	

	-			

103.82	

	105.05	

103.79		

							รวมเงินลงทุนระยะยาว 	3,850,380,661.43	 	3,492,640,336.71	 357,740,324.72	 10.24	
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	 	 การลงทุนเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	 พ.ศ.	 2542	 มาตรา	 62	 และประกาศ

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาต	ิเรื่อง	ข้อก�าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์

	 ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	2562	ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้นสหกรณ์แยกเป็น	ค่าเผื่อการปรับ

มูลค่าหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์	ไทย	ไอซีที	จ�ากัด	จ�านวน	2,000,000.00	บาท	และค่าเผื่อการปรับ

มูลค่าหุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย	จ�ากัด	จ�านวน	2,100,958.34	บาท

	 	 5.5	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562		มีเงินรับฝากจากสมาชิก	ดังนี้

รายการ
31	ธันวาคม	2562

(บาท)
31	ธันวาคม	2561

(บาท)
เพิ่มขึ้น	(ลดลง)
(บาท) (ร้อยละ)

ออมทรัพย์	

ออมทรัพย์	-	สมาชิกสมทบ	

ออมทรัพย์	2	

ออมทรัพย์	-	เงินให้กู้สมาชิก	

ออมทรัพย์พิเศษ	

ออมทรัพย์พิเศษ	-	สมาชิกสมทบ	

ออมทรัพย์ส�ารองค่าฌาปนกิจ

ออมทรัพย์	-	สมาคมฌาปนกิจฯ

ออมทรัพย์พิเศษ	-	สมาคมฌาปนกิจฯ

ประจ�า	

ประจ�า	-	สมาชิกสมทบ	

		4,379,093.86	

	4,008,032.68	

	83,015,811.66	

	87,461,534.50	

	6,843,857,065.04	

	779,122,473.33	

	10,566,141.60	

	1,252,435.98	

	10,572,721.92	

	169,701,760.00	

	16,684,000.00		

		3,832,335.80	

	2,653,719.22	

	79,904,637.31	

	84,987,118.63	

	5,902,798,372.20	

	642,439,901.25	

	10,465,599.44	

	788,645.01	

	9,218,486.94	

	142,650,300.00	

	13,397,500.00	

546,758.06	

1,354,313.46	

3,111,174.35	

2,474,415.87	

941,058,692.84	

136,682,572.08	

100,542.16	

	463,790.97	

1,354,234.98	

	27,051,460.00	

3,286,500.00		

14.27	

51.03	

3.89	

2.91	

15.94	

21.28	

0.96	

	58.81	

	14.69	

	18.96	

24.53		

รวม  8,010,621,070.57 	6,893,136,615.80	 1,117,484,454.77 16.21 

สมาชิกมีเงินฝากเฉลี่ยคนละ	 	436,379.64	 	385,802.69	 50,576.95	 13.11 

	 	 การรบัฝากเงนิเป็นไปตามข้อบงัคบัและระเบยีบของสหกรณ์	เอกสารหลกัฐานประกอบ

การรับฝากเงินและการถอนเงิน	ถูกต้อง	ครบถ้วน	สมบูรณ์

	 	 5.6	 สหกรณ์ได้รับอนุมตัวิงเงนิกูย้มืหรอืการค�า้ประกนัประจ�าปี	2562	จากทีป่ระชมุใหญ่	

โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ไว้	 8,700,000,000.00	 บาท	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	

2562	ไม่มียอดเงินกู้คงเหลือ

รายการ
31	ธันวาคม	2562

(บาท)
31	ธันวาคม	2561

(บาท)
เพิ่มขึ้น	(ลดลง)
(บาท) (ร้อยละ)

บมจ.	ธนาคารทหารไทย	 	0.00		 		682,000,000.00		 (682,000,000.00) (100.00)	

รวม  0.00  682,000,000.00 (682,000,000.00) (100.00) 



59รายงานประจำาปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

	 	 5.7	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562		มทีนุเรอืนหุ้น	ดงันี้

รายการ
31	ธันวาคม	2562

(บาท)
31	ธันวาคม	2561

(บาท)
เพิ่มขึ้น	(ลดลง)

(บาท) (ร้อยละ)

ทุนเรือนหุ้น	

ทุนเรือนหุ้น	-	สมาชิกสมทบ	

		5,524,400,500.00	

	3,496,900.00		

		5,227,889,000.00	

	2,513,700.00		

		296,511,500.00	

	983,200.00			

			5.67	

	39.11		

รวม 	5,527,897,400.00	  5,230,402,700.00 	297,494,700.00	 	5.69	

สมาชิกถือหุ้นเฉลี่ยคนละ	 	301,132.94	 	292,740.96	 	8,391.98	  2.87 

	 	 อัตราการถือหุ้น	การส่งเงินค่าหุ้น	และการจ่ายคืนเงินค่าหุ้น	เป็นไปตามข้อบังคับและ

ระเบียบของสหกรณ์

	 6.	ผลประกอบการ
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562		สหกรณ์มีผลประกอบการเปรียบเทียบกับประมาณการ 

ได้ดังนี้

รายการ
ประมาณการ

(บาท)
เกิดขึ้นจริง
(บาท)

สูง	(ต�่า)	กว่าประมาณการ

(บาท) (ร้อยละ)

รายได้

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้่สมาชิกกู้ยืม	

ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม	

ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร	

					และเงินลงทุนอื่นๆ	

รายรับอื่นๆ

		500,000,000.00	

	65,000,000.00	

	150,000,000.00	

	100,000.00		

		523,118,857.83	

	70,220,524.04	

	185,874,492.59	

	437,716.06		

23,118,857.83	

5,220,524.04	

35,874,492.59	

337,716.06		

4.62	

8.03	

23.92	

337.72	

รวมรายได้ 	715,100,000.00	 	779,651,590.52	 64,551,590.52	 9.03	

ค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยจ่ายให้สมาชิกที่ฝากเงินสหกรณ ์

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมธนาคาร	

รายจ่ายตามประมาณการรายจ่าย	

รายจ่ายอื่นๆ

		210,000,000.00	

	25,000,000.00	

	63,349,000.00	

	3,000,000.00	

	225,352,954.25	

	9,604,928.02	

	53,185,421.09	

	3,096,046.73	

		15,352,954.25	

(15,395,071.98)

(10,163,578.91)

96,046.73		

		7.31	

(61.58)

(16.04)

3.20		

รวมค่าใช้จ่าย 	301,349,000.00	 	291,239,350.09	 (10,109,649.91) (3.35)

ก�าไรสุทธิ  413,751,000.00  488,412,240.43 74,661,240.43 18.04 

	 	 ก�าไรสุทธิของปีนี้จ�านวน	 488,412,240.43	 บาท	 เปรียบเทียบกับปีที่แล้วซึ่งมีจ�านวน	

479,354,362.53	บาท	เพิ่มขึ้น	9,057,877.90	บาท	(ร้อยละ	1.89)
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	 7.	ผลการตรวจสอบงบประมาณรายจ่าย
	 	 ในปี	 2562	 สหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น	

63,349,000.00	บาท	สหกรณ์ใช้จ่ายเงินตามงบประมาณไปรวม	47,814,738.40	บาท	(ร้อยละ	75.48)	

คงเหลืองบประมาณ	15,534,261.60	บาท	(ร้อยละ	24.52)

	 	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

    

	 	 	 	 (นางวรกร		แช่มเมืองปัก)

	 	 	 	 ผู้ตรวจสอบกิจการ

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

16  มกราคม  2563
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ระเบียบวาระที่

	 ด้วยสหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร	จ�ากดั	ได้ตระหนกัถงึปัญหาในการ

ค�้าประกันเงินกู้ของเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในฐานะของผู้ค�้าประกันเงินกู้	 หากสมาชิกผู้กู้ประสบเหตุการณ์ 

ท่ีไม่ปกติ	 (ถึงแก่กรรม)	 ในระหว่างการผ่อนช�าระหนี้กับสหกรณ์	 ผลกระทบที่ตามมาจะท�าให้บุคคล 

ใกล้ชิดได้รับความเดือดร้อน	 โดยเฉพาะผู้ค�้าประกัน	 ถ้ามีการท�าประกันเงินกู้	 บริษัทประกันจะมารับ

ภาระแทน	 เป็นการลดความเส่ียงของผู้ค�้าประกัน	 และสหกรณ์ไม่ต้องตั้งส�ารองหนี้สูญตามมาตรฐาน

การสอบบัญชี	 กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมแล้วไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ค�้าประกันได้	 สหกรณ์ต้อง 

ตั้งส�ารองหนี้สูญเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น	 จะมีผลท�าให้ก�าไรลดลง	 หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น 

อีกท้ังเป็นการช่วยในการตัดสินใจในการค�้าประกันเงินกู้ของเพื่อนสมาชิก	 ซึ่งในปัจจุบันจะหาสมาชิก 

ค�า้ประกนัเงนิกูไ้ด้ยากมากอยู่แล้ว	เนือ่งจากผู้ค�า้ประกนักลวัต้องรบัผดิชอบเงนิกู	้ในกรณทีีผู่กู้ไ้ม่สามารถ

ช�าระหนี้เงินกู้ได้

	 ดังนั้น	 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด	 จึงเห็นควรให้สมาชิก 

ผู้กู้ท�าประกันชีวิต	 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของผู้ค�้าประกันและทายาทของสมาชิกเอง	 หากเกิด

เหตุการณ์ที่ไม่ปกติเกิดขึ้น	 ทางบริษัทฯ	 ผู้รับท�าประกันชีวิตจะด�าเนินการปลดหรือลดภาระหนี้สินที่คง

ค้างกับสหกรณ์แทนผู้ค�า้ประกันหรือทายาทของสมาชิก		

	 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือรับทราบการให้ผู้กู้สามารถจัดท�าประกันชีวิตเพื่อบรรเทาความ 

เดือดร้อนของผู้ค�า้ประกัน	โดยมอบคณะกรรมการด�าเนินการพิจารณาด�าเนินการต่อไป

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

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

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

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

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

เรื่องรับทราบการจัดท�าประกันชีวิต
เพื่อค�้าประกันเงินกู้7
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ระเบียบวาระที่

ที่	สอ.ศธ.	73/2563

หนังสือรับรองของสหกรณ์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 กระทรวงศึกษาธิการ		จ�ากัด

	 	 	 	 	 	 	 วันที่		16		มกราคม		2563

เรียน		นางสาวฉัตราภรณ์		ลีลัครานนท์

	 หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์

ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	เพื่อแสดง

ความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	ผลการด�าเนินงานและ

กระแสเงินสด	ส�าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของสหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร	จ�ากดั	

โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนดหรือไม่

	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล	 เพื่อให้การด�าเนินงาน

ของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ	์ระเบียบ	ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

	 ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดที่เกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบ	

และคิดว่าควรจะเป็น	ดังต่อไปนี้

 1.	 งบการเงิน

	 	 1.1	 ตามข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบวันที่	 20	 กุมภาพันธ์	 2562	 ข้าพเจ้าเป็นผู ้

รับผิดชอบในการจัดท�างบการเงิน	 โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามระเบียบที่นายทะเบียน

สหกรณ์ก�าหนด

	 	 1.2	 งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	 ซึ่งรวมถึง

การละเว้นการแสดงรายการและข้อมูลต่างๆ	(ระบุแต่ละรายการที่มีในงบการเงินของสหกรณ์)

	 	 1.3	 ข้อสมมติที่ส�าคัญที่สหกรณ์ใช้ในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล

	 	 1.4	 รายการหรือข้อมลูดงัต่อไปนีม้กีารบนัทกึหรอืเปิดเผยไว้อย่างเพยีงพอและเหมาะสม 

8
เรื่องพิจารณาอนุมัติ
งบแสดงฐานะการเงิน
และงบก�าไรขาดทุน ประจ�าปี 2562
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ในงบการเงิน	 เช่น	 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น	 ข้อตกลงกับสถาบันการเงิน 

เกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก	หรือข้อจ�ากัดการใช้เงินกู้	สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน

	 	 1.5	 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนดให้

ปรับปรุงหรือเปิดเผยได้ปรับปรุงหรือเปิดเผยแล้ว

	 	 1.6	 ผลของการไม่แก้ไขข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงไม่มีสาระส�าคัญ	 ข้อสังเกต	 ทั้งต่อ

เฉพาะรายการหรือโดยรวมต่องบการเงินรายการของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ไม่แก้ไข	 ได้จัดท�าเป็น

เอกสารแนบของหนังสือรับรองนี้

	 	 1.7	 ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าของคณะกรรมการด�าเนินการ	หรือ

เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์	ผูซ้ึง่มีหน้าทีส่�าคญัเกีย่วกับระบบบญัชแีละระบบการควบคมุภายใน	หรอืรายการ

ผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน

	 	 1.8	 สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีภาระ

ผูกพนัหรือข้อผูกมดัใดๆ	ในสนิทรพัย์ของสหกรณ์	เว้นแต่ทีไ่ด้เปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

	 	 1.9	 สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ	์ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว

และอาจเกิดข้ึนในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม	รวมทัง้ได้มกีารเปิดเผยไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ

เกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม	นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มี

คดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

	 	 1.10	นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว	 ไม่มีเหตุการณ์ใด

เกิดข้ึนหรอืไม่ปรากฏข้อเทจ็จริงใดทีม่ผีลกระทบต่องบการเงนิอย่างมสีาระส�าคญั	ซึง่ต้องน�ามาปรบัปรงุ

งบการเงิน	หรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก

 2.	การให้ข้อมูล	 	 ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบ

ครบถ้วนแล้ว	คือ

	 	 2.1	 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี	 เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี	 และ

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

	 	 2.2	 รายงานการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่

					 	 2.3	 ข้อมูลอื่นที่ท่านขอจากข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

					 	 2.4	 เข้าถงึบุคคลในสหกรณ์ทีท่่านระบวุ่าจ�าเป็นในการได้มาซึง่หลกัฐานการสอบบญัชี

อย่างไม่จ�ากัด

	 	 2.5	 สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด	 ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผล 

กระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่องบการเงิน	 นอกจากน้ีสหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก�าหนดของ

หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่ก�ากับดูแล	 ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญ

ต่องบการเงิน

	 	 2.6	 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมลูทัง้หมดทีเ่ป็นผลจากการประเมินความเสีย่งเรือ่งการทจุรติ

ที่มีผลต่อการแสดงงบการเงินที่จัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ
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					 				2.7	สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง	ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือสงสัยว่าจะทุจริต

ที่สหกรณ์ทราบและที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์	 โดยเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ ์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มีบทบาทส�าคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน	หรือบุคคลอื่น	ซึ่งการทุจริตมีผลกระทบ

อย่างมีสาระส�าคัญต่องบการเงิน

	 	 2.8	 สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน	 เพราะมิได้

ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ	ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย	หรือถูกประเมินภาษีอากร	หรือมีหนี้สิน

ที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า	 ซึ่งควรจะได้น�ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 หรือใช้

เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งส�ารองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

	 ขอแสดงความนับถือ

 

	 (นายจรูญ		ชูลาภ)

	 ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์

	 ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด

      

	 (นายเอนก		ศรีส�าราญรุ่งเรือง)

	 ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์

	 ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด
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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ	สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด

 ความเห็น
	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	

จ�ากัด	 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 งบก�าไรขาดทุน	 และงบ

กระแสเงินสด	 ส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน	 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน	 รวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	ผลการด�าเนินงาน	และกระแสเงินสด	ส�าหรับ

ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

 เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียน

สหกรณ์	 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ 

ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของผูส้อบบญัชสีหกรณ์	ข้าพเจ้าเชือ่ว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข้่าพเจ้าได้รบัเพยีงพอและ

เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ
	 เรือ่งส�าคญัในการตรวจสอบ	คอื	เรือ่งต่าง	ๆ 	ทีมี่นยัส�าคัญทีสุ่ดตามดุลยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบ

วชิาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงนิส�าหรบังวดปัจจุบัน	ข้าพเจ้าได้น�าเรือ่งเหล่านีม้าพจิารณา

ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	 ทั้งนี้	 ข้าพเจ้า 

ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้

	 เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

	 เงินให้กู้ยืม	และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	

	 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ข้อ	5.	และข้อ	6.	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	สหกรณ์

มีเงินให้กู ้ยืม-ปกติ	 ประกอบด้วยเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก	 7,584,204,650.03	 บาท	 และเงินให้กู ้ 

แก่สหกรณ์อื่น	1,898,064,726.42	บาท	รวม	9,482,269,376.45	บาท	เงินให้กู้ยืม-ไม่ก่อให้เกิดรายได้	
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มียอดคงเหลือ	1,345,367.11	บาท	ลูกหนี้ระยะสั้น	มียอดคงเหลือ	43,354,090.37	บาท	รวมทั้งสิ้นเป็น

เงิน	9,526,968,833.93	บาท	คิดเป็นร้อยละ	63.19	ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น	และมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

รวมทั้งสิ้น	จ�านวน	19,077,353.49	บาท	ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญ

	 ในการตรวจสอบ	 เน่ืองจากรายการดังกล่าวมีจ�านวนเงินสูง	 ในสภาวการณ์ที่ลูกหน้ีมี 

หนีส้นิมากข้ึน	หนีส้นิครวัเรอืนสูงขึน้	ลูกหนีอ้าจมปัีญหาในการช�าระหน้ีคนืให้สหกรณ์	สหกรณ์อาจต้อง

ต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญมากขึ้น	 ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง	 ฐานะการเงิน	

และผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ได้

	 ข้าพเจ้าได้สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับเงินให้กู้ยืม	

สอบทานการให้กู้ยืมของสมาชิกสหกรณ์ว่าเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์	สอบทานการ

อนุมัติการให้กู้ยืมของสมาชิกสหกรณ์	 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการอนุมัติ	 ตรวจสอบการค�านวณ 

สอบทานการตดิตามทวงถามหนีเ้งนิกู้ทีค่รบก�าหนดช�าระ	สอบทานการตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู	ยนืยนั

ยอดลูกหนี้เงินให้กู้ยืม	และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

	 	เงินรับฝาก

	 ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	ข้อ	13.	เงนิรบัฝาก	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562	สหกรณ์

มีเงินรับฝากจ�านวน	 8,010,621,070.57	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 53.13	 ของหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 

ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ	หากผู้ฝากถอนเงินเป็นจ�านวนมากผิดปกติ	 เนื่องจากย้ายไปลงทุน

หาผลตอบแทนที่สูงกว่า	หรือเกิดการตื่นตระหนก	หรือขาดความเชื่อมั่นต่อสหกรณ์	อาจท�าให้สหกรณ์

ขาดเงินทุนที่จะน�ามาบริหารให้เกิดรายได้งอกเงยขึ้นและอาจท�าให้สหกรณ์ขาดสภาพคล่องได้

	 ข้าพเจ้าได้สอบทานขัน้ตอนการปฏบิติัและการควบคุมภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการรบัฝากเงนิ	

สอบทานการรับฝากเงินว่าเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์	 ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน	

ตรวจสอบลายมือชื่อผู้ถอนเงินในใบถอนเงินฝาก	 สุ่มตรวจสอบใบน�าฝาก/ใบถอนเงินฝากเปรียบเทียบ

กับสมุดคู่ฝากและรายงานสรุปเงินรับฝาก	ตามเลขบัญชี	รวมทั้งการยืนยันยอดเงินรับฝากของสมาชิก

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน
	 คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงิน

เหล่าน้ีโดยถูกต้องตามทีค่วรตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์	และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายใน

ที่คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	 ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดในการ 

จดัท�างบการเงนิ	คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์รบัผดิชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ์

ในการด�าเนินงานต่อเนื่อง	 การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว

และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่อง	 เว้นแต่คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์มี

ความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์หรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
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 ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
	 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่า 

งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	ไม่ว่าจะเกิด

จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี	ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย	

ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผล	คอื	ความเชือ่มัน่ในระดบัสูง	แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏบิตังิาน 

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชแีละระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ดั

ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป	 ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญ	 เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

แต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตัดสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ช้งบการเงนิจากการใช้

งบการเงินเหล่านี้

	 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชแีละระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์	

ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชพี	ตลอดการตรวจสอบ	การปฏบิตังิาน 

ของข้าพเจ้ารวมถึง

	 	•	ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญั 

ในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ

เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น	 และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็น

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า	ความเสีย่งทีไ่ม่พบข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจรงิอันเป็นสาระส�าคญั

ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงทีเ่กดิจากข้อผดิพลาด	 เนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกบั 

การสมรูร่้วมคดิ	 การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน	 การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล	 การแสดงข้อมูลที่ 

ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง	หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

	 	•	ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ	 เพื่อออกแบบ 

วิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์	 แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ 

ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์

	 	•	ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ใช ้

และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งจัดท�าขึ้นโดย

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

	 	•	สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชสี�าหรบัการด�าเนนิงานต่อเนือ่ง 

ของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์	 และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอน 

ท่ีมีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญ 

ต่อความสามารถของสหกรณ์ในการด�าเนนิงานต่อเนือ่งหรือไม่	ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามีความไม่แน่นอน

ท่ีมีสาระส�าคัญ	 ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย 

ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในงบการเงิน	 หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ	 ความเห็นของข้าพเจ้าจะ

เปลี่ยนแปลงไป	 ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน 
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ของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้า	อย่างไรก็ตาม	เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้สหกรณ์

ต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่องได้

	 	•	ประเมนิการน�าเสนอโครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม	รวมถงึการเปิดเผย 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตาม

ที่ควรหรือไม่

	 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลา 

ของการตรวจสอบตามทีไ่ด้วางแผนไว้	ประเดน็ทีม่นียัส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ	รวมถงึข้อบกพร่อง

ที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

	 จากเรือ่งทัง้หลายทีส่ือ่สารกบัคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์	ข้าพเจ้าได้พจิารณาเรือ่ง

ต่างๆ	 ที่มีนัยส�าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการ

ตรวจสอบ	 ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี	 เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ 

ห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ	หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น	ข้าพเจ้าพิจารณาว่า

ไม่ควรสื่อสารดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า	 เพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง 

สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จาก 

การสื่อสารดังกล่าว

 

           

	 	 	 (นางสาวฉัตราภรณ์		ลีลัครานนท์)

	 	 	 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

บริษัท  มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย  จ�ากัด
240/95-96  จรัญสนิทวงศ์ 28/7  บ้านช่างหล่อ  บางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร

วันที่  16  มกราคม  2563
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หมายเหตุ ปี	2562
บาท

ปี	2561
บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินฝากสหกรณ์อื่น

เงินลงทุนระยะสั้น

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	สุทธิ

ลูกหนี้ระยะสั้น	-	สุทธิ

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ	-	สุทธิ

ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ

ผลตอบแทนจากเงินลงทุนค้างรับ

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว	

เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิ	

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ	

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

รวมสินทรัพย์

2

3

4

5

6

7

8

4

5

9

10

11

			372,768,284.83	

	1,166,703,730.49	

	126,901,000.00	

	1,262,896,045.22	

	24,376,110.35	

	407,802.76	

	5,624,201.72	

	39,269,299.96	

					2,925,129.25	

 3,001,871,604.58	

     

3,850,380,661.43	

	8,220,619,324.87	

	2,243,686.88	

	1,355,516.00	

									14,769.56	

12,074,613,958.74	

15,076,485,563.32	

		266,690,905.25	

	844,095,649.14	

	204,952,435.80	

	1,134,744,967.67	

	15,930,392.22	

	37,314,513.75	

	1,747,397.26	

	37,544,290.35	

					2,162,672.19	

 2,545,183,223.63	

		3,492,640,336.71	

	8,077,025,707.87	

	2,335,315.51	

	2,073,688.00	

										14,769.56	

11,574,089,817.65	

14,119,273,041.28	

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2562
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

หมายเหตุ ปี	2562
บาท

ปี	2561
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

12

13

14

15

16

			0.00	

	8,010,621,070.57	

	5,261,038.10	

			12,082,005.64	

8,027,964,114.31	

							786,000.00	

							786,000.00	

 8,028,750,114.31	

   

5,527,897,400.00	

	640,673,520.61	

	164,549,680.73	

	226,202,607.24	

				488,412,240.43	

		7,047,735,449.01	

15,076,485,563.32	

				682,000,000.00	

	6,893,136,615.80	

	3,769,550.52	

     6,981,586.43	

 7,585,887,752.75	

       786,000.00	

       786,000.00	

 7,586,673,752.75	

		5,230,402,700.00	

	579,555,839.39	

	141,259,396.85	

	102,026,989.76	

     479,354,362.53	

    6,532,599,288.53	

14,119,273,041.28	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

										(ลงชื่อ)				 																												(ลงชื่อ)				   

	 (นายจรูญ		ชูลาภ)	 					(นายอดุลย์		ช้วนรักธรรม)		

	 ประธานกรรมการ	 					กรรมการและเลขานุการ

วันที	่	16		มกราคม		2563
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

ป	ี2562 ป	ี2561

บาท % บาท %

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น

ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน

รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน

หัก	หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

หนี้สงสัยจะสูญ	-	ลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้

		(เกินความต้องการ)

หนี้สงสัยจะสูญ	-	ดอกเบี้ยลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้

		ค้างรับ	(เกินความต้องการ)

รวมหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน-สุทธิ

บวก	รายได้อื่น	

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า	

ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามค�าพิพากษา	

รายได้เบ็ดเตล็ด

รวมรายได้อื่น

		523,118,857.83	

	70,220,524.04	

	40,327,271.02	

	1,085,968.67	

 144,461,252.90	

 779,213,874.46	

	225,352,954.25	

			9,604,928.02

 234,957,882.27	

(112,663.48)

							(3,754.25)

				(116,417.73)	

544,372,409.92	

		46,900.00	

	277,502.23	

				113,313.83	

				437,716.06	

		67.13	

	9.01	

	5.18	

	0.14	

	18.54

 100.00	

	28.92

		1.23

	30.15

(0.01)

	(0.00)	

	(0.01)	

	69.86	

	0.01	

	0.04	

		0.01

		0.06

		517,133,398.77	

	59,767,765.30	

	37,118,017.40	

	410,040.09	

139,188,496.22	

 753,617,717.78	

	200,241,265.20	

		20,668,976.27	

 220,910,241.47	

95,443.35

							3,754.25	

						99,197.60	

532,608,278.71	

		52,400.00	

	243,554.17	

				154,536.59

				450,490.76	

		68.62	

	7.93	

	4.93	

	0.05	

	18.47

 100.00	

	26.57	

		2.74

	29.31

0.01

		0.00	

		0.01

	70.86	

		0.01	

	0.03	

		0.02	

		0.06

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

งบก�าไรขาดทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2562
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

ปี	2562 ป	ี2561

บาท % บาท %

หัก	ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่	  

เงินเดือน	

ค่าล่วงเวลา	

ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่	

เงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

รวม

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์

ค่าเสื่อมราคา	

ค่าใช้จ่ายสมทบอาคารสมานฉันท์ตัดจ่าย	

ค่าซ่อมแซม	

ค่าเบี้ยประกันภัย	

ค่าระบบจัดการเชื่อมโยงตัดจ่าย

ค่าระบบโปรแกรมป้องกันไวรัส	

รวม	

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก

ค่าของขวัญแจกสมาชิก	

รวม	

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื่น	 	

ค่ารับรอง	

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	

ค่าตอบแทน	

ค่าธรรมเนียมธนาคาร	

ค่าไฟฟ้า

ค่าน�า้ประปา

ค่าโทรศัพท์	

ค่าเช่าช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ต	

			18,381,720.00	

	54,780.00	

	931,977.85	

	2,205,816.00	

       276,622.00	

   21,850,915.85	

					860,352.63	

	559,000.00	

	297,919.55	

	42,840.85	

	159,172.00	

							52,055.50	

				1,971,340.53	

    1,626,700.00	

			1,626,700.00	

			293,690.20	

	1,787,750.00	

	2,329,420.00	

	260,915.00	

	427,834.94	

	17,365.00	

146,912.25	

				34,155.00	

		2.36	

	0.01	

	0.12	

	0.28	

			0.04	

			2.81	

			0.11	

	0.07	

	0.04	

0.00	

	0.02	

			0.01	

			0.25

			0.21	

			0.21

		0.04	

	0.23	

	0.30	

	0.03	

	0.06	

	0.00	

			0.02	

0.00	

    

17,060,230.00	

	59,080.00	

	983,715.25	

	2,047,219.00	

					279,838.00	

   20,430,082.25	

				855,664.94	

	689,000.00	

	249,442.44	

	113,679.68	

	159,172.00	

							52,055.50	

				2,119,014.56	

    1,580,900.00	

			1,580,900.00	

			340,687.30	

	1,605,500.00	

	2,439,530.00	

	203,800.70	

	393,493.44	

	20,426.11	

			147,397.27	

642.00	

		2.26	

	0.01	

	0.13	

	0.27	

			0.04 

			2.71	

	0.11	

	0.09	

	0.03	

	0.02	

	0.02	

			0.01	

			0.28

			0.21	

			0.21	

		0.05	

	0.21	

	0.32	

	0.03	

	0.05	

	0.00	

		0.02	

0.00	
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

ป	ี2562 ป	ี2561

บาท % บาท %

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื่น	(ต่อ)

ค่าหนังสือพิมพ์	

ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์	

ค่าจัดเก็บเอกสาร	

ค่าด�าเนินคดีความ	

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป	

ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	

ค่าตรวจสอบกิจการ	

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	

ค่ารักษาความปลอดภัยและความสะอาด	

วัสดุส�านักงานใช้ไป	

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด	

หนี้สงสัยจะสูญ	-	ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ

หนี้สงสัยจะสูญ	-	ลูกหนี้ระหว่างด�าเนินคดี

			(เกินความต้องการ)

หนี้สงสัยจะสูญ	-	ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา

			(เกินความต้องการ)	

หนี้สงสัยจะสูญ	-	ดอกเบี้ยลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ

			(เกินความต้องการ)

ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าหุ้น

			ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย	ไอซีที	จ�ากัด

ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าหุ้น

			ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย	จ�ากัด

รวม	

รวมค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	

ก�าไรสุทธิ

	13,700.00	

			219,082.50	

	114,986.48	

	233,213.25	

	560,783.85	

	15,196,763.52	

	150,000.00	

	180,000.00	

	206,641.30	

	81,666.00	

	956,738.25	

	137,536.00	

	6,531,012.40	

0.00	

	(949,079.79)

	(83,115.32)

0.00	

 

			2,100,958.34	

		30,948,929.17	

		56,397,885.55	

488,412,240.43

	0.00	

		0.03	

	0.01	

	0.03	

	0.07	

	1.95	

	0.02	

	0.02	

	0.03	

	0.01	

	0.12	

	0.02	

	0.84	

0.00	

	(0.12)

	(0.01)

0.00	

			0.27	

			3.97	

			7.24	

	62.68	

	14,030.00	

			210,790.00	

	119,694.48	

	473,006.47	

	773,202.84	

	13,270,545.01	

	150,000.00	

	180,000.00	

	297,574.57	

	80,082.00	

	876,882.99	

	114,741.86	

	4,254,827.68	

	(86,064.54)

	1,742,832.38	

	(49,212.43)

	2,000,000.00	

													0.00                  

		29,574,410.13	

		53,704,406.94	

	479,354,362.53	

	0.00	

		0.03	

	0.02	

	0.06	

	0.10	

	1.76	

	0.02	

	0.02	

	0.04	

	0.01	

	0.12	

	0.02	

	0.56	

	(0.01)

	0.23	

	(0.01)

	0.27	

 

			0.00

			3.93	

			7.13	

	63.61	
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สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

ปี	2562
บาท

ปี	2561
บาท

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

ค่าเสื่อมราคา
ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าหุ้น
ค่าปรับปรุงอาคารสมานฉันท์ตัดจ่าย
ค่าระบบจัดการเชื่อมโยงตัดจ่าย
หนี้สงสัยจะสูญ	-	ลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได	้(เกินความต้องการ)
หนี้สงสัยจะสูญ	-	ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
หนี้สงสัยจะสูญ	-	ลูกหนี้ระหว่างด�าเนินคดี	(เกินความต้องการ)
หนี้สงสัยจะสูญ	-	ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา	(เกินความต้องการ)
หนี้สงสัยจะสูญ	-	ดอกเบี้ยลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ค้างรับ
		(เกินความต้องการ)
หนี้สงสัยจะสูญ	-	ดอกเบี้ยลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพค้างรับ	
		(เกินความต้องการ)
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากค้างรับ
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนค้างรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
วัสดุส�านักงาน/ค่าเครื่องเขียนใช้ไป

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
		ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน	 	
สินทรัพย์ด�าเนินงาน	 	

เงินสดจ่ายเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น
เงินสดรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น

		488,412,240.43	

860,352.63	
2,100,958.34	
559,000.00	
159,172.00	
(112,663.48)
6,531,012.40	

0.00	
(949,079.79)

(3,754.25)

(83,115.32)
(488,876.63)

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

(124,922.00)
0.00	

4,839,917.97	
474,565.66	

						1,517,522.10	

			458,797,813.32	

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

		479,354,362.53	

855,664.94	
2,000,000.00	
689,000.00	
159,172.00	
95,443.35	

4,254,827.68	
(86,064.54)

1,742,832.38	

3,754.25	

(49,212.43)
(37,318,268.00)
(1,748,534.90)

(37,544,290.35)
0.00	

498,104.10	
4,145,495.88	
547,190.62	

						1,650,085.83	

			419,249,563.34	

	(1,392,000,000.00)
587,488,099.70	

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2562
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ปี	2562
บาท

ป	ี2561
บาท

สินทรัพย์ด�าเนินงาน	(ต่อ)	 	
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ	
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ
เงินสดรับจากลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามค�าพิพากษา
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
เงินสดรับจากดอกเบี้ยลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
เงินสดรับจากผลตอบแทนจากเงินลงทุนค้างรับ
เงินสดจ่ายซื้อวัสดุส�านักงาน
เงินสดจ่ายเงินยืมทดรอง
เงินสดรับจากเงินยืมทดรอง
เงินสดจ่ายเงินทดรองจ่ายด�าเนินคดี
เงินสดรับจากเงินทดรองจ่ายด�าเนินคดี

หนี้สินด�าเนินงาน	 	
เงินสดรับจากเงินประกันสังคมรอน�าส่ง
เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมรอน�าส่ง
เงินสดรับจากภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายรอน�าส่ง
เงินสดจ่ายภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายรอน�าส่ง
เงินสดรับจากเงินรอจ่ายคืน
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินสดรับจากเงินรอตรวจสอบ
เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ
เงินสดจ่ายโครงการสวัสดิการสมาชิก
เงินสดรับจากเงินประกันสัญญา
เงินสดจ่ายเงินประกันสัญญา

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมด�าเนินงาน

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

(2,814,882,800.00)
2,762,861,651.57	
(48,642,000.00)
36,045,428.61	
1,946,480.99	
1,065,383.87	

	37,318,268.00	
	83,115.32	

	1,748,534.90	
	37,544,290.35	
(1,353,153.69)
(3,392,500.00)
3,392,500.00	
(989,867.43)
259,713.25	

				539,184.00	
(539,084.00)

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

(498,104.10)
(4,145,495.88)
(547,190.62)
5,229,951.68	
(265,608.35)

(6,700.00)
95,538.00	

							(100,238.00)
				249,010,651.39 

		(81,219,214.75)
79,569,426.75	

(2,847,977,700.00)
2,692,732,612.88	
(28,930,000.00)
45,545,474.71	

0.00	
1,546,930.64	

	36,644,072.78	
59,025.43	

	1,787,728.08	
	33,628,809.57	
(1,732,887.41)
(3,907,880.00)
3,907,880.00	
(941,670.62)
566,637.47	

  
	545,476.00	
(546,880.00)

	1,042,582.36	
(1,042,494.15)
3,909,180.90	
(3,566,359.20)
(212,027.38)

(4,124,880.92)
(505,600.12)
381,478.35	
(135,673.00)

0.00	
129,761.00	          

      (134,961.00)
		(458,243,488.59)
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ปี	2562
บาท

ป	ี2561
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน	  
เงินสดรับจากพันธบัตร
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นสามัญ	บมจ.	สหประกันชีวิต	
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ	จ�ากัด
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นกู้
เงินสดรับจากหุ้นกู้
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้ส�านักงาน
เงินสดจ่ายซื้อระบบจัดการเชื่อมโยง

เงินสดสุทธิ	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมลงทุน	 	
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	 	

เงินสดรับจากเงินกู้ยืม	
เงินสดจ่ายช�าระหนี้เงินกู้ยืม	
เงินสดรับจากเงินรับฝาก	
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก	
เงินสดจ่ายค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	
เงินสดจ่ายเงินปันผล	
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน	
เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น	
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น	
เงินสดรับจากทุนส่งเสริมการศึกษา	
เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษา	
เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมสวัสดิการ	
เงินสดรับจากทุนสาธารณประโยชน์	
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์	
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการเพื่อการศพสมาชิกและครอบครัว

เงินสดสุทธิได้มาจาก	(ใช้ไปใน)	กิจกรรมจัดหาเงิน	
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น		
เงินสด	ณ	วันต้นปี	
เงินสด	ณ	วันสิ้นปี

0.00	
(76,605,000.00)
(1,000,000.00)

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

(768,724.00)
																0.0	
		(158,382,953.78)

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

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

0.00	
(1,694,802.60)

(15,094,239.90)
6,500.00	

(965,160.50)
       (370,500.00)
			338,057,763.32	
			428,685,460.93	
	1,110,786,554.39 
	1,539,472,015.32	

50,000,000.00	
0.00	
0.00	

(420,000,000.00)
177,818,672.18	

(358,453.00)
						(795,860.00)	
		(193,335,640.82)

	11,806,000,000.00	
(11,574,000,000.00)
2,508,178,999.80	
(1,890,074,769.23)

(30,000.00)
(248,888,750.39)
(92,480,842.23)
(10,850,000.00)
378,589,810.00	
(95,535,570.00)

9,000.00	
(1,771,129.00)

(16,564,869.60)
0.00	

(960,877.50)
       (394,500.00)
			761,226,501.85	
			109,647,372.44	
	1,001,139,181.95 
	1,110,786,554.39	
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1.	สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ	

 •	สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง

 •	เงินสดในงบกระแสเงินสด	 หมายถึง	 เงินสดในมือ	 เงินฝากธนาคารทุกประเภท	 และเงินฝาก 
	 	 สหกรณ์อ่ืนทุกประเภท	ทัง้นีร้วมถงึเงินฝากธนาคารและเงนิฝากสหกรณ์อืน่ทีน่�าไปเป็นหลกัทรพัย์ 

	 	 ค�้าประกันหนี้สินด้วย

 •	สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์ 

	 	 คงค้าง	 2,620,054.67	 บาท	 ซึ่งหากสหกรณ์รับรู้ดอกเบี้ยเงินกู้ของลูกหนี้ดังกล่าวแล้ว	 จะท�าให้ 

	 	 สหกรณ์มีก�าไรสุทธิประจ�าปีเป็นจ�านวน	491,032,295.10	บาท	

 •	สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ	/	ของใช้สิ้นเปลืองคงเหลือตามราคาทุน

 •	ค่าเสื่อมราคาที่ดิน	 อาคารและอุปกรณ์	 ค�านวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์ 

	 	 ก�าหนด	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/เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการ 
	 	 ของตลาดแสดงในราคาทุนและจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุนเมื่อสหกรณ ์

	 	 จ�าหน่ายเงินลงทุนนั้น	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยมูลค่า 

	 	 ยุติธรรม	ทั้งนี้สหกรณ์รับรู้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนเป็นก�าไร	 (ขาดทุน)	 จากเงินลงทุนที่ 

	 	 ยังไม่เกิดขึ้น	 โดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของทุนของสหกรณ์	 และจะรับรู้เป็น 

	 	 รายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก�าไรขาดทุน	เมื่อสหกรณ์ได้จ�าหน่ายเงินลงทุนนั้น

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2562
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2.	 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		ประกอบด้วย

ปี	2562
บาท

ป	ี2561
บาท

เงินสด	
เงินฝากธนาคาร	

กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษ
ประจ�า

รวม

		954,797.97	

	100,004.02	
	371,177,960.06	

	173,727.01	
					361,795.77	
372,768,284.83	

		983,830.90	

	100,004.02	
	265,073,481.38	

	173,044.40	
					360,544.55	
266,690,905.25	

3.	 เงินฝากสหกรณ์อื่น		ประกอบด้วย

ปี	2562
บาท

ป	ี2561
บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตร
		และสหกรณ์การเกษตร	จ�ากัด	(ออมทรัพย์) 
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย	จ�ากัด	(ออมทรัพย์)
ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย	จ�ากัด	(ประจ�า)
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จ�ากัด	(ประจ�า)

รวม

	4,209,246.87	
	22,494,483.62	

	1,040,000,000.00	
		100,000,000.00		
1,166,703,730.49

		4,085,335.55	
	10,313.59	

	840,000,000.00	
												0.00		
844,095,649.14

 	เงนิฝากประจ�าชมุนมุสหกรณ์ธนกจิไทย	จ�ากดั	จ�านวน	840,000,000.00	บาท	ชมุนมุสหกรณ์
ธนกิจไทย	จ�ากัด	สามารถจ่ายดอกเบ้ียได้ตามก�าหนด	นอกจากนีส้หกรณ์ยังมหีลกัประกนัเป็นโฉนดทีด่นิ	
จ�านวน	10	แปลง	เลขที่	138361,	138362,	138363,	138364,	138365,	138366,	23102,	28773,	
26883	และ	1722	ตั้งอยู่ที่ต�าบลบางพูด	อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	ตรงข้ามมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช	บรเิวณเมอืงทองธานี	เนือ้ทีร่วม	11	ไร่	34.4	ตารางวา	ราคาประเมนิ	1,108,600,000.00	บาท	
โดยเป็นราคาประเมินจาก	 บริษัท	 เพ็ชรสยามแอพไพรซัล	 จ�ากัด	 ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบ 
จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์	(ก.ล.ต.)
	 เงินฝากประจ�าชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย	จ�ากัด	จ�านวน	200,000,000.00	บาท	ชุมนุมสหกรณ์
ธนกจิไทย	จ�ากัด	สามารถจ่ายดอกเบ้ียได้ตามก�าหนด	นอกจากนีส้หกรณ์ยังมหีลกัประกนัเป็นโฉนดทีด่นิ	
จ�านวน	6	แปลง	เลขที	่23721,	23722,	23723,	79788,	80213,และ	80214	ตั้งอยู่ที่ต�าบลบางพูด	
อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	เนื้อที่รวม	19	ไร่	99	ตารางวา	ราคาประเมิน	1,924,750,000.00	บาท		
โดยเป็นราคาประเมนิจาก	บรษิทั	เพช็รสยามแอพไพรซลั	จ�ากดั	ซึง่เป็นบรษิทัทีไ่ด้รบัความเห็นชอบจาก
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์	(ก.ล.ต.)
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4.	 เงินลงทุน		ประกอบด้วย
ปี	2562
บาท

ป	ี2561
บาท

มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน

ตัดจ�าหน่าย
มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน
ตัดจ�าหน่าย

เงินลงทุนระยะสั้น 
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด

หุ้นกู้	บมจ.	ปูนซิเมนต์ไทย
หุ้นกู้	บมจ.	อินโดรามา	เวนเจอร์ส
หุ้นกู้	บมจ.	การบินไทย	
หุ้นกู้	บมจ.	ซีพี	ออลล์
หุ้นกู้	บมจ.	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
หุ้นกู้	บจก.	นิติบุคคลเฉพาะกิจ	บตท.	(7)
หุ้นกู้	บมจ.	บางจาก	คอร์ปอเรชั่น
หุ้นกู้	บมจ.	ปตท.
หุ้นกู้	บมจ.	ไออาร์พีซี
หุ้นกู้	บมจ.	ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล
หุ้นกู้	บมจ.	บ้านปู
หุ้นกู้	บมจ.	อีซี	่บาย
หุ้นกู้	บมจ.	ปูนซิเมนต์ไทย
หุ้นกู้	บมจ.	ปูนซิเมนต์ไทย
หุ้นกู้	บมจ.	ทุนธนชาต	

รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน

รวมเงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนระยะยาว 
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด

พันธบัตรธนาคารเพื่อการเกษตร
				และสหกรณ์การเกษตร
พันธบัตรบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
				ที่อยู่อาศัย
พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง	
				ประเทศไทย
หุ้นกู้	บมจ.	ปตท.	
หุ้นกู้	บมจ.	ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ	
หุ้นกู้	บมจ.	ทุนธนชาต
หุ้นกู้	บมจ.	บางจาก	คอร์ปอเรชั่น

	5,022,000.00	
0.00	

25,212,500.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	

20,552,000.00	
0.00	

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

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

11,084,000.00	

	10,361,000.00	

	23,482,000.00	
77,336,000.00	
	98,566,500.00	
21,848,000.00	
80,779,500.00	

	5,000,000.00	
0.00	

25,000,000.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	

20,000,000.00	
0.00	

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

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

10,000,000.00	

	10,000,000.00	

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

	15,279,000.00	
	10,054,000.00	

0.00	
10,060,000.00	
30,496,000.00	
7,616,435.80	

50,480,000.00	
70,873,000.00	
10,094,000.00	

0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	

												0.00	
204,952,435.80	

10,878,000.00	

	10,052,000.00	

	20,584,000.00	
96,156,000.00	
	96,417,500.00	
32,167,000.00	
78,941,500.00	

	15,000,000.00	
	10,000,000.00	

0.00	
10,000,000.00	
30,000,000.00	
7,521,662.85	

50,000,000.00	
70,000,000.00	
10,000,000.00	

0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	

											0.00	
202,5521,662.85	
		2,430,772.95	
204,952,435.80	

10,000,000.00	

	10,000,000.00	

	20,000,000.00	
85,000,000.00	
	95,000,000.00	
30,000,000.00	
75,000,000.00	
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4.	 เงินลงทุน	(ต่อ)		ประกอบด้วย
ปี	2562
บาท

ป	ี2561
บาท

มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน

ตัดจ�าหน่าย
มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน
ตัดจ�าหน่าย

เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด	(ต่อ)
หุ้นกู้	บมจ.	ปตท.
				ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม
หุ้นกู้	บมจ.	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
หุ้นกู้	บมจ.	ปูนซิเมนต์ไทย
หุ้นกู้	บมจ.	อินโดรามา	เวนเจอร์ส
หุ้นกู้	บมจ.	กรุงเทพดุสิตเวชการ
หุ้นกู้	บมจ.	การบินไทย	
หุ้นกู้	บมจ.	บ้านปู
หุ้นกู้	บมจ.	ซีพี	ออลล์
หุ้นกู้	บมจ.	ไทยออยล์
หุ้นกู้	บมจ.	ไออาร์พีซี
หุ้นกู้	บมจ.	ดับบลิวเอชเอ	คอร์ปอเรชั่น
หุ้นกู	้บมจ.	พีทีท	ีโกลบอล	เคมิคอล
หุ้นกู้	บมจ.	ไทยคม
หุ้นกู้	บมจ.	ช.การช่าง
หุ้นกู้	บมจ.	ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล
หุ้นกู้	บจก.	ดีแทค	ไตรเน็ต
หุ้นกู้	บมจ.	โกลว์	พลังงาน
หุ้นกู้	บมจ.	อีซี	่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)

 

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

	253,568,000.00	
	10,842,000.00	

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

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

0.00	
	162,849,000.00	
	81,184,000.00	
	51,630,000.00	
	41,504,000.00	

20,656,000.00	

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

	43,661,119.77	

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

	235,000,000.00	
	10,000,000.00	

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

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

0.00	
	150,000,000.00	
	80,000,000.00	
	50,000,000.00	
	40,000,000.00	

20,000,000.00	

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

	42,826,012.53	

	41,253,000.00	
	121,317,000.00	
	76,457,500.00	

	245,416,500.00	
	10,739,000.00	

	288,716,000.00	
	79,320,500.00	

	341,410,500.00	
	10,526,000.00	
	10,542,000.00	
	15,568,500.00	
	5,228,500.00	
	5,247,500.00	

	79,811,000.00	
	15,259,500.00	
	45,976,000.00	
	5,150,000.00	

	20,242,000.00	
	155,154,000.00	
	81,312,000.00	
	51,325,000.00	
	41,284,000.00	

20,194,000.00	

	138,690,000.00	
	347,427,000.00	
164,806,000.00	

	45,788,836.71	

	40,000,000.00	
	120,000,000.00	
	75,000,000.00	

	235,000,000.00	
	10,000,000.00	

	275,000,000.00	
	75,000,000.00	

	330,000,000.00	
	10,000,000.00	
	10,000,000.00	
	15,000,000.00	
	5,000,000.00	
	5,000,000.00	

	80,000,000.00	
	15,000,000.00	
	45,000,000.00	
	5,000,000.00	

	20,000,000.00	
	150,000,000.00	
	80,000,000.00	
	50,000,000.00	
	40,000,000.00	

20,000,000.00	

	140,000,000.00	
	340,000,000.00	
160,000,000.00	

  
	45,295,119.90	
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4.	 เงินลงทุน	(ต่อ)		ประกอบด้วย
ปี	2562
บาท

ป	ี2561
บาท

มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน

ตัดจ�าหน่าย
มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุน
ตัดจ�าหน่าย

เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด	(ต่อ)
หุ้นกู้	บมจ.	บริหารสินทรัพย์
				กรุงเทพพาณิชย์
หุ้นกู้	บจก.	น�า้ตาลมิตรผล
หุ้นกู้	บมจ.	ไทยยูเนี่ยน	กรุ๊ป	
หุ้นกู	้บจก.	อมตะ	บี.กริม	เพาเวอร	์เอสพีวี	1
หุ้นกู้	บมจ.	เบทาโกร	
หุ้นกู้	บมจ.	อมตะ	คอร์ปอเรชั่น
หุ้นกู้	บจก.	แอดวานซ	์ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค
หุ้นกู้	บมจ.	บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์
หุ้นกู้	บมจ.	ไทยเบฟเวอเรจ
หุ้นกู้	บมจ.	บี.กริม	เพาเวอร์
ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุน
   ประเภทที่	2	ของ	บมจ.	ธนาคารกรุงไทย
หุ้นกู้	บมจ.ภัทรลิสซิ่ง

รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน

รวม
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย	จ�ากัด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
				แห่งประเทศไทย	จ�ากัด
หุ้นสามัญ	บมจ.	สหประกันชีวิต	
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
				ไทย	ไอซีที	จ�ากัด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ	จ�ากัด

รวม
หัก	ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้นสหกรณ์

รวม
										รวมเงินลงทุนระยะยาว

  

	249,426,000.00	
	33,410,000.00	
	10,892,000.00	
	54,791,000.00	
	10,419,000.00	
	10,380,000.00	
	32,172,000.00	
	75,390,000.00	
	64,289,500.00	
	22,104,000.00	

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

    

	240,000,000.00	
	30,000,000.00	
	10,000,000.00	
	50,000,000.00	
	10,000,000.00	
	10,000,000.00	
	30,000,000.00	
	70,000,000.00	
	60,000,000.00	
	20,000,000.00	

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

	61,000,000.00	

	11,349,000.00	
	77,005,000.00	

	2,000,000.00	
				1,000,000.00
	152,354,000.00

4,100,958.34
	148,253,041.66	
3,850,380,661.43	

 

	225,090,000.00	
	31,863,000.00	
	10,265,000.00	
	51,763,000.00	
	10,125,000.00	
	9,789,000.00	

	30,201,000.00	
	61,402,000.00	
	60,535,500.00	
	20,580,000.00	

	98,920,000.00	
														0.00	
3,419,891,336.71	

	220,000,000.00	
	30,000,000.00	
	10,000,000.00	
	50,000,000.00	
	10,000,000.00	
	10,000,000.00	
	30,000,000.00	
	60,000,000.00	
	60,000,000.00	
	20,000,000.00	

	100,000,000.00	
   											0.00	
3,320,295,119.90	
			99,596,216.81	
3,419,891,336.71

	61,000,000.00	

	11,349,000.00	
	400,000.00	

	2,000,000.00	
														0.00
			74,749,000.00

2,000,000.00
			72,749,000.00	
3,492,640,336.71	
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	 การลงทนุเป็นไปตามพระราชบญัญติัสหกรณ์	พ.ศ.	2542	มาตรา	62	และประกาศคณะกรรมการ 

พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ	เรื่อง	ข้อก�าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุ้นสหกรณ์แยกเป็น		ค่าเผื่อการปรับมูลค่า

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์	ไทย	ไอซีที	จ�ากัด	จ�านวน	2,000,000.00	บาท	และค่าเผื่อการปรับมูลค่า

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย	จ�ากัด	จ�านวน	2,100,958.34	บาท

ข้อผูกพัน	

	 	 ณ	 วันส้ินปี	 2562	 สหกรณ์มีเงินลงทุนที่น�าไปค�้าประกันการกู้ยืมเงินโดยการกู้ยืมเงินเบิก 

เกินบัญชีและกู้ยืมโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารต่างๆ	จ�านวน	3	ธนาคาร	คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น	

2,700,000,000.00	 บาท	 ประกอบด้วย	 ธนาคารทหารไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 885,000,000.00	 บาท	

ธนาคารกรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	1,390,000,000.00	บาท	และธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	(มหาชน)	

425,000,000.00	บาท	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 สหกรณ์ได้น�าเงินลงทุนไปค�้าประกันเงินกู้ยืม	ดังต่อไปนี้

	 1.	บมจ.	ธนาคารทหารไทย

ล�าดับที่ รายชื่อเงินลงทุน มูลค่า	(บาท)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

หุ้นกู้	บมจ.	ซีพี	ออลล์

หุ้นกู	้บมจ.	ปูนซิเมนต์ไทย

หุ้นกู้	บมจ.	อินโดรามา	เวนเจอร์ส

หุ้นกู	้บมจ.	ไออาร์พีซี

หุ้นกู้	บมจ.	การบินไทย

หุ้นกู้	บมจ.	ไมเนอร์	อินเตอร์เนชั่นแนล

หุ้นกู้	บมจ.	อีซี่	บาย

หุ้นกู้	บมจ.	ไทยออยล์

หุ้นกู้	บมจ.	บางจาก	คอร์ปอเรชั่น

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	

	75,000,000.00	

	110,000,000.00	

	10,000,000.00	

	175,000,000.00	

	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	
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	 1.	บมจ.	ธนาคารทหารไทย	(ต่อ)

ล�าดับที่ รายชื่อเงินลงทุน มูลค่า	(บาท)

18

19

20

21

หุ้นกู	้บมจ.	บริหารสินทรัพย์	กรุงเทพพาณิชย์

หุ้นกู้	บมจ.	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

หุ้นกู้	บมจ.	อมตะ	คอร์ปอเรชั่น

หุ้นกู้	บมจ.	เบทาโกร

	40,000,000.00	

	10,000,000.00	

	10,000,000.00	

	10,000,000.00	

รวม 	885,000,000.00	

	 2.	บมจ.	ธนาคารกรุงไทย

ล�าดับที่ รายชื่อเงินลงทุน มูลค่า	(บาท)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

พันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

หุ้นกู้	บมจ.	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	

หุ้นกู้	บมจ.	พีทีท	ีโกลบอล	เคมิคอล

หุ้นกู้	บมจ.	บ้านปู

หุ้นกู้	บมจ.	ปตท.	ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม

หุ้นกู	้บมจ.	บริหารสินทรัพย์	กรุงเทพพาณิชย์

หุ้นกู้	บมจ.	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์

หุ้นกู	้บมจ.	ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)

หุ้นกู	้บมจ.	ซีพี	ออลล์

หุ้นกู	้บมจ.	ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ

หุ้นกู้	บจก.	น�้าตาลมิตรผล

หุ้นกู้	บมจ.	อินโดรามา	เวนเจอร์ส

หุ้นกู	้บมจ.	การบินไทย

หุ้นกู้	บมจ.	ไทยยูเนี่ยน

หุ้นกู้	บมจ.	อมตะ	บี.กริม	เพาเวอร์	เอสพีวี	1

หุ้นกู	้บจก.	ดีแทค	ไตรเน็ต

หุ้นกู้	บมจ.	ทางด่วนรถไฟและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

หุ้นกู้	บจก.	แอดวานซ์	ไวร์เลส	เน็ทเวอร์ค

หุ้นกู้	บมจ.	บีทีเอส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์

หุ้นกู้	บมจ.ไทยเบฟ	เวอเรจ

		20,000,000.00	

	60,000,000.00	

	5,000,000.00	

	20,000,000.00	

	10,000,000.00	

	180,000,000.00	

	80,000,000.00	

	340,000,000.00	

	210,000,000.00	

	45,000,000.00	

	30,000,000.00	

	115,000,000.00	

	80,000,000.00	

	10,000,000.00	

	20,000,000.00	

	35,000,000.00	

	30,000,000.00	

	30,000,000.00	

	60,000,000.00	

	10,000,000.00	

รวม 	1,390,000,000.00	
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	 3.	บมจ.	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ล�าดับที่ รายชื่อเงินลงทุน มูลค่า	(บาท)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

พันธบัตรออมทรัพย์	ธ.ก.ส.

หุ้นกู้	บมจ.	อินโดรามา	เวนเจอร์ส

หุ้นกู	้บมจ.	ซีพี	ออลล์

หุ้นกู	้บมจ.	ปตท.	

หุ้นกู้	บมจ.	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	

หุ้นกู้	บมจ.	บ้านปู	

หุ้นกู้	บมจ.	ทุนธนชาต	

หุ้นกู้	บมจ.	ช.การช่าง

หุ้นกู้	บมจ.	บางจาก	คอร์ปอเรชั่น

หุ้นกู้	บมจ.	กรุงเทพดุสิตเวชการ

หุ้นกู้	บจก.	ดีแทค	ไตรเน็ต

หุ้นกู้	บมจ.	ปตท.	ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม

หุ้นกู	้บมจ.	โกลว์	พลังงาน

หุ้นกู	้บมจ.	ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ

หุ้นกู้	บมจ.	เบอร์ลี่	ยุคเกอร์

		10,000,000.00	

	10,000,000.00	

	50,000,000.00	

	40,000,000.00	

	10,000,000.00	

	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	

รวม 	425,000,000.00	

5.	 เงินให้กู้ยืม	-	สุทธ	ิ	ประกอบด้วย
ปี	2562
บาท

ป	ี2561
บาท

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

เงินให้กู้ยืม	-	ปกติ

เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น

ลูกหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

ลูกหนี้เงินกู้สามัญ

ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ

รวมเงินให้กู้ยืม	-	ปกติ

	532,600,000.00	

	45,308,911.77	

	664,885,700.31	

			18,855,439.50	

1,261,650,051.58	

	1,365,464,726.42	

0.00	

	6,606,564,143.61	

		248,590,454.84	

8,220,619,324.87	

	437,744,421.67	

	42,930,663.25	

	635,156,972.90	

			17,388,736.05	

1,133,220,793.87	

	1,238,644,726.42	

0.00	

	6,598,949,968.04	

		239,431,013.41	

8,077,025,707.87	
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5.	 เงินให้กู้ยืม	-	สุทธ	ิ	(ต่อ)	ประกอบด้วย
ปี	2562
บาท

ป	ี2561
บาท

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

เงินให้กู้ยืม	-	ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ลูกหนี้เงินกู้สามัญ

หัก		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

						-	ลูกหนี้เงินกู้สามัญ

รวมเงินให้กู้ยืม	-	ไม่ก่อให้เกิดรายได้

เงินให้กู้ยืม	-	สุทธิ

1,345,367.11

 

								99,373.47	

					1,245,993.64	

1,262,896,045.22	

0.00

 

														0.00	

														0.00	

8,220,619,324.87	

	1,736,210.75

 

						212,036.95	

				1,524,173.80	

1,134,744,967.67	

0.00

 

														0.00	

														0.00	

8,077,025,707.87	

6.	ลูกหนี้ระยะสั้น	-	สุทธ	ิ	ประกอบด้วย
ป	ี2562
บาท

ปี	2561
บาท

ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ

ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา

รวม

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

	-	ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ

	-	ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา

รวม

ลูกหนี้	-	สุทธิ

	36,650,188.88	

		6,703,901,49

 43,354,090.37		

15,235,287.10	

 3,742,692.92		

18,977,980.02		

24,376,110.35	

	21,557,154.27	

			7,769,285.36	

 	29,326,439.63	

	8,704,274.70	

	4,691,772.71	

13,396,047.41	

15,930,392.22	

7.	ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างรับ	-	สุทธิ		ประกอบด้วย
ป	ี2562
บาท

ปี	2561
บาท

ดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกค้างรับ	-	ปกติ

ดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกค้างรับ	-	ไม่ก่อให้เกิดรายได้	

รวม

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างรับ	-	สุทธิ

	406,686.01	

						1,116.75	

407,802.76	

											0.00

				407,802.76	

	37,312,443.25	

							5,824.75	

	37,318,268.00	

							3,754.25	

	37,314,513.75	
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8.	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		ประกอบด้วย
ป	ี2562
บาท

ปี	2561
บาท

ดอกเบี้ยลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพค้างรับ	

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ดอกเบี้ยลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพค้างรับ	-	สุทธิ

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารค้างรับ	

เครื่องเขียนแบบพิมพ์	

วัสดุส�านักงาน	

เงินทดรองด�าเนินคดี	

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	สุทธิ

		81,073.87	

    									0.00

		81,073.87	

	1,015.06	

	322,543.70	

	394,925.04	

	2,000,649.58	

 		124,922.00	

2,925,129.25	

	83,115.32	

    			83,115.32	

		0.00	

	1,137.64	

	487,855.55	

	403,183.60	

	1,270,495.40	

 										0.00	

2,162,672.19	

9.	ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	-	สุทธิ		ประกอบด้วย
ป	ี2562
บาท

ปี	2561
บาท

เครื่องใช้ส�านักงาน

หัก	ค่าเสื่อมราคาสะสม

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ	์-	สุทธิ

	12,967,455.86	

10,723,768.98	

	2,243,686.88	

	12,198,731.86	

	9,863,416.35	

	2,335,315.51	

10.	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		ประกอบด้วย
ป	ี2562
บาท

ปี	2561
บาท

ระบบจัดการเชื่อมโยงรอตัดจ่าย	

ค่าปรับปรุงอาคารสมานฉันท์รอตัดจ่าย	

รวม

	477,516.00	

  		878,000.00	

1,355,516.00	

	636,688.00	

  1,437,000.00	

2,073,688.00	
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11.	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		ประกอบด้วย
ป	ี2562
บาท

ปี	2561
บาท

เงินมัดจ�า

เงินประกันการใช้โทรศัพท์

รวม

	5,600.00	

  		9,169.56	

	14,769.56	

	5,600.00	

  		9,169.56	

	14,769.56	

12.	เงินกู้ยืมระยะสั้น		ประกอบด้วย
ป	ี2562
บาท

ปี	2561
บาท

ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารทหารไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

รวม

  												0.00	

												0.00	

 682,000,000.00	

682,000,000.00	

ในป	ี2562	สหกรณ์มีเงินกู้ยืมระยะสั้นโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน	โดยมีรายละเอียดดังนี้

 •	ธนาคารทหารไทย	 จ�ากดั	 (มหาชน)	 วงเงนิ	 796,000,000.00	บาท	 โดยมหุ้ีนกู้มลูค่า	 885,000,000.00	บาท	 
	 	 เป็นหลักประกนั	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562	ไม่มยีอดคงเหลอื	 	

 •	ธนาคารกรงุไทย	จ�ากดั	 (มหาชน)	 วงเงิน	 1,225,000,000.00	บาท	 โดยมีหุน้กูม้ลูค่า	 1,390,000,000.00	บาท	 
	 	 เป็นหลกัประกนั	 และค�า้ประกนัโดยคณะกรรมการด�าเนินการทัง้คณะและผูจ้ดัการ	ณ	 วนัที	่ 31	 ธนัวาคม	 

	 	 2562	ไม่มยีอดคงเหลือ	 	

 •	ธนาคารกรงุศรีอยธุยา	จ�ากดั	(มหาชน)	วงเงิน	407,000,000.00	บาท	โดยมพีนัธบตัรมลูค่า	10,000,000.00	บาท	 
	 	 และหุน้กูม้ลูค่า	 415,000,000.00	บาท	 เป็นหลกัประกนั	และค�า้ประกนัโดยคณะกรรมการด�าเนนิการทัง้คณะ 

	 	 และผู้จดัการ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562	ไม่มียอดคงเหลอื			 	

13.	เงินรับฝาก		ประกอบด้วย
ป	ี2562
บาท

ปี	2561
บาท

เงินรับฝาก	-	สมาชิก

ออมทรัพย์

ออมทรัพย	์-	สมาชิกสมทบ

ออมทรัพย	์2

ออมทรัพย	์-	เงินให้กู้สมาชิก	

       

4,379,093.86	

	4,008,032.68	

	83,015,811.66	

	87,461,534.50	

    

	3,832,335.80	

	2,653,719.22	

	79,904,637.31	

	84,987,118.63	



88 รายงานประจำาปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

13.	เงินรับฝาก	(ต่อ)		ประกอบด้วย
ป	ี2562
บาท

ปี	2561
บาท

ออมทรัพย์พิเศษ	

ออมทรัพย์พิเศษ	-	สมาชิกสมทบ

ออมทรัพย์ส�ารองค่าฌาปนกิจ	

ประจ�า	

ประจ�า	-	สมาชิกสมทบ	

รวม

เงินรับฝาก	-	อื่น

ออมทรัพย	์-	สมาคมฌาปนกิจฯ

ออมทรัพย์พิเศษ	-	สมาคมฌาปนกิจฯ

รวม

รวมเงินรับฝาก

	6,843,857,065.04	

	779,122,473.33	

	10,566,141.60	

	169,701,760.00	

			16,684,000.00	

7,998,795,912.67	

	1,252,435.98	

			10,572,721.92	

			11,825,157.90	

8,010,621,070.57	

	5,902,798,372.20	

	642,439,901.25	

	10,465,599.44	

	142,650,300.00		      

			13,397,500.00	

6,883,129,483.85	

	788,645.01	

				9,218,486.94	

		10,007,131.95	

6,893,136,615.80	

14.	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		ประกอบด้วย
ป	ี2562
บาท

ปี	2561
บาท

โครงการสวัสดิการสมาชิกค้างจ่าย	

ภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายค้างจ่าย	

เงินประกันสังคมรอน�าส่ง	

เงินเก็บเกินรอจ่ายคืน	

ค่าน�้าประปาค้างจ่าย	

ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย	

ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย	

ค่าล่วงเวลาค้างจ่าย	

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย	

ค่ารักษาความปลอดภัยและความสะอาดค้างจ่าย	

ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย	

เงินปันผลค้างจ่าย	

0.00	

	50,981.12	

	44,932.00	

	136,129.88	

	1,400.00	

	12,000.00	

	35,000.00	

	8,450.00	

	150,000.00	

	27,298.00	

	180,000.00	

	181,254.30	

		6,700.00	

	39,601.75	

	44,832.00	

	139,630.38	

	1,400.00	

	12,000.00	

	32,000.00	

	9,440.00	

	150,000.00	

	20,388.00	

	180,000.00	

	167,219.29	
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14.	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(ต่อ)		ประกอบด้วย
ป	ี2562
บาท

ปี	2561
บาท

เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย

เงินรอการตรวจสอบ

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

ค่าวัสดุส�านักงานค้างจ่าย

ค่าตอบแทนค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางค้างจ่าย

ค่าด�าเนินคดีความค้างจ่าย

ค่าประชาสัมพันธ์ค้างจ่าย

ค่าเช่าช่องสัญญาณอินเตอร์เน็ตค้างจ่าย	

เงินประกันสัญญาจ้าง	

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย	

ค่าจัดเก็บเอกสารค้างจ่าย	

รวม

	22,804.86 

6,018,994.35	

	4,839,917.97	

	7,918.00	

	7,840.00	

0.00	

0.00	

0.00	

14,605.50	

	304,507.50	

0.00	

					37,972.16	

12,082,005.64	

	11,833.89 

1,054,651.02	

	4,145,495.88	

	17,120.00	

	15,540.00	

	2,000.00	

	6,224.00	

	73,027.50	

14,605.50	

	309,207.50	

	498,104.10	

					30,565.62	

	6,981,586.43	

15.	ทุนสะสมตามข้อบังคับ	ระเบียบ	และอื่นๆ		ประกอบด้วย
ป	ี2562
บาท

ปี	2561
บาท

ทุนสาธารณประโยชน์	

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	

ทุนส่งเสริมการศึกษา	

ทุนส่งเสริมสวัสดิการ	

ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ	

ทุนสวัสดิการเพื่อการศพสมาชิกและครอบครัว	

ทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกัน	

รวม

			38,165,312.94	

	57,011,358.83	

	11,664,868.70	

	34,392,560.29	

	5,197,635.41	

	2,627,944.56	

	15,490,000.00	

164,549,680.73	

			38,123,973.44	

	41,702,871.95	

	10,359,671.30	

	30,486,800.19	

	5,097,635.41	

	2,998,444.56	

	12,490,000.00	

141,259,396.85	
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16.	ก�าไร	(ขาดทุน)	จากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น		ประกอบด้วย
ป	ี2562
บาท

ปี	2561
บาท

ยอดยกมาต้นงวด

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างงวด

ยอดคงเหลือปลายงวด

	102,026,989.76	

124,175,617.48	

	226,202,607.24	

119,760,045.07	

(17,733,055.31)

102,026,989.76	

17.	การด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

	 							สหกรณ์ด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง	ณ	วันสิ้นปี	เป็นไปตามกฎกระทรวง	ว่าด้วยการด�ารง

สนิทรพัย์สภาพคล่อง	พ.ศ.	2550	และตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เรือ่ง	การก�าหนดอตัรา

การด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์	ลงวันที่	31	ตุลาคม	พ.ศ.	2550	ซึ่งก�าหนดให้สหกรณ์ด�ารง

สินทรัพย์สภาพคล่องไม่ต�่ากว่าร้อยละหนึ่งของยอดเงินฝากทั้งหมด

	 	 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน	 และงบก�าไรขาดทุน			

ประจ�าปี	2562

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

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

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

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

.........................................................................................................................................................................................................................
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รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจ�าปี
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เสนอ		อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

	 ตามทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ได้แต่งตัง้ให้ข้าพเจ้าเป็นผูส้อบบญัชสีหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด	 ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 นั้น	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบ 

และแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข	ลงวันที่	16	มกราคม	2563	ข้าพเจ้า

ขอรายงานผลการตรวจสอบบัญชีในเรื่องที่ส�าคัญ	ดังต่อไปนี้

 1. ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ เกี่ยวกับจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
	 	 1.1	ด้านการบริหารการเงินและธุรกิจ

	 	 	 ระหว่างปีสหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก	2,944,835,431.27	บาท	ลดลงจากปี	2561	

จ�านวน	13,291,483.48	บาท	หรือลดลงร้อยละ	0.45	จ่ายเงินให้สหกรณ์อื่นกู้	1,320,000,000.00	บาท	

ลดลงจากปี	2561	จ�านวน	72,000,000.00	บาท	หรอืลดลงร้อยละ	5.17	การจ่ายเงนิกูด้งักล่าวมเีอกสาร

หลักฐานการเป็นหนี้และการค�้าประกันครบถ้วน	ถูกต้อง	เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์

	 	 	 ระหว่างปีสหกรณ์รบัฝากเงนิจากสมาชกิ	3,000,125,985.14	บาท	เพิม่ขึน้จากปี	2561	

จ�านวน	491,946,985.34	บาท	หรอืเพ่ิมขึน้ร้อยละ	19.61	โดยมเีงนิรบัฝากจากสมาชกิ	3	ประเภท	ได้แก่	

ออมทรัพย	์ออมทรัพย์พิเศษ	และประจ�า	สหกรณ์ได้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์

 2. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน
	 	 2.1	ด้านความเพียงพอของเงินทุน

	 	 	 สหกรณ์จัดหาเงินทุนทั้งจากภายในและภายนอกสหกรณ์	 ระหว่างปีระดมทุนจาก

ภายในโดยสมาชิกถือหุ้น	373,434,340.00	บาท	และรับฝากเงินจากสมาชิก	3,000,125,985.14	บาท	

และจากภายนอกรวม	 3,985,000,000.00	 บาท	 โดยมีวงเงินกู้ยืมและการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน 

ดังต่อไปนี้

   เงินกู้ยืมระยะสั้นโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน

	 	 	 1.	 ธนาคารทหารไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	วงเงนิ	796,000,000.00	บาท	โดยมหีุน้กูมู้ลค่า	

885,000,000.00	บาท	เป็นหลักประกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	ไม่มียอดคงเหลือ
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	 	 	 2.	 ธนาคารกรงุไทย	จ�ากดั	(มหาชน)	วงเงนิ	1,225,000,000.00	บาท	โดยมหุ้ีนกูมู้ลค่า	

1,390,000,000.00	 บาท	 เป็นหลักประกัน	 และค�้าประกันโดยคณะกรรมการด�าเนินการทั้งคณะและ 

ผู้จัดการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	ไม่มียอดคงเหลือ	

	 	 	 3.	 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 วงเงิน	 407,000,000.00	 บาท	 โดยมี

พันธบัตรมูลค่า	10,000,000.00	บาท	และหุ้นกู้มูลค่า	415,000,000.00	บาท	เป็นหลักประกัน	และค�า้

ประกนัโดยคณะกรรมการด�าเนนิการท้ังคณะและผูจ้ดัการ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2562	ไม่มยีอดคงเหลอื

	 	 	 เงินทุนที่จัดหามาได้ทั้งสิ้น	สหกรณ์น�าไปให้ลูกหนี้กู้	-	สุทธิ	9,483,515,370.09	บาท	

ถือไว้เป็นเงินลงทุน	3,977,281,661.43	บาท	เงินฝากสหกรณ์อื่น	1,166,703,730.49	บาท	เงินสด	และ

เงินฝากธนาคาร	372,768,284.83	บาท	ผลตอบแทนจากเงินลงทุนค้างรับ	39,269,299.96	บาท	และ

สินทรัพย์อื่น	36,947,216.52	บาท	จะเห็นได้ว่าเงินทุนส่วนใหญ่ของสหกรณ์เป็นลูกหนี้เงินให้กู้ร้อยละ	

62.90

	 	 	 สหกรณ์มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	 เท่ากับ	 1.14	 เท่า	 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ	 ณ 

วันที่	31	ธันวาคม	2561	ซึ่งเท่ากับ	1.16	เท่า	แสดงว่าโครงสร้างเงินทุน	(Capital	Structure)	ของ

สหกรณ์มีหนี้สินมากกว่าทุนของสหกรณ์	และมีแนวโน้มที่จะใช้เงินทุนจากหนี้สินลดลง

	 	 	 สหกรณ์มีอัตราส่วนทุนส�ารองต่อสินทรัพย์ปี	 2562	 เท่ากับร้อยละ	 0.04	 เท่ากับปี	

2561	แสดงว่าสหกรณ์มีอัตราส่วนทุนส�ารองต่อสินทรัพย์เท่ากันกับปีที่แล้ว

	 	 	 สหกรณ์มีอัตราการเติบโตของทุนของสหกรณ์ป	ี2562	เท่ากับร้อยละ	7.89	ปี	2561	

เท่ากับร้อยละ	6.05	แสดงว่าสหกรณ์มีความสามารถในการเพิ่มทุนในอัตราที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก

	 	 	 สหกรณ์มีอตัราการเตบิโตของหนีปี้	2562	เท่ากบัร้อยละ	5.83	ปี	2561	เท่ากบัร้อยละ	

12.63	แสดงว่าสหกรณ์มีอัตราการเติบโตของหนี้ลดลงจากปีที่แล้วมาก

	 	 	 สหกรณ์มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนปี	 2562	 เท่ากับร้อยละ	 7.19	 ปี	 2561	

เท่ากับร้อยละ	7.55	แสดงว่าประสิทธิภาพในการบริหารทุนเพื่อให้เกิดก�าไรลดลงจากปีที่แล้วเล็กน้อย

	 	 	 กล่าวโดยสรุป	สหกรณ์มีความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ดี

	 	 2.2	ด้านคุณภาพของสินทรัพย์

	 	 	 สหกรณ์มีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ปี	2562	เท่ากับร้อยละ	6.78	ปี	2561	เท่ากับ

ร้อยละ	9.49	แสดงว่าสหกรณ์มีอัตราการขยายตัวของสินทรัพย์ลดลงค่อนข้างมาก

	 	 	 สหกรณ์มีอัตราการหมุนของสินทรัพย์ปี	2562	 เท่ากับ	0.05	รอบ	ปี	2561	 เท่ากับ	

0.06	 รอบ	 แสดงว่าสหกรณ์มีประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ก่อให้เกิดรายได้ลดลงจากปีที่แล้ว

เล็กน้อย

	 	 	 สหกรณ์มอีตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์ปี	2562	เท่ากบัร้อยละ	3.35	ปี	2561	เท่ากบั

ร้อยละ	3.55	แสดงว่าประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์เพื่อให้เกิดก�าไรลดลงเล็กน้อย

	 	 	 กล่าวโดยสรุป	สหกรณ์มีคุณภาพสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี
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	 	 2.3	ด้านขีดความสามารถในการบริหาร

	 	 	 สหกรณ์มสีมาชิก	ณ	วนัสิน้ปี	จ�านวน	18,357	คน	เพิม่ขึน้จากปี	2561	จ�านวน	490	คน	

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	 2.74	 ธุรกิจของสหกรณ์ประกอบด้วยการให้เงินกู้และรับฝากเงิน	 การบริหารงาน

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

	 	 	 สหกรณ์มีอัตราการเติบโตของธุรกิจปี	2562	เท่ากับร้อยละ	5.93	ในขณะที่ปี	2561	

เท่ากับร้อยละ	2.07	แสดงว่าอัตราการเติบโตของธุรกิจเพิ่มขึ้นมาก

	 	 	 กล่าวโดยสรุป	ความสามารถในการบริหารงานอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี

	 	 2.4	ด้านการท�าก�าไร

	 	 	 สหกรณ์มีรายได้รวมเพิ่มขึ้น	 25,583,381.98	 บาท	 (ร้อยละ	 3.39)	 ค่าใช้จ่ายรวม 

เพิ่มขึ้น	 16,525,504.08	บาท	 (ร้อยละ	 6.02)	ท�าให้มีก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น	 9,057,877.90	บาท	 (ร้อยละ	

1.89)	แสดงว่าสหกรณ์สามารถท�าก�าไรได้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเล็กน้อย

	 	 	 สหกรณ์มกี�าไรต่อสมาชกิปี	2562	เท่ากับ	26,606.32	บาท	ปี	2561	เท่ากับ	26,829.03	

บาท	แสดงว่าสหกรณ์มีประสิทธิภาพในการสร้างรายได้เพื่อตอบแทนกลับคืนสู่สมาชิกลดลงเล็กน้อย

	 	 	 สหกรณ์มีเงินออมต่อสมาชิกปี	 2562	 เท่ากับ	 737,512.58	 บาท	 ปี	 2561	 เท่ากับ	

678,543.65	บาท	แสดงว่าสมาชิกของสหกรณ์มีเงินออมกับสหกรณ์เพิ่มขึ้น

	 	 	 สหกรณ์มีหนี้สินต่อสมาชิกปี	 2562	 เท่ากับ	 413,246.05	 บาท	 ปี	 2561	 เท่ากับ	

435,042.92	บาท	แสดงว่าสมาชิกของสหกรณ์มีหนี้สินกับสหกรณ์ลดลงเล็กน้อย

	 	 	 สหกรณ์มีอัตราค่าใช้จ่ายด�าเนินงานต่อก�าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด�าเนินงานปี	 2562	

เท่ากับร้อยละ	10.35	ปี	2561	เท่ากับร้อยละ	10.07	แสดงว่าสหกรณ์บริหารงานท�าให้มีอัตราค่าใช้จ่าย

ด�าเนินงานต่อก�าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด�าเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

	 	 	 สหกรณ์มีอตัราการเตบิโตของทนุส�ารองปี	2562	เท่ากบัร้อยละ	10.55	ปี	2561	เท่ากบั

ร้อยละ	11.15	แสดงว่าสหกรณ์มีอัตราการเติบโตของทุนส�ารองในอัตราที่ลดลงเล็กน้อย

	 	 	 สหกรณ์มอีตัราการเตบิโตของทนุสะสมปี	2562	เท่ากบัร้อยละ	16.49	ปี	2561	เท่ากบั

ร้อยละ	22.39	แสดงว่าสหกรณ์มีอัตราการเติบโตของทุนสะสมในอัตราที่ลดลงพอสมควร

	 	 	 สหกรณ์มีอัตราการเติบโตของก�าไรสุทธิปี	2562	เท่ากับร้อยละ	1.89	ปี	2561	เท่ากับ

ร้อยละ	5.14	แสดงว่าสหกรณ์มีอัตราการเติบโตของก�าไรสุทธิในอัตราที่ลดลงพอสมควร

	 	 	 สหกรณ์มีอัตราส่วนก�าไรสุทธิปี	2562	เท่ากับร้อยละ	62.68	ปี	2561	เท่ากับร้อยละ	

63.61	แสดงว่าสหกรณ์มีประสิทธิภาพในการบริหารงานเพื่อให้เกิดก�าไรลดลงเล็กน้อย

	 	 	 กล่าวโดยสรุป	สหกรณ์มีความสามารถในการท�าก�าไรอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี

	 	 2.5	ด้านสภาพคล่อง

	 	 	 สหกรณ์มีอตัราส่วนทนุหมุนเวยีนปี	2562	เท่ากบั	0.37	เท่า	ปี	2561	เท่ากบั	0.34	เท่า	



94 รายงานประจำาปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

แสดงว่าหนี้สินหมุนเวียน	1.00	บาท	มีสินทรัพย์หมุนเวียนเพื่อรองรับการช�าระหนี้	0.37	บาท	จะเห็น

ได้ว่าสหกรณ์มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว	แต่ยังอยู่ในระดับต�่ามาก

	 	 2.6	ด้านผลกระทบของธุรกิจ

	 	 	 จากเหตทุีท่นุด�าเนินการส่วนใหญ่ของสหกรณ์ได้มาจากเงนิรบัฝาก	8,010,621,070.57	

บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 53.13	 และทุนเรือนหุ้นจ�านวน	 5,527,897,400.00	 บาท	 คิดเป็นร้อยละ	 36.67 

ของหนี้สินและทุนของสหกรณ	์สหกรณ์มีลูกหนี้เงินให้กู้ยืม	–	สุทธิ	จ�านวน	9,483,515,370.09	บาท	

คิดเป็นร้อยละ	 62.90	 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น	 ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยง	 เนื่องจากรายการดังกล่าวมี 

จ�านวนเงินสูง	ในสภาวการณ์ที่ลูกหนี้มีหนี้สินมากขึ้น	หนี้สินครัวเรือนสูงขึ้น	ลูกหนี้อาจมีปัญหาในการ

ช�าระหนี้คืนให้สหกรณ	์สหกรณ์อาจต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมากขึ้น	ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น	ซึ่งอาจส่งผล 

กระทบต่อสภาพคล่อง	ฐานะการเงิน	และผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ได้

	 	 	 นอกจากนี้	สหกรณ์อาจได้รับผลกระทบจากกฎกระทรวง	และระเบียบกฎเกณฑ์ของ

ทางการท่ีจะออกมาใหม่	 รวมทั้งผลกระทบจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ	 การเมือง	 และการ

แข่งขันบ้าง	แต่อยู่ในระดับที่สหกรณ์สามารถปรับตัวรองรับสถานการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้

 

           

	 	 	 (นางสาวฉัตราภรณ์		ลีลัครานนท์)

	 	 	 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

บริษัท  มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย  จ�ากัด
240/95-96  จรัญสนิทวงศ์ 28/7  บ้านช่างหล่อ  บางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร

วันที่  16  มกราคม  2563
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แบบ	RQ2

รายงาน-ระดับสหกรณ์

รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

   ระดับชั้นคุณภาพ

ส่วนที	่1	 สภาพแวดล้อมการควบคุม	 ดีมาก

ส่วนที	่2	 ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม	 ดีมาก

	 ด้านการเงินการบัญชี	 ดีมาก

	 ธุรกิจสินเชื่อ	 ดีมาก

	 ธุรกิจเงินรับฝาก	 ดีมาก

	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์	 ดีมาก

	 ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์	 ดีมาก

	 เจ้าหนี้เงินกู้	 ดีมาก

	 สมาชิกและทุนเรือนหุ้น	 ดีมาก

ส่วนที่	3	 ระบบข้อมูลสารสนเทศ	และการสื่อสาร	 ดีมาก

ส่วนที	่4	 ระบบการติดตามและประเมินผล	 ดีมาก

	 สรุปการประเมินจัดชั้นคุณภาพ	 ดีมาก

โดย		นางสาวฉัตราภรณ์		ลีลัครานนท์		ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

15	มกราคม	2563
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ระเบียบวาระที่

	 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	มีก�าไรสุทธิประจ�าปี	2562	เป็นเงิน		
488,412,240.43	บาท	(สีร้่อยแปดสบิแปดล้านสีแ่สนหนึง่หมืน่สองพนัสองร้อยสีส่บิบาทส่ีสบิสามสตางค์)	และ
คณะกรรมการด�าเนินการเห็นสมควรจัดสรรก�าไรสุทธิตามความในข้อบังคับสหกรณ	์ข้อ	32	ดังนี้

รายการจัดสรรก�าไรสุทธิ
ประจ�าป	ี2562

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

			48,871,224.04
48,841,224.04

30,000.00

10.01

2.	จัดสรรให้สมาชิกโดยตรงในรูปของเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
				2.1		เงินปันผลตามหุ้นที่ช�าระแล้วในอัตราร้อยละ	5.25
				2.2		เงินเฉลี่ยคืนตามอัตราส่วนแห่งดอกเบี้ยที่สมาชิก
										จ่ายให้สหกรณ	์ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	21.00

395,405,771.69
279,798,823.61

115,606,948.08

80.96

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

31,974,244.70
8,774,244.70
1,000,000.00

17,000,000.00
2,000,000.00
100,000.00

3,100,000.00

6.54

4.		จดัสรรให้กรรมการและเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์ในรปูของเงนิโบนสั
				(ข้อบังคับก�าหนดให้จัดสรรไม่เกินร้อยละสิบของก�าไรสุทธิ)

12,161,000.00 2.49

รวม 488,412,240.43 100.00

หมายเหต	ุ	ยอดเงินทุนคงเหลือและเงินส�ารอง	ณ	31	ธันวาคม	2562	 	 	 	
	 1.	 เงินส�ารองตามกฎหมาย	(1.1)	 640,673,520.61	 บาท
	 2.	 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล	(3.1)	 	57,011,358.83	 บาท	
	 3.	 ทุนสาธารณประโยชน์	(3.2)	 	38,165,312.94	 บาท
	 4.	 ทุนส่งเสริมสวัสดิการ	(3.3)	 	34,392,560.29	 บาท
	 5.	 ทุนส่งเสริมการศึกษา	(3.4)	 	11,664,868.70	 บาท	
	 6.	 ทุนส่งเสริมเพื่อขยายกิจการ	(3.5)	 			5,197,635.41	 บาท
	 7.	 ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค�า้ประกัน	(3.6)	 	15,490,000.00	 บาท
	 8.	 ทุนสวัสดิการเพื่อการศพสมาชิกและครอบครัว	 			2,627,944.56	 บาท

	 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี	2562

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

9 เรื่องพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2562
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ระเบียบวาระที่

	 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	ได้จัดท�าประมาณการรายจ่าย

และประมาณการรายรับ	ประจ�าปี	2563	ตามข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร	

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

ประมาณการรายจ่ายจ�าแนกตามหมวดรายจ่าย

หมวดรายจ่าย งบประมาณ
ปี 2562

รายจ่าย
จริง

งบประมาณ
ปี 2563

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2563

10
เรื่องพิจารณาอนุมัติ
ประมาณการรายจ่าย และ
ประมาณการรายรับ ประจ�าปี 2563

หมวดงบด�ำเนนิกำร ประกอบด้วย
1 เงินเดือนและสวัสดิกำร 

		1.1	เงินเดือนและค่าจ้าง

  

  

		1.2	เงินสวัสดิการ

  

		1.3	เงินประกันสังคม

		1.4	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

		1.5	เงินชดเชย

2 ค่ำตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ    

		2.1	เงินรางวัลสมาชิก

  

		2.2	ค่ารับรอง

  

		2.3	ค่าอาหารนอกเวลาท�าการ

		2.4	ค่าเบี้ยประชุม

  

  

		2.5	ค่าตอบแทนบุคลากร	และ

						ผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์

  

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ	 และจัดจ้างเจ้า-

หน้าทีด่้านคอมพิวเตอร์และกฎหมาย

เพิ่ม	2	อัตรา

เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	 และ

ค่าการศึกษาบุตร

เพื่อสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

เพื่อสมทบเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

จ่ายตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอง

แรงงาน

เงินฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์สมาชิก 

คนละ	100.-	บาท	และของที่ระลึก

ค่าใช้จ่ายในการรับรอง	 เช่น	 รับรอง

สมาชิก	และสหกรณ์อื่นที่มาเยี่ยมชม

ค่าอาหารนอกเวลาท�าการปฏิบัติงาน

ส�าหรบัการประชมุ	เช่น	คณะกรรมการ

คณะอนุกรรมการ	 และคณะท�างาน 

ฝ่ายต่างๆ	

ค่าตอบแทนตัวแทนหักเงินประจ�า

หน่วย	 ที่ปรึกษา	 เจ้าหน้าที่	 และผู้ 

ช่วยเหลืองานสหกรณ์

 

21,796,135.85 

18,381,720.00	

	931,977.85	

	276,622.00	

	2,205,816.00	

		-	

 9,461,003.32 

	1,626,700.00	

	293,690.20	

	54,780.00	

	1,787,750.00	

	2,329,420.00	

 

27,604,000.00 

21,700,000.00	

	1,200,000.00	

	500,000.00	

	2,604,000.00	

	1,600,000.00	

13,800,000.00 

1,900,000.00	

	500,000.00	

	90,000.00		

1,900,000.00	

	3,500,000.00	

    

24,602,000.00 

20,002,000.00	

 

1,200,000.00	

	500,000.00	

	2,400,000.00	

	500,000.00	

13,640,000.00 

	1,900,000.00	

	500,000.00	

	90,000.00	

1,800,000.00	

	3,500,000.00	
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หมวดรายจ่าย งบประมาณ
ปี 2562

รายจ่าย
จริง

งบประมาณ
ปี 2563

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2563

		2.6	ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญช	ี		

						ภายนอก

		2.7	ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบ

						กิจการ

		2.8	ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์

		2.9	ค่าธรรมเนียมธนาคาร

  

		2.10	ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา	

								ครุภัณฑ์

  

		2.11	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

  

		2.12	ค่ารักษาความปลอดภัยและ

								ความสะอาด

		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	 ระบบโปรแกรมป้องกนัไวรัส

  

  

		2.22	 ค่าบ�ารุงรักษาระบบ

								โปรแกรม

	150,000.00	

	180,000.00	

	219,082.50	

	260,915.00	

	297,919.55	

	206,641.30	

	81,666.00	

	233,213.25	

	395,472.00	

	948,479.69	

	13,700.00	

	34,155.00	

	42,840.85	

	137,536.00	

	114,986.48	

	52,055.50	

		-	

	180,000.00	

	180,000.00	

	400,000.00	

	350,000.00	

	700,000.00	

	400,000.00	

	130,000.00	

	800,000.00	

	600,000.00	

	1,100,000.00	

	30,000.00	

	50,000.00	

	130,000.00	

	250,000.00	

	200,000.00	

	80,000.00	

	330,000.00	

 

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

ค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบกิจการ	

ค่าส่ือส่ิงพมิพ์และการประชาสัมพนัธ์	

ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินประเภท

ต่างๆ	ของธนาคาร

ส�าหรับค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 

อุปกรณ ์ส� านักงาน	 เช ่น	 ลิฟต 	์

คอมพิวเตอร์	เครื่องปรับอากาศ	ฯลฯ

ค่าพาหนะ	 เบี้ยงเลี้ยง	 ที่พัก	 และค่า 

น�้ามันเชื้อเพลิง

ค่าจ้างเหมาจ่าย	 จ่ายร่วมกันกับ	 6	

หน่วยงานในอาคารสมานฉันท์

ค่าใช้จ่ายในการติดตามและบังคับหนี้

ตามสัญญา

แบบพิมพ์ใช้ในงานสหกรณ	์เช่น

ค�าขอกู้	สมุดคู่ฝาก	สัญญาเงินกู้	ฯลฯ

เป็นค่าวัสดุของใช้	 รวมท้ังอุปกรณ์ที่

จ�าเป็นกับส�านักงาน	 เช่น	 กระดาษ	

หมึกพิมพ ์	 วัสดุส�านักงาน	 วัสดุ 

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร	์แสตมป์

เพื่อเป็นการบริการสมาชิก

ค ่าดูแลโดเมน	 และค ่าเช ่า พ้ืนที่

อินเตอร์เนต

ค่าเบ้ียประกันส�าหรับการน�าเงินไป

ฝาก	และค่าเบี้ยประกันอื่นๆ	

ส�าหรับเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไป

ค่าจัดเก็บเอกสารทางบัญช	ีการเงิน

และสัญญาต่างๆ

ส�าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	 และ

เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อระบบ

โทรศัพท์ตอบรับ

ค่าดูแลระบบโปรแกรมของสหกรณ์

	150,000.00	

 

		180,000.00	

	400,000.00	

	350,000.00	

	700,000.00	

	400,000.00	

	130,000.00	

	800,000.00	

	900,000.00	

	1,100,000.00	

	30,000.00	

	50,000.00	

	130,000.00	

	250,000.00	

	200,000.00	

	80,000.00	

-
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หมวดรายจ่าย งบประมาณ
ปี 2562

รายจ่าย
จริง

งบประมาณ
ปี 2563

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2563

3 คำ่สำธำรณูปโภค 

		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	ค่าใช้จ่ายในการ

						ประชาสัมพันธ์

หมวดงบลงทุน		ประกอบด้วย
5 ค่ำครุภัณฑ์ 

		5.1	เครื่องคอมพิวเตอร์

  

		5.2	เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์

						(ขาว-ด�า)

		5.3	เครื่องพิมพ์	Pass	Book

  

		5.4	เครื่องพิมพ์	Dot	Matrix

		5.5	เครื่องฟอกอากาศ

		5.6	เครื่องพิมพ์แบบไร้สาย

		5.7	เครื่องพิมพ์	Inkjet

		5.8	เครื่องนับธนบัตร

		5.9	เก้าอี้เจ้าหน้าที่

		5.10	เครื่องปรับอากาศ

		5.11	เก้าอี้ห้องประชุมเล็ก

		5.12	เครื่องแฟกซ์

 592,112.19 

	427,834.94	

	17,365.00	

	146,912.25	

15,196,763.52 

	719,818.52	

 

13,956,679.00	

	168,416.00	

	253,000.00	

	5,500.00	

	93,350.00	

 768,724.00 

	170,000.00	

	47,668.50	

	41,730.00	

	29,425.00	

196,000.00	

	14,980.00	

	9,790.00	

	132,680.00	

	37,450.00	

	48,471.00	

	31,939.50	

	8,590.00	

813,000.00 

	600,000.00	

	33,000.00	

	180,000.00	

18,350,000.00 

	900,000.00	

 

16,700,000.00	

	200,000.00	

	350,000.00	

	50,000.00	

	150,000.00	

 5,835,000.00 

	180,000.00	

	45,000.00	

	90,000.00	

		-	

		-	

		-	

		-	

		-	

		-	

		-	

		-	

		-	

ค่าไฟฟ้า	12	เดือน

ค่าน�้าประปา	12	เดือน

ค่าโทรศัพท์	12	เดือน

ซื้อจ�านวน	4	เครื่อง	ทดแทนของเดิม

ที่ช�ารุด	ซื้อเมื่อปี	2555

ซื้อจ�านวน	3	เครื่อง	ทดแทนของเดิม

ซื้อเมื่อปี	2555

ซื้อใหม่จ�านวน	 2	 เครื่อง	 ส�าหรับ

บริการสมาชิก

 

763,000.00 

	550,000.00	

	33,000.00	

	180,000.00	

17,850,000.00 

	800,000.00	

 

16,300,000.00	

	200,000.00	

	350,000.00	

 

50,000.00	

	150,000.00	

 5,994,000.00 

	180,000.00	

	60,000.00	

	50,000.00	

	35,000.00	

245,000.00	

	15,000.00	

	30,000.00	

	160,000.00	

	84,000.00	

	72,000.00	

	48,000.00	

	15,000.00	
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ประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจ�าปี  2563

รายการ
จำานวนเงิน

บาท บาท

ประมำณกำรรำยรับ :-
	 -	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ยืม	(1)

	 -	ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม	(2)

	 -	ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและ	

	 	 เงินลงทุนอื่นๆ	(3)

	 -	รายรับอื่นๆ	(4)

ประมำณกำรรำยจ่ำย :-
	 -	ดอกเบี้ยจ่ายให้สมาชิกที่ฝากเงินสหกรณ	์(5)

	 -	ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมธนาคาร	(6)

	 -	รายจ่ายตามประมาณการรายจ่าย	2563	(7)

	 -	รายจ่ายอื่นๆ	(8)

ประมำณกำรรำยรับสูงกวำ่รำยจ่ำย

			520,000,000.00	

	70,000,000.00	

	160,000,000.00	

					100,000.00 

			245,000,000.00	

	15,000,000.00	

	66,902,000.00	

	3,000,000.00	

   750,100,000.00 

   329,902,000.00 

   420,198,000.00 

หมวดรายจ่าย งบประมาณ
ปี 2562

รายจ่าย
จริง

งบประมาณ
ปี 2563

รายละเอียดประกอบ
งบประมาณปี 2563

หมำยเหตุ		ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ	ยกเว้นรายการในหมวดงบลงทุน

	5.13	เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์	(สี)

 

	5.14	ระบบเครื่องกดบัตรคิว

							อัตโนมัติ

	5.15	เครื่องถ่ายเอกสาร

  

	5.16	ที่ดินหรือที่ดินพร้อม

						สิ่งปลูกสร้าง

  

หมวดงบกลำง		ประกอบด้วย	
6 รำยจ่ำยอื่นๆ  

  

รวม

-	

-	

-	

-	

-	

47,814,738.88 

	40,000.00	

	280,000.00	

	200,000.00	

	5,000,000.00	

	500,000.00	

66,902,000.00 

ซื้อจ�านวน	1	เครื่อง	ส�าหรับงานฝ่าย

บริหาร

ซื้อใหม่จ�านวน	1	 ระบบ	 เพื่อบริการ

สมาชิก	 และสร้างความพึงพอใจใน

บริการ

ซื้อจ�านวน	1	 เครื่องทดแทนของเดิม

ที่ช�ารุด	ซื้อเมื่อปี	2553

จากการขายทอดตลาดของลูกหนี้

สหกรณ์

เพือ่เหตฉุกุเฉนิและมคีวามจ�าเป็นเร่ง

ด่วน	อันจะเกิดประโยชน์ต่อสมาชิก

-	

-	

-	

	5,000,000.00	

	500,000.00	

63,349,000.00 
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หมำยเหตุ	 (1)	เงินให้สมาชิกกู้ยืมระหว่างปี	 2563	 ประมาณ	 7,600,000.00	 บาท	 อัตราดอกเบี้ย 

	 	 ร้อยละ	6.45-6.95	ต่อปี

	 (2)	เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมระหว่างปี	 2563	 ประมาณ	 1,800,000,000.00	 บาท	 อัตรา 

	 	 ดอกเบี้ยร้อยละ	3.95	ต่อปี

	 (3)	เงินฝากธนาคารและเงินลงทุน	ระหว่างปี	2563	ประมาณ		5,000,000,000.00	บาท		 

	 	 อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ	0.50-5.58	ต่อปี

	 (4)	รายรับอื่นๆ	ได้แก่	ค่าธรรมเนียมแรกเข้า,	รายได้เบ็ดเตล็ดฯ

	 (5)	เงินรับฝากจากสมาชิก	 ระหว่างปี	 2563	 ประมาณ	 8,000,000,000.00	 บาท	 อัตรา 

	 	 ดอกเบี้ยร้อยละ	1.25-3.85	ต่อปี	

	 (6)	 เงินกู้ยืมธนาคารระหว่างปี	 2563	 ประมาณ	 700,000,000.00	 บาท	 อัตราดอกเบี้ย 

	 	 ร้อยละ	2.20-2.45	ต่อปี	

	 (7)	ประมาณการรายจ่ายประจ�าปี	2563	เป็นเงิน	66,902,000.00	บาท

	 (8)	รายจ่ายอื่นๆ	ได้แก่	ค่าเสื่อมราคา	อาคาร	และอุปกรณ์ส�านักงานฯ	

	 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจ�าปี	2563

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

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

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

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

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

	 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด	 พ.ศ.	 2543 

ข้อ	56	(5)	ก�าหนดให้ที่ประชุมสามัญประจ�าปี	ก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกัน	ส�าหรับปีหนึ่งๆ	ไว้

เพื่อเป็นการหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืม

	 ส�าหรับป	ี2563	สหกรณ์ขอก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน

เกิดสภาพคล่อง	จ�านวน	8,700,000,000.-	บาท	(แปดพันเจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน)	เท่ากับปีที่แล้ว	เป็นไป

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ	์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือ

การค�้าประกันของสหกรณ์	พ.ศ.	2561	ข้อ	7	หลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินการกู้ยืมหรือการค�้าประกัน

ของสหกรณ์

ฯลฯ

	 	 	 7.2.2	 ก�าหนดค่าสมัประสทิธิใ์นการค�านวณวงเงนิการกูยื้มของสหกรณ์	แยกตาม

ประเภทของสหกรณ์	ดังนี้

	 	 	 	 (1)	 ประเภทออมทรัพย	์	ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ไม่เกิน	1.5	เท่า

ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส�ารองของสหกรณ์

ฯลฯ

	 	 	 	 ปี	 2562	 สหกรณ์	 มีทุนเรือนหุ้นเป็นเงิน	 5,527,897,400.00	 บาท	 และ

ทุนส�ารองเป็นเงิน	640,673,520.61	บาท	รวมเป็นทั้งสิ้น	6,168,570,920.61	บาท

	 	 	 	 ฉนั้น	 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์	 การก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการ 

ค�้าประกันของสหกรณ	์พ.ศ.	2563	จ�านวนเงิน	6,168,570,920.61	x	1.5	=	9,252,856,380.91	บาท

	 จงึเสนอท่ีประชมุใหญ่พิจารณาอนุมตักิ�าหนดวงเงนิกูย้มืหรอืการค�า้ประกัน	ประจ�าปี	2563	

จ�านวน	8,700,000,000.-บาท	(แปดพันเจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน)	

 

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

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

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

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

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

11
เรื่องพิจารณาอนุมัติ
ก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกัน 
ประจ�าปี 2563
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ระเบียบวาระที่

	 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร	จ�ากดั	ขอเสนอการคดัเลอืกผูส้อบบญัช	ี

ประจ�าปี	2563	ซึ่งตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	พ.ศ.	2543	

ข้อ	 56	 (7)	 ก�าหนดให้ที่ประชุมใหญ่มีอ�านาจหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก�าหนด 

ค่าตอบแทน	 เพื่อเสนอนายทะเบียนแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ	จ�ากัด	ส�าหรับปีสิ้นสุดทางบัญชี	ณ	วันที่		31	ธันวาคม	2563		ซึ่งคณะกรรมการด�าเนินการ

ได้พิจารณาการปฏิบัติงาน	 งานสอบบัญชี	 การเข้าปฏิบัติงานสอบบัญชี	 การรายงานสอบบัญชี	 ข้อมูล

อื่นๆ	จ�านวน	2	ราย	ตามรายละเอียด	ดังนี้

	 1.	 นางสาวฉตัราภรณ์		ลีลคัรานนท์		ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที	่10365		และนายมนตรี			

ช่วยชู		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่3214		เป็นผู้สอบบัญชีส�ารองอีก	1	คน	จากบริษัท	มนตรีสอบบัญชี

และกฎหมาย	 จ�ากัด	 เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	 จ�านวนเงิน	 180,000.00	 บาท	 โดยจะเข้า 

ตรวจสอบบัญชีด้วยตนเองอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	 และมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบ

บัญชีอย่างน้อยปีละ	3-4	ครั้งๆ	ละไม่น้อยกว่า	4-6	วันท�าการ	ซึ่งมีจ�านวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า	

5-7	 คน	 มีการรายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์ฯทราบ	 และรายงานการสอบบัญชี

ประจ�าปี	ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

	 2.	 นายวโิรจน์		นริศรานนท์		ผู้สอบบญัชรีบัอนญุาตเลขที	่3748		และนางสคุนธ์		ฤทธโิรจน์		

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่4119		เป็นผู้สอบบัญชีส�ารองอีก	1	คน		จากบริษัท	ส�านักงาน	สามสิบสี่	

ออดิต	 จ�ากัด	 	 เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี	 จ�านวนเงิน	 180,000.00	 บาท	 การตรวจสอบปกติ

ประมาณปีละ	4	ครั้งๆ	ละไม่น้อยกว่า	3-5	วันท�าการ	โดยจะส่งผู้ช่วยเข้าสอบบัญชี	ไม่น้อยกว่า	3-5		

คน	 มีการรายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์ฯทราบ	 และรายงานการสอบบัญช ี

ประจ�าปี	ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

	 ในการน้ี	 คณะกรรมการด�าเนินการได้พิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ	์

ประจ�าปี	2563	 โดยค�านึงถึงการบริการให้ค�าปรึกษาแนะน�า	การเข้าปฏิบัติงานสอบบัญชี	ผลงานการ

ตรวจสอบ	 ความสามารถในการตรวจสอบ	 การตรวจเสร็จทันเวลา	 ความรู้ความสามารถ	 และ

ประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี	และค่าธรรมเนียมในอัตราที่เหมาะสม	

	 เห็นควรคัดเลือก	นางสาวฉัตราภรณ์		ลีลัครานนท์		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10365	

และนายมนตร	ี	ช่วยชู		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3214		เป็นผู้สอบบัญชีส�ารองอีก	1	คน		จาก

บริษัท	มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย	จ�ากัด		เป็นผู้สอบบัญชี	ประจ�าปี	2563		และก�าหนดค่าตอบแทน

เรื่องพิจารณาอนุมัติ
คัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 256312
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ในการสอบบัญช	ี	จ�านวน	180,000.-	บาท	(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)	และนายวิโรจน์		นริศรานนท์					

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที	่	3748		และนางสุคนธ	์	ฤทธิโรจน์		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4119	

เป็นผู้สอบบัญชีส�ารองอีก	1	คน	จากบริษัท	ส�านักงานสามสิบสี่	ออดิต	เป็นผู้สอบบัญชีส�ารอง	

	 จงึเสนอทีป่ระชมุใหญ่พิจารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัชแีละก�าหนดค่าตอบแทนประจ�าปี	2563
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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.	2558	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	และตราสารแสดงสทิธใินหนีน้ัน้ได้รบัการจัดอันดับความน่าเชือ่ถอื	

ตัง้แต่ระดบั	A-	ขึน้ไป	จากบรษัิทจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีไ่ด้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 	 (6)	 หุน้กูท้ีมี่หลกัประกนั	หรอืหุ้นกูไ้ม่ด้อยสทิธ	ิทีไ่ด้รบัการจดัอนัดับความน่าเชือ่ถอื	

ตัง้แต่ระดบั	A-	ขึน้ไป	จากบรษัิทจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืทีไ่ด้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�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 หรือการลงทุน 
ของสหกรณ์ ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนา 
การสหกรณ์แห่งชาติ13
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	 อนึ่ง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	มีทุนส�ารองจ�านวน	640.67	ล้านบาท	รวมกับวงเงิน 

ที่จะได้รับการจัดสรรจากก�าไรสุทธิประจ�าปี	 2562	 อีกจ�านวน	 48.84	 ล้านบาท	 รวมเป็นเงิน	 689.51	

ล้านบาท

	 เพือ่ให้การบรหิารการลงทนุของ	สอ.ศธ.	เป็นไปด้วยความสะดวกคล่องตวั	มัน่คง	และเกดิ

ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี	 และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณะกรรมการพัฒนา 

การสหกรณ์แห่งชาติดังกล่าว	 คณะกรรมการด�าเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติให้ 

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

680	ล้านบาท	ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

	 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา

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

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

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



107รายงานประจำาปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

ระเบียบวาระที่

	 ตามมาตรา	43	แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ก�าหนดให้

สหกรณ์ต้องมีข้อบังคับ	ซึ่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด	 ข้อ	 56	

(10)	ก�าหนดให้ที่ประชุมใหญ่มีอ�านาจพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ

	 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ	์แก้ไข้เพิ่มเติม	(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2562	และ	

พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	 (ฉบับที	่ 19)	พ.ศ.	2562	ท�าให้ข้อบังคับบางข้อไม่สอดคล้องกับ

กฎหมาย	จึงเห็นสมควรแก้ไขข้อบังคับ	สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	ดังนี้

- ร่าง -

ข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. ...

	 โดยท่ีเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ	จ�ากัด	เพื่อให้การด�าเนินกิจการของสหกรณ์มีความมั่นคงก้าวหน้ายิ่งขึ้นและสอดคล้องกับ

กฎหมาย	ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	 เมื่อ

วันที่	 8	 กุมภาพันธ์	 2563	 ได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์และนายทะเบียน

สหกรณ์ได้รับจดทะเบียนแล้ว	มีความดังนี้

	 ข้อ	1	 ข้อบังคับน้ีเรียกว่า	 “ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	

จ�ากัด	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที	่10)	พ.ศ.	2563”

	 ข้อ	2	 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน

	 ข้อ	3	 ให้ยกเลิกความในข้อ	 4	 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ	จ�ากัด	เลขทะเบียนข้อบังคับ	ที	่อ.151544	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2547	เสียทั้งหมด	และใช้ความต่อไปนี้แทน

	 “ข้อ	4		ในข้อบังคับนี้

			 “สหกรณ์”	หมายความว่า	สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด

เรื่องพิจารณาแก้ ไขข้อบังคับ 14
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	 “สมาชกิ”	หมายความว่า	สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร	จ�ากดั

	 “คณะกรรมการด�าเนินการ”	หมายความว่า	คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	

		 	“เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์”	หมายความว่า	ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่นๆ	ซึ่งสหกรณ์แต่งตั้ง

หรือจ้างและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งหน้าท่ีประจ�าหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่ง	 เพื่อประโยชน์แก่

กิจการของสหกรณ์

	 “ส่วนราชการ”	 หมายความว่า	 ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ	 กระทรวง

วฒันธรรม	กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา	รวมถึงส�านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาต	ิและส่วนราชการ

ในกระทรวงการอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 ที่เคยเป็นส่วนราชการในกระทรวง

ศึกษาธิการ	(ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)	และมีบุคลากรเป็นสมาชิกของสหกรณ์

	 “เงินได้รายเดือน”	 หมายความว่า	 เงินเดือนและเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน	 หรือค่าจ้าง

ประจ�า	ซึ่งสมาชิกได้รับจากส่วนราชการ	และหมายถึงบ�านาญตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จบ�านาญ	ซึ่ง

สมาชิกได้รับจากทางราชการ	และบ�าเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจ�า	

	 ข้อ	5	 ให้ยกเลิกความในข้อ	 7	 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธกิาร	จ�ากดั	เลขทะเบยีนข้อบงัคบั	ที	่อ.151544		ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	(ฉบับที่	8)	พ.ศ.	2554	เสียทั้งหมด	และใช้ความต่อไป	นี้แทน

	 “ข้อ	7		วตัถุประสงค์		สหกรณ์น้ีมวีตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสรมิผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิและ

สังคมของบรรดาสมาชิก	โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์	รวมทั้งในข้อ

ต่อไปนี้

	 	 (1)	ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์	 โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของ

ตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร

	 	 (2)	 ส่งเสรมิให้สมาชกิช่วยเหลอืตนเอง		และช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนัในหมู่สมาชกิ

	 	 (3)	 รบัเงินฝากประเภทออมทรพัย์	หรอืประเภทประจ�า	จากสมาชกิ	หรอืสหกรณ์อืน่	

หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์	 หรือนิติบุคคลอื่นที่มีบุคลากรของนิติบุคคลน้ันเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่

น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

	 	 (4)	 จัดหาเงินทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

	 	 (5)	 ให้เงินกู้แก่สมาชิก

	 	 (6)	 ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

	 	 (7)	ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่

สหกรณ์

	 	 (8)	ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น		

	 	 (9)	ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันท�าให้เกิดความสะดวก	 หรือส่งเสริม 

ความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์
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	 	 (10)	ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

	 	 (11)	 ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน

	 	 (12)	ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ

สหกรณ์แห่งชาติก�าหนด

	 	 (13)	 การให้กู้เพื่อการเคหะ	

	 	 (14)	 ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว

	 	 (15)	 ร่วมมอืกับทางราชการ	สนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	ชมุนมุสหกรณ์และ

สหกรณ์อื่น	เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์

	 	 (16)	 กระท�าการต่างๆ	 ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์	 เพื่อให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค	์รวมถึงซื้อ	ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง	กู้	ยืม	เช่าหรือให้เช่า	เช่าซื้อหรือ

ให้เช่าซื้อ	 โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ	 ขายหรือจ�าหน่าย	 จ�านองหรือรับจ�านอง		

จ�าน�าหรือรับจ�าน�า	ด้วยวิธีอื่นใด	ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก	

		 	 (17)	 ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก

	 	 (18)	 ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการหน่วยงานของ 

ต่างประเทศ	หรือบุคคลอื่นใด

	 	 (19)	ด�าเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้ส�าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์”

	 ข้อ	6	 ให้ยกเลิกความในข้อ	 8	 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ	จ�ากัด	เลขทะเบียนข้อบังคับ	ที่	อ.151544	เสียทั้งหมด	และใช้ความต่อไปนี้แทน

	 “ข้อ	8	ที่มาของทุน	สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์	ดังต่อไปนี้

	 	 (1)	 ออกหุ้น

	 	 (2)	 รบัฝากเงินจากสมาชกิ	สมาชกิสมทบ	สหกรณ์อืน่	สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์	

หรือนิติบุคคลอื่นที่มีบุคลากรของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

	 	 (3)	 กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน

	 	 (4)	สะสมทุนส�ารองและทุนอื่นๆ

	 	 (5)	 รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้”

	 ข้อ	7	 ให้ยกเลิกความในข้อ	 14	 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธกิาร	จ�ากดั		เลขทะเบยีนข้อบงัคบั	ที	่อ.151544	ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	(ฉบับที่	8)	พ.ศ.	2554	เสียทั้งหมด	และใช้ความต่อไปนี้แทน

	 “ข้อ	 14	 การรับฝากเงิน	 สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจ�า

จากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์	 หรือนิติบุคคล	 ซึ่งมีบุคลากร 

ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของนิติบุคคลนั้น	 เป็นสมาชิกของสหกรณ์	 ตามระเบียบของสหกรณ์	 ที่ได้รับ 

ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
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	 	 ให้สหกรณ์ด�ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง	 ตามหลักเกณฑ์	 และวิธีการที่ก�าหนดในกฎ

กระทรวง”

	 ข้อ	8	 ให้ยกเลิกความในข้อ	 36	 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธกิาร	จ�ากดั	เลขทะเบยีนข้อบงัคบั	ที	่อ.151544		ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2550	เสียทั้งหมด	และใช้ความต่อไปนี้แทน

	 “ข้อ	36	คุณสมบัติของสมาชิก	สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี้

	 	 (1)	 เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

	 	 (2)	 เป็นบุคคลธรรมดา	ที่บรรลุนิติภาวะ	และมีสัญชาติไทย

	 	 (3)	 เป็นข้าราชการ	ลูกจ้างประจ�า		พนักงานราชการ		หรือพนักงานมหาวิทยาลัย

	 	 	 	 	 ก.	ในส่วนราชการที่ท�าการเบิกจ่ายเงินเดือนจากส่วนราชการหรือต้นสังกัด			

	 	 	 	 	 ข.	ในสถานศกึษาในส่วนราชการของรฐัหรอืในก�ากบัของรฐัทีท่�าการเบิกจ่าย

เงินเดือนจากส่วนราชการหรือต้นสังกัด

	 	 (4)	 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ	์	และเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

	 	 (5)	 เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม

	 	 (6)	มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น	ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน”

	 ข้อ	9	 ให้ยกเลิกความในข้อ	 51/2	 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ	จ�ากัด	เลขทะเบียนข้อบังคับที	่อ.151544	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2547	เสียทั้งหมด	และใช้ความต่อไปนี้แทน

	 “ข้อ	51/2	คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ	สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี้

	 	 (1)	 เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

	 	 (2)	 เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย

	 	 (3)	 เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม

	 	 (4)	 เป็นบิดา	มารดา	คู่สมรส	หรือบุตรของสมาชิก

	 	 (5)	 เป็นผู้ที่เคยรับราชการ	 หรือลูกจ้างประจ�าในส่วนราชการ	 หรือผู้ที่เคยเป็น 

เจ้าหน้าที่ของสหกรณ	์		

	 	 (6)	มิได้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบของสหกรณ์อื่น

	 	 (7)	 ไม่เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ

	 	 (8)	 ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

	 	 (9)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย”

	 ข้อ	 10	 ให้ยกเลิกความในข้อ	 57	 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธกิาร	จ�ากดั	เลขทะเบยีนข้อบงัคบั	ท่ี	อ.151544		ซึง่แก้ไขเพิม่เตมิโดยข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด	(ฉบับที่	8)	พ.ศ.	2554	เสียทั้งหมด	และใช้ความต่อไปนี้แทน
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	 “ข้อ	57		 คณะกรรมการด�าเนินการ	 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ ์

ประกอบด้วย	ประธานกรรมการหนึง่คนและกรรมการอืน่อกีสบิส่ีคน	ซึง่ทีป่ระชุมใหญ่เลอืกตัง้จากสมาชกิ

ให้คณะกรรมการด�าเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นด�ารงต�าแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง

หรือหลายคน	 เลขานุการคนหนึ่ง	 และ/หรือเหรัญญิกคนหน่ึง	 นอกนั้นเป็นกรรมการและประกาศให้

ทราบโดยทั่วกัน	ณ	ส�านักงานสหกรณ	์			

	 	 	ก.	คุณสมบัติกรรมการด�าเนินการ	กรรมการด�าเนินการต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี้	

	 				 	 	(1)	 ต้องเป็นสมาชกิสหกรณ์	ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่าสองปีทางบญัช	ีนบัแต่ปีทีเ่ข้า

เป็นสมาชิกถึงปีที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการ

	 				 	 (2)	 ต้องรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ในส่วนราชการที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง		

ตั้งแต่วันสมัครจนถึงวันประชุมใหญ่ซึ่งมีการเลือกตั้ง

	 			 	 	(3)	 ต้องรบับ�านาญหรอืบ�าเหนจ็รายเดอืน	ในส่วนราชการทีล่งสมคัรรบัเลอืกตัง้

	 		 			(4)	มีคุณสมบัติอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

	 		 			(5)	มีคุณสมบัติอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

	 	 ข.	ลักษณะต้องห้าม	ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ท�าหน้าที่เป็นกรรมการ

ด�าเนินการ

	 	 	 (1)	 เคยได้รบัโทษจ�าคกุ	โดยค�าพพิากษาถงึทีส่ดุให้จ�าคกุ		เว้นแต่เป็นโทษส�าหรบั

ความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

																			 	 (2)	 เคยถูกไล่ออก	ปลดออก	หรอืให้ออกจากราชการ	องค์กร	หรอืหน่วยงานของรฐั	

หรือเอกชน	ฐานทุจริตต่อหน้าที่

																		 	 (3)	 เคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ	 หรือมีค�าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก

ต�าแหน่งกรรมการ	ตามมาตรา	22	(4)	

																 	 (4)	 เคยถกูทีป่ระชมุใหญ่มีมติให้ถอดถอนจากต�าแหน่งกรรมการ	เพราะเหตทุจุริต

ต่อหน้าที่

	 	 	 (5)	 เคยถกูสัง่ให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการหรอืผูจ้ดัการ	ตามมาตรา	89/3	วรรคสอง

															 	 (6)	 เป็นกรรมการหรอืผูจ้ดัการในสหกรณ์ทีถ่กูสัง่เลกิ	ตามมาตรา	89/3	วรรคสอง

																	 	 (7)	 เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

												 	 	 (8)	 เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

																	 	 (9)	 เป็นสมาชิกท่ีผิดนัดหรือผิดนัดช�าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย	 ในระยะ

เวลาสองปีบัญชี	 นับแต่วันที่ผิดนัด	 ถึงวันท่ีสมัครเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการด�าเนินการสหกรณ์	

เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระท�าของตนเอง

																	 	 (10)	 เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้

							 	 	 (11)	 เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
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											 	 	 (12)	 เป็นสมาชิกของสหกรณ์	 ติดต่อกันไม่ครบสองปีบัญชี	 นับแต่วันเข้าเป็น

สมาชิกถึงวันสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง

																		 	 (13)	 เป็นหรอืเคยเป็นบคุคลทีส่�านกังานบงัคับคดี		หรอืส�านักงานสรรพากร	อายดั

เงินค่าหุ้น	เงินปันผล	เงินเฉลี่ยคืน	หรือเงินอื่นใด

	 ข้อ	11		 ให้ยกเลิกความในข้อ	 85	 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ	จ�ากัด	เลขทะเบียนข้อบังคับ	ที่	อ.151544	เสียทั้งหมด	และใช้ความต่อไปนี้แทน

	 “ข้อ	85	ระเบียบของสหกรณ	์ให้คณะกรรมการด�าเนินการมีอ�านาจก�าหนดระเบียบต่างๆ	

เพื่อด�าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้	 และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงานของ

สหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

	 	 	 (1)	 ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น

	 	 	 (2)	 ระเบียบว่าด้วยการรับฝากจากสมาชิกสหกรณ์

	 	 	 (3)	 ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น

	 	 	 (4)	 ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากนิติบุคคล

	 	 	 (5)	 ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์

	 	 	 (6)	 ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์

	 	 	 (7)	 ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์

	 	 	 (8)	 ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน

	 	 	 (9)	 ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

	 			 	 (10)	 ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์

	 			 	 (11)	 ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษา

	 			 	 (12)	 ระเบยีบอืน่ๆ	ท่ีคณะกรรมการด�าเนนิการเหน็สมควรก�าหนดให้มี	เพือ่สะดวก

และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์

	 	 	 	 เฉพาะระเบียบข้อ	 (2),	 (3),	 (4),	 (6)	 ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

สหกรณ์เสียก่อน	จึงจะใช้บังคับได้ส่วนระเบียบอื่น	เมื่อคณะกรรมการด�าเนินการก�าหนดใช้แล้ว	ให้ส่ง

ส�าเนาให้นายทะเบียนสหกรณ	์กรมส่งเสริมสหกรณ์	และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ”

	 ข้อ	12		 ให้ยกเลิกความในข้อ	 86	 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ	จ�ากัด	เลขทะเบียนข้อบังคับ	ที่	อ.151544	เสียทั้งหมด	และใช้ความต่อไปนี้แทน

	 “ข้อ	86		 การด�าเนินคดีเกี่ยวกับความเสียหาย	 ในกรณีที่ทรัพย์สินของสหกรณ์ถูกยักยอก

หรือฉ้อโกง	หรือต้องเสียหายประการใดๆก็ดี	 หรือในกรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู้ตามข้อ	 85	 (5),	 (6)	

แต่มไิด้รบัช�าระตามเรียกก็ดคีณะกรรมการด�าเนนิการต้องร้องทกุข์หรอืฟ้องคดภีายในก�าหนดอายคุวาม”
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จ�ากัด

ล�ำดับที่ ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับที่แก้ ไขใหม่ เหตุผล

1. ข้อ	4	 ในข้อบังคับนี้
	 “สหกรณ์”	 หมายความว่า	
สหกรณ ์ออมทรัพย ์ ข ้ า ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด
	 “สมาชิก”	 หมายความว ่า	
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด
	 “คณะกรรมการด�าเนินการ”	
หมายความว่า	คณะกรรมการด�าเนนิการ	
สหกรณ ์ออมทรัพย ์ ข ้ า ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด
	 “ เจ ้ าหน ้ าที่ ของสหกรณ ์”	
หมายความว่า	ผู้จดัการ	และเจ้าหน้าท่ี 
อื่นๆ	ซึ่งสหกรณ์แต่งตั้ง	หรือจ้างและ
แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งหน้าที่ประจ�า
หรอืปฏิบติังานอย่างใดอย่างหนึง่	เพือ่
ประโยชน์แก่กิจการของสหกรณ์
	 “กรม”	 หมายความว่า	 กรม	
หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่น	
และมี ฐ านะ เป ็ นกรม 	 และ ให ้
หมายความรวมถงึ	ส�านกังานรฐัมนตรี
ใ นสั ง กั ด ก ระทรว งศึ กษ าธิ ก า ร	
ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	
ส่วนราชการในสังกัดวัฒนธรรม	และ
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา

	 “เงนิได้รายเดอืน”	 หมายความ
ว่า	เงินเดอืนและเงนิทีจ่่ายควบกบัเงนิ
เดือน	หรือค่าจ้างประจ�าซึ่งสมาชิกได้
รับจากกรมเจ้าสังกัด	 และหมายถึง
บ�านาญตามกฏหมายว่าด้วยบ�านาญ
ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการ

ข้อ	4	 ในข้อบังคับนี้
	 “สหกรณ์”	 หมายความว่า	
สหกรณ ์ออมทรัพย ์ ข ้ า ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด
	 “สมาชิก”	 หมายความว ่า	
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด
	 “คณะกรรมการด�าเนินการ”	
หมายความว่า	คณะกรรมการด�าเนนิการ	
สหกรณ ์ออมทรัพย ์ ข ้ า ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ	จ�ากัด
	 “ เจ ้ าหน ้ าที่ ของสหกรณ ์”	
หมายความว่า	ผูจ้ดัการ	และเจ้าหน้าที	่
อื่นๆ	ซึ่งสหกรณ์แต่งตั้ง	หรือจ้างและ
แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งหน้าที่ประจ�า
หรอืปฏิบติังานอย่างใดอย่างหนึง่	เพือ่
ประโยชน์แก่กิจการของสหกรณ์
	 “ส่วนรำชกำร”	หมายความว่า	
ส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ	
กระทรวงวัฒนธรรม	 กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา		รวมถึงส�านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 และส่วน
ราชการในกระทรวงการอุดมศึกษา	
วิทยาศาสตร์	 วิจัยและนวัตกรรม	 ที่
เคยเป็นส่วนราชการในกระทรวง
ศกึษาธกิาร		(ส�านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา)	 และมีบุคลากรเป็น
สมาชิกของสหกรณ์
	 “เงนิได้รายเดอืน”	หมายความ
ว่า	 เงินเดือนและเงินที่จ่ายควบกับ 
เงนิเดอืน	หรอืค่าจ้างประจ�าซึง่สมาชิก
ได้รับจากส่วนรำชกำร	 และหมายถึง
บ�านาญตามกฏหมายว่าด้วยบ�านาญ
ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการ	และ
บ�าเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจ�า

	 เพื่อให้รับสมาชิกจาก
ส่วนราชการในกระทรวง
ศึกษาธิการ	 ส�านักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร
อดุมศกึษา	(เดมิ)	ทีโ่อนไป
เ ป ็ นส ่ ว น ร าชก า ร ใน
ก ร ะท ร ว ง อุ ดมศึ ก ษ า
วิทยาศาสตร์	 วิจัยและ
นวัตกรรม	 ตาม	 พ.ร.บ.	
ปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	
กรม	(ฉบบัที	่19)	พ.ศ.	2562

	 แก้ไขตามค�านิยาม
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ล�ำดับที่ ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับที่แก้ ไขใหม่ เหตุผล

2. ข้อ	7	 วัตถุประสงค ์	 สหกรณ์ น้ีมี
วตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดา
สมาชิก	 โดยวิธีช ่วยตนเองและ 
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลัก
สหกรณ์	รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1)	ส่งเสริมให้สหกรณ์ออมทรัพย์	
โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งราย
ได้ของตนไว้ในทางอันมัน่คงและได้รบั
ประโยชน	์ตามสมควร
(2)	ส ่งเสริมให ้สมาชิกช ่วยเหลือ
ตนเอง	และช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกนัใน
หมู่สมาชิก
(3)	รับเงินฝากประเภทออมทรัพย์	
หรือประเภทประจ�าจากสมาชิก	 หรือ
สหกรณ์อื่น	 หรือสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์	ซึง่มสีมาชกิของสมาคมนัน้
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ผู้รับฝากเงิน

(4)	 จัดหาเงินทุนเพื่อ กิจการตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(5)	ให้เงินกู้แก่สมาชิก
(6)	ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน	
(7)	ซื้อหุ ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุ-
ประสงค์	เพือ่ให้ความช่วยทางการเงิน
แก่สหกรณ์
(8)	ซื้อหุ ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือ
สหกรณ์อื่น	ๆ
(9)	ซือ้หุ้นของสถาบนัทีป่ระกอบธรุกิจ
อนัท�าให้เกดิความสะดวกหรอืส่งเสรมิ
ความเจริญกิจการของสหกรณ์
(10)	 ซ้ือหลักทรัพย ์รัฐบาลหรือ
รัฐวิสาหกิจ
(11)	 ออก ต๋ัว สัญญาใช ้ เ งิ นและ
ตราสารการเงิน
(12)	 ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตาม
กฎหมายและตามท่ีคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก�าหนด

ข้อ	7	 วัตถุประสงค ์	 สหกรณ์นี้มี
วตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดา
สมาชิก	 โดยวิธีช ่วยตนเองและ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลัก
สหกรณ	์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1)	 ส่งเสรมิให้สมาชกิออมทรัพย์	โดย
ช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้
ของตนไว้ในทางอันม่ันคงและได้รับ
ประโยชน	์ตามสมควร
(2)	ส ่งเสริมให ้สมาชิกช ่วยเหลือ
ตนเอง	และช่วยเหลือซ่ึงกันและกนัใน
หมู่สมาชิก
(3)	รับเงินฝากประเภทออมทรัพย์	
หรือประเภทประจ�าจากสมาชิก	 หรือ
สหกรณ์อื่น	 หรือสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ของสหกรณ์	หรอืนติิบคุคล
อื่น ท่ีมีบุคลำกรของนิติบุคคลน้ัน 
เป็น สมำชิกของสหกรณ์ไม่น้อยกว่ำ
กึ่งหนึ่ง 
(4)	จัดหาเงินทุนเพื่อกิจการตาม
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(5)	ให้เงินกู้แก่สมาชิก
(6)	ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน	
(7)	ซื้อหุ ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุ-
ประสงค์	เพือ่ให้ความช่วยทางการเงิน
แก่สหกรณ์
(8)	ซื้อหุ ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือ
สหกรณ์อื่น	
(9)	ซือ้หุ้นของสถาบนัทีป่ระกอบธรุกจิ
อนัท�าให้เกดิความสะดวกหรอืส่งเสรมิ
ความเจริญกิจการของสหกรณ์
(10)	 ซื้ อหลั กทรัพย ์ รั ฐบาลหรื อ
รัฐวิสาหกิจ
(11)	 ออกตั๋ ว สัญญาใช ้ เ งิ นและ
ตราสารการเงิน
(12)	 ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตาม
กฎหมายและตามที่คณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก�าหนด

	 ตัดค�าว่าสหกรณ์	ออก
ใช้ค�าว่า	สมาชิก	แทน

	 เพิ่มการรับเงินฝาก
จากนติบิคุคล		ตามมาตรา	
46	(5)	แห่ง	พ.ร.บ.	สหกรณ์	
(ฉบับที่	3)	พ.ศ.2562
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3.

(13)	 ด�าเนินการให้กู้เพื่อการเคหะ
(14)	 ให้สวสัดกิารและการสงเคราะห์
ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(15)	 ร่วมมอืกบัทางราชการ	สนันบิาต	
สหกรณ์แห่งประเทศไทย	 ชุมนุม
สหกรณ ์ ห รื อสหกรณ ์ อื่ น 	 เพื่ อ 
ส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของ
สหกรณ์
(16)	 กระท�าการต่าง	ๆ 	ตามทีอ่นญุาต
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์	 เพื่อให้
เป ็นไปตามวัตถุประสงค ์ ท่ีกล ่าว 
ข้างต้นรวมถึงซื้อ	 ถือกรรมสิทธิ์	 หรือ
ทรพัย์สิทธคิรอบครอง	กู	้ยมื	เช่า	หรอื
ให้เช่า	เช่าซือ้	หรอืให้เช่าซือ้	โอนหรอื
รับโอนสิทธิการเช่า	 หรือสิทธิการเช่า
ซื้อ	 ขายหรือจ�าหน่าย	 จ�านอง	 จ�าน�า
หรือ รับจ�าน�า	 ด ้วยวิธี อ่ืนใด	 ซ่ึง
ทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก
(17)	 ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
แก่สมาชิก
(18)	 ขอหรือรับความช่วยเหลือทาง
วิชาการจากทางราชการหน่วยงาน
ของต่างประเทศ	หรือบุคคลอื่นใด
(19)	 ด�าเนินกิจการอย่างอ่ืนบรรดาท่ี
เกี่ยวกับ	 หรือเนื่องในการจัดให้เสร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

ข้อ	8	 ท่ีมาของทุน	 สหกรณ์อาจหา
ทุนเพ่ือด�าเนินงานตามวัตถุประสงค	์
ดังต่อไปนี้
(1)	ออกหุ้น
(2)	 รับฝาก เ งินจากสมาชิ กหรื อ
สหกรณ์อื่น

(3)	 กู้ยีมเงินและรับเงินจากการออก
ตัว๋สญัญา	ใช้เงนิและตราสารการเงนิ
(4)	สะสมทุนส�ารองและทุนอื่นๆ

(13)	 กำรให้กู้เพื่อกำรเคหะ
(14)	 ให้สวสัดกิารและการสงเคราะห์
ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
(15)	 ร่วมมอืกบัทางราชการ	สนันบิาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย	 ชุมนุม
สหกรณ ์ ห รื อสหกรณ ์ อื่ น 	 เพื่ อ 
ส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของ
สหกรณ์
(16)	 กระท�าการต่าง	ๆ 	ตามทีอ่นญุาต
ไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์	 เพื่อให้
เป ็นไปตามวัตถุประสงค ์ ท่ีกล ่าว 
ข้างต้นรวมถึงซื้อ	 ถือกรรมสิทธิ์	 หรือ
ทรพัย์สิทธิครอบครอง	กู	้ยมื	เช่า	หรอื
ให้เช่า	เช่าซือ้	หรอืให้เช่าซือ้	โอนหรอื
รับโอนสิทธิการเช่า	 หรือสิทธิการเช่า
ซื้อ		ขายหรือจ�าหน่าย		จ�านอง	จ�าน�า
หรือรับจ�าน�า	 ด ้วยวิธี อ่ืนใด	 ซึ่ ง
ทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก
(17)	 ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
แก่สมาชิก
(18)	 ขอหรือรับความช่วยเหลือทาง
วิชาการ	 จากทางราชการหน่วยงาน
ของต่างประเทศ	หรือบุคคลอื่นใด
(19)	 ด�าเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่
เกี่ยวกับ	หรือเนื่องในการจัดให้ส�าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

ข้อ	8	 ที่มาของทุน	 สหกรณ์อาจหา
ทุนเพ่ือด�าเนินงานตามวัตถุประสงค	์
ดังต่อไปนี้
(1)	ออกหุ้น
(2) รับฝำกเงินจำกสมำชิก สมำชิก
สมทบ สหกรณ์อื่น สมำคมฌำปนกิจ
สงเครำะห์สหกรณ์ หรือนิติบุคคลอื่น
ท่ีมีบุคลำกรของนิติบุคคลนั้นเป็น
สมำชิกสหกรณ์ไม่น้อยกวำ่กึ่งหนึ่ง
(3)	 กู้ยีมเงินและรับเงินจากการออก
ตัว๋สญัญา	ใช้เงนิและตราสารการเงนิ
(4)	สะสมทุนส�ารองและทุนอื่นๆ

	 ตัดค�าว่า	ด�าเนิน	ออก

	 เพื่ อ ให ้ เป ็นไปตาม
มาตรา	46	(5)	แห่งพ.ร.บ.	
สหกรณ์	 (ฉบับที่	3)	พ.ศ.	
2562
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4.

5.

(5)	รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้
ยกให้

ข้อ	14	 การรับฝากเงิน	 สหกรณ์อาจ
รับฝากประเภทออมทรัพย ์หรื อ
ประเภทประจ�าจากสมาชิก	 หรือ
สหกรณ์อื่น	 หรือสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์	ซ่ึงมสีมาชกิของสมาคมนัน้
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ผู้รับฝากเงินได้	 ตามระเบียบ
ของสหกรณ์	 ท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์

	 ให ้สหกรณ์ด�ารงสินทรัพย์
สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์	 และ 
วิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

ข้อ	36	 คณุสมบตัขิองสมาชิก	สมาชิก
ต้องมีคุณสมบัต	ิดังนี้
(1)	 เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
(2)	 เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ

(3)	 เป็นข้าราชการหรอืลกูจ้างประจ�า		
หรือพนักงานราชการ

ก.	 สังกัดในกรมหรือส่วนราชการท่ี
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม	
ทีท่�าการเบกิจ่ายเงินเดอืนจากฝ่ายคลงั
หรือต้นสังกัด
ข.	 ในสถานศึกษาของรัฐสังกัดกรม
ที่ท�าการเบิกจ่ายเงินเดือนจากต้น
สังกัด	 หรือส่วนราชการที่เรียกขื่อ
อย ่ างอื่ นที่ มี ฐานะเป ็นกรมหรือ
พนั ก ง านมหาวิ ท ย า ลั ยและ ให ้
หมายความรวมถึงพนักงานซึ่งสังกัด
ส� า นั ก ง า นคณะก ร ร ม ก า ร ก า ร
อุดมศึกษาด้วย

(5)	รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้
ยกให้

ข้อ	14	 การรับฝากเงิน	 สหกรณ์อาจ
รับฝากประเภทออมทรัพย ์หรื อ
ประเภทประจ�าจากสมาชิก	 หรือ
สหกรณ์อื่น	 หรือสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์	หรอืนติบิคุคล ซึง่
มีบุคลำกรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของ
นิติบุคคลน้ัน เป็นสมำชิกสหกรณ์  
ตำมระเบียบของสหกรณ์ ท่ีได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียน
สหกรณ์
	 ให ้สหกรณ์ด�ารงสินทรัพย์
สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์	 และ 
วิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

ข้อ	36	คุณสมบัติของสมาชิก	สมาชิก
ต้องมีคุณสมบัต	ิดังนี้
(1)	 เป็นผู ้เห็นชอบในวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
(2) เป ็ นบุ คคลธรรมดำที่ บ รร ลุ
นิติภำวะ และมีสัญชำติไทย

(3) เป็นข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ�ำ 
พนักงำนรำชกำร หรือพนักงำน
มหำวิทยำลัย
ก. ในส่วนรำชกำรท่ีท�ำกำรเบิกจ่ำย 
เงินเดือนจำกส่วนรำชกำรหรือต้น
สังกัด

ข. ในสถำนศึกษำในส่วนรำชกำรของ
รัฐ หรือในก�ำกับของรัฐ ที่ท�ำกำรเบิก
จ่ำยเงินเดือนจำกส่วนรำชกำรหรือ 
ต้นสังกัด

	 เพื่ อ ให ้ เป ็นไปตาม
มาตรา	46	(5)	แห่ง	พ.ร.บ.	
สหกรณ	์(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	
2562

เพื่อให้เป็นไปตาม	
มาตรา	4	แห่ง	พ.ร.บ
สหกรณ์(ฉบับที	่3)		
พ.ศ.2562
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6.

7.

(4)	 เจ้าหน้าที่สหกรณ์

(5)	 เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม
(6)	มิ ได ้ เป ็นสมาชิ ก ในสหกรณ ์ 
ออมทรัพย์อ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
ให้กู้ยืมเงิน

ข้อ	51/2	คณุสมบตัขิองสมาชกิสมทบ	
สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัต	ิดังนี้
(1)	 เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์
ของสหกณ์
(2)	 เป ็น บุคคลธรรมดา ท้ังบรรลุ
นิติภาวะ	 และยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ในกรณีท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะจะต้อง
ได้รับค�ายินยอมจากผู้ปกครองเป็น 
ลายลักษณอักษร
(3)	 เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม
(4)	 เป็นผูท้ีจ่ะปฎบิติัตามกฎหมาย		ข้อ
บังคับ	 ระเบียบ	 มติ	 และค�าสั่งของ
สหกรณ์
(5)	มิ ได ้ เป ็นสมาชิ ก ในสหกรณ ์ 
ออมทรัพย์อ่ืนท่ีมีวัตถุประสงค์ในการ
ให้กู้ยืม
(6)	 เป็นนิติบุคคล

ข้อ	57	 คณะกรรมการด�าเนินการ				
ให้สหกรณ์มคีณะกรรมการด�าเนนิการ
สหกรณ์	 ประกอบด้วย	 ประธาน
กรรมการหน่ึงคน	 และกรรมการอื่น 
อีกไม่เกิน	 14	 คน	 ซึ่งท่ีประชุมใหญ่
เลือกตั้งจากสมาชิกให้คณะกรรมการ
ด�าเนินการเลือกตั้งระหว่างกันเองขึ้น

(4)	เจ้าหน้าทีส่หกรณ์		และเจ้ำหน้ำที่
สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สหกรณ์
(5)	 เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม
(6)	 มิ ได ้ เป ็นสมา ชิกในสหกรณ ์ 
ออมทรัพย์อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในการ
ให้กู้ยืมเงิน

ข้อ	51/2	คณุสมบตัขิองสมาชกิสมทบ	
สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี้
(1)	 เป็นผู ้เห็นชอบในวัตถุประสงค์
ของสหกณ์
(2) เป ็ นบุ คคลธรรมดำที่ บ รร ลุ
นิติภำวะ และมีสัญชำติไทย

(3)	 เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม
(4)	 เป็นบิดา	มารดา	คูส่มรส	หรือบตุร
ของสมาชิก

(5) เป ็นผู ้ที่ เคยรับรำชกำร หรือ
ลูกจ้ำงประจ�ำ ในส่วนรำชกำรหรือผู้
ที่เคยเป็นเจ้ำหนำ้ที่ของสหกรณ์
(6) มิได้เป็นสมำชิก หรือสมำชิก
สมทบของสหกรณ์อื่น
(7) ไม่เคยถูกให้ออกจำกกำรเป็น
สมำชิกสหกรณ์ไม่ว่ำด้วยกรณีใดๆ
(8) ไม่เป็นบุคคลไร้ควำมสำมำรถ 
หรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
(9) ไม ่ เ ป ็ นหรื อ เคย เป ็ นบุ คคล 
ล้มละลำย

ข้อ	57	 คณะกรรมการด�าเนินการ				
ให้สหกรณ์มคีณะกรรมการด�าเนนิการ
สหกรณ์	 	 ประกอบด้วย	 ประธาน
กรรมการหนึ่งคน	 และกรรมการอ่ืน 
อีกสิบสี่คน	 ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
จากสมาชิกให้คณะกรรมการด�าเนิน
การเลือกตั้งระหว่างกันเองขึ้นด�ารง

ให้เจ้าหน้าที่สมาคม
เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้

	 เพื่ อ ให ้ เป ็นไปตาม
มาตรา	 4	 แห่ง	 พ.ร.บ.	
สหกรณ์	 (ฉบับที	่3)	พ.ศ.	
2562

	 เพื่ อ ให ้ เป ็นไปตาม
มาตรา	 4	 แห่ง	 พ.ร.บ.	
สหกรณ	์(ฉบับที่	3)	พ.ศ.
2562	 ยกเลิกคุณสมบัติ
เดิม
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ด�ารงต�าแหน่งรองประธานกรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคน	 เลขานุการคน
หนึ่ง	 และหรือ/เหรัญญิกคนหน่ึง 
นอกนัน้เป็นกรรมการและปิดประกาศ
ให้ทราบโดยท่ัวกัน	 ณ	 ส�านักงาน
สหกรณ์			
	 	 ห้ามไม่ให้บุคคลซ่ึงมีลักษณะ
ดงัต่อไปนี	้เป็นหรอืท�าหน้าทีก่รรมการ
ด�าเนินการ
(1)	 เ คย ได ้ รั บ โทษจ� าคุ ก โดยค� า
พิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	 เว้นแต่เป็น
โทษส�าหรับความผิดท่ีได้กระท�าโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(2)	 เคยถูกไล่ออก	 ปลดออก	 หรือให้
ออกจากราชการ	 องค์กร	 หน่วยงาน
ของรฐัหรอืเอกชน	ฐานทจุรติต่อหน้าที่
(3)	 เคยถุ ก ให ้พ ้ นจากต� าแหน ่ ง
กรรมการ	 หรือมีค�าวินิจฉัยเป็นที่สุด 
ให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ	 ตาม 
ค�าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4)	 เคยถูกที่ประชุมใหญ ่มีมติ ให ้
ถอดถอนออกจากต�าแหน่งกรรมการ		
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5)	สมาชกิซึง่ผดินดัการช�าระเงนิงวด
ช�าระหนี	้ไม่ว่าต้นเงนิหรอืดอกเบีย้	ใน
ระยะเวลาสองปีทางบัญชี	 นับแต่ปีที่
ผดินดั	ถงึปีทีเ่ลอืกตัง้กรรมการด�าเนนิ
การ	เว้นแต่การผดินดันัน้มิได้เกดิจาก
การกระท�าของตนเอง
(6)	ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้

ต�าแหน่งรองประธานกรรมการคน
หนึ่งหรือหลายคน	เลขานุการคนหนึ่ง	
และหรือ/เหรัญญิกคนหนึ่ง	 นอกน้ัน
เป็นกรรมการและประกาศให้ทราบ
โดยทั่วกัน	ณ	ส�านักงานสหกรณ	์			
ก. คุณสมบัติกรรมกำรด�ำเนินกำร  
กรรมกำรด�ำเนินกำรต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
(1) ต ้องเป ็นสมำชิกสหกรณ ์มำ 
ติดต่อกนั ไม่น้อยกว่ำสองปีทำงบญัชี 
นบัแต่ปีทีเ่ข้ำเป็นสมำชกิถงึปีทีส่มคัร
เข้ำรับกำรเลือกต้ังเป็นกรรมกำร
ด�ำเนินกำร
(2) ต้องรับรำชกำรหรือปฏิบัติหน้ำที่
อยู ่ ในส ่วนรำชกำรที่ลงสมัครรับ 
เลือกตั้ง ตั้งแต่วันสมัคร จนถึงวัน
ประชุมใหญ่ ซึ่งมีกำรเลือกตั้ง
(3) ต ้องรับเงินบ�ำนำญหรือเงิน
บ�ำเหน็จรำยเดือน ในส่วนรำชกำรท่ี
ลงสมัครรับเลือกตั้ง
(4) มีคุณสมบัติอื่นตำมที่ก�ำหนดใน
กฎกระทรวง
(5 ) มี คุณสมบั ติ อื่ น ต ำมที่ น ำ ย
ทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
ข. ลักษณะต้องหำ้ม ห้ำมไม่ให้บุคคล
ซึง่มลีกัษณะดงัต่อไปนี ้ท�ำหน้ำทีเ่ป็น
กรรมกำรด�ำเนินกำร
(1) เคยได ้รับโทษจ�ำคุก โดยค�ำ
พพิำกษำถงึทีส่ดุให้จ�ำคกุ  เว้นแต่เป็น
โทษส�ำหรับควำมผิดที่ได้กระท�ำโดย
ประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือ 
ให้ออกจำกรำชกำร องค์กร หรือ
หน่วยงำนของรัฐ หรือเอกชน ฐำน
ทุจริตต่อหน้ำที่
(3) เคยถูก ให ้พ ้นจำกต� ำแหน ่ ง
กรรมกำร หรือค�ำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้

	 ก� า ห น ด คุ ณ สมบั ต	ิ		
กรรมการด�าเนินการให้
ชัดเจน	 และเป็นไปตาม
มาตรา	 52	 และมาตรา	
89/2	 (2)	 แห่ง	 พ.ร.บ.	
สหกรณ	์(ฉบับที	่3)	พ.ศ.	
2562

	 ก� า ห น ด ลั ก ษ ณ ะ 
ต้องห้ามให้ชัดเจนและ
เป ็นไปตามมาตรา	 52	
และ	 มาตรา	 89/2	 (2)	
แห่ง	พ.ร.บ.	สหกรณ์
(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2562
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พ้นจำกต�ำแหน่งกรรมกำร ตำม
มำตรำ 22 (4)
(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให ้
ถอดถอนจำกต�ำแหน่งกรรมกำร
เพรำะเหตุทุจริตต่อหน้ำที่
(5) เคยถูกสั่งให้พ้นจำกต�ำแหน่ง
กรรมกำร หรือผู้จัดกำร ตำมมำตรำ 
89/3 วรรคสอง
(6) เป็นกรรมกำรหรือผู ้จัดกำรใน
สหกรณ์ท่ีถกูสัง่เลกิ ตำมมำตรำ 89/3 
วรรดสอง
(7) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ำม
ตำมที่นำยทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
(8) เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ำม
ตำมที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
(9) เป็นสมำชิกที่ผิดนัดหรือผิดนัด
ช�ำระหนีไ้ม่ว่ำต้นเงนิหรอืดอกเบีย้ ใน
ระยะเวลำสองปีบัญชี นับแต่วันท่ี
ผิดนัด ถึงวันที่สมัครเข ้ำรับกำร 
เลือกตั้งเป็นกรรมกำรด�ำเนินกำร
สหกรณ์ เว้นแต่กำรผดินดันัน้มไิด้เกดิ
ขึ้นจำกกำรกระท�ำของตนเอง
(10) ผู้ซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ในสหกรณ์นี้
(11) เคยถูกให ้ออกจำกกำรเป ็น
สมำชิกของสหกรณ์ไม่ว่ำด้วยเหต ุ
ใดๆ
(12) เ ป ็ นสมำชิ กของสหกรณ  ์
ติดต่อกันไม่ครบสองปีบัญชี นับแต่ 
วันเข้ำเป็นสมำชิกถึงวันสมัครเข้ำรับ
กำรเลือกตั้ง
(13) เป็นหรอืเป็นบคุคลที ่ ส�ำนกังำน 
บังคับคดี หรือส�ำนักงำนสรรพำกร 
อำยัดเงินค่ำหุ ้น เงินปันผล เงิน 
เฉลี่ยคืน หรือเงินอื่นใด
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8.

	 เพิ่มระเบียบฯการรับ
เ งินฝากจากนิติบุคคล	
ตามมาตรา	46	(5)	แห่ง
พ.ร.บ.	สหกรณ์	(ฉบบัที	่3)	
พ.ศ.	2562

ข้อ	85	 ระเบียบของสหกรณ	์ให้คณะ	
กรรมการด�าเนนิการ	มอี�านาจก�าหนด
ระเบียบต่างๆ	 เพื่อด�าเนินการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้	
และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ
งานของสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1)	ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น
(2)	ระเบียบว่าด้วยการรับฝากจาก
สมาชิกสหกรณ์
(3)	ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน
จากสหกรณ์อื่น
(4) ระเบียบว่ำด้วยกำรรับเงินฝำก
จำกนิติบุคคล
(5)	ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู ้แก่
สมาชิกสหกรณ์
(6)	ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู ้แก่
สหกรณ์
(7)	ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิก
ระหว่างสหกรณ์
(8)	ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและ
เก็บรักษาเงิน
(9)	ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์
(10)	 ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อ
สาธารณประโยชน์
(11)	 ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษา
(12)	 ระเบียบอื่นๆ	 ที่คณะกรรมการ
ด�าเนินการเห็นสมควรก�าหนดให้มี	
เพื่อสะดวกและเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ งานของสหกรณ ์ 	 เฉพาะ
ระเบียบข้อ	(2), (3), (4), (6)	ต้องได้
รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์เสียก่อน	 จึงจะใช้บังคับได้			
ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการ
ด�าเนนิการก�าหนดใช้แล้ว	ให้ส่งส�าเนา
ให้นายทะเบียนสหกรณ	์กรมส่งเสริม	
สหกรณ	์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทราบ

ข้อ	85	 ระเบียบของสหกรณ	์ให้คณะ	
กรรมการด�าเนนิการ	มอี�านาจก�าหนด
ระเบียบต่างๆ	 เพื่อด�าเนินการให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับน้ี	
และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติ
งานของสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1)	ระเบียบว่าด้วยการถือหุ้น
(2)ระเบียบว่าด้วยการรับฝากจาก
สมาชิกสหกรณ์
(3)	ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน
จากสหกรณ์อื่น

(4)	ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู ้แก่
สมาชิกสหกรณ์
(5)	ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู ้แก่
สหกรณ์
(6)	ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิก
ระหว่างสหกรณ์
(7)	ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและ
เก็บรักษาเงิน
(8)	ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีของ
สหกรณ์
(9)	ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพ่ือ
สาธารณประโยชน์
(10)	 ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษา
(11)	 ระเบียบอื่นๆ	 ท่ีคณะกรรมการ
ด�าเนินการเห็นสมควรก�าหนดให้ม	ี
เพื่อสะดวกและเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ งานของสหกรณ ์ 	 เฉพาะ
ระเบียบข้อ	 (2),	 (3),	 (5)	 ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์เสียก่อน	 จึงจะใช้บังคับได้	
ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการ
ด�าเนนิการก�าหนดใช้แล้ว	ให้ส่งส�าเนา
ให้นายทะเบยีนสหกรณ์		กรมส่งเสรมิ
สหกรณ์	และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ทราบ
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9.

	 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ

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

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

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

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

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

ข้อ	86	 ก า รด� า เ นิ น ค ดี กั บ ค ว าม 
เสียหาย	 ในกรณีที่ทรัพย ์สินของ
สหกรณ์ถูกยักยอก	 หรือฉ้อโกง	 หรือ
ต้องเสียหายประการใดๆ	ก็ด	ีหรือใน
กรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู ้ตาม 
ข้อ	85	(4),	 (5)	แต่มิได้รับช�าระตาม
เรียกก็ดี	 คณะกรรมการด�าเนินการ	
ต ้องร ้องทุกข ์หริอฟ ้องคดีภายใน
ก�าหนดอายุความ

ข้อ	86	 ก า รด� า เ นิ น คดี กั บ ค ว าม 
เสียหาย	 ในกรณีที่ทรัพย ์สินของ
สหกรณ์ถูกยักยอก	 หรือฉ้อโกง	 หรือ
ต้องเสียหายประการใดๆ	ก็ด	ีหรือใน
กรณีที่สหกรณ์เรียกคืนเงินกู ้ตาม 
ข้อ	85	(5), (6)	แต่มิได้รับช�าระตาม
เรียกก็ดี	 คณะกรรมการด�าเนินการ	
ต ้องร ้องทุกข ์หริอฟ ้องคดีภายใน
ก�าหนดอายุความ

เนื่องจากเพิ่มระเบียบฯ 
(4)	ระเบียบว่าด้วยการรบั
เงินฝากจากนิติบุคคล	 จึง
เลื่อน	 (4),	 (5)	 เป็น	 (5),	
(6)	ของข้อ	86
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ระเบียบวาระที่

เรื่องพิจารณาการขอตัดหนี้สูญ15
	 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จ�ากัด	 ขอจ�าหน่ายหนี้สูญลูกหนี้

ตามค�าพิพากษา	 จ�านวน	 2	 ราย	 ลูกหนี้เหล่านี้	 สหกรณ์ได้ติดตามทวงหนี้และด�าเนินคดีจนถึงที่สุด 

พร้อมทั้ง	 ได้ท�าการสืบทรัพย์บังคับคดี	 จนพ้นระยะเวลาการบังคับคดีแล้วทั้ง	 2	 ราย	 จึงขอเสนอ														

ตัดหนี้สูญ	จ�านวน	2	ราย	ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์	ว่าด้วยการตัดหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ของ

สหกรณ์และกุล่มเกษตรกร	พ.ศ.	2546	ทั้งนี้	สหกรณ์ฯ	ยังติดตามเรียกเก็บหนี้ได้เมื่อคดีพ้นระยะเวลา															

การบังคับคดีแล้ว	โดยมีรายละเอียด	ที่เสนอขอตัดหนี้สูญต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าป	ี2562	ดังนี้

 รำยที่ 1   นำยสุชำติพงษ์  จันทรัตน์

ชื่อ	–	สกุล นายสุชาติพงษ์		จันทรัตน์

ประเภทเงินกู้ เงินกู้สามัญไม่เกินทุนเรือนหุ้น

เลขที่สัญญาเงินกู้ สห.47-02617	และ	ฉฉ.47-07401

หลักประกัน	 ทุนเรือนหุ้น

จ�านวนเงินกู้ 95,000.-	บาท

เงินต้นและดอกเบี้ยคงค้าง 10,829.09	บาท	และดอกเบี้ย	2,024	บาท

จ�านวนเงินที่ขออนุมัติตัดหนี้สูญ 12,853.98	บาท	(ทางบัญชี)

หมายเลขคดี คดีหมายเลขแดงที่	3478/2550	ลงวันที่	17	กันยายน	2550

การด�าเนินคดีและการช�าระหนี้ สหกรณ์	ฟ้องนายสุชาติพงษ	์ 	จันทรัตน์	 (จ�าเลย)	 เมื่อวันที่	1	
สิงหาคม	 2550	 ฐานความผิดกู้ยืม	 โดยโจทก์ขอให้ช�าระหนี้	 จ�านวน	
10,829.09	บาท	พร้อมดอกเบีย้อตัราร้อยละ	7.5	ต่อปี	ของต้นเงนิและ
ดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง	2,024.89	บาท

เมื่อวันที่	 17	กันยายน	2550	ศาลพิพากษาให้จ�าเลยช�าระหนี้
พร้อมดอกเบี้ย	ในอัตราร้อยละ	7.5	ต่อปี	ของต้นเงิน	10,829.09	บาท	
และดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง	จ�านวน	2,024.89	บาท	เมื่อจ�าเลยผิดนัด	ไม่
ปฏิบัติตามค�าพิพากษา	 สหกรณ์จึงขอศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อ
ด�าเนนิการสบืทรพัย์และบงัคบัคด	ีตัง้แต่ปี	2550	สหกรณ์ฯ	ได้มอบหมาย	
ให้ทนายความด�าเนินการสืบทรัพย์และบังคับคดีตลอดมา	 แต่ไม่พบ
ทรัพย์สินของจ�าเลยและคู่สมรสแต่อย่างใด

ยอดหนี้ค้างช�าระ	 ต้นเงิน	 10,829.09	 บาท	 และดอกเบี้ยตาม 
ค�าพิพากษา	จ�านวน	2,024.89	บาท
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เหตุผลในการเสนอตัดหนี้สูญ 1.		จากการสบืทรัพย์ยงัไม่พบทรพัย์สินอืน่ใดทีเ่ป็นของลกูหนีพ้พิากษา	
สหกรณ์ได้ด�าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายจนคดีถึงที่สุด

2.	 คดีหมดอายุความแล้ว	 (พ้นระยะเวลาการบังคับคดี	 วันที่	 17	
กันยายน	2560)

ความเห็นของคณะกรรมการ
ด�าเนินการ

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ฯ	 ชุดที่	 39	 มีมติในการ
ประชุม	ครั้งที่	13	เมื่อวันที่	26	ธันวาคม	2562	อนุมัติเสนอขอตัดหนี้
สญูต่อทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ�าปี	2562	ลกูหนี	้ราย	นายสชุาตพิงษ์		
จันทร์รัตน์	จ�านวนเงิน	12,853.98	บาท	(ตัวเลขทางบัญชี)

หมายเหตุ สมาชิกได้กู้เงินจากสหกรณ์เป็นจ�านวนเงิน	 95,000	 บาท	 ส่ง
ช�าระเป็นเงินต้น	 84,170.91	 บาท	 ดอกเบี้ย	 3,463.75	 บาท	 
รวม	 87,634.66	 บาท	 ดังนั้นสหกรณ์ได้รับช�าระหน้ีน้อยกว่าเงิน 
ให้กู้เป็นเงินเพียง	7,365.34	บาท

 รำยที่ 2   นำงสำวรุ่งทิพย์  ไพศำลสุทธิเดช

ชื่อ	–	สกุล น.ส.รุ่งทิพย์		ไพศาลสุทธิเดช

ประเภทเงินกู้ เงินกู้สามัญ

เลขที่สัญญาเงินกู้ สม.46-02708

หลักประกัน	(ผู้ค�้าประกัน) นายณัฎฐ์คเณศ		สุรดีวราพันธ์

จ�านวนเงินกู้ 350,000.-	บาท

เงินต้นคงค้าง 105,476.41	บาท

จ�านวนเงินที่ขออนุมัติตัดหนี้สูญ 105,476.41	บาท	(ทางบัญชี)

หมายเลขคดี คดีหมายเลขแดงที่	3332/2551	ลงวันที่	2	กันยายน	2551

การด�าเนินคดีและการช�าระหนี้ สหกรณ์	ฟ้อง	น.ส.รุ่งทิพย์		ไพศาลสุทธิเดช	(จ�าเลย)	เมื่อวันที	่
3	กรกฎาคม	2551		ฐานความผดิกู้ยืม	โดยโจทก์ขอให้ช�าระหนี	้จ�านวน	
225,764.91	บาท		พร้อมดอกเบีย้อตัราร้อยละ	7.5	ต่อปี	และดอกเบีย้
จ�านวน15,631.16	บาท	ของต้นเงิน	210,133.75	บาท

เม่ือวันที่	 2	 กันยายน	 2551	 ศาลพิพากษาให้จ�าเลยทั้งสอง 
ร่วมกันช�าระเงินจ�านวน	 225,764.91	 บาท	 พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 
ร้อยละ	 7.5	 ต่อปี	 ของต้นเงิน	 210,133.75	 บาท	 เม่ือจ�าเลยผิดนัด 
ไม่ปฏิบัติตามค�าพิพากษา	สหกรณ์จึงขอศาลออกหมายบังคับคดี	เพื่อ
ด�าเนนิการสบืทรพัย์และบงัคบัคด	ีตัง้แต่ปี	2551	สหกรณ์	ได้มอบหมาย	
ให้ทนายความด�าเนินการสืบทรัพย์และบังคับคดีตลอดมา	 แต่ไม่พบ
ทรัพย์ของจ�าเลยทั้งสองและคู่สมรสแต่อย่างใด

ยอดหนี้ค้างช�าระ	ต้นเงิน	105,476.41	บาท

เหตุผลในการเสนอตัดหนี้สูญ 1.		จากการสบืทรัพย์ยงัไม่พบทรพัย์สินอืน่ใดทีเ่ป็นของลกูหนีพ้พิากษา	
สหกรณ์ได้ด�าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายจนคดีถึงที่สุด

2.	คดีหมดอายุความแล้ว	(พ้นระยะเวลาการบงัคบัคดี	วนัที	่2	กนัยายน	
2561)
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ความเห็นของคณะกรรมการ
ด�าเนินการ

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ฯ	 ชุดที่	 39	 มีมติในการ
ประชุม	ครั้งที่	13	เมื่อวันที่	26	ธันวาคม	2562	อนุมัติเสนอขอตัดหนี้
สูญต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2562	 ลูกหนี	้ ราย	 น.ส.รุ่งทิพย	์	
ไพศาลสุทธิเดช	จ�านวนเงิน	105,476.41	บาท

หมายเหตุ สมาชกิได้กูเ้งนิจากสหกรณ์เป็นจ�านวนเงนิ	350,000.-	บาท	ส่ง
ช�าระเป็นเงินต้น	244,523.59	บาท	ดอกเบี้ย	64,357.89	บาท	รวม	
308,881.48	 บาท	 ดังน้ันสหกรณ์ได้รับช�าระหน้ีน้อยกว่าเงินให้กู้เป็น
เงินเพียง	41,118.52	บาท

	 ขณะที่พ้นระยะเวลาบังคับคดีแล้ว	 แต่การติดตามทวงถามนั้น	 สหกรณ์ยังสามารถ																	

ท�าได้ต่อไป

	 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาขอตัดจ�าหน่ายหนี้สูญ	จ�านวน	2	ราย
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เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี) 16



รายชื่อสมาชิกที่ถึงแก่กรรม

ภาคผนวก

	 1.	 นายเสวี	 นามาเรีย	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

	 2.	 นางสาวจิราภรณ์	 หาผลทรัพย์	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

	 3.	 จ.ส.อ.พิทักษ์	 วิเชียรปัญญา	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

	 4.	 นางสาวสุนันท์	 ตานิล	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ

	 	 	 	 	 บุคลากรทางการศึกษา

	 5.	 นายภัทราวุธ	 พันธุ์พุทธพงษ์	 สมาชิกสังกัด	 กรมศิลปากร

	 6.	 นายเผด็จพัฒน์	 พลับกระสงค์	 สมาชิกสังกัด	 กรมศิลปากร

	 7.	 นายชัยณรงค์	 ดีอินทร์	 สมาชิกสังกัด	 กรมศิลปากร

	 8.	 นางบงกช	 โพธิทอง	 สมาชิกสังกัด	 กรมศิลปากร

	 9.	 นายสมรักษ์	 นาคปลื้ม	 สมาชิกสังกัด	 กรมศิลปากร

	 10.	 นายสมปอง	 นกน้อย	 สมาชิกสังกัด	 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

	 11.	 นางเบญจศิริ	 นามโคตร	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

	 12.	 นายกิตติพัฒน์	 สัมมาพาณิชกุล	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

	 13.	 นายพานิชพล	 มงคลเจริญ	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

	 14.	 นางบุปผา	 สุขลิ้ม	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

	 15.	 นางสาวปัทมา	 ดิษยบุตร	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

	 16.	 นายธานินทร์	 วิชญ์นนทพันธ์	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

	 17.	 นางอัจฉรา	 ปัทมวิภาค	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(เดิม)

	 18.	 นางพิณทอง	 อินทรพรหม	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

	 19.	 นางขนิษฐา	 คุณาลัย	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

	 20.	 นายพีรัฐ	 ลิมปาภรณ์	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

	 21.	 นายทวิช	 ธีระพงษ์	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

	 22.	 นางสาวอภิรดา	 สุทธิสานนท์	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

	 23.	 นายสุรพล	 อินทรพงษ์	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

	 24.	 นายโกวิทย์	 กอบเพ็ชรหยก	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

	 25.	 นายไสว	 วงษ์กล�่า	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

	 26.	 นางวิไลลักขณา	 อินทร์ไทยวงศ์	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

	 27.	 นายส�ารวจ	 กิจโสภณ	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

	 28.	 นายเกียรติ	 อินรัมย์	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

	 29.	 นายนริศ	 เหมวิจิตร	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

	 30.	 นางสอาด	 รัศมี	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

	 31.	 นายรังสรรค์	 ถาวรสิวะวงษ์	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา



	 32.	 นายธงชัย	 สืบแก้ว	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

	 33.	 นางปราณีต	 วรรณบุตร	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

	 34.	 นายโกมล	 รักษ์วงศ์	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

	 35.	 ว่าที่ร้อยตรีไฉน	 เลาะเงิน	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

	 36.	 นายเอกพล	 อ่อนน้อมพันธุ์	 สมาชิกสังกัด	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

	 37.	 นายเชลียง	 เทียมสนิท	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

	 38.	 นายชัยวัฒน์	 อภิพัฒน์กชนนท์	 สมาชิกสังกัด	 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

	 39.	 นายสัมพันธ์	 ครองโพธิ์	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

	 40.	 นายณัช	 บุญมา	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

	 41.	 นายอรุณ	 จันทร์เที่ยง	 สมาชิกสังกัด	 ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

	 42.	 นางสาวรัชนี	 ปานบุญปลูก	 สมาชิกสังกัด	 กรมการศาสนา

	 43.	 นายประกอบ	 สุธนธัญญากร	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

	 44.	 นางสาววัชรี	 แก้วไทรเทียม	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

	 45.	 นางอุมา	 บูรณวิทย์	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

	 46.	 นายทองดี	 โสตะวงศ์	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

	 47.	 นายสุวัจน์	 แววนิล	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

	 48.	 นายวัฒนะ	 ปราถน์วิทยา	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

	 49.	 นายอ�าพันธ์	 ดีนิคม	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

	 50.	 นายสุวิน	 ชนีภาพ	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

	 51.	 นายไพบูลย์	 สารสัมฤทธิ์กุล	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

	 52.	 นางเตือนใจ	 แก้วโอภาส	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

	 53.	 นายค�าพันธ์	 ส�าราญสม	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

	 54.	 นายธงทัย	 เสียงเสนาะ	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

	 55.	 นายฤทธิ์	 มานะจิตต์	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

	 56.	 นางสาวประภัสสร	 ธีรการุญวงศ์	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

	 57.	 นายประดับ	 เรืองมาลัย	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

	 58.	 นางนภัสภร	 วรนิธิปรีชา	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

	 59.	 นายชีวี	 รัตนานุภาพ	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

	 60.	 ร.ต.สุนัย	 พิทักษ์อรรณพ	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

	 61.	 นายสุภรณ์	 ปัทมะสุนทร	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

	 62.	 นายสุชาติ	 ชื่นทรวง	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

	 63.	 นางสาวสุชยา	 เมธาศิลป์	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

	 64.	 นางจินตนา	 รัตนพิภพ	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

	 65.	 นางเจริญลักษณ์	 สงคะกุล	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

	 66.	 นางจิรพันธ์	 สิทธิเขตการ	 สมาชิกสังกัด	 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ



สารนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ.
เรียน  ท่านสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด

 สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร จ�ากดั  ได้ก่อตัง้

มาเป็นปีที่ 16 จากที่มีสมาชิกผู้ก่อตั้ง 400 คน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�านวนสมาชิกเพิ่มเป็น 8,512 คน   

นบัวา่เป็นการเจรญิเตบิโตทีม่ปีระสทิธภิาพ นั่นแสดงถงึความร่วมมอืร่วมใจของเพื่อนสมาชกิทีใ่ห้ความส�าคัญ

ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 ในรอบปีทีผ่่านมา กระผมพร้อมด้วยคณะกรรมการ ทีป่รกึษาและเจ้าหน้าที ่ได้บรหิารงานสมาคม

โดยมุ่งเน้นให้สมาชิกได้รบับรกิารทีส่ะดวก รวดเรว็และพงึพอใจมากทีส่ดุ ซ่ึงทางสมาคมได้จดักจิกรรมบ�าเพญ็

บุญกุศลให้สมาชิกและผู้มีจิตศรัทธาร่วมท�าบุญสร้างเสริมบารมี โดยการจัดเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก  

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ หอประชุมคุรุสภา โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ เจ้าประคุณ

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ดร.เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นองค์ประธานในพิธีเทศน์

มหาชาติครั้งนั้น น�าเงินส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งสมาคมได้จัดตั้ง

เป็นกองทุนไว้ ชื่อกองทุนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ศธ. ล�าดับทุนที่ 3707 จึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิก

ร่วมสมทบทุนเพิ่มเติมได้ในบัญชีดังกล่าว และได้บริจาคเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนธรรมิกวิทยา ซึ่งเป็น

โรงเรยีนสอนคนตาบอด จัดตัง้โดยมลูนธิธิรรมกิชนเพือ่คนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถัมภ์ ตัง้อยู่ 

ที่จังหวัดเพชรบุรี และมีการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเมือ่วนัที ่23 ธันวาคม 2562 ณ สนามกอล์ฟธูปะเตมย์ี 

จังหวัดปทุมธานี ได้น�าเงินหลังหักค่าใช้จ่ายทูลเกล้า ฯ ถวายสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 กระผมขอขอบคณุ คณะกรรมการด�าเนนิการ ทีป่รึกษา ผูต้รวจสอบภายในและเจ้าหน้าทีส่มาคม  

ซึ่งพวกเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาสมาคมให้เจริญก้าวหน้าและยึดหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งท่าน

สมาชิกที่ให้ความไว้วางใจให้คณะกรรมการชุดน้ีได้บริหารงานสมาคมตลอดวาระสองปี ซึ่งในวันพุธท่ี 22  

เมษายน 2563 สมาคมจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี เพื่อรายงานผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

และเลอืกต้ังคณะกรรมการด�าเนนิการชุดใหม่ จึงขอเรยีนเชญิสมาชกิสมาคมทุกท่านเข้าร่วมประชมุใหญ่สามญั  

โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3  

กระทรวงศกึษาธกิาร สุดท้ายนีผ้มขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัจงคุม้ครองให้สมาชกิทกุท่านมคีวามสขุกาย

สุขใจ คิดสิ่งใดขอให้ประสบความส�าเร็จดังที่ปรารถนาทุกประการ ตลอดไป

      

 (นายเอนก  ศรีส�าราญรุ่งเรือง)

 นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด



128 รายงานประจำาปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ  จำากัด

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด

ขอเชิญชวน
	 1.		สมัครสมาชิก
  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด  
เป็นหน่วยงานท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการช่วยเหลอืเพือ่นสมาชิก ผู้สมัครสมาชกิสมาคมต้องเป็น
สมาชิกสหกรณ์หรือสมาชิกสมทบสหกรณ์ ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ในวันที่สมัคร

	 	 ณ		วันที	่	31		ธันวาคม		2562		มีสมาชิกจ�านวน		8,512		คน		
	 	 จะได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ		255,360.00		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 พนักงานมหาวทิยาลยั  
และลกูจ้างประจ�า
  2. หักจากบญัชเีงนิฝากสหกรณ์  (เล่มสส้ีม)  ส�าหรบัสมาชกิหน่วยสหกรณ์  และสมาชกิ
สมทบ
  3. ช�าระด้วยเงนิสดทีส่มาคม ส�าหรับสมาชกิทีไ่ม่หกัจากต้นสังกดั

	 2.	 การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2562	
  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ากัด  
ก�าหนดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 ต้ังแต่เวลา 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



ที่ปรึกษา
	 1.	 นายจรูญ	 	 ชูลาภ	 	 	
	 2.	 นายไพบูลย์	 	 เสียงก้อง	 	
	 3.	 นายชินภัทร	 	 ภูมิรัตน	 	
	 4.	 นายเชาว์เลิศ		 	 ขวัญเมือง	 	
	 5.	 นายทองเปรม	 	 จตุรานนท์

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่  
	 1.	 นายเอนก	 ศรีส�าราญรุ่งเรือง	 นายกสมาคม
	 2.	 นายวิชิต	 สุวรรณรัตน์	 อุปนายกสมาคม	คนที่	1	
	 3.	 นายปัญญา	 สุพรรณพิทักษ์	 อุปนายกสมาคม	คนที่	2	
	 4.	 นายสุภาพ	 เคียนทอง	 อุปนายกสมาคม	คนที่	3	
	 5.	 นายพูลลาภ	 อินทรนัฎ	 อุปนายกสมาคม	คนที่	4	
	 6.		นางจิรวรรณ	 วุฒิสวัสดิ์	 กรรมการและผู้ตรวจสอบภายใน	
	 7.	 นายวิโรจน์	 ใจอารีรอบ	 กรรมการด้านกฎหมาย
	 8.	 นายอดุลย์	 ช้วนรักธรรม	 กรรมการและนายทะเบียน	
	 9.	 น.ส.สายสมร	 สุกฤตยานันท์	 กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน	
	 10.	 น.ส.บุญเพียร	 ชูโรจน์	 กรรมการและผู้ช่วยนายทะเบียน	
	 11.	 นายเมธา	 อุทัยพยัคฆ์	 กรรมการและปฏิคม	 	
	 12.	 ผศ.ดร.รสสุคนธ์	 ศุนาลัย	 กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม
	 13.		นางจิรัตติกาล		 ทองสวัสดิ์	 กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม	
	 14.	 นางสมจิตร	 ธัมวิสุทธิวรากร	 กรรมการและเหรัญญิก	
	 15.	 นายอนุทิน	 ค�าคม	 กรรมการและเลขานุการ	
	 16.	 นางดวงเดือน	 สายสมบัติ	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	
	 17.	 นางกฤษณา	 ยืนยง	 ปฏิบัติงานสมาคมและผู้ประสานงาน
	 18.	 นางสาววราภรณ์	 หอมเนียม	 เจ้าหน้าที่สมาคม	

รายชื่อท่ีปรึกษา  คณะกรรมการดำาเนินการ
และเจ้าหน้าท่ี  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด

สำานักงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด   
เลขที่  319  อาคารสมานฉันท์ ชั้น 3   กระทรวงศึกษาธิการ   ถนนพิษณุโลก   เขตดุสิต

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



คณะกรรมการจัดทำาหนังสือรายงานกิจการ
ประจำาปี  2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด   
เลขที่  319  อาคารสมานฉันท์ ชั้น 3   กระทรวงศึกษาธิการ   ถนนพิษณุโลก   เขตดุสิต

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

ที่ปรึกษา

	 นายจรูญ	 	 ชูลาภ

	 นายไพบูลย์	 	 เสียงก้อง

	 นายชินภัทร	 	 ภูมิรัตน

	 นายปราโมทย์	 	 สรวมนาม

	 นายเชาว์เลิศ	 	 ขวัญเมือง

คณะกรรมการ

	 นางจิรัตติกาล	 ทองสวัสดิ์	 ประธานกรรมการ

	 นายปัญญา	 สุพรรณพิทักษ์	 รองประธานกรรมการ

	 นายพูลลาภ	 อินทรนัฎ	 กรรมการ

	 ผศ.ศรีจันทร์	 โตเลิศมงคล	 กรรมการ

	 นายทรงธรรม	 กาญจนพิบูลย์	 กรรมการ

	 นายอดุลย์	 ช้วนรักธรรม	 กรรมการ

	 นายเอนก	 ศรีส�าราญรุ่งเรือง	 กรรมการ

	 นางดวงเดือน	 สายสมบัติ	 กรรมการ

	 น.ส.จันทร์ตรี	 เกษมชัยนันท์	 กรรมการและเลขานุการ

	 นางนพมาศ	 แก้วแหยม	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 นายสุภกร	 ชาญศิริวิริยกุล	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ










