




 “...สหกรณ์ แปลว่า การท�างานด้วยกัน หมายถึงผนึกก�าลัง ผู้ท�างานเกี่ยวข้องกัน การท�างานที่เกี่ยวข้องกันนั้น 

ให้พรักพร้อมกันทุกด้าน และต้องกระท�างานนั้นด้วยความรู้ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

ด้วยความเมตตาหวังดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกัน จึงจะเป็นสหกรณ์แท้ ซึ่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้า 

และอ�านวยประโยชน์อันพึงประสงค์...”

พระราชด�ารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ณ พระต�ำหนักจิตรลดำรโหฐำน

วันที่ ๒๖ มีนำคม ๒๕๒๗

“...ควรที่จะมีการแพร่ขยาย ให้ใช้ระบบสหกรณ์ขึ้นทั่วประเทศ เนื่องจากวิธีการสหกรณ์นั้นเอง เป็นรากฐานที่ดี 

ของระบบประชาธิปไตยอย่างส�าคัญ สอนให้คนรู้จักรับผิดชอบร่วมกันให้มีการเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารสหกรณ์ 

ตลอดจนให้รู้ถึงคุณค่าของประโยชน์อันจะได้ร่วมกันเป็นส่วนรวม...”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระรำชทำนแก่ผู้น�ำสหกรณ์ภำคกำรเกษตรทั่วประเทศ

ณ ศำลำดุสิดำลัย

วันที่ ๑๒ พฤษภำคม ๒๕๒๐
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คำนิยามของสหกรณ

 “สหกรณเปนองคกรอิสระของบุคคล ซึ่งรวมกลุมกันดวยความสมัครใจ

 เพื่อสนองความตองการและจุดมุงหมายรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

โดยการดำเนินวิสาหกิจที่เปนเจาของรวมกันและควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย”

คุณคาของสหกรณ

“สหกรณตั้งอยูบนพื้นฐานแหงคุณคาของการชวยตนเอง รับผิดชอบตอตนเอง 

ประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรมและเอกภาพ 

สมาชิกเชื่อมั่นในคุณคาทางจริยธรรมแหงความสุจริต ความเปดเผย 

ความรับผิดชอบตอสังคม และความเอื้ออาทรตอผูอื่น 

โดยเจริญรอยตามขนบธรรมเนียมของผูริเริ่มการสหกรณ”

หลักการที่ 1 การเปดรับสมัครสมาชิกทั่วไปและดวยความสมัครใจ

หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย

หลักการที่ 3 การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก

หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเปนอิสระ

หลักการที่ 5 การใหการศึกษา การฝกอบรมและสารสนเทศ

หลักการที่ 6 การรวมมือระหวางสหกรณ

หลักการที่ 7 ความเอื้ออาทรตอชุมชน

หลักการของสหกรณ
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เรียน สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด ทุกท่ำน

 อุดมกำรณ์ของสหกรณ์ คือ ควำมเชื่อร่วมกันที่ว่ำกำรช่วยตนเองและกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ตำมหลักกำรสหกรณ์ (หลักกำรสหกรณ์ 7 ข้อ) จะน�ำไปสู่กำรกินดีอยู่ดี มีควำมเป็นธรรมและสันติสุข

ในสังคม ส�ำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด ด�ำเนินกำรกิจกำรมำครบ 41 ปีแล้ว 

นับเป็นระยะเวลำที่นำนพอสมควร ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ สหกรณ์ฯ มุ่งส่งเสริมให้สมำชิกมีกำรออม

ตำมก�ำลังควำมสำมำรถ อำจใช้ระยะเวลำยำวนำน แต่ควำมส�ำเร็จแห่งกำรออมจะน�ำมำซึ่งควำมส�ำเร็จแห่งชีวิตท่ี น่ำพอใจ และ 

ภำคภูมิใจ เช่นวันนี้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด ของเรำเติบโตอย่ำงมั่นคง ส่วนส�ำคัญ คือ กำรออมของสมำชิก 

ทั้งในรูปของหุ้น เงินฝำก อีกทั้งกำรให้ควำมช่วยเหลือ แก่สมำชิกในด้ำนกำรให้เงินกู้ สวัสดิกำรต่ำง ๆ ทั้งในส่วนของตัวสมำชิกเอง

รวมทั้งครอบครัวของสมำชิกด้วย นับว่ำเป็นไปตำมหลักกำรของสหกรณ์มำโดยตลอด

 ในปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด มีนโยบำยกำรบริหำรงำนภำยใต้ ค�ำนิยำม “สหกรณ์ 4.0” โดย 

มุ่งเน้นกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อตอบสนองกำรใช้บริกำรของสมำชิกที่มีควำมสะดวก รวดเร็ว และมีควำมพึงพอใจมำกยิ่งขึ้น 

ด้วยโปรแกรมระบบบริหำรงำนสหกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร และกำรบริกำรที่ถูกต้อง แม่นย�ำ ระบบบริกำร

สมำชิกสหกรณ์ผ่ำนมือถือ (Smartphone) แบบออนไลน์ “Mobile Application - Icoop member online” ที่ให้ควำมสะดวก

ในกำรเรยีกดแูละแจ้งเตือนกำรท�ำธรุกรรมต่ำง ๆ  ของสมำชกิสหกรณ์ และในอนำคตจะให้บรกิำรสมำชิกขอกูแ้บบ Online ได้ นอกจำก

นีก้ำรให้บรกิำรของเจ้ำหน้ำทีม่กีำรปรบัปรงุและประเมนิผลกำรให้บรกิำรในโครงกำร “อมยิม้” เพือ่พฒันำประสทิธภิำพและคณุภำพ

กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่ และได้ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลและระบบสำรสนเทศของสหกรณ์ไปพร้อมกัน

 ส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำน เพื่อเป็นกำรลดภำระให้แก่สมำชิกที่มีควำมเดือดร้อนทำงด้ำนกำรเงิน สหกรณ์ได้ปรับลดดอกเบี้ย

เงนิกูล้งจำกร้อยละ 6.50 เป็นร้อยละ 6.00 ต่อปี โดยมผีลบงัคบัใช้ในวันที ่1 มกรำคม 2561 กำรเพ่ิมสวสัดกิำรเพือ่สงเครำะห์ครอบครวั

สมำชิกถึงแก่กรรม ได้แก่ บิดำ มำรดำ บุตร และคู่สมรสของสมำชิก (เดิม เฉพำะคู่สมรสของสมำชิก) เริ่มมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่  

7 กรกฎำคม 2560 และโครงกำรเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เป็นต้น ถึงแม้ว่ำสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจของประเทศ 

ในภำพรวมยังอยู ่ในสภำพชะลอตัวก็ตำม คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรชุดที่ 42 ได้บริหำรโดยกำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้ดีที่สุด  

เพื่อผลประโยชน์ของสมำชิกเป็นที่ตั้ง ให้สมำชิกทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุด ภำยใต้แนวคิดของกำรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 ในอนำคต ผมหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้เห็นควำมร่วมมือ ร่วมใจ ของสมำชิก คณะกรรมกำร และเจ้ำหน้ำที่ ช่วยกันพัฒนำ

สหกรณ์ของเรำให้เจริญก้ำวหน้ำยิ่ง ๆ ขึ้นไป ผมอยำกให้สมำชิกทุกคนเข้ำมำมีส่วนในกำรพัฒนำสหกรณ์ไปด้วยกัน สหกรณ์เป็นของ

สมำชิกทกุคน ไม่ใช่ของผูใ้ดผูห้นึง่หรอืเป็นของบคุคลกลุม่ใดกลุม่หนึง่ ภำยใต้วตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิผลประโยชน์ทำงเศรษฐกจิและ

สังคมของบรรดำสมำชิก โดยวิธีช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตำมอุดมกำรณ์และหลักกำรของสหกรณ์

 สุดท้ำยนี้ ผมขออำรำธนำคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลำยในสำกลโลก จงได้โปรดอภิบำลให้มวลสมำชิก  

คณะกรรมกำร และเจ้ำหน้ำท่ี มีควำมสมบูรณ์พร้อมท้ังก�ำลังกำย ก�ำลังใจ ก�ำลังควำมคิด สำมำรถประกอบกิจกำรทั้งปวงให้บรรลุ 

ผลส�ำเร็จ และบังเกิดควำมมั่นคงแก่ครอบครัว และสหกรณ์ ได้ดังเจตนำรมณ์ทุกประกำร

  (นำยสมชำย ชำญณรงค์กุล)

 ประธำนคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ชุดที่ 42

สารจากประธานกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 42
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คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 42 

คณะกรรมการอื่น ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน

1. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ประธำนกรรมกำรด�ำเนินกำร

2. นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา รองประธำนกรรมกำร คนที่ 1

3. นายดิเรก ตนพยอม รองประธำนกรรมกำร คนที่ 2

4. นายโอภาส จันทสุข รองประธำนกรรมกำร คนที่ 3

5. นายอวยชัย บุญญานุพงศ์ กรรมกำร

6. นายสุจิตร ใจจิตร กรรมกำร

7. นายวิศรุต สันม่าแอ กรรมกำรและเหรัญญิก

6         5        2       1         3         7           4
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คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 42

8      9       10     11     12     13     14       15

8. ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร รัตนวิสาลนนท์ กรรมกำรและเลขำนุกำร

9. นายบัวแก้ว บุญวิลัย กรรมกำร

10. นายอุดม รัตนารักษ์ กรรมกำร

11. นายอนันต์ บัลนาลังก์ กรรมกำร

12. นายโกมินทร์ วิโรจน์วัฒนกุล กรรมกำร

13. นายปริกาญจน์ สุรพันธ์พิชิต กรรมกำร

14. นายอุดร เจริญแสง กรรมกำร

15. นายวุฒิ นิพนธ์กิจ กรรมกำร (ด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่ 4 ก.พ.-30 ก.ย. 60)
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คณะกรรมการอำานวยการ 

1. นำยสมชำย ชำญณรงค์กุล ประธำนกรรมกำร 

2. นำยไพโรจน์ สุวรรณจินดำ กรรมกำร

3. นำยดิเรก ตนพยอม กรรมกำร

4. นำยโอภำส จันทสุข กรรมกำร

5.  นำยสุจิตร ใจจิตร กรรมกำร

6.  นำยวิศรุต สันม่ำแอ กรรมกำร

7.  ว่ำที่ร้อยตรีจตุรภัทร รัตนวิสำลนนท์ กรรมกำรและเลขำนุกำร

  

 

    

คณะกรรมการเงินกู้

1. นำยโอภำส จันทสุข ประธำนกรรมกำร 

2.  นำยอุดม รัตนำรักษ์ กรรมกำร

3.  นำยโกมินทร์ วิโรจน์วัฒนกุล กรรมกำร

4.  นำยบัวแก้ว บุญวิลัย กรรมกำร 

5. นำยปริกำญจน์ สุรพันธ์พิชิต กรรมกำร

6. นำยอนันต์ บัลนำลังก์ กรรมกำร

7.  นำยอุดร เจริญแสง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 

1.  นำยดิเรก ตนพยอม ประธำนกรรมกำร 

2.  ว่ำที่ร้อยตรีจตุรภัทร รัตนวิสำลนนท์ กรรมกำร

3.  นำยอุดร เจริญแสง กรรมกำร

4.  นำยอวยชัย บุญญำนุพงศ์ กรรมกำร

5.  นำยบัวแก้ว บุญวิลัย กรรมกำร

6.  นำยวิศรุต สันม่ำแอ กรรมกำรและเลขำนุกำร

5    7    2     1      3    6     4

4    5    2    1     6    3   7

2     5    4    1    6     3  
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ที่ปรึกษาด้านระบบการบริหารงาน

 นำยกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์ 

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

  นำยพิพัฒน์  พิบูลย์ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ

 นำงลักขณำ  เขคม 

ผู้สอบบัญชี

 ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนำสินิทธิ์ 

ผู้ตรวจสอบภายใน

 นำงศิริลักษ์ พร้อมเพรำะ 

คณะกรรมการบริหารเงินและการลงทุน 

1. นำยไพโรจน์ สุวรรณจินดำ ประธำนกรรมกำร 

2.  ว่ำที่ร้อยตรีจตุรภัทร รัตนวิสำลนนท์ กรรมกำร

3.  นำยวิศรุต สันม่ำแอ กรรมกำร

4.  นำยปริกำญจน์  สุรพันธ์พิชิต กรรมกำร

5.  นำยอนันต์ บัลนำลังก์ กรรมกำร

6.  นำยสุจิตร ใจจิตร กรรมกำรและเลขำนุกำร
5      3     1     2   6    4
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ฝ่ายจัดการ

ผู้จัดการ

นำยวินัย ชื่นจิตต์

(ลำออก 31 ส.ค. 2560)

ผู้จัดการ

นำยวุฒิ นิพนธ์กิจ

(2 ต.ค. 2560 ถึง ปัจจุบัน)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

น.ส.สุธำสินี แก้วเกตุ

(ลำออก 1 ม.ค. 2561)
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ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

1.  นำยธวัชชัย ชื่นจิตต์

2.  นำงฐิพรรัศม์ พิมลวิรัชกุล

 (ลำออก 6 ธ.ค. 2560)

3.  นำยรังสรรค์ ภำคภูมิ

4.  น.ส.กัญญำณัฐ หันพันตู

ฝ่ายสารสนเทศ

1. นำยทวีทรัพย์ นำจ�ำปำ  หัวหน้ำฝ่ำย

2. นำยดรินทร์ จ�ำเนียรพล

ฝ่ายอำานวยการ

1. นำงอนุรัตน์ มำเวช หัวหน้ำฝ่ำย

 (ลำออก 1 มิ.ย. 2560)

2.  นำงนิตยำ แสงทอง

3.  น.ส.พรทิพย์ ไหมพรหม

4.  นำงกุลรดำ  เอกธนำพัชรกุล

5. นำยนพดล สุขลำภ

6. นำงบุญช่วย  ปิ่มเปี่ยม

7. นำยณรงค์  ผสมพร

8. นำยสุดใจ  ศรีกระแจะ

1  2  3

1

4  5  6

2  3  4

7  8

1  2
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ฝ่ายการเงิน

1. นำงภิรมณ์พร จันทรคนธ์  หัวหน้ำฝ่ำย

2. น.ส.พัณณ์ชิตำ เอกสิทธิ์วรำกร

3. นำงภรณ์พัทธ์ วรภัทรเชำวโรจน์

4. น.ส.จิรวดี แจ่มใส

ฝ่ายบัญชี

1.  นำงยุวดี บุญใหญ่  หัวหน้ำฝ่ำย

2.  น.ส.ชุรีพร แก้ววิชิต

3. น.ส.ยุวดี ประภำศรี

ฝ่ายสินเชื่อ

1. นำงสุกัญญำ จันทน์สุคนธ์  หัวหน้ำฝ่ำย

2. นำงศรีลักษณ์ กิตติโรจน์รุจิ

3. นำงวรินทร์ยำ สำยแสงจันทร์

4. นำงชิสำ สุดลำภำ

5. นำงมำลัย ใจเจริญ

6.  น.ส.นุชรี เอียดทอง

7.  น.ส.ภคมน ไชยมหำ

8. น.ส.นันทวัน คงเจริญสุข

1  2

1  2

3  4

1  2  3

3  4  5

6  7  8
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สารบัญ

หน้ำ

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 12

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด 14

ส่วนที่ 1 รายงานกิจการประจ�าปี 2560       

  1. แผนกลยุทธ์ สอ.กวก. 3 ปี (2559-2561) 16

  2. รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน ประจ�ำปี 2560 19

  3. รำยงำนของผู้ตรวจสอบกิจกำร 28

  4. งบกำรเงินและรำยงำนของผู้สอบบัญชี 44

  5. รำยงำนของผู้ตรวจสอบภำยใน   67

  6. สิทธิประโยชน์ของสมำชิก และสมำชิกสมทบ 70

  7. กิจกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด ประจ�ำปี 2560 73

  8. รำยชื่อผู้แทนสมำชิกประจ�ำปี 2561-2562 83

  9. รำยชื่อสมำชิก สมำชิกสมทบถึงแก่กรรมปี 2560 93

   

ส่วนที่ 2  เอกสารประกอบการประชุม 

  ระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2560 

   ระเบียบวำระที่ 1 เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 97

   ระเบียบวำระที่ 2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2559 98

   ระเบียบวำระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจำกกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2559 136

   ระเบียบวำระที่ 4 เรื่องเพื่อทรำบ 137

   ระเบียบวำระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจำรณำ 138

   ระเบียบวำระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ำมี) 159
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด

DEPARTMENT OF AGRICULTURE SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE.LTD

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 080-4390844, 087-5574506, 084-9223897, 084-6520771, 02-9405088-9

โทรสำร 0-2561-1502 e-mail : doacoop@gmail.com / www.doacoop.com

ที่ สอ.กวก. 12 ว. /2561

          29 มกรำคม 2561

เรื่อง  เชิญประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2560

เรียน  ผู้แทนสมำชิก (สอ.กวก.)

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. งบกำรเงินประจ�ำปี 2560

   2. กำรแก้ไขข้อบังคับ

   3. ก�ำหนดกำรสัมมนำผู้แทนสมำชิก     

   4. แบบตอบรับเข้ำร่วมประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2560

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด ได้ก�ำหนดจัดกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2560  

ในวันเสำร์ที่ 10 กุมภำพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อำคำรกองพัฒนำระบบและรับรอง

มำตรฐำนสินค้ำพืช กรมวิชำกำรเกษตร กรุงเทพฯ ตำมระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้

   ระเบียบวำระที่ 1 เรื่องประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ/รับรองระเบียบวำระกำรประชุม

   ระเบียบวำระที่ 2  เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2559

   ระเบียบวำระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง

     3.1 ข้อเสนอจำกกำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจ�ำปี 2559

   ระเบียบวำระที่ 4 เรื่องเพื่อทรำบ

     4.1 รำยงำนกิจกำรและผลกำรด�ำเนินงำน ประจ�ำปี 2560

     4.2 รำยงำนของผู้ตรวจสอบกิจกำร ประจ�ำปี 2560

     4.3 รำยงำนของผู้ตรวจสอบภำยใน ประจ�ำปี 2560

     4.4 สมำชิกเข้ำใหม่และหมดสมำชิกภำพ ประจ�ำปี 2560

   ระเบียบวำระที่ 5   เรื่องเพื่อพิจำรณำ

     5.1  งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก�ำไรขำดทุน และงบกระแสเงินสด 

        ประจ�ำปี 2560

     5.2 กำรจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2560

     5.3 กำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ชุดที่ 43

     5.4 แผนงำนและประมำณกำรรำยได้ - รำยจ่ำย ประจ�ำปี 2561

     5.5 งบประมำณรำยจ่ำย ประจ�ำปี 2561
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     5.6  กำรน�ำเงินไปฝำกหรือลงทุนอย่ำงอื่น ประจ�ำปี 2561

     5.7 กำรก�ำหนดวงเงินอำจจะกู้ยืม ประจ�ำปี 2561

     5.8 กำรเลือกตั้งและก�ำหนดค่ำตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจกำร 

      ประจ�ำปี 2561

     5.9 กำรคัดเลือกและก�ำหนดค่ำธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2561

     5.10 กำรแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด

      -  กำรจัดสรรก�ำไรสุทธิเป็นค่ำบ�ำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

      -  กำรปรับเปลี่ยนสมำชิกสมทบ (พนักงำนรำชกำร) เป็นสมำชิก

      -  กำรพิจำรณำวิธีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร

      -  วิธีกำรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำร

     5.11 กำรเพิม่ค่ำทีพั่กในกำรเดินทำงไปปฏบัิตงิำนของสมำชกิ ผูแ้ทนสมำชกิ 

      กรรมกำรด�ำเนินกำร ท่ีปรึกษำ ท่ีปรึกษำกิตติมศักด์ิ และเจ้ำหน้ำที่ 

      สหกรณ์

   ระเบียบวำระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)

 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และขอเชิญท่ำนเข้ำร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวด้วย  

จักขอบคุณยิ่ง

 

 ขอแสดงควำมนับถือ

 (นำยสมชำย ชำญณรงค์กุล)

 ประธำนกรรมกำรด�ำเนินกำร ชุดที่ 42

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด
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วัตถุประสงค์และอำานาจกระทำาการ

 วัตถุประสงค์และอ�ำนำจกระท�ำกำร ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด เป็นดังนี้

วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและสังคมของ บรรดำสมำชิก โดยวิธี

ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตำมอุดมกำรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

 (1) ส่งเสริมให้สมำชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สำมำรถสงวนส่วนแห่งรำยได้ของตนไว้ในทำง อันมั่นคง และ 

ได้รับประโยชน์ตำมสมควร 

 (2) ส่งเสริมกำรช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมำชิก 

 (3) ให้บริกำรทำงกำรเงินแก่สมำชิก 

 (4) จัดหำทุนและบริกำรสินเชื่อเพื่อกำรประกอบอำชีพและกำรด�ำรงชีพของสมำชิก 

 (5) ร่วมมือกับสหกรณ์อืน่ สันนบิำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชมุนมุสหกรณ์ องค์กร ชมุชน ภำคเอกชน และ

หน่วยงำนของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจกำรของสหกรณ์ 

 (6) ส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของสมำชิกและชุมชน 

 อ�ำนำจกระท�ำกำร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอ�ำนำจกระท�ำกำร ดังต่อไปนี้ 

 (1) รับฝำกเงินจำกสมำชิก หรือสหกรณ์อื่น หรือสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์

 (2) จัดหำทุนเพื่อด�ำเนินกิจกำรตำมวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

 (3) ให้เงินกู้แก่สมำชิก 

 (4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 

 (5) ซื้อหุ้นของธนำคำรซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่สหกรณ์ 

 (6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 

 (7) ซือ้หุน้ของสถำบันท่ีประกอบธรุกิจอนัท�ำให้เกดิควำมสะดวกหรอืส่งเสรมิควำมเจรญิแก่กจิกำรของสหกรณ์ 

 (8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบำลหรือรัฐวิสำหกิจ 

 (9) ออกตั๋วสัญญำใช้เงินและตรำสำรกำรเงิน 

 (10) ฝำกหรือลงทุนอย่ำงอื่นตำมกฎหมำยและตำมที่คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติก�ำหนด 

 (11) ด�ำเนินกำรให้กู้ยืมเพื่อกำรเคหะ 

 (12) ให้สวัสดิกำรและกำรสงเครำะห์ตำมสมควรแก่สมำชิกและครอบครัว 

 (13) ให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่สมำชิก 

 (14) ขอรับควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรจำกทำงรำชกำร หน่วยงำนของต่ำงประเทศ หรือบุคคล อื่นใด

 (15) ด�ำเนินกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของสมำชิกและชุมชน

 (16) กระท�ำกำรต่ำง ๆ ตำมท่ีอนุญำตไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่กล่ำว 

ข้ำงต้น รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่ำหรือให้เช่ำ เช่ำซ้ือหรือให้เช่ำซ้ือ โอนหรือ 

รับโอน สิทธิกำรเช่ำหรือสิทธิกำรเช่ำซื้อ ขำยหรือจ�ำหน่ำย จ�ำนองหรือ  รับจ�ำนอง จ�ำน�ำหรือ รับจ�ำน�ำ ด้วยวิธีอื่นใด 

ซึ่งทรัพย์สินแก่สมำชิกหรือของสมำชิก



ส่วนที่ 1

รายงานกิจการประจำาปี 2560
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วิสัยทัศน์  เป็นสหกรณ์ออมทรพัย์ทีม่ัน่คง มุง่เน้นกำรออม บริกำรประทับใจ สวสัดิกำรท่ัวถึง เอือ้อำทรต่อสมำชกิ 
 และสังคม

ค่านิยมร่วม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริกำร

พันธกิจ 1. พัฒนำธุรกิจสินเชื่อ และกำรลงทุน
 2.  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรออม
 3.  พัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
 4.  พัฒนำกำรให้บริกำรและสวัสดิกำร 
 5.  สนับสนุนควำมร่วมมือในขบวนกำรสหกรณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่ 1 พัฒนาธุรกิจสินเชื่อ และการลงทุน 
วัตถุประสงค์ 1.1 ส่งเสริมให้สมาชิกมีวินัยทางการเงินที่ดีขึ้น
  กลยุทธ์ 1.1.1 ติดตำมกำรใช้เงินตำมวัตถุประสงค์กำรกู้ของสมำชิก
    วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ (1) สหกรณ์มกีำรติดตำมกำรใช้เงินตำมวตัถุประสงค์
   1.1.2 ให้ควำมรู้กำรบริหำรกำรเงินส่วนบุคคลแก่สมำชิก
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) สมำชิกมีควำมรู้กำรบริหำรกำรเงินส่วนบุคคล 
      มำกขึ้น 
 1.2 ให้สมาชิกได้รับบริการสินเชื่อที่จ�าเป็น 
  กลยุทธ์ 1.2.1 เพิ่มผลิตภัณฑ์สินเชื่อพิเศษเพื่อควำมจ�ำเป็น
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) ประเภทสินเชื่อที่มีควำมจ�ำเป็นเพิ่มขึ้น
 1.3 ให้สหกรณ์ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลงทุน
  กลยุทธ์ 1.3.1 เพิ่มช่องทำงกำรลงทุนให้หลำกหลำย
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) รำยได้จำกกำรลงทุนเพิ่มขึ้น
     (2) ต้นทุนด�ำเนินงำนของสหกรณ์ลดลง
   1.3.2 พัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกรที่รับผิดชอบ
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) บุคลำกรมีควำมรู้ด้ำนกำรลงทุนเพิ่มขึ้น
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการออม 
วัตถุประสงค์  2.1  ส่งเสริมให้สมาชิกมีหุ้นเพิ่มขึ้น
  กลยุทธ์ 2.1.1 รณรงค์ให้สมำชิกถือหุ้นตำมเกณฑ์ขั้นสูง
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น 

1แผนกลยุทธ์ สอ.กวก. 3 ปี (2559-2561)
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   2.1.2 ขยำยเพดำนกำรถือหุ้นของสมำชิกสมทบ
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) สมำชิกสมทบมีหุ้นเพิ่มขึ้น
 2.2 ส่งเสริมให้สมาชิกมีเงินฝากเพิ่มขึ้น 
  กลยุทธ์ 2.2.1 ให้สมำชิกทุกคนมีบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์กับสหกรณ์
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) สมำชิกมีบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์เพิ่มขึ้น
   2.2.2 ให้สมำชิกรับเงินสวัสดิกำร เงินกู้ และเงินปันผลผ่ำนบัญชีเงินฝำกทุกคน
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) สหกรณ์จ่ำยเงินผ่ำนบัญชีเงินฝำกเพิ่มขึ้น
   2.2.3 รณรงค์ให้สมำชิกฝำกเงินกับสหกรณ์
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) สหกรณ์มีเงินรับฝำกเพิ่มขึ้น

พันธกิจที่ 3 พัฒนาการบริหารการจัดการให้มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ 3.1 พัฒนาสหกรณ์ให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  กลยุทธ์ 3.1.1 ปรับปรุงให้สหกรณ์มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) สหกรณ์มีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำร 
      ควบคุมภำยในที่ดี
   3.1.2 พฒันำกำรบรหิำรจัดกำรสหกรณ์ตำมเกณฑ์กำรพัฒนำคณุภำพกำรบริหำรจัดกำร 
     สหกรณ์ (CQA)
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) สหกรณ์มคุีณภำพกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ทีดี่
   3.1.3 จัดท�ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนของสหกรณ์
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) สหกรณ์มีคู่มือกำรปฏิบัติงำน
   3.1.4 รักษำสมำชิกเดิมและเพิ่มสมำชิกใหม่
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) เพื่อรักษำสมำชิกเดิมและเพิ่มสมำชิกใหม่
 3.2 พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
  กลยุทธ์ 3.2.1 น�ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและโปรแกรมระบบบริหำรงำนสหกรณ์ (CCS)  
    ที่ถูกต้องและสมบูรณ์มำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
   3.2.2 ร่วมมือกับ ชอท. เพื่อพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) เพือ่พฒันำเทคโนโลยสีำรสนเทศให้มปีระสทิธภิำพ
 3.3 พัฒนาผู้แทนสมาชิก ให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ หลักการและ วิธีการสหกรณ์
  กลยุทธ์ 3.3.1 ให้กำรศึกษำอบรมบทบำทหน้ำที่แก่ผู้แทนสมำชิก
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) ผู้แทนสมำชิกมีควำมรู้ด้ำนสหกรณ์เพิ่มขึ้น
     (2) ผู้แทนสมำชิกมส่ีวนร่วมกับกิจกรรมสหกรณ์เพิม่ขึน้
   3.3.2 พัฒนำช่องทำงกำรให้ควำมรู้ บทบำทหน้ำที่แก่สมำชิก
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) สหกรณ์มช่ีองทำงกำรให้ควำมรูแ้ก่สมำชิกเพิม่ขึน้
     (2) สมำชิกมีกิจกรรมกับสหกรณ์เพิ่มขึ้น
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 3.4 พัฒนากรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสหกรณ์และงาน
  ในหน้าที่ที่ปฏิบัติ
  กลยุทธ์ 3.4.1 ให้กำรศึกษำอบรมแก่กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์
    วัตถปุระสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) มีกำรให้ควำมรู ้แก่กรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ 
      ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเพิ่มขึ้น
     (2) มกีำรสร้ำงแรงจูงใจให้บคุลำกรผูกพันต่อองค์กร
     (3) สมำชิกมีควำมพึงพอใจในกำรปฏิบัติงำนของ 
      เจ้ำหน้ำที่เพิ่มขึ้น
   3.4.2 ให้มีกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ (Knowledge Management) ของสหกรณ์ 
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) สหกรณ์มีนวัตกรรมกำรจัดกำรองค์ควำมรู ้
      ที่เป็นระบบ

พันธกิจที่ 4 พัฒนาการให้บริการและสวัสดิการ 
วัตถุประสงค์ 4.1 ให้สมาชิกได้รับความพึงพอใจจากการใช้บริการเพิ่มมากขึ้น
  กลยุทธ์ 4.1.1 พัฒนำวิธีกำรและระบบ กำรให้บริกำรแก่สมำชิก
    วัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ (1) สมำชกิได้รับกำรบริกำรทีส่ะดวกและรวดเร็วขึน้
   4.1.2 ปรับปรุงช่องทำงและสถำนที่กำรให้บริกำร
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) มีช่องทำงกำรให้บริกำรทำงกำรเงินเพิ่มขึ้น
     (2) ปรับปรุงสถำนที่เพื่อเพิ่มควำมสะดวกมำกขึ้น
 4.2 ให้สมาชิกได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม
  กลยุทธ์ 4.2.1 ปรับปรุงสวัสดิกำรให้ดีขึ้น
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) สมำชิกได้รับสวัสดิกำรที่เหมำะสม
   4.2.2 ส่งเสริมให้สมำชิกมีควำมรู้ในกำรประกอบอำชีพเพิ่มขึ้น
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ (1) สหกรณ์สนบัสนนุกำรให้ควำมรูใ้นกำรประกอบ 
      อำชีพเสริมแก่สมำชิก
พันธกิจที่ 5 สนับสนุนความร่วมมือในขบวนการสหกรณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์  5.1 สร้างความเข้มแข็งในภาคีเครือข่ายสหกรณ์
  กลยุทธ์ 5.1.1 ให้ควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยสหกรณ์ในกำรท�ำกิจกรรมเพื่อสังคมและ 
    สิ่งแวดล้อม
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) สหกรณ์มีกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
      กับภำคีเครือข่ำยสหกรณ์
 5.2 ให้สหกรณ์มีกิจกรรมที่เอื้ออาทรต่อชุมชนและสังคม
  กลยุทธ์ 5.2.1 จัดท�ำกิจกรรมที่เอื้ออำทรต่อชุมชนและสังคม
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) สหกรณ์จัดกิจกรรมที่ เอื้ออำทรต ่อชุมชน 
      และสังคม
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สินทรัพย์

ณ 31 ธันวำคม 2560

ทุนดำ�เนินก�ร
ณ 31 ธันวำคม 2560

  ลานบาท รอยละ
เงินฝากสถาบันการเงิน 102.87 1.49
เงินใหสมาชิกกู 3,238.59 46.97
เงินฝากและเงินลงทุน 3,386.00 49.11
อื่นๆ  167.66 2.43
 รวม 6,895.12 100.00

46.97%

1.49%2.43%

49.11%

  ลานบาท รอยละ
ทุนเรือนหุน  2,303.03 33.40
เงินรับฝาก  2,761.95 40.06
เงินกูยืมระยะสั้น 1,210.00 17.55
ทุนสำรอง  265.42 3.85
ทุนสะสมตามขอบังคับ 26.80 0.39
กำไรสุทธิประจำป 176.33 2.55
อื่นๆ  151.59 2.20
 รวม 6,895.12 100.00

33.40%
2.20%2.55%0.39%

3.85%

17.55%

40.06%
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เงินรับฝ�กจ�กสม�ชิก
ณ 31 ธันวำคม 2560

ร�ยได้
ณ 31 ธันวำคม 2560

  ลานบาท รอยละ
เงินฝากออมทรัพย 87.81 3.18
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 2,639.23 95.56
เงินฝากประจำ 34.91 1.26
 รวม 2,761.95 100.00

3.18%1.26%

95.56%

  ลานบาท รอยละ
ดอกเบี้ยรับเงินใหสมาชิกกู 201.18 64.29
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 8.22 2.63
ผลตอบแทนจากการลงทุน 102.02 32.60
รายไดอื่น  1.51 0.48
 รวม 312.93 100.00

0.48%

32.60%

2.63%
64.29%

เงินให้สม�ชิกกู้
ณ 31 ธันวำคม 2560

  ลานบาท รอยละ
เงินกูฉูกเฉิน  24.58 0.76
เงินกูสามัญ  2,986.01 92.20
เงินกูพิเศษ  228.00 7.04
 รวม 3,238.59 100.00

0.76%

92.20%

7.04%
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ตารางแสดงผลการด�าเนินงานระหว่างปี 2525 – 2560

หน่วย : ล้ำนบำท
 ปี พ.ศ. สมาชิก  ทุน เงินทุน เงิน สินทรัพย์ เงินให้ เงินฝากและ รายได้ รายจ่าย ก�าไรสุทธิ
  (คน) เรือนหุ้น ส�ารอง รับฝาก รวม สมาชิกกู้ การลงทุน

 2525 4,176 16.87 0.46 0.26 21.26 18.86 – 2.82 0.55 2.27
 2526 3,935 19.49 0.32 0.92 29.44 25.44 – 3.45 0.80 2.65
 2527 4,049 24.51 1.16 0.91 31.37 29.16 – 4.79 1.48 3.31
 2528 4,278 29.81 1.50 2.34 40.45 38.10 – 5.40 1.39 4.01
 2529 4,725 36.84 1.90 19.50 67.92 62.95 – 8.65 2.82 5.83
 2530 5,317 46.16 2.58 38.80 102.44 98.57 – 12.10 4.72 7.38
 2531 5,875 58.71 3.36 64.76 146.73 142.22 – 17.66 7.67 9.99
 2532 6,351 72.36 4.45 69.99 203.93 198.77 – 25.28 12.58 12.70
 2533 6,651 89.38 5.75 52.98 232.29 225.59 – 32.84 16.04 16.80
 2534 6,851 107.89 7.67 110.74 286.70 255.94 – 42.57 21.05 21.52
 2535 7,022 136.94 10.14 131.32 404.55 384.90 – 46.91 24.62 22.29
 2536 7,052 168.69 12.36 239.82 492.06 433.54 30.00 59.91 30.42 29.49
 2537 7,164 219.62 15.31 253.18 546.24 486.74 30.00 67.28 32.34 34.94
 2538 7,161 260.63 18.81 333.47 686.49 595.78 75.00 81.72 36.64 45.08
 2539 7,156 333.67 23.39 351.50 786.77 649.49 120.00 97.54 45.27 52.27
 2540 7,096 396.35 28.61 320.79 832.25 681.80 30.05 105.79 42.99 62.80
 2541 7,124 431.60 34.90 278.88 823.69 694.08 10.00 105.93 38.12 67.81
 2542 7,187 489.13 41.73 343.35 956.24 884.62 – 100.58 28.89 71.69
 2543 7,189 536.36 48.94 444.82 1,115.58 874.45 42.00 104.37 30.41 73.96
 2544 7,193 593.11 56.34 461.13 1,198.24 1,062.34 20.00 98.56 27.59 70.97
 2545 7,081 651.93 63.55 489.72 1,288.46 1,165.13 20.00 98.63 29.47 69.16
 2546 7,156 718.46 70.49 560.87 1,436.46 1,276.34 70.65 98.15 28.53 69.62
 2547 7,102 790.39 78.16 619.54 1,573.92 1,298.06 145.00 99.90 29.70 70.20
 2548 7,271 866.97 85.83 674.80 1,720.52 1,378.60 191.00 109.72 32.46 77.26
 2549 7,355 959.27 93.96 590.70 1,746.20 1,405.31 145.00 121.06 37.10 83.96
 2550 8,421 1,046.32 102.37 833.50 2,094.04 1,590.37 295.00 131.50 43.52 87.98
 2551 9,062 1,128.23 111.17 950.58 2,321.33 2,208.39 765.70 149.41 49.77 99.64
 2552 9,569 1,224.32 121.40 1,087.01 2,568.91 1,951.45 506.10 156.41 55.69 100.72
 2553 10,231 1,324.16 131.49 1,108.69 2,719.08 1,991.51 564.60 164.43 55.97 108.46
 2554 10,570 1,418.86 144.72 1,149.08 2,878.72 2,137.08 579.60 173.79 62.65 111.14
 2555 10,963 1,532.02 155.84 1,364.38 3,234.64 2,241.13 864.60 196.16 74.63 121.53
 2556 11,209 1,663.18 169.21 1,474.81 4,046.89 2,488.14 1,499.60 228.05 89.52 138.53
 2557 11,736 1,804.02 185.77 1,732.90 4,837.45 2,698.12 1,908.00 261.79 107.00 154.79
 2558 12,101 1,952.01 209.48 2,037.36 5,310.17 2,884.34 2,176.00 293.12 122.52 170.60
 2559 12,498 2,122.26 235.18 2,458.25 6,122.57 3,055.66 2,891.00 311.10 130.05 181.05
 2560 12,686 2,303.03 265.42 2,761.95 6,895.12 3,238.59 3,386.00 312.93 136.60 176.33
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  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด ได้จดทะเบียนตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ ตั้งแต่เดือน

พฤษภำคม 2519 ถึงปัจจุบันเป็นเวลำ 41 ปี ผลกำรด�ำเนินงำนของสหกรณ์ประสบควำมส�ำเร็จ เจริญก้ำวหน้ำ 

มำเป็นล�ำดับ และคำดหวังว่ำสหกรณ์ของเรำจะเป็นสหกรณ์ที่มีควำมเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป

 ในปี 2560 ทีผ่่ำนมำ คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ชุดท่ี 42 พร้อมเจ้ำหน้ำทีท่กุคน ได้บริหำรงำนด้วยควำมซือ่สตัย์ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภำยใต้นโยบำย ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด  

จนประสบควำมส�ำเร็จเป็นอย่ำงดียิ่ง จึงขอสรุปรำยงำนกิจกำรและผลกำรด�ำเนินงำน ส�ำหรับปีส้ินสุดทำงบัญชี  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 เพื่อให้สมำชิกทรำบ ตำมข้อบังคับ ข้อ 65(4) ดังต่อไปนี้ 

 (1) ฐานะทางการเงินเปรียบเทียบกับปี 2559 (ณ สิ้นปี)

                       รายการ                                ปี 2560                  ปี 2559              + เพิ่ม – ลด               ร้อยละ

 1. จ�ำนวนสมำชิก 6,687 6,709 - 22 - 0.33

 2.  จ�ำนวนสมำชิกสมทบ 5,999 5,789 + 210 + 3.63

 3.  สินทรัพย์รวม 6,895,117,149.60  6,122,568,947.56 + 772,548,202.04 + 12.62

 4.  ทุนเรือนหุ้นสมำชิกที่ช�ำระแล้ว 1,815,206,370.00 1,716,859,250,00 + 98,347,120.00 + 5.73

 5.  ทุนเรือนหุ้นสมำชิกสมทบที่ช�ำระแล้ว 487,824,560.00 405,400,750.00 + 82,423,810.00 + 20.33

 6.  เงินทุนส�ำรอง 265,424,827.78 235,178,022.14 + 30,246,805.64 + 12.86

 7.  ทุนสะสมตำมข้อบังคับ 26,792,558.58 27,162,264.91 - 369,706.33 - 1.36

 8.  เงินรับฝำกออมทรัพย์ 79,867,991.41 75,055,144.99 + 4,812,846.42 + 6.41

 9.  เงินรับฝำกออมทรัพย์สมำชิกสมทบ 7,942,994.38 6,490,327.41 + 1,452,666.97 + 22.38

 10. เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 2,182,532,897.23 1,997,961,374.02 + 184,571,523.21 + 9.24

 11. เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสมำชิกสมทบ 456,696,885.55 366,520,359.38 + 90,176,526.17 + 24.60

 12. เงินรับฝำกประจ�ำ 34,906,784.99 12,219,572.63 + 22,687,212.36 + 185.66

 13. เงินให้สมำชิกกู้ระหว่ำงปี 2,193,625,386.17 2,096,577,070.19 + 97,048,315.98 + 4.63

 14. ช�ำระคืนเงินกู้จำกสมำชิกระหว่ำงปี 2,010,689,677.96 1,925,267,071.96 + 85,422,606.00 + 4.44

* 15. ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมำชิก 3,238,591,820.35 3,055,656,112.14 + 182,935,908.21 + 5.99

 16.ทุนด�ำเนินกำร  6,895,117,149.60 6,122,568,947.56 + 772,584,202.04 + 12.62

 ก�าไรสุทธิ  176,328,039.57 181,046,379.39 - 4,718,339.82 - 2.61

หมายเหตุ  *15 ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมำชิก เป็นลูกหนี้ก่อนตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,599,792.50 บำท

 (2) ทุนเรือนหุ้น

  ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 สมำชิกมีหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด เป็นเงินจ�ำนวน 

2,122,260,000 บำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีทุนเรือนหุ้นเป็นเงินจ�ำนวน 2,303,033,577 บำท เพ่ิมข้ึน 

จำกปี 2559 เป็นเงินจ�ำนวน 180,773,577 บำท

  ตำมข้อบังคับสมำชิกต้องจัดส่งค่ำหุ้นรำยเดือนให้ครบ 200 งวดเดือน หรือมีค่ำหุ้นไม่น้อยกว่ำ 10,000 

หุ้น (100,000.00 บำท) อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง และไม่มีหนี้กับสหกรณ์จึงจะงดส่งค่ำหุ้นรำยเดือนได้ 
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 (6)  ทุนสวัสดิการ

  ในปี 2560 คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรชุดที่ 42 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด ได้อนุมัติ

จ่ำยทุนสวัสดิกำรให้แก่สมำชิก เป็นเงินจ�ำนวน 3,437,750 บำท โดยแยกเป็นรำยกำรต่ำงๆ ได้ดังนี้

  (6.1)  เงินสวัสดิกำร – ทุนกำรศึกษำรำยปี

   ในปี 2560 คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรชุดท่ี 42 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด  

ได้อนุมัติทุนกำรศึกษำเป็นเงินจ�ำนวน 1,500,000 บำท มีสมำชิกรับทุนกำรศึกษำของบุตร จ�ำนวน 238 คน และ

สมำชิกสมทบ จ�ำนวน 492 คน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 

                                              ทุนละ                    ทุนประเภทเรียนดี                             ทุนประเภทรายได้น้อย 

                   ระดับ                    (บาท)          สมาชิก         สมาชิก        เป็นเงิน         สมาชิก         สมาชิก        เป็นเงิน

                                                                                  สมทบ                                             สมทบ

1. ประถมศึกษำ 1,400 71 96 233,800 9 77 120,400

2. มัธยมศึกษำตอนต้น 1,600 34 34 108,800 6 49 88,000

3. มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. 1,800 30 28 104,400 7 56 113,400

4. อำชีวศึกษำ (ปวส.) 2,000 2 5 14,000 2 13 30,000

5. อุดมศึกษำ 3,000 71 60 393,000 6 74 240,000

 รวม  208 223 854,000 30 269 591,800

 และในปี 2560 คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรชุดที่ 42 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด ได้อนุมัติ 

ทุนกำรศึกษำของบุตรสมำชิกใน 4 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เป็นเงินจ�ำนวน 54,200 บำท มีสมำชิกรับทุนกำรศึกษำ

ของบุตรจ�ำนวน 4 คน และสมำชิกสมทบ จ�ำนวน 26 คน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตำมรำยละเอียด ดังนี้

                   ระดับ                     ทุนละ                    ทุนประเภทเรียนดี                             ทุนประเภทรายได้น้อย 

                                              (บาท)          สมาชิก         สมาชิก        เป็นเงิน         สมาชิก         สมาชิก        เป็นเงิน

                                                                                  สมทบ                                             สมทบ 

1. ประถมศึกษำ 1,400 1 1 2,800 - 7 9,800

2. มัธยมศึกษำตอนต้น 1,600 - - - - 6 9,600

3. มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. 1,800 1 1 3,600 1 7 14,400

4. อำชีวศึกษำ (ปวส.) 2,000 - - - - 1 2,000

5. อุดมศึกษำ 3,000 - - - 1 3 12,000

 รวม  2 2 6,400 2 24 47,800

 กำรอนุมัติจ่ำยทุนกำรศึกษำส�ำหรับบุตรสมำชิกรำยปี ในปี 2560 จ�ำนวน 760 ทุน รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  

1,500,000 บำท

 กำรอนุมัติจ่ำยทุนกำรศึกษำส�ำหรับบุตรสมำชิกประเภทต่อเนื่อง ประจ�ำปี 2560 ดังนี้

 - ระดับอุดมศึกษำ (ปริญญำตรี) จ�ำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 40,000 บำท

 - ระดับอำชีวศึกษำ (ปวช.-ปวส.) จ�ำนวน 1 ทุน เป็นเงิน  20,000 บำท  
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  (6.2) เงินสงเครำะห์สมำชิกที่ได้รับภัยพิบัติ

   -  สมำชิกผู้ประสบอุทกภัย 274 คน จ�ำนวน 959,000 บำท

   -  สมำชิกผู้ประสบวำตภัย 8 คน จ�ำนวน 28,000 บำท

   -  สมำชิกผู้ประสบภัย (ฟ้ำผ่ำ) 1 คน จ�ำนวน 3,500 บำท

  (6.3)  เงินสงเครำะห์เกี่ยวกับกำรจัดงำนศพสมำชิก (ค่ำพวงหรีด)

   ช่วยเหลือค่ำพวงหรีดให้แก่สมำชิกที่ถึงแก่กรรม จ�ำนวน 19 รำย เป็นเงินทั้งสิ้น 16,950 บำท

  (6.4)  เงินสงเครำะห์คู่สมรสสมำชิกถึงแก่กรรม

   ได้จ่ำยเงินสงเครำะห์คู่สมรสสมำชิกถึงแก่กรรม จ�ำนวน 19 รำย เป็นเงินทั้งสิ้น 95,000 บำท

  (6.5) เงนิสวสัดกิำรสงเครำะห์ครอบครวัสมำชกิถงึแก่กรรม จ�ำนวน 52 รำย เป็นเงนิทัง้สิน้ 78,000 บำท

  (6.6)  เงินสวัสดิกำร - ค่ำรักษำพยำบำล

    ได้จ่ำยเงินสวัสดิกำร – ค่ำรักษำพยำบำล ให้แก่สมำชิก จ�ำนวน 235 รำย เป็นเงิน 279,300 บำท

  (6.7)  เงินสวัสดิกำร – สงเครำะห์สมำชิกผู้ทุพพลภำพ

    ได้จ่ำยเงินสวัสดิกำรเพื่อกำรสงเครำะห์สมำชิกผู้ทุพพลภำพ จ�ำนวน 19 รำย เป็นเงินทั้งสิ้น  

   478,000 บำท

 (7)  กองทุนคุ้มครองสมาชิก

  ในปี 2560 คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ชุดที่ 42 ได้อนุมัติจ่ำยเงินกองทุนคุ้มครองสมำชิก จ�ำนวน 1,747 คน 

เป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น 14,686,500 บำท ตำมรำยกำรดังนี้

  (7.1)  เงินสงเครำะห์สมำชิกที่ถึงแก่กรรม

   -  จ่ำยเงินกองทุนสงเครำะห์สมำชิกให้แก่สมำชิกที่ถึงแก่กรรม จ�ำนวน 67 คน เป็นเงินจ�ำนวน

ทั้งสิ้น 6,288,500 บำท

  (7.2)  เงินสงเครำะห์สมำชิกอำวุโส

   -  จ่ำยเงนิให้สมำชิกท่ีมอีำยคุรบ 61 ปีขึน้ไป จ�ำนวน 1,680 คน เป็นจ�ำนวนเงนิทัง้สิน้ 8,398,000 

บำท โดยจ่ำยเป็นเงินสด 30 คน เป็นเงิน 148,000 บำท ซื้อหุ้น 52 คน เป็นเงิน 260,000 บำท น�ำมำหักช�ำระหนี้ 

58 คน เป็นเงิน 290,000 บำท และโอนเข้ำบัญชีสมำชิก 1,540 คน เป็นเงิน 7,700,000 บำท

 (8)  เงินเพื่อการกุศล การกีฬา และสาธารณประโยชน์

  ได้จ่ำยเงินเพื่อกำรกุศล กำรกีฬำ และสำธำรณประโยชน์ให้แก่สหกรณ์ และหน่วยงำนต่ำงๆ ดังนี้

   -  ร่วมท�ำบุญทอดผ้ำพระกฐินพระรำชทำน กับกรมวิชำกำรเกษตร จ�ำนวน 50,000 บำท  

กรมกำรข้ำว 10,000 บำท

   -  ร่วมท�ำบุญกับสมำชิก ส่วนรำชกำร สถำบันกำรศึกษำ สถำนพยำบำล วัด และกลุ่มเครือข่ำย

สหกรณ์ 86,000 บำท

   -  สนับสนุนด้ำนกำรกีฬำ กรมวิชำกำรเกษตร 100,000 บำท
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3รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
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18 ซอย 42 แยก 9 ถนนเสนานิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  กทม. 10230 โทร. 0-2570-3115  แฟกซ์. 0-2570-2914 

  
 
                         รายงานการตรวจสอบกิจการ 
                สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมวิชาการเกษตร จ ากัด  
                                                   ประจ าปี 2560 
                                                          
 
เสนอ   ที่ประชุมใหญ่ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมวิชาการเกษตร จ ากัด  
 
                  ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559  เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ์  2560 ได้เลือกตัง้ให้
ส านักสอบบัญชี ลักขณา เขคม   โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรม
วิชาการเกษตร จ ากดั  ส าหรับปีทางบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 นัน้   ข้าพเจ้าและทีมงาน   ใน
ส านักสอบบัญชี ลักขณา เขคม   ได้ท าการตรวจสอบ   และเสนอรายงานผลการตรวจสอบ    ต่อ
คณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทกุเดือนแล้ว ส าหรับผลการตรวจสอบประจ าปี 2560  สรุปได้ดงันี ้
 
      1.  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
             1.1  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบตัิงานของสหกรณ์    ให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติสหกรณ์ พ.ศ. 
2542  ข้อบงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ ตลอดจนมตท่ีิประชมุของคณะกรรมการด าเนินการ 
             1.2  เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องสมบรูณ์ของการจดัท าบญัชี    และเอกสารประกอบรายการ
บญัชีให้ถกูต้องตรงตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป     ตามระบบและระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด      
             1.3  เพ่ือตรวจสอบประเมินผล   และให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินงานของสหกรณ์เพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพและการควบคมุภายในให้รัดกมุยิ่งขึน้ 

 
      2.  ขอบเขตของการตรวจสอบ 
             2.1  ตรวจสอบความสมบรูณ์ถกูต้องของเอกสารหลกัฐานและการบนัทกึบญัชีระหวา่งเดือน 
             2.2  ตรวจสอบบญัชี  รายละเอียดลกูหนี ้ทนุเรือนหุ้น และเงินรับฝาก เทียบกบับญัชีคมุยอด 
             2.3  ตรวจสอบการปฏิบตัิงานด้านการเงิน การบญัชี ตามข้อบงัคบัและระเบียบของสหกรณ์
และมตขิองท่ีประชมุ 
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              2.4  ตรวจสอบการจดัจ้างและแตง่ตัง้ผู้จดัการและเจ้าหน้าท่ี  ตลอดจนหนงัสือสญัญาจ้างและ 
หลกัประกนั 
             2.5  ตรวจสอบการปฏิบตังิาน    ตามแผนงานและการใช้จา่ยเงินตามงบประมาณของสหกรณ์ 
รวมทัง้ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ซึง่สามารถปฏิบตัไิด้ 

2.6 ตรวจสอบการปฏิบตัิตามกฎหมาย  ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มต ิ และค าสัง่ของสหกรณ์ 
2.7 ตดิตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ   เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 

แผนงาน  ข้อบงัคบั  ระเบียบ  มต ิ และค าสัง่ตา่ง ๆ 
        
       3.  การบริหารงานทั่วไป                
            3.1  สหกรณ์ได้ก าหนดนโยบายแผนการด าเนินงานด้านตา่ง ๆ โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบ
ไว้ชดัเจน  เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบั    โดยค านงึถึงผลประโยชน์ของสมาชิกสว่น
ใหญ่เป็นหลกั 
            3.2  ได้ก าหนดต าแหน่งงานตา่ง ๆ    ของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ไว้เหมาะสม      เจ้าหน้าท่ีมีความรู้
ความสามารถปฏิบตังิานตามต าแหนง่หน้าท่ีท่ีปฏิบตัิ 
            3.3  การจดัท าแผนงบประมาณประจ าปีท่ีได้รับอนมุตัแิล้ว   ซึง่ก็ได้ปฏิบตัิตามแผนและวงเงิน
งบประมาณท่ีก าหนดไว้นัน้ 
            3.4  แนวการปฏิบตัิงาน     มีการควบคมุงานเป็นขัน้ตอนและการบริหารงาน     ประกอบการ
ตดัสินใจ  ซึง่เป็นไปตามระเบียบและข้อบงัคบัของสหกรณ์        
            3.5  สหกรณ์มีเจ้าหน้าท่ีรวม 30 คน   ผู้จดัการ 1 คน   ผู้ชว่ยผู้จดัการ 1 คน     และเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบตังิาน แบง่เป็น 6 ฝ่าย   รวมหวัหน้าฝ่ายด้วย 24 คน    คือฝ่ายอ านวยการ  4 คน  ฝ่ายการเงิน 4 
คน   ฝ่ายบญัชี 2 คน    ฝ่ายสารสนเทศ 2 คน    ฝ่ายสินเช่ือ 7 คน  ฝ่ายสมาชิกสมัพนัธ์ 5 คน     และ
ลกูจ้างประจ า 4 คน     ได้มีการจดัท าสญัญาครบถ้วน    มีหลกัประกนั    และมีการมอบหมายหน้าท่ี
อยา่งถกูต้อง  
  
       4.  การบัญชี 
             4.1  สหกรณ์ใช้ระบบบญัชีเป็นไปตามแบบท่ีทางราชการก าหนด  ซึง่เหมาะสมและเพียงพอ 
กบัปริมาณธุรกิจ 
             4.2  การบนัทึกบญัชีของสหกรณ์ครบถ้วนเป็นปัจจบุนั  และมีเอกสารประกอบรายการบญัชี   
เพียงพอท่ีจะใช้เป็นหลกัฐานทางบญัชีได้ 
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             4.3  สหกรณ์ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบ           ท าให้รายการบญัชี 
ทะเบียน   งบการเงิน    และรายงานตา่ง ๆ ถกูต้อง   สมบรูณ์   รวดเร็ว    และสามารถน าข้อมลูไปใช้ 
ในการบริหารงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
       5.  การเงนิ   
            5.1  เงนิสดและเงินฝากธนาคาร  
                   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ   ประกอบด้วย                                   
เงินสด 148,949.00 บาท
เงินฝากธนาคาร
     กระแสรายวนั     ( 9 บญัชี) 9,246,602.75 บาท
     ออมทรัพย์          ( 13 บญัชี) 91,359,961.82 บาท
     ประจ า                   ( 1 บญัชี) 184,037.95 บาท

รวมเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 100,939,551.52 บาท  
 
           5.2  การรับจ่าย และเก็บรักษาเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 
                   การรับ จา่ย   และการเก็บรักษาเงินสด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   รัดกมุ   และปลอดภยั 
กรณีท่ีมีการเก็บรักษาเงินสดเกินกวา่ท่ีก าหนดไว้ 100,000.00 บาท ได้ท าบนัทึกเสนอประธานกรรมการ 
เพ่ืออนมุตัิทกุครัง้    ยอดเงินฝากธนาคารตามสมดุคูฝ่าก  และใบแจ้งยอดของธนาคาร   ตรวจสอบแล้ว 
ปรากฏวา่มียอดคงเหลือถกูต้องตรงตามบญัชีของสหกรณ์ทกุบญัชี 
   
     6.  การด าเนินงาน 
          6.1  สมาชิกของสหกรณ์   สมาชิกของสหกรณ์คงเหลือ ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560      มียอด   
                 12,690  ราย  ดงันี ้                                                                       

      สมาชิกปกติ     รวม
สมาชิก ณ วนัที่ 1  มกราคม 2560 6,709 5,789 12,498
เพ่ิมระหวา่งปี 83 490 573
รวม 6,792 6,279 13,071
ออกระหวา่งปี (105) (276) (381)
สมาชิก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 6,687 6,003 12,690
เพ่ิมขึน้/ลดลงสทุธิ (22) 214 192

   สมาชิกสมทบ
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          6.2  การให้กู้ยืม                         
                    6.2.1  ลูกหนีเ้งนิให้สมาชิกกู้ยืม  มีการเปล่ียนแปลงระหวา่งปี 2560  ดงันี ้
 

ประเภทเงินให้กู้ ยอดยกมา ให้กู้เพิ่ม รับช าระหนี ้ ยอดยกไป

เงินให้กู้ฉกุเฉิน 18,523,923.25             73,689,400.00                73,492,339.00             18,720,984.25             
เงินให้กู้ฉกุเฉิน ATM 6,779,508.87               11,263,418.75                12,448,648.52             5,594,279.10               
เงินให้กู้สามญั หุ้นค า้ประกนั สมทบ 76,364,689.75             164,214,600.00              144,145,094.00           96,434,195.75
เงินให้กู้สามญั สมทบ 98,769,900.63 175,476,400.00 146,204,507.71           128,041,792.92
เงินให้กู้ พิเศษ โครงการเพ่ิมสขุ 12,268,485.50 0.00 1,460,085.00               10,808,400.50
เงินให้กู้สามญั เกิน 1 ล้าน 292,571,016.50 794,202,700.00 258,568,108.75           828,205,607.75
เงินให้กู้สามญั 2,113,884,552.23 296,723,400.00 970,754,767.81           1,438,851,216.67
เงินให้กู้สามญั เพ่ือการศกึษา 540,700.00 947,500.00 1,213,100.00               275,100.00
เงินให้กู้สามญั โครงการรางวลัชีวติ 198,900.00 582,200.00 528,400.00                  252,700.00
เงินให้กู้สามญั อทุกภยั 3,580,780.48 0.00 3,198,603.25               382,177.23
เงินให้กู้สามญั หุ้นค า้ประกนั 287,236,767.25 400,257,700.00 358,058,232.10           329,436,235.15
เงินให้กู้สามญั ท าประกนั 5,049,278.25 0.00 2,234,929.75               2,814,348.50
เงินให้กู้ พิเศษ โครงการอนาคตเป็นสขุ 10,983,134.50 0.00 1,296,582.75               9,686,551.75
เงินให้กู้ พิเศษ 43,191,131.75 3,701,400.00 7,366,976.50               39,525,555.25
เงินให้กู้ พิเศษ โครงการบ้านในฝัน 10,145,954.50 0.00 1,442,598.75               8,703,355.75
เงินให้กู้ พิเศษสมทบ 20,836,860.25 9,904,800.00 2,737,768.00               28,003,892.25
เงินให้กู้ พิเศษ DOA HOME1 49,577,990.68 59,637,292.00 9,089,109.83               100,126,172.85
เงินให้กู้ พิเศษ กรีนโฮม1 สมทบ 3,375,599.00 30,489,375.00 4,121,131.68               29,743,842.32
เงินให้กู้ฉกุเฉิน สมทบ 301,600.00 1,024,700.00 1,064,200.00               262,100.00
เงินให้กู้ พิเศษ DOA HOME2 1,475,338.75 0.00 69,607.75                    1,405,731.00
เงินให้กู้สามญัเกิน 2 ล้าน 0.00 169,307,400.00 10,914,911.75             158,392,488.25
เงินให้กู้สามญั อทุกภยั (ภาคใต้) 0.00 291,000.00 153,990.25                  137,009.75
เงินให้กู้สามญั โครงการคลนิีค(สมทบ) 0.00 2,984,000.00 195,916.64                  2,788,083.36
                  รวม 3,055,656,112.14 2,194,697,285.75 2,010,759,609.79        3,238,591,820.35

 
                    ตรวจสอบเอกสารสญัญา    รายละเอียดเงินกู้ถกูต้องตรงตามบญัชีคมุยอด 
 
 

Doacoop-59-1
Stamp
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          6.2  การให้กู้ยืม                         
                    6.2.1  ลูกหนีเ้งนิให้สมาชิกกู้ยืม  มีการเปล่ียนแปลงระหวา่งปี 2560  ดงันี ้
 

ประเภทเงินให้กู้ ยอดยกมา ให้กู้เพิ่ม รับช าระหนี ้ ยอดยกไป

เงินให้กู้ฉกุเฉิน 18,523,923.25             73,689,400.00                73,492,339.00             18,720,984.25             
เงินให้กู้ฉกุเฉิน ATM 6,779,508.87               11,263,418.75                12,448,648.52             5,594,279.10               
เงินให้กู้สามญั หุ้นค า้ประกนั สมทบ 76,364,689.75             164,214,600.00              144,145,094.00           96,434,195.75
เงินให้กู้สามญั สมทบ 98,769,900.63 175,476,400.00 146,204,507.71           128,041,792.92
เงินให้กู้ พิเศษ โครงการเพ่ิมสขุ 12,268,485.50 0.00 1,460,085.00               10,808,400.50
เงินให้กู้สามญั เกิน 1 ล้าน 292,571,016.50 794,202,700.00 258,568,108.75           828,205,607.75
เงินให้กู้สามญั 2,113,884,552.23 296,723,400.00 970,754,767.81           1,438,851,216.67
เงินให้กู้สามญั เพ่ือการศกึษา 540,700.00 947,500.00 1,213,100.00               275,100.00
เงินให้กู้สามญั โครงการรางวลัชีวติ 198,900.00 582,200.00 528,400.00                  252,700.00
เงินให้กู้สามญั อทุกภยั 3,580,780.48 0.00 3,198,603.25               382,177.23
เงินให้กู้สามญั หุ้นค า้ประกนั 287,236,767.25 400,257,700.00 358,058,232.10           329,436,235.15
เงินให้กู้สามญั ท าประกนั 5,049,278.25 0.00 2,234,929.75               2,814,348.50
เงินให้กู้ พิเศษ โครงการอนาคตเป็นสขุ 10,983,134.50 0.00 1,296,582.75               9,686,551.75
เงินให้กู้ พิเศษ 43,191,131.75 3,701,400.00 7,366,976.50               39,525,555.25
เงินให้กู้ พิเศษ โครงการบ้านในฝัน 10,145,954.50 0.00 1,442,598.75               8,703,355.75
เงินให้กู้ พิเศษสมทบ 20,836,860.25 9,904,800.00 2,737,768.00               28,003,892.25
เงินให้กู้ พิเศษ DOA HOME1 49,577,990.68 59,637,292.00 9,089,109.83               100,126,172.85
เงินให้กู้ พิเศษ กรีนโฮม1 สมทบ 3,375,599.00 30,489,375.00 4,121,131.68               29,743,842.32
เงินให้กู้ฉกุเฉิน สมทบ 301,600.00 1,024,700.00 1,064,200.00               262,100.00
เงินให้กู้ พิเศษ DOA HOME2 1,475,338.75 0.00 69,607.75                    1,405,731.00
เงินให้กู้สามญัเกิน 2 ล้าน 0.00 169,307,400.00 10,914,911.75             158,392,488.25
เงินให้กู้สามญั อทุกภยั (ภาคใต้) 0.00 291,000.00 153,990.25                  137,009.75
เงินให้กู้สามญั โครงการคลนิีค(สมทบ) 0.00 2,984,000.00 195,916.64                  2,788,083.36
                  รวม 3,055,656,112.14 2,194,697,285.75 2,010,759,609.79        3,238,591,820.35

 
                    ตรวจสอบเอกสารสญัญา    รายละเอียดเงินกู้ถกูต้องตรงตามบญัชีคมุยอด 
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    6.3  การลงทุน  
                 ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560  มีเงินลงทนุคงเหลือรวม  3,207,233,900.00 บาท       เพิ่มขึน้
จาก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จ านวน 1,046,365,900.00  บาท 
                    6.3.1  เงินลงทนุระยะสัน้  
                               เงินลงทนุท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด(ราคาทนุ)         183,653,000.00   บาท              
                                              รวมเงินลงทนุระยะสัน้                                    183,653,000.00   บาท   
                    6.3.2  เงินลงทนุระยะยาว ประกอบด้วย 
                              เงินลงทนุท่ีอยูใ่นความต้องการของตลาด(ราคาทนุ)        3,021,518,900.00  บาท 
                              เงินลงทนุท่ีไมอ่ยูใ่นความต้องการของตลาด(ราคาทนุ)            2,062,000.00 บาท 
                                               รวมเงินลงทนุระยะยาว                                3,023,580,900.00  บาท   
                                               รวมเงนิลงทุน                                   3,207,233,900.00  บาท 
             การลงทนุดงักล่าวเป็นไปตามพระราชบญัญัตสิหกรณ์    พ.ศ. 2542    มาตรา 62 และประกาศ
คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แหง่ชาติ        เร่ือง ข้อก าหนดการฝากหรือลงทนุอย่างอ่ืนของสหกรณ์ 
การค านวณผลตอบแทนถกูต้องครบถ้วน 
 
           6.4  การรับฝากเงนิ  สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกรวม 9 ประเภท      คือประเภทออมทรัพย์  
ออมทรัพย์สมทบ   ออมทรัพย์พิเศษ   ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มทรัพย์   ออมทรัพย์พิเศษ-สมทบ  ออมทรัพย์ 
ATM  เงินฝากประจ า เงินฝากประกนัลกูจ้าง  และเงินฝากออมทรัพย์อนาคตสดใส      ปรากฏว่า
ระหวา่งปี 2560  มีการเปล่ียนแปลง ดงันี ้        
         

ออมทรัพย์ ออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ ออมทรัพย์
สมทบ พิเศษ เพิ่มทรัพย์ พิเศษ - สมทบ

ยกมา 1 ม.ค. 60 74,590,051.13 6,490,327.41 1,997,961,374.02 0.00 366,520,359.38 บาท
ฝากเพ่ิม ม. ค. - ธ.ค. 60 146,803,317.80 30,334,643.43 718,715,976.55 0.00 179,365,510.51 บาท

รวม 221,393,368.93 36,824,970.84 2,716,677,350.57 0.00 545,885,869.89 บาท
ถอน ม.ค. -  ธ.ค. 60 146,760,519.84 28,881,976.46 534,144,453.34 0.00 89,188,984.34 บาท
ยอดคงเหลือ      
ยกไป 31 ธ.ค 60 74,632,849.09 7,942,994.38 2,182,532,897.23 0.00 456,696,885.55 บาท

ออมทรัพย์
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ออมทรัพย์ เงนิฝาก เงนิฝากประกันตัว เงนิฝากออมทรัพย์
ATM ประจ า ลูกจ้าง อนาคตสดใส

ยกมา 1 ม.ค. 60 25,543.71 12,219,572.63 496.55 336,138.32 2,458,143,863.15 บาท
ฝากเพ่ิม ม. ค. - ธ.ค. 60 77,057.72 97,147,306.97 12.41 4,872,318.92 1,177,316,144.31 บาท

รวม 102,601.43 109,366,879.60 508.96 5,208,457.24 3,635,460,007.46 บาท
ถอน ม.ค. -  ธ.ค. 60 68,500.26 74,460,094.61 0.00 113,413.21 873,617,942.06 บาท
ยอดคงเหลือ     
ยกไป 31 ธ.ค 60 34,101.17 34,906,784.99 508.96 5,095,044.03 2,761,842,065.40 บาท

รวม

        
          การปฏิบตัใินการรับฝากและถอนเงินรัดกมุ   ปลอดภยั  การค านวณดอกเบีย้เงินฝาก  และภาษี
เงินได้หกั ณ ท่ีจ่าย ถกูต้องครบถ้วน  
  
 
         6.5  การกู้ยืมเงนิ  สหกรณ์ได้กู้ ยืมเงินระยะสัน้มีรายละเอียดดงันี ้           
                           ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)                        350,000,000.00  บาท   
                           ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)                  605,000,000.00  บาท 
                           ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)                           255,000,000.00   บาท 
                                                            รวม                          1,210,000,000.00  บาท                 
            การปฏิบตัใินการกู้ ยืมเงินรัดกมุ ปลอดภยั การค านวณดอกเบีย้ถกูต้อง 
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         6.6  ทุนเรือนหุ้น  มีการเปล่ียนแปลงในระหวา่ง ปี 2560 ดงันี ้ 
                                                              
ทนุเรือนหุ้น ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 2,122,260,000.00 บาท
เพ่ิมระหวา่งปี 219,047,877.00    บาท
รวม 2,341,307,877.00 บาท
จ่ายคนืระหวา่งปี (38,274,300.00)     บาท
ทนุเรือนหุ้น ณ วนัที่ 31  ธันวาคม 2560 2,303,033,577.00 บาท
สทุธิเพ่ิมขึน้ 180,773,577.00    บาท

 
        
            ทนุเรือนหุ้นในบญัชีมีจ านวนถกูต้องตรงกบัทะเบียนผู้ ถือหุ้นรายตวั   
          
           6.7  ทุนส ารองและทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอ่ืนๆ 
                                                                

ทุนส ารอง ทุนสะสมตามข้อบังคับ
ระเบียบ และอ่ืน ๆ

ณ วนัที่ 1  มกราคม 2560 235,178,022.14      27,162,264.91        บาท
เพ่ิมระหวา่งปี 30,246,805.64        7,197,356.50         บาท
รวม 265,424,827.78      34,359,621.41        บาท
ลดระหวา่งปี 0.00 (7,567,062.83)        บาท
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 265,424,827.78      26,792,558.58        บาท
สทุธิเพ่ิมขึน้(ลดลง) 30,246,805.64        (369,706.33) บาท

  
       
            การใช้จ่ายเงินทนุสะสมตา่ง ๆ ในระหวา่งปีเป็นไปตามวตัถปุระสงค์และระเบียบท่ีสหกรณ์ 
ก าหนดไว้ 
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       6.8  รายจ่ายของสหกรณ์ 
                       6.8.1  รายจ่ายตา่ง ๆ ของสหกรณ์ได้จ่ายไปเพ่ือกิจการของสหกรณ์  เป็นไปตามมตท่ีิ
ประชมุคณะกรรมการ  มีเอกสารหลกัฐานประกอบรายการครบถ้วนเพียงพอท่ีจะใช้เป็นหลกัฐานทาง     
บญัชีได้ 
                          6.8.2   ในปี 2560  สหกรณ์ได้รับอนมุตัวิงเงินงบประมาณรายจา่ย   เป็นจ านวนเงินรวม
ทัง้สิน้ 150,672,000.00 บาท สหกรณ์ใช้จา่ยเงินตามงบประมาณไป 136,603,496.28 บาท  (90.66%)           
            

ประเภทรายจ่าย ประมาณการทัง้ปี รายจ่ายถงึ (สูง)ต ่ากว่า อัตรา
2560 31 ธ.ค. 60 ประมาณการ รายจ่าย

ดอกเบีย้จา่ยเงินรับฝากจากสมาชิก 79,000,000.00  76,938,520.10     2,061,479.90 97.39
ดอกเบีย้จา่ยเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 31,000,000.00        21,514,728.81     9,485,271.19 69.40
คา่ใช้จา่ยบริหาร 37,672,000.00  35,209,785.49     2,462,214.51 93.46
คา่ใช้จา่ยทางบญัชี 3,000,000.00          2,940,461.88       59,538.12 98.02
 150,672,000.00    136,603,496.28 14,068,503.72 90.66                                                                   
                                    
                        
        7.  ผลการด าเนินงาน 
              7.1  รายได้ 
                        ในปี 2560 สหกรณ์มีรายได้ทัง้สิน้ 312,931,535.85  บาท ประกอบด้วย      

ประเภทรายได้ ประมาณการทัง้ปี รายได้ถงึ (สูง)ต ่ากว่า อัตรา
2560 31 ธ.ค. 60 ประมาณการ รายได้

ดอกเบีย้รับเงินให้กู้ 202,000,000.00  201,180,431.50 819,568.50 99.59        
ผลตอบแทนจากการฝากและลงทนุ 131,000,000.00  110,242,638.80 20,757,361.20 84.15        
รายได้อ่ืน 2,000,000.00      1,508,465.55 491,534.45 75.42        

รวม 335,000,000.00  312,931,535.85 22,068,464.15 93.41      
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           รายได้ตา่ง ๆ    เป็นไปตามธุรกิจของสหกรณ์     การค านวณและการบนัทกึบญัชีรายได้   ถกูต้อง
ครบถ้วน                                                                                  
           คา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ   เป็นรายการปกตขิองการด าเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดรายได้     การควบคมุภายใน
เก่ียวกบัคา่ใช้จา่ยรัดกมุและปลอดภยั   
         ในปี 2560  สหกรณ์ด าเนินงานมีผลก าไรสทุธิรวม  176,328,039.57  บาท    ต ่ากว่าประมาณ
การ 8,671,960.43  บาท  (ร้อยละ 4.69) 
         ก าไรสทุธิของปีนีเ้ปรียบเทียบกบัปีท่ีแล้วซึง่มีจ านวน 181,046,379.39 บาท ลดลง 4,718,339.82 
บาท (ร้อยละ 2.68) เน่ืองจากรายได้รวมเพิ่มขึน้ 1,838,264.48 บาท(ร้อยละ 0.59)   ต ่ากว่าคา่ใช้จา่ย
รวมท่ีเพิ่มขึน้ 6,556,604.30 บาท  (ร้อยละ 5.04) 
  
     8.  การวิเคราะห์งบการเงนิ 
              ผู้ตรวจสอบกิจการ    ได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากดั
ประจ าปี 2560       เร่ิมวนัท่ี 1 มกราคม  2560     ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  แล้ว        ตามรายงานผล
การตรวจสอบข้อ 1 – 7        จงึได้วิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์เพ่ือให้สมาชิกทราบถึงสถานะการเงิน
ของสหกรณ์  ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ ความมัน่คง   ความเส่ียง โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา
ของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์   และชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ปรากฏผลดงัตอ่ไปนี  ้
 

1. สถานะการเงนิ  จากงบการเงินของสหกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560    เปรียบเทียบ 
กบัปี 2559 ปรากฏว่าสหกรณ์มีสินทรัพย์จ านวน 6,895  ล้านบาทเศษเพิ่มขึน้จากปีก่อน 772 ล้านบาท    
เศษ   หนีส้ินของสหกรณ์จ านวน 4,004 ล้านบาทเศษ เพิ่มขึน้ 515  ล้านบาทเศษ   สว่นทนุของสหกรณ์
มีจ านวน 2,890 ล้านบาทเศษ    เพิ่มขึน้ 257 ล้านบาทเศษ   แสดงวา่สหกรณ์มีสถานะการเงินดีขึน้กวา่
ปีก่อน  
                     สินทรัพย์ของสหกรณ์จ านวน 6,895 ล้านบาทเศษ        สว่นใหญ่ประกอบด้วยสมาชิกกู้   
ร้อยละ 46.96 เป็นเงินลงทนุร้อยละ 46.51 ซึง่สามารถเปล่ียนเป็นเงินได้ตามต้องการพร้อมดอกผลจาก 
การลงทนุ  นอกจากนัน้เป็นสินทรัพย์ประเภทอ่ืน     สว่นการบริหารสินเช่ือสามารถเรียกเก็บหนีไ้ด้หมด 
ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเต็มจ านวนของลกูหนีท่ี้ค้าง    ถือได้ว่าสินทรัพย์ของสหกรณ์เป็นสินทรัพย์ท่ีมี
คณุภาพดี 
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                     แหลง่เงินทนุของสหกรณ์สว่นใหญ่มาจากทนุภายในของสหกรณ์       คือจากเงินรับฝาก                      
ร้อยละ 40.06  จากการถือหุ้นร้อยละ 33.40   และยงัมีทนุส ารองซึง่เป็นแหลง่เงินทนุท่ีไมเ่สียคา่ใช้จา่ย 
ร้อยละ 3.85 กู้ภายนอกร้อยละ 17.55 สมาชิกกู้ เงินร้อยละ 46.96 สหกรณ์ได้บริหารหารายได้ภายนอก 
โดยการลงทนุใน พนัธบตัร หุ้นกู้  หุ้นชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากดัหุ้นชมุนมุสหกรณ์
ไอซีที รวมเป็นเงินลงทนุร้อยละ 46.51    การก่อหนีภ้ายนอกร้อยละ 17.55  เป็นเงินกู้ ยืมระยะสัน้เพ่ือ 
น ามาบริหารได้   สรุปได้วา่สหกรณ์มีความมัน่คง   มีเงินเพียงพอท่ีจะใช้หมนุเวียน          ความเส่ียงต ่า 
ความเส่ียงอาจเกิดขึน้ได้ ถ้าหากเงินรับฝากจากสมาชิกลดลงมาก 
 
                2.  ผลการด าเนินงาน  ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ในปี 2560      มีก าไรสทุธิ 176.33    
ล้านบาท ต ่ากวา่ปีก่อน 4.72  ล้านบาทเศษ    สาเหตท่ีุก าไรลดลง     เน่ืองจากมีสมาชิกฝากเงินเพิ่มขึน้
จ านวนมาก สหกรณ์ต้องจา่ยดอกเบีย้ในอตัราสงู และมีการถอนเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืนก่อนก าหนด
เพ่ือลดความเส่ียง จงึท าให้ก าไรของสหกรณ์ลดลง 
 
                3.  การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน   
                            อาศยัหลกัเกณฑ์ของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ตามคูมื่อการใช้งาน  อตัราสว่นทาง
การเงินของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร     วิเคราะห์ตามระบบ Camel        ตามเกณฑ์เฉล่ียปี 2558 
(Peer Group)    ได้จดัขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็น 5 ขนาดนัน้    ปรากฏวา่สหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมวิชาการเกษตร จ ากดั จดัอยู่ในขนาดท่ี 1  คือขนาด “ใหญ่มาก” ดงันัน้ อตัราสว่นเฉล่ียท่ีก าหนด 
ในขนาดเดียวกนัทัว่ประเทศ น ามาเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนของสหกรณ์ปรากฏผลดงันี ้
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อัตราส่วน ปีปัจจุบนั ปีก่อน อัตราส่วนเฉล่ียปี

2558
 1.  ความเพียงพอของเงนิทุนต่อความเส่ียง
       1.1  อตัราสว่นหนีส้นิทัง้สิน้ตอ่ทนุ 1.39 เทา่ 1.32 เทา่ 1.17 เทา่
       1.2  อตัราสว่นทนุส ารองตอ่สนิทรัพย์ 0.04 เทา่ 0.04 เทา่ 0.04 เทา่
       1.3  อตัราการเติบโตของทนุของสหกรณ์ ร้อยละ 9.77 ร้อยละ 6.73 ร้อยละ 9.84
       1.4  อตัราการเติบโตของหนี ้ ร้อยละ 14.77 ร้อยละ 22.73 ร้อยละ 7.94
       1.5  อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของทนุเฉลีย่ ร้อยละ 6.38 ร้อยละ 7.10 ร้อยละ 7.20
 2.  คุณภาพสินทรัพย์
        2.1  อตัราหมนุของสนิทรัพย์ 0.05 เทา่ 0.05 เทา่  0.05 รอบ
        2.2  อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์ ร้อยละ 2.71 ร้อยละ 3.17 ร้อยละ 3.30
        2.3  อตัราการเติบโตของสนิทรัพย์ ร้อยละ 12.62 ร้อยละ 15.29 ร้อยละ 8.80
 3.  การบริหารจัดการ
        3.1  อตัราการเติบโตของธุรกิจ ร้อยละ 3.77 ร้อยละ 21.54 ร้อยละ 2.63
 4.  การท าก าไร
       4.1  ก าไรตอ่สมาชิก               13,895.04 บาท 14,486.03 บาท 22,932.89 บาท
       4.2  เงินออมตอ่สมาชิก          399,123.38 บาท 366,490.95 บาท 496,994.75 บาท
       4.3  หนีส้นิตอ่สมาชิก          255,395.83 บาท 244,599.03 บาท 560,674.82 บาท
       4.4  อตัราการเติบโตของทนุส ารอง ร้อยละ 12.86 ร้อยละ 12.27 ร้อยละ 10.62
       4.5  อตัราการเติบโตของทนุสะสมอ่ืน ร้อยละ (1.36) ร้อยละ (8.33) ร้อยละ 11.84
       4.6  อตัราการเติบโตของก าไรสทุธิ ร้อยละ (2.61) ร้อยละ 6.12 ร้อยละ 8.46
       4.7  อตัราก าไรสทุธิ ร้อยละ 56.62 ร้อยละ 58.48 ร้อยละ 53.99
 5.  สภาพคล่อง
       5.1  อตัราสว่นทนุหมนุเวยีน 0.27 เทา่ 0.44 เทา่ 0.35 เทา่   
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จากอตัราสว่นตามตาราง  สามารถวิเคราะห์ได้ดงันี ้      
1. ความเพียงพอของเงนิทุนต่อความเส่ียง 

 
             1.1  อตัราส่วนหนีส้ินทัง้สิน้ตอ่ทนุ   เป็นอตัราสว่นท่ีใช้วดัความสามารถในการก่อหนี ้   ของ 
                    สหกรณ์วา่จะก่อหนีไ้ด้มากน้อยเพียงใด  จงึจะเหมาะสมและไมเ่ส่ียงตอ่เจ้าหนีใ้นการท่ี 
                    จะได้รับช าระหนีคื้นจากสหกรณ์    ตามงบการเงินแสดงวา่ปีนีส้หกรณ์ก่อหนี ้1.39 เทา่  
                    ปีก่อน 1.32 เท่า   หมายความวา่   สหกรณ์มีทนุ 1.00 บาท  มีหนีส้ินเทา่กบั 1.39 บาท 
                    แสดงว่าก่อหนีม้ากกวา่ทนุ    เน่ืองจากหนีส้ินสว่นใหญ่เป็นเงินรับฝาก     ซึง่เป็นหนีส้ิน   
                    ภายใน   เกณฑ์เฉล่ีย(Peer Group)  เทา่กบั 1.17 เท่า                         
              
             1.2  ทนุส ารองตอ่สินทรัพย์  ส าหรับใช้วดัว่ามีทนุส ารองเป็นเทา่ไรของสินทรัพย์รวม   เพราะ 
                    ทนุส ารองยิ่งมีมากก็จะท าให้สหกรณ์มีความมัน่คงมาก      มีความเส่ียงท่ีลดลง เพราะ  
                    เป็นแหลง่เงินทนุท่ีไมต้่องเสียคา่ใช้จา่ย     ปีนีมี้อตัราสว่น 0.04 เทา่        เทา่กบัปีก่อน 
                    เกณฑ์เฉล่ียเท่ากบั 0.04 เทา่ เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  แสดงถึงความมัน่คงของสหกรณ์ 
 
             1.3  อตัราการเตบิโตของทนุของสหกรณ์      เป็นอตัราสว่นท่ีจะใช้พิจารณาทนุของสหกรณ์   
                    วา่เพิ่มขึน้หรือลดลงอยา่งไร    เพ่ือดแูนวโน้มหรือทิศทางในปีตอ่ไป   ปีนีมี้อตัราร้อยละ 
                    9.77     ปีก่อนร้อยละ 6.73   แสดงวา่ปีนีก้ารเตบิโตทนุของสหกรณ์     มากกวา่ปีก่อน  
                    เกณฑ์เฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 9.84 
 
             1.4  อตัราการเตบิโตของหนี ้ เป็นอตัราสว่นท่ีใช้พิจารณาการเปล่ียนแปลงของหนีส้ินวา่เพิ่ม 
                    ขึน้หรือลดลงอยา่งไร   ถ้าเพิ่มขึน้จะเป็นผลท าให้มีภาระคา่ใช้จ่ายจากดอกเบีย้จ่ายเพิ่ม 
                    ขึน้ ปีนีมี้อตัราร้อยละ 14.77 ปีก่อนร้อยละ 22.73     เกณฑ์เฉล่ียเทา่กบัร้อยละ 7.94 
 
             1.5  อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของทนุ       ใช้วดัวา่สหกรณ์ได้รับผลตอบแทนจากเงินทนุของ 
                    ตนเองกลบัคืนในอตัราร้อยละเทา่ใด  ปีนีท้นุ 100.00 บาท      มีผลตอบแทน 6.38 บาท 
                    ปีก่อน 7.10 บาท แสดงว่ามีอตัราน้อยกวา่ปีก่อน เกณฑ์เฉล่ียเทา่กบัร้อยละ 7.20  
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2. คุณภาพสินทรัพย์ 
  

             2.1  อตัราหมนุของสินทรัพย์ ใช้วดัความสามารถของสหกรณ์ในการใช้สินทรัพย์ท่ีมีอยู่ว่าก่อ 
                    ให้เกิดรายได้มากน้อยเพียงใด    หรือมีประสิทธิภาพเตม็ท่ีหรือไม ่     ปีนีมี้การหมนุของ    
                    สินทรัพย์ 0.05 รอบ เทา่กบัปีก่อน  0.05 รอบและเทา่กบั เกณฑ์เฉล่ียเท่ากบั 0.05    
 
             2.2  อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์     ใช้วดัผลตอบแทนตอ่สินทรัพย์ของสหกรณ์วา่สหกรณ์ 
                    ได้รับผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์   เพ่ือก่อให้เกิดผลก าไรกลบัคืน   ในอตัราร้อยละ 
                    เทา่ใด  ปีนี ้สินทรัพย์ 100.00 บาท ได้ผลตอบแทน 2.71 บาท  ปีก่อน 3.17 บาท เกณฑ์ 
                    เฉล่ียเทา่กบัร้อยละ 3.30 บาท   
 
            2.3  อตัราการเติบโตของสินทรัพย์        ใช้พิจารณาการเปล่ียนแปลงของสินทรัพย์วา่เพิ่มขึน้   
                    หรือลดลงอยา่งไร    เพ่ือดแูนวโน้มหรือทิศทางในปีตอ่ไป       ปีนีมี้อตัราการเตบิโตของ   
                    สินทรัพย์ร้อยละ 12.62  ปีก่อนร้อยละ 15.29  เกณฑ์เฉล่ียเทา่กบัร้อยละ 8.80 แสดงว่า 
                    สินทรัพย์ลดลงจากปีก่อนแตม่ากกวา่เกณฑ์เฉล่ีย 
 
3. การบริหารจัดการ 

 
           3.1  อตัราการเตบิโตของธุรกิจ  ใช้พิจารณาการเปล่ียนแปลงของปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ 
                    วา่เพิ่มขึน้หรือลดลงอยา่งไร    ถ้าอตัราส่วนเพิ่มแสดงวา่สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึน้ 
                    ซึง่สหกรณ์สามารถอ านวยประโยชน์แก่สมาชิกเพิ่มขึน้             ปีนีมี้อตัราร้อยละ 3.77 
                ปีก่อนร้อยละ 21.54   เกณฑ์เฉล่ียเทา่กบัร้อยละ 2.63     แสดงวา่ปริมาณธุรกิจลดลง  
                    จากปีก่อนและมากกวา่เกณฑ์เฉล่ีย 
 
 
4. การท าก าไร  

     
          4.1  ก าไรตอ่สมาชิก       เป็นการแสดงวา่ผลก าไรจากการด าเนินงานของสหกรณ์คิดเป็นคา่ 
                    เฉล่ียเทา่ไร หากเทียบกบัสมาชิกตอ่คน ปีนีมี้ก าไร คนละ 13,895.04 บาท เกณฑ์เฉล่ีย 
                เทา่กบั 22,932.89 บาท  
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4.2 เงินออมตอ่สมาชิก     แสดงคา่เฉล่ียว่าเงินท่ีสมาชิกออมไว้ตอ่สหกรณ์ทัง้ในรูปของเงิน 
รับฝากและทนุเรือนหุ้นทัง้หมดคิดเป็นคา่เฉล่ียเทา่ไรตอ่คน      ปีนีมี้จ านวนออมคนละ 

                399,123.38  บาท   ปีก่อน 366,490.95  บาท   เกณฑ์เฉล่ียเทา่กบั 496,994.75 บาท 
 
          4.3  หนีส้ินตอ่สมาชิก     แสดงคา่เฉล่ียวา่ภาระหนีส้ินของสมาชิก ณ วนัสิน้ปี    ท่ีต้องช าระ 
                ตอ่สหกรณ์      คดิเป็นคา่เฉล่ียเทา่ไรตอ่คน           ปีนีมี้จ านวนหนีส้ินตอ่สมาชิกคนละ    
                255,395.83 บาท ปีก่อนมีจ านวน 244,559.03  บาท เกณฑ์เฉล่ียเทา่กบั 560,674.82 
                บาท 
 
          4.4  อตัราการเตบิโตของทนุส ารอง     ใช้พิจารณาการเปล่ียนแปลงทนุส ารองของสหกรณ์ 
                ถ้าอตัราสงูขึน้แสดงวา่มีความมัน่คงเพิ่ม    มีความเส่ียงต ่า      ประสิทธิภาพในการหา 
                   รายได้เพิ่มขึน้  ปีนีมี้อตัราร้อยละ 12.86 ปีก่อนร้อยละ  12.27 เกณฑ์เฉล่ียเทา่กบัร้อยละ 
                   10.62 
 
          4.5  อตัราการเตบิโตของทนุสะสมอ่ืน  ใช้พิจารณาการเตบิโตของทนุสะสม   ถ้าอตัราสงูขึน้ 
                แสดงวา่มีการสะสมเพิ่มขึน้ซึง่จะไว้ใช้ชว่ยสมาชิก     ปีนีมี้อตัราร้อยละ (1.36)   ปีก่อน 
                   ร้อยละ (8.33)   เกณฑ์เฉล่ียเทา่กบัร้อยละ 11.84 
   
          4.6  อตัราการเตบิโตของก าไร  เพ่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลงก าไรสทุธิของสหกรณ์      ปีนี  ้
                    มีอตัราร้อยละ (2.61)  ปีก่อนร้อยละ 6.12  เกณฑ์เฉล่ียเทา่กบัร้อยละ 8.46 
 
             4.7  อตัราก าไรสทุธิ เป็นอตัราท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดก าไร 
                    ของสหกรณ์วา่มีก าไรสทุธิเป็นร้อยละเทา่ใดของรายได้     ปีนีร้ายได้รวม 100.00 บาท 
                    มีก าไรสทุธิ 56.62 บาท  ปีก่อน 58.48 บาท  เกณฑ์เฉล่ียเทา่กบั 53.99 บาท 
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สภาพคล่อง 
 

              5.1  อตัราสว่นทนุหมนุเวียน   เป็นอตัราสว่นท่ีใช้วดัความสามารถในการช าระหนีร้ะยะสัน้ 
                     เม่ือถึงก าหนด โดยจะบอกให้ทราบว่าสหกรณ์มีสินทรัพย์ท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินสด 
                     ได้ในระยะเวลาอนัสัน้เป็นก่ีเท่าของหนีส้ินท่ีจะต้องช าระคืนในชว่งเวลา 1 ปี      ซึง่จะ 
                     ชว่ยให้สหกรณ์ทราบถึงระดบัความปลอดภยัของเจ้าหนี ้ ในอนัท่ีจะได้รับช าระหนีคื้น 
                     จากสหกรณ์ตามก าหนดเวลา  ขณะเดียวกนัผลจากความสามารถในการช าระหนีคื้น 
                     ได้ตามก าหนดดงักล่าวก็จะเป็นการลดภาระคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้ลงอีกด้วย ปีนีมี้สภาพ 
                     คลอ่ง 0.27 ตอ่ 1  คือหนีส้ินคล่องตวั 1 บาท มีสินทรัพย์คลอ่งตวั 0.27 บาท    ปีก่อน  
                     0.44 บาท       หนีส้ินคลอ่งตวั       สว่นใหญ่คือเงินรับฝากจากสมาชิก    มีจ านวนสงู 
                     เกณฑ์เฉล่ียเท่ากบั   0.35 เท่า 
    
                         สรุปโดยภาพรวมจากการตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์  แสดงวา่

สหกรณ์  จดัท างบการเงินตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ มีเอกสารประกอบ
ครบถ้วนเป็นท่ีเช่ือถือได้ มีการบนัทึกบญัชีตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์   
การบริหารการเงินของสหกรณ์มีประสิทธิภาพได้อ านวยประโยชน์ให้แก่สมาชิก ทัง้
ในด้านการให้สมาชิกกู้ ในอตัราดอกเบีย้ต ่า ให้มีการออมเงินโดยได้รับผลตอบแทน
ในอตัราสงูกวา่ท้องตลาด มีการให้สวสัดกิารแก่สมาชิกหลายด้าน  มีระบบการ
ควบคมุภายในท่ีดี          มีการพฒันาระบบสารสนเทศให้ทนัสมยัใช้งานได้เพิ่มขึน้ 
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                     สถานะการเงินของสหกรณ์อยูใ่นเกณฑ์ดี เพราะการวิเคราะห์อตัราสว่นแสดงวา่
ความสามารถ ในการบริหารของสหกรณ์ดีขึน้ มีการเร่งรัดหนีต้ดิตามการช าระหนี ้
อยา่งมีประสิทธิภาพ การบริหารสหกรณ์โดยใช้อตัราดอกเบีย้มีความเหมาะสมและ
มุง่เน้นให้ความชว่ยเหลือแก่สมาชิก มีการหารายได้ในการลงทนุเพ่ือเพิ่มก าไร ซึง่จะ
สามารถอ านวยประโยชน์ตอ่สมาชิก ให้ผลตอบแทนในรูปเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน
สงู ให้ความมัน่ใจแก่ผู้ เป็นสมาชิกได้ในอตัราท่ีนา่พอใจ 

       
     
                               จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ.  
 
 

                                                                                              (นางลกัขณา  เขคม) 
                                                                                               ผู้ตรวจสอบกิจการ        
                                                                               

 
 

ส านักสอบบัญชี ลักขณา เขคม  
18 ซอย 42  แยก 9  ถนนเสนานิคม 1  แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กทม.10230 
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5รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน

 ตำมที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด ได้แต่งตั้งข้ำพเจ้ำ นำงศิริลักษ์ พร้อมเพรำะ  

เป็นผู้ตรวจสอบภำยในของสหกรณ์ ระหว่ำงวันที่ 1 กันยำยน - 31 ธันวำคม 2560 ข้ำพเจ้ำได้เข้ำตรวจสอบภำยใน

ประจ�ำเดือนกันยำยน - ธันวำคม 2560 จึงขอเสนอผลกำรตรวจสอบโดยสรุป ดังนี้

 1. วัตถุประสงค์ของกำรตรวจสอบภำยใน

    1.1 เพื่อตรวจสอบว่ำกำรบริหำรงำนของสหกรณ์เป็นไปโดยเหมำะสม ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ 

และมติที่ประชุมที่ก�ำหนดไว้

  1.2  เพือ่ตรวจสอบว่ำกำรด�ำเนนิงำนของสหกรณ์เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และตำมแผนงำนทีก่�ำหนดไว้

  1.3  เพื่อตรวจสอบกำรด�ำเนินงำนด้ำนอื่น ๆ

  1.4 เพื่อสรุปผลกำรตรวจสอบ เสนอข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่อประธำนกรรมกำรสหกรณ์  

ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ เพื่อกำรปรับปรุงแก้ไข

 2.  ขอบเขตกำรตรวจสอบและวิธีกำรตรวจสอบ

  2.1 ประเมินควำมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลกำรด�ำเนินงำนของสหกรณ์ เสนอแนะ กำรบริหำร

ควำมเสี่ยง กำรควบคุม และกำรก�ำกับดูแลอย่ำงต่อเนื่อง

  2.2 สอบทำนระบบกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำส่ัง ค�ำแนะน�ำ 

ที่ทำงรำชกำรก�ำหนด

  2.3 ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำง ๆ เช่น ด้ำนกำรเงินกำรบัญชี กำรให้

เงินกู้ กำรรับฝำกเงิน กำรลงทุน และกำรให้บริกำร เป็นต้น

  2.4 ตรวจสอบกำรดูแลรักษำและควำมปลอดภัยของทรัพย์สินของสหกรณ์ให้มีควำมเหมำะสม  

กับประเภททรัพย์สินนั้น

   2.5  สอบทำนควำมถูกต้องและควำมเชื่อถือได้ของข้อมูลกำรด�ำเนินงำน กำรเงินกำรบัญชี

   2.6  วิ เครำะห์และประเมินผลควำมมีประสิทธิภำพ ประหยัดและคุ้มค่ำในกำรใช้ทรัพยำกร

   2.7  จดัท�ำรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในให้ครอบคลมุเรือ่งทีต่รวจสอบ เสนอต่อทีป่ระชุม คณะกรรมกำร

เป็นประจ�ำทุกเดือน 

   2.8  จัดท�ำรำยงำนกำรตรวจสอบภำยในประจ�ำปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี ของสหกรณ์

 3. ผลกำรตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

   3.1 ด้ำนกำรบริหำรงำนทั่วไป สหกรณ์ได้ก�ำหนดข้อบังคับ ระเบียบและมติที่ประชุมไว้เพียงพอ  

เหมำะสมกับกำรด�ำเนินงำน ก�ำหนดแผนกำรด�ำเนินงำน ประมำณกำรรำยรับรำยจ่ำยประจ�ำปีไว้เหมำะสม และ 

กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมที่ก�ำหนดไว้และที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมใหญ่ 
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   3.2  ด้ำนกำรเงนิ สหกรณ์ก�ำหนดระเบียบว่ำด้วยกำรรับจ่ำยและเกบ็รกัษำเงนิไว้เหมำะสมและปฎบิตัเิป็น

ไปตำมระเบยีบทีก่�ำหนด รวมทัง้กำรรกัษำสภำพคล่องทำงกำรเงินเพือ่ประกนัเงินฝำกของสมำชกิกเ็ป็นไปตำมประกำศ

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   3.3  ด้ำนกำรบัญชี สหกรณ์บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ปรำกฎว่ำสหกรณ์บันทึก

บญัชไีว้เรียบร้อยเป็นปัจจบุนั มเีอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรบนัทกึบญัชคีรบถ้วน และสำมำรถจดัท�ำงบกำรเงนิของ

สหกรณ์เพื่อรอรับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีได้

   3.4  ด้ำนสินเชื่อ สหกรณ์ก�ำหนดระเบียบไว้และปฏิบัติตำมระเบียบที่ก�ำหนด ได้สุ่มตรวจสอบเอกสำร

หลักฐำนประกอบกำรจ่ำยเงินกู้ทุกประเภท ได้แก่ ค�ำขอกู้เงิน หนังสือกู้เงิน และหลักฐำนกำรค�้ำประกัน สหกรณ์ 

จดัท�ำไว้เรียบรอ้ย กำรอนมุัตเิปน็ไปตำมระเบยีบทีก่�ำหนด มีข้อสงัเกตในแบบของค�ำขอกูแ้ละหนงัสอืกูเ้งนิ กำรเขยีน

ตัวหนังสือหรือตัวเลขมำล่วงหน้ำซึ่งอำจจะยังไม่ตรงกับวงเงินที่ได้รับอนุมัติ เป็นต้น ได้ให้ค�ำแนะน�ำ มีกำรแก้ไขแล้ว 

และอำจจจะมีกำรแก้ไขในโอกำสต่อไป

   3.5  ด้ำนเงินรับฝำก สหกรณ์ก�ำหนดระเบียบว่ำด้วยกำรรับฝำกเงินและระเบียบว่ำด้วยกำรรับฝำกเงิน

จำกสหกรณ์อ่ืนไว้ สุม่ตรวจสอบเอกสำรกำรรบัฝำกและถอนเงนิฝำก ปรำกฎว่ำปฏบิตัติำมระเบยีบทีก่�ำหนด มเีอกสำร

หลักฐำนประกอบกำรฝำกและถอนเงินฝำกถูกต้อง มียอดคงเหลือรำยบุคคลถูกต้องตรงกับัญชีคุมยอด

   3.6  ด้ำนเงินลงทุน สอบทำนข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่ และมติที่ประชุมคณะกรรมกำร  

เกีย่วกบัเงินลงทนุ กำรควบคุมภำยในด้ำนเงนิลงทนุ และกำรปฏบิตัติำมข้อบงัคับระเบยีบ และมตทิีป่ระชมุท่ีก�ำหนด 

ตรวจสอบกำรอนุมัติเงินลงทุนตำมที่คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรมีมติไว้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรจ่ำย

เงินลงทุน และผลตอบแทนจำกเงินลงทุน รวมทั้งวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำรลงทุนเสนอต่อคณะกรรมกำร

   สหกรณ์ได้ก�ำนดเรื่องเงินลงทุนไว้ในข้อบังคับ มำตรำ 62 สหกรณ์ได้ด�ำเนินกำรโดยขออนุมัติที่ประชุม

ใหญ่ กำรลงทุนเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำกำรแห่งชำติ เรื่องข้อก�ำหนดกำรฝำกหรือลงทุนอย่ำงอื่น

ของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 สหกรณ์ลงทนุฝำกเงนิในชมุนมุสหกรณ์และสหกรณ์ อืน่ ลงทนุในพนัธบตัรรฐับำล หุน้ชมุนมุ

สหกรณ์และหุ้นกู้ของบริษัทต่ำง ๆ ในตลำดหลักทรัพย์ ในกำรลงทุนแต่ละรำยกำรจะวิเครำะห์โดยคณะกรรมกำร

บริหำรเงินและกำรลงทุน แล้วน�ำเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรอนุมัติ แล้วจึงด�ำเนินกำรตำมขั้นตอน

ของกำรลงทุนแต่ละรำยกำร กำรปฏิบัติเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำกำรแห่งชำติ เรื่องข้อก�ำหนดกำร

ฝำกหรือลงทุนอย่ำงอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2558 ที่ก�ำหนด

   3.7  เงินกู้ยืมและกำรค�้ำประกัน สหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมและค�้ำประกันจำกท่ีประชุมใหญ่และ 

ได้รบักำรเหน็ชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ไม่เกนิ 1,800.00 บำท จำกกำรวิเครำะห์กำรลงทนุในหุน้กูข้องรฐัวสิำหกจิ

และบริษ�ทเอกชนในตลำดหลกัทรพัย์ สหกรณ์ได้กูเ้งนิประเภทตัว๋สัญญำใช้เงินระยะส้ันจำกธนำคำร(P/N) โดยกำรใช้

หุ้นกู้จ�ำน�ำเป็นประกันเพื่อน�ำไปซื้อหุ้นกู้ตัวใหม่แต่อยู่ในวงเงินก็ยืมที่ได้รับอนุมัติ 

  3.8  ทุนของสหกรณ์ สหกรณ์ก�ำหนดระเบียบว่ำด้วยหุ้นของสหกรณ์ กำรเรียกเก็บเงินค่ำหุ้นและกำร 

จ่ำยคืนค่ำหุ้นของสมำชิก เป็นไปตำมระเบียบที่ก�ำหนด กำรจัดสรรก�ำไรสุทธิเป็นไปตำมข้อบังคับ กำรจ่ำยทุนสะสม

ต่ำง ๆ เป็นไปตำมระเบียบและมติที่ประชุมคณะกรรมกำร
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   3.9  ด้ำนระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ สหกรณ์ได้ด�ำเนนิกำรให้มกีำรบนัทกึบญัชด้ีวยโปรแกรมระบบบญัชี

ครบวงจรและยกเลิกกำรบันทึกบัญชีด้วยมือ กำรบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมดังกล่ำว จัดท�ำไว้เรียบร้อยและสำมำรถ

เชือ่มโยงทกุระบบเข้ำด้วยกนัได้ด ีแต่สหกรณ์ยงัไม่ได้ก�ำหนดระเบยีบในกำรควบคมุภำยในและรกัษำควำมปลอดภยั

ของระบบขึ้นถือใช้ ได้แนะน�ำสหกรณ์ให้ก�ำหนดระเบียบขึ้นถือใช้ เพื่อให้เป็นไปตำมระเบียบนำยทะเบียนสหกรณ์ 

ว่ำด้วยมำตรฐำนขั้นต�่ำในกำรควบคุมภำยในและกำรรักษำควำมปลอดภัยส�ำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้

โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิเตอร์ประมวลผลข้อมูล พ.ศ.2553 ซึ่งสหกรณ์ได้ก�ำหนดระเบียบขึ้นถือใช้เรียบร้อยแล้ว

 3.10 ด้ำนอื่น ๆ ให้ค�ำปรึกษำด้ำนอื่น ๆ แก่สหกรณ์ เช่นด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี ด้ำนภำษีอำกร เป็นต้น

            

            จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ

                                              

 (นำงศิริลักษ์  พร้อมเพรำะ)                                       

 ผู้ตรวจสอบภำยใน

มติที่ประชุม
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 สมำชิกและสมำชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

 6.1 สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรออมของสมำชิกและสมำชิกสมทบ

   6.1.1 จำกกำรถือหุ้นรำยเดือน ซ่ึงสิทธิประโยชน์ท่ีสมำชิกและสมำชิกสมทบจะได้รับเป็นผลตอบแทน

ในรูปของเงินปันผล ซึ่งจัดสรรจำกก�ำไรสุทธิในแต่ละปี โดยผ่ำนควำมเห็นชอบจำกท่ีประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี  

ส�ำหรับในปี 2560 สอ.กวก.จ่ำยเงินปันผลให้แก่สมำชิกและสมำชิกสมทบ ในอัตรำ 5.50 % ของทุนเรือนหุ้น 

ที่ช�ำระแล้ว

   6.1.2  จำกกำรฝำกเงนิ ซึง่สทิธิประโยชน์ท่ีสมำชกิและสมำชกิสมทบจะได้รบัเป็นผลตอบแทนในรูปของ

ดอกเบ้ีย สอ.กวก.ประสงค์ท่ีจะส่งเสริมให้สมำชิกและสมำชิกสมทบเห็นควำมส�ำคัญของกำรออม เพื่อให้มีคุณภำพ

ชีวิตท่ีดีขึ้น รวมถึงส่งเสริมให้รู้จักกำรวำงแผนด้ำนกำรเงินอย่ำงเป็นระบบ โดยสร้ำงแรงจูงใจท้ังอัตรำดอกเบี้ยท่ีสูง

กว่ำธนำคำรพำณิชย์ กำรยกเว้นภำษีเงินได้ดอกเบ้ียเงินฝำกจำกบัญชีออมทรัพย์ และออมทรัพย์พิเศษ วิธีกำรฝำก 

ที่สะดวกสบำยหลำยช่องทำง ได้แก่ กำรฝำกโดยหักจำกบัญชีเงินได้รำยเดือน ซ่ึงกองคลังเป็นผู้หักน�ำฝำก หรือ 

ฝำกโดยกำรโอนเงินผ่ำนระบบ Bill Payment จ�ำนวน 7 ธนำคำร สอ.กวก.จะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียม 

กำรน�ำฝำก ทั้งนี้สำมำรถตรวจสอบยอดกำรฝำกเงินได้ทำงเว็บไซต์ของ สอ.กวก. (Login เข้ำสู่ระบบข้อมูลสมำชิก) 

ประเภทของเงินฝำก มีดังนี้

   ❍  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 บำทต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560  

    (ไม่เสียภำษี) 

    - เงื่อนไข ฝำก – ถอน ขั้นต�่ำครั้งละ 500 บำท ฝำกได้ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง สำมำรถหักจำก 

     เงินเดือนได้ และเปิดได้คนละ 1 บัญชี 

    - ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง (ถอนครั้งต่อไปในเดือนเดียวกันเสียค่ำปรับครั้งละ 1% ของยอด 

     ที่ถอนขั้นต�่ำ 300 บำท) 

    - คิดดอกเบี้ยเป็นรำยวันตำมยอดเงินคงเหลือ โดยค�ำนวณให้ปีละ 1 ครั้ง ณ วันสิ้นปีบัญชี

   ❍  เงินฝากออมทรัพย์ อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 บำทต่อปี (ไม่เสียภำษี)

    - เงื่อนไข ฝำก – ถอน ข้ันต�่ำครั้งละ 100 บำท ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้งในกำรฝำก – ถอน 

      สำมำรถหกัจำกเงนิเดอืนได้ (สมำชกิทีมี่บัตร ATM กรงุไทย สำมำรถขอผกูบญัชอีอมทรัพย์ 

     กับบัญชีกรุงไทย เพื่อถอนเงินจำกบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ได้)

    -  คิดดอกเบี้ยเป็นรำยวันตำมยอดคงเหลือ โดยค�ำนวณให้ปีละ 1 ครั้ง ณ วันสิ้นปีบัญชี 

   ❍  เงินฝากออมทรัพย์อนาคตสดใส อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 บำทต่อปี (ไม่เสียภำษี)

    -  เงื่อนไข สมำชิก และสมำชิกสมทบกลุ่มพนักงำนรำชกำร ที่มีอำยุไม่เกิน 60 ปี ฝำกและ 

     เพิ่ม-ลด ได้เดือนละ 100 – 5,000 บำท โดยวิธีกำรหัก ณ ที่จ่ำย จำกเงินได้รำยเดือน  

     งดรับฝำกเมื่ออำยุ 60 ปี 

6สิทธิประโยชน์ของสมาชิก และสมาชิกสมทบ
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    - ถอนได้เมื่ออำยุครบ 60 ปีขึ้นไป กรณีถอนก่อนก�ำหนดทำงสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเท่ำ  

     เงินฝำกออมทรัพย์

    -  คิดดอกเบี้ย ปีละ 1 ครั้ง ณ วันสิ้นปีบัญชี

   ❍  เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 บำทต่อปี (ไม่เสียภำษี)

    - เงื่อนไข 

     1. ฝำกเท่ำกันทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง ขั้นต�่ำ 1,000 บำท สูงสุด 25,000 บำท โดยหักจำก 

      บัญชีเงินเดือน หรือ เงินสด / โอนผ่ำนธนำคำร (Bill Payment) ต้องระบุวันฝำก 

      ที่ตรงกันทุกเดือน (หำกติดวันหยุดท�ำกำรให้เลื่อนขึ้น)

     2. ระยะเวลำในกำรฝำก 24 เดือน

     3. กรณีฝำกขำด จะผ่อนผันให้น�ำมำฝำกในเดือนถัดไปโดยฝำกเพิ่มรวม 2 งวด และ 

      ผ่อนผันให้ไม่เกิน 2 ครั้ง ในระยะเวลำกำรฝำก 24 เดือน

     4. ห้ำมถอนเงินต้นบำงส่วน หรือ ทั้งหมดก่อนก�ำหนด หำกถอนก่อนก�ำหนด ถือเป็นกำร 

      ปิดบัญชี และจะได้รับดอกเบี้ยในอัตรำเงินฝำกออมทรัพย์ตำมประกำศของสหกรณ ์

       หำกรับดอกเบี้ยไปเกินจะถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยที่ได้รับนั้นคืน

     5. เม่ือฝำกครบก�ำหนด 24 เดือน บัญชีจะถูกปิดอัตโนมัติ พร้อมโอนเงินเข้ำสู่บัญช ี

      เงินฝำกออมทรัพย์ของสมำชิกที่เปิดไว้เป็นบัญชีคู่

     6. จ่ำยดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (โอนเข้ำสู่บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์) โดยค�ำนวณเป็นรำยวัน 

      ตำมยอดคงเหลือ

   ❍  เงินฝากประจ�า 3, 6 และ 12 เดือน อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 บำทต่อปี (เสียภำษีจำก 

   ดอกเบี้ยที่ได้รับ 15% คงเหลือดอกเบี้ยสุทธิ 2.97%)

    - เงื่อนไข เปิดบัญชีขั้นต�่ำ 1,000 บำท ระยะเวลำฝำกต้องไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน 

    - คิดดอกเบี้ยเมื่อครบก�ำหนดตำมระยะเวลำในกำรฝำก

 6.2  สิทธิประโยชน์ในกำรกู้ยืมเงินของสมำชิกและสมำชิกสมทบ เป็นช่องทำงหนึ่งในกำรช่วยบรรเทำ 

ควำมเดือดร้อน จ�ำเป็น จำกเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สำมัญ หรือเพ่ือสร้ำงควำมมั่นคงในชีวิตจำกกำรมีที่อยู่

อำศัย จำกเงินกู้พิเศษ จะได้รับเป็นผลตอบแทนในรูปของเงินเฉลี่ยคืน ซึ่งจัดสรรจำกก�ำไรสุทธิในแต่ละปี โดยผ่ำน

ควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี ส�ำหรับในปี 2560 สอ.กวก.จัดสรรเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมำชิกที่กู้เงิน

ในอัตรำ 11.60 % ของดอกเบี้ยที่จ่ำยให้สหกรณ์ จำกเงินให้กู้ยืมเงินแก่สมำชิกและสมำชิกสมทบ 3 ประเภท ได้แก่

   ❍  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

   ❍  เงินกู้สำมัญ

   ❍  เงินกู้พิเศษ

   หมำยเหตุ : (รำยละเอียดกำรกู้เงินแต่ละประเภทเป็นไปตำมระเบียบ สอ.กวก.)

    อัตรำดอกเบี้ยหลังหักเงินเฉลี่ยคืนแล้วเป็นดังนี้

    - อัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ทั่วไป 6.50% (ประกำศใช้ตั้งแต่ 1 กรกฎำคม 2559)

    - อัตรำเงินเฉลี่ยคืน 11.60%
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   สมาชิกจะเสียดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิ เพียง 5.746% เท่านั้น 

 6.3 สิทธิประโยชน์จำกสวัสดิกำรด้ำนต่ำง ๆ สมำชิกและสมำชิกสมทบ จะมีสิทธิได้รับสวัสดิกำร จ�ำนวน  

6 สวัสดิกำร ดังนี้

  6.3.1  สวัสดิกำรเงินสงเครำะห์สมำชิกประสบภัย

  6.3.2  สวัสดิกำรเงินสงเครำะห์สมำชิกทุพพลภำพ

  6.3.3  สวัสดิกำรเพื่อกำรเข้ำรับรักษำพยำบำล

  6.3.4  สวัสดิกำรเพื่อกำรศึกษำบุตรสมำชิก

  6.3.5  สวัสดิกำรเงินสงเครำะห์สมำชิกถึงแก่กรรม

  6.3.6  สวัสดิกำรเงินสงเครำะห์คู่สมรสสมำชิกถึงแก่กรรม

    (รำยละเอียดเงินสวัสดิกำรแต่ละประเภทเป็นไปตำมระเบียบ สอ.กวก. และปี 2560 ได้จ่ำยเงิน

สวัสดิกำรทั้ง 6 ประเภท ปรำกฏรำยละเอียดในหน้ำ 28 ถึง 29)

 6.4 สิทธิประโยชน์จำกโครงกำรจัดฝึกอบรมอำชีพเสริมเพ่ิมรำยได้ ของกำรรวมกลุ่มสมำชิกเพื่อขอรับกำร

สนับสนุนกำรจัดฝึกอบรม รวมทั้งกำรร่วมท�ำกิจกรรมด้ำนสำธำรณประโยชน์ต่ำง ๆ 

 6.5 สิทธิประโยชน์ในกำรรับข้อมูลข่ำวสำร สมำชิกและสมำชิกสมทบจะได้รับบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร  

จำกช่องทำงต่ำง ๆ ดังนี้

  6.5.1 บริกำรข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ท (Website)

  6.5.2  บริกำรข่ำวสำร สอ.กวก.จัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ

  6.5.3  บริกำรข่ำวจิ๋ว จัดพิมพ์เดือนละ 1 ฉบับ โดยจัดส่งไปพร้อมใบเสร็จรับเงินประจ�ำเดือน

  6.5.4  บริกำรข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนระบบ SMS

  6.5.5  บริกำรจดหมำยข่ำว และหนังสือเวียนต่ำง ๆ

   6.5.6  บริกำรข้อมูลข่ำวสำรผ่ำน Line สมำชิก สอ.กวก.

   6.5.7  บริกำรให้ทดสอบ Mobile Application บนสมำร์ทโฟน

Doacoop-59-1
Stamp
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กจิกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำากัด 

ประจำาปี 2560 7
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 

ระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร

ร่วมงาน “งานกตัญชลีดิถีสงกรานต์”

สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน�้า ด�าหัว เพื่อขอพรในเทศกาลสงกรานต์ ประจ�าปี 2560

วันที่ 10 เมษายน 2560

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารปฎิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร
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ท�าบุญเนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้ง 41 ปี 

วันที่ 29 พฤษภาคม 2560

ณ ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

“สหกรณ์พบสมาชิก” ในการประชุมวิชาการประจ�าปี 2560 

วิจัยเกษตรเด่น เน้นนวัตกรรม น�าสู่ประเทศไทย 4.0 

โดยกรมวิชาการเกษตร วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2560 

ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด็นส์ กรุงเทพมหานคร
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“สหกรณ์พบสมาชิก” การประชุมสัมมนา Year End Conference กรมวิชาการเกษตร ประจ�าปี ๒๕๖๐

ภายใต้แนวคิด “สืบสานศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรไทยยั่งยืน” วันที่ 29 กันยายน 2560

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

“สหกรณ์พบสมาชิก” งานวันกักกันพืช

วันที่ 18 สิงหาคม 2560

 ณ ส�านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
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โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 25 มิถุนายน 2560 

ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 2/2560

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 

ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

  โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 3/2560

วันที่ 17 สิงหาคม 2560

ณ ห้องประชุมส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท
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โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 4/2560

วันที่ 14 กันยายน 2560

ณ ห้องประชุมส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี

โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 5/2560

วันที่ 10 ตุลาคม 2560

ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง จังหวัดพัทลุง

โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 6/2560

วันที่ 11 ตุลาคม 2560

ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยปาล์มน�้ามันสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 7/2560

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนา

การเกษตรนครพนม จังหวัดนครพนม

  โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 8/2560

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัย

และพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม 

จังหวัดมหาสารคาม
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   การประชุมกลุ่มสมาชิกชมรมข้าราชการบ�านาญกรมวิชาการเกษตร ภาคเหนือตอนบน

วันที่ 29 เมษายน 2560

   ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการฝึกอบรมประกอบอาชีพเสริม

“เสริมรายได้ด้วยกระเป๋าผ้าด้นมือ”

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560

ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท จังหวัดชัยนาท

โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 9-10/2560

วันที่ 21 ธ�นวาคม 2560

ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร
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โครงการฝึกอบรมประกอบอาชีพเสริม

“เสริมรายได้ด้วยการท�าดอกไม้จันทน์”

วันที่ 16 มิถุนายน 2560

ณ ห้องประชุมผึ้งหวานรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

“กระเป๋าผ้าด้นมือเพื่อเพิ่มเสริมรายได้”

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

“อบรมการต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยแบบครบวงจร”

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

   ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต



81สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

โครงการสนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)

“ปลูกสร้างแปลงกล้วยเล็บมือนางเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบางทอง”

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560

ณ โรงเรียนบ้านบางทอง จังหวัดภูเก็ต

มอบเงินค่าสินไหมทดแทนกรณีทุพพลภาพ

แก่นางจรรยา เหรียญสวัสดิ์ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560

ณ ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี

มอบเงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ทุพพลภาพ

แก่นางจรรยา เหรียญสวัสดิ์ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดจันทบุรี
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ร่วมโครงการประชุมสัมมนาภาคีสหกรณ์บางเขน

ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560

ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอ�า บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

มอบเงินค่าสินไหมทดแทนกรณีทุพพลภาพ

แก่นายพินิจ ขุมเงิน วันที่ 20 ธันวาคม 2560

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

มอบเครื่องอุปโภคเพื่อสงเคราะห์สมาชิกผู้ทุพพลภาพ

แก่นายสีชาติ จันทรวิวัฒน์ วันที่ 25 ตุลาคม 2560
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น.ส.พนำรัตน์ เสรีทวีกูล

สลก.

โทร.081-8897738

นำงหทัย อินทรแหง

สลก.

โทร.089-9874207

น.ส.ธนำภรณ์ ศำนติกร

กกจ.

โทร.089-5157875

น.ส.กมลทิพย์ พรมมำ

กคง.

โทร.089-5336117

น.ส.อัชลี นำมวงษ์

สคว.

โทร.081-8593199

นำยสมพร วนะสิทธิ์

กผง.

โทร.089-1991907

นำยอนุชำ เชำว์โชติ

สวศ.

โทร.081-7114765

นำยวิโรจน์ อินทร์แก้ว

สวศ.

โทร.087-6816882

นำยสุขผล สุภำนันท์

สลก.

โทร.081-9277327

นำงธัญญรัตน์ บรรพโคตร

สลก.

โทร.094-9398555

นำงเพลิน สิริวีระพันธุ์

กคง.

โทร.089-5077238

นำยทศพล สุเณรุ

สคว.

โทร.0 2360 9116

นำงบุญเตือน สุขกุล

สคว.

โทร.081-9316909

นำยนรำธปิ ถำวรประเสริฐ

กผง.

โทร.083-9808702

นำยพงษ์พุทธ อยู่วัฒนำ

สวศ.

โทร.080-0348068

นำยธนำรัตน์ ธรรมโกศล

สวศ.

โทร.089-0552459

ว่ำที่ รต.ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทองใบ

สลก.

โทร.092-2521682

นำยอำทิตย์ อุ่นเมือง

กกจ.

โทร.084-7358804

นำงนิศำภัทร์ เกียรติ์สุวนำถ

กคง.

โทร.086-7820345

นำยธนิตย์ โยคสิงห์

สคว.

โทร.087-1119725

นำยอนุชำ วงกำวี

สคว.

โทร.085-6021314

นำงอ้อยทิพย์ ขวัญเมือง

สวศ.

โทร.081-2576332

นำยสมเดช ไทยแท้

สวศ.

โทร.081-0273290

นำงมะลิวัลย์ จันทรำ

กข.

โทร.085-1390688

8รายชื่อผู้แทนสมาชิก ประจำาปี 2561-2562
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น.ส.สุรีรัตน์ ประเสริฐทอง

กรมกำรข้ำว

โทร.081-7758543

นำยสมศักดิ์ ทองศรี

สวร.

โทร.086-6696884

นำยวิศรุต สันม่ำแอ

สวส.

โทร.081-9992108

นำยอุทัย นพคุณ

สวย.

โทร.086-7552922

น.ส.คณิศรำ สำรเกลี้ยง

กรมหม่อนไหม

โทร.089-4256674

นำยมนตรี เอี่ยมวิมังสำ

สอพ.

โทร.081-8691469

น.ส.ภทัรพร สรรพนเุครำะห์

สอพ.

โทร.081-3282447

นำยนิรันดร์ สว่ำงวงศ์

สอพ.

โทร.098-8309480

นำงกมลทิพย์ โพธิ์สุวรรณ

กรมกำรข้ำว

โทร.098-6576546

นำยอุดม โชติพนัง

สวร.

โทร.081-7123803

นำงอัจฉรำ นิลเลื่อม

สวส.

โทร.081-9064423

นำยอดุลย์ ณ วิเชียร

สวย.

โทร.084-7659603

นำยป่ำน ปำนขำว

สคพ.

โทร.089-7445013

นำยสิริชัย สำธุวิจำรณ์

สอพ.

โทร.086-0080633

น.ส.ณฐพร เทพสุวรรณ

สอพ.

โทร.081-9362893

น.ส.นงลักษณ์ แซ่ยับ

สอพ.

โทร.083-0276575

น.ส.เนตรสุภำ อ�ำพันหอม

กรมกำรข้ำว

โทร.097-2397576

นำยภูริวัจน์ ทุตะกิจ

สวร.

โทร.081-3464489

นำยกรี อิ่มอำรมณ์

สวส.

โทร.089-6886070

นำยพิชัย ผดุงตรี

สวย.

โทร.086-1013856

นำยปณิพัท กฤษสมัคร

สคพ.

โทร.084-3340178

น.ส.นันทนัช พินศรี

สอพ.

โทร.098-8283393

นำยปรีดี รักงำม

สอพ.

โทร.086-6608987

นำยดนัย นำคประเสริฐ

สทช.

โทร.081-8406344
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นำยอนันต์ บัลนำลังก์

บ�ำนำญและช�ำระพิเศษ

โทร.084-6499026

นำยดิลก อัญชลิสังกำศ

บ�ำนำญและช�ำระพิเศษ

โทร.085-0998520

นำยสร้อย ภำคภูมิ

บ�ำนำญและช�ำระพิเศษ

โทร.086-0735400

นำงกำญจนำ บุญยงค์

บ�ำนำญและช�ำระพิเศษ

โทร.089-9213022

นำงขนิษฐำ เทพพิพิธ

บ�ำนำญและช�ำระพิเศษ

โทร.087-5501911

นำยกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์

บ�ำนำญและช�ำระพิเศษ

โทร.081-2950309

นำงอำรมณ์ บัลนำลังค์

บ�ำนำญและช�ำระพิเศษ

โทร.086-0394959

น.ส.จินตนำ แสนทวีสุข

กปผ.

โทร.081-9851586

นำงนงพร กิจบ�ำรุง

บ�ำนำญและช�ำระพิเศษ

โทร.081-44055885

นำยธวัชชัย หงส์ตระกูล

บ�ำนำญและช�ำระพิเศษ

โทร.087-9892993

นำงพูลศรี สว่ำงจิต

บ�ำนำญและช�ำระพิเศษ

โทร.084-6442189

นำยสุจิตร ใจจิตร

บ�ำนำญและช�ำระพิเศษ

โทร.092-3838104

นำงพวงผกำ คมสัน

บ�ำนำญและช�ำระพิเศษ

โทร.081-8415464

นำยมนัส คล้ำยโชติคล่อง

บ�ำนำญและช�ำระพิเศษ

โทร.081-6656145

นำยอุดม รัตนำรักษ์

บ�ำนำญและช�ำระพิเศษ

โทร.089-0330327

นำงให้พร กิตติกูล

กปผ.

โทร.089-1303385

นำงฉวีวรรณ เจ้ำสุวรรณ์

สทช.

โทร.084-0904297

นำยสุวพันธ์ รัตนะรัต

บ�ำนำญและช�ำระพิเศษ

โทร.081-5144188

นำงวรรณี ศักดิ์สนิท

บ�ำนำญและช�ำระพิเศษ

โทร.063-1345722

นำงฉลองรัฐ บัวงำม

บ�ำนำญและช�ำระพิเศษ

โทร.084-5352894

นำงวัฒนำ ธัญญำหำรกุล

บ�ำนำญและช�ำระพิเศษ

โทร.086-9840489

น.ส.อัปสร จันทรประสงค์

บ�ำนำญและช�ำระพิเศษ

โทร.081-7142826

นำยปริกำญจน์ สุรพันธ์พิชิต

บ�ำนำญและช�ำระพิเศษ

โทร.081-8154859

นำยสมบรรต ยิ่งยืน

กปผ.

โทร.089-2030659
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นำงสุปรำนี มั่นหมำย

กปผ.

โทร.081-1112973

นำงผกำสินี คล้ำยมำลำ

กปผ.

โทร.095-3487151

นำยธนินทร์ธร สมแตง

กปผ.

โทร.090-0572401

นำยธำนี ภู่ระหงษ์

กวป.

โทร.087-9724749

น.ส.งำมจิตร ดวงดี

กมพ.

โทร.086-1873469

น.ส.นุชรี เอียดทอง

สอ.กวก.

โทร.086-9332964

นำยหัสฐวิช บุญเหลือ

ศวร.เชียงใหม่

โทร.086-9926005

นำงพิศมัย เรืองกูล

ศวพ.เชียงใหม่

โทร.085-0351913

นำงศรีสุดำ รื่นเจริญ

กปผ.

โทร.081-7741204

นำงทิตำกร แต้เกษม

กปผ.

โทร.083-6738296

นำยพงศ์ศักดิ์ พรหมพันธุ์

กปผ.

โทร.065-0340169

นำยประจักร์ อุดมศรี

กวป.

โทร.081-7335543

นำยภูวสินธ์ ชูสินธ์

กมพ.

โทร.081-7665821

นำยนิสิต บุญเพ็ง

สวพ.1 เชียงใหม่

โทร.081-7463434

นำงธัญญรัศม์ สลินทร์ไชย

ศวร.เชียงใหม่

โทร.082-8954764

นำยพิสิษฐ์ มีเอี่ยม

ศวข.เชียงใหม่

โทร.081-8836756

น.ส.ปฏิมำภรณ์ จินจำคำม

กปผ.

โทร.081-4886590

นำยประชำธิปัตย์ พงษ์ภิญโญ

กปผ.

นำยวัฒนำ จุฑำเมธำวี

กวป.

โทร.098-2616812

นำยวีรศักดิ์ ขุนช�ำนำญ

ศสท.

โทร.081-1395103

นำยดรินทร์ จ�ำเนียรพล

สอ.กวก.

โทร.095-8493535

น.ส.บุญสิตำ กระดำษ

สวพ.1 เชียงใหม่

โทร.087-6561551

นำงผ่องพรรณ ไชยปัญญำ

ศกล.เชียงใหม่

โทร.081-0223684

นำงณัฐฐินันท์ ทองทรัพย์

ศวข.เชียงใหม่

โทร.086-1809006
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นำงอำรี ไชยแก้ว

ศวส.เชียงรำย

โทร.086-1865941

นำงภูษณิศำ ธำนี

ดตพ.เชียงของ

โทร. 053-792831

นำงธรำพัชร์ ไชยเดช

ศวพ. แพร่

โทร.089-8352871

นำยชูเกียรติ เทพสำร

ศวพ.ล�ำปำง

โทร.089-7559632

น.ส.ปรียำ สำแก้ว

ศวข.เชียงรำย

โทร.089-7012983

นำงศิริพรรณ กัลยำณมิตร

สวพ.2

โทร.081-8871699

นำยสนอง บัวเกตุ

ศวพ.เมล็ดพันธุ์พืช

พิษณุโลก

โทร.093-4615554

นำยสุทิน เสละคร

ศวพ.ที่สูงเพชรบูรณ์

โทร.087-9716281

นำงพิมยำนีย์ ทิพย์ละไม

ศวส.เชียงรำย

โทร.089-9995383

นำงนันท์นภัส ศรีค�ำ

ศวข.แพร่

โทร.083-6919565

น.ส.นงนุช ประดิษฐ์

ศวข.แม่ฮ่องสอน

โทร.082-1930921

นำงพรรณี จิตตำ

ศวข.สะเมิง

โทร.085-1060877

น.ส.ชวนชื่น เดี่ยววิไล

ชกกน.

โทร.081-8813832

นำงควพร พุ่มเชย

ศวข.พิษณุโลก

โทร.084-6246412

น.ส.ยุพำ สุวิเชียร

ศวพ.อุตรดิตถ์

โทร.088-4386100

น.ส.กัญญำพัชร ภักดีสุข

ศวร.เพชรบูรณ์

โทร.061-3464048

นำยชัยวัฒน์ เผ่ำสันทัดพำณิชย์

ศวศ.เชียงใหม่

โทร.086-7936880

นำงศุภร สุตำนันท์

ศวข.แพร่

โทร.088-4321967

นำยทรงศิลป์ บุญทองโท

ศวพ. น่ำน

โทร.087-9069526

นำงปภำพินท์ จันทร์ดำ

ศมม.เชียงใหม่

โทร.082-6943229

นำยไมตรี เยำวรัตน์

ชกกน.

โทร.081-9510844

นำงอัญญำรัตน์ สุ่มเงิน

ศวข.พิษณุโลก

โทร.081-5343736

นำงวลัยพรรณ ภัทรโชคสถิตท์

ศวพ.พิจิตร

โทร.061-3133605

นำยเสกสรร วรรณกรี

ศวพ.สุโขทัย

โทร.081-7364938
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นำงอังคณำ นิลก�ำแหง

ศวพ.สุโขทัย

โทร.095-6384323

นำงปรำณี ถำวรวิสุทธิ์

สวพ.3 ขอนแก่น

โทร.081-9752361

นำงสุขสวัสดิ์ รักษ์วิจิตร

ศวร.ขอนแก่น

โทร.081-9749383

น.ส.พิมลรัตน์ เมธินธรังสรรค์

ศมม.ขอนแก่น

โทร.087-8680002

นำงธัญญำรัตน์ แก้วเงินทอง

ศูนย์ควบคุมยำงหนองคำย

โทร.087-4333665

นำงลดำวัลย์ สุวรรณศรี

ศมม.อุดรธำนี

โทร.082-8448840

นำยวุฒิชัย กำกแก้ว

ศวพ.มุกดำหำร

โทร.089-1905775

นำยประมำณ กล่อมจิตต์

ศวพ.นครพนม

โทร.089-8413107

นำงชุติมนฑน์ แดงทอง

ศวพ.ตำก 

โทร.089-9070029

นำงอ�ำพร ทับธำนี

สวพ.3 ขอนแก่น

โทร.089-9373916

น.ส.วรำภรณ์ สิงห์ค้อ

ศวข.ขอนแก่น

โทร.088-0389113

นำงวำฤดี วิมลสุจริต

ศวข.สกลนคร

โทร.081-2619319

นำยวีระศักดิ์ หอมสมบัติ

ศวข.หนองคำย

โทร. 081-9340080

นำงชนะ ศรีสมภำร

ศวข.อุดรธำนี

โทร.081-2833300

นำยทองหล่อ ปลัดนู

ศมม.เลย

โทร.098-2140910

นำยประสงค์ เพียงสุวรรณ์

ศมม.ชัยภูมิ

โทร.089-8220473

น.ส.เนำวรัตน์ แก้วพงษ์

ศวส.สุโขทัย

โทร.081-2845941

นำงปุณยภำ ประทุมรุ่ง

ศวร.ขอนแก่น

โทร.081-1715107

นำยเวียง อำกรชี

ศวศ.ขอนแก่น

โทร.081-6943288

นำงณิชญำ แก้วสวนจิก

ศวพ.สกลนคร

โทร.081-0878080

นำยสุรสิทธิ์ บุญทวี

ศวพ.หนองคำย

โทร.0961316735

นำยสมภำร เจือมำ

ศวพ.เลย

โทร.084-2894674

นำยกัมปนำท บุญสิงห์

ศวพ.กำฬสินธุ์

โทร.081-8833919

น.ส.เดือนเพ็ญ ใจคง

ศมม. มุกดำหำร

โทร.093-3255429
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นำงวัชรี ฝ่ำยขันธ์

ศมม.สกลนคร

โทร.089-8635571

นำยสมหวัง ประเสริฐโส

สวพ.4 อุบลรำชธำนี

โทร.088-1127579

น.ส.สุดำ ศรีโปฎก

ศวข.อุบลรำชธำนี

โทร.089-9245914

นำงชบำไพร พูลเวช

ศมม.อุบลรำชธำนี

โทร.081-7095221

นำงอุลัยวรรณ มีชูเวท

ศมม.นครรำชสีมำ

โทร.091-5653698

นำยพิษณุ หินตั้ง

ศวข.นครรำชสีมำ

โทร.081-4048436

นำงนวลจันทร์ ศรีสมบัติ

ศวพ.สุรินทร์

โทร.098-5850839

นำยกฤชชัย ไวนิยมพงศ์

ศวพ.ร้อยเอ็ด

โทร.085-8277635

นำงพัชนีวรรณ ภำโนชิต

ศวข.ชุมแพ

โทร.094-2905915

นำยอิทธิพล บ้งพรม

สวพ.4 อุบลรำชธำนี

โทร.086-2515223

นำยจ�ำลอง กกรัมย์

ศวร.อุบลรำชธำนี

โทร.089-8463089

นำยบันลือ พรหมศรี

ศวส.ศรีสะเกษ

โทร.087-2403959

น.ส.ทิพวรรณ ชำตะนัย

ศวพ.นครรำชสีมำ

โทร.085-6824393

นำงวำรุณี ศรีชุ่ม

ศวข.นครรำชสีมำ

โทร.089-9484320

นำยวรำยุทธ จันทนันท์

ศวพ.มหำสำรคำม

โทร.098-7503159

นำยบัวแก้ว บุญวิลัย

ศวพ.บุรีรัมย์ 

โทร.081-2654631

นำยพันลอง สีต่ำงค�ำ

ศมม.หนองคำย

โทร.084-7898965

นำยอนุชำติ คชสถิตย์

ศวข.อุบลรำชธำนี

โทร.086-8681958

นำงพิศมัย นำค�ำ

ศวร.อุบลรำชธำนี

โทร.093-2526969

นำงนิลเนตร จันเทพำ

ศมม.ศรีสะเกษ

โทร.089-0878057

นำยศรชัย สำยสินธุ์

ศวพ.โนนสูง

โทร.087-4437510

นำงแสงเพ็ญ มอญขำม

ศวข.สุรินทร์

โทร.089-7170047

นำงไพจิตร สุ่มมำตร์

ศวพ.ร้อยเอ็ด

โทร.084-6034637

นำยทรงศักดิ์ ศรีจินดำ

ศมม.บุรีรัมย์

โทร.087-8698344



90 รายงานประจ�าปี 2560

นำยเสมอ โสชัยยันต์

ศมม.ร้อยเอ็ด

โทร.083-4142884

น.ส.เบญจวรรณ สุขนิยม

ศวร.ชัยนำท

โทร.088-1656265

นำงวิชชุดำ จ�ำปำทอง

ศวข.ปทุมธำนี

โทร.080-8190822

นำงเสริมสวย ชะมำท

ศวข.สุพรรณบุรี

โทร.085-4900359

นำงจตุพร ไพรพฤกษ์

ศวร.นครสวรรค์

โทร.081-5542831

นำยประทีป วงษ์รัตน์

ศวพ.นครสวรรค์

โทร.089-9606782

น.ส.สุภจิรำ เปี่ยมปฐม

ศวข.ลพบุรี

โทร.081-8908631

นำงวลัยภรณ์ ชัยฤทธิไชย

ศวพ.เพชรบุรี

โทร.085-0196982

นำงจันทนำ ใจจิตร

สวพ.5 ชัยนำท

โทร.081-9720795

นำยเสน่ห์ คชรัตน์

ศวข.ชัยนำท

โทร.087-9456622

น.ส.กุลศิริ กลั่นนุรักษ์

ศวข.คลองหลวง

โทร.081-9340042

นำงนิษฐ์พิศำ มำกสุริวงษ์

ศวพ.สุพรรณบุรี

โทร.089-8361684

นำงนันท์นภัส ไชยรำช

ศวร.นครสวรรค์

โทร.061-2755709

นำยสุมิตร์ อินทร์ทอง

ศวข.รำชบุรี

โทร.089-2418575

นำงนงลักษ์ ปั้นลำย

ศูนย์ขยำยเมล็ดพันธุ์พืช

ลพบุรี

โทร.086-1219670

นำยโอภำส จันทสุข

สวพ.6 จันทบุรี

โทร.081-2950449

นำงอรอนงค์ สอนสุข

สวพ.5 ชัยนำท

โทร.081-9729050

นำงสมนึก สุขสี

ศวข.ปทุมธำนี

โทร.081-9346117

น.ส.อมรรัตน์ อินทร์มั่น

ศวข.สุพรรณบุรี

โทร.081-6595006

นำงวรรณำ ปรีดิวิสุทธิ์

ศวพ.สุพรรณบุรี

โทร.089-9135195

นำยวรกำนต์ ยอดชมภู

ศวร.นครสวรรค์

โทร.089-8386721

น.ส.ภัทรรัชต์ จีระบุตร

ศวข.พระนครศรีอยุธยำ

โทร.095-0319937

น.ส.พรพิมล สีมำ

ศวพ.กำญจนบุรี

โทร.065-6093695

นำงพัชนี เจริญนิยม

ศวส.จันทบุรี

โทร.095-8260725
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นำยอทัย อุระเกตุ

ศวส.จันทบุรี

โทร.081-7457981

นำงอ�ำไพร พรค�ำแก้ว

ศวพ.ปรำจีนบุรี

โทร.081-9822736

น.ส.มำนิกำ น้อยเอี่ยม

ศวข.ฉะเชิงเทรำ

โทร.081-3787335

นำยสำกล วีริยำนันท์

ศวศ.จันทบุรี

โทร.089-0435132

นำยสถำพร เคียนเขำ

ศวพ.สุรำษร์ธำนี

โทร.089-72730339

น.ส.ทัศณีย์ ตั้งอั้น

ศวส.ชุมพร

โทร.081-5365109

นำยกันตภณ สิกขชำติ

สนง.ตลำดกลำงยำงพำรำ

นครศรีธรรมรำช

โทร.081-7194286

นำยณัฐพล พุทธศำสน์

ศวพ.ระนอง

โทร.093-1512922

นำงลักขณำ ปำนคง

ศวพ.จันทบุรี

โทร.089-8093534

นำยรชต เกงขุนทด

ศวย.ฉะเชิงเทรำ

โทร.084-8118976

นำงนงนุช ศิริผันแก้ว

ศวร.ระยอง

โทร.086-8371676

นำงจริยำภรณ์ หนูแปลก

สวพ.7 

โทร.081-8936913

นำงนิยงค์ ทิพย์เนตร

ศวพ.สุรำษร์ธำนี

โทร.087-2776889

น.ส.จิตรำ จ�ำเดิม

ศวส.ชุมพร

โทร.081-6763557

นำยสมคิด ด�ำน้อย

ศวพ.กระบี่ 

โทร.088-7610907

ว่ำที่รต.จตุรภัทร รัตนวิสำลนนท์

ศวพ.ภูเก็ต

โทร.081-6434437

นำยสมชำย บุญมำก

ศวข.ปรำจีนบุรี

โทร.086-1011450

นำงสมศรี บุญโต

ศวย.ฉะเชิงเทรำ

โทร.061-7506576

นำยศรัณย์ ไชยรักษ์

ศวร.ระยอง

โทร.089-6033551

นำงปณิชำ โรจน์วงศำ

ศวป.สุรำษฎร์ธำนี

โทร.089-7345410

นำยสุชีพ ขุนทองจันทร์

สนง.ตลำดกลำงยำงพำรำ

สุรำษฎร์ธำนี

โทร.081-0894724

นำยศักดำ ขนำน

ศวข.นครศรีธรรมรำช

โทร.093-5752949

นำงรชนิศ พำนิชกิจ

ศวข.กระบี่ 

โทร.086-5962129

นำยสุจินต์ อุดมธรรมำกุล

ศวพ.พังงำ

โทร.089-2363348
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นำยสุวิทย์ ชูดวง

สวพ.8

โทร.092-2475933

นำยสุนันท์ ถีรำวุฒิ

ศวพ.สงขลำ

โทร.081-3281590

นำยไมตรี มีทอง

ศวพ.สงขลำ

โทร.089-8765693

นำยอวยชัย บุญญำนุพงศ์

ศวข.พัทลุง

โทร.081-7384251

นำยทวี น�้ำแก้ว

ศวส.ตรัง

โทร.087-2661216

นำงเรณู สุรำวรรณ์

ศวพ.ปัตตำนี

โทร.089-2938069

น.ส.ฐิติรัตน์ เทพทอง

สวพ.8

โทร.086-9419925

นำงปรียำนุช บูรณธรรม

ศวพ.สงขลำ

โทร.086-9558122

นำยพงษ์ภัทร์ สุขสวัสดิ์

สนง.ตลำดกลำงยำงพำรำสงขลำ

โทร.084-4509520

นำยเอกรำช แก้วนำงโอ

ศวข.พัทลุง

โทร.091-8496178

นำยปฏิวุฒิ บุญเรือง

ศวพ.นรำธิวำส

โทร.086-9614649

นำงอมรรัตน์ มณี

ศวส.ยะลำ 

โทร.083-6599644

นำงสำวสุภำวดี นำคแท้

ศวป.กระบี่

โทร.093-6832393

นำงอัมมรรัตน์ บุญยะวันตัง

ศวร.สงขลำ

โทร.085-6716364

นำงลัดดำวัลย์ ทองรำช

ศวพ.สงขลำ

โทร.089-2969132

น.ส.ดำวนภำ ช่องวำรินทร์

สวพ. 6 จันทบุรี

 โทร.062-1924592

นำยสุภัตร พรหมสังคหะ

ศวพ.พัทลุง

โทร.089-9786506

นำงสำวปิยนำฎ หงษ์อำจ

ศวพ.รือเสำะ

โทร.080-1949955

นำงสริษำ อินทสุวรรณ

ศวข.ปัตตำนี

โทร.089-87817829
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รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ปี 2560

 ล�าดับ     เลขที่สมาชิก                ชื่อ-นามสกุล                              สังกัด                  วันที่ถึงแก่กรรม

 1 7833 นำยพเยำว์ ทองแดง ช�ำระพิเศษ (ต่ำงจังหวัด) 14 พ.ย. 59

 2 6295 นำยเชื้อ ชูตระกูล ช�ำระพิเศษ (ต่ำงจังหวัด) 4 ธ.ค. 59

 3 13462 นำงปูชิดำ แย้มวันเพ็ง กองคลัง 31 ธ.ค. 59

 4 9870 นำยธงชัย ค�ำป้อ ศวพ.ที่สูงเพชรบูรณ์ 3 ม.ค. 60

 5 8051 นำยสุนัน บุญตำ ลูกจ้ำงบ�ำเหน็จรำยเดือน กวก. 6 ม.ค. 60

 6 10084 นำงสมพร ลิ่มศิลำ ข้ำรำชกำรบ�ำนำญจ่ำยตรง กวก. 12 ม.ค. 60

 7 9769 นำยมณี บุญมำ ช�ำระพิเศษ 16 ม.ค. 60

 8 6549 นำยมำนพ หำญเทวี ศกล.เชียงใหม่ 7 ก.พ. 60

 9 3966 นำยสุรทิน แก้วโรจน์ ข้ำรำชกำรบ�ำนำญจ่ำยตรง กวก. 10 ก.พ. 60

 10 7332 นำยสุพจน์ จำรึกสมำน ศวร.เพชรบูรณ์ 23 ก.พ. 60

 11 2359 นำยสมรัก นรเดชำนันท์ ข้ำรำชกำรบ�ำนำญจ่ำยตรง กวก. 3 มี.ค. 60

 12 5452 นำยนิพนธ์ แย้มปั้น ข้ำรำชกำรบ�ำนำญจ่ำยตรง กวก. 16 มี.ค. 60

 13 8025 นำยทวิชชัย อัมฤทธิ์ ช�ำระพิเศษ 18 มี.ค. 60

 14 222 นำยพวง ซ่อนกลิ่น ช�ำระพิเศษ 21 มี.ค. 60

 15 774 นำยศรีสวัสดิ์ อนนท์ลำ ข้ำรำชกำรบ�ำนำญจ่ำยตรง กวก. 3 เม.ย. 60

 16 2710 นำยปรีชำ ข�ำเลิศ ลูกจ้ำงบ�ำเหน็จรำยเดือน กวก. 12 เม.ย. 60

 17 8192 นำยศรชัย ลิ้มสกุลบริสุทธิ์ ลูกจ้ำงบ�ำเหน็จรำยเดือน กวก. 18 พ.ค. 60

 18 5608 นำยบุญมั่ง คดโมก ช�ำระพิเศษ (ต่ำงจังหวัด) 22 พ.ค. 60

 19 10970 นำงณัญจณำ ลือตะกูล ข้ำรำชกำรบ�ำนำญจ่ำยตรง กวก. 3 มิ.ย. 60

 20 5693 นำยท่วม สบำย ลูกจ้ำงบ�ำเหน็จรำยเดือน กรมกำรข้ำว 5 มิ.ย. 60

 21 1005 นำยพงษ์ศักดิ์ อินหล้ำ ช�ำระพิเศษ (ต่ำงจังหวัด) 8 มิ.ย. 60

 22 3137 นำยน้อย สำพิมรำช ลูกจ้ำงบ�ำเหน็จรำยเดือน กวก. 16 มิ.ย. 60

 23 478 นำยแสวง สวัสดี ช�ำระพิเศษ 27 มิ.ย. 60

 24 751 นำงล�ำดวน อินต๊ะปัญญำ ช�ำระพิเศษ (ต่ำงจังหวัด) 1 ก.ค. 60

 25 11386 นำยไพโรจน์ สุขไตรรัตน์ ศม.เฉลิมพะเกียรติฯ มุกดำหำร 10 ก.ค. 60

9รายชื่อสมาชิก สมาชิกสมทบถึงแก่กรรม ปี 2560
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 ล�าดับ     เลขที่สมาชิก                ชื่อ-นามสกุล                              สังกัด                  วันที่ถึงแก่กรร

 26 11995 นำยสมพร นรสิงห์ ช�ำระพิเศษ (ต่ำงจังหวัด) 14 ก.ค. 60

 27 6609 นำยสละ มะก้ำนตรง ลูกจ้ำงบ�ำเหน็จรำยเดือน กวก. 15 ก.ค. 60ม

 28 6669 นำยสัญญำ โรจนรักษ์ ศวข.ขอนแก่น 15 ก.ค. 60

 29 12546 นำยนุกูล อ่อนนิ่ม สวพ.2 15 ก.ค. 60

 30 4903 นำยสมชำย ผลวัฒนะ ข้ำรำชกำรบ�ำนำญจ่ำยตรง กวก. 25 ก.ค. 60

 31 4767 นำงเพลิน โค้วถำวร ช�ำระพิเศษ (ต่ำงจังหวัด) 27 ก.ค. 60

 32 1923 นำยประสำร ถนอมชำติ ช�ำระพิเศษ 4 ส.ค. 60

 33 10353 นำงสอำด จำดอุไร ช�ำระพิเศษ 4 ส.ค. 60

 34 10366 นำยวิโรจน์ ว่องกันยนต์ ศวร.ระยอง 18 ส.ค. 60

 35 10570 นำยลวด แก้วสุวรรณ์ ช�ำระพิเศษ 1 ก.ย. 60

 36 104 นำยวรวิทย์ พำณิชพัฒน์ ข้ำรำชกำรบ�ำนำญจ่ำยตรง กวก. 12 ก.ย. 60

 37 8587 นำยประสิทธิ์ คล่องกำรงำน ช�ำระพิเศษ 29 ก.ย. 60

 38 7794 นำยสำมำรถ เจริญสุข ช�ำระพิเศษ (ต่ำงจังหวัด) 2 พ.ย. 60

 39 11057 นำยบุญเลี้ยง ศรีหนองจิก ลูกจ้ำงบ�ำเหน็จรำยเดือน 9 พ.ย. 60 

    กรมหม่อนไหม

รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ปี 2560
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รายชื่อสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม ปี 2560

 ล�าดับ     เลขที่สมาชิก                ชื่อ-นามสกุล                              สังกัด                  วันที่ถึงแก่กรรม

 1 50649 นำงส�ำเริง แก้วเกตุ สมทบทำยำท 24 พ.ย. 59

 2 54594 นำยจ�ำนงค์ จันทร์เวียง ศม.เฉลิมเกียรติฯ อุบลรำชธำนี 6 ธ.ค. 59

 3 54265 นำงคนึง สินสนิท ศวพ.สุโขทัย 2 ม.ค. 60

 4 52002 นำยมนัส หงษ์บินโบก ศวพ.แพร่ 5 ม.ค. 60

 5 57078 นำยปรีชำ อุปกำรแก้ว ศกล.เชียงใหม่ 13 ม.ค. 60

 6 52167 นำงปรำณี ศรีภุมมำ ศวร.สุพรรณบุรี 30 ม.ค. 60

 7 54139 นำยจ�ำรัส แก้วค�ำเทพ ศวพ.ล�ำปำง 2 ก.พ. 60

 8 51672 นำยเฉลิม ค�ำเชียงเงิน ศกล.เชียงใหม่ 23 ก.พ. 60

 9 52605 นำยณรงค์ บรรดิ ศวส.เชียงรำย 27 มี.ค. 60

 10 56485 นำยสมพล หมั่นสุจริต ศวข.นครรำชสีมำ 15 เม.ย. 60

 11 54153 นำยวันชัย น�้ำเงิน ศวพ.ระนอง 17 เม.ย. 60

 12 56766 นำยอนุชำ สุมำนทอง ศวพ.กำญจนบุรี 24 เม.ย. 60

 13 54862 นำยส�ำรำญ ฉลอม ศวพ.แพร่ 4 พ.ค. 60

 14 57596 นำยกิตติพงษ์ บุญประกอบ ศวพ.ชัยภูมิ 11 พ.ค. 60

 15 53864 นำยเลี้ยง หลิมวงษ์ สมทบทำยำท 12 พ.ค. 60

 16 56070 นำยวิทย์ ทิพนี สวพ.1 27 พ.ค. 60

 17 57288 นำยรำเชนท์ วระนำม ศวพ.กำญจนบุรี 8 มิ.ย. 60

 18 52859 นำยอุทัย ประจักษ์แจ้ง ศวส.ศรีสะเกษ 20 มิ.ย. 60

 19 52041 นำงทองปำน คงฤทธิ์ ศวร.ชัยนำท 7 ส.ค. 60

 20 52142 นำงสมพร ลิ้มสุวรรณ ศวร.สุพรรณบุรี 25 ส.ค. 60

 21 56441 นำยไพทรัพย์ กุลสอนนำน ศวพ.สกลนคร 15 ก.ย. 60

 22 57417 นำยวิรุณ กำรดี สมทบ (ช�ำระพิเศษ) 20 ต.ค. 60

 23 51922 นำยพะนม สุมะนำ ศวช.ลพบุรี 21 ต.ค. 60

 24 51799 นำงนุชรำ เฉวียงหงษ์ ศวพ.ร้อยเอ็ด 31 ต.ค. 60
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ส่วนที่ 2

เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2560 

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ห้องประชุม 

อาคารกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 

กรมวิชาการเกษตร
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560

เรื่ององค์ประชุม

 ในกรณีเป็นกำรประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมำชิก ต้องมีผู้แทนสมำชิกมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวน 

ผู้แทนสมำชิกทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และในกรณีนี้สมำชิกท่ัวไปสำมำรถเข้ำร่วมประชุมใหญ่ในฐำนะ 

ผู้สังเกตกำรณ์ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดงควำมคิดเห็นหรือได้รับเลือกตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น

 ในกรณีประชุมใหญ่โดยสมำชิก ต้องมีสมำชิกมำประชุมกึ่งหนึ่ง หรือไม่น้อยกว่ำ 500 คน ของจ�ำนวนสมำชิก

ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

 บัดนี้ มีผู้แทนสมำชิกมำลงช่ือเข้ำร่วมประชุมแล้ว จ�ำนวน ............ คน จำกจ�ำนวนผู้แทนสมำชิกทั้งหมด 

................ คน ซึ่งครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2560 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรม

วิชำกำรเกษตร จ�ำกัด ณ บัดนี้

 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 1.1  แนะน�าผู้เข้าร่วมประชุม

  1) ......................................... 

  2) ......................................... 

  3) ......................................... 

 ในนำมของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่ได้ให้เกียรติมำร่วมประชุม

ในวันนี้ และให้ควำมอนุเครำะห์ช่วยเหลือสหกรณ์ของเรำเป็นอย่ำงดีตลอดมำ

มติที่ประชุม

 1.2  การไว้อาลัยแก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

   ในปี 2560 มีสมำชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด ถึงแก่กรรม ประกอบด้วย

  1)  สมำชิก   จ�ำนวน 39 คน

  2)  สมำชิกสมทบ  จ�ำนวน 24 คน 

  จึงขอเชิญที่ประชุมร่วมยืนไว้อำลัยแก่สมำชิกที่ถึงแก่กรรม จ�ำนวน 63 คน

มติที่ประชุม
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 ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ห้องประชุมชั้น 4 กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร

ผู้แทนสมำชิกเข้ำร่วมประชุมจ�ำนวน 213 คน จำกผู้แทนสมำชิก 235 คน คิดเป็น 90.64%

คณะกรรมการผู้มาประชุม

 1. นำยสมชำย ชำญณรงค์กุล ประธำนกรรมกำร

 2. นำยประเสริฐ อนุพันธ์ รองประธำนกรรมกำร คนที่ 1

 3. นำยประสำท เกศวพิทักษ์ รองประธำนกรรมกำร คนที่ 2

 4. นำยไพโรจน์ สุวรรณจินดำ รองประธำนกรรมกำร คนที่ 3

 5. นำยอุดร เจริญแสง กรรมกำร

 6. นำยวุฒิ นิพนธ์กิจ กรรมกำร

 7. นำยโกมินทร์ วิโรจน์วัฒนกุล กรรมกำร

 8. นำยอนันต์ บัลนำลังก์ กรรมกำร

 9. นำยอวยชัย บุญญำนุพงศ์ กรรมกำร

 10. ว่ำที่ร้อยตรีจตุรภัทร รัตนวิสำลนนท์ กรรมกำร

 11. นำยปริกำญจน์ สุรพันธ์พิชิต กรรมกำร

 12. นำยสมหวัง ประเสริฐโส กรรมกำร

 13. นำยอุดม รัตนำรักษ์ กรรมกำร

 14. นำยวิศรุต  สันม่ำแอ กรรมกำรและเหรัญญิก

 15. นำยกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร

ผู้เข้าร่วมประชุม

 1.  นำงลักขณำ เขคม ผู้ตรวจสอบกิจกำร

 2.  นำยสิรวิชณ์ ไพศำสตร์ ผู้สอบบัญชี

 3.  นำยชำญเกียรติ  ไกรฤกษ์ ส�ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 2

 4.  รศ.ดร.วัลลภ อำรีรบ สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จ�ำกัด

 5.  น.ส.สดใส ศรีเจริญสุข สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จ�ำกัด

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 1.1  ประธานได้แนะน�าผู้เข้าร่วมประชุม จากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

   1)  นำยชำญเกียรติ ไกรฤกษ์ ส�ำนักงำนส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 2

  2)  ผู ้เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์จำกกลุ่มภำคีสหกรณ์บำงเขนประกอบด้วย ผู ้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จ�ำกัด

 ในนำมของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิำกำรเกษตร จ�ำกดั ขอขอบพระคณุทกุท่ำนทีไ่ด้ให้เกยีรตเิข้ำร่วมประชมุ

วันนี้ และให้ควำมอนุเครำะห์ช่วยเหลือสหกรณ์ของเรำเป็นอย่ำงดีตลอดมำ

มติที่ประชุม รับทรำบ

 1.2  เรื่ององค์ประชุม

  ตำมพระรำชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2553 ข้อ 57 และข้อบงัคบั

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด ข้อ 63 ก�ำหนดไว้ว่ำ “ในกรณีเป็นกำรประชุมใหญ่ของสหกรณ์  

โดยผูแ้ทนสมำชกิต้องมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่หน่ึงของจ�ำนวนผูแ้ทนสมำชกิทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุและสมำชกิ

ทั่วไปที่เข้ำร่วมประชุมใหญ่ในฐำนะผู้สังเกตกำรณ์ ไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดงควำมคิดเห็นใดๆ ทั้งสิ้น”

  บัดนี้ มีผู้แทนสมำชิกมำลงชื่อเข้ำร่วมประชุมแล้ว จ�ำนวน 213 คน จำกจ�ำนวนผู้แทนสมำชิกท้ังหมด  

235 คน ซึง่ครบองค์ประชมุแล้ว จงึขอเปิดกำรประชมุใหญ่สำมญัประจ�ำปี 2559 ของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิำกำร

เกษตร จ�ำกัด ณ บัดนี้

มติที่ประชุม  รับทรำบ

 1.3  การไว้อาลัยแก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

  ในปี 2559 มีสมำชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด ถึงแก่กรรม ประกอบด้วย

  1)  สมำชิก   จ�ำนวน  50 คน

  2)  สมำชิกสมทบ  จ�ำนวน  14 คน 

จึงขอเชิญที่ประชุมร่วมยืนไว้อำลัยแก่สมำชิกที่ถึงแก่กรรม จ�ำนวน 64 คน

มติที่ประชุม  รับทรำบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558

  เลขำนุกำรคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรชุดที่ 41 ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำได้ส่งรำยงำนกำรประชุมใหญ ่

สำมัญประจ�ำปี 2558 ในสำระส�ำคัญให้ผู้แทนสมำชิกได้ตรวจสอบ และมีผู้ขอแก้ไขข้อควำมกลับมำท่ีสหกรณ์  

และได้ด�ำเนินกำรแก้ไขแล้ว จึงสำมำรถที่จะรับรองรำยงำนกำรประชุมได้

มติที่ประชุม  รับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2558 เมื่อวันเสำร์ที่ 20 กุมภำพันธ์ 2559
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558

 3.1  ข้อเสนอจากการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2558

  ตำมที่ สอ.กวก. ได้จัดกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2559  

โดยในที่ประชุมมีข้อเสนอในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม 8 ข้อ ซึ่งที่ประชุมมอบคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ชุดที่ 41 พิจำรณำ  

และด�ำเนินกำรต่อไป

  คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ชุดที่ 41 ได้พิจำรณำข้อเสนอจำกกำรประชุมใหญ่ และได้ด�ำเนินกำรแล้ว 

สำมำรถสรุปได้ดังนี้

  เรื่องที่ 1 กำรจัดท�ำเสื้อแจ็กเก็ต ที่ระลึกครบรอบ 40 ปี สอ.กวก.

    ผลกำรพิจำรณำ/ด�ำเนินกำร

    สอ.กวก. จดัท�ำเสือ้แจ็กเกต็ จ�ำนวน 14,000 ตวั รวมเป็นเงนิท้ังสิน้ 5,400,000.00บำท ปัจจบุนั

แจกจ่ำยให้สมำชิกและสมำชิกสมทบส่วนใหญ่เรียบร้อยแล้ว คงเหลือสมำชิกกลุ่มผู้เกษียณ สมำชิกใหม่ และสมำชิก

สมทบ-ทำยำท จ�ำนวน 3,500 คน อยู่ในระหว่ำงกำรด�ำเนินกำรซึ่งต้องจัดส่งรำยบุคคล

  เรื่องที่ 2 กำรขอเพิ่มเงินสนับสนุนกำรจัดประชุมกลุ่มสมำชิก

    ผลกำรพิจำรณำ/ด�ำเนินกำร

    ปี 2559 สอ.กวก. ได้เพิ่มเงินสนับสนุนกำรจัดประชุมกลุ่มสมำชิกตำมแนวทำง ดังนี้

    1. เพิ่มจ�ำนวนครั้งในกำรจัดประชุมจำก ปีละ 1 ครั้ง เป็นปีละ 2 ครั้ง

    2. เพิ่มกรอบวงเงิน จำกเดิมค�ำนวณเฉพำะจำกจ�ำนวนสมำชิก คนละ 100 บำท ปี 2559 

ขยำยเป็นค�ำนวณจำกจ�ำนวนสมำชิกคนละ 100 บำท และจ�ำนวนสมำชิกสมทบ 50 บำท

  เรื่องที่ 3 ให้ สอ.กวก. จดักำรประชมุใหญ่สำมญัประจ�ำปี และจ่ำยเงนิปันผลในช่วงสัปดำห์สุดท้ำยของ

เดือนมกรำคม หรือสัปดำห์แรกของเดือนกุมภำพันธ์ ของทุกปี

    ผลกำรพิจำรณำ/ด�ำเนินกำร

    คณะกรรมกำรด�ำเนนิกำร ชดุที ่41 ได้พจิำรณำก�ำหนดกำรประชมุใหญ่สำมญัประจ�ำปี 2559 

ในสัปดำห์ที่ 1 ของเดือนกุมภำพันธ์ 2560 แล้ว

  เรื่องที่ 4 พิจำรณำทบทวนทุนประกัน (ประกันชีวิต) กรณีสมำชิกกู้เงินกู้สำมัญ

    ผลกำรพิจำรณำ/ด�ำเนินกำร

    ปี 2560 สอ.กวก. ทบทวนกำรท�ำประกันชีวิต กรณีสมำชิกกู้เงินกู้สำมัญเป็น ดังนี้

    1.  กู้เงินกู้สำมัญต�่ำกว่ำ 300,000 บำท ไม่ต้องท�ำประกัน 

    2.  กู้เงินกู้สำมัญเกิน 300,000 บำท ท�ำประกันเฉพำะส่วนต่ำงที่เกินจำกยอด 300,000 บำท 

ขั้นต�่ำ 100,000 บำท

    เช่น สมำชิกกู้เงินกู้สำมัญ จ�ำนวน 550,000 บำท ต้องท�ำประกันชีวิต ทุนประกัน 300,000 

บำท (50,000 บำท ปัดเต็ม 100,000 บำท)
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  เรื่องที่ 5 ขอให้พิจำรณำลดดอกเบี้ยเงินให้กู้

    ผลกำรพิจำรณำ/ด�ำเนินกำร

    สอ.กวก. ประกำศลดอัตรำดอกเบี้ยเงินให้กู้ เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2559 จำก ร้อยละ 7.00 

ต่อปี เป็น ร้อยละ 6.50 ต่อปี

  เรื่องที่ 6 ขอให้ สอ.กวก. พิจำรณำหักเบี้ยประกันเป็นรำยเดือน

    ผลกำรพิจำรณำ/ด�ำเนินกำร

    แนวทำงกำรหักเบี้ยประกันเป็นรำยเดือน จะมีผลกระทบและข้อจ�ำกัด ดังนี้

    1.  ท�ำให้เงินเดือนคงเหลือหลังกำรช�ำระเบี้ยประกันลดลง ส่งผลกระทบท�ำให้วงเงินที่จะ 

กู้ได้ลดลง

    2.  ปัจจุบันโปรแกรมกำรปฏิบัติงำนยังไม่รองรับ

  เรื่องที่ 7 ขอเพิ่มสิทธิกำรเบิกค่ำรักษำพยำบำล วันละ 300 บำท จำกปีละ 10 วัน ขอเพิ่มเป็น 15 วัน

    ผลกำรพิจำรณำ/ด�ำเนินกำร

    คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรยังชะลอกำรพิจำรณำเพิ่มสวัสดิกำรเพื่อกำรเข้ำรับรักษำพยำบำล 

แตเ่นือ่งจำกจะเป็นประโยชน์แก่สมำชกิส่วนใหญ่ จงึได้พิจำรณำปรบัเพิม่สวสัดิกำรเพือ่สงเครำะหส์มำชกิประสบภยั 

โดยปรับเพิ่มเงินสงเครำะห์ ตำมระดับควำมรุนแรงของควำมเสียหำยและเหตุแห่งภัย ดังนี้

    1.  กรณีที่อยู่อำศัยของสมำชิกเสียหำยทั้งหมดไม่อำจซ่อมแซมได้ 

     จำกเดิมจ่ำยรำยละไม่เกิน 20,000 บำท เพิ่มเป็น 25,000 บำท

    2.  กรณีที่อยู่อำศัยของสมำชิกเสียหำยบำงส่วนเนื่องจำกอัคคีภัย 

     จำกเดิมจ่ำยตำมควำมเสียหำยจริงแต่ไม่เกินรำยละ 7,000 บำท 

     เพิ่มเป็น 10,000 บำท 

    ส�ำหรับกรณีอุทกภัย วำตภัย ดินถล่ม แผ่นดินไหวหรือภัยธรรมชำติอื่นๆ จำกเดิมจ่ำยไม่เกิน

รำยละ 2,500 บำท เพิ่มเป็นไม่เกินรำยละ 3,500 บำท

  เรื่องที่ 8 ขอให้ขยำยฐำนเงนิเดอืนของผูข้อรับทนุกำรศกึษำบตุร ประเภทรำยได้น้อยจำก 20,000 บำท 

เป็น 30,000 บำท

    ผลกำรพิจำรณำ/ด�ำเนินกำร

    คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ชุดที่ 41 พิจำรณำแล้ว เห็นควรคงฐำนเงินเดือนของผู้ขอรับทุน 

กำรศึกษำบุตร ประเภทรำยได้น้อย 20,000 บำท เท่ำเดิม

มติที่ประชุม  รับทรำบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

 4.1  รายงานกิจการและผลการด�าเนินงาน ปี 2559

  คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด ชุดที่ 41 ได้บริหำรงำนสหกรณ์

ครบปีบัญชี ณ 31 ธันวำคม 2559 แล้ว เพื่อให้เป็นไปตำมข้อบังคับ ข้อ 65(4) ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำ 

กำรเกษตร จ�ำกัด จึงขอเสนอรำยงำนกิจกำร และผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2559 ซึ่งประกอบด้วยสำระส�ำคัญดังนี้
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  (1)  ฐานะทางการเงินเปรียบเทียบกับปี 2558 (ณ สิ้นปี)

                        รายการ                               ปี 2559                ปี 2558                    + เพิ่ม – ลด              ร้อยละ

 1. จ�ำนวนสมำชิก 6,709 6,684 + 25  +  0.37

 2.  จ�ำนวนสมำชิกสมทบ 5,789 5,417 + 372 + 6.87

 3.  สินทรัพย์รวม  6,122,568,947.56  5,310,173,646.11  +  812,395,301.45   +  15.30

 4.  ทุนเรือนหุ้นสมำชิกที่ช�ำระแล้ว  1,716,859,250.00  1,595,797,890.00  +  121,061,360.00   +  7.59

 5.  ทุนเรือนหุ้นสมำชิกสมทบที่ช�ำระแล้ว  405,400,750.00   356,216,350.00  +  49,184,400.00   +  13.81

 6.  เงินทุนส�ำรอง  235,178,022.14   209,481,628.29  +  25,696,393.85   +  12.27

 7.  ทุนสะสมตำมข้อบังคับ 27,162,264.91  29,629,342.32  – 2,467,077.41  – 8.33

 8.  เงินรับฝำกออมทรัพย์ 75,055,144.99  58,274,927.68  +  16,780,217.31   +  28.79

 9.  เงินรับฝำกออมทรัพย์สมำชิกสมทบ  6,490,327.41   3,718,244.51  +  2,772,082.90   +  74.55

 10.  เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษ 1,997,961,374.02  1,739,136,844.65  +  258,824,529.37   +  14.88

 11.  เงินรับฝำกออมทรัพย์พิเศษสมำชิกสมทบ  366,520,359.38   226,572,287.65  +  139,948,071.73   +  61.77

 12.  เงินรับฝำกประจ�ำ  12,219,572.63   9,654,687.17  +  2,564,885.46   +  26.57

 13.  เงินให้สมำชิกกู้ระหว่ำงปี  2,096,577,070.19   1,811,683,317.00  +  284,893,753.19   +  15.73

 14.  ช�ำระคืนเงินกู้จำกสมำชิกระหว่ำงปี  1,925,267,071.96   1,625,456,483.89  +  299,810,588.07   +  18.44

* 15.  ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมำชิก  3,055,656,112.14   2,884,346,113.91  +  171,309,998.23   +  5.94

 16. ทุนด�ำเนินกำร  6,122,568,947.56   5,310,173,646.11 + 812,395,301.45   +  15.30

  ก�าไรสุทธิ  181,046,379.39   170,599,183.60  +  10,447,195.79   +  6.12

หมายเหตุ *15 ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมำชิก เป็นลูกหนี้ก่อนตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,201,564.25 บำท

  (2)  ทุนเรือนหุ้น

   ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 สมำชิกมีหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด เป็นเงิน

จ�ำนวน 1,952,014,240 บำท  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีทุนเรือนหุ้นเป็นเงินจ�ำนวน 2,122,260,000 บำท  

เพิ่มขึ้นจำกปี 2558 เป็นเงินจ�ำนวน 170,245,760 บำท

   ตำมข้อบงัคบัสมำชกิต้องจัดส่งค่ำหุน้รำยเดอืนให้ครบ 200 งวดเดอืน หรอืมค่ีำหุน้ไม่น้อยกว่ำ 10,000 

หุ้น (100,000.00 บำท) อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง จึงจะงดส่งค่ำหุ้นรำยเดือนได้ 

  (3)  เงินรับฝาก คงเหลือ ณ วันสิ้นปี

                   ประเภท                            ปี 2559 (บาท)                    ปี 2558 (บาท)                  + เพิ่ม - ลด (บาท)

 1. ออมทรัพย์ 75,055,144.99 58,274,927.68 + 16,780,217.31

 2.  ออมทรัพย์สมำชิกสมทบ 6,490,327.41 3,718,244.51 + 2,772,082.90

 3.  ออมทรัพย์พิเศษ 1,997,961,374.02 1,739,136,844.65 + 258,824,529.37

 4.  ออมทรัพย์พิเศษสมำชิกสมทบ 366,520,359.38 226,572,287.65 + 139,948,071.73

 5.  ประจ�ำ 12,219,572.63 9,654,687.17 + 2,564,885.46

  รวม 2,458,246,778.43 2,037,356,991.66 + 420,889,786.77
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  (4)  การอนุมัติเงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี 

                                                                  ปี 2559 (บาท)                      ปี 2558 (บาท)            

                        ประเภท                                         จ�านวนเงิน                           จ�านวนเงิน         + เพิ่ม - ลด (บาท)

                                                                              (บาท)                                (บาท)

1.  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2,244 84,879,462.50 2,137        78,575,412.25  + 6,304,050.25

2.  เงินกู้สำมัญ 1,237 1,329,068,200.00 1,184   1,233,360,500.00  + 95,707,700.00

3.  เงินกู้สำมัญเพื่อกำรศึกษำ 47 1,739,200.00 148          4,363,000.00  - 2,623,800.00

4.  เงินกู้โครงกำรรำงวัลชีวิต 4 155,000.00 30          1,005,800.00  - 850,800.00

5.  เงินกู้พิเศษ 80 72,528,807.69 21        17,763,504.75  + 54,765,302.94

6.  เงินกู้สำมัญสมำชิกสมทบ 1,848 119,945,600.00 1,265        93,667,500.00  + 26,278,100.00

7.  กู้ไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้น 2,403 356,554,200.00 2,032      278,328,200.00  + 78,226,000.00

8.  กู้ไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 1,835 131,706,600.00 1,576      104,619,400.00  + 27,087,200.00

 รวม 9,698 2,096,577,070.19 8,393   1,811,683,317.00  + 284,893,753.19

  (5)  เงินฝากและเงินลงทุน

                 ประเภท                               ปี 2559                                ปี 2558                        + เพิ่ม – ลด (บาท)

                                            จ�านวนเงิน (บาท)   สัดส่วน (%)   จ�านวนเงิน (บาท)    สัดส่วน (%)

 1.  เงินฝำกสหกรณ์อื่น 800,000,000.00 27.02  480,500,000.00  21.04 + 319,500,000.00

* 2.  พันธบัตรรัฐบำล/รัฐวิสำหกิจ 17,044,000.00 0.57  48,896,234.00  2.14 - 31,852,234.00

* 3.  หุ้นกู้รัฐวิสำหกิจ 491,216,500.00 16.59  531,019,210.00  23.25 - 39,802,710.00

* 4.  หุ้นกู้เอกชน 1,650,645,500.00 55.75  1,221,747,125.00  53.50 + 428,898,375.00

 5.  หุ้น ชสอ./สหกรณ์อื่น 1,962,000.00 0.07  1,673,000.00  0.07 + 289,000.00

 รวม 2,960,868,000.00 100.00  2,283,835,569.00  100.00 + 677,032,431.00

หมายเหตุ * 2, 3, 4 เงินลงทุนแสดงด้วยรำคำตลำดที่รวมค่ำเผื่อกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุนแล้ว 67,906,000.00 บำท

  (6)  ทุนสวัสดิการ

   ในปี 2559 คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรชุดท่ี 41 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด  

ได้อนุมัติจ่ำยทุนสวัสดิกำรให้แก่สมำชิก เป็นเงินจ�ำนวน 2,750,300 บำท โดยแยกเป็นรำยกำรต่ำงๆ ได้ดังนี้

   (6.1) เงินสวัสดิการ – ทุนการศึกษารายปี

    ในปี 2559 คณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรชดุที ่41 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิำกำรเกษตร จ�ำกดั  

ได้อนุมัติทุนกำรศึกษำเป็นเงินจ�ำนวน 1,384,400 บำท มีสมำชิกรับทุนกำรศึกษำของบุตร จ�ำนวน 234 คน และ

สมำชิกสมทบ จ�ำนวน 474 คน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
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                                             ทุนละ                    ทุนประเภทเรียนดี                             ทุนประเภทรายได้น้อย 

                   ระดับ                    (บาท)          สมาชิก         สมาชิก        เป็นเงิน         สมาชิก         สมาชิก        เป็นเงิน

                                                                                  สมทบ                                             สมทบ 

1.  ประถมศึกษำ 1,400 66 76 198,800 10 86 134,400

2.  มัธยมศึกษำตอนต้น 1,600 32 28 96,000 10 55 104,000

3.  มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. 1,800 32 31 113,400 8 58 118,800

4.  อำชีวศึกษำ (ปวส.) 2,000 2 8 20,000 4 15 38,000

5.  อุดมศึกษำ 3,000 57 31 264,000 13 86 297,000

 รวม  189 174 692,200 45 300 692,200

 และในปี 2559 คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรชุดที่ 41 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด ได้อนุมัติ 

ทุนกำรศึกษำของบุตรสมำชิกใน 4 จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เป็นเงินจ�ำนวน 155,400 บำท มีสมำชิกรับทุนกำรศึกษำ

ของบุตรจ�ำนวน 15 คน และสมำชิกสมทบ จ�ำนวน 64 คน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตำมรำยละเอียด ดังนี้

                                            ทุนละ                    ทุนประเภทเรียนดี                             ทุนประเภทรายได้น้อย 

                   ระดับ                    (บาท)          สมาชิก         สมาชิก        เป็นเงิน         สมาชิก         สมาชิก        เป็นเงิน

                                                                                  สมทบ                                             สมทบ 

1.  ประถมศึกษำ 1,400 2 5 9,800 3 13 22,400

2.  มัธยมศึกษำตอนต้น 1,600 - 2 3,200 1 8 14,400

3.  มัธยมศึกษำตอนปลำย/ปวช. 1,800 4 2 10,800 2 14 28,800

4.  อำชีวศึกษำ (ปวส.) 2,000 - 2 4,000 - 1 2,000

5.  อุดมศึกษำ 3,000 1 4 15,000 2 13 45,000

  รวม  7 15 42,800 8 49 112,600

 กำรอนุมัติจ่ำยทนุกำรศึกษำส�ำหรับบตุรสมำชิก ในปี 2559 จ�ำนวน 787 ทนุ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 1,539,800 บำท 

 - ทุนกำรศึกษำต่อเนื่องในระดับอุดมศึกษำ จ�ำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 40,000 บำท

 - ทุนกำรศึกษำต่อเนื่องในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ไม่มีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก

   (6.2) เงินสงเคราะห์สมาชิกที่ได้รับภัยพิบัติ

    - สมำชิกผู้ประสบอุทกภัย 16 คน จ�ำนวน 44,500 บำท

    - สมำชิกผู้ประสบวำตภัย 11 คน จ�ำนวน 27,500 บำท

    - สมำชิกผู้ประสบอัคคีภัย 2 คน จ�ำนวน 17,000 บำท

   (6.3)  เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดงานศพสมาชิก (ค่าพวงหรีด)

    ช่วยเหลอืค่ำพวงหรดีให้แก่สมำชกิทีถ่งึแก่กรรม จ�ำนวน 18 รำย เป็นเงนิทัง้สิน้ 16,300 บำท

   (6.4)  เงินสงเคราะห์คู่สมรสสมาชิกถึงแก่กรรม

    ได้จ่ำยเงนิสงเครำะห์คูส่มรสสมำชิกถงึแก่กรรม จ�ำนวน 13 รำย เป็นเงินทัง้ส้ิน 65,000 บำท
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   (6.5)  เงินสวัสดิการ - ค่ารักษาพยาบาล

    ได้จ่ำยเงินสวัสดิกำร – ค่ำรักษำพยำบำล ให้แก่สมำชิก จ�ำนวน 416 รำยเป็นเงิน  

652,200 บำท

   (6.6)  เงินสวัสดิการ – สงเคราะห์สมาชิกผู้ทุพพลภาพ

    ได้จ่ำยเงนิสวสัดกิำรเพ่ือกำรสงเครำะห์สมำชกิผูท้พุพลภำพ จ�ำนวน  10 รำย  เป็นเงนิทัง้สิน้ 

348,000 บำท

  (7)  กองทุนคุ้มครองสมาชิก

   ในปี 2559 คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ชุดที่ 41 ได้อนุมัติจ่ำยเงินกองทุนคุ้มครองสมำชิก จ�ำนวน 

1,719 คน เป็นเงินจ�ำนวนทั้งสิ้น 15,331,750 บำท ตำมรำยกำรดังนี้

   (7.1)  เงินสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

    - จ่ำยเงินกองทุนสงเครำะห์สมำชิกให้แก่สมำชิกที่ถึงแก่กรรม จ�ำนวน 63 คน เป็นเงิน

จ�ำนวนทั้งสิ้น 7,056,000 บำท

   (7.2)  เงินสงเคราะห์สมาชิกอาวุโส

    - จ่ำยเงินให้สมำชิกที่มีอำยุครบ 61 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 1,656 คน เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น                   

8,275,750 บำท โดยจ่ำยเป็นเงินสด 1,418 คน เป็นเงิน 7,090,000 บำท ซื้อหุ้น 59 คน เป็นเงิน 295,000 บำท 

น�ำมำหักช�ำระหนี้ 82 คน เป็นเงิน 410,000 บำท  และโอนเข้ำบัญชีสมำชิก 97 คน เป็นเงิน 480,750 บำท

  (8)  เงินเพื่อการกุศล การกีฬา และสาธารณประโยชน์

   ได้จ่ำยเงินเพื่อกำรกุศล กำรกีฬำ และสำธำรณประโยชน์ให้แก่สหกรณ์ และหน่วยงำนต่ำงๆ ดังนี้

   -  ร่วมท�ำบุญทอดผ้ำพระกฐินพระรำชทำน กับกรมวิชำกำรเกษตร จ�ำนวน 50,000 บำท  

กรมกำรข้ำว 10,000 บำท

   -  ร่วมท�ำบุญกับสมำชิก ส่วนรำชกำร สถำบันกำรศึกษำ สถำนพยำบำล วัด และกลุ่มเครือข่ำย

สหกรณ์ 55,000 บำท

   -  สนับสนุนด้ำนกำรกีฬำ กรมวิชำกำรเกษตร 150,000 บำท

 4.2 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2559

  ตำมที่ที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์  2559 ได้เลือกตั้งให้ส�ำนักสอบบัญชี 

ลักขณำ เขคม โดยข้ำพเจ้ำเป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด  ส�ำหรับป ี

ทำงบัญชีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวำคม 2559 นั้น ข้ำพเจ้ำและทีมงำนในส�ำนักสอบบัญชี ลักขณำ เขคม ได้ท�ำกำร 

ตรวจสอบและเสนอรำยงำนผลกำรตรวจสอบ ต่อคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรเป็นประจ�ำทุกเดือนแล้ว ส�ำหรับผล 

กำรตรวจสอบประจ�ำปี 2559 สรุปได้ดังนี้

   1.  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

    1.1  เพื่อตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของสหกรณ์ ให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ ตลอดจนมติที่ประชุมของคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร
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    1.2  เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์ของกำรจัดท�ำบัญชี และเอกสำรประกอบรำยกำรบัญชี 

ให้ถูกต้องตรงตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป ตำมระบบและระเบียบที่นำยทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด 

    1.3  เพื่อตรวจสอบประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของสหกรณ์เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภำพและกำรควบคุมภำยในให้รัดกุมยิ่งขึ้น

   2.  ขอบเขตของการตรวจสอบ

    2.1  ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ถูกต้องของเอกสำรหลักฐำนและกำรบันทึกบัญชีระหว่ำงเดือน

    2.2  ตรวจสอบบัญชี รำยละเอียดลูกหนี้ ทุนเรือนหุ้น และเงินรับฝำก เทียบกับบัญชีคุมยอด

    2.3  ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี ตำมข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 

และมติของที่ประชุม

    2.4  ตรวจสอบกำรจัดจ้ำงและแต่งตั้งผู้จัดกำรและเจ้ำหน้ำที่ ตลอดจนหนังสือสัญญำจ้ำงและ 

หลักประกัน

    2.5  ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน ตำมแผนงำนและกำรใช้จ่ำยเงินตำมงบประมำณของสหกรณ์  

รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ซึ่งสำมำรถปฏิบัติได้

    2.6  ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�ำสั่งของสหกรณ์

    2.7  ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนของคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร เพ่ือเสนอแนะแนวทำงปรับปรุง 

แผนงำน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�ำสั่งต่ำงๆ

   3.  การบริหารงานทั่วไป 

    3.1  สหกรณ์ได้ก�ำหนดนโยบำยแผนกำรด�ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ โดยมีคณะกรรมกำรรับผิดชอบ 

ไว้ชัดเจน เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของสมำชิกส่วนใหญ่เป็นหลัก

    3.2  ได้ก�ำหนดต�ำแหน่งงำนต่ำงๆ ของเจ้ำหน้ำท่ีสหกรณ์ไว้เหมำะสม เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู ้

ควำมสำมำรถปฏิบัติงำนตำมต�ำแหน่งหน้ำที่ที่ปฏิบัติ

    3.3  กำรจัดท�ำแผนงบประมำณประจ�ำปีที่ได้รับอนุมัติแล้ว ซึ่งก็ได้ปฏิบัติตำมแผนและวงเงินงบ

ประมำณที่ก�ำหนดไว้นั้น

    3.4  แนวกำรปฏิบัติงำน มีกำรควบคุมงำนเป็นขั้นตอนและกำรบริหำรงำน ประกอบกำรตัดสินใจ 

ซึ่งเป็นไปตำมระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 

    3.5  สหกรณ์มีเจ้ำหน้ำท่ีรวม 29 คน ผู้จัดกำร 1 คน ผู้ช่วยผู้จัดกำร 1 คน และเจ้ำหน้ำที่ 

ปฏิบัติงำน แบ่งเป็น 6 ฝ่ำย รวมหัวหน้ำฝ่ำยด้วย 27 คน คือฝ่ำยอ�ำนวยกำร 4 คน ฝ่ำยกำรเงิน 4 คน ฝ่ำยบัญชี  

2 คน ฝ่ำยสำรสนเทศ 2 คน ฝ่ำยสินเชื่อ 8 คน ฝ่ำยสมำชิกสัมพันธ์ 3 คน และลูกจ้ำงประจ�ำ 4 คน ได้มีกำรจัดท�ำ

สัญญำครบถ้วน มีหลักประกัน และมีกำรมอบหมำยหน้ำที่อย่ำงถูกต้อง 

   4.  การบัญชี

    4.1  สหกรณ์ใช้ระบบบัญชีเป็นไปตำมแบบที่ทำงรำชกำรก�ำหนด ซึ่งเหมำะสมและเพียงพอ 

กับปริมำณธุรกิจ

    4.2  กำรบันทึกบัญชีของสหกรณ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และมีเอกสำรประกอบรำยกำรบัญชี  

เพียงพอ ที่จะใช้เป็นหลักฐำนทำงบัญชีได้
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    4.3  สหกรณ์ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในกำรด�ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ ท�ำให้รำยกำรบัญชี ทะเบียน  

งบกำรเงิน และรำยงำนต่ำงๆ ถูกต้อง สมบูรณ์ รวดเร็ว และสำมำรถน�ำข้อมูลไปใช้ในกำรบริหำรงำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ

   5.  การเงิน 

    5.1  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

   ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝำกธนำคำรคงเหลือ ประกอบด้วย 

 เงินสด 149,120.00 บำท

 เงินฝำกธนำคำร   

   กระแสรำยวัน (10 บัญชี) 6,824,937.51 บำท

   ออมทรัพย์ (13 บัญชี) 60,792,548.07 บำท

   ประจ�ำ (1 บัญชี) 182,849.42 บำท

  รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 67,949,455.00 บาท

    5.2  การรับจ่าย และเก็บรักษาเงินสดและเงินฝากธนาคาร

     กำรรับ จ่ำย และกำรเก็บรักษำเงินสด เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย รัดกุม และปลอดภัย  

กรณีที่มีกำรเก็บรักษำเงินสดเกินกว่ำที่ก�ำหนดไว้ 100,000.00 บำท ได้ท�ำบันทึกเสนอประธำนกรรมกำร เพื่ออนุมัติ

ทุกครั้ง ยอดเงินฝำกธนำคำรตำมสมุดคู่ฝำก และใบแจ้งยอดของธนำคำร ตรวจสอบแล้ว ปรำกฏว่ำมียอดคงเหลือ 

ถูกต้องตรงตำมบัญชีของสหกรณ์ทุกบัญชี

   6.  การด�าเนินงาน

    6.1 สมาชิกของสหกรณ์ สมำชิกของสหกรณ์คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 มียอด 12,498 

รำย ดังนี้ 

                                              สมาชิกปกติ            สมาชิกสมทบ                  รวม

สมำชิก ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 6,684 5,417 12,101 คน

เพิ่มระหว่ำงปี 141 647 788 คน

รวม 6,825 6,064 12,889 คน

ออกระหว่ำงปี (116) (275) (391) คน

สมำชิก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 6,709 5,789 12,498 คน

เพิ่มขึ้น/ลดลงสุทธิ 25  372  397  คน
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    6.2 การให้กู้ยืม 

    6.2.1 ลูกหนี้เงินให้สมำชิกกู้ยืม มีกำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี 2559 ดังนี้

               ประเภทเงินให้กู้                       ยอดยกมา                 ให้กู้เพิ่ม                  รับช�าระหนี้                ยอดยกไป 

เงินให้กู้ฉุกเฉิน 16,653,415.75 70,831,200.00 68,960692.50 18,523,923.25

เงินให้กู้ สมทบ  0.00 541,300.00 239,700.00 301,600.00

เงินให้กู้ฉุกเฉิน ATM  6,696,904.45 13,506,962.50 13,424,358.08 6,779,508.87 

เงินให้กู้สำมัญ หุ้นค�้ำประกัน สมทบ  59,335,248.75 131,706,600.00 114,677,159.00 76,364,689.75 

เงินให้กู้สำมัญ สมทบ  83,434,949.11 119,945,600.00  104,610,648.48 98,769,900.63

เงินให้กู้พิเศษ โครงกำรเพิ่มสุข  14,097,741.00   * 0.00  1,829,255.50 12,268,485.50 

เงินให้กู้พิเศษ กรีนโฮม สมทบ 0.00 3,420,000.00 44,401.00 3,375,599.00

เงินให้กู้สำมัญ เกิน 1 ล้ำน  53,722,451.75  256,081,700.00 17,233,135.25 292,571,016.50

เงินให้กู้สำมัญ ปกติ 2,323,467,768.13 1,072,986,500.00 1,282,569,715.90 2,113,884,552.23  

เงินให้กู้สำมัญ เพื่อกำรศึกษำ 1,084,500.00 1,739,200.00 2,283,000.00 540,700.00  

เงินให้กู้สำมัญ โครงกำรรำงวัลชีวิต 772,800.00 155,000.00 728,900.00 198,900.00  

เงินให้กู้สำมัญ อุทกภัย 8,837,181.98    * 0.00 5,256,401.50  3,580,780.48 

เงินให้กู้สำมัญ หุ้นค�้ำประกัน 222,503,213.25 356,554,200.00 291,820,646.00 287,236,767.25  

เงินให้กู้พิเศษ ซื้อที่ดิน 114,790.00   * 0.00 114,790.00  0.00

เงินให้กู้สำมัญ ท�ำประกัน 7,655,277.25    * 0.00 2,605,999.00 5,049,278.25

เงินให้กู้พิเศษ โครงกำรอนำคตเป็นสุข 13,186,757.00    * 0.00 2,203,622.50 10,983,134.50  

เงินให้กู้พิเศษ 41,366,404.00 12,750,400.00 10,925,672.25 43,191,131.75  

เงินให้กู้พิเศษ โครงกำรบ้ำนในฝัน 11,253,749.50 * 0.00 1,107,795.00 10,145,954.50  

เงินให้กู้พิเศษสมทบ 10,728,461.00 11,930,600.00 1,822,200.75 20,836,860.25 

เงินให้กู้พิเศษ DOA HOME1 9,434,500.99 42,927,807.69 2,784,318.00 49,577,990.68

เงินให้กู้พิเศษ DOA HOME2  0.00 1,500,000.00 24,661.25 1,475,338.75

 รวม  2,884,346,113.91 2,096,577,070.19 1,925,267,071.96 3,055,656,112.14

ตรวจสอบเอกสำรสัญญำ รำยละเอียดเงินกู้ถูกต้องตรงตำมบัญชีคุมยอด

* หมำยถึงรำยกำรที่สหกรณ์ปิดโครงกำรแล้ว

    6.3 การลงทุน 

      ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีเงินลงทุนคงเหลือรวม 2,160,868,000.00 บำท เพิ่มขึ้นจำก 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 จ�ำนวน 357,532,431.00 บำท

     6.3.1 เงินลงทุนระยะสั้น 

      เงินลงทุนที่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด (รำคำทุน) 207,465,500.00 บำท

      รวมเงินลงทุนระยะสั้น  207,465,500.00 บำท 
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     6.3.2  เงินลงทุนระยะยำว ประกอบด้วย

      เงินลงทุนที่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด (รำคำทุน)  1,951,440,500.00 บำท

      เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำด (รำคำทุน)  1,962,000.00 บำท

      รวมเงินลงทุนระยะยำว  1,953,402,500.00 บำท 

      รวมเงินลงทุน  2,160,868,000.00 บาท

  กำรลงทนุดงักล่ำวเป็นไปตำมพระรำชบัญญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 มำตรำ 62 และประกำศคณะกรรมกำร

พฒันำกำรสหกรณ์แห่งชำต ิเรือ่ง ข้อก�ำหนดกำรฝำกหรอืลงทนุอย่ำงอืน่ของสหกรณ์ กำรค�ำนวณผลตอบแทนถกูต้อง

ครบถ้วน

    6.4  การรับฝากเงิน สหกรณ์รับฝำกเงินจำกสมำชิกรวม 9 ประเภท คือประเภทออมทรัพย ์

ออมทรัพย์สมทบ ออมทรัพย์พิเศษ ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ-สมทบ ออมทรัพย์ ATM  

เงินฝำกประจ�ำ เงินฝำกประกันลูกจ้ำง และเงินฝำกออมทรัพย์อนำคตสดใส ปรำกฏว่ำระหว่ำงปี 2559  

มีกำรเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

                                ออมทรัพย์           ออมทรัพย์           ออมทรัพย์        ออมทรัพย์พิเศษ      ออมทรัพย ์

                                                           สมทบ                 พิเศษ              เพิ่มทรัพย์          พิเศษ-สมทบ

ยกมำ 1 ม.ค. 59 53,829,717.47 3,718,244.51 1,739,136,844.65 4,315,500.00 226,572,287.65 บำท

ฝำกเพิ่ม ม.ค. - ธ.ค. 59 144,169,110.97 27,859,539.38 671,324,493.35 597,000.00 225,842,003.71 บำท

 รวม 197,998,828.44 31,577,783.89 2,410,461,338.00 4,912,500.00 452,414,291.36 บำท

ถอน ม.ค. - ธ.ค. 59 123,408,777.31 25,087,456.48 412,499,963.98 4,912,500.00 85,893,931.98 บำท

ยอดคงเหลือ        

ยกไป 31 ธ.ค. 59 74,590,051.13 6,490,327.41 1,997,961,374.02 0.00 366,520,359.38 บาท

                                 ออมทรัพย์              เงินฝาก         เงินฝากประกันตัว   เงินฝากออมทรัพย ์         รวม

                                    ATM                 ประจ�า                ลูกจ้าง             อนาคตสดใส  

ยกมำ 1 ม.ค. 59 22,247.70 9,654,687.17 50,307.10 0.00 2,037,299,836.25 บำท

ฝำกเพิ่ม ม.ค. - ธ.ค. 59 169,999.53 82,525,544.73 12.11 336,238.32 1,152,823,942.10 บำท

รวม 192,247.23 92,180,231.90 50,319.21 336,238.32 3,190,123,778.35 บำท

ถอน ม.ค. - ธ.ค. 59 166,703.52 79,960,659.27 49,822.66 100.00 731,979,915.20 บำท

ยอดคงเหลือ          

ยกไป 31 ธ.ค. 59 25,543.71 12,219,572.63 496.55 336,138.32 2,458,143,863.15 บาท

 

 กำรปฏิบัติในกำรรับฝำกและถอนเงินรัดกุม ปลอดภัย กำรค�ำนวณดอกเบี้ยเงินฝำก และภำษีเงินได้หัก  

ณ ที่จ่ำย ถูกต้องครบถ้วน 
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    6.5  การกู้ยืมเงิน สหกรณ์ได้กู้ยืมเงินระยะสั้นมีรำยละเอียดดังนี้ 

     ธนำคำรทหำรไทย จ�ำกัด (มหำชน)  152,000,000.00 บำท 

     ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ�ำกัด (มหำชน)  545,000,000.00 บำท

    ธนำคำรกรุงไทย จ�ำกัด (มหำชน)  304,000,000.00 บำท

     รวม 1,001,000,000.00 บาท 

     กำรปฏิบัติในกำรกู้ยืมเงินรัดกุม ปลอดภัย กำรค�ำนวณดอกเบี้ยถูกต้อง

    6.6  ทุนเรือนหุ้น มีกำรเปลี่ยนแปลงในระหว่ำง ปี 2559 ดังนี้ 

     ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 1,952,014,240.00 บำท 

    เพิ่มระหว่ำงปี 209,942,310.00 บำท 

    รวม 2,161,956,550.00 บำท 

    จ่ำยคืนระหว่ำงปี (39,696,550.00) บำท 

    ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 2,122,260,000.00 บำท 

    สุทธิเพิ่มขึ้น 170,245,760.00 บำท 

    ทุนเรือนหุ้นในบัญชีมีจ�ำนวนถูกต้องตรงกับทะเบียนผู้ถือหุ้นรำยตัว 

    6.7  ทุนส�ารองและทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ

                                                                   ทุนส�ารอง         ทุนสะสมตามข้อบังคับ 

                                                                                 ระเบียบ และอื่น ๆ 

    ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559  209,481,628.29  29,629,342.32 บำท 

    เพิ่มระหว่ำงปี  25,696,393.85 5,104,400.00 บำท 

    รวม  235,178,022.14 34,733,742.32 บำท 

    ลดระหว่ำงปี 0.00 (7,571,477.41) บำท 

    ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559  235,178,022.14  27,162,264.91 บำท 

    สุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)  25,696,393.85  (2,467,077.41) บำท 

    กำรใช้จ่ำยเงินทุนสะสมต่ำง ๆ ในระหว่ำงปีเป็นไปตำมวัตถุประสงค์และระเบียบที่สหกรณ์

ก�ำหนดไว้
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     6.8  รายจ่ายของสหกรณ์

     6.8.1 รำยจ่ำยต่ำง ๆ ของสหกรณ์ได้จ่ำยไปเพื่อกิจกำรของสหกรณ์ เป็นไปตำมมติที่ประชุม

คณะกรรมกำร มีเอกสำรหลักฐำนประกอบรำยกำรครบถ้วนเพียงพอที่จะใช้เป็นหลักฐำนทำงบัญชีได้

     6.8.2 ในปี 2559 สหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงินงบประมำณรำยจ่ำย เป็นจ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 

137,943,400.00 บำท สหกรณ์ใช้จ่ำยเงินตำมงบประมำณไป 130,046,891.98 บำท (94.28 %) 

          ประเภทรายจ่าย              ประมาณการทั้งปี         รายจ่ายถึง         (สูง) ต�่ากว่า         อัตรา

                                                    2559              31 ธ.ค. 59        ประมาณการ       รายจ่าย

ดอกเบี้ยจ่ำยเงินรับฝำกจำกสมำชิก 76,000,000.00 74,655,146.64 1,344,853.36 98.23

ดอกเบี้ยจ่ำยเงินกู้ยืมระยะสั้น 23,000,000.00 20,324,569.37 2,675,430.63 88.37

ค่ำใช้จ่ำยบริหำร 35,943,400.00 32,229,850.33 3,713,549.67 89.67

ค่ำใช้จ่ำยทำงบัญชี 3,000,000.00 2,837,325.64 162,674.36 94.58

 รวม 137,943,400.00 130,046,891.98 7,896,508.02 94.28

  7. ผลการด�าเนินงาน

     7.1 รายได้

     ในปี 2559 สหกรณ์มีรำยได้ทั้งสิ้น 311,093,271.37 บำท ประกอบด้วย 

          ประเภทรายได้                ประมาณการทั้งปี          รายได้ถึง          (สูง) ต�่ากว่า        อัตรา

                                                    2558              31 ธ.ค. 58        ประมาณการ       รายได้

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 211,000,000.00 198,820,742.81 12,179,257.19 94.23

ผลตอบแทนจำกกำรฝำกและลงทุน 100,000,000.00 110,790,348.09 (10,790,348.09) 1.11 เท่ำ

รำยได้อื่น 2,000,000.00 1,482,180.47 517,819.53 74.11

 รวม 313,000,000.00 311,093,271.37 1,906,728.63 99.39

 รำยได้ต่ำงๆ เป็นไปตำมธุรกิจของสหกรณ์ กำรค�ำนวณและกำรบันทึกบัญชีรำยได้ ถูกต้องครบถ้วน 

 ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เป็นรำยกำรปกตขิองกำรด�ำเนนิงำนเพือ่ก่อให้เกดิรำยได้ กำรควบคมุภำยในเกีย่วกบัค่ำใช้จ่ำย

รัดกุมและปลอดภัย 

  ในปี 2559 สหกรณ์ด�ำเนินงำนมีผลก�ำไรสุทธิรวม 181,046,379.39 บำท สูงกว่ำประมำณกำร 6,046,379.39 

บำท (ร้อยละ 3.45 )

  ก�ำไรสุทธิของปีนี้เปรียบเทียบกับปีที่แล้วซึ่งมีจ�ำนวน 170,599,183.60 บำท เพิ่มขึ้น 10,447,195.79 บำท 

(ร้อยละ 6.12) เน่ืองจำกรำยได้รวมเพิ่มขึ้น 17,734,430.02 บำท (ร้อยละ 6.05) สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยรวมที่เพิ่มขึ้น  

7,287,234.23 บำท (ร้อยละ 5.94)
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  8.  การวิเคราะห์งบการเงิน

     ผูต้รวจสอบกจิกำร ได้ตรวจสอบงบกำรเงนิของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิำกำรเกษตร จ�ำกดัประจ�ำ

ปี 2559 เริ่มวันที่ 1 มกรำคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2559 แล้ว ตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อ 1 – 7 จึงได้

วิเครำะห์งบกำรเงินของสหกรณ์เพ่ือให้สมำชิกทรำบถึงสถำนะกำรเงินของสหกรณ์ ผลกำรด�ำเนินงำนของ 

คณะกรรมกำร ควำมมั่นคง ควำมเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์กำรพิจำรณำของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และชุมนุมสหกรณ ์

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรำกฏผลดังต่อไปนี้

   1.  สถานะการเงิน จำกงบกำรเงินของสหกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เปรียบเทียบกับปี 

2558 ปรำกฏว่ำสหกรณ์มีสินทรัพย์จ�ำนวน 6,122 ล้ำนบำทเศษเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 812 ล้ำนบำทเศษ หนี้สินของ

สหกรณ์จ�ำนวน 3,489 ล้ำนบำทเศษ เพิ่มขึ้น 646 ล้ำนบำทเศษ ส่วนทุนของสหกรณ์มีจ�ำนวน 2,633 ล้ำนบำทเศษ 

เพิ่มขึ้น 166 ล้ำนบำทเศษ แสดงว่ำสหกรณ์มีสถำนะกำรเงินดีขึ้นกว่ำปีก่อน 

     สินทรัพย์ของสหกรณ์จ�ำนวน 6,122 ล้ำนบำทเศษ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสมำชิกกู้ ร้อยละ 

49.89 เป็นเงินลงทุนร้อยละ 35.29 ซึ่งสำมำรถเปลี่ยนเป็นเงินได้ตำมต้องกำรพร้อมดอกผลจำกกำรลงทุน นอกจำก

น้ันเป็นสนิทรพัย์ประเภทอืน่ ส่วนกำรบรหิำรสนิเชือ่สำมำรถเรยีกเกบ็หนีไ้ด้หมด ต้ังค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูเต็มจ�ำนวน

ของลูกหนี้ที่ค้ำง ถือได้ว่ำสินทรัพย์ของสหกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภำพดี

      แหล่งเงินทุนของสหกรณ์ส่วนใหญ่มำจำกทุนภำยในของสหกรณ์ คือจำกเงินรับฝำก ร้อยละ 

40.15 จำกกำรถอืหุน้ร้อยละ 34.66 และยงัมีทุนส�ำรองซ่ึงเป็นแหล่งเงนิทนุทีไ่ม่เสยีค่ำใช้จ่ำย ร้อยละ 3.84 กูภ้ำยนอก 

ร้อยละ 16.35 สมำชิกกู้เงินร้อยละ 49.89 สหกรณ์ได้บริหำรหำรำยได้ภำยนอก โดยกำรลงทุนใน พันธบัตร หุ้นกู้  

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด หุ้นชุมนุมสหกรณ์ไอซีที รวมเป็นเงินลงทุนร้อยละ 35.29  

กำรก่อหนี้ภำยนอก ร้อยละ 16.35 เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อน�ำมำบริหำรได้ สรุปได้ว่ำสหกรณ์มีควำมมั่นคง มีเงิน

เพียงพอที่จะใช้หมุนเวียน ควำมเสี่ยงต�่ำ ควำมเสี่ยงอำจเกิดขึ้นได้ ถ้ำหำกเงินรับฝำกจำกสมำชิกลดลงมำก

    2.  ผลการด�าเนินงาน ผลกำรด�ำเนินงำนของสหกรณ์ในปี 2559 มีก�ำไรสุทธิ 181.04 ล้ำนบำท

เศษสูงกว่ำปีก่อน 10.44 ล้ำนบำทเศษ สำเหตุท่ีก�ำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจำกรำยได้รวมเพิ่มขึ้น 17.73 ล้ำนบำทเศษ  

แต่รำยจ่ำยรวมเพิ่มขึ้น 7.28 ล้ำนบำทเศษ แสดงว่ำประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนดีขึ้น

    3.  การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน อำศัยหลักเกณฑ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตำมคู่มือ 

กำรใช้งำน อตัรำส่วนทำงกำรเงินของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร วเิครำะห์ตำมระบบ Camel ตำมเกณฑ์เฉลีย่ปี 2558 

(Peer Group) ได้จัดขนำดของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็น 5 ขนำดนั้น ปรำกฏว่ำสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร 

จ�ำกัด จัดอยู่ในขนำดที่ 1 คือขนำด “ใหญ่มำก” ดังนั้น อัตรำส่วนเฉลี่ยที่ก�ำหนดในขนำดเดียวกันทั่วประเทศ น�ำมำ

เปรียบเทียบกับอัตรำส่วนของสหกรณ์ปรำกฏผลดังนี้
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                       อัตราส่วน                            ปีปัจจุบัน              ปีก่อน           อัตราส่วนเฉลี่ยปี

                                                                                                                 2558

1. ควำมเพียงพอของเงินทุนต่อควำมเสี่ยง   

 1.1 อัตรำส่วนหนี้สินทั้งสิ้นต่อทุน 1.32 เท่ำ 1.15 เท่ำ 1.17 เท่ำ

 1.2 อัตรำส่วนทุนส�ำรองต่อสินทรัพย์ 0.04 เท่ำ 0.04 เท่ำ 0.04 เท่ำ

  1.3 อัตรำกำรเติบโตของทุนของสหกรณ์ ร้อยละ 6.73 ร้อยละ 9.95 ร้อยละ 9.84

  1.4  อัตรำกำรเติบโตของหนี้ ร้อยละ 22.73 ร้อยละ 9.61 ร้อยละ 7.94

  1.5  อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ย ร้อยละ 7.10 ร้อยละ 7.24 ร้อยละ 7.20

 2. คุณภำพสินทรัพย์   

  2.1 อัตรำหมุนของสินทรัพย์  0.05 รอบ  0.06 รอบ  0.05 รอบ

  2.2 อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย ร้อยละ 3.17 ร้อยละ 3.36 ร้อยละ 3.30

  2.3 อัตรำกำรเติบโตของสินทรัพย์ ร้อยละ 15.29 ร้อยละ 9.77 ร้อยละ 8.80

 3. กำรบริหำรจัดกำร   

  3.1 อัตรำกำรเติบโตของธุรกิจ ร้อยละ 21.54 ร้อยละ (13.44) ร้อยละ 2.63

 4. กำรท�ำก�ำไร   

  4.1 ก�ำไรต่อสมำชิก  14,486.03 บำท 14,097.94 บำท 22,932.89 บำท

  4.2 เงินออมต่อสมำชิก  366,490.95 บำท 329,668.13 บำท 496,994.75 บำท

  4.3  หนี้สินต่อสมำชิก  244,599.03 บำท 238,467.18 บำท 560,674.82 บำท

 4.4 อัตรำกำรเติบโตของทุนส�ำรอง ร้อยละ 12.27 ร้อยละ 12.76 ร้อยละ 10.62

  4.5 อัตรำกำรเติบโตของทุนสะสมอื่น ร้อยละ (8.33) ร้อยละ 18.32 ร้อยละ 11.84

  4.6 อัตรำกำรเติบโตของก�ำไร ร้อยละ 6.12 ร้อยละ 10.22 ร้อยละ 8.46

 4.7 อัตรำก�ำไรสุทธิ ร้อยละ 58.48 ร้อยละ 58.52 ร้อยละ 53.99

 5. สภำพคล่อง   

  5.1 อัตรำส่วนทุนหมุนเวียน 0.44 เท่ำ 0.41 เท่ำ 0.35 เท่ำ

 จำกอัตรำส่วนตำมตำรำง สำมำรถวิเครำะห์ได้ดังนี้
 1.  ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง
   1.1  อัตรำส่วนหนี้สินทั้งส้ินต่อทุน เป็นอัตรำส่วนที่ใช้วัดควำมสำมำรถในกำรก่อหนี้ของสหกรณ์ว่ำจะ 
ก่อหน้ีได้มำกน้อยเพียงใด จึงจะเหมำะสมและไม่เสี่ยงต่อเจ้ำหนี้ในกำรที่จะได้รับช�ำระหนี้คืนจำกสหกรณ์ ตำมงบ 
กำรเงนิแสดงว่ำปีนีส้หกรณ์ก่อหนี ้1.32 เท่ำ ปีก่อน 1.15 เท่ำ หมำยควำมว่ำ สหกรณ์มทีนุ 1.00 บำท มหีนีส้นิเท่ำกบั 
1.32 บำท แสดงว่ำก่อหนี้มำกกว่ำทุน เนื่องจำกหนี้สินส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝำก ซ่ึงเป็นหนี้สินภำยในเกณฑ์เฉล่ีย  
(Peer Group) เท่ำกับ 1.17 เท่ำ 
  1.2  ทุนส�ำรองต่อสินทรัพย์ ส�ำหรับใช้วัดว่ำมีทุนส�ำรองเป็นเท่ำไรของสินทรัพย์รวม เพรำะทุนส�ำรอง 
ยิ่งมีมำก ก็จะท�ำให้สหกรณ์มีควำมมั่นคงมำก มีควำมเสี่ยงที่ลดลง เพรำะ เป็นแหล่งเงินทุนที่ไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยปีนี้
มอีตัรำส่วน 0.04 เท่ำ เท่ำกับปีก่อนเกณฑ์เฉลีย่เท่ำกับ 0.04 เท่ำ เรยีกว่ำอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี แสดงถงึควำมมัน่คงของสหกรณ์
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  1.3  อัตรำกำรเติบโตของทุนของสหกรณ์ เป็นอัตรำส่วนท่ีจะใช้พิจำรณำทุนของสหกรณ์ว่ำเพ่ิมข้ึนหรือ

ลดลงอย่ำงไร เพื่อดูแนวโน้มหรือทิศทำงในปีต่อไป ปีนี้มีอัตรำร้อยละ 6.73 ปีก่อนร้อยละ 9.95 แสดงว่ำปีนี้ 

กำรเติบโตทุนของสหกรณ์ น้อยกว่ำปีก่อน  เกณฑ์เฉลี่ยเท่ำกับร้อยละ 9.84

  1.4  อัตรำกำรเติบโตของหนี้ เป็นอัตรำส่วนที่ใช้พิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงของหนี้สินว่ำเพิ่มขึ้นหรือ 

ลดลงอย่ำงไร ถ้ำเพิ่มขึ้นจะเป็นผลท�ำให้มีภำระค่ำใช้จ่ำยจำกดอกเบี้ยจ่ำยเพิ่มขึ้น ปีนี้มีอัตรำร้อยละ 22.73 ปีก่อน 

ร้อยละ 9.61 เกณฑ์เฉลี่ยเท่ำกับร้อยละ 7.94

  1.5  อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของทุน ใช้วัดว่ำสหกรณ์ได้รับผลตอบแทนจำกเงินทุนของตนเองกลับคืน

ในอัตรำร้อยละเท่ำใด ปีนี้ทุน 100.00 บำท มีผลตอบแทน 7.10 บำท ปีก่อน 7.24 บำท แสดงว่ำมีอัตรำน้อยกว่ำ 

ปีก่อน เกณฑ์เฉลี่ยเท่ำกับร้อยละ 7.20 

 2.  คุณภาพสินทรัพย์

   2.1 อัตรำหมุนของสินทรัพย์ ใช้วัดควำมสำมำรถของสหกรณ์ในกำรใช้สินทรัพย์ท่ีมีอยู่ว่ำก่อให้เกิด 

รำยได้มำกน้อยเพียงใด หรือมีประสิทธิภำพเต็มที่หรือไม่ ปีนี้มีกำรหมุนของสินทรัพย์ 0.05 รอบ ปีก่อน 0.06  

เกณฑ์เฉลี่ยเท่ำกับ 0.05 รอบ

  2.2 อัตรำผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ใช้วัดผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของสหกรณ์ว่ำสหกรณ์ได้รับ 

ผลตอบแทนจำกกำรใช้สินทรัพย์ เพื่อก่อให้เกิดผลก�ำไรกลับคืน ในอัตรำร้อยละเท่ำใด ปีนี้สินทรัพย์ 100.00 บำท  

ได้ผลตอบแทน 3.17 บำท ปีก่อน 3.36 บำท เกณฑ์เฉลี่ยเท่ำกับร้อยละ 3.30 บำท

  2.3 อตัรำกำรเตบิโตของสนิทรพัย์ ใช้พจิำรณำกำรเปลีย่นแปลงของสนิทรพัย์ว่ำเพิม่ขึน้หรอืลดลงอย่ำงไร 

เพื่อดูแนวโน้มหรือทิศทำงในปีต่อไป ปีนี้มีอัตรำกำรเติบโตสินทรัพย์ร้อยละ 15.29 ปีก่อนร้อยละ 9.77 เกณฑ์เฉลี่ย

เท่ำกับร้อยละ 8.80 แสดงว่ำสินทรัพย์เพิ่มขึ้นกว่ำปีก่อนและมำกกว่ำเกณฑ์เฉลี่ย

 3.  การบริหารจัดการ

   3.1 อัตรำกำรเติบโตของธุรกิจ  ใช้พิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงของปริมำณธุรกิจของสหกรณ์ว่ำเพิ่มขึ้น

หรือลดลงอย่ำงไร ถ้ำอัตรำส่วนเพิ่มแสดงว่ำสหกรณ์มีปริมำณธุรกิจเพิ่มขึ้น ซึ่งสหกรณ์สำมำรถอ�ำนวยประโยชน์ 

แก่สมำชิกเพิ่มขึ้น ปีนี้มีอัตรำร้อยละ 21.54 ปีก่อนร้อยละ (13.44) เกณฑ์เฉลี่ยเท่ำกับร้อยละ 2.63 แสดงว่ำปริมำณ

ธุรกิจเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนและมำกกว่ำเกณฑ์เฉลี่ย

 4.  การท�าก�าไร 

   4.1 ก�ำไรต่อสมำชิก เป็นกำรแสดงว่ำผลก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนของสหกรณ์คิดเป็นค่ำเฉลี่ยเท่ำไร  

หำกเทียบกับสมำชิกต่อคน ปีนี้มีก�ำไร คนละ 14,486.03 บำท เกณฑ์เฉลี่ยเท่ำกับ 22,932.89 บำท 

  4.2 เงินออมต่อสมำชิก แสดงค่ำเฉลี่ยว่ำเงินที่สมำชิกออมไว้ต่อสหกรณ์ท้ังในรูปของเงินรับฝำกและ 

ทุนเรือนหุ้นทั้งหมดคิดเป็นค่ำเฉลี่ยเท่ำไรต่อคน ปีนี้มีจ�ำนวนออมคนละ 366,490.95 บำท ปีก่อน 329,668.13 บำท   

เกณฑ์เฉลี่ยเท่ำกับ 496,994.75 บำท

  4.3 หนี้สินต่อสมำชิก แสดงค่ำเฉลี่ยว่ำภำระหนี้สินของสมำชิก ณ วันส้ินปี ที่ต้องช�ำระต่อสหกรณ์  

คิดเป็นค่ำเฉลี่ยเท่ำไรต่อคน ปีนี้มีจ�ำนวนหนี้สินต่อสมำชิกคนละ 244,599.03 บำท ปีก่อนมีจ�ำนวน 238,467.18 

บำท เกณฑ์เฉลี่ยเท่ำกับ 560,674.82 บำท
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  4.4 อัตรำกำรเติบโตของทุนส�ำรอง ใช้พิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงทุนส�ำรองของสหกรณ์ถ้ำอัตรำสูงข้ึน

แสดงว่ำ  มีควำมมั่นคงเพิ่ม มีควำมเสี่ยงต�่ำ ประสิทธิภำพในกำรหำรำยได้เพิ่มขึ้น ปีนี้มีอัตรำร้อยละ 12.27 ปีก่อน

ร้อยละ 12.76 เกณฑ์เฉลี่ยเท่ำกับร้อยละ 10.62

  4.5 อัตรำกำรเติบโตของทุนสะสมอื่น ใช้พิจำรณำกำรเติบโตของทุนสะสม ถ้ำอัตรำสูงขึ้นแสดงว่ำมีกำร

สะสมเพิม่ขึน้ซึง่จะไว้ใช้ช่วยสมำชกิ ปีนีม้อีตัรำร้อยละ (8.33) ปีก่อน ร้อยละ 18.32 เกณฑ์เฉล่ียเท่ำกบัร้อยละ 11.84

  4.6 อัตรำกำรเติบโตของก�ำไร เพื่อพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงก�ำไรสุทธิของสหกรณ์ ปีนี้มีอัตรำร้อยละ 

6.12 ปีก่อนร้อยละ 10.22 เกณฑ์เฉลี่ยเท่ำกับร้อยละ 8.46

  4.7 อัตรำก�ำไรสุทธิ เป็นอัตรำที่แสดงถึงประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำนเพื่อก่อให้เกิดก�ำไรของสหกรณ์

ว่ำมีก�ำไรสุทธิเป็นร้อยละเท่ำใดของรำยได้ ปีนี้รำยได้รวม 100.00 บำท มีก�ำไรสุทธิ 58.48 บำท ปีก่อน 58.52 บำท  

เกณฑ์เฉลี่ยเท่ำกับ 53.99 บำท

 5.  สภาพคล่อง

   5.1  อตัรำส่วนทนุหมนุเวยีน เป็นอตัรำส่วนทีใ่ช้วดัควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนีร้ะยะส้ัน เมือ่ถงึก�ำหนด 

โดยจะบอกให้ทรำบว่ำสหกรณ์มสีนิทรพัย์ทีส่ำมำรถเปลีย่นเป็นเงนิสดได้ในระยะเวลำอนัสัน้เป็นกีเ่ท่ำของหนีสิ้นทีจ่ะ

ต้องช�ำระคืนในช่วงเวลำ 1 ปี ซึง่จะช่วยให้สหกรณ์ทรำบถงึระดบัควำมปลอดภยัของเจ้ำหนี ้ในอนัทีจ่ะได้รบัช�ำระหนี้

คืนจำกสหกรณ์ตำมก�ำหนดเวลำ ขณะเดียวกันผลจำกควำมสำมำรถในกำรช�ำระหนี้คืน ได้ตำมก�ำหนดดังกล่ำวก็จะ

เป็นกำรลดภำระค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยลงอีกด้วย ปีนี้มีสภำพคล่อง 0.44 ต่อ 1 คือหนี้สินคล่องตัว 1 บำท มีสินทรัพย์

คล่องตัว 0.44 บำท ปีก่อน 0.41 บำท หนี้สินคล่องตัว ส่วนใหญ่คือเงินรับฝำกจำกสมำชิกมีจ�ำนวนสูง เกณฑ์เฉลี่ย

เท่ำกับ 0.35 เท่ำ

 สรุปโดยภำพรวมจำกกำรตรวจสอบและวิเครำะห์งบกำรเงินของสหกรณ์ แสดงว่ำสหกรณ์จัดท�ำงบกำรเงิน

ตำมระเบยีบของนำยทะเบียนสหกรณ์ มีเอกสำรประกอบครบถ้วนเป็นทีเ่ชือ่ถอืได้ มกีำรบนัทกึบญัชีตำมระเบยีบของ

นำยทะเบยีนสหกรณ์ กำรบริหำรกำรเงนิของสหกรณ์มีประสิทธภิำพได้อ�ำนวยประโยชน์ให้แก่สมำชกิ ทัง้ในด้ำนกำร

ให้สมำชิกกู้ในอัตรำดอกเบี้ยต�่ำ ให้มีกำรออมเงินโดยได้รับผลตอบแทนในอัตรำสูงกว่ำท้องตลำด มีกำรให้สวัสดิกำร

แก่สมำชิกหลำยด้ำน  มีระบบกำรควบคุมภำยใน  ที่ดีมีกำรพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยใช้งำนได้เพิ่มขึ้น

 สถำนะกำรเงินของสหกรณ์อยู่ในเกณฑ์ดี เพรำะกำรวิเครำะห์อัตรำส่วนแสดงว่ำควำมสำมำรถ ในกำรบริหำร

ของสหกรณ์ดีขึ้น มีกำรเร่งรัดหนี้ติดตำมกำรช�ำระหนี้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรบริหำรสหกรณ์โดยใช้อัตรำดอกเบี้ย 

มีควำมเหมำะสมและมุ่งเน้นให้ควำมช่วยเหลือแก่สมำชิก มีกำรหำรำยได้ในกำรลงทุนเพื่อเพิ่มก�ำไร ซ่ึงจะสำมำรถ

อ�ำนวยประโยชน์ต่อสมำชิก ให้ผลตอบแทนในรูปเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสูง ให้ควำมมั่นใจแก่ผู้เป็นสมำชิกได้ 

ในอัตรำที่น่ำพอใจ

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ

 (นำงลักขณำ เขคม)

 ผู้ตรวจสอบกิจกำร 

มติที่ประชุม  รับทรำบ
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 4.3  สมาชิกเข้าใหม่ และสมาชิกหมดสมาชิกภาพ ปี 2559

  อำศัยตำมข้อบังคับ ข้อ 65(1) ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด ให้ที่ประชุมใหญ่สำมัญ 

รับทรำบกำรรับสมำชิกใหม่และกำรหมดสมำชิกภำพ จึงขอเสนอจ�ำนวนสมำชิก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ดังนี้

                     รายการ                         สมาชิก (คน)           สมาชิกสมทบ (คน)        รวมสมาชิก (คน)

สมำชิก ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559 6,684 5,417 12,101

สมำชิกเข้ำใหม่ระหว่ำงปี 141 647 788

สมำชิกลำออกระหว่ำงปี 61 257 318

กำรให้ออกจำกสหกรณ์ 5 4 9

สมำชิกถึงแก่กรรมระหว่ำงปี 50 14 64

สมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 6,709 5,789 12,498

มติที่ประชุม  รับทรำบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

 5.1 งบดุล งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด

  ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ได้รำยงำนให้ที่ประชุมทรำบว่ำได้ตรวจงบดุล ณ วันที่ 31ธันวำคม 2559 งบก�ำไร

ขำดทุน และงบกระแสเงินสด ถูกต้องตำมหลักกำรของสหกรณ์ตำมวิธีกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญช ี

ทั้งของทั่วไป และตำมระเบียบซึ่งนำยทะเบียนก�ำหนดสรุปได้ดังนี้

  1.  งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีสินทรัพย์รวม 6,122,568,947.56 บำท

  2.   งบก�ำไรขำดทุน ส�ำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีก�ำไรสุทธิ 181,046,379.39 บำท

  3.  งบกระแสเงินสด เงินสด ณ วันสิ้นปี 2559 มี 870,637,807.22 บำท เพิ่มขึ้นจำกต้นปี เป็นเงิน 

286,219,142.13 บำท 

มติที่ประชุม เห็นชอบตำมรำยงำนของผู้สอบบัญชี และรับรองงบดุล งบก�ำไรขำดทุน และงบกระแสเงินสด  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
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 5.2  การจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2559

  จำกผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด มีก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 

181,046,379.39 บำท คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรได้พจิำรณำแล้ว เหน็สมควรจดัสรรก�ำไรสทุธติำมเงือ่นไขในข้อบังคบั

สหกรณ์ ข้อ 27 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2559 ดังต่อไปนี้

                                                                                               ปี 2559                                   ปี 2558

                                                                              บาท             %     ยอดคงเหลือสะสม         บาท              %

ก�าไรสุทธิประจ�าปี 181,046,379.39 100.00 - 170,599,183.60 100.00

1.  เงินทุนส�ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ 30,246,805.64 16.71 235,178,022.14 25,659,424.85 15.04

2.  ค่ำบ�ำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  10,000.00 0.01 - 10,000.00 0.01

 ตำมอัตรำที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกิน

 ร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิ  

ก�าไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างบนนี้อาจจัดสรรดังต่อไปนี้

3.  เงินปันผลตำมหุ้นที่ช�ำระแล้ว ในอัตรำ ร้อยละ 5.55 111,586,184.00 61.63 - 102,613,402.25 60.15

4.  เงินเฉลี่ยคืนตำมส่วนธุรกิจ อัตรำร้อยละ  29,395,552.25 16.24 - 34,007,830.50 19.93

 15.00 ของดอกเบี้ยเงินกู้

5.  โบนัสกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่  3,300,000.00 1.82 - 3,200,000.00 1.88

  ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ

6.  ทุนสวัสดิกำรสมำชิก 4,000,000.00 2.20 6,495,350.00 3,000,000.00 1.76

  ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ

7.  ทุนสำธำรณประโยชน์ 500,000.00 0.28 7,574,388.63 500,000.00 0.29

  ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ

8.  ทุนเพื่อกำรศึกษำทำงสหกรณ์ 1,000,000.00 0.55 4,422,293.40 600,000.00 0.35

 ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ

9.  เงินทุนสะสมเพื่อขยำยกิจกำร 500,000.00 0.28 5,210,470.39 500,000.00 0.29

  ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ

10.  เงินปันผลเฉลี่ยคืนคลำดเคลื่อน 7,837.50 0.00 - 8,526.00 0.01

11.  ทุนรักษำระดับเงินปันผล 500,000.00 0.28 3,461,162.49 500,000.00 0.29

  ไม่เกินร้อยละ 2 แห่งทุนเรือนหุ้น

หมายเหตุ  อัตรำเงินปันผลตำมหุ้น 5.55% ต่อปี 5.55% ต่อปี

 อัตรำเงินเฉลี่ยคืน  15.00% ต่อปี 17.65% ต่อปี

  อัตรำดอกเบี้ยเงินให้กู้  6.50% ต่อปี 7.00% ต่อปี

 ดอกเบี้ยเงินให้กู้สุทธิ 5.525% ต่อปี 5.76% ต่อปี
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มติที่ประชุม  อนุมัติ กำรจัดสรรก�ำไรสุทธิปี 2559

การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2559 ตามที่เสนออยู่ในส่วนต่างๆ ดังนี้

1            61.63 %     เงินปันผล

2            16.24 %     เงินเฉลี่ยคืน

3             3.59 % สวัสดิกำรต่ำงๆ  ได้แก่ ทุนสำธำรณประโยชน์ ทุนเพื่อกำรศึกษำทำงสหกรณ์ 

                ทุนสะสมเพื่อขยำยกิจกำร และทุนรักษำระดับเงินปันผล

4            16.71%      เงินทุนส�ำรอง 

5  0.01%     ค่ำบ�ำรุงสันนิบำตสหกรณ์ 10,000 บำท

6 1.82%     โบนัสกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์

1

2

4

3

56
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  5.3 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 42 ประจ�าปี 2560

    ตำมข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิำกำรเกษตร จ�ำกัด พ.ศ.2558 ข้อ 66 ให้สหกรณ์มคีณะกรรมกำร

ด�ำเนินกำรสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรหนึ่งคน กรรมกำรด�ำเนินกำรอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ ่

เลือกตั้ง ตำมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด ว่ำด้วยวิธีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร 

พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ให้คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเลือกตั้งขึ้นมำ 

คณะหนึ่ง จ�ำนวนไม่เกิน 30 คน จำกหน่วยงำนสังกัดกรมวิชำกำรเกษตร และเคยสังกัดกรมวิชำกำรเกษตร ที่จัดตั้ง

เป็นทำงกำรภำยหลงั โดยให้ประธำนกรรมกำรด�ำเนนิกำรหรอืรองประธำนกรรมกำรด�ำเนนิกำรคนหนึง่ เป็นประธำน

กรรมกำรเลือกตั้ง ให้ผู้จัดกำรเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และเจ้ำหน้ำที่เป็นกรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

คณะกรรมกำรเลือกตั้ง 

 ดงัน้ัน เพือ่ให้กำรเลอืกตัง้คณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิำกำรเกษตร จ�ำกดั ชดุที ่42 

เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงขอมอบให้คณะกรรมกำรเลือกต้ัง ประจ�ำปี 2560 มีนำยไพโรจน์ สุวรรณจินดำ  

รองประธำนกรรมกำรด�ำเนินกำร ชุดที่ 41 เป็นประธำนคณะกรรมกำรเลือกตั้ง ประจ�ำปี 2560 ได้ชี้แจงกำร 

ด�ำเนินกำรเลือกตั้ง และแจ้งผลกำรเลือกตั้งให้ที่ประชุมทรำบต่อไป

 ในปี 2560  สถำนะของคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด ชุดที่ 41  

มีดังนี้

 องค์ประกอบของคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรประกอบด้วย

  (1) ประธำนกรรมกำรด�ำเนินกำร 1 คน

  (2) รองประธำนกรรมกำรด�ำเนินกำร 3 คน

  (3) กรรมกำร 11 คน

 1) กรรมกำรที่ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ครบวำระ 2 ปี (2559 – 2560) คงอยู่ในต�ำแหน่งได้โดยไม่ต้องเลือกตั้งใหม่ 

จ�ำนวน 8 คน ดังนี้

  (1) นำยสมชำย ชำญณรงค์กุล ประธำนกรรมกำร

  (2) นำยไพโรจน์ สุวรรณจินดำ รองประธำนกรรมกำร

  (3) นำยปริกำญจน์ สุรพันธ์พิชิต กรรมกำร

  (4) นำยอนันต์ บัลนำลังก์ กรรมกำร

  (5) นำยอวยชัย บุญญำนุพงศ์ กรรมกำร

  (6) นำยอุดร เจริญแสง กรรมกำร

  (7) นำยวุฒิ นิพนธ์กิจ กรรมกำร

  (8) นำยโกมินทร์ วิโรจน์วัฒนกุล กรรมกำร

 2) กรรมกำรที่ครบวำระ 2 ปี (2558 – 2559) สำมำรถสมัครเลือกตั้งใหม่ได้ จ�ำนวน 5 คน ดังนี้

  (1) นำยประเสริฐ อนุพันธ์ รองประธำนกรรมกำร

  (2) นำยอุดม รัตนำรักษ์ กรรมกำร 
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  (3) ว่ำที่ร้อยตรีจตุรภัทร รัตนวิสำลนนท์ กรรมกำร

  (4) นำยวิศรุต สันม่ำแอ กรรมกำร

  (5) นำยสมหวัง ประเสริฐโส กรรมกำร

 3) กรรมกำรทีค่รบวำระ 2 วำระตดิต่อกนั (2557-2558 และ 2558-2559) ไม่สำมำรถสมคัรรบัเลอืกตัง้ใหม่

ได้ จ�ำนวน 2 คน ดังนี้

  (1) นำยประสำท เกศวพิทักษ์ รองประธำนกรรมกำร

  (2) นำยกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์ กรรมกำร

 4) กรรมกำรที่ต้องท�ำกำรเลือกตั้ง จ�ำนวน 7 ต�ำแหน่ง มีดังนี้

  (1) รองประธำนกรรมกำรด�ำเนินกำร 2  ต�ำแหน่ง

  (2) กรรมกำร 5 ต�ำแหน่ง

 มีสมำชิกยื่นใบสมัครคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด ชุดท่ี 42  

ในต�ำแหน่งที่ว่ำง และจับสลำกได้หมำยเลข ดังต่อไปนี้

 หมายเลข                                                        ชื่อ – สกุล

ต�าแหน่งรองประธานกรรมการด�าเนินการ  (ผู้สมัคร 3 คน เลือกได้ 2 คน)

 1 นำยประเสริฐ  อนุพันธ์

 2 นำยโอภำส  จันทสุข

 3 นำยดิเรก  ตนพยอม

ต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการ  (ผู้สมัคร 9 คน เลือกได้ 5 คน)

 4 นำยมนตรี        เอี่ยมวิมังสำ

 5 นำยวิศรุต      สันม่ำแอ

 6 นำยอุดม         รัตนำรักษ์

 7 ว่ำที่ร้อยตรีจตุรภัทร  รัตนวิสำลนนท์

 8 นำยสุจิตร         ใจจิตร

 9 นำยสมหวัง  ประเสริฐโส

 10 นำยบัวแก้ว       บุญวิลัย

 11 นำยวิรัตน์          ธรรมบ�ำรุง

 12 นำงสำวอุดมพร       สุพคุตร์
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สรุปผลคะแนนการเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 42 ดังนี้

 หมายเลข                               ชื่อ – สกุล คะแนนเลือกตั้ง ล�าดับที่รวม

ต�าแหน่งรองประธานกรรมการด�าเนินการ  (ผู้สมัคร 3 คน เลือกได้ 2 คน)

 1 นำยประเสริฐ                 อนุพันธ์ 99 3

 2 นำยโอภำส                    จันทสุข 170 1

 3 นำยดิเรก                      ตนพยอม 101 2

ต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการ  (ผู้สมัคร 9 คน เลือกได้ 5 คน)

 4 นำยมนตรี                     เอี่ยมวิมังสำ 75 7

 5 นำยวิศรุต                      สันม่ำแอ 147 1

 6 นำยอุดม                       รัตนำรักษ์ 117 2

 7 ว่ำที่ร้อยตรีจตุรภัทร          รัตนวิสำลนนท์ 104 5

 8 นำยสุจิตร                      ใจจิตร 107 3

 9 นำยสมหวัง                    ประเสริฐโส 102 6

 10 นำยบัวแก้ว                    บุญวิลัย 106 4

 11 นำยวิรัตน์                      ธรรมบ�ำรุง 66 8

 12 นำงสำวอุดมพร                สุพคุตร์ 63 9

สรุปผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 42 ดังนี้

 • รองประธำนกรรมกำร 

  1.  นำยโอภำส จันทสุข

  2.  นำยดิเรก ตนพยอม

 • กรรมกำร

  1.  นำยวิศรุต สันม่ำแอ

  2.  นำยอุดม รัตนำรักษ์

  3.  นำยสุจิตร ใจจิตร

  4.  นำยบัวแก้ว บุญวิลัย

  5.  ว่ำที่ร้อยตรีจตุรภัทร รัตนวิสำลนนท์

มติที่ประชุม รับรองผลกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ชุดที่ 42 ประจ�ำปี 2560
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 5.4  แผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจ�าปี 2560

    เพื่อให้สหกรณ์มีแผนในกำรด�ำเนินงำนและเป้ำหมำยที่ชัดเจน ตำมข้อบังคับ ข้อ 65(7) ก�ำหนดให้ที่

ประชุมใหญ่พิจำรณำอนุมัติแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีของสหกรณ์ จึงขอเสนอแผนกำรด�ำเนินงำน 

ประจ�ำปี 2560 ดังนี้

                                รายการ                                            ปี 2559                    ปี 2560

                                                                             แผน                ผล              แผน

1. จ�านวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น (คน) 370 461 300

  1.1 สมำชิกสำมัญ   70 75 50

  1.2   สมำชิกสมทบ  300 386 250

 2. การระดมทุน (ล้านบาท) 5,636.00 5,581.00 6,519.00

  2.1 กำรถือหุ้น  2,108.00 2,122.00 2,271.00

  2.2   กำรรับฝำกเงิน 2,350.00 2,458.00 2,726.00

  2.3   กำรกู้ยืมเงิน 1,178.00 1,001.00 1,522.00

 3. การใช้ไปของเงินทุน (ล้านบาท) 5,847.00 5,946.00 6,967.00

  3.1   กำรให้เงินกู้ยืม 3,154.00 3,055.00 3,199.00 

  3.2   กำรฝำกและกำรลงทุน 2,693.00 2,891.00 3,768.00

มติที่ประชุม อนุมัติ

ประมาณการรายได้ – รายจ่าย ปี 2560

                                รายการ                                            ปี 2559                    ปี 2560

                                                                             แผน                ผล              แผน

1. ประมาณการรายได้ (ล้านบาท) 313.00 311.10 335.00

 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 211.00 198.80 202.00

 ผลตอบแทนจำกกำรฝำกและลงทุน 100.00 110.82 131.00

 รำยได้อื่น 2.00 1.48 2.00

2. ประมาณการรายจ่าย (ล้านบาท) 138.00 130.05 150.00

 ดอกเบี้ยจ่ำยเงินรับฝำก 76.00 74.66 79.00

 ดอกเบี้ยจ่ำยเงินกู้ยืมระยะสั้น 23.00 20.32 31.00

 ค่ำใช้จ่ำยบริหำร 36.00 32.91 37.00

 ค่ำใช้จ่ำยทำงบัญชี 3.00 2.16 3.00

3. ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย (ล้านบาท) 175.00 181.05 185.00

มติที่ประชุม  1.  อนุมัติ 

   2.  สมำชิกตั้งข้อสังเกตเรื่องกำรลงทุนในกำรซื้อหุ้น 
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 5.5  งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2560 

            หมวดรายจ่าย                         ปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.)               ปี 2560                          ค�าชี้แจง

                                              งบประมาณ          จ่ายจริง          งบประมาณ

1. หมวดเงินเดือน 8,993,000.00  8,816,440.00   9,499,000.00 

 1.1 เงินเดือน   8,765,000.00   8,596,440.00    9,259,000.00  เพิ่มขึ้นจำกยอดจ่ำยจริงปีก่อน 662,560 บำท 

       เนื่องจำก 

       -  กำรเลื่อนขั้นประจ�ำปี  479,680 บำท

       -  กำรจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ใหม่ 1 อัตรำ 182,880 บำท

 1.2  ค่ำตอบแทนวิชำชีพ      132,000.00      124,000.00       144,000.00  เพิ่มขึ้นจำกยอดจ่ำยจริงปีก่อน 20,000 บำท

       เนื่องจำก (ด้ำนคอมพิวเตอร์) เจ้ำหน้ำที่จบ

       กำรศึกษำระดับปริญญำตรี จ�ำนวน 1 คน

 1.3  เงินช่วยเหลือพิเศษ       96,000.00         96,000.00        96,000.00 

2. หมวดค่าตอบแทน  1,030,000.00       582,937.00   1,117,000.00 

 2.1  ค่ำตอบแทนหน่วยงำน 200,000.00 207,120.00  212,000.00  ตำมข้อเท็จจริงที่หน่วยงำนเป็นตัวแทน

  จัดเก็บเงิน    จัดเก็บเงิน และน�ำส่งเงิน

 2.2  ค่ำตอบแทนสมำชิก/ 390,000.00  89,700.00  289,000.00 เพิ่มขึ้นจำกยอดจ่ำยจริงปีก่อน 199,300 บำท

  ผู้แทนสมำชิก     เนื่องจำกเพิ่มค่ำตอบแทนผู้แทนสมำชิก/สมำชิก

       ที่ช่วยเหลืองำนสหกรณ์

 2.3 ค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ 160,000.00  108,117.00       216,000.00  เพิ่มขึ้นจำกยอดจ่ำยจริงปีก่อน 107,883 บำท

        เนื่องจำก

       - กำรเปลี่ยนระบบปฏิบัติงำน เป็นเงิน 65,000 บำท

       -  ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำเพิ่มเติม

          เป็นเงิน 42,883 บำท

 2.4   ค่ำสอบบัญชี      100,000.00        78,000.00       100,000.00  ตั้งตำมอัตรำสูงสุดของผู้เสนอบริกำร

 2.5   ค่ำตรวจสอบกิจกำร      120,000.00      100,000.00       120,000.00  ตั้งตำมอัตรำสูงสุดของผู้เสนอบริกำร

 2.6   ค่ำตรวจสอบภำยใน       60,000.00                   -         180,000.00  ตั้งตำมแผนงำนที่ก�ำหนดอัตรำไว้

3. หมวดค่าใช้สอย 24,183,400.00  21,117,151.38  24,024,000.00 

 3.1 เงินสมทบกองทุนคุ้มครอง 15,000,000.00  15,000,000.00  15,000,000.00

  สมำชิก

  3.2  ค่ำประชุมและสัมมนำสมำชิก 3,320,000.00     1,415,106.50    2,867,500.00 

  3.2.1 ค่ำจัดประชุมใหญ่/ 1,400,000.00 1,312,056.50  1,917,500.00  ตั้งตำมแผนที่ก�ำหนด

   สัมมนำผู้แทนสมำชิก    - ประชุมใหญ่พร้อมสัมมนำผู้แทนจ�ำนวน 1 ครั้ง

       - สัมมนำผู้แทน จ�ำนวน 1 ครั้ง

  3.2.2 ค่ำประชุมกลุ่มสมำชิก 1,920,000.00  103,050.00  950,000.00  ตั้งตำมแผนงำนที่ก�ำหนดไว้ สนับสนุนกำรจัดประชุม

         กลุ่มสมำชิก ปีละ 2 ครั้ง

 3.3  ค่ำจ้ำงเหมำ      240,000.00  148,000.00       252,000.00  เพิ่มพนักงำนจ้ำงเหมำ 1 อัตรำ

 3.4  ค่ำเบี้ยประชุม ค่ำเบี้ยเลี้ยง    1,837,400.00  1,487,672.00    1,500,000.00  ตั้งตำมแผนงำนและอัตรำที่ก�ำหนด

   ที่พัก และพำหนะ
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            หมวดรายจ่าย                         ปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.)               ปี 2560                          ค�าชี้แจง

                                              งบประมาณ          จ่ายจริง          งบประมาณ

 3.5  ค่ำรับรอง       83,000.00  69,631.00       97,500.00  เพิ่มขึ้นจำกยอดจ่ำยจริงปีก่อน 27,869 บำท

             เนื่องจำกเพิ่มค่ำเครื่องดื่มรับรองสมำชิก

 3.6  เงินช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่      526,000.00  451,308.75       500,000.00  ตั้งตำมสิทธิกำรเบิกจ่ำยของเจ้ำหน้ำที่ตำมที่

       ระเบียบก�ำหนด

 3.7  ค่ำสำธำรณูปโภค   1,193,000.00  1,114,779.82    1,159,000.00  เพิ่มขึ้นจำกยอดจ่ำยจริงปีก่อน 44,220.18 บำท

       เนื่องจำกเพิ่มค่ำไปรษณีย์ส�ำหรับติดต่อกับสมำชิก

 3.8  ค่ำซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำ 156,000.00 102,670.50 846,000.00 เพิ่มขึ้นจำกยอดจ่ำยจริงปีก่อน 743,329.50 บำท

       เนื่องจำก

       - ปรับปรุงห้องประชุม เป็นเงิน 200,000 บำท

       - ค่ำปรับปรุงบริเวณอำคำรและภำยในส�ำนักงำน

        เป็นเงิน 543,329.50 บำท

 3.9 ค่ำบ�ำรุงรักษำคอมพิวเตอร์ 490,000.00 332,927.00 530,000.00 เพิ่มขึ้นจำกยอดจ่ำยจริงปีก่อน 197,073 บำท

       เนื่องจำกค่ำบ�ำรุงรักษำระบบฮำร์ตแวร์และ

       ซอฟต์แวร์เพื่อรองรับระบบงำนใหม่

 3.10 ค่ำธรรมเนียมธนำคำร      250,000.00        193,778.60       248,000.00  เพิ่มขึ้นจำกยอดจ่ำยจริงปีก่อน 54,221.40 บำท 

       เนื่องจำกรองรับค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับธุรกรรม 

       กำรรับและจ่ำยเงินให้แก่สมำชิก

 3.11 ค่ำสิ่งพิมพ์      350,000.00        204,503.30 356,000.00  เพิ่มขึ้นจำกยอดจ่ำยจริงปีก่อน 151,496.70 บำท

        ส�ำหรับจัดพิมพ์คู่มือสมำชิก ระเบียบ-ข้อบังคับ

        และสมุดเงินฝำก

 3.12 ค่ำประชุมกลุ่มภำคีสหกรณ์      150,000.00        147,028.00       170,000.00 ตั้งตำมกิจกรรมและภำรกิจของกลุ่มภำคีสหกรณ์

       บำงเขน ปี 2560

 3.13 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินคดี      120,000.00         29,208.00        60,000.00  ส�ำรองส�ำหรับกำรด�ำเนินคดี

 3.14 ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร      318,000.00  267,910.47     288,000.00 

 3.15 ค่ำใช้จ่ำยทั่วไป      150,000.00  152,627.44      150,000.00 

4. หมวดค่าวัสดุ     731,000.00      767,239.18  750,000.00 

 4.1 เครื่องเขียนและวัสดุคอมพิวเตอร ์ 558,000.00  621,227.33       545,000.00 

 4.2 ค่ำวัสดุส�ำนักงำน       23,000.00         15,949.15        75,000.00  จัดซื้อวัสดุส�ำนักงำน  ประกอบด้วย

       - TABLET  จ�ำนวน 5 เครื่อง x 5,000 บำท

        เป็นเงิน 25,000 บำท

       - เครื่องส�ำรองไฟจ�ำนวน 5 เครื่อง x 3,000 บำท

        เป็นเงิน 15,000 บำท

       - Router/Accers Point จ�ำนวน 3 เครื่อง x  

        5,000 บำท เป็นเงิน 15,000 บำท

       - เครื่องค�ำนวณเลขไฟฟ้ำ จ�ำนวน 2 เครื่อง x  

        5,000 บำท เป็นเงิน 10,000 บำท
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       - ระบบแจ้งเตือนคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 1 รำย

        เป็นเงิน 5,000 บำท

       - ตู้เก็บเอกสำร 1 ตู้ เป็นเงิน 5,000 บำท

  4.3 วัสดุส�ำนักงำน งำนบ้ำน   100,000.00  105,203.70      100,000.00 

  งำนครัว

 4.4 วัสดุน�้ำมันเชื้อเพลิง 50,000.00  24,859.00        30,000.00 

5. ค่าใช้จ่ายโครงการ     796,000.00  994,551.00   2,082,000.00 

 5.1 โครงกำรส่งเสริมกำรออม      300,000.00  653,301.00    1,440,000.00  เพิ่มขึ้นจำกยอดจ่ำยจริงปีก่อน 786,699 บำท 

       เพื่อรองรับค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรใช้บัตร ATM 

       ของสมำชิก

       - ค่ำบัตร ATM เป็นเงิน 240,000 บำท

       - ค่ำบริกำรบัตรรำยปี  เป็นเงิน 240,000 บำท

       - ค่ำบริกำรตู้ ATM  เป็นเงิน 306,699 บำท

 5.2 โครงกำร CSR      150,000.00  80,000.00  -

 5.3 โครงกำร CQA      100,000.00                   -        100,000.00  ตั้งตำมแผนปฏิบัติงำนปี 2560

 5.4 โครงกำรประเมินและจัดท�ำ  120,000.00 25,500.00 40,000.00 ตั้งตำมแผนปฏิบัติงำนปี 2560

      แผนปฏิบัติงำน                  

    5.5  โครงกำร 5 ส.    30,000.00          20,250.00  30,000.00 ตั้งตำมแผนปฏิบัติงำนปี 2560

 5.6  โครงกำรพบปะสมำชิก - - 50,000.00 ตั้งตำมแผนปฏิบัติงำนปี 2560

 5.7  โครงกำรรณรงค์เพิ่มสมำชิก                    - - 80,000.00 ตั้งตำมแผนปฏิบัติงำนปี 2560

 5.8  โครงกำรประชุมคณะกรรมกำร - 71,000.00       110,000.00 ตั้งตำมแผนปฏิบัติงำนปี 2560

  ด�ำเนินกำรสัญจร

  5.9  โครงกำรสนับสนุนเงินกู้  96,000.00 144,500.00 192,000.00 ตั้งขึ้นตำมแผนงำนที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับสนับสนุน

   GREEN HOME    ค่ำใช้จ่ำยกำรประเมินหลักทรัพย์ให้แก่สมำชิก

       ที่กู้เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อำศัย (Green Home)

 5.10 โครงกำรจัดท�ำแผนบริหำร - - 10,000.00 ตั้งตำมแผนปฏิบัติงำนปี 2560

  ควำมเสี่ยง

 5.11 โครงกำรจัดท�ำคู่มือ - -  30,000.00  ตั้งตำมแผนปฏิบัติงำนปี 2560

  กำรปฏิบัติงำน

6. เงินส�ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน      210,000.00         68,000.00      200,000.00  ส�ำรองเพื่อกรณีฉุกเฉิน

 (งบกลาง) 

รวมงบรายจ่ายบริหาร 35,943,400.00 32,346,318.56 37,672,000.00 
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7. หมวดครุภัณฑ์  2,693,000.00  1,049,486.00   3,992,000.00 

 7.1 ค่ำโปรแกรมบริหำรงำน 1,500,000.00 - 3,000,000.00 - จัดซื้อโปรแกรมระบบงำนบริหำรจัดกำร 

  สหกรณ์ Web Application     สหกรณ์ เพื่อทดแทนระบบเดิม

  7.2  เครื่องแม่ข่ำย(Server)     400,000.00  - เพื่อรองรับระบบงำนใหม่

  2 เครื่อง

  7.3  อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล    40,000.00 - เพื่อรองรับระบบงำนใหม่

  (Nass) 1 เครื่อง 

 7.4  อุปกรณ์เครือข่ำย Swith    100,000.00 - เพื่อทดแทนของเก่ำที่เสื่อมสภำพและ 

  hub 2 เครื่อง      เพิ่มส�ำหรับรองรับระบบงำนใหม่

  7.5  เครื่องคอมพิวเตอร์ 5 ชุด   240,000.00 - จัดซื้อเพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภำพ 4 ชุด

        เป็นเงิน 140,000 บำท

       -  จัดซื้อใหม่เพื่อรองรับกำรจัดเก็บข้อมูลกลำง

        ของสหกรณ์ 1 ชุด เป็นเงิน 100,000 บำท 

 

 7.6  โปรแกรม Microsoft   30,000.00 - เพื่อรองรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อใหม่ 1 ชุด

  Office 5 ชุด

 7.7  เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์    55,000.00 - จัดซื้อเพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภำพ

  2 เครื่อง      ประกอบด้วย

       - ส�ำหรับพิมพ์รำยงำน เป็นเงิน 30,000 บำท

       -  ส�ำหรับพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน เป็นเงิน 25,000 บำท

 

 7.8  โปรแกรม VM Ware   20,000.00 -  เพื่อรองรับระบบงำนใหม่

  7.9  โปรเจคเตอร์ 1 ชุด   20,000.00 -  จัดซื้อใหม่เพื่อรองรับกำรปฏิบัติงำน

 7.10 โปรแกรมเชื่อมต่อระบบ   20,000.00 - เพื่อรองรับกำรให้บริกำรสมำชิกนอกสถำนที่

  นอกสถำนที่ 

 7.11 อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ     10,000.00 - เพื่อรองรับกำรให้บริกำรสมำชิกนอกสถำนที่

  Router/VPN 1 เครื่อง 

 7.12 เครื่องพิมพ์เอกสำร    10,000.00 - จัดซื้อใหม่เพื่อรองรับกำรปฏิบัติงำน

  1 เครื่อง 

 7.13 เครื่องส�ำรองไฟ    35,000.00 - จัดซื้อเพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภำพ 

  1 เครื่อง     ส�ำหรับเครื่องแม่ข่ำย

 

 7.14 ตู้โชว์ ติดผนัง   12,000.00 

 7.15 เครื่องคอมพิวเตอร์ 3 ชุด 115,000.00 107,386.00 

  7.16 พริ้นเตอร์ 6 เครื่อง 618,000.00 556,850.00 

   7.17 ตู้สัญญำณโทรศัพท์ภำยใน  120,000.00 99,000.00 
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  7.18 เครื่องบันทึกข้อมูล 2 เครื่อง  30,000.00  15,270.00 

 7.19 ชุดกล้องวงจรปิด 1 ชุด 100,000.00 71,480.00 

 7.20 กล้องบันทึกวิดิโอ 50,000.00 44,500.00 

 7.21 ห้องเก็บเอกสำร 150,000.00 145,000.00 

 7.22 เลนส์กล้องถ่ำยภำพ 10,000.00 10,000.00 

รวมทั้งสิ้น  38,636,400.00  33,395,804.56  41,664,000.00 

หมายเหตุ  งบรำยจ่ำยบริหำรถัวจ่ำยได้

มติที่ประชุม อนุมัติ

 5.6 การน�าเงินไปฝากหรือลงทุนอย่างอื่น ประจ�าปี 2560

  ประธำนเสนอต่อที่ประชุมว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2553 มำตรำ 62 ก�ำหนดว่ำ เงินของสหกรณ์นั้น สหกรณ์อำจฝำกหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้

  (1) ฝำกในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

  (2) ฝำกในธนำคำร หรือฝำกในสถำบันกำรเงินที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน 

แก่สหกรณ์

  (3) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบำลหรือรัฐวิสำหกิจ

  (4) ซื้อหุ้นของธนำคำรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่สหกรณ์

  (5) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

  (6) ซื้อหุ้นของสถำบันที่ประกอบธุรกิจอันท�ำให้เกิดควำมสะดวกหรือส่งเสริมควำมเจริญแก่กิจกำรของ

สหกรณ์โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์

  (7) ฝำกหรือลงทุนอย่ำงอื่นตำมที่คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติก�ำหนด

  ทั้งนี้คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ ได้มีมติในครำวกำรประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 

พฤษภำคม 2558 เห็นชอบให้มีกำรปรับปรุงข้อก�ำหนดกำรน�ำเงินของสหกรณ์ฝำกหรือลงทุนอย่ำงอื่น ตำมพระรำช

บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 เพื่อให้เกิดควำมมั่นคงกับสหกรณ์มำกยิ่งขึ้น

  อำศยัอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ 10 (7) ประกอบมำตรำ 62 (7) แห่งพระรำชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 

และมติคณะกรรมกำรกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ ในกำรประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2558 

คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ จึงได้ก�ำหนดกำรน�ำเงินของสหกรณ์ฝำกหรือลงทุนอย่ำงอื่น ไว้ดังต่อไปนี้

  ข้อ 1. ยกเลกิประกำศคณะกรรมกำรพฒันำกำรสหกรณ์แห่งชำต ิเรือ่ง ข้อก�ำหนดกำรฝำกหรอืกำรลงทนุ

อย่ำงอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2552 ประกำศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2552

  ข้อ 2. “ธนำคำร” หมำยควำมว่ำ ธนำคำรพำณิชย์และธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้นซึ่งประกอบ

กิจกำรภำยในรำชอำณำจักร
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      “ตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้” หมำยควำมว่ำ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญำใช้เงิน หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน  

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

   ข้อ 3. เงินของสหกรณ์อำจฝำกหรือลงทุนได้ดังต่อไปนี้

   (1) บัตรเงินฝำกที่ธนำคำรเป็นผู้ออก

   (2)  ตั๋วแลกเงินท่ีธนำคำรเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอำวัลหรือต๋ัวสัญญำใช้เงินท่ีธนำคำร 

เป็นผู้สลักหรือรับอำวัล โดยไม่มีข้อจ�ำกัดควำมรับผิด

   (3)  ตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนำคำรซึ่งมิใช่รัฐวิสำหกิจเป็นผู้ออก

   (4)  บตัรเงนิฝำก หรอืใบรบัฝำกเงนิทีอ่อกโดยบรษิทัเงนิทนุ หรอืบรษิทัเครดติฟองซเิอร์ ซ่ึงสถำบนั

คุ้มครองเงินฝำกประกันกำรช�ำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย

   (5)  ตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพำะกิจเป็นผู้ออกภำยใต้โครงกำรแปลงสินทรัพย ์

เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญำตตำมพระรำชก�ำหนดนิติบุคคลเฉพำะกิจ เพ่ือกำรแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  

พ.ศ.2540 และตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จำกบริษัทจัด

อันดับควำมน่ำเชื่อถือที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

   (6)  หุ้นกู้ท่ีมีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือต้ังแต่ระดับ  

A- ขึ้นไป จำกบริษัทจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์

   (7)  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีรัฐวิสำหกิจจัดต้ังขึ้นโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและ 

อยู่ในกำรก�ำกับดูแลของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

   ข้อ 4. กำรน�ำเงินไปฝำกหรือลงทุนตำมข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส�ำรองของสหกรณ์และต้องผ่ำน

กำรอนุมัติจำกที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด�ำเนินกำรได้

   ข้อ 5. กำรฝำกหรือลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ด�ำเนินกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์

แห่งชำติ เรื่อง ข้อก�ำหนดกำรฝำกหรือลงทุนอย่ำงอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2552 อยู่ก่อนวันที่ประกำศฉบับนี้ใช้บังคับ 

ให้ถือว่ำเป็นกำรฝำกหรือลงทุนตำมประกำศฉบับนี้ต่อไป

  ข้อ 6. ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกำศ(3 กรกฎำคม 2558) เป็นต้นไป

  อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด มีทุนส�ำรอง จ�ำนวน 

235,178,022.14 บำท

  ดังนั้น เพื่อให้กำรบริหำรกำรลงทุน ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด เป็นไปตำม 

พระรำชบญัญัตสิหกรณ์ พ.ศ.2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2553 มำตรำ 62 และประกำศคณะกรรมกำร

พัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติก�ำหนด เพื่อควำมมั่นคง และเกิดผลตอบแทนกำรลงทุนที่ดี คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร 

จงึขอเสนอทีป่ระชุมใหญ่อนมุตัใิห้คณะกรรมกำรด�ำเนนิกำรของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิำกำรเกษตร จ�ำกดั น�ำเงนิ

ไปฝำกหรือลงทุน ตำมข้อ 3 (7) ได้ 

  จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจำรณำอนุมัติ

มติที่ประชุม อนุมัติกำรน�ำเงินไปฝำกหรือลงทุนอย่ำงอื่น ประจ�ำปี 2560 ตำมข้อ 3(7)
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 5.7 การก�าหนดวงเงินซึ่งอาจกู้ยืม ประจ�าปี 2560

   ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 17

   “วงเงินกู้ยืมหรือกำรค�้ำประกัน ท่ีประชุมใหญ่อำจก�ำหนดวงเงินกู้ยืม หรือกำรค�้ำประกันส�ำหรับ 

ปีหนึ่ง ๆ ไว้ตำมที่จ�ำเป็นและสมควรแก่กำรด�ำเนินงำน วงเงินซ่ึงก�ำหนดดังว่ำนี้ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก 

นำยทะเบียนสหกรณ์ 

  ถ้ำทีป่ระชมุใหญ่ยงัมิได้ก�ำหนด หรอืนำยทะเบยีนสหกรณ์ยงัมไิด้เหน็ชอบวงเงนิกูย้มืหรือค�ำ้ประกนัส�ำหรบั

ปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือกำรค�้ำประกันส�ำหรับปีก่อนไปพลำง”

   ตำมที่ที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2558 มีมติอนุมัติ ก�ำหนดวงเงินซึ่งอำจกู้ยืม ประจ�ำปี 2559 จ�ำนวน 

1,800 ล้ำนบำท (หนึ่งพันแปดร้อยล้ำนบำทถ้วน) 

   ส�ำหรับในปี 2560 คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ขอเสนออนุมัติก�ำหนดวงเงินซึ่งอำจกู้ยืม ซึ่งสหกรณ์ฯ  

อำจกูย้มืได้ในวงเงิน 2,000 ล้ำนบำท (สองพนัล้ำนบำทถ้วน) ทัง้นีเ้พือ่ควำมรอบคอบในกำรด�ำเนนิกิจกำร ให้สำมำรถ

รองรบักำรขยำยขอบเขตของกำรให้ควำมช่วยเหลอืสมำชกิให้กว้ำงขวำง และเพ่ือให้กำรบริหำรงำนมสีภำพคล่องตัว

มำกยิ่งขึ้น

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจำรณำอนุมัติ

มติที่ประชุม  อนุมัติ

 5.8  การจ้างผู้ตรวจสอบภายใน

   กำรตรวจสอบภำยในถอืเป็นเครือ่งมอืทีส่�ำคญัทีจ่ะท�ำให้กำรด�ำเนนิงำนของสหกรณ์เป็นไปอย่ำงถกูต้อง 

โปร่งใส เนื่องจำกช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรควบคุม กำรรำยงำน และกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน อีกทั้งยังมี

บทบำทส�ำคัญในกำรช่วยให้สหกรณ์มีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีควำมโปร่งใส มีกำรก�ำกับดูแลที่ดี

   คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด จึงเห็นควำมส�ำคัญของกำรมี 

ผู้ตรวจสอบภำยใน เนื่องจำกปัจจุบันสหกรณ์มกีำรปรบัปรุงและพัฒนำรปูแบบกำรให้บริกำรสมำชิก และเพื่อให้เป็น

ไปตำมแผนปฏิบัติงำน จึงเห็นควรจัดจ้ำงผู้ตรวจสอบภำยใน เพ่ือให้เกิดกระบวนกำรก�ำกับดูแลที่ดี ซ่ึงเป็นกำร 

ลดควำมเสี่ยงในระดับหนึ่ง รวมถึงเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ และประสิทธิผลของกำรปฏิบัติงำน โดยมีงบประมำณ

กำรจ้ำงผูต้รวจสอบภำยในเป็นเงนิจ�ำนวน 180,000 บำท ปรำกฏรำยละเอยีดในงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี 2560 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ

มติที่ประชุม อนุมัติกำรจัดจ้ำงผู้ตรวจสอบภำยใน
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 5.9 ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเอทีเอ็ม สอ.กวก.
  สอ.กวก. เปิดให้สมำชกิใช้บรกิำรบัตร ATM coop ของชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีท ีจ�ำกดั (ชอท.) 
เม่ือปี 2557 โดย สอ.กวก. รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำรทั้งหมดให้แก่สมำชิก เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สมำชิกมีบัญชีเงินฝำก สอ.กวก. ที่สำมำรถใช้บริกำร ฝำก – ถอน ได้อย่ำงสะดวก โดยก�ำหนดแผนงำน 
จ�ำนวนสมำชิกที่ใช้บริกำรบัตร ATM coop และสหกรณ์รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรใช้บริกำร จ�ำนวน 500 คน
    ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร ATM
  -  ค่ำธรรมเนียมรำยปี บัตรธรรมดำ 150 บำท/ปี
      ชิพกำร์ด  200 บำท/ปี
  -  ค่ำบริกำรตู้ ATM
    ธนาคาร  ถอนเงิน  สอบถามยอดเงิน
    กรุงไทย     12          7
    ออมสิน     10        10
    อิสลำม     10        10
    ชอท.      5        ฟรี 
  1.  ข้อมูลค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับบัตร ATM ปี 2559
   1.1 ค่ำบัตร ATM (บัตรแม่เหล็ก) 169,605.00 บำท
   1.2  ค่ำธรรมเนียมบัตรรำยปี (1,885 ใบ x 150 ใบ) 282,750.00 บำท
   1.3  ค่ำบริกำรตู้ ATM 200,946.00 บำท
    -  ถอนเงิน จ�ำนวน 12,779 ครั้ง (เฉลี่ย 7 ครั้ง/คน/ปี)
    -  สอบถำมยอดเงิน จ�ำนวน 7,713 ครั้ง (เฉลี่ย 5 ครั้ง/คน/ปี)
     รวมค่ำใช้จ่ำยที่สหกรณ์ฯจ่ำยไปทั้งสิ้น 653,301.00 บำท
  2.  ข้อมูลเงินหมุนเวียนในบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ที่ใช้บัตร ATM
    -  ข้อเท็จจริงปี 2559 
     ปริมำณกำรถอนเงินทั้งปี 76,927,200.00 บำท
     ปริมำณเงินฝำกคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.59 13,266,066.99 บำท
    -  แผนงำนปี 2560
     ปริมำณกำรถอนเงินทั้งปี 150,000,000.00 บำท
     ปริมำณเงินฝำกคงเหลือ ณ 31 ธ.ค.60 26,000,000.00 บำท 
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  3.  ข้อมูลค่ำใช้จ่ำยตำมแผนงำน ปี 2560
    -  จ�ำนวนสมำชิกที่ใช้บริกำรบัตร ATM coop 3,000 คน
    -  ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรส่งเสริมกำรออม
     ค่ำบัตรชิพกำร์ด (3,000 คน X 80 บำท) 240,000.00 บำท
     (เลื่อนโครงกำร)
     ค่ำบริกำรรำยปี   (3,000 คน X 150 บำท) 450,000.00 บำท
     ค่ำบริกำรตู้ ATM (3,000 คน X 20 บำท X 12 ด.) 720,000.00 บำท
                                รวม 1,170,000.00 บำท
  ข้อเสนอ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจำรณำแนวทำงกำรรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรใช้บัตร ATM coop 
   1. สมำชิกรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยบำงส่วน    
    1.1  ค่ำธรรมเนียมบัตรรำยปี สมำชิกรับผิดชอบ 60% สหกรณ์รับผิดชอบ  40%
    1.2 ก�ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรถอนเงิน-สอบถำมยอดฟรีเดือนละ 3 ครั้ง ส่วนเกินสมำชิก 
      รับผิดชอบ
   2.  สมำชิกรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด

มติที่ประชุม  เห็นชอบตำมข้อเสนอที่ 1. สมำชิกรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยบำงส่วน คือ

   -    ค่ำธรรมเนียมบัตรรำยปี สมำชิกรับผิดชอบ 60% สหกรณ์รับผิดชอบ 40%

   -    ก�ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรถอนเงิน-สอบถำมยอดฟรีเดือนละ 3 ครั้ง ส่วนเกินสมำชิกรับผิดชอบ

 5.10 การคัดเลือกและก�าหนดค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2560
  ตำมข้อบงัคบัข้อ 95 และ 96 “ผูต้รวจสอบกจิกำร” ทีป่ระชมุใหญ่อำจแต่งตัง้สมำชกิหรอืบคุคลภำยนอก
ที่มีคุณวุฒิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถในด้ำนธุรกิจกำรเงิน กำรบัญชี กำรเศรษฐกิจ หรือกำรสหกรณ์ คนหนึ่งหรือ 
หลำยคนให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์เป็นกำรประจ�ำปี
  ผู้ตรวจสอบกิจกำรอยู่ในต�ำแหน่งหนึ่งปีทำงบัญชีสหกรณ์ เมื่อครบก�ำหนดเวลำแล้ว ยังไม่มีกำรเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจกำรคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจกำรคนเดิมปฏิบัติหน้ำที่ไปพลำงก่อน
  ที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2558 ได้พิจำรณำเลือก ส�ำนักงำนสอบบัญชีลักขณำ เขคม และคณะ  
เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรประจ�ำปี 2559 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด
  ในปีน้ี ขอเสนอทีป่ระชมุพจิำรณำคัดเลอืกผูต้รวจสอบกจิกำรประจ�ำปี 2560 จำก ผูเ้สนอตวัมำ 2 รำย ดงันี ้
  1. ส�ำนักงำนสอบบัญชี ลักขณำ เขคม และคณะ เสนอค่ำธรรมเนียม   100,000 บำท ต่อปี
  2. บริษัท เอ็น. เอส. เค. สอบบัญชี จ�ำกัด  เสนอค่ำธรรมเนียม   120,000 บำท ต่อปี
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                         รายการ                                   ส�านักงานสอบบัญชี                     บริษัท เอ็น. เอส. เค. สอบบัญชี จ�ากัด

                                                                  ลักขณา เขคม และคณะ

 1 ชื่อผู้ตรวจสอบกิจกำร นำงลักขณำ เขคม นำยสิรวิชญ์ ไพศำสตร์

 2 ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน ขอบเขตกำรตรวจสอบ และวิธีกำรตรวจสอบ ขอบเขตกำรตรวจสอบ และวิธีกำรตรวจสอบ

    เป็นไปตำมระเบียบที่นำยทะเบียนสหกรณ์ เป็นไปตำมระเบียบที่นำยทะเบียนสหกรณ์ 

   ก�ำหนด ก�ำหนด

 3 กำรเข้ำปฏิบัติงำน เข้ำตรวจสอบทุกเดือนๆ ละ 1-2 วันท�ำกำร เข้ำตรวจสอบทุกเดือนๆละ 2-3 วันท�ำกำร

    โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต พร้อมผู้ช่วย โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต พร้อมผู้ช่วย

    ไม่น้อยกว่ำ 6-9 คน ไม่น้อยกว่ำ 2-4 คน

 4 กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 1. รำยงำนกำรตรวจสอบประจ�ำเดือน 1. รำยงำนกำรตรวจสอบประจ�ำเดือน

     สรุปผลเสนอต่อคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร  สรุปผลเสนอต่อคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร

    2. รำยงำนกำรตรวจสอบกิจกำรประจ�ำปี 2. รำยงำนกำรตรวจสอบกิจกำรประจ�ำปี

     เป็นกำรสรุปโดยภำพรวม เสนอต่อ  เป็นกำรสรุปโดยภำพรวม เสนอต่อ

    ที่ประชุมใหญ่  ที่ประชุมใหญ่

 5 ประสบกำรณ์ จ�ำนวนสหกรณ์ที่ตรวจสอบจนถึงปัจจุบัน จ�ำนวนสหกรณ์ที่ตรวจสอบจนถึงปัจจุบัน 

   จ�ำนวน 33 สหกรณ์  จ�ำนวน 117 สหกรณ์

    ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย, สอ.กรมป่ำไม้ สอ.มหิดล, สอ.จุฬำลงกรณ์, 

    สอ.กำรประปำนครหลวง, สอ.กทม.,  สอ.ต�ำรวจนครบำล, สอ.ข้ำรำชกำรสรรพำกร,

   สอ.พนักงำนยำสูบ ฯลฯ สอ.พนักงำนธนำคำรแห่งประเทศไทย ฯลฯ

 6 ค่ำธรรมเนียมบริกำร ปีละ 100,000.- บำท ปีละ 120,000.- บำท

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ ส�ำนักงำนสอบบัญชี ลักขณำ เขคม และคณะ เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำร ประจ�ำปี 2560 

และให้ส�ำนักงำนสอบบัญชี บริษัท เอ็น. เอส. เค. สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรส�ำรอง

 5.11  การคัดเลือกและก�าหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2560
  “กำรตรวจสอบบัญชี” บัญชสีหกรณ์นัน้ต้องตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละครัง้ โดยนำยทะเบยีนสหกรณ์ หรือ
ผู้สอบบัญชีซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
  ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดท�ำโครงกำรปรับปรุงระบบกำรตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ (ตำมระเบียบ
นำยทะเบียนสหกรณ์ ว่ำด้วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2535) เพื่อสนองตำมนโยบำยของรัฐในอันที่จะให้ภำคเอกชน
เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ เพื่อกระจำยงำนสอบบัญชีที่มีฐำนะมั่นคงจ�ำนวนหนึ่งไปให้แก่ผู้สอบบัญช ี
รบัอนญุำตด�ำเนนิกำรแทน และเปลีย่นแปลงบทบำทของกรมตรวจบญัชสีหกรณ์จำกผู้ให้บริกำรสอบบญัชแีก่สหกรณ์
มำเป็นผู้ประสำนงำนระหว่ำงสหกรณ์กับภำคเอกชนและหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของ
ส�ำนกังำนควบคมุกำรสอบบัญชสีหกรณ์ กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ ซึง่โครงกำรดังกล่ำวได้รับควำมเหน็ชอบจำกรฐัมนตรี
ว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีผลเริ่มบังคับใช้กับสหกรณ์ตั้งแต่ปีทำงบัญชี 2536 เป็นต้นมำ
  ระเบยีบนำยทะเบียนสหกรณ์ ว่ำด้วยผูส้อบบญัชสีหกรณ์ พ.ศ.2535 ได้ก�ำหนดคณุสมบัติของผูส้อบบญัชี
สหกรณ์ที่มำจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตว่ำ ต้องเป็นผู้สอบบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่ได้รับกำร 
คัดเลือกจำกที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปีของสหกรณ์
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  ในกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2558 ที่ประชุมได้มีมติเลือก บริษัทเอ็น เอส เค คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด 
เป็นผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2559 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด
  ในปีนี้ ขอเสนอที่ประชุมพิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2560 จำกผู้เสนอตัวมำ 2 รำย คือ 
 1.  บริษัท เอ็น. เอส. เค. สอบบัญชี จ�ำกัด  เสนอค่ำธรรมเนียม     90,000  บำท ต่อปี
 2.  ส�ำนักสอบบัญชี ลักขณำ เขคม และคณะ        เสนอค่ำธรรมเนียม   100,000  บำท ต่อปี

การเลือกผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2560

                       รายการ                         บริษัท เอ็น. เอส. เค. สอบบัญชี จ�ากัด                        ส�านักสอบบัญชี

                                                                                                                          ลักขณา เขคม และคณะ

 1 ชื่อผู้สอบบัญชี  ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนำสินิทธิ์ นำงกรรณิกำร์  กลิ่นขจร

    ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5889 ผู้สอบบัญชีเลขที่ 801

 2 ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน ตรวจสอบงบกำรเงินตำมมำตรฐำน ตรวจสอบงบกำรเงินตำมมำตรฐำน

    กำรสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป กำรสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป

    และระเบียบนำยทะเบียนก�ำหนดและระเบียบ และระเบียบนำยทะเบียนก�ำหนดและระเบียบ

   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถ้ำพบข้อบกพร่องที่มี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถ้ำพบข้อบกพร่องที่มี

   สำระส�ำคัญเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน สำระส�ำคัญเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน

   จะท�ำหนังสือรำยงำนต่อสหกรณ์ จะท�ำหนังสือรำยงำนต่อสหกรณ์

 3 กำรเข้ำปฏิบัติงำน เข้ำตรวจสอบปีละ 5 ครั้งๆ ละ เข้ำตรวจสอบปีละ 5-6 ครั้งๆ ละ

   2-5 วันท�ำกำร พร้อมผู้ช่วย 3-4 คน 2-5 วันท�ำกำร พร้อมผู้ช่วย 4-5 คน

    กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี

   ประเมินด้ำนภำวะเศรษฐกิจ ประเมินด้ำนภำวะเศรษฐกิจ

    ตำมระบบ camels 6 มิติ ตำมระบบ camels 6 มิติ

 4 กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ  รำยงำนส�ำหรับระยะเวลำ 6 เดือน รำยงำนส�ำหรับระยะเวลำ 6 เดือน

   เปรียบเทียบกับปีก่อน สรุปผลกำรวิเครำะห์ เปรียบเทียบกับปีก่อน สรุปผล กำรวิเครำะห์

   รับรองงบปลำยปี ให้ค�ำแนะน�ำด้ำน รับรองงบปลำยปี ให้ค�ำแนะน�ำด้ำน

    กำรบริหำรเงิน เข้ำร่วมประชุมใหญ่ กำรบริหำรเงิน เข้ำร่วมประชุมใหญ่

 5 ประสบกำรณ์ จ�ำนวนสหกรณ์ที่ตรวจสอบจนถึงปัจจุบัน จ�ำนวนสหกรณ์ที่ตรวจสอบจนถึงปัจจุบัน

    จ�ำนวน  117 สหกรณ์ จ�ำนวน  18 สหกรณ์

    สอ.ปตท. สอ.มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    สอ.จุฬำลงกรณ์ สอ.พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ

    สอ.ต�ำรวจนครบำล สอ.กรมทำงหลวง

    สอ.พนักงำนธนำคำรแห่งประเทศไทย สอ.กรมป่ำไม้

    สอ.ข้ำรำชกำรสรรพำกร สอ.ต�ำรวจทำงหลวง

    สอ.ครูนครรำชสีมำ สอ.พนักงำนยำสูบ

    สอ.ท่ำอำกำศยำนไทย สอ.กรมส่งเสริมกำรเกษตร

             ฯลฯ ฯลฯ

 6 ค่ำธรรมเนียมบริกำร 90,000.- บำท 100,000.- บำท

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ บริษัท เอ็น. เอส. เค. สอบบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2560 และให ้
ส�ำนักสอบบัญชี ลักขณำ เขคม และคณะ เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรส�ำรอง
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มติที่ประชุม ที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2559 ได้พิจำรณำแล้ว และลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์

ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด เพื่อถือใช้และเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน

ต่อไป

 5.12 การแก้ไขข้อบังคับ

ตารางเปรียบเทียบข้อความในข้อบังคับของเดิมกับที่แก้ไขใหม่

ข้อความเดิม

หมวด 8  คณะกรรมการด�าเนินการ

 ข้อ 80 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมกำรศึกษำและ

ประชำสัมพันธ์ มีอ�ำนำจและหน้ำที่ด�ำเนินกิจกำรตำม

กฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�ำสั่งของสหกรณ์ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

  (1) ให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่สมำชิก 

โดยให้กำรศึกษำและอบรมแก่สมำชิก และผู้ที่สนใจ

ให้ทรำบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงาน

ของสหกรณ์

ข้อความที่แก้ไขใหม่

หมวด 8 คณะกรรมการด�าเนินการ

  ข้อ 80 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

ศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้คณะกรรมกำรศึกษำและ

ประชำสัมพันธ์ มีอ�ำนำจและหน้ำที่ด�ำเนินกิจกำรตำม

กฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และ ค�ำสั่งของสหกรณ์

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

 (1) ให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรแก่สมำชิก โดยให้กำร

ศึกษำและอบรมแก่สมำชิก และผู้ที่สนใจให้ทรำบถึง

อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ และการบริหารงาน

ของสหกรณ์

เหตุผล

เนื่องจำกค�ำว่ำ 

“เจตนำรมณ์ และ

หลักวิธีกำร” เป็นกำร    

ใช้ค�ำไม่ถูกต้อง

จึงเห็นสมควรเปลี่ยน

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 

 ที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2559 มีข้อเสนอ ดังต่อไปนี้

 1)   การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ

  1.1 กำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรให้เป็นกำรเลือกตั้งโดยสมำชิกทุกคน

  1.2 ระเบียบกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรควรใช้ระเบียบฯ เดิม โดยให้เป็นกำรก�ำหนดโควต้ำ

สัดส่วนของกรรมกำร

 2)  การให้สินเชื่อแก่สมาชิก 

  2.1 กำรกู้เงินสำมัญโครงกำรรำงวัลชีวิต (กำรท่องเที่ยว)

     2.1.1 เอกสำรประกอบกำรกู้ – ตั๋วเครื่องบิน

          – โบชัวร์กำรเดินทำง

              (ให้พิจำรณำกรณีสมำชิกมีสำมีชำวต่ำงประเทศ และสำมีซื้อตั๋วเครื่องบินให้)

  2.2 กำรกู้เงินสำมัญเพื่อผู้ประสบภัย ควรเปิดให้สมำชิกสมทบสำมำรถกู้ได้ โดยขอให้กู้ได้ภำยในเดือน

เมษำยน 2560

  2.3 กำรหักเงินประกันกำรกู้เงิน ควรมีกำรพิจำรณำกำรหกัเปน็รำยเดือนจำกบัญชีเงินเดือนของสมำชิก

  2.4  เบี้ยประกันที่เพิ่มขึ้นจำกเดิม สมำชิกได้รับผลประโยชน์เพิ่มอะไรบ้ำง

  2.5  กรณียอดหนี้คงเหลือสมำชิกลดลงเบี้ยประกันลดลงหรือไม่
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  2.6  กำรคัดเลือกบริษัทประกันในครั้งต่อไปควรมีกำรแจ้งข้อมูลให้สมำชิกรับทรำบด้วย

  2.7  สมำชิกสมทบ พนักงำนรำชกำร กยท. 5% เหตุใดไม่สำมำรถกู้สำมัญได้

 3)  ด้านระบบบริหารงาน

  3.1 กำรรับช�ำระหนี้สมำชิกควรท�ำโปรแกรมให้เป็น real time ไม่ต้องมีกำรจ่ำยเงินคืนในเดือนถัดไป

 4)  ด้านสวัสดิการสมาชิก

  4.1 สมำชิกสำมำรถขอรับสวัสดิกำรช่วยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชำติได้ตำมจ�ำนวนครั้งของกำรเกิด

ภัยธรรมชำติ

  4.2  กรณีบ้ำนประสบภัยธรรมชำติมีสมำชิกอำศัยอยู่สองคน (สำมี ภรรยำ) กำรขอใช้สิทธิ์ขอรับเงิน

สวัสดิกำร ฯ จะขอใช้สิทธิ์ได้ทั้งสองคน (บ้ำนหลังเดียวกัน) ได้หรือไม่

  4.3  กำรขอเงนิช่วยเหลอืประสบภยัธรรมชำตขิองสมำชกิสมทบควรมกีำรพจิำรณำลดอำยกุำรเป็นสมำชิก

จำกเดิมที่ก�ำหนดไว้ 3 ปี

 5) ด้านเงินฝาก

  5.1  โครงกำรส่งเสรมิกำรออมของสมำชกิหำกมกีำรจดัโครงกำรในครัง้ต่อไปควรจดัโครงกำรให้ครอบคลมุ

ทั้งสมำชิกสมทบ (พนักงำนรำชกำร) และสมำชิกสมทบ (ทำยำทของสมำชิก) 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ

มติที่ประชุม รับไว้เพื่อพิจำรณำ โดยมอบให้ที่คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ชุดที่ 42 ด�ำเนินกำรต่อไป

ปิดประชุมเวลำ  16.00 น.

 

             

 (นำยกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์)

 กรรมกำรและเลขำนุกำร

 ผู้บันทึกและจัดท�ำรำยงำนกำรประชุม

 

 

 (นำยสมชำย  ชำญณรงค์กุล)

 ประธำนกรรมกำรด�ำเนินกำร ชุดที่ 41

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด

 ผู้ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม
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 สหกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิำกำรเกษตร จ�ำกดั ได้จัดประชมุใหญ่สำมัญ ประจ�ำปี 2559  เมือ่วนัที ่4 กมุภำพันธ์ 

2560 ณ ห้องประชุม ชัน้ 4 กองพฒันำระบบและรบัรองมำตรฐำนสนิค้ำพชื กรมวชิำกำรเกษตร และได้จดัส่งรำยงำน

กำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจ�ำปี 2559 ให้ผู้แทนสมำชิกได้ตรวจสอบ แก้ไข เพิ่มเติม และไม่มีผู้แทนสมำชิกท่ำนใด

ขอแก้ไขรำยงำน

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทรำบและรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจ�ำปี 2559

มติที่ประชุม  

 ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559

 ตำมที่ สอ.กวก. ได้จัดกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2560 โดยในที่ประชุม 

มีข้อเสนอในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งที่ประชุมมอบคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ชุดที่  42 พิจำรณำ และด�ำเนินกำร 

ต่อไป นั้น

 คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ชุดที่ 42 ได้พิจำรณำข้อเสนอจำกกำรประชุมใหญ่ และได้ด�ำเนินกำรแล้ว สำมำรถ

สรุปได้ดังนี้

 3.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการให้เป็นกำรเลือกตั้งโดยสมำชิกทุกคน

  น�ำเสนอในระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่สำมัญ ประจ�ำปี 2560 วำระเพื่อพิจำรณำ ที่ 5.10

 3.2  การกูเ้งนิสามญัเพือ่ผูป้ระสบภยั ควรเปิดให้สมำชกิสมทบสำมำรถกูไ้ด้ โดยขอให้กูไ้ด้ภำยในเดอืนเมษำยน 

2560

       สหกรณ์ด�ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรให้เงินกู้แก่สมำชิกที่ประสบอุทกภัย โดยมีสิทธิกู้ได้สูงสุด 

50,000 บำท ในอัตรำดอกเบี้ย 3.50% 

 3.3  การคัดเลือกบริษัทประกัน ในครั้งต่อไปควรมีกำรแจ้งข้อมูลให้สมำชิกรับทรำบด้วย

       สหกรณ์ได้ด�ำเนินกำรคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยผู้ค�้ำประกัน และบริษัท  ผู้รับประกันชีวิตกลุ่มแล้ว 

ซึ่งได้ออกประกำศเพื่อประชำสัมพันธ์ให้สมำชิกรับทรำบเรียบร้อยแล้ว โดยมีรำยละเอียด ดังนี้

  - ประเภทกำรประกันภัยผู้ค�้ำประกัน ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน) อัตรำค่ำเบี้ย

ประกัน จ�ำนวน 372 บำท ต่อจ�ำนวนเงินกู้หนึ่งแสนบำท ต่อคน ต่อปี

  -  ประเภทกำรประกันชีวิตกลุ่ม ได้แก่ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน) อัตรำค่ำเบี้ย

ประกัน จ�ำนวน 700 บำท ต่อจ�ำนวนเงินกู้หนึ่งแสนบำท ต่อคน ต่อปี

 3.4  สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติ

  -  สมำชิก / สมำชิกสมทบ สำมำรถขอรับสวัสดิกำรช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัย โดย สอ.กวก.  

ได้ปรับคุณสมบัติของผู้ขอรับสวัสดิกำรลง จำกเดิมต้องมีอำยุกำรเป็นสมำชิกไม่น้อยกว่ำ 3 ปี เป็นไม่น้อยกว่ำ 1 ปี

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทรำบ

มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ

 4.1 รายงานกิจการและผลการด�าเนินงาน ปี 2560

  คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด ชุดที่ 42 ได้บริหำรงำนสหกรณ์

ครบปีบัญชี ณ 31 ธันวำคม 2560 แล้ว เพื่อให้เป็นไปตำมข้อบังคับ ข้อ 65(4) ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำร

เกษตร จ�ำกัด จึงขอเสนอรำยงำนกิจกำร และผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยสำระส�ำคัญตำมเอกสำร

หน้ำที่ 19 ถึง 27

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทรำบ

มติที่ประชุม

 4.2  รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2560

  ตำมเอกสำรส่วนที่ 1 หน้ำที่ 28 ถึง 43

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทรำบ

มติที่ประชุม

 4.3  รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน

  ตำมเอกสำรส่วนที่ 1 หน้ำที่ 67 ถึง 69 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทรำบ

มติที่ประชุม

 4.4  สมาชิกเข้าใหม่ และสมาชิกหมดสมาชิกภาพ ปี 2560

  อำศัยตำมข้อบังคับ ข้อ 65(1) ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด ให้ที่ประชุมใหญ่สำมัญ 

รับทรำบกำรรับสมำชิกใหม่และกำรหมดสมำชิกภำพ จึงขอเสนอจ�ำนวนสมำชิก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ดังนี้

                  รายการ สมาชิก (คน) สมาชิกสมทบ (คน) รวมสมาชิก(คน)

 สมำชิก ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560 6,709 5,786 12,495

 สมำชิกเข้ำใหม่ระหว่ำงปี 83 469 552

 สมำชิกลำออกระหว่ำงปี 57 228 285

 กำรให้ออกจำกสหกรณ์ 9 4 13

 สมำชิกถึงแก่กรรมระหว่ำงปี 39 24 63

 สมำชิก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 6,687 5,999 12,686

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทรำบ

มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

 5.1  งบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด

  ตำมเอกสำรส่วนที่ 1 หน้ำที่ 44 ถึง 66

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ

มติที่ประชุม
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  5.2  การจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2560

  จำกผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด มีก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 

176,328,039.57 บำท คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรได้พจิำรณำแล้ว เหน็สมควรจดัสรรก�ำไรสทุธติำมเงือ่นไขในข้อบังคบั

สหกรณ์ ข้อ 27 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2560 ดังต่อไปนี้

                                                                          ปี 2560                                      ปี 2559

                                                                          บาท               %       ยอดคงเหลือสะสม           บาท            % 

ก�าไรสุทธิประจ�าปี 176,328,039.57 100.00 - 181,046,379.39 100.00

1.  เงินทุนส�ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10  ของก�ำไรสุทธิ 29,016,741.07 16.46 265,424,827.78 30,246,805.64 16.71

2.  ค่ำบ�ำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  30,000.00 0.02 - 10,000.00 0.01 

 ตำมอัตรำที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง

 (ร้อยละ 1 แต่ต้อง ไม่เกิน 30,000 บำท)    

ก�าไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างบนนี้อาจจัดสรรดังต่อไปนี้

3.  เงินปันผลตำมหุ้นที่ช�ำระแล้ว ในอัตรำร้อยละ 5.50 120,039,018.50 68.08 - 111,586,184.00 61.63

4.  เงินเฉลี่ยคืนตำมส่วนธุรกิจ อัตรำร้อยละ 11.60 23,039,624.50 13.07 - 29,395,552.25 16.24

    ของดอกเบี้ยเงินกู้

5.  โบนัสกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่  3,388,000.00 1.90 - 3,300,000.00 1.82

    ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ

6. ทุนสวัสดิกำรสมำชิก 412,000.00 0.23 6,602,000.00 4,000,000.00 2.21

    ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ

7.  ทุนสำธำรณประโยชน์ 100,000.00 0.06 5,890,563.50 500,000.00 0.28

    ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ

8.  ทุนเพื่อกำรศึกษำทำงสหกรณ์ 100,000.00 0.06 4,628,362.20 1,000,000.00 0.55

    ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ

9.  เงินทุนสะสมเพื่อขยำยกิจกำร 100,000.00 0.06 5,710,470.39 500,000.00 0.28

    ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ

10. เงินปันผลเฉลี่ยคืนคลำดเคลื่อน 2,655.50 0.00 - 7,837.50 0.00

11. ทุนรักษำระดับเงินปันผล 100,000.00 0.06 3,961,162.49 500,000.00 0.28

     ไม่เกินร้อยละ 2 แห่งทุนเรือนหุ้น

หมายเหตุ อัตรำเงินปันผลตำมหุ้น 5.50% ต่อปี 5.55% ต่อปี

     อัตรำเงินเฉลี่ยคืน    11.60% ต่อปี 15.00% ต่อปี

            อัตรำดอกเบี้ยเงินให้กู้ 6.50% ต่อปี 6.50% ต่อปี

   ดอกเบี้ยเงินให้กู้สุทธิ 5.746% ต่อปี 5.525% ต่อปี  
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การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2560 ตามที่เสนออยู่ในส่วนต่างๆ ดังนี้

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

1 68.08% เงินปนผล

2 13.07% เงินเฉลี่ยคืน

3 1.90% คาตอบแทนกรรมการและเจาหนาที่

4 16.46% เงินทุนสำรอง

5 0.02% คาบำรุงสันนิบาตสหกรณฯ 30,000 บาท

6 0.47% สวัสดิการตางๆ ไดแก ทุนสาธารณประโยชน ทุนเพื่อการศึกษาทางสหกรณ

  ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ และทุนรักษาระดับเงินปนผล
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 5.3 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 43 ประจ�าปี 2561

    ตำมข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิำกำรเกษตร จ�ำกัด พ.ศ.2558 ข้อ 66 ให้สหกรณ์มคีณะกรรมกำร

ด�ำเนินกำรสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรหนึ่งคน กรรมกำรด�ำเนินกำรอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ ่

เลือกตั้งจำกสมำชิกตำมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด ว่ำด้วยวิธีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำร

ด�ำเนินกำร พ.ศ. 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ให้คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำร 

เลือกตั้งขึ้นมำคณะหนึ่ง จ�ำนวนไม่เกิน 30 คน จำกหน่วยงำนสังกัดกรมวิชำกำรเกษตร และเคยสังกัดกรมวิชำกำร

เกษตร ที่จัดตั้งเป็นทำงกำรภำยหลัง โดยให้ประธำนกรรมกำรด�ำเนินกำรหรือรองประธำนกรรมกำรด�ำเนินกำร   

คนหนึ่ง เป็นประธำนกรรมกำรเลือกตั้ง ให้ผู้จัดกำรเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร และเจ้ำหน้ำท่ีเป็นกรรมกำรและ 

ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรเลือกตั้ง 

  ดังนั้น เพื่อให้กำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด  

ชุดที่ 43 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงขอมอบให้คณะกรรมกำรเลือกตั้ง ประจ�ำปี 2561 มีนำยโอภำส จันทสุข  

รองประธำนกรรมกำรด�ำเนินกำร ชุดที่ 42 เป็นประธำนคณะกรรมกำรเลือกตั้ง ประจ�ำปี 2561 ได้ชี้แจงกำร 

ด�ำเนินกำรเลือกตั้ง และแจ้งผลกำรเลือกตั้งให้ที่ประชุมทรำบต่อไป

  ในปี 2561  สถำนะของคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด ชุดที่ 42  

มีดังนี้

  องค์ประกอบของคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรประกอบด้วย

  (1) ประธำนกรรมกำรด�ำเนินกำร   1 คน

  (2) รองประธำนกรรมกำรด�ำเนินกำร   3 คน

  (3) กรรมกำร    11 คน

 1) กรรมกำรที่ด�ำรงต�ำแหน่งไม่ครบวำระ 2 ปี (2560 – 2561) คงอยู่ในต�ำแหน่งได้โดยไม่ต้องเลือกตั้งใหม่ 

จ�ำนวน 7 คน ดังนี้

  (1)  นำยโอภำส จันทสุข   รองประธำนกรรมกำร

  (2)  นำยดิเรก   ตนพยอม    รองประธำนกรรมกำร 

  (3)  นำยอุดม   รัตนำรักษ์   กรรมกำร

  (4)  นำยสุจิตร  ใจจิตร   กรรมกำร

  (5)  นำยบัวแก้ว บุญวิลัย   กรรมกำร

  (6)  นำยวิศรุต   สันม่ำแอ   กรรมกำร

  (7)  ว่ำที่ร้อยตรีจตุรภัทร รัตนวิสำลนนท์         กรรมกำร

 2) กรรมกำรที่ครบวำระ 2 ปี  (2559 – 2560) สำมำรถสมัครเลือกตั้งใหม่ได้ จ�ำนวน 4 คน ดังนี้

  (1)  นำยสมชำย  ชำญณรงค์กุล   ประธำนกรรมกำร

  (2)  นำยไพโรจน์ สุวรรณจินดำ  รองประธำนกรรมกำร

  (3)  นำยโกมินทร์ วิโรจน์วัฒนกุล  กรรมกำร

  (4)  นำยอุดร เจริญแสง                         กรรมกำร
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 3) กรรมกำรทีค่รบวำระ 2 วำระตดิต่อกนั (2558-2559 และ 2559-2560) ไม่สำมำรถสมคัรรบัเลอืกตัง้ใหม่

ได้ จ�ำนวน 4 คน ดังนี้

  (1) นำยปริกำญจน์  สุรพันธ์พิชิต  กรรมกำร

  (2) นำยอนันต์       บัลนำลังก์   กรรมกำร

  (3) นำยอวยชัย      บุญญำนุพงศ์  กรรมกำร

  (4) นำยวุฒิ           นิพนธ์กิจ   กรรมกำร

 4) กรรมกำรที่ต้องท�ำกำรเลือกตั้ง จ�ำนวน 8 ต�ำแหน่ง มีดังนี้

  (1) ประธำนกรรมกำรด�ำเนินกำร  1  ต�ำแหน่ง

  (2) รองประธำนกรรมกำรด�ำเนินกำร  1  ต�ำแหน่ง

  (3) กรรมกำร    6 ต�ำแหน่ง

 มีสมำชิกยื่นใบสมัครคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด ชุดท่ี 43  

ในต�ำแหน่งที่ว่ำง และจับสลำกได้หมำยเลข ดังต่อไปนี้

  หมายเลข                                       ชื่อ – สกุล                                  คะแนนเลือกตั้ง   ล�าดับที่รวม

 ต�าแหน่งประธานกรรมการด�าเนินการ (ผู้สมัคร 1 คน เลือกได้ 1 คน)

 1 นำยสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ 

 ต�าแหน่งรองประธานกรรมการด�าเนินการ (ผู้สมัคร 1 คน เลือกได้ 1 คน)

 2 นำยไพโรจน์ สุวรรณจินดำ

 ต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการ  (ผู้สมัคร 10 คน เลือกได้ 6 คน)

 3 นำยอุดร เจริญแสง

 4 นำยวินัย ชื่นจิตต์

 5 นำยพุฒิธร สำลิกำ

 6 นำยดนัย ศำรทูลพิทักษ์

 7 นำงสำวธำรทิพย์ นิติชำติ

 8 นำยกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์

 9 นำยประจวบ หมอกมืด

 10 นำยบรรเทำ จันทร์พุ่ม

 11 นำยโกมินทร์ วิโรจน์วัฒนกุล

 12 นำยสมหวัง ประเสริฐโส

มติที่ประชุม
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 5.4  แผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจ�าปี 2561

        เพื่อให้สหกรณ์มีแผนในกำรด�ำเนินงำนและเป้ำหมำยที่ชัดเจน ตำมข้อบังคับ ข้อ 65(7) ก�ำหนดให้ 

ที่ประชุมใหญ่พิจำรณำอนุมัติแผนงำนและงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีของสหกรณ์ จึงขอเสนอแผนกำรด�ำเนินงำน 

ประจ�ำปี 2561 ดังนี้

                                      รายการ                                                        ปี 2560                          ปี 2561

                                                                                              แผน                    ผล                  แผน

1. จ�านวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น (คน) 300 552 285

 1.1  สมำชิกสำมัญ  50 83 35

 1.2  สมำชิกสมทบ  250 469 250

2. การระดมทุน (ล้านบาท) 6,519.00 6,275.00 7,490.00

  2.1 กำรถือหุ้น  2,271.00 2,303.00 2,500.00

 2.2 กำรรับฝำกเงิน 2,726.00 2,762.00 2,990.00

 2.3 กำรกู้ยืมเงิน 1,522.00 1,210.00 2,000.00

3. การใช้ไปของเงินทุน (ล้านบาท) 6,967.00 7,091.00 7,770.00

 3.1 กำรให้เงินกู้ยืม  3,199.00 3,240.00 3,500.00

 3.2 กำรฝำกและกำรลงทุน 3,768.00 3,851.00 4,270.00

มติที่ประชุม

ประมาณการรายได้ – รายจ่าย ปี 2561

                                      รายการ                                                        ปี 2560                          ปี 2561

                                                                                              แผน                    ผล                  แผน

1. ประมาณการรายได้ (ล้านบาท) 335.00 312.93 350.00

 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 202.00 201.18 199.00

 ผลตอบแทนจำกกำรฝำกและลงทุน 131.00 110.24 149.00

 รำยได้อื่น   2.00 1.51 2.00

2. ประมาณการรายจ่าย (ล้านบาท) 150.00 136.60 165.00

 ดอกเบี้ยจ่ำยเงินรับฝำก 79.00 76.94 86.00

 ดอกเบี้ยจ่ำยเงินกู้ยืมระยะสั้น 31.00 21.51 38.00

 ค่ำใช้จ่ำยบริหำร 37.00 35.26 38.00

 ค่ำใช้จ่ำยทำงบัญชี 3.00 2.89 3.00

3. ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย (ล้านบาท) 185.00 176.33 185.00

มติที่ประชุม

 

Doacoop-59-1
Stamp
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 5.5  งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2561

            หมวดรายจ่าย                         ปี 2560 (ม.ค.-ธ.ค.)              ปี 2561                            ค�าชี้แจง
                                              งบประมาณ          จ่ายจริง         งบประมาณ

 1  หมวดเงินเดือน

 1.1 เงินเดือน

 

 1.2 ค่ำตอบแทนวิชำชีพ

  (ด้ำนคอมพิวเตอร์)

 1.3 เงินช่วยเหลือพิเศษ

 2. หมวดค่าตอบแทน

 2.1 ค่ำตอบแทนหน่วยงำน

  จัดเก็บเงิน

 2.2 ค่ำตอบแทนผู้แทนฯ/

  ผู้ช่วยเหลืองำน

 2.3 ค่ำพำหนะเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน

  นอกเวลำ

 2.4 ค่ำสอบบัญชี

 2.5 ค่ำตรวจสอบกิจกำร

 2.6 ค่ำตรวจสอบภำยใน

 3. หมวดค่าใช้สอย

 3.1 เงินสมทบกองทุนคุ้มครองสมำชิก

 3.2 ค่ำประชุมและสัมมนำสมำชิก

  3.2.1 กำรประชุมใหญ่และ

   สัมมนำผู้แทนสมำชิก

  3.2.2 ค่ำประชุมกลุ่มสมำชิก

 3.3 ค่ำจ้ำงเหมำ

 3.4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชุมและ

  ปฏิบัติงำนของกรรมกำร

 3.5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมสัมมนำ/

  ปฏิบัติงำน

 3.6 ค่ำรับรอง

 3.7 เงินช่วยเหลือเจ้ำหน้ำที่

 3.8 ค่ำสำธำรณูปโภค

 3.9 ค่ำซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำ

 3.10 ค่ำบ�ำรุงรักษำคอมพิวเตอร์

9,499,000.00 

9,259,000.00 

  144,000.00 

 96,000.00 

 1,117,000.00 

  212,000.00 

 289,000.00 

  216,000.00 

  100,000.00 

  120,000.00 

  180,000.00 

  24,024,000.00 

  15,000,000.00 

 2,867,500.00 

1,917,500.00 

950,000.00 

 252,000.00 

 1,500,000.00 

  -   

  97,500.00 

  500,000.00 

  1,159,000.00 

  846,000.00 

530,000.00 

8,958,684.00 

8,723,684.00 

 144,000.00 

  91,000.00 

 764,610.00 

  216,400.00 

 185,460.00 

  112,750.00 

  90,000.00 

  100,000.00 

  60,000.00 

  24,009,034.96  

15,000,000.00 

  3,233,166.37 

1,302,766.37 

1,930,400.00 

 238,680.00 

  1,683,096.15

134,835.59

 

 83,148.00 

479,491.75

1,193,731.32

879,772.06

234,500.00 

9,466,720.00 

 9,226,720.00 

  144,000.00

  96,000.00 

  987,800.00 

 238,000.00 

 138,000.00 

  211,800.00 

 100,000.00 

  120,000.00 

  180,000.00 

  24,897,400.00 

  15,000,000.00 

  3,663,020.00

1,864,000.00 

1,799,020.00 

  446,880.00 

  1,979,720.00 

140,000.00 

  75,000.00 

  584,600.00 

  1,124,000.00 

  266,400.00 

 462,000.00 

เพิ่มขึ้นจำกยอดจ่ำยจริงปีก่อน 503,000 บำท 

เนื่องจำกกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ�ำปี

เพิ่มขึ้นจำกยอดจ่ำยจริงปีก่อน 21,600 บำท  

เนื่องจำกเพิ่มค่ำตอบแทนส�ำหรับส่วนรำชกำร

ที่นอกเหนือ 3 กรม (18 หน่วยงำน)

เพิ่มขึ้นจำกยอดจ่ำยจริงปีก่อน 99,000 บำท เนื่องจำก

กำรปฏิบัติงำนล่วงเวลำเพื่อทดสอบระบบปฏิบัติกำร

ตั้งตำมอัตรำสูงสุดของผู้เสนอบริกำร

ตั้งตำมอัตรำสูงสุดของผู้เสนอบริกำร

ตั้งตำมอัตรำสูงสุดของผู้เสนอบริกำร

เพิ่มพนักงำนจ้ำงเหมำ 1 อัตรำ

เพิ่มขึ้นจำกยอดจ่ำยจริงปีก่อน 296,600 บำท 

เนื่องจำกปรับเพิ่มอัตรำค่ำที่พักกรรมกำร

ตั้งตำมแผนปฏิบัติงำนปี 2561

เพิ่มขึ้นจำกยอดจ่ำยจริงปีก่อน 105,100 บำท

เพิ่มขึ้นจำกยอดจ่ำยจริงปีก่อน 227,500 บำท 

เนื่องจำกกำรพัฒนำระบบฮำร์ดแวร์และซอฟแวร์ 
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            หมวดรายจ่าย                         ปี 2560 (ม.ค.-ธ.ค.)              ปี 2561                            ค�าชี้แจง
                                              งบประมาณ          จ่ายจริง         งบประมาณ

 3.11 ค่ำธรรมเนียมธนำคำร

 3.12 ค่ำสิ่งพิมพ์

 3.13 ค่ำประชุมกลุ่มภำคีสหกรณ์

 3.14 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินคดี

 3.15 ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร

 3.16 ค่ำใช้จ่ำยทั่วไป

 4. หมวดค่าวัสดุ

 4.1 เครื่องเขียนและวัสดุคอมพิวเตอร์

 4.2 ค่ำวัสดุส�ำนักงำน

 4.3 วัสดุส�ำนักงำน งำนบ้ำนงำนครัว

 4.4 วัสดุน�้ำมันเชื้อเพลิง

 5. ค่าใช้จ่ายโครงการ

 5.1 โครงกำรฝึกอบรมด้ำนกำรเงินของ 

  คณะกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่

 5.2 โครงกำรพัฒนำระบบกำรบริกำร

  ผ่ำนอินเทอร์เน็ตและสมำร์ทโฟน

 

 5.3 โครงกำร CQA/แผนกลยุทธ์ 

  ปี 2562-2564

 5.4 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

  ปี 2561

 5.5 โครงกำร 5 ส.

 5.6 โครงกำรพบปะสมำชิก

 5.7 โครงกำรรณรงค์พบปะและ

  เพิ่มสมำชิก

 5.8 โครงกำรประชุมคณะกรรมกำร

  ด�ำเนินกำรสัญจร

 5.9 โครงกำรสนับสนุนเงินกู้ 

  GREEN HOME

 5.10 โครงกำรจัดท�ำแผนบริหำร

  ควำมเสี่ยง

 5.11 โครงกำรจัดท�ำคู่มือกำรปฏิบัติงำน

248,000.00 

 

 356,000.00 

 170,000.00 

 60,000.00 

 288,000.00 

 150,000.00 

  750,000.00 

  545,000.00 

  75,000.00 

  100,000.00 

  30,000.00 

  2,082,000.00 

 - 

  

1,440,000.00 

  100,000.00 

  40,000.00 

 30,000.00 

  50,000.00 

  80,000.00 

  110,000.00 

  192,000.00 

 10,000.00 

  30,000.00 

208,578.95

 

 166,290.50

 113,976.00 

 38,563.00 

 

203,662.96

 117,542.31

  737,965.93

  491,525.22

  66,820.00 

  149,590.71

 30,030.00 

  615,853.94

 - 

 

 234,472.00 

-

63,319.94

  7,189.00 

  40,192.00

  -   

  33,181.00 

  237,500.00 

 

 -   

 -   

249,780.00 

 

 238,000.00 

 150,000.00 

 120,000.00 

 288,000.00 

 110,000.00 

  797,500.00 

  590,000.00 

  27,500.00 

  150,000.00 

 30,000.00 

  1,779,900.00 

 145,800.00 

 

 1,054,100.00 

  100,000.00 

  40,000.00 

  10,000.00 

 -   

  50,000.00 

  110,000.00 

  240,000.00 

  -   

 30,000.00 

เพิ่มขึ้นจำกยอดจ่ำยจริงปีก่อน 41,200 บำท เนื่องจำก

รองรับธุรกรรมส�ำหรับบริกำรสมำชิก

เพิ่มขึ้นจำกยอดจ่ำยจริงปีก่อน 71,700 บำท เนื่องจำก

พิมพ์สมุดเงินฝำกเพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้นจำกยอดจ่ำยจริงปีก่อน 36,000 บำท เนื่องจำก

รองรับกำรเป็นเจ้ำภำพภำคีสหกรณ์บำงเขน

เพิ่มขึ้นจำกยอดจ่ำยจริงปีก่อน 81,400 บำท 

เพื่อรองรับกำรด�ำเนินคดี

เพิ่มขึ้นจำกยอดจ่ำยจริงปีก่อน 84,300 บำท

ตั้งตำมแผนปฏิบัติงำนปี 2561 

เพิ่มขึ้นจำกยอดจ่ำยจริงปีก่อน 819,600 เนื่องจำก

เพื่อปรับปรุงกำรบริกำรให้มีประสิทธิภำพและ

ควำมหลำกหลำย

ตั้งตำมแผนปฏิบัติงำนปี 2561

ตั้งตำมแผนปฏิบัติงำนปี 2561

ตั้งตำมแผนปฏิบัติงำนปี 2561

ตั้งตำมแผนปฏิบัติงำนปี 2561

ตั้งตำมแผนปฏิบัติงำนปี 2561

ตั้งตำมแผนปฏิบัติงำนปี 2561
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 6. เงินส�ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน (งบกลาง)

  รวมงบรายจ่ายบริหาร

 7. หมวดครุภัณฑ์

 7.1 ค่ำโปรแกรมบริหำรงำนสหกรณ์  

  Web Application

 7.2 อุปกรณ์เครือข่ำย Swith hub 

  1 เครื่อง 24 Port

 7.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง

 7.4  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2 เครื่อง

 7.5 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง  

  (Macbook)

  7.6  Tablet 1 เครื่อง

  7.7  ปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง

  7.8  เครื่องสแกนเอกสำรควำมเร็วสูง 

  1 เครื่อง

  7.9  โปรแกรม Microsoft Office 5 ชุด

  7.10 โปรแกรม VM Ware

  7.11 Load Balance

  7.12 จัดท�ำระบบจัดเก็บล็อค

  7.13 โปรเจคเตอร์ 1 ชุด

 7.14 เครื่องเสียงเคลื่อนที่ (ล�ำโพงซัพ)

 7.15 เครื่องเจำะและเข้ำเล่มสันห่วง

 7.16 รถกระบะ 4 ประตู พร้อมหลังคำ

 7.17 เครื่องแม่ข่ำย (Server) 2 เครื่อง

 7.18 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Nass 

  1 เครื่อง

 7.19 อุปกรณ์เครือข่ำย Swith hub 

  2 เครื่อง

 7.20 เครื่องคอมพิวเตอร์ 5 ชุด 

  200,000.00 

37,672,000.00 

  3,992,000.00 

  3,000,000.00 

400,000.00 

 40,000.00 

 100,000.00 

  240,000.00 

 -   

 35,086,148.83

  2,896,715.00 

  2,007,320.00 

392,476.00 

 38,276.00 

 88,168.00 

  234,544.00 

  200,000.00 

 38,129,320.00 

  2,488,680.00 

  992,680.00 

 

44,000.00 

 120,000.00 

  55,000.00 

 55,000.00 

 11,000.00 

  11,000.00 

  66,000.00 

  30,000.00 

 44,000.00 

110,000.00 

90,000.00 

 20,000.00 

15,000.00 

 25,000.00 

 800,000.00 

 -   

 -   

  -   

 -   

ส�ารองเพื่อกรณีฉุกเฉิน

งบต่อเนื่องจำกแผนงำน ปี 2560

เพื่อขยำยเครือข่ำยและเพิ่มประสิทธิภำพ

ในกำรท�ำธุรกรรมของสมำชิก

1. ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภำพ 2 เครื่อง

 1.1 แทนครุภัณฑ์ ปี 2543 จ�ำนวน 1 เครื่อง 

 1.2  แทนครุภัณฑ์ ปี 2548 จ�ำนวน 1 เครื่อง 

2. จัดซื้อใหม่ส�ำหรับกรรมกำรปฏิบัติงำน

อนุมัติเงินกู้ผ่ำนระบบธนำคำร 1 เครื่อง

1. ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภำพ (ปี 2548) 1 เครื่อง

2. ซื้อใหม่เพื่อใช้ปฏิบัติงำนนอกสถำนที่ 1 เครื่อง

- เพื่อใช้พัฒนำโปรแกรม ในระบบ IOS

ส�ำหรับกำรปฏิบัติงำนของผู้จัดกำร

ส�ำหรับกำรปฏิบัติงำนของผู้จัดกำร

เพื่อกำรจัดเก็บเอกสำรส�ำคัญในรูปแบบดิจิตอล

ส�ำหรับคอมพิวเตอร์ V.Student 3 ชุด, V.Business 

2 ชุด

- เพื่อรองรับระบบงำนใหม่

เพื่อประสิทธิภำพเครือข่ำยภำยใน

- เพื่อจัดเก็บข้อมูลกำรใช้งำน พ.ร.บ.ตำมคอมพิวเตอร์

- เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภำพ

- เพื่อใช้ในกิจกรรมของงำนสหกรณ์

- เพื่อใช้ในงำนเข้ำเล่มเอกสำรต่ำง ๆ 

- ทดแทนรถตู้เดิม (ปี 2540) ที่เสื่อมสภำพ
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 7.21 โปรแกรม Microsoft Office 5 ชุด

 7.22 เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ 2 เครื่อง

 7.23 โปรแกรม VM Ware

 7.24 โปรเจคเตอร์ 1 ชุด

 7.25 โปรแกรมเชื่อมต่อนอกสถำนที่

 7.26 อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ Router

  /VPN 1 เครื่อง

 7.27 เครื่องพิมพ์เอกสำรควำมเร็วสูง 

  1 เครื่อง

 7.28 เครื่องส�ำรองไฟ 1 เครื่อง

 7.29 ตู้โชว์ ติดผนัง

 รวมทั้งสิ้น

  30,000.00 

  55,000.00 

  20,000.00 

 20,000.00 

 20,000.00 

 10,000.00 

 10,000.00 

 35,000.00 

 12,000.00 

 41,664,000.00 

 15,250.00 

  38,000.00 

  -   

 -   

 19,902.00 

 9,095.00 

 9,600.00 

 34,989.00 

 9,095.00

 37,982,863.83

 -   

  -   

  -   

 -   

 -  

 -   

 -   

 -   

 -   

 40,618,000.00 

หมายเหตุ งบรำยจ่ำยบริหำรถัวเฉลี่ยได้

มติที่ประชุม
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 5.6  การน�าเงินไปฝากหรือลงทุนอย่างอื่น ประจ�าปี 2561

  ประธำนเสนอต่อที่ประชุมว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มำตรำ 62 ก�ำหนดว่ำ เงินของ

สหกรณ์นั้น สหกรณ์อำจฝำกหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้

  (1) ฝำกในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

  (2) ฝำกในธนำคำร หรือฝำกในสถำบันกำรเงินที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่

สหกรณ์

  (3) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบำลหรือรัฐวิสำหกิจ

  (4) ซื้อหุ้นของธนำคำรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่สหกรณ์

  (5) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

  (6) ซื้อหุ้นของสถำบันที่ประกอบธุรกิจอันท�ำให้เกิดควำมสะดวกหรือส่งเสริมควำมเจริญแก่กิจกำรของ

สหกรณ์โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์

  (7) ฝำกหรือลงทุนอย่ำงอื่นตำมที่คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติก�ำหนด

  ทั้งนี้คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ ได้มีมติในครำวกำรประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 

พฤษภำคม 2558 เห็นชอบให้มีกำรปรับปรุงข้อก�ำหนดกำรน�ำเงินของสหกรณ์ฝำกหรือลงทุนอย่ำงอื่น ตำมพระรำช

บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 เพื่อให้เกิดควำมมั่นคงกับสหกรณ์มำกยิ่งขึ้น

  อำศยัอ�ำนำจตำมควำมในมำตรำ 10 (7) ประกอบมำตรำ 62 (7) แห่งพระรำชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 

และมติคณะกรรมกำรกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ ในกำรประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 พฤษภำคม 2558 

คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ จึงได้ก�ำหนดกำรน�ำเงินของสหกรณ์ฝำกหรือลงทุนอย่ำงอื่น ไว้ดังต่อไปนี้

  ข้อ 1. ยกเลกิประกำศคณะกรรมกำรพฒันำกำรสหกรณ์แห่งชำต ิเรือ่ง ข้อก�ำหนดกำรฝำกหรอืกำรลงทนุ

อย่ำงอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2552 ประกำศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกำยน 2552

  ข้อ 2. “ธนำคำร” หมำยควำมว่ำ ธนำคำรพำณิชย์และธนำคำรที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้นซึ่งประกอบ

กิจกำรภำยในรำชอำณำจักร

     “ตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้” หมำยควำมว่ำ ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญำใช้เงิน หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน  

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

  ข้อ 3. เงินของสหกรณ์อำจฝำกหรือลงทุนได้ดังต่อไปนี้

  (1)  บัตรเงินฝำกที่ธนำคำรเป็นผู้ออก

  (2)  ตั๋วแลกเงินที่ธนำคำรเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอำวัลหรือตั๋วสัญญำใช้เงินที่ธนำคำรเป็นผู้สลัก

หรือรับอำวัล โดยไม่มีข้อจ�ำกัดควำมรับผิด

  (3)  ตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนำคำรซึ่งมิใช่รัฐวิสำหกิจเป็นผู้ออก

  (4)  บัตรเงินฝำก หรือใบรับฝำกเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งสถำบัน

คุ้มครองเงินฝำกประกันกำรช�ำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
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  (5)  ตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพำะกิจเป็นผู ้ออกภำยใต้โครงกำรแปลงสินทรัพย์เป็น 

หลกัทรพัย์ ทีไ่ด้รบัอนญุำตตำมพระรำชก�ำหนดนติบุิคคลเฉพำะกจิ เพือ่กำรแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรพัย์ พ.ศ.2540 

และตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จำกบริษัทจัดอันดับควำม 

น่ำเชื่อถือที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

  (6)  หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือต้ังแต่ระดับ A-   

ขึ้นไป จำกบริษัทจัดอันดับควำมน่ำเช่ือถือที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์

  (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสำหกิจจัดต้ังข้ึนโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและอยู่ 

ในกำรก�ำกับดูแลของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

 ข้อ 4. กำรน�ำเงินไปฝำกหรือลงทุนตำมข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส�ำรองของสหกรณ์และต้องผ่ำนกำร

อนุมัติจำกที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด�ำเนินกำรได้

 ข้อ 5. กำรฝำกหรือลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ด�ำเนินกำรตำมประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ 

เรื่อง ข้อก�ำหนดกำรฝำกหรือลงทุนอย่ำงอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ.2552 อยู่ก่อนวันที่ประกำศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่ำ

เป็นกำรฝำกหรือลงทุนตำมประกำศฉบับนี้ต่อไป

 ข้อ 6. ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกำศ(3กรกฎำคม 2558) เป็นต้นไป

 อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด มีทุนส�ำรอง จ�ำนวน  

265,424,827.78 บำท

 ดังน้ัน เพื่อให้กำรบริหำรกำรลงทุน ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด เป็นไปตำมพระรำช

บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มำตรำ 62 และประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติก�ำหนด เพื่อควำม

ม่ันคง และเกดิผลตอบแทนกำรลงทุนท่ีด ีคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร จงึขอเสนอทีป่ระชมุใหญ่อนมุติัให้คณะกรรมกำร

ด�ำเนินกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด น�ำเงินไปฝำกหรือลงทุน ตำมข้อ 3 (7) ได้ 

 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจำรณำอนุมัติ

มติที่ประชุม

 5.7  การก�าหนดวงเงินซึ่งอาจกู้ยืม ประจ�าปี 2561

  ตำมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2559   ข้อ 17

  “วงเงนิกูย้มืหรอืกำรค�ำ้ประกนั  ทีป่ระชมุใหญ่อำจก�ำหนดวงเงนิกูย้มื หรือกำรค�ำ้ประกนัส�ำหรับปีหนึง่ ๆ  

ไว้ตำมที่จ�ำเป็นและสมควรแก่กำรด�ำเนินงำน วงเงินซึ่งก�ำหนดดังว่ำนี้ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียน

สหกรณ์ 

   ถ้ำทีป่ระชุมใหญ่ยงัมิได้ก�ำหนด หรอืนำยทะเบยีนสหกรณ์ยงัมไิด้เหน็ชอบวงเงนิกูย้มืหรือค�ำ้ประกนัส�ำหรบั

ปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือกำรค�้ำประกันส�ำหรับปีก่อนไปพลำง”
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   ตำมที่ที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2559 มีมติอนุมัติ ก�ำหนดวงเงินซึ่งอำจกู้ยืม ประจ�ำปี 2560 จ�ำนวน 

2,000 ล้ำนบำท (สองพันล้ำนบำทถ้วน) 

  ส�ำหรับในปี 2561 คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ขอเสนออนุมัติก�ำหนดวงเงินซึ่งอำจกู้ยืม ซึ่งสหกรณ์ฯ  

อำจกู้ยืมได้ในวงเงิน 2,400 ล้ำนบำท (สองพันสี่ร้อยล้ำนบำทถ้วน) ทั้งนี้เพ่ือควำมรอบคอบในกำรด�ำเนินกิจกำร  

ให้สำมำรถรองรับกำรขยำยขอบเขตของกำรให้ควำมช่วยเหลือสมำชิกให้กว้ำงขวำง และเพ่ือให้กำรบริหำรงำน  

มีสภำพคล่องตัวมำกยิ่งขึ้น

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจำรณำอนุมัติ

มติที่ประชุม  

 5.8  การคัดเลือกและก�าหนดค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2561

  ตำมข้อบงัคบัข้อ 95 และ 96 “ผูต้รวจสอบกจิกำร” ทีป่ระชมุใหญ่อำจแต่งตัง้สมำชกิหรอืบคุคลภำยนอก

ที่มีคุณวุฒิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถในด้ำนธุรกิจกำรเงิน กำรบัญชี กำรเศรษฐกิจ หรือกำรสหกรณ์ คนหนึ่งหรือ 

หลำยคนให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์เป็นกำรประจ�ำปี

  ผู้ตรวจสอบกิจกำรอยู่ในต�ำแหน่งหนึ่งปีทำงบัญชีสหกรณ์ เมื่อครบก�ำหนดเวลำแล้ว ยังไม่มีกำรเลือกตั้ง

ผู้ตรวจสอบกิจกำรคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจกำรคนเดิมปฏิบัติหน้ำที่ไปพลำงก่อน

  ที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2559 ได้พิจำรณำเลือก ส�ำนักงำนสอบบัญชีลักขณำ เข-คม เป็น 

ผู้ตรวจสอบกิจกำรประจ�ำปี 2560 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด

  ในปีนี้ ขอเสนอที่ประชุมพิจำรณำคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจกำรประจ�ำปี 2561 จำกผู้เสนอตัวมำ 2 รำย 

ดังนี้ 

  1.  ส�ำนักงำนบัญชี คิดดีท�ำดี เสนอค่ำธรรมเนียม    120,000 บำท ต่อปี

  2.  นำงดำริษำ อร่ำมเรือง เสนอค่ำธรรมเนียม    100,000 บำท ต่อปี

มติที่ประชุม
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การเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2561 

1

2

 

 3

 

4

 

  

5

6

ชื่อผู้ตรวจสอบกิจกำร

 ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน

 

กำรเข้ำปฏิบัติงำน

 

กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ

 

 

ประสบกำรณ์

 

 

 

ค่ำธรรมเนียมบริกำร

นำงดำริษำ อร่ำมเรือง

ข้ำรำชกำรบ�ำนำญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ขอบเขตกำรตรวจสอบ และวิธีกำรตรวจสอบ

เป็นไปตำมระเบียบที่นำยทะเบียนสหกรณ์

ก�ำหนด

เข้ำตรวจสอบด้วยตัวเองพร้อมผู้ช่วยอย่ำงน้อย

เดือนละ 1 ครั้ง

 

1. รำยงำนกำรตรวจสอบประจ�ำเดือนสรุปผล 

 เสนอต่อคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร

2. รำยงำนกำรตรวจสอบกิจกำรประจ�ำปี

 เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี

 

เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ของกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ระหว่ำงปี 2530-2557

 

 

 

 

 

 

 ปีละ 100,000 บำท

นส.สุกัญญำ มงคลวรกิจชัย

อดีตข้ำรำชกำรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ขอบเขตกำรตรวจสอบ และวิธีกำรตรวจสอบ

เป็นไปตำมระเบียบที่นำยทะเบียนสหกรณ์

ก�ำหนด

เข้ำตรวจสอบทุกเดือนๆ ละ 2-3 วัน ท�ำกำร 

โดยตรวจสอบด้วยตนเอง พร้อมผู้ช่วยไม่น้อย

กว่ำ 2-3 คน

1. รำยงำนกำรตรวจสอบประจ�ำเดือนสรุปผล 

 เสนอต่อคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร

2. รำยงำนกำรตรวจสอบกิจกำรประจ�ำปี 

 เป็นกำรสรุปโดยภำพรวมเสนอต่อ

 ที่ประชุมใหญ่

จ�ำนวนสหกรณ์ที่ตรวจสอบจนถึงปัจจุบัน 

จ�ำนวน 20 สหกรณ์

สอ.เอไอเอส จ�ำกัด

สอ.เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จ�ำกัด

สอ.เครดิตยูเนียนธำรน�้ำใจเดลต้ำ

สอ.สยำมนิสสัน

สอ.สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ 

ชุมนุมแห่งประเทศไทย

ปีละ 120,000 บำท

                        รายการ                                  นางดาริษา อร่ามเรือง                            ส�านักงานบัญชี คิดดีท�าดี
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 5.9  การคัดเลือกและก�าหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2561

  “การตรวจสอบบัญชี” บัญชีสหกรณ์นั้นต้องตรวจสอบอย่ำงน้อยปีละครั้ง โดยนำยทะเบียนสหกรณ์ 

หรือผู้สอบบัญชีซึ่งนำยทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง

  ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดท�ำโครงกำรปรับปรุงระบบกำรตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ (ตำมระเบียบ

นำยทะเบียนสหกรณ์ ว่ำด้วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2535) เพื่อสนองตำมนโยบำยของรัฐในอันที่จะให้ภำคเอกชน

เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำประเทศ เพื่อกระจำยงำนสอบบัญชีที่มีฐำนะมั่นคงจ�ำนวนหนึ่งไปให้แก่ผู้สอบบัญช ี

รบัอนญุำตด�ำเนนิกำรแทน และเปลีย่นแปลงบทบำทของกรมตรวจบญัชสีหกรณ์จำกผู้ให้บริกำรสอบบญัชแีก่สหกรณ์

มำเป็นผู้ประสำนงำนระหว่ำงสหกรณ์กับภำคเอกชนและหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของ

ส�ำนกังำนควบคมุกำรสอบบัญชสีหกรณ์ กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ ซึง่โครงกำรดังกล่ำวได้รับควำมเหน็ชอบจำกรฐัมนตรี

ว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีผลเริ่มบังคับใช้กับสหกรณ์ตั้งแต่ปีทำงบัญชี 2536 เป็นต้นมำ

  ระเบยีบนำยทะเบียนสหกรณ์ ว่ำด้วยผูส้อบบญัชสีหกรณ์ พ.ศ.2535 ได้ก�ำหนดคณุสมบัติของผูส้อบบญัชี

สหกรณ์ทีม่ำจำกผูส้อบบัญชอีนญุำตว่ำ ต้องเป็นผูส้อบบญัชีทีข่ึน้ทะเบยีนเป็นผูส้อบบญัชสีหกรณ์ทีไ่ด้รบักำรคดัเลือก

จำกที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปีของสหกรณ์

  ในกำรประชมุใหญ่สำมญัประจ�ำปี 2559 ทีป่ระชมุได้มมีตเิลอืก บรษิทั เอน็ เอส เค คอนซลัแตนท์ จ�ำกดั 

เป็นผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2560  ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด

  ในปีนี้ ขอเสนอที่ประชุมพิจำรณำคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2560 จำกผู้เสนอตัวมำ 2 รำย คือ

  1. บริษัท เอ็น. เอส. เค. สอบบัญชี จ�ำกัด เสนอค่ำธรรมเนียม     90,000 บำท ต่อปี

  2. นำยภำคภูมิ งำมพิทักษ์กุล   เสนอค่ำธรรมเนียม    140,000 บำท ต่อปี

มติที่ประชุม
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การเลือกผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2561 

1

2

 

 

3

 

4

 

5

6

ชื่อผู้สอบบัญชี

 ขอบเขตกำรปฏิบัติงำน

 

กำรเข้ำปฏิบัติงำน

 

กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบ

 

 ประสบกำรณ์

 

 

 

ค่ำธรรมเนียมบริกำร

ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนำสินิทธิ์

ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5889

ตรวจสอบงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรสอบ

บัญชีที่รับรองทั่วไปและระเบียบนำยทะเบียน

ก�ำหนด และระเบียบกรมตรวจบัญชี ถ้ำพบ

ข้อบกพร่องที่มีสำระส�ำคัญเกี่ยวกับกำร

ควบคุมภำยในจะท�ำหนังสือรำยงำนต่อ

สหกรณ์

เข้ำตรวจสอบปีละ 5 ครั้งๆ ละ

2-5 วันท�ำกำร พร้อมผู้ช่วย 3-4 คน

กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำน กำรสอบบัญชี

ประเมินด้ำนภำวะเศรษฐกิจตำมระบบ 

camels 6 มิติ

รำยงำนส�ำหรับระยะเวลำ 6 เดือน 

เปรียบเทียบกับปีก่อน สรุปผลกำรวิเครำะห์ 

รับรองงบปลำยปี ให้ค�ำแนะน�ำด้ำนกำรบริหำร

เงิน เข้ำร่วมประชุมใหญ่

จ�ำนวนสหกรณ์ที่ตรวจสอบจนถึงปัจจุบัน 

จ�ำนวน  72 สหกรณ์

สอ.ปตท.

สอ.จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

สอ.ต�ำรวจนครบำล

สอ.พนักงำนธนำคำรแห่งประเทศไทย

สอ.ข้ำรำชกำรสรรพำกร

สอ.ครูนครรำชสีมำ

สอ.ท่ำอำกำศยำนไทย

ฯลฯ

90,000 บำท

นำยภำคภูมิ  งำมพิทักษ์กุล

ผู้สอบบัญชีเลขที่ 10516

ตรวจสอบงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรสอบ

บัญชีที่รับรองทั่วไปและระเบียบนำยทะเบียน

ก�ำหนด และระเบียบกรมตรวจบัญชี ถ้ำพบ

ข้อบกพร่องที่มีสำระส�ำคัญเกี่ยวกับกำร

ควบคุมภำยในจะท�ำหนังสือรำยงำนต่อ

สหกรณ์

เข้ำตรวจสอบปีละ 2-3 ครั้งๆ ละ

3-5 วันท�ำกำร พร้อมผู้ช่วย กำรปฏิบัติตำม

มำตรฐำนกำรสอบบัญชี ประเมินด้ำนภำวะ

เศรษฐกิจตำมระบบ camels 6 มิติ

รำยงำนส�ำหรับระยะเวลำ 6 เดือน

เปรียบเทียบกับปีก่อน สรุปผลกำรวิเครำะห์ 

รับรองงบปลำยปีให้ค�ำแนะน�ำด้ำนกำรบริหำร

เงิน เข้ำร่วมประชุมใหญ่

จ�ำนวนสหกรณ์ที่ตรวจสอบจนถึงปัจจุบัน 

จ�ำนวน  20 สหกรณ์

สอ.ต�ำรวจภูธรพระนครศรีอยุธยำ

สอ.ผู้ปฏิบัติงำนองค์กำรขสมก.

สหกรณ์แท็กซี่สยำม

สอ.บริษัทซูมิโซเมทัล

ฯลฯ

 

 

 

140,000 บำท

                        รายการ                        บริษัท เอ็น. เอส. เค. สอบบัญชี จ�ากัด                 นายภาคภูมิ  งามพิทักษ์กุล
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  5.10 การแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

       ตำรำงเปรียบเทียบข้อควำมในข้อบังคับของเดิมกับที่แก้ไขใหม่

ข้อความเดิม
หมวด 4 ก�าไรสุทธิประจ�าปี
 ข้อ 27 การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี เมื่อสิ้นปี
ทำงบัญชีและได้ปิดบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไปแล้ว ปรำกฏว่ำสหกรณ์มีก�ำไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็น
ทุนส�ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิและเป็นค่ำ
บ�ำรงุสันนบิำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตำมอตัรำทีก่�ำหนด
ในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของก�าไรสุทธิ

หมวด 5 สมาชิก
  ข้อ 31 คุณสมบัติของสมาชิก สมำชิกต้องมี
คุณสมบัติดังนี้
 (3) เป็นข้ำรำชกำร หรือลูกจ้ำงประจ�ำสังกัด 
กรมวิชำกำรเกษตร หรือสังกัดหน่วยงำน หรือส่วนรำชกำร
ที่เคยสังกัดกรมวิชำกำรเกษตรมำก่อน หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่
ของสหกรณ์นี้

หมวด 6 สมาชิกสมทบ
 ข้อ 49 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมำชิก
สมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  (2)  เป็นบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะ และ
เป็นบุตร หรือคู่สมรส หรือบิดามารดาของสมาชิก และ
มอีายไุม่เกนิ 60 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัสมคัร หรอืเป็นพนกังาน
ราชการของกรมวชิาการเกษตร หรอืสงักดัหน่วยงาน หรอื 
ส่วนราชการที่เคยสังกัด กรมวิชาการเกษตรมาก่อน
หมวด 7 การประชุมใหญ่
 ข้อ 59 การเลอืกต้ังและการด�ารงต�าแหน่งผูแ้ทน
สมาชิก
 (3) ให้ที่ประชุมกลุ่มด�ำเนินกำรเลือกต้ังผู้แทน
สมำชิก โดยอัตรำส่วนจ�ำนวนสมำชิกสามสิบคนต่อผู้แทน
สมำชิกหนึ่งคน ถ้ำเศษของอัตรำส่วนดังกล่ำวเกินกึ่ง 
ให้เลือกตั้งผู้แทนสมำชิกเพิ่มขึ้นอีกหน่ึงคน ในจ�ำนวนน้ี  

ข้อความที่แก้ไขใหม่
หมวด 4 ก�าไรสุทธิประจ�าปี
 ข้อ 27 การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี เมื่อสิ้นปี
ทำงบัญชีและได้ปิดบัญชีตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไปแล้ว ปรำกฏว่ำสหกรณ์มีก�ำไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็น
ทุนส�ำรอง ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิและเป็นค่ำ
บ�ำรงุสนันบิำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตำมอัตรำทีก่�ำหนด
ในกฎกระทรวง ในอตัราร้อยละหนึง่แต่ต้องไม่เกนิสามหมืน่บาท

หมวด 5 สมาชิก
 ข้อ 31 คุณสมบัติของสมาชิก สมำชิกต้องมี
คุณสมบัติดังนี้
 (3) เป ็นข ้ำรำชกำร ลูกจ ้ำงประจ�ำสังกัด  
กรมวชิำกำรเกษตร หรอืสงักดัหน่วยงำน หรอื ส่วนรำชกำร
ที่เคยสังกัดกรมวิชำกำรเกษตรมำก่อน หรือเป็นพนักงาน
ราชการสังกัดกรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว และ 
กรมหม่อนไหม หรือเป็นเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์นี้

หมวด 6 สมาชิกสมทบ
 ข้อ 49 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมำชิก
สมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 (2) เป็นบคุคลธรรมดำ บรรลนุติภิำวะ และเป็น
บุตร หรือคู่สมรส หรือ บิดำมำรดำ ของสมำชิก และมีอำยุ
ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันสมัคร

หมวด 7 การประชุมใหญ่
 ข้อ 59 การเลือกตั้งและการด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้แทนสมาชิก
 (3) ให้ทีป่ระชมุกลุม่ ด�ำเนนิกำร เลอืกตัง้ผูแ้ทน
สมำชิก โดยมีอัตรำส่วนจ�ำนวนสมำชิกหกสิบคนต่อผู้แทน
สมำชิกหนึ่งคน ถ้ำเศษของอัตรำส่วนดังกล่ำวเกินกึ่งหนึ่ง 
ให้เลือกผู ้แทนสมำชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน ในจ�ำนวนนี้  

เหตุผล

เพื่อให้กำรจัดสรรก�ำไร
สุทธิประจ�ำปีเป็นค่ำบ�ำรุง
สันนิบำตสหกรณ์ 
เป็นไปอย่ำงถูกต้อง
ตำมกฎกระทรวง 
อัตรำค่ำบ�ำรุงสันนิบำต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2560

เพื่อให้พนักงำน
รำชกำรของกรม
วิชำกำรเกษตร 
กรมกำรข้ำว 
กรมหม่อนไหม ที่เคย
เป็นสมำชิกสมทบเดิม 
หรือ เป็นพนักงำน
รำชกำรใหม่ มีคุณสมบัติ
สมัครเป็น “สมำชิก” 
ของสหกรณ์ได้ทันที

เพื่อให้เกิดควำมชัดเจน
ในนิยำมของ “สมำชิก
สมทบ”

เนื่องจำกจะมีสมำชิก
ที่มำจำก สมำชิกสมทบ
ที่เป็นพนักงำนรำชกำร
จ�ำนวนมำก จึงต้อง
เพิ่มอัตรำส่วนจ�ำนวน
สมำชิก
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ให้ประธำนกลุ่ม (ถ้ำมี) หรือตัวแทนกลุ่มเป็นผู้แทนสมำชิก
โดยต�ำแหน่ง โดยให้นบัรวมอยูใ่นจ�ำนวนผูแ้ทนสมำชกิทีก่ลุม่
พึงเลือกตั้งได้
 อนึ่ง จ�ำนวนผู้แทนสมำชิกจะมีน้อยกว่ำหนึ่งร้อย
คนไม่ได้
 ข้อ 65 อ�านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ  ่ 
ที่ประชุมใหญ่มีอ�ำนำจหน้ำที่พิจำรณำวินิจฉัยเรื่องทั้งปวง 
ทีเ่กดิขึน้เก่ียวกบักจิกำรของสหกรณ์ ซึง่รวมทัง้ในข้อต่อไปนี้
 (2) พิจำรณำเลือกต้ังและถอดถอนกรรมกำร
ด�ำเนินกำรและผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์

หมวด 8 คณะกรรมการด�าเนินการ
 ข้อ 66 คณะกรรมการด�าเนินการ ให้สหกรณ์มี
คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธำน
กรรมกำรหนึ่งคน และกรรมกำรด�ำเนินกำรอีกสิบสี่คน ซึ่ง 
ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
 ให้กรรมกำรด�ำเนนิกำรเลอืกตัง้ในระหว่ำงกนัเอง
ขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งเลขำนุกำร คนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิก 
คนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมกำร และปิดประกำศให้ทรำบ  
โดยทั่วกัน ณ ส�ำนักงำนสหกรณ์

หมวด 9 ผู้ตรวจสอบกิจการ
  ข้อ 95 ผูต้รวจสอบกิจกำร ให้ทีป่ระชมุใหญ่เลอืก
ตั้งสมำชิกหรือบุคคลภำยนอก ผู้มีคุณวุฒิ ควำมรู้ควำม
สำมำรถในด้ำนธุรกิจ กำรเงิน กำรบัญชี การเศรษฐกิจหรือ 
การสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการ
ประจ�าปี จ�านวนไม่เกินสามคนหรือหนึ่งนิติบุคคล
 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ 
หรือผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งหน้าที่ประจ�าในสหกรณ์เป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้

(ไม่มีข้อความเดิม)

ให้ประธำนกลุ่ม (ถ้ำมี) หรือตัวแทนกลุ่มเป็นผู้แทนสมำชิก
โดยต�ำแหน่ง โดยให้นับรวมอยู่ ในจ�ำนวนผู้แทนสมำชิก 
ที่กลุ่มพึงเลือกตั้งได้
 อนึ่ง จ�ำนวนผู้แทนสมำชิกจะมีน้อยกว่ำหนึ่งร้อย
คนไม่ได้
 ข้อ 65 อ�านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่  
ที่ประชุมใหญ่มีอ�ำนำจหน้ำท่ีพิจำรณำวินิจฉัยเรื่องทั้งปวง 
ทีเ่กดิขึน้เก่ียวกับกิจกำรของสหกรณ์ ซึง่รวมทัง้ในข้อต่อไปนี้
 (2) พจิำรณำเลอืกต้ังคณะกรรมการด�าเนินการ
จากการสรรหาโดยสมาชกิ และพจิารณาถอดถอนกรรมกำร
ด�ำเนินกำร และผู้ตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์
หมวด 8 คณะกรรมการด�าเนินการ
 ข้อ 66 คณะกรรมการด�าเนินการ ให้สหกรณ์ 
มีคณะกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ประกอบด้วย ประธำน
กรรมกำรหนึ่งคน และกรรมกำรด�ำเนินกำรอีกสิบสี่คน ซึ่ง 
ทีป่ระชมุใหญ่ พจิารณาเลอืกตัง้จากการสรรหาโดยสมาชกิ
 ให้กรรมกำรด�ำเนินกำร เลอืกกนัเอง ในต�ำแหน่ง
รองประธานกรรมการ จ�านวน 3 คน เลขานุการคนหนึ่ง 
ผู ้ช่วยเลขานุการคนหน่ึง และ/หรือเหรัญญิกคนหน่ึง  
นอกนั้นเป็นกรรมกำร และปิดประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
ณ ส�ำนักงำนสหกรณ์
หมวด 9 ผู้ตรวจสอบกิจกำร
  ข้อ 95 ผูต้รวจสอบกจิกำร ให้ทีป่ระชมุ ใหญ่เลอืก
ตั้งสมำชิกหรือบุคคลภำยนอก ผู้มีคุณวุฒิ ควำมรู้ควำม
สำมำรถในด้ำนธุรกิจ กำรเงิน กำรบัญชี การบริหารจัดการ
เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจ
สอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงาน
อืน่ทีไ่ด้รบัการรบัรองหลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 
และไม ่มีลักษณะต้องห ้ามของผู ้ตรวจสอบกิจการ  
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ จ�านวน 1 นิติบุคคล 
หรือ 1 คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งทั้ง 2 ประเภทบุคคล
จะต้อง มีจ�านวน ผู ้ตรวจสอบกิจการท่ีมีคุณสมบัต ิ
ครบถ้วน 3 คน ส�าหรับคณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องมี
ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน ที่เหลือให้เป็น  
ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 ข้อ 95/1 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจ
สอบกจิการ ให้คณะกรรมการด�าเนนิการประกาศรับสมคัร 
ผู้ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบ
กิจการที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง 
คณะกรรมกำรด�ำเนนิกำร

ผู้แทนสมำชิกในที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
คณะกรรมกำรด�ำเนนิกำร
ที่สรรหำมำจำกสมำชิก
ทั้งมวล
เพื่อควำมชัดเจนและ
เพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรด�ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร

-  เป็นกำรก�ำหนดกำร
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจกำรโดย ที่ประชุม
ใหญ่ และเลือกจำก
สมำชิกหรือบุคคล
ภำยนอก หรือ
นิติบุคคล ที่มี
คุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ำมตำม
ระเบียบนำยทะเบียน
สหกรณ์ฯ ก�ำหนด
 -  ระบุจ�ำนวนแน่นอน
แต่ไม่เกินห้ำคน หรือ
หนึ่งนิติบุคคล
เพื่อก�ำหนดแนวทำง
ปฏิบัติในกำรเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจกำรที่
ชัดเจน และให้มีกำร
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 ข้อ 96. กำรด�ำรงต�ำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจกำร  
ผู้ตรวจสอบกิจกำรอยู่ในต�ำแหน่งได้มีก�ำหนดเวลำหนึ่งป ี
ทำงบัญชีสหกรณ์ ถ้ำเมื่อครบก�ำหนดเวลำแล้วยังไม่ม ี
กำรเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจกำรคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจกำรคนเดิมปฏิบัติหน้ำที่ไปพลำงก่อน
 ผูต้รวจสอบกจิกำรซึง่ออกไปน้ัน อำจได้รับเลอืก
ตั้งซ�้ำ
(ไม่มีข้อความเดิม)

 ข้อ 97. อ�ำนำจหน้ำทีข่องคณะผูต้รวจสอบกจิกำร 
ผูต้รวจสอบกจิกำรมอี�ำนำจหน้ำทีต่รวจสอบกำรด�ำเนนิงำน
ทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ
  (1) ตรวจสอบเอกสำร สรรพสมุด บัญชี 
ทะเบียนและกำรเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวง
ของสหกรณ์ เพื่อทรำบฐำนะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่
เป็นอยู่จริง

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด แล้วน�าเสนอชื่อ 
ผู้ตรวจสอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือกให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนลับ และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งท่ีมี
คะแนนสูงสุด เป็นผู ้ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนน 
เท่ากันให้ประธานออกเสยีงเพิม่อกีหนึง่เสยีง และให้ผูท้ีไ่ด้
รบัเลือกตัง้ล�าดบัคะแนนรองลงมาเป็นผูต้รวจสอบกจิการ
ส�ารอง จ�านวน 3 คน
 กรณผีูต้รวจสอบกจิการได้พ้นจากต�าแหน่งด้วย
เหตุตามข้อ 96/1 (2) (3) (4) (5) ให้ ผู้ตรวจสอบกิจการ
ส�ารองปฏิบัติงานได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่ผู ้ตรวจสอบ
กิจการคนเดิมคงเหลืออยู่ หรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจสอบกิจการใหม่
 ข้อ 96. กำรด�ำรงต�ำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจกำร  
ผู้ตรวจสอบกิจกำรอยู่ในต�ำแหน่งได้มีก�ำหนดเวลำ 1 ปี  
ทำงบัญชีสหกรณ์ ถ้ำเมื่อ ครบก�ำหนดเวลำแล้วยังไม่มีกำร
เลือกตั้ง ผู้ตรวจสอบกิจกำรคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจกำร
คนเดิมปฏิบัติหน้ำที่ไปพลำงก่อน
  ผู้ตรวจสอบกิจกำรที่ได้รับเลือกตั้งไปนั้น อำจได้
รับเลือกตั้งซ�้ำได้
 ข้อ 96/1 การพ้นจากต�าแหน่ง ผู้ตรวจสอบ
กิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพ้นจากต�าแหน่ง เพราะ
เหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  (1) ถึงคราวออกตามวาระ
  (2) ตาย
  (3)  ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือ 
ยื่นต ่อประธานคณะผู ้ตรวจสอบกิจการหรือยื่นต ่อ 
คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี
  (4) ทีป่ระชมุใหญ่ของสหกรณ์ลงมตถิอดถอน
ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็น บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
ออกจากต�าแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 
  (5) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว ่าขาด
คุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต ้องห ้ ามตามระเบียบ 
นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด
 ข้อ 97. อ�ำนำจหน้ำที่ของผู้ตรวจสอบกิจกำร  
ผู้ตรวจสอบกิจกำรมีอ�ำนำจหน้ำที่ตรวจสอบกำรด�ำเนินกำร
ทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อดังต่อไปนี้ คือ
 (1) ตรวจสอบเอกสำร สรรพสมุด บญัชี ทะเบยีน
และกำรเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวงของ
สหกรณ์ เพื่อทรำบฐำนะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็น
อยู่จริง

เลือกตั้งผู้ตรวจกิจกำร
ส�ำรองไว้เพื่อปฏิบัติ
งำนได้ทันที

เพื่อเป็นกำรก�ำหนด
ระยะเวลำอยู่ในต�ำแหน่ง
ของ ผู้ตรวจสอบ
กิจกำรตำมควำม
เหมำะสมของแต่ละ
สหกรณ์ แต่ต้องไม่เกิน 
3 ปีทำงบัญชีสหกรณ์
กำรพ้นจำกต�ำแหน่ง
นอกจำกกำรพ้นจำก
กำรครบวำระแล้วที่
ประชุมใหญ่อำจมีมติ 
ถอดถอนหรือเพรำะ
เหตุขำดคุณสมบัติโดย
กำรวินิจฉัยของ
นำยทะเบียนสหกรณ์ 
ตำมระเบียบ
นำยทะเบียนฯ ข้อ 16

เพื่อให้กำรตรวจสอบ
กิจกำรครบถ้วน และ
กำรปฏิบัติเป็นไปตำม
แนวทำงที่กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ก�ำหนด
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขใหม่ เหตุผล

  (2) ตรวจสอบหลักฐำนและควำมถูกต้องของ
กำรด�ำเนนิธรุกจิแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพือ่ประเมนิผล
และอำจให้ข้อแนะน�ำแก่คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ผูจ้ดักำร
และเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ ทั้งทำงวิชำกำรและทำงปฏิบัติ 
ในกิจกำรนั้น ๆ
  (3) ตรวจสอบกำรจัดจ้ำงและแต่งต้ังเจ้ำหน้ำที่
ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญำจ้ำงและหลักประกัน
 (4) ตรวจสอบกำรปฏบิติังำนตำมแผนงำน และ
กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีของสหกรณ์
  (5) ตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนของคณะกรรมกำร
ด�ำเนนิกำร เพือ่พจิำรณำหำทำงปรับปรงุแผนงำน ข้อบังคบั 
ระเบียบ มติ ตลอดจนค�ำสั่งต่ำง ๆ ของสหกรณ์
  (6) ตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย ข้อบังคบั 
ระเบยีบ มต ิและค�ำสัง่ของสหกรณ์หรอืกจิกำรอืน่ ๆ  เพือ่ให้
เกิดผลดีแก่กำรด�ำเนินกิจกำรของสหกรณ์
(ไม่มีข้อความเดิม)

 ให้ผู้ตรวจสอบกจิการเสนอรายงานผลการตรวจ
สอบประจ�าเดือนต่อคณะกรรมการด�าเนินการในการ
ประชุมประจ�าเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจ
สอบประจ�าปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย
 หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้คณะกรรมการด�าเนินสหกรณ์แก้ไขโดย 
มิชักช้า ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้
(ไม่มีข้อความเดิม)

 (2)  ตรวจสอบหลักฐำนและควำมถูกต้องของ
กำรด�ำเนนิธุรกจิแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพือ่ประเมินผล
และอำจให้ข้อแนะน�ำแก่คณะกรรมกำรด�ำเนนิกำร ผูจ้ดักำร
และเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์ ทั้งทำงวิชำกำร และทำงปฏิบัติ
ในกิจกำรนั้น ๆ
  (3)  ตรวจสอบกำรจดัจ้ำงและแต่งตัง้เจ้ำหน้ำที่
ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญำจ้ำงและหลักประกัน
  (4)  ตรวจสอบกำรปฏบิติังำนตำมแผนงำน และ
กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีของสหกรณ์
  (5)  ตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนของคณะกรรมกำร
ด�ำเนนิกำร เพือ่พจิำรณำหำทำงปรบัปรงุ แผนงำน ข้อบงัคับ 
ระเบียบ มติ ตลอดจนค�ำสั่งต่ำงๆของสหกรณ์
  (6)  ตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมกฎหมำย ข้อบงัคบั 
ระเบียบ มติ และค�ำสั่ง ของสหกรณ์หรือกิจกำรอื่น ๆ เพื่อ
ให้เกิดผลดี แก่กำรด�ำเนินกิจกำรของสหกรณ์
 กำรตรวจสอบกิจกำรและกำรด�ำเนินงำนของ
สหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจกำรต้องปฏิบัติงำนตำมแนวปฏิบัติ
กำรตรวจสอบกิจกำรที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก�ำหนด
(ตัดข้อความเดิมออกทั้งหมด)

 

 ข้อ 97/1 การรายงานผลการตรวจสอบ ให ้
ผูต้รวจสอบกจิการรายงานผลการตรวจสอบ ประจ�าเดอืน
และประจ�าปี รวมทัง้ข้อสงัเกตข้อเสนอแนะเป็นลายลกัษณ์
อักษร และเข้าร่วมประชุมเพ่ือแจ้งผลการตรวจสอบ
ประจ�าเดือนต่อคณะกรรมการด�าเนินการในการประชุม
ประจ�าเดือนคราวถัดไป และรายงานผลการตรวจสอบ
ประจ�าปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย
 กรณีที่ผู ้ตรวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ ์
ทีอ่าจก่อให้เกดิความเสียหายแก่สมาชกิของสหกรณ์อย่าง
ร้ายแรง หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ค�าส่ัง ประกาศหรือค�าแนะน�าของทางราชการ 
รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือค�าสั่งของ
สหกรณ์จนก่อให้เกดิความเสยีหายแก่สมาชกิและสหกรณ์
อย่างร้ายแรง ให้แจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ

เพื่อให้ผู้ตรวจสอบ
กิจกำรต้องรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบ
ให้สหกรณ์ทรำบและ
ด�ำเนินกำรแก้ไข 
รวมทั้งกำรติดตำม
ผลกำรแก้ไขและ
รำยงำนหน่วยงำนฯ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมิให้
เกิดควำมเสียหำย
แก่สมำชิกและสหกรณ์
เพิ่มขึ้น
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 ข้อ 98. ควำมรับผิดของผู ้ตรวจสอบกิจกำร  
หากผูต้รวจสอบกจิการตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการด�าเนินการทราบเพื่อแก้ไข 
โดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจกำรต้องรับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำย
อันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น

ด�าเนินการทันทีเพื่อด�าเนินการแก้ไข และให้จัดส่งส�าเนา
รายงานดังกล่าว ต่อส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และ
ส�านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร ที่ก�ากับดูแลโดยเร็ว
 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไขตาม
รายงานการตรวจสอบ และส�าเนารายงานผลการแก้ไข 
และผลการติดตามของผู้ตรวจสอบกิจการ ต่อส�านักงาน
ตรวจบญัชสีหกรณ์ ส�านกังานสหกรณ์จงัหวดั / ส�านกังาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ที่ก�ากับดูแล
 ข้อ 98. ควำมรบัผดิของผูต้รวจสอบกจิกำร กรณี
ผู ้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติตาม
อ�านาจหน้าที ่หรอืประพฤตผิิดจรยิธรรมในการปฏบิตังิาน
จนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ผู้ตรวจสอบ
กิจกำรต้องรับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่สหกรณ์  
หรือหำกตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้ 
คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรทรำบโดยเร็ว 
 ผู ้ ตรวจสอบกิจกำรต ้อง รับผิดชอบชดใช ้ 
ค่ำเสียหำยอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น
  กำรพจิำรณำควำมรบัผดิของผูต้รวจสอบกจิกำร 
ให้เป็นไปตำมมติที่ประชุมใหญ่

เพื่อให้ผู้ตรวจสอบ
กิจกำรรับผิดชอบ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่
เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำร

 5.11 การเพิม่ค่าท่ีพกัในการเดนิทางไปปฏบิตังิานของสมาชิก ผูแ้ทนสมาชิก กรรมการด�าเนินการ ทีป่รึกษา 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
  ตำมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด ว่ำด้วยค่ำยำนพำหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่ำเช่ำที่พัก
ในกำรเดินทำงส�ำหรับกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่ พ.ศ.2559 
  - ข้อ 11 (1) กำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ ถ้ำจ�ำเป็นต้องเช่ำโรงแรมหรือ ค่ำที่พัก
ให้เบิกค่ำใช้จ่ำยได้ในอัตรำ วันละ 1,000 บำท 
  - ข้อ 12 ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงำน พัก ณ เคหะสถำนอันมิใช่โรงแรมหรือที่เช่ำพักแรม ให้เบิก ค่ำเช่ำที่พัก
ได้วันละห้ำร้อยบำท
  คณะกรรมกำรด�ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด ชุดท่ี 42 ในกำรประชุมคร้ังท่ี 
12/2560 เมื่อวันท่ี 26 ธันวำคม 2560 มีมติให้น�ำเสนอท่ีประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2560 พิจำรณำกำรเพิ่มค่ำ 
ที่พักของสมำชิก ผู้แทนสมำชิก กรรมกำรด�ำเนินกำร ที่ปรึกษำ ที่ปรึกษำกิตติมศักดิ์ และเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ เป็นดังนี้
  - กำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ ถ้ำจ�ำเป็นต้องเช่ำโรงแรมหรือค่ำที่พักให้เบิก 
ค่ำใช้จ่ำยได้ในอัตรำ วันละ 1,200 บำท 
  - ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงำน พัก ณ เคหะสถำนอันมิใช่โรงแรมหรือที่เช่ำพักแรม ให้เบิกแบบเหมำจ่ำย 
ไม่เกินวันละ 800 บำท 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจำรณำ
มติที่ประชุม
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 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 6.1 เรื่อง ........................................................................................................................................................

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

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

  มติที่ประชุม ............................................................................................................................................

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

 6.2  เรื่อง ........................................................................................................................................................

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

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

  มติที่ประชุม ............................................................................................................................................

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

 6.3  เรื่อง ........................................................................................................................................................

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

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

  มติที่ประชุม ............................................................................................................................................

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

 6.4  เรื่อง ........................................................................................................................................................

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

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

  มติที่ประชุม ............................................................................................................................................

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

 6.5  เรื่อง ........................................................................................................................................................

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

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

  มติที่ประชุม ............................................................................................................................................

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

 6.6  เรื่อง ........................................................................................................................................................

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

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

  มติที่ประชุม ............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................... 
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ถ้อยแถลงของคณะผู้จัดทำา

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ที่เคารพรักทุกท่าน 

 รำยงำนกิจกำรประจ�ำปี 2560 เล่มนี้ ได้จัดท�ำขึ้นเพื่อรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนประจ�ำปี ของคณะกรรมกำร

ด�ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด ชุดที่ 42 น�ำเสนอที่ประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2560  

ในวนัท่ี 10 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชมุกองพัฒนำระบบและรบัรองมำตรฐำนสนิค้ำพชื กรมวชิำกำรเกษตร 

เอกสำรเล่มนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที่ 1 รำยงำนกิจกำรประจ�ำปี 2560 เรื่องรำยงำนของผู้ตรวจสอบกิจกำร ผู้ตรวจสอบบัญชี รำยงำนงบ 

กำรเงนิ และรำยงำนของผูต้รวจสอบภำยใน ซึง่ผูแ้ทนสมำชกิและสมำชกิควรให้ควำมสนใจตรวจสอบ เพ่ือจะได้ทรำบ

ถงึควำมมัน่คง ฐำนะทำงกำรเงนิ ตลอดจนสวสัดกิำร สิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ  ท่ีท่ำนจะได้รบัในฐำนะสมำชกิของสหกรณ์

 ส่วนที่ 2 เอกสำรประกอบกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2560 จ�ำนวน 6 วำระ วำระที่ส�ำคัญ คือ กำรเลือกตั้ง

คณะกรรมกำรด�ำเนนิกำร ชดุที ่43 ผูแ้ทนสมำชกิเป็นผู้ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังคณะกรรมกำรด�ำเนนิกำร กำรจัดสรร

ก�ำไรสุทธิ แผนงำนและประมำณกำรรำยได้-รำยจ่ำย ประจ�ำปี 2561 และสิทธิประโยชน์ต่ำง ๆ ของสมำชิกที่จะได้

จำกสหกรณ์

 ในวำระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 นี้ ทำงคณะผู้จัดท�ำหนังสือรำยงำนกิจกำรประจ�ำปี 2560 ขอถือโอกำสอำรำธนำ

คณุพระศรรีตันตรัย พระผูเ้ป็นเจ้ำ พระสยำมเทวำธิรำช ตลอดจนสิง่ศกัดิสิ์ทธิท้ั์งหลำยในสำกลโลกทีท่่ำนเคำรพนบัถอื 

ได้โปรดคุ้มครองอภิบำล และประทำนพรให้สมำชกิทกุท่ำนและครอบครวั จงประสพแต่ควำมสขุ ควำมเจรญิ สมหวงั 

สขุภำพกำยสมบรูณ์แขง็แรง สขุภำพจติแขง็แกร่ง มคีวำมมัน่คง มัง่คัง่ มฐีำนะทำงเศรษฐกจิดีเลิศ พร้อมทัง้มคีณุภำพ

ชีวิตดีเยี่ยมตลอดไป

รายชื่อคณะผู้จัดทำา

 1. ว่ำที่ร้อยตรีจตุรภัทร  รัตนวิสำลนนท์ ประธำนคณะท�ำงำน

 2. นำยอุดร เจริญแสง คณะท�ำงำน

 3. นำยวิศรุต  สันม่ำแอ คณะท�ำงำน

 4. นำยสุจิตร ใจจิตร คณะท�ำงำน

 5. นำยวุฒิ  นิพนธ์กิจ คณะท�ำงำนและเลขำนุกำร
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บันทึก
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บุญถิ่น เลี้ยงมหาวงศ
Boonthin Liengmahawong.

หจก.ถิ่นมหาวงศกอสราง

0103534024477 081-373-0532
Manager

• รับออกแบบ • กอสราง
• ตกแตงภายใน ระบบ ภูมิสถาปตยกรรม อื่น ๆ
• บาน คอนโด โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน สำนักงาน รานอาหาร

187/15 ซ. เเพรงเกษตร ถ. งามวงศวาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.  02-597-0483         Fax. 02-579-9303








