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พระบิดาแหงสหกรณ�ไทย

นางพญาเสือโครง 
(ชื่อวิทยาศาสตร : Prunus cerasoides)

เปนพืชดอกในสกุล Prunus ออกดอกชวงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ พบทั่วไปบนภูเขาตั้งแตความสูง 1,200 

- 2,400 เมตรจากระดับนํ้าทะเล เชน ภูลมโล จังหวัดเลย, ดอยแมสลอง จังหวัดเชียงราย, ดอยเวียงแหง ดอยอางขาง 

ขุนชางเคี่ยน ขุนแมยะ จังหวัดเชียงใหม, ขุนสถาน ดอยวาว ดอยภูคา มณีพฤกษ จังหวัดนาน, ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ, 

ภูหินรองกลา จังหวัดพิษณุโลก ฯลฯ โดยเปนดอกไมประจําอําเภอเวียงแหง นางพญาเสือโครง เปนพรรณไมที่มีการกระจาย

พันธุตามธรรมชาติอยูที่ตอนเหนือของประเทศไทย

ในตางประเทศ พบในประเทศพมา รฐัชาน และรฐักะชนี, ประเทศอนิเดยี พบบนเทอืกเขาหมิาลยั ในรฐัอรณุาจลัประเทศ

ยาวไปจนถึงรัฐหิมาจัลประเทศทางตอนเหนือของอินเดีย หรือที่เรียกวา Himalayas, ประเทศภูฏาน, ประเทศเนปาล และ

ประเทศจีน พบในมณฑลยูนนาน

นางพญาเสือโครงถูกนิยมเรียกวา “ซากุระเมืองไทย” เพราะมีลักษณะคลายซากุระในประเทศญี่ปุน แมจะเปนคนละ

ชนิดกันก็ตาม

ชื่อทองถิ�น
ชือ่ทองถิน่ของนางพญาเสอืโครง เชน ฉววีรรณ, ชมพภูพูงิค (เหนอื) เสคาแว, เสแผ, แสลาแหล (กะเหรีย่ง เชยีงใหม) 

ซากุระดอย (เชียงใหม) และไดรับฉายาวา “ซากุระเมืองไทย” ในประเทศญี่ปุนจะเรียกดอกไมพันธุนี้วา 

(หิมาลายาซากุระ) หมายถึง ซากุระจากหิมาลัย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร
นางพญาเสือโครงเปนไมยืนตนผลัดใบขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 10 - 15 เมตร ใบ เปนชนิดใบเดี่ยว ลักษณะ

รูปรีแบบไข หรือไขกลับ ออกสลบักนั ใบมคีวามกวาง 3 - 5 เซนตเิมตร ยาว 5 - 12 เซนตเิมตร ปลายใบเรยีวแหลม โคนใบกลม

หรือสอบแคบ ขอบจักปลายกานใบมีตอม 2 - 4 ตอม หูใบแตกแขนงคลายเขากวาง ใบรวงงาย ดอก สีขาว ชมพู หรือแดง 

ออกเปนชอกระจุกใกลปลายกิ่ง กานดอกยาว 0.7 - 2 เซนติเมตร ขอบริ้วประดับจักไมเปนระเบียบ กลีบเลี้ยงติดกันเปน

รูปกรวย กลีบดอกมี 5 กลีบ เมื่อบานขนาดโตเสนผาศูนยกลาง 1 - 2 เซนติเมตร ผล รูปไขหรือกลม ยาว 1-1.5 เซนติเมตร 

เมื่อสุกสีแดง ระยะเวลาออกดอกระหวางเดือนธันวาคมจนถึงกุมภาพันธ โดยจะทิ้งใบกอนออกดอก

ผลของนางพญาเสือโครงสามารถนํามารับประทานได มีรสเปรี้ยว สวนเนื้อไมและการใชประโยชนดานอื่นยังไมมี

การบันทึกขอมูลไว นอกจากการนํามาปลูกเปนไมประดับเนื่องจากมีดอกสวยงาม

การปลูกเลี้ยง ไดมีการปลูกนางพญาเสือโครงบนพื้นที่ตนนํ้าลําธารมาเปนเวลา 10 ป แลวปรากฏวาไดผลดี เปนไม

ที่มีความเหมาะสมในการที่จะขึ้นอยูในพื้นท่ีผานการทําไรเลื่อนลอยบนพื้นที่สูง แตไมควรปลูกบนพื้นที่ซึ่งมีลมพัดจะทําให

กิ่งกานหักไดงาย ขยายพันธุโดยเมล็ด

นางพญาเสือโครงและซากุระ
คําวา ซากุระ กลาวถึงพืชที่อยูในสกุล Prunus โดยนางพญาเสือโครงเปนหนึ่งในสกุลนั้น โดยมีชื่อวิทยาศาสตรวา 

Prunus cerasoides ขณะที่ในประเทศญี่ปุนมีซากุระอยูหลากหลายพันธุ โดยพันธุที่พบมากสุดคือ โซะเมโยะชิโนะ (ญี่ปุน : 

            โรมาจิ : somei-yoshino) ในชื่อวิทยาศาสตรวา Prunus × yedoensis

นางพญาเสือโครงแตกตางจากซากุระญี่ปุนคือมีชวงเวลาการออกดอกตางกันคือ นางพญาเสือโครงออกดอกในเดือน

ธันวาคม - กมุภาพนัธ ซึง่เปนชวงฤดูหนาว สวนซากรุะในญีปุ่นออกดอกชวงเดอืนมีนาคม - เมษายน ซึง่เปนชวงฤดใูบไมผลิ

ของญีปุ่น และมกีารสนันษิฐานวา นางพญาเสอืโครงและซากุระมบีรรพบรุุษรวมกันทางตอนใตของจีน และววิฒันาการออกไป

จนมีสายพันธุมากมาย มีสีที่หลากหลาย

การจาํแนกสายพนัธุอยางกวาง นางพญาเสอืโครงมช่ืีออยางเปนทางการวา Wild Himalayan Cherry หมายถงึ Prunus

ที่มีถิ่นกําเนิดในเอเชียทางตอนใต ตั้งแตประเทศไทยไปจนถึงเทือกเขาหิมาลัยในประเทศอินเดีย สวนซากุระถูกจําแนกเปน 

Cherry blossom หมายถึง Prunus ที่มีถิ่นกําเนิดในเอเชียทางตอนเหนือ ตั้งแตประเทศจีน, เกาหลี ไปจนถึงประเทศญี่ปุน

และรัสเซียในเขตไซบีเรีย

นางพญาเสือโคร่ง  

(ช่ือวิทยาศาสตร์: Prunus cerasoides) 

 เป็นพืชดอกในสกุล Prunus ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พบท่ัวไปบนภูเขาต้ังแต่ความสูง 
1,200-2,400เมตรจากระดับน้้าทะเล เช่น ภูลมโล จังหวัดเลย, ดอยแม่                สลอง จังหวัดเชียงราย
, ดอยเวียงแหง ดอยอ่างขาง ขุนช่างเค่ียน ขุนแม่ยะ จังหวัดเชียงใหม่ , ขุนสถาน ดอยวาว ดอยภูคา มณี
พฤกษ์ จังหวัดน่าน, ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์, ภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก ฯลฯ โดยเป็นดอกไม้ประจ้า
อ้าเภอเวียงแหง นางพญาเสือโคร่ง เป็นพรรณไม้ท่ีมีการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติอยู่ท่ีตอนเหนือของประเทศ
ไทย 

ในต่างประเทศ พบในประเทศพม่า รัฐชานและรัฐกะชีน, ประเทศอินเดียพบบนเทือกเขาหิมาลัย ในรัฐ
อรุณาจัลประเทศยาวไปจนถึงรัฐหิมาจัลประเทศทางตอนเหนือของอินเดีย หรือท่ีเรียกว่าHimalayas, ประเทศ
ภูฏาน, ประเทศเนปาล และประเทศจีนพบในมณฑลยูนนาน 

นางพญาเสือโคร่งถูกนิยมเรียกว่า "ซากูระเมืองไทย" เพราะมีลักษณะคล้ายซากูระในประเทศญี่ปุ่น แม้
จะเป็นคนละชนิดกันก็ตาม 

ชื่อท้องถ่ิน 

ช่ือท้องถิ่นของนางพญาเสือโคร่ง เช่น ฉวีวรรณ, ชมพูภูพิงค์ (เหนือ) เส่คาแว่, เส่แผ่, แส่ลาแหล (กะเหรี่ยง 
เชียงใหม่) ซากูระดอย (เชียงใหม่) และได้รับฉายาว่า "ซากูระเมืองไทย" ในประเทศญี่ปุ่นจะเรียกดอกไม้พันธุ์นี้
ว่า ヒマラヤザクラ (หิมาลายาซากูระ) หมายถึงซากูระจากหิมาลัย 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

นางพญาเสือโคร่งเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ ขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 10-15 เมตร ใบ เป็นชนิดใบเด่ียว 
ลักษณะรูปรีแบบไข่ หรือไข่กลับ ออกสลับกัน ใบมีความกว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 5 -12 เซนติเมตร ปลายใบ
เรียวแหลม โคนใบกลมหรือสอบแคบ ขอบจักปลายก้านใบมีต่อม 2-4 ต่อม หูใบแตกแขนงคล้ายเขากวาง ใบ
ร่วงง่าย ดอก สีขาว ชมพู หรือแดง ออกเป็นช่อกระจุกใกล้ปลายกิ่ง ก้านดอกยาว 0.7-2 เซนติเมตร ขอบริ้ว
ประดับจักไม่เป็นระเบียบ กลีบเล้ียงติดกันเป็นรูปกรวย กลีบดอกมี 5 กลีบ เมื่อบานขนาดโตเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1-2 เซนติเมตร ผล รูปไข่หรือกลม ยาว 1-1.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดง ระยะเวลาออกดอกระหว่างเดือน
ธันวาคมจนถึงกุมภาพันธ์ โดยจะท้ิงใบก่อนออกดอก 

ผลของนางพญาเสือโคร่งสามารถน้ามารับประทานได้ มีรสเปรี้ยว ส่วนเนื้อไม้และการใช้ประโยชน์ ด้าน
อื่นยังไม่มกีารบันทึกข้อมูลไว้ นอกจากการน้ามาปลูกเป็นไม้ประดับ เนื่องจากมีดอกสวยงาม การปลูกเล้ียง ได้มีการปลูกนางพญาเสือโคร่งบนพื้นท่ีต้นน้้าล้าธารมาเป็นเวลา 10 ปี แล้วปรากฏว่า

ได้ผลดี เป็นไม้ท่ีมีความเหมาะสมในการท่ีจะขึ้นอยู่ในพื้นท่ีผ่านการท้าไร่เล่ือนลอย บนพื้นท่ีสูงแต่ไม่ควรปลูก
บนพื้นท่ีซึ่งมีลมพัดจะท้าให้กิ่งก้านหักได้ง่าย ขยายพันธุ์โดยเมล็ด 

 

 

นางพญาเสือโคร่งและซากูระ 
 

ค้าว่า ซากูระกล่าวถึงพืชท่ีอยู่ในสกุล Prunus โดยนางพญาเสือโคร่งเป็นหนึ่งในสกุลนั้น โดยมีช่ือ
วิทยาศาสตร์ว่า Prunus cerasoides[3] ขณะท่ีในประเทศญี่ปุ่นมีซากูระอยู่หลากหลายพันธุ์ โดยพันธุ์ที่พบมาก
สุดคือ โซะเมโยะชิโนะ (ญี่ปุ่น: 染井吉野 โรมาจิ: somei-yoshino) ในช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Prunus × 
yedoensis 

นางพญาเสือโคร่งแตกต่างจากซะกุระญี่ปุ่นคือมีช่วงเวลาการออกดอกต่างกันคือ นางพญาเสือโคร่งออก
ดอกในเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาว ส่วนซากูระในญี่ปุน่ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 
ซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่น และมีการสันนิษฐานว่า นางพญาเสือโคร่งและซากูระมีบรรพบุรุษร่วมกันทาง
ตอนใต้ของจีน และวิวัฒนาการออกไปจนมีสายพันธุ์มากมาย มีสีท่ีหลากหลาย 

การจ้าแนกสายพันธุ์อย่างกว้าง นางพญาเสือโคร่งมีช่ืออย่างเป็นทางการว่า Wild Himalayan 
Cherry หมายถึงPrunusท่ีมีถ่ินก้าเนิดในเอเชียทางตอนใต้ ต้ังแต่ประเทศไทยไปจนถึงเทือกเขาหิมาลัยใน
ประเทศอินเดีย ส่วนซากูระถูกจ้าแนกเป็น Cherry blossom หมายถึง Prunusท่ีมีถ่ินก้าเนิดในเอเชียทางตอน
เหนือ ต้ังแต่ประเทศจีน, เกาหลี ไปจนถึงประเทศญี่ปุ่นและรัสเซียในเขตไซบีเรีย 

 

 



1สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำากัด

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักในจังหวัดราชบุรี
โดยใช้ ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ ไทย

Increase Production Efficiency of Vegetable Crops in Ratchaburi Province by
 Entomopathogenic Nematode (Steinernema sp. Thai Strain) Application

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชผักของเกษตรกรจังหวัดราชบุรี จึงท�าการขยายผลการใช้เทคโนโลย ี

ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยในการก�าจัดแมลงศัตรูพืช ระหว่างปี 2558 - 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร 

สามารถผลิตสารชีวภัณฑ์ก�าจัดแมลงศัตรูพืชและใช้ในพื้นท่ีปลูกผักได้เอง เพื่อช่วยลดค่าสารป้องกันก�าจัดศัตรูพืช 

และได้ผลิตผลสูง ปลอดภัยต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสภาพแวดล้อม  โดยการจัดท�าแปลงเรียนรู้การใช้ไส้เดือนฝอย 

ในการก�าจัดแมลงศัตรพูชืผกั ณ ศนูย์วจิยัและพฒันาการเกษตรราชบุร ีท�าแปลงทดสอบและแปลงต้นแบบเชงิทดสอบ 

ณ แปลงเกษตรกรผู้ปลูกผักในจังหวัดราชบุรี ซึ่งประกอบด้วย 2 วิธีการ คือ วิธีการของเกษตรกรซึ่งใช้สารเคมีป้องกัน

ก�าจัดแมลงศัตรูผัก และวิธีการของกรมวิชาการเกษตร ท่ีใช้ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยร่วมกับการใช้สารเคมี ท�าการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการน�าไส้เดือนฝอยไปใช้ประโยชน์ และการขยายผลโดยร่วมมือกับเกษตรกร กลุ่ม

เกษตรกร และหน่วยงานต่าง ๆ ด�าเนินงานผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานในแปลงเรียนรู้และแปลง

ต้นแบบ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย : 
วิธีการของกรมวิชาการเกษตรเมื่อเทียบกับวิธีการของเกษตรกร ผลการด�าเนินงานพบว่า

1. ให้ผลผลติเฉลีย่จากทกุพชื ได้แก่ หอมแบ่ง กวางตุง้ คะน้า กะหล�า่ปล ีและกะหล�า่ดอก เพ่ิมข้ึน 9.7 - 34.9 

เปอร์เซ็นต์ ผลตอบแทนรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.2 - 1.9 เปอร์เซ็นต์ จากทุกพืช และลดต้นทุนการผลิตเฉลี่ยลดลง 

3.2 - 12.1 เปอร์เซ็นต์ และลดการใช้สารเคมีได้ 43 - 100 เปอร์เซ็นต์ 

2. มกีลุม่เครือข่ายเกษตรกรผลติไส้เดือนฝอยสายพนัธุไ์ทยไว้ใช้เอง 13 กลุ่ม สมาชกิ 270 ราย พ้ืนทีเ่พาะปลกู 

482 ไร่  

3. เกษตรกรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ โดยขอรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ในปี 2560 จ�านวน 130 ราย ได้รับ

การรับรองมาตรฐานการผลิตพืช GAP และพืชอินทรีย์ ของกรมวิชาการเกษตร 84.6 และ 3.8 เปอร์เซ็นต์ ตามล�าดับ

ค�ำหลัก : ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย การผลิตผักในจังหวัดราชบุรี ใบรับรองเกษตรดีที่เหมาะสม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

ส�านักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ผลงานระดับดีเด่น ประเภทงานพัฒนางานวิจัย
ของกรมวิชาการเกษตร
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เทคนิคการตรวจกล้าปาล์มนํ้ามันลูกผสมอย่างรวดเร็ว โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลสนิปส์
Rapid Detection Technique of Oil Palm Seedlings Using SNPs Molecular Markers

จากร่างแผนยุทธศาสตร์ (Roadmap) ปาล์มน�้ามันและน�้ามันปาล์ม โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ในปี 2558 - 2569 ก�าหนดเป้าหมายให้เพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มน�้ามัน 3.8 แสนไร่/ปี ท�าให้มีกล้าปาล์มน�้ามันคุณภาพต�่า
และไม่ตรงตามพันธุ์ออกจ�าหน่าย โดยยังไม่มีวิธีการตรวจสอบคุณภาพกล้าปาล์มน�้ามันที่ผลิตออกมาเป็นจ�านวนมาก 
ซึ่งแม้จะมีกระบวนการผลิตที่เข้มงวดและรัดกุมก็อาจเกิดการปนของปาล์มน�้ามันท่ีไม่ต้องการได้ ในอดีตการจ�าแนก
ปาล์มน�้ามันในระยะกล้าไม่สามารถท�าได้ จ�าเป็นต้องรอถึง 3 ปี จนกว่าต้นปาล์มน�้ามันจะติดผลจึงจะตรวจสอบได้
โดยวิธีการผ่าเมล็ด ในปี 2558 กรมวิชาการเกษตร ได้พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสนิปส์ส�าหรับตรวจสอบชนิดของผล 
หรือยีนควบคุมความหนาของกะลาปาล์มน�้ามัน มีผลท�าให้สามารถตรวจสอบปาล์มน�้ามันชนิดดูรา พิสิเฟอรา และ 
เทเนอราได้โดยไม่ต้องรอจนปาล์มน�้ามันติดผล แต่วิธีการดังกล่าวเป็นการตรวจแบบต้นต่อต้น หากน�าไปใช้ในการ 
ตรวจสอบคณุภาพของต้นกล้าปาล์มน�า้มนัในแปลงผลติซึง่มปีรมิาณต้นกล้าเป็นจ�านวนมากนัน้ ในทางปฏบิตัไิม่สามารถ
ท�าได้ เพราะจะท�าให้มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่สูงมาก 

ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย : 
1. เทคโนโลยีการตรวจคัดกรองคุณภาพของต้นกล้าปาล์มน�้ามันชนิดลูกผสมเทเนอรา (สุราษฎร์ธานี 7) 

โดยวิธีรวมตัวอย่าง สามารถตรวจคัดกรองการปนของต้นดูราในแปลงเพาะกล้าให้มีการปนของปาล์มน�้ามัน 
ชนิดดูราน้อยที่สุดได้ในระยะเวลารวดเร็ว ช่วยควบคุมคุณภาพกล้าพันธุ์ปาล์มน�้ามันให้มีคุณภาพได้มาตรฐานตาม 
พ.ร.บ.พนัธุพ์ชื พ.ศ. 2518 (ฉบบัที ่2 พ.ศ. 2541) สร้างความเชือ่มัน่ให้กบัเกษตรกรทีซ่ือ้พนัธุป์าล์มน�า้มนัไปปลกู และ 
ยังช่วยยกระดับคุณภาพกล้าปาล์มน�้ามัน ผลผลิตปาล์มน�้ามัน และน�้ามันปาล์มของประเทศไทยให้สูงขึ้นด้วย

2. เกษตรกรจะได้รบักล้าปาล์มน�า้มนัพนัธุล์กูผสมเทเนอราท่ีมคีณุภาพด ีถูกต้องตรงตามพนัธุ ์และให้ผลผลติ
สูงไปปลูก เป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน�าเทคนิค MassARRAY ไปใช้ในการจ�าแนกกลุ่มพันธุ์และชนิดของ 
ปาล์มน�้ามัน เพ่ือประโยชน์ในการสร้างแปลงพ่อหรือแม่พันธุ์ในการผลิตต้นกล้าที่มีคุณภาพ รวมทั้งใช้ในโครงการ
ปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน�้ามันต่อไป

ค�ำหลัก : กล้าปาล์มน�้ามัน การตรวจอย่างรวดเร็ว การรวมตัวอย่าง สนิปส์ MassARRAY

ส�านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ศูนย์วิจัยปาล์มน�้ามันสุราษฎร์ธานี

ผลงานระดับดีเด่น ประเภทงานวิจัยประยุกต์
ของกรมวิชาการเกษตร



สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ได้ก่อตั้งมาครบ 43 ปีบริบูรณ์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562  โดยจะ
เห็นว่าได้มีการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ามาตามล�าดับ จนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นน�า มีการบริหารอย่างโปร่งใส 
ประสบความส�าเร็จทัง้ในด้านการรบัฝากเงนิ การให้สนิเช่ือ การลงทนุ สามารถฝ่าฟันอปุสรรคต่าง ๆ  ในการน�าเงนิทีเ่หลอืบางส่วน
ไปลงทุนและได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นที่น่าพึงพอใจ ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกมีการออมทรัพย์มากขึ้นตามล�าดับ และการจัด
สวัสดิการต่าง ๆ อย่างเต็มรูปแบบให้กับสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด เริ่มแรกเมื่อ 43 ปีที่แล้ว มีจ�านวนสมาชิกเพียง 1,546 คน มีทุนเรือนหุ้น
เพียง 479,000 บาท แต่ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีสมาชิกมากกว่า 12,000 คน มีสินทรัพย์มากกว่า 8,000 ล้านบาท จัดเป็นสหกรณ์
ออมทรัพย์ขนาดใหญ่

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ได้ด�าเนินกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์  
และข้อบังคับ มาได้ด้วยดีโดยตลอด การประชุมของคณะกรรมการด�าเนินการทุกครั้ง เป็นไปตามหลักประชาธิปไตยตามแบบ 
สหกรณ์ ซึ่งมีการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระหักล้างกันด้วยเหตุผล ข้อมูล และถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน ดังนั้น จะเห็นว่า 
สมาชิกผู้เป็นเจ้าของกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ทุกท่าน สามารถสบายใจได้ว่าการตัดสินใจใด ๆ  
ในด้านนโยบายตลอดจนการด�าเนินงานต่าง ๆ ทุกขั้นตอนนั้นเน้นความถูกต้องตามหลักเหตุและผล ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ  
และกฎเกณฑ์เป็นส�าคัญ สมดังวิสัยทัศน์ที่ว่า “เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง แบ่งปัน ทันสมัย ประทับใจสมาชิกและสังคม”

การบริหารกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ที่ผ่านมาถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากสภาพ
ปัญหาการเงิน ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนเศรษฐกิจของโลก ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลให้การลงทุนประสบความล�าบาก 
มีข้อจ�ากัดที่ต้องปฏิบัติ แต่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ไม่ว่าทางคณะกรรมการด�าเนินการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ทุกคน ทุกฝ่าย เราได้ฝ่าฟันอุปสรรค และท�าก�าไรตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ 
ซึ่งคาดว่าปีนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด จะสามารถจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกทุกคน อยู่ในอัตรา 
ที่น่าพอใจ แต่เรายังไม่หยุดที่จะพัฒนาต่อไปทุกรูปแบบทั้งด้านการพัฒนาระบบการให้บริการ การบริหารจัดการ เพื่อให้สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ได้เจริญเติบโตขึ้นไปอย่างมั่นคง สมาชิกมั่งค่ัง ยั่งยืนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น รวมทั้งได้จัด 
สวสัดกิารเพิม่มากขึน้ตามล�าดับ เพ่ือให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร จ�ากดั เป็นท่ีพึง่ให้การช่วยเหลอืสมาชกิอย่างแท้จรงิ 
สมดังปณิธานที่ว่า “คุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิกคือความมุ่งมั่นของเรา”

ขอขอบคณุสมาชกิ คณะกรรมการทกุท่าน ตลอดจนเจ้าหน้าทีส่หกรณ์และผูเ้กีย่วข้อง ทีม่ส่ีวนร่วม สนบัสนนุ ร่วมมอื ร่วมใจ 
ในการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปและเป็นที่พึ่งของสมาชิก สังคม และ
ประเทศชาติต่อไป

ในโอกาสนี ้ขอให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิาการเกษตร จ�ากดั ทกุท่านประสบแต่ความสขุ สมหวงั สขุภาพแข็งแรง 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีจิตใจที่เข้มแข็ง 

 (นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์)
 ประธานกรรมการด�าเนินการ
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

สาร
ประธานกรรมการด�าเนินการ

ชุดที่ 44
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คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 44

นำยไพโรจน์ สุวรรณจินดำ

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นำยวินัย ชื่นจิตต์

กรรมการและเลขานุการ

นำยโอภำส จันทสุข

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นำงสำวเสริมสุข สลักเพ็ชร์

ประธานกรรมการ

นำงสำวพชรเกศ จิรสุรัศมิ์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นำยอนันต์ บัลนำลังก์

รองประธานกรรมการ คนที่ 3

นำยพุฒิธร สำริกำ

กรรมการและเหรัญญิก
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คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 44

นำยกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์

กรรมการ

นำยสมหวัง ประเสริฐโส

กรรมการ

นำยอุดร เจริญแสง

กรรมการ

นำยบัวแก้ว บุญวิลัย

กรรมการ

นำยอวยชัย บุญญำนุพงศ์

กรรมการ

นำงสำวธำรทิพย์ นิติชำติ

กรรมการ

นำยสุจิตร ใจจิตร

กรรมการ

นำยปริกำญจน์ สุรพันธ์พิชิต

กรรมการ
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1. นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา ประธานกรรมการ 
2. นายโอภาส  จันทสุข กรรมการ
3. นายอนันต์  บัลนาลังก์ กรรมการ
4. นายสุจิตร  ใจจิตร กรรมการ

1. นายอนันต์ บัลนาลังก์ ประธานกรรมการ 
2. นายสมหวัง ประเสริฐโส กรรมการ
3. นายปริกาญจน์ สุรพันธ์พิชิต กรรมการ
4. นายบัวแก้ว บุญวิลัย กรรมการ 

คณะกรรมการอํานวยการ

คณะกรรมการเงินกู้

5. นายพุฒิธร  สาริกา กรรมการ
6. นายกอบเกียรติ์  บันสิทธิ์ กรรมการ
7. นายวินัย  ชื่นจิตต์ กรรมการและเลขานุการ

5. นางสาวธารทิพย์ นิติชาติ กรรมการ
6. นางสาวพชรเกศ จิรสุรัศมิ์ กรรมการ
7. นายอวยชัย บุญญานุพงศ์ กรรมการและเลขานุการ          

2
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1. นายโอภาส จันทสุข ประธานกรรมการ 
2. นายสมหวัง ประเสริฐโส กรรมการ
3. นายอุดร เจริญแสง กรรมการ
4. นายบัวแก้ว บุญวิลัย กรรมการ

1. นายกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์ ประธานกรรมการ 
2. นายโอภาส จันทสุข กรรมการ 
3. นายวินัย ชื่นจิตต์ กรรมการ
4. นายสุจิตร ใจจิตร กรรมการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหารเงินและการลงทุน

5. นายกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์ กรรมการ
6. นายพุฒิธร สาริกา กรรมการ
7. นางสาวธารทิพย์ นิติชาติ กรรมการและเลขานุการ

5. นายพุฒิธร สาริกา กรรมการ
6. นายอุดร เจริญแสง กรรมการ
7. นางสาวพชรเกศ จิรสุรัศมิ์ กรรมการและเลขานุการ   
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ที่ปรึกษา

นำยประสงค์ ประไพตระกูล

ที่ปรึกษำด้ำนกำรบริหำรเงิน

นำยสุรจิตต์ แก้วชิงดวง

ผู้ตรวจสอบกิจกำร

นำงวรำพร แพสถิตถำวร

ผู้สอบบัญชี

ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนำสินิทธิ์

ผู้ตรวจสอบภำยใน

นำงศิริลักษ์ พร้อมเพรำะ

นำงศิริพร บุญชู

ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย

นำยปรัชญำ วงษำ
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1. นางสุกัญญา  จันทน์สุคนธ์ หัวหน้าฝ่าย

2. นางสาวพรทิพย์  ไหมพรหม

3. นางสาวสุชญา  สมุทคีรี

4. นายรังสรรค์  ภาคภูมิ

5. นายนพดล สุขลาภ

6. นางบุญช่วย  สท้านธรนิล

7. นายสุดใจ  ศรีกระแจะ 

8. นายสมบัติ  พุ่มเมฆ

ฝ่ายจัดการ

นายวุฒิ นิพนธ์กิจ
ผู้จัดการ

(2 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2562)

นายวินัย ชื่นจิตต์
กรรมการท�าหน้าที่ผู้จัดการ

(1 กรกฎาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562)

นางสาวพัณณ์ชิตา เอกสิทธิ์วรากร
ผู้ช่วยผู้จัดการ

รักษาการแทนผู้จัดการ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562

นางสาวกัลยาณี เสมา
ผู้จัดการ

(1 กันยายน 2562 ถึงปัจจุบัน)

ฝ่ายอ�านวยการ

1

5

2

6

3

7

4

8
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1. นางกุลรดา  เอกธนาพัชรกุล

 หัวหน้าฝ่าย  (ถึง 31 ธันวาคม 2562) 

2. นางสาวพัณณ์ชิตา  เอกสิทธิ์วรากร  

 รักษาการหัวหน้าฝ่าย (1 มกราคม 2563 ถึงปัจจุบัน)

3. นายธวัชชัย  ชื่นจิตต์

4. นางสาวกัญญาณัฐ  หันพันตู

5. นายเมธัส  มาเวช

1. นางวรินทร์ยา  สายแสงจันทร์  หัวหน้าฝ่าย   

2. นางชิสา  สุดลาภา

3. นางนิตยา  แสงทอง

4. นางสาวนุชรี  เอียดทอง

5. นางมาลัย  ใจเจริญ

6. นางศรีลักษณ์  กิตติโรจน์รุจิ

7. นางสาวเสาวณี  อุดมวรรณาเขตร

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

ฝ่ายสินเชื่อ

1 2

3 4 5

1 2 3

4 5 6 7
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ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายสารสนเทศ

1. นางภิรมณ์พร จันทรคนธ์      

 หัวหน้าฝ่าย  (ถึง 31 ธันวาคม 2562) 

2. นางสาวจิรวดี  แจ่มใส 

  รักษาการหัวหน้าฝ่าย

 (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึงปัจจุบัน)

3. นางภรณ์พัทธ์ วรภัทรเชาวโรจน์

4. นางสาวภคมน ไชยมหา

5. นางสาวกานต์ธิดา   อนุไวยา

1. นางยุวดี  บุญใหญ่      หัวหน้าฝ่าย   

2. นางสาวชุรีพร แก้ววิชิต

3. นางสาวณัฐยากร  มลิรัตน์

1. นายทวีทรัพย์  นาจ�าปา     หัวหน้าฝ่าย   

2. นายดรินทร์  จ�าเนียรพล

1 2

3 4 5

1 2 3

1 2
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     หน้ำ

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2562 14

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตร จ�ำกัด 16

ส่วนที่ 1 รายงานกิจการประจ�าปี 2562 
 1. แผนกลยุทธ์ สอ.กวก. 3 ปี (2562 - 2564) 18

 2. รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2562 21

 3. รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2562 28

 4. งบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ�าปี 2562 35

 5. รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจ�าปี 2562 60

 6. สิทธิประโยชน์ของสมาชิก และสมาชิกสมทบ 63

 7. กิจกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ประจ�าปี 2562 71

 8. รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ปี 2563 - 2564 82

 9. รายชื่อสมาชิก สมาชิกสมทบถึงแก่กรรม ปี 2561 - 2562 91

 10. ถ้อยแถลงของคณะผู้จัดท�า 178

       

ส่วนที่ 2 เอกสารประกอบการประชุม 
 ระเบียบวำระกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2562
 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 96  

 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 97

 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 152

 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ 153

 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 154

 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 177

สารบัญ
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ที่ สอ.กวก. 182 ว. /2563

 22 มกราคม  2563

เรื่อง     เชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562

เรียน    ผู้แทนสมาชิก (สอ.กวก.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย      1. งบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ�าปี 2562

 2. รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2562

 3. รายงานการตรวจสอบภายใน ประจ�าปี 2562

 4. การแก้ไขข้อบังคับ สอ.กวก.

 5. แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ได้ก�าหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 

2562 ในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 

กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

 ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ/รับรองระเบียบวาระการประชุม

 ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561

 ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561

  3.1 การติดตามผลการอุทธรณ์ขอคืนสมาชิกภาพ

 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

  4.1 รายงานกิจการและผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2562

  4.2 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2562

  4.3 รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจ�าปี 2562

  4.4 สมาชิกเข้าใหม่และหมดสมาชิกภาพ ประจ�าปี 2562

 ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพื่อพิจารณา

  5.1 งบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 

   ประจ�าปี 2562

  5.2 การจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2562

  5.3 แผนงานและประมาณการรายได้ - รายจ่าย ประจ�าปี 2563

  5.4 งบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด
DEPARTMENT OF AGRICULTURE SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE.LTD
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 08 04390844, 08 75574506, 08 49223897, 08 46520771, 0 29405088-9, 0 29406825-6 
โทรสาร 0 25611502 e-mail : doacoop@gmail.com / www.doacoop.com



15สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำากัด

  5.5 การน�าเงินไปฝากหรือลงทุนอย่างอื่น ประจ�าปี 2563

  5.6 การก�าหนดวงเงินซึ่งอาจกู้ยืม ประจ�าปี 2563

  5.7 การพจิารณาเหน็ชอบให้เงนิปันผลเฉล่ียคืนค้างจ่าย ทีไ่ด้ประกาศไปแล้ว 

   เพื่อน�าเข้าเงินทุนส�ารอง

  5.8 การคัดเลือกและก�าหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2563

  5.9 การแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด
  5.10 วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ

  5.11 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 45 และเลือกตั้ง 

   ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2563
  5.12 การพิจารณาการอุทธรณ์ของสมาชิกที่ถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิก
 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย 
จักขอบคุณยิ่ง

 
 ขอแสดงความนับถือ

 (นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์)
 ประธานกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 44
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด
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วัตถุประสงค์

 วัตถุประสงค์และอ�านาจกระท�าการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด เป็นดังนี้

 วัตถุประสงค์  สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก  

โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามอุดมการณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

 (1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง และ

ได้รับประโยชน์ตามสมควร

 (2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

 (3)  ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก

 (4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการด�ารงชีพของสมาชิก

 (5) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร ชุมชน ภาคเอกชน 

และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์

 (6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน

 อ�ำนำจกระท�ำกำร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอ�านาจกระท�าการ ดังต่อไปนี้

 (1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

 (2) จัดหาทุนเพื่อด�าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

 (3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก

 (4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

 (5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

 (6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

 (7) ซ้ือหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจ อันท�าให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการ 

ของสหกรณ์

 (8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

 (9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน

 (10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก�าหนด

 (11) ด�าเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ

 (12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว

 (13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก

 (14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด

 (15) ด�าเนินการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน

 (16) กระท�าการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าว

ข้างต้น รวมถงึซือ้ ถอืกรรมสทิธิห์รอืทรพัย์สทิธคิรอบครอง กู ้ยมื เช่าหรอืให้เช่า  เช่าซือ้หรอืให้เช่าซือ้ โอนหรอืรบัโอน 

สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจ�าหน่าย จ�านองหรือรับจ�านอง จ�าน�าหรือรับจ�าน�าด้วยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพย์สิน

แก่สมาชิกหรือของสมาชิก
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ส่วนที่

รายงานกิจการ
ประจำาปี 2562

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

1
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วิสัยทัศน ์ เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง แบ่งปัน ทันสมัย ประทับใจสมำชิกและสังคม

คำ่นิยมร่วม ซื่อสัตย์   โปร่งใส   ใส่ใจบริกำร 

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการออมให้เหมาะสม

 2. พัฒนาธุรกิจสินเชื่อและการลงทุนเพื่อความมั่นคงและความมีเสถียรภาพของสหกรณ์

 3. พัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

 4. จัดสวัสดิการเพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 5. ส่งเสริมและสนับสนุนขบวนการสหกรณ์ และกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนกำรออมให้เหมำะสม

วัตถุประสงค์ที่ 1.1 ส่งเสริมกำรออมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตของสมำชิก 

  กลยุทธ ์ 1.1.1 ก�าหนดดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงกว่าธนาคาร

    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) ให้สมาชิกน�าเงินมาฝากเพิ่มขึ้น 

   1.1.2 เปิดบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงเพื่อจูงใจสมาชิกเก็บออมไว้ใช้เมื่อเกษียณ

    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) ให้สมาชิกมีเงินฝากระยะยาวเพิ่มขึ้น 

   1.1.3 ให้สมาชิกมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์

    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) ให้สมาชิกมีจ�านวนบัญชีเงินฝากเพิ่มขึ้น 

พันธกิจที่ 2  พัฒนำธุรกิจสินเชื่อและกำรลงทุนเพื่อควำมมั่นคงและควำมมีเสถียรภำพของสหกรณ์

วัตถุประสงค์ที่ 2.1 สร้ำงควำมเข้มแข็งมั่นคงทำงด้ำนสินเชื่อ 

  กลยุทธ ์ 2.1.1 พัฒนาความสามารถในการบริหารสินเชื่อด้วยระบบที่ทันสมัย

    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) สมาชิกได ้รับบริการสินเชื่อด ้วยความ 

      ถูกต้อง รวดเร็ว 

   2.1.2 ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลแก่สมาชิก

    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) ลดจ�านวนสมาชิกที่กู้วนซ�้า 

   2.1.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อตามความจ�าเป็น

    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ตรงความต้องการ 

      ของสมาชิก 

1. แผนกลยุทธ์ สอ.กวก. 3 ปี (2562 - 2564)
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วัตถุประสงค์ที่ 2.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งมั่นคงทำงดำ้นกำรลงทุน

  กลยุทธ ์ 2.2.1 พัฒนาความสามารถในการบริหารการลงทุนด้วยระบบที่ทันสมัย

    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ (1) สหกรณ์มีการบริหารการลงทุนที่รวดเร็ว 

   2.2.2 ให้ความรูด้้านการบรหิารการเงนิของสหกรณ์แก่สมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่

    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ (1) สมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่มีความรู ้

      ความเข ้าใจด ้านการเงินของสหกรณ์ 

      ในทิศทางเดียวกัน 

วัตถุประสงค์ที่ 2.3 ให้สหกรณ์ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจำกกำรลงทุน

  กลยุทธ ์ 2.3.1 เพิ่มช่องทางการลงทุนที่หลากหลาย

    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ (1) รายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้น 

     (2) ต้นทุนการลงทุนลดลง 

พันธกิจที่ 3  พัฒนำกำรบริหำรงำนตำมหลักธรรมำภิบำล

วัตถุประสงค์ที่ 3.1 พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ

  กลยุทธ ์ 3.1.1 ส่งเสริมความรู้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ (1) สหกรณ ์มี การบริหารงานที่ โปร ่ ง ใส 

      ตรวจสอบได้ 

   3.1.2 จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่ดี

    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ (1) มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 

     (2) ลดจ�านวนสัญญาที่ไม่สมบูรณ์ 

     (3) ก�าหนดกรอบนโยบายการลงทุนท่ีชัดเจน 

      ตามระเบยีบข้อบังคบัและกฎหมายก�าหนด 

     (4) ลดหนี้เสียของสหกรณ์

   3.1.3 จัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานของสหกรณ์

    วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) การปรบัปรุงคูมื่อการปฏิบตังิานให้เป็นระบบ 

วัตถุประสงค์ที่ 3.2 พัฒนำระบบงำนสหกรณ์โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยในยุค 4.0

  กลยุทธ ์ 3.2.1 จัดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างสหกรณ์และสมาชิก

    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ (1) สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ 

      อย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

   3.2.2 พัฒนาระบบการให้ข้อมูลสมาชิกด้วยโมบายแอปพลิเคชัน

    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ (1) สมาชิกได้รับความสะดวก 

     (2) ลดขั้นตอนการท�างานภายในสหกรณ์ 
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วัตถุประสงค์ที่ 3.3 พัฒนำสมำชิก กรรมกำร เจำ้หน้ำที่ให้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนสหกรณ์

  กลยุทธ ์ 3.3.1  ถ่ายทอดความรู้ด้านอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ และสร้าง 

    ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง

    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) มีการพัฒนาหลักสูตรด ้านอุดมการณ์  

      หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่สมาชิก  

      กรรมการ และเจ้าหน้าที่ 

   3.3.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมระหว่างผู้แทนสมาชิกและสมาชิก

    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) ผู ้แทนสมาชิกและสมาชิกมีส ่วนร ่วม 

      ในการท�ากิจกรรมร่วมกัน 

พันธกิจที่ 4  จัดสวัสดิกำรเพื่อให้สมำชิกมีคุณภำพชีวิตที่ดี

วัตถุประสงค์ที่ 4.1 ให้สมำชิกได้รับสวัสดิกำรที่เหมำะสม

  กลยุทธ ์ 4.1.1 ปรับปรุงสวัสดิการให้ดีขึ้น

    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) สมาชิกได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสม 

      และทั่วถึง 

     (2) เพิม่ประเภทสวสัดกิารให้มคีวามหลากหลาย 

   4.1.2 ส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น 

    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) สหกรณ์สนับสนุนการให้ความรู ้ในการ 

      ประกอบอาชีพเสริม 

   4.1.3 ส่งเสริมแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสมาชิก 

    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) มีการน�าแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ 

      พอเพียงมาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพ 

      ชีวิตของสมาชิก

พันธกิจที่ 5  ส่งเสริมและสนับสนุนขบวนกำรสหกรณ์ และกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์ที่ 5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของสหกรณ์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

  กลยุทธ ์ 5.1.1 สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสม

    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 

   5.1.2 ส่งเสริมกิจกรรมขบวนการสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง

    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) ส่งเสรมิขบวนการสหกรณ์ให้มคีวามเข้มแขง็ 

   5.1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

    สิ่งแวดล้อม

    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) ส ่ ง เ สริ มและสนับสนุนการอนุ รั กษ  ์

      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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สินทรัพย์ 
ณ 31 ธันวาคม 2562

  ล้านบาท  ร้อยละ

n เงินฝากสถาบันการเงิน  53.93  0.65

n เงินให้สมาชิกกู้  3,440.34  41.22

n เงินฝากและเงินลงทุน  4,799.03  57.50

n อื่น ๆ  52.65  0.63

 รวม  8,345.95   100.00

 

ทุนด�าเนินงาน 
ณ 31 ธันวาคม 2562

   ล้านบาท  ร้อยละ

n ทุนเรือนหุ้น  2,651.70  31.77

n เงินรับฝาก  3,269.71  39.18

n เงินกู้ยืมระยะสั้น  1,580.00  18.93

n ทุนส�ารอง  321.43  3.85

n ทุนสะสมตามข้อบังคับ 22.18 0.27

n ก�าไรสุทธิประจ�าปี 205.73 2.47

n อื่น ๆ  295.20 3.53
 รวม 8,345.95 100.00

เงินให้สมาชิกกู้
ณ 31 ธันวาคม 2562 

  ล้านบาท  ร้อยละ

n เงินกู้ฉุกเฉิน  25.64 0.75

n เงินกู้สามัญ  3,127.29  90.90

n เงินกู้พิเศษ  287.41  8.35
 รวม 3,440.34 100.00

2. รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2562

8.35%

90.90%

0.75%

39.18%

31.77%

3.85%
0.27% 2.47%

3.53%

18.93%

57.50%

0.63% 0.65%

41.22%
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ปี พ.ศ.
สมำชิก 

(คน)

ทุน

เรือนหุ้น

เงินทุน

ส�ำรอง

เงิน

รับฝำก

สินทรัพย์

รวม

เงินให้

สมำชิกกู้

เงินฝำก

และกำร

ลงทุน

รำยได้ รำยจ่ำย ก�ำไรสุทธิ

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

2561 12,773 2,478.42 294.23 2,906.90 7,729.49 3,373.49 4,239.79 342.73 153.91 188.82

2562 12,703 2,651.70 321.43 3,269.71 8,345.95 3,440.34 4,799.03 377.59 171.86 205.73

ตารางแสดงผลการด�าเนินงานระหว่างปี 2526 - 2562
หน่วย : ล้ำนบำท
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  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ต้ังแต่ 

เดอืนพฤษภาคม 2519 ถงึปัจจุบนัเป็นเวลา 43 ปี ผลการด�าเนนิงานของสหกรณ์ประสบความส�าเรจ็ เจรญิก้าวหน้า  

มาเป็นล�าดับ และคาดหวังว่าสหกรณ์ของเราจะเป็นสหกรณ์ที่มีความเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนและมั่นคงตลอดไป

  ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 44 พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกคน ได้บริหารงานด้วย

ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการ

เกษตร จ�ากดั จนประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างยิง่ จงึขอสรปุรายงานกจิการและผลการด�าเนนิงาน ส�าหรบัปีสิน้สดุ 

ทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้สมาชิกทราบ ตามข้อบังคับ ข้อ 65 (4) ดังต่อไปนี้

 (1) จ�ำนวนสมำชิก สมำชิกสมทบ และฐำนะทำงกำรเงินเปรียบเทียบกับปี 2561 (ณ สิ้นปี)

รำยกำร ปี 2562 ปี 2561 + เพิ่ม - ลด ร้อยละ

 1. จ�านวนสมาชิก 12,251 12,330 - 79 - 0.64

 2. จ�านวนสมาชิกสมทบ 452 443 + 9 + 2.03

 3. สินทรัพย์รวม 8,345,954,734.50 7,729,487,065.70 + 616,467,668.80 + 7.98

 4. ทุนเรือนหุ้นสมาชิกที่ช�าระแล้ว 2,586,965,300.00 2,420,671,890.00 + 166,293,410.00 + 6.87

 5. ทุนเรือนหุ้นสมาชิกสมทบที่ช�าระแล้ว 64,731,030.00 57,744,660.00 + 6,986,370.00 + 12.10

 6. เงินทุนส�ารอง 321,432,786.12 294,229,735.52 + 27,203,050.60 + 9.25

 7. ทุนสะสมตามข้อบังคับ 22,177,186.58 23,332,818.08 - 1,155,631.50 - 4.95

 8. เงินรับฝากออมทรัพย์ 113,503,842.62 104,005,632.85 + 9,498,209.77 + 9.13

 9. เงินรับฝากออมทรัพย์สมาชิกสมทบ 9,922,727.91 8,542,474.75 + 1,380,253.16 + 16.16

 10. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2,590,538,476.75 2,277,416,239.33 + 313,122,237.42 + 13.75

 11. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสมาชิกสมทบ 510,614,953.45 476,702,701.91 + 33,912,251.54 + 7.11

 12. เงินรับฝากประจ�า 45,126,120.77 40,235,944.03 + 4,890,176.74 + 12.15

 13. เงินให้สมาชิกกู้ระหว่างปี 1,915,470,323.75 2,035,680,285.75 - 120,209,962.00 - -5.91

 14. ช�าระคืนเงินกู้จากสมาชิกระหว่างปี 1,848,619,791.60 1,900,778,735.06 - 52,158,943.46 - -2.74

*15. ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก 3,440,343,903.19 3,373,493,371.04 + 66,850,532.15 + 1.98

 16. ทุนด�าเนินการ 8,345,954,734.50 7,729,487.065.70 + 616,467,668.80 + 7.98

ก�ำไรสุทธิ 205,730,609.55 188,822,966.95 + 16,907,642.60 + 8.95

 (2) ทุนเรือนหุ้น

  ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 สมาชกิมหีุน้ในสหกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิาการเกษตร จ�ากดั เป็นเงนิจ�านวน 

2,478,416,550 บาท จ่ายค่าหุ้นคืนสมาชิก 50,834,060 บาท และสมาชิกส่งค่าหุ้นเพิ่ม จ�านวน 224,113,840 

บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีทุนเรือนหุ้นเป็นเงินจ�านวน 2,651,696,330 บาท 

  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ก�าหนดไว้ในข้อ 7 การงดช�าระเงิน 

ค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ช�าระเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 200 งวดเดือน หรือเป็นจ�านวนเงินไม่น้อยกว่า 

หมำยเหต ุ    *15 ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก เป็นลูกหนี้ก่อนตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,434,723.50 บาท
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100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดช�าระค่าหุ้นรายเดือนก็ได้ โดยแจ้งความจ�านง

เป็นหนงัสอืต่อผู้จดัการ หรอืในกรณทีีส่มาชิกได้ช�าระค่าหุน้รายเดอืนตามก�าหนดแล้ว ขาดส่งค่าหุ้นรายเดือนสามงวด

ติดต่อกัน และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ ถือว่าแสดงความจ�านงจะงดช�าระค่าหุ้นรายเดือน ให้ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ 

ตามหลักเกณฑ์และแจ้งให้คณะกรรมการอ�านวยการทราบ

  สมาชิกสมทบที่ได้ช�าระเงินค่าหุ้นรายเดือน ไม่น้อยกว่า 200 งวดเดือน หรือเป็นจ�านวนเงินไม่น้อยกว่า 

50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดช�าระค่าหุ้นรายเดือนก็ได้ โดยแจ้งความจ�านงเป็น 

หนังสือต่อผู้จัดการ หรือในกรณีที่สมาชิกสมทบได้ช�าระค่าหุ้นรายเดือนตามก�าหนดแล้ว ขาดส่งค่าหุ้นรายเดือน 

สามงวดติดต่อกัน และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ ถือว่าแสดงความจ�านงจะงดช�าระค่าหุ้นรายเดือน ให้ผู้จัดการพิจารณา

อนุมัติตามหลักเกณฑ์และแจ้งให้คณะกรรมการอ�านวยการทราบ

 (3) เงินรับฝำก คงเหลือ ณ วันสิ้นปี

ประเภท
จ�ำนวน

สัญญำ
2562

จ�ำนวน

สัญญำ
2561 เพิ่ม - ลด

 1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 4,665 93,773,193.75 4,895 88,130,600.00 + 5,642,593.75

 2. เงินกู้สามัญ 3,137 1,238,777,700.00 3,422 1,544,704,000.00 - 305,926,300.00

 3. กู้ไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้น 3,337 513,856,330.00 1,567 250,714,200.00 + 263,142,130.00

 4. กู้ไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้น (สมทบ) 103 8,166,200.00 864 81,825,000.00 - 73,658,800.00

 5. เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 26 846,600.00 34 845,800.00 + 800.00

 6. เงินกู้โครงการรางวัลชีวิต 83 2,891,300.00 14 720,900.00 + 2,170,400.00

 7. เงินกู้พิเศษ 87 57,159,000.00 88 67,085,785.75 - 9,926,785.75

*8. เงินกู้โครงการคลินิกสหกรณ์ - - 4 1,654,000.00 - 1,654,000.00

รวม 11,438 1,915,470,323.75 10,888 2,035,680,285.75 - 120,209,962.00

ประเภท ปี 2562 (บำท) ปี 2561 (บำท) + เพิ่ม  - ลด (บำท)

1. ออมทรัพย์ 113,503,842.62 104,005,632.85 + 9,498,209.77

2. ออมทรัพย์สมาชิกสมทบ 9,922,727.91 8,542,474.75 + 1,380,253.16

3. ออมทรัพย์พิเศษ 2,590,538,476.75 2,277,416,239.33 + 313,122,237.42

4. ออมทรัพย์พิเศษสมาชิกสมทบ 510,614,953.45 476,702,701.91 + 33,912,251.54

5. ประจ�า 45,126,120.77 40,235,944.03 + 4,890,176.75

รวม 3,269,706,121.50 2,906,902,992.87 + 362,803,128.63

 (4) กำรอนุมัติเงินให้กู้แก่สมำชิกระหว่ำงปี

หมำยเหต ุ    *ปิดโครงการแล้ว
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 (6) สวัสดิกำร

  ในปี 2562 คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 44 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ได้อนุมัติ

จ่ายทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิก เป็นเงินจ�านวน 1,590,200 บาท โดยแยกเป็นรายการต่าง ๆ ได้ ดังนี้

  (6.1) เงินสวัสดิกำร – ทุนกำรศึกษำ

  ในปี 2562 คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 44 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด  

ได้อนุมติัทนุการศกึษาเป็นเงินจ�านวน 1,534,200 บาท มสีมาชิกรบัทุนการศกึษาของบุตร จ�านวน 812 ทุน แบ่งออกเป็น  

2 ประเภท ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ระดับ
ทุนละ 

(บำท)

ทุนประเภทเรียนดี ทุนประเภทรำยได้น้อย

สมำชิก เป็นเงิน สมำชิก เป็นเงิน

1. ประถมศึกษา 1,400 170 238,000 117 163,800

2. มัธยมศึกษาตอนต้น 1,600 72 115,200 84 134,400

3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 1,800 66 118,800 100 180,000

4. อาชีวศึกษา (ปวส.) 2,000 5 10,000 20 40,000

5. อุดมศึกษา 3,000 108 324,000 70 210,000

รวม 421 806,000 391 728,200

ประเภท
ปี 2562 ปี 2561

+ เพิ่ม - ลด (บำท)
จ�ำนวนเงิน (บำท) สัดส่วน (%) จ�ำนวนเงิน (บำท) สัดส่วน (%)

 1. เงินฝากสหกรณ์อื่น 965,175,295.35 20.11 460,150,268.09 10.85 + 505,025,027.26

*2. พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ 18,110,800.00 0.38 17,755,200.00 0.42 + 355,600.00

*3. หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ 300,116,500.00 6.25 623,558,000.00 14.71 - 323,441,500.00

*4. หุ้นกู้เอกชน 3,513,041,500.00 73.20 3,135,915,500.00 73.96 + 377,126,000.00

 5. หุ้น ชสอ./สหกรณ์อื่น 2,588,000.00 0.06 2,413,000.00 0.06 + 175,000.00

รวม 4,799,032,095.35 100.00 4,239,791,968.09 100.00 + 559,240,127.26

 (5) เงินฝำกและเงินลงทุน

หมำยเหต ุ *2, 3, 4  เงินลงทุนแสดงด้วยราคาตลาดที่รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนแล้ว 265,268,800.00 บาท

  และในปี 2562 คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดท่ี 44 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด 

ได้อนุมัติทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเงินจ�านวน 56,000 บาท มีสมาชิก 

รับทุนการศึกษาของบุตรจ�านวน 28 ทุน ตามรายละเอียด ดังนี้
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ระดับ
ทุนละ 

(บำท)

ทุนประเภทเรียนดี ทุนประเภทรำยได้น้อย

สมำชิก เป็นเงิน สมำชิก เป็นเงิน

1. ประถมศึกษา 1,400 - - 8 11,200

2. มัธยมศึกษาตอนต้น 1,600 1 1,600 5 8,000

3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 1,800 1 1,800 3 5,400

4. อาชีวศึกษา (ปวส.) 2,000 1 2,000 1 2,000

5. อุดมศึกษา 3,000 3 9,000 5 15,000

รวม 6 14,400 22 41,600

  การอนุมัติจ่ายทุนการศึกษาส�าหรับบุตรสมาชิกรายปี ในปี 2562 จ�านวน 840 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

1,590,200 บาท

  การอนุมัติจ่ายทุนการศึกษาส�าหรับบุตรสมาชิกประเภทต่อเนื่อง ประจ�าปี 2562 ดังนี้

   - ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) จ�านวน 1 ทุน เป็นเงิน 20,000 บาท

  (6.2) เงินสงเครำะห์สมำชิกที่ได้รับภัยพิบัติ

   - สมาชิกผู้ประสบอุทกภัย    55 ราย จ�านวน 217,000 บาท

   - สมาชิกผู้ประสบวาตภัย 33 ราย จ�านวน 122,500 บาท

   - สมาชิกผู้ประสบอัคคีภัย 2 ราย จ�านวน 50,000 บาท

   - สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติอื่น ๆ - ราย จ�านวน - บาท

   เป็นเงินทั้งสิ้น    389,500 บาท

  (6.3) เงินสงเครำะห์เกี่ยวกับกำรจัดงำนศพสมำชิก (ค่ำพวงหรีด)

   ช่วยเหลือค่าพวงหรีดให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม จ�านวน 6 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท

  (6.4) เงินสงเครำะห์คู่สมรสสมำชิกถึงแก่กรรม

   ได้จ่ายเงินสงเคราะห์คู่สมรสสมาชิกถึงแก่กรรม จ�านวน 28 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 140,000 บาท

  (6.5) เงินสงเครำะห์ครอบครัวสมำชิกถึงแก่กรรม 

   ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครวัสมาชกิถึงแก่กรรม จ�านวน 161 ราย เป็นเงนิทัง้สิน้ 241,500 บาท

  (6.6) เงินสวัสดิกำร - เพื่อกำรเข้ำรับรักษำพยำบำล

   ได้จ่ายเงินสวัสดิการ - เพื่อการเข้ารับรักษาพยาบาล ให้แก่สมาชิก จ�านวน 577 ราย เป็นเงิน 

ทั้งสิ้น 977,200 บาท

  (6.7) เงินสวัสดิกำร – สงเครำะห์สมำชิกผู้ทุพพลภำพ

   ได้จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้ทุพพลภาพ จ�านวน 16 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น  

346,000 บาท 
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  (6.8)  เงินสวัสดิกำรผู้สูงวัย

   ได้จ่ายเงินให้สมาชิกที่มีอายุครบ 65 ปีและมีอายุการเป็นสมาชิก 20 ปีขึ้นไป จ�านวน 341 ราย 

เป็นเงินทั้งสิ้น 1,160,000 บาท

 (7) กองทุนคุ้มครองสมำชิก

  ในปี 2562 คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดท่ี 44 ได้อนุมัติจ่ายเงินกองทุนคุ้มครองสมาชิก จ�านวน 

2,309 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 19,803,500 บาท ตามรายการดังนี้

  (7.1) เงินสงเครำะห์สมำชิกที่ถึงแก่กรรม

   จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์สมาชิกให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม จ�านวน 78 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 

8,630,000 บาท

  (7.2) เงินสงเครำะห์สมำชิกอำวุโส

   จ่ายเงินให้สมาชิกที่มีอายุครบ 61 ปีขึ้นไป จ�านวน 2,231 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 11,173,500 บาท 

โดยจ่ายเป็นเงินสด จ�านวน 8 ราย เป็นเงิน 40,000 บาท น�ามาหักช�าระหนี้ จ�านวน 104 ราย เป็นเงิน 520,000 บาท  

และโอนเข้าบัญชีสมาชิก จ�านวน 2,119 ราย เป็นเงิน 10,613,500 บาท

 (8) เงินเพื่อกำรกุศล กำรกีฬำ และสำธำรณประโยชน์

  ได้จ่ายเงินเพื่อการกุศล การกีฬา และสาธารณประโยชน์ให้แก่สหกรณ์ และหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

       (8.1) ร่วมท�าบุญทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน กับกรมวิชาการเกษตร จ�านวน 50,000 บาท 

กรมการข้าว 10,000 บาท

  (8.2) ร่วมท�าบุญกับสมาชิก ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล วัด และกลุ่มเครือข่าย

สหกรณ์ 39,300 บาท

  (8.3) กีฬากรมวิชาการเกษตร 100,000 บาท

  (8.4) จัดงานผู้เกษียณอายุราชการกรมหม่อนไหม 5,000 บาท

  (8.5) จัดงานผู้เกษียณอายุราชการกรมการข้าว 5,000 บาท
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3. รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2562

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพยก์รมวิชาการเกษตร จ ากัด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2562 

 
เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมวิชาการเกษตร  จ ากัด 
 

ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมวิชาการเกษตร จ ากัด  ได้มีมติเลือกตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจ าปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2562 นั้น  ข้าพเจ้าได้ท าการตรวจสอบและเสนอผลการตรวจสอบกิจการเป็นประจ าทุกเดือนต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการแล้วนั้น  ข้าพเจ้าขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการประจ าปี 2562 โดยสรุปดังต่อไปนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบตัิงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคมุการเงินตามหลักการ

บริหารงานท่ัวไป 
1.2 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ 
1.3 เพื่อตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของสหกรณ์และอื่น ๆ 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก าหนดของสหกรณ์ 
2.3 ตรวจสอบการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  ระเบียบและมติที่ประชุม 
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่

ก าหนดไว้ 
3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

3.1 ด้านบริหารงานทั่วไป  สหกรณ์มีการก าหนดนโยบายการด าเนินงานดา้นตา่ง ๆ  ไวเ้หมาะสม   
มีการประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายอย่างชัดเจน ตลอดจนควบคุมการใช้จ่ายตามงบประมาณที่ได้จัดท า
ไว ้สหกรณ์มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพื่อเสนอผลการด าเนินงานในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
เป็นประจ าทุกเดือน และมีการติดตามเร่งรัดลูกหนี้ที่มีปัญหา การบริหารงานเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและมติที่
ประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งมติที่ประชุมใหญ่  และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์มีความรู้  
ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามที่ก าหนดและตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.2 ด้านการบัญชี  สหกรณ์บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  การจัดท าบัญชี
เรียบร้อย  และเป็นไปตามระบบบัญชีที่ทางราชการก าหนด มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน    
พอถือใช้เป็นหลักฐานได้การจัดท าบัญชีย่อยและทะเบียนต่างๆ เช่น  ลูกหนี้เงินกู้ เงินรับฝาก และทุนเรือนหุ้น   
เรียบร้อยและมียอดตรงกับบัญชีคุมยอด 

3.3 ด้านการเงิน  สหกรณ์มีการก าหนดให้เกบ็รักษาเงินสดไว้ได้ไม่เกินวันละ 200,000.00 บาท   
และก่อนวันสิ้นเดือนไม่เกินวันละ 300,000.00 บาท เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปีและวันตรวจนับเงินสดซึ่งจะตรวจนับ
เงินสดทุกครั้งท่ีเข้าตรวจสอบ ถูกต้องตรงตามบัญชีและเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงินสด    
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เงินสด  เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่น   ณ วันสิ้นปีมียอดคงเหลือ ดังนี้   
รายการ 

 
31 ธ.ค.62 

(บาท) 
31 ธ.ค.61 

(บาท) 
 เพิ่มขึ้น ( ลดลง) 

(บาท) 
เงินสด 198,432.00 196,624.75 1,807.25 
เงินฝากธนาคารทุกธนาคาร 53,727,739.27 59,570,722.60 (5,842,983.33) 
เงินฝากสหกรณ์อื่น 965,175,295.35 460,150,268.09 505,025,027.26 

รวม 1,019,101,466.62 519,917,615.44 499,183,851.18 
เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่น มียอดถูกต้องตรงกับบัญชีธนาคาร ชุมนุมสหกรณ์และ

สหกรณ์อื่นทุกแห่ง 
 
3.4 สมาชิกของสหกรณ์  จ านวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี มียอดคงเหลือ ดังนี ้         

รายการ 
 

31 ธ.ค.62 
(คน) 

31 ธ.ค.61 
(คน) 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
(คน) 

สมาชิกสามัญ 12,251 12,330 (79) 
สมาชิกสมทบ 452 443 9 

รวม 12,703 12,773 (70) 
 
 

3.5 ด้านการลงทุน 
  สหกรณ์ลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ ์หุ้นกู้ และพันธบัตรรัฐบาล  ณ วันสิ้นปีมียอดคงเหลือ ดังนี ้  

รายการ 
 

31 ธ.ค.62 
(บาท) 

31 ธ.ค.61 
(บาท) 

 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
(บาท) 

หุ้นชุมนุมสหกรณ ์ 2,478,000.00 2,303,000.00 175,000.00 
หุ้นชุมนุมสอ.ไทย ไอซีที จ ากัด 
หัก ค่าเผื่อการปรับมลูค่าเงิน
ลงทุน      

110,000.00 
(110,000.00) 

0.00 

110,000.00 
(110,000.00) 

0.00 

0.00 

หุ้นกู ้
บวก ค่าเผื่อการปรับมลูค่าเงิน
ลงทุน 

3,566,000,000.00 
265,268,800.00 

3,831,268,800.00    

3,646,000,000.00 
131,228,700.00 

3,777,228,700.00 

(80,000,000.00) 
(134,040,100.00) 

54,040,100.00 
รวม 3,833,746,800.00 3,779,531,700.00 54,215,100.00 

การลงทุนของสหกรณ์เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง  
ข้อก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ ์
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3.6 ด้านสินเชื่อ สหกรณ์จ่ายเงินให้สมาชิกกู้ยืมและมียอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ดังนี้    
 สัญญา 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2562 ลูกหนี้คงเหลือ 31 ธ.ค. 62 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2,488 80,926,500.00 19,129,511.50 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM                     2,037 11,036,793.75 6,005,924.75 
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสมาชิกสมทบ          140 1,809,900.00 507,200.00 
                 รวม 4,665 93,773,193.75 25,642,636.25 
เงินกู้สามัญ-ปกต ิ 346 214,829,200.00 970,451,822.81 
เงินกู้สามัญ-เพื่อการศึกษา                                                                                              16 570,000.00 195,800.00 
เงินกู้สามัญ-โครงการรางวัลชีวิต                                                                                    33 1,192,300.00 865,605.25 
เงินกู้สามัญ-ผู้ประสพภยั                                                                                                          2 100,000.00 129,181.48 
เงินกู้สามัญ-ไม่เกิน90% ของทุนเรือนหุ้น                                                                                3,337 513,856,330.00 437,368,274.11 
เงินกู้สามัญ-ท าประกัน                                                                                                                              - 0.00 1,651,154.75 
เงินกู้สามัญ-ไม่เกิน90%ของทุนเรือนหุ้น
(พรก)  

103 8,166,200.00 16,022,970.53 
เงินกู้สามัญ-สมาชิกสมทบ                                                                                      2,293 344,378,400.00 265,580,167.74 
เงินกู้สามัญ(พรก)-ไม่ท าประกันผู้ค้ า 88 13,835,200.00 13,473,787.50 
เงินกู้สามัญ- เกิน 1 ล้านบาท                                                                                 357 542,589,700.00 1,140,509,946.27 
เงินกู้สามัญ-เกิน 2 ล้านบาท  51 123,045,200.00 276,561,980.50 
เงินกู้สามัญ-เพื่อการศึกษา(พรก)                                                                                      10 276,600.00 20,100.00 
เงินกู้สามัญ-โครงการรางวัลชีวิต(พรก)                                                                                           50 1,699,000.00 452,700.00 
เงินกู้สามัญ-ผู้ประสพภยั(ภาคใต้)                                                                                            - 0.00 3,038.00 
เงินกู้สามัญ-โครงการคลินิกสหกรณ์                                                                           - 0.00 2,661,958.35 
                รวม 6,686 1,764,538,130.00 3,125,948,487.29 
เงินกู้พิเศษ-ปกติ                                                                                                                  10 4,885,000.00 36,112,661.19 
เงินกู้พิเศษ-โครงการอนาคตเป็นสขุ                                                                             - 0.00 5,437,459.50 
เงินกู้พิเศษ-โครงการบ้านในฝัน                                                                                  - 0.00 6,708,405.00 
เงินกู้พิเศษ-โครงการเพิม่สุข                                                                                        - 0.00 7,048,865.25 
เงินกู้พิเศษ-GREEN HOME 1                                                                                     15 9,883,000.00 115,781,592.91 
เงินกู้พิเศษ-GREEN HOME 2                                                                                        - 0.00 1,297,423.75 
เงินกู้พิเศษ-ปกติ(สมทบ)                                                                                           25 12,180,000.00 38,861,882.23 
เงินกู้พิเศษ-GREEN HOME(พรก)                                                                                     37 30,211,000.00 76,162,648.32 
                รวม 87 57,159,000.00 287,410,938.15 
รวมท้ังสิ้น 
หัก  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 

11,438 1,915,470,323.75 3,439,002,061.69 
(92,882.00) 

ลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ-สุทธ ิ   3,438,909,179.69 
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              ได้ตรวจสอบด้านการใหเ้งินกู้ โดยตรวจสอบสัญญาเงินกู้และการค้ าประกันมีการจัดท าไว้ครบถ้วน  
และเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ ์       
การประมวลผลข้อมลูของลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ ณ วันสิ้นปี เรียบร้อยและตรงกับบัญชีคุมยอด  

ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง  ยอดยกมาต้นเดือน จ านวน 41,714.25 บาท เพิ่มระหว่างเดือน  
จ านวน  82,104,389.90 บาท รับช าระระหว่างเดือน  จ านวน  82,146,104.15 บาท  ไม่มียอดคงเหลือสิ้นเดือน 

ลูกหนี้ตามค าพิพากษา ของนางดวงกมล  ชลายคุปต์  จ านวน 1,341,841.50 บาท  สหกรณ์    
ได้ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไว้เต็มจ านวนแล้ว 

 
3.7 ด้านเงินรับฝาก 
สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิก 3 ประเภท การรับฝากและถอนเงินรับฝากเป็นไปตามระเบียบที่

สหกรณ์ก าหนด  มียอดคงเหลือดังนี้ 
                                                            

รายการ 
 

ฝากระหว่างป ี
(บาท) 

คงเหลือ ณ 31 ธ.ค.62 
(บาท) 

31   ธค. 61  
(บาท) 

เงินรับฝากสมาชิก 
1.ออมทรัพย ์

 
110,408,840.26 

 
123,328,371.49 

 
100,915,303.66 

2.ออมทรัพยพ์ิเศษ 735,110,834.46 3,101,153,430.20 2,765,655,941.24 
3.ประจ า 164,280,733.56 45,126,120.77 40,235,944.03 

รวม 1,009,800,111.32 3,269,607,922.46 2,906,807,188.93 
เงินรับฝากสหกรณ์อื่น 2,395.10 98,199.04 95,803.94 

รวมท้ังสิ้น 1,009,802,416.42 3,269,706,121.50 2,906,902,992.87 
 

สหกรณ์มีการก าหนดระเบียบไว้เหมาะสม และปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนด  การประมวลผล
ข้อมูลสรุปยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปีเรียบร้อยและตรงกับบัญชีคุมยอด 

 

3.8 เงินกู้ยืม สหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันจากที่ประชุมใหญ่  โดยได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ในวงเงิน 2,400 ล้านบาท  เท่ากับปีก่อนสหกรณ์กู้ยืมเงินระยะสั้นเป็นตั๋วสัญญาใช้
เงินและเงินเบิกเกินบัญชี  มียอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี  จ านวน 1,580,000,000.00  บาท 

 

3.9 ด้านหนี้สินและทุนต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
ด้านหนี้สิน  ประกอบด้วย เงินกูย้ืม เงินรับฝากและหนี้สินหมุนเวียน จ านวน 4,859,200,275.30 บาท  

และหนี้สินไม่หมุนเวียน เป็นเงินส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ และหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  จ านวน 20,448,746.95 บาท 
 
 
 
 
 
 

              ได้ตรวจสอบด้านการใหเ้งินกู้ โดยตรวจสอบสัญญาเงินกู้และการค้ าประกันมีการจัดท าไว้ครบถ้วน  
และเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ ์       
การประมวลผลข้อมลูของลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ ณ วันสิ้นปี เรียบร้อยและตรงกับบัญชีคุมยอด  

ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง  ยอดยกมาต้นเดือน จ านวน 41,714.25 บาท เพิ่มระหว่างเดือน  
จ านวน  82,104,389.90 บาท รับช าระระหว่างเดือน  จ านวน  82,146,104.15 บาท  ไม่มียอดคงเหลือสิ้นเดือน 

ลูกหนี้ตามค าพิพากษา ของนางดวงกมล  ชลายคุปต์  จ านวน 1,341,841.50 บาท  สหกรณ์    
ได้ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไว้เต็มจ านวนแล้ว 

 
3.7 ด้านเงินรับฝาก 
สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิก 3 ประเภท การรับฝากและถอนเงินรับฝากเป็นไปตามระเบียบที่

สหกรณ์ก าหนด  มียอดคงเหลือดังนี้ 
                                                            

รายการ 
 

ฝากระหว่างป ี
(บาท) 

คงเหลือ ณ 31 ธ.ค.62 
(บาท) 

31   ธค. 61  
(บาท) 

เงินรับฝากสมาชิก 
1.ออมทรัพย ์

 
110,408,840.26 

 
123,328,371.49 

 
100,915,303.66 

2.ออมทรัพยพ์ิเศษ 735,110,834.46 3,101,153,430.20 2,765,655,941.24 
3.ประจ า 164,280,733.56 45,126,120.77 40,235,944.03 

รวม 1,009,800,111.32 3,269,607,922.46 2,906,807,188.93 
เงินรับฝากสหกรณ์อื่น 2,395.10 98,199.04 95,803.94 

รวมท้ังสิ้น 1,009,802,416.42 3,269,706,121.50 2,906,902,992.87 
 

สหกรณ์มีการก าหนดระเบียบไว้เหมาะสม และปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนด  การประมวลผล
ข้อมูลสรุปยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปีเรียบร้อยและตรงกับบัญชีคุมยอด 

 

3.8 เงินกู้ยืม สหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันจากที่ประชุมใหญ่  โดยได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ในวงเงิน 2,400 ล้านบาท  เท่ากับปีก่อนสหกรณ์กู้ยืมเงินระยะสั้นเป็นตั๋วสัญญาใช้
เงินและเงินเบิกเกินบัญชี  มียอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี  จ านวน 1,580,000,000.00  บาท 

 

3.9 ด้านหนี้สินและทุนต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
ด้านหนี้สิน  ประกอบด้วย เงินกูย้ืม เงินรับฝากและหนี้สินหมุนเวียน จ านวน 4,859,200,275.30 บาท  

และหนี้สินไม่หมุนเวียน เป็นเงินส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ และหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  จ านวน 20,448,746.95 บาท 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
 

ฝากระหว่างป ี
(บาท) 

คงเหลือ ณ 31 ธ.ค.62 
(บาท) 

31   ธค. 61  
(บาท) 

เงินรับฝากสมาชิก 
1.ออมทรัพย์ 

 
110,408,453.30 

 
123,328,371.49 

 
100,915,303.66 

2.ออมทรัพย์พิเศษ 735,110,834.46 3,101,153,430.20 2,765,655,941.24 
3.ประจ า 164,280,733.56 45,126,120.77 40,235,944.03 

รวม 1,009,800,021.32 3,269,607,922.46 2,906,807,188.93 
เงินรับฝากสหกรณ์อื่น 2,395.10 98,199.04 95,803.94 

รวมทั้งสิ้น 1,009,802,416.42 3,269,706,121.50 2,906,902,992.87 
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ด้านทุนต่าง ๆ ของสหกรณ์  ประกอบด้วย    

รายการ 
 

31 ธ.ค.62 
(บาท) 

31 ธ.ค.61 
(บาท) 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
(บาท) 

ทุนเรือนหุ้น 2,651,696,330.00 2,478,416,550.00 173,279,780.00 
ทุนส ารอง 321,432,786.12 294,229,735.52 27,203,050.60 
ทุนสาธารณประโยชน ์ 5,964,463.50 5,853,763.50 110,700.00 
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ
สหกรณ ์

5,910,470.39 5,810,470.39 100,000.00 

ทุนรักษาระดับอตัราเงินปันผล 4,161,162.49 4,061,162.49 100,000.00 
ทุนเพื่อการศึกษาทางสหกรณ ์ 3,648,190.20 4,031,621.70 (383,431.50) 
ทุนสวัสดิการสมาชิก 2,492,900.00 3,575,800.00 (1,082,900.00) 

รวม 2,995,306,302.70 2,795,979,103.60 199,327,199.10 
 

สหกรณ์มีการจ่ายทุนสะสมต่าง ๆ ในระหว่างปี เป็น ทุนสาธารณประโยชน์ จ านวน 209,300.00  
บาท  ทุนเพื่อการศึกษา จ านวน  1,483,431.50  บาท และทุนสวัสดิการ จ านวน 4,922,900.00 บาท 

การรับและจ่ายคืนทุนเรือนหุ้นและการจ่ายทุนสะสมอื่น ๆ ถูกต้อง  เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  การประมวลผลข้อมูลทุนเรือนหุ้นเรียบร้อยและตรงกับบัญชีคุมยอด     
การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ 

3.10 ผลการด าเนินงาน  สหกรณ์มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้
รายจ่าย ดังนี ้                 

 ประมาณการ 
(บาท) 

 31 ธ.ค. 62 
(บาท) 

 ร้อยละของ 
ประมาณการ 

31 ธ.ค. 61 
(บาท)   

รายได้         
 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก   205,000,000.00   201,742,088.11  98.41    195,066,502.78  
 ดอกเบี้ยเงินฝาก     170,000,000.00   24,070,941.29  102.67      11,057,978.09  
 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน    150,465,948.96      134,807,051.49  
 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า   2,000,000.00  36,970.00  66.55           237,650.00  
 รายได้อื่น      1,293,931.41          1,561,194.31  

         
   รวมรายได้    377,000,000.00   377,609,879.77  100.16   342,730,376.67       ประมาณการ   31 ธค. 62   ร้อยละของ   31  ธค. 61  
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      ประมาณการ (บาท)   31 ธ.ค. 62 (บาท)  ร้อยละของ 
ประมาณการ 

  31 ธ.ค. 61 
(บาท)  

            
ค่าใช้จ่าย                    (บาท)    (บาท)    ประมาณการ   (บาท)  

 หนี้สงสัยจะสญู-ลูกหนี ้                         -     23,427.00                                  (1,530,337.50)  
 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก      89,000,000.00   91,518,197.16  102.83      83,300,430.22  
 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น     50,000,000.00   42,242,287.88  84.48      34,434,502.22  
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ี     12,262,940.00   10,852,504.75  88.50      10,443,689.99  
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ ์        2,907,800.00   2,647,057.51  91.03        3,432,558.65  
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก      19,400,500.00   17,835,549.97  91.93      17,015,252.11  
 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน        7,752,800.00   6,760,245.95  87.20        6,811,314.03  
   รวมค่าใช้จ่าย    181,324,040.00   171,879,270.22  94.79   153,907,409.72  

ก าไร(ขาดทุน) สุทธิ    195,675,960.00   205,730,609.55  105.14   188,822,966.95  
 

สหกรณ์มีรายได้สูงกว่าที่ประมาณการไว้ จ านวน 609,879.77 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายเป็นไปตาม
ประมาณการรายจ่ายที่ไดร้ับอนุมัตจิากท่ีประชุมใหญ่ รายจ่ายต่าง ๆ เป็นไปเพื่อกิจการของสหกรณ์ และตามระเบียบ 
มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ก าหนด 

3.11 การวิเคราะห์ผลการบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณ์ 
รายการ หน่วย ปี 2562 ปี 2561 

 ความเพียงพอของเงินลงทุนต่อความเสี่ยง 
1. อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน 
2. อัตราทุนส ารองต่อสินทรัพย ์
3. อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ ์
4. อัตราการเติบโตของหนี้ 
5. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนสหกรณ ์

 
เท่า 
เท่า 
% 
% 
% 

 
1.41 
0.04 
11.24 
5.77 
6.25 

 
1.48 
0.04 
7.80 
15.21 
6.29 

คุณภาพของสินทรัพย์ 
1. อัตราหมุนของสินทรัพย ์
2. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์
3. อัตราการเติบโตของสินทรัพย ์

 
รอบ 
% 
% 

 
0.05 
2.56 
7.98 

 
0.04 
2.58 
12.1 

ขีดความสามารถในการบริหาร 
1. อัตราการเติบโตของธุรกิจ 

 
% 

 
(2.18) 

 
(35.06) 

 การท าก าไร 
1. ก าไรต่อสมาชิก 
2. เงินออมต่อสมาชิก 
3. หนี้สินต่อสมาชิก 
4. อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหักค่าค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
5. อัตราค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
6. อัตราการเติบโตของทุนส ารอง 
7. อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น 
8. อัตราก าไรสุทธิ 
9. อัตราการเติบโตของก าไรสุทธิ 

 
บาท 
บาท 
บาท 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

 
16,195.43 
466,142.05 
270,829.25 

15.62 
10.12 
9.25 
(4.95) 
54.68 
8.95 

 
14,782.98 
421,617.84 
361,188.15 

16.64 
11.06 
10.85 
(12.91) 
55.38 
7.09 

สภาพคล่องทางการเงิน 
1. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 

 
% 

 
0.36 

 
0.27 
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน  
ด้านความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง  สหกรณ์มีอัตราส่วนหนี้สินทั้งสิ้นต่อทุนของ

สหกรณ์ 1.41 เท่า  ปีก่อน 1.48 เท่า ส่วนอัตราการเติบโตของหนี้ ในปีนี้ ร้อยละ 5.77 ปีก่อนร้อยละ 15.21      
แสดงว่า  สหกรณ์มีหนี้สินทั้งสิ้นในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เทียบกับอัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์ ปีนี้ 
ร้อยละ 11.24 ปีก่อนร้อยละ 7.80 แสดงว่า ทุนของสหกรณ์เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน สหกรณ์มีทุนส ารองต่อสินทรัพย์ทั้งสิ้น  
0.04 เท่า  เท่ากับปีก่อน และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนร้อยละ 6.25 ปีก่อนร้อยละ 6.29 แสดงให้เห็นว่า   
สหกรณ์บริหารงานโดยใช้เงินทุนของสหกรณ์และเงินทุนภายนอก ในปีนี้ให้ผลตอบแทนลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน   

ด้านคุณภาพของสินทรัพย์  สหกรณ์ได้น าทุนด าเนินงานของสหกรณ์ที่มีอยู่ไปลงทุนในระยะสั้น
และระยะยาว และให้กู้สมาชิกกู้ยืม สินทรัพย์ที่มีอยู่น าไปใช้ในการด าเนินงานโดยก่อให้เกิดรายได้ 0.05 รอบ ปีก่อน  
0.04  รอบ  ส่งผลให้การด าเนินงานมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  เป็นร้อยละ 2.56 ปีก่อนร้อยละ 2.58 แสดงถึง
ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนมีประสิทธิภาพลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน 

ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ  สหกรณ์ด าเนินธุรกิจด้านสินเช่ือและรับฝากเงิน เป็น
ผลให้อัตราการเติบโตของธุรกิจโดยรวม ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ร้อยละ (2.18) ปีก่อนลดลง ร้อยละ (35.06)     
แสดงว่าสหกรณ์มีการจ่ายเงินให้กู้ และรับฝากเงิน ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน    

ด้านการท าก าไร สหกรณ์มีรายได้รวมทั้งสิ้น จ านวน 377,609,879.77 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  
จ านวน 34,879,503.10 บาท  หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.18 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 17,971,860.50 
บาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.68  เป็นผลให้สหกรณ์มีก าไรสุทธิ จ านวน  205,730,609.55 บาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน  
จ านวน 16,907,642.60 บาท  หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.95 ก าไรต่อสมาชิก จ านวน  16,195.43 บาท ปีก่อน จ านวน  
14,782.98บาท  และหากพิจารณาเปรียบเทียบสัดส่วนปริมาณเงินออมกับหนี้สินของสมาชิกแล้ว จะเห็นว่าสมาชิก 
มีปริมาณเ งินออมเฉลี่ยต่อสมาชิก  จ านวน  466 ,142.05  บาท และมีปริมาณหนี้ สิน เฉลี่ ยต่อสมาชิก                
จ านวน  270,829.25  บาท  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สมาชิกให้ความสนใจที่จะออมเงินมากกว่า   

ด้านสภาพคล่องทางการเงิน  เป็นอัตราส่วนท่ีใช้วัดความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นเมื่อถึง
ก าหนดโดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในระยะเวลาอันสั้น สหกรณ์มีอัตราส่วน 
ทุนหมุนเวียน 0.36 เท่า ปีก่อน 0.27 เท่า จะเห็นว่าสหกรณ์มีสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนในอัตรา 
ที่มากกว่าปีก่อน  แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีสภาพคล่องทางการเงินสูงกว่าเมื่อเทียบกับปีก่อน 

สรุปโดยภาพรวม  จากการตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงิน จะเห็นว่าสหกรณ์มีฐานะทาง
การเงินดีขึ้น โดยมีทุนด าเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 7.98  มีความสามารถในการท าก าไรเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน 
ร้อยละ 8.95 สหกรณ์มีเงินทุนท่ีเพียงพอในการด าเนินธุรกิจ  และมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืนได้
อัตราที่น่าพอใจ  จึงถือว่าสหกรณ์ด าเนินงานมีประสิทธิภาพที่ดี 

อนึ่ง  ในระหว่างการเข้าตรวจสอบกิจการประจ าเดือนแต่ละครั้ง ได้รับความสะดวกและความ
ร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์  และคณะกรรมการด าเนินการเป็นอย่างดี จึงต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ที่ได้ให้ความ
ไว้วางใจเลือกข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
 

 
   (นางวราพร  แพสถิตถาวร) 
 ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  
วันท่ี  17  มกราคม  2563 
26  ซอยสรงประภา 22 ถนนสรงประภา  
แขวงสีกัน  เขตดอนเมือง  กรุงเทพฯ  10210 
โทร. 0-2566-2578,08-1618-8544 โทรสาร 0-2566-2578 
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4. งบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ�าปี 2562

 

 
 

หนังสือรับรองของสหกรณ์ 
 

     

                                                                                  วันที่  17 มกราคม 2563 

เรียน  ผู้สอบบัญชีสหกรณ ์  

 
  หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมวิชาการเกษตร  จ ากัด  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพ่ือแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร  จ ากัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนดหรือไม่ 
  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ ในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพ่ือให้การด าเนินการของสหกรณ์
เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
  ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่าควรจะเป็น 
เช่น รายการดังต่อไปนี้ 

1.  งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการแสดง
รายการและข้อมูลต่าง ๆ 
  2.  ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ 

2.1  บันทึกทางการบัญชี  เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี  และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
   2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 

3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการหรือ เจ้าหน้าที่ของ 
สหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในหรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน 

4. คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าบัญชี และงบการเงิน ตามแบบและ
รายการที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดให้ถูกต้องความเป็นจริงภายใต้การด าเนินงานต่อเนื่องของสหกรณ์และ 
ปิดบัญชีโดยสรุปจากรายการบัญชีต่างๆ ที่บันทึกไว้เพ่ือแสดงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีของสหกรณ์ 
  5.  สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมดซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมี
สาระส าคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนดของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแล  ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน 
  6.  สหกรณ์ขอรับรองว่า ณ วันที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้ง
จากหน่วยราชการ เช่น การแจ้งข้อบกพร่อง หรือข้อสังเกต ด้านบริหาร ด้านการปฏิบัติการ หรือด้านการเงินการบัญชี 
หรือ อันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอ่ืน  หรือข้อบังคับ  ซึ่งรวมถึงการถูก
เรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า  ซึ่งควรจะได้น ามาพิจารณาเปิดเผย 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งส ารองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  
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   7. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน 

7.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอ่ืน 
7.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจ ากัดการใช้เงินกู้ 
7.3  สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน 

     8. สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีภาระผูกพันหรือข้อผูกมัดใด ๆ 
ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
  9. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดข้ึนใน
ภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมด 
ที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอ่ืนและไม่มีคดีท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน  

10. นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส าคัญ ซึ่งต้องน ามาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผยในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินอีก 
 
 
 
                                    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                                  
                                            (นางสาวเสริมสุข  สลักเพ็ชร์) 
                                                   ประธานกรรมการ 
                                   สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 
 
 
 
                                                                     
                                                                                (นางสาวกัลยาณี  เสมา)                                                   
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บาท % บาท %
รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงนิลงทุน

ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ย้ืม 201,742,088.11 53.62 195,066,502.78 57.22
ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 184,919.58 0.05 900,177.55 0.26
ดอกเบ้ียรับเงินฝากสหกรณ์อ่ืน 23,886,021.71 6.35 10,157,800.54 2.98
ผลตอบแทนจากเงินลงทนุ 150,465,948.96 39.99 134,807,051.49 39.54

รวมรายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงนิลงทุน 376,278,978.36 100.00 340,931,532.36 100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้และเงนิลงทุน

ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก 91,518,197.16 24.32 83,300,430.22 24.43
ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้ืมระยะสั้น 42,242,287.88 11.23 34,434,502.22 10.10

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้และเงนิลงทุน 133,760,485.04 35.55 117,734,932.44 34.53
หัก หนีส้งสัยจะสูญและหนีสู้ญ

หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ี 23,427.00 0.01 (1,530,337.50) (0.45)
รวมหนีส้งสัยจะสูญและหนีสู้ญ 23,427.00 0.01 (1,530,337.50) (0.45)

รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงนิลงทุนสุทธิ 242,495,066.32 64.45 224,726,937.42 65.92
บวก รายได้อ่ืน

รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้ 36,970.00 0.01 237,650.00 0.07
รายไดค้่าธรรมเนียมเงินฝาก 17,011.28 0.00 16,650.00 0.00
รายไดค้่าจดัตลาดนดั 632,400.00 0.17 646,800.00 0.19
รายไดค้่าเช่าพ้ืนท่ีร้านคา้ 483,040.00 0.13 504,360.00 0.15
รายไดค้่าน ้าประปา 16,835.00 0.00 17,870.00 0.01
รายไดค้่าไฟฟ้า 94,905.00 0.03 90,257.50 0.03
รายไดส่้วนลดค่าเบ้ียประกนั 0.00 0.00 100,000.00 0.03
รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 0.00 0.00 65,999.00 0.02
รายไดเ้บด็เตลด็ 49,740.13 0.01 119,257.81 0.03

รวมรายได้อ่ืน 1,330,901.41 0.35 1,798,844.31 0.53

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร จ ากดั
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

ปี 2561ปี 2562
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บาท % บาท %
หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัเจ้าหน้าที่
เงินเดือนและค่าจา้ง 8,766,457.00 2.33 8,585,064.11 2.52
เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ 68,000.00 0.02 60,000.00 0.02
ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะ 20,660.00 0.01 144,615.00 0.04
ค่ารักษาพยาบาล 40,763.00 0.01 51,793.75 0.02
ค่าเล่าเรียนบตุร 77,650.00 0.02 73,200.00 0.02
ค่าเคร่ืองแบบเจา้หนา้ท่ี 92,500.00 0.02 87,000.00 0.03
ค่าล่วงเวลา 34,055.51 0.01 0.00 0.00
ค่าอาหารกลางวนั 15,900.00 0.00 24,250.00 0.01
เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม 257,629.38 0.07 248,180.00 0.07
เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 9,300.00 0.00 10,526.00 0.00
ค่าบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี 1,252,019.00 0.33 974,694.00 0.29
ดอกเบ้ียจ่ายเงินสะสมเจา้หนา้ท่ี 0.00 0.00 22,367.13 0.01
ค่าโทรศพัท-์ช่วยเหลือกรณีพิเศษ 23,500.00 0.01 18,000.00 0.01
ค่าใชจ่้ายสมัมนา-เจา้หนา้ท่ี 50,070.86 0.01 0.00 0.00
ค่าตอบแทนวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 144,000.00 0.04 144,000.00 0.04

รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัเจ้าหน้าที่ 10,852,504.75 2.88 10,443,689.99 3.06
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์

ค่าเส่ือมราคา 792,826.28 0.21 765,668.71 0.22
สิทธิการใชป้ระโยชนใ์นอาคารตดัจ่าย 598,269.96 0.16 598,269.96 0.18
สิทธิการใชป้ระโยชนใ์นซอฟแวร์ตดัจ่าย 692,825.00 0.18 542,492.85 0.16
ค่าซ่อมแซมสินทรัพย์ 74,601.66 0.02 56,555.65 0.02
ค่าบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 298,517.40 0.08 1,040,190.58 0.31
ค่าบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี 94,205.00 0.03 297,946.85 0.09
ค่าบริการตูเ้อทีเอม็ 0.00 0.00 60,880.00 0.02
ค่าเบ้ียประกนัภยั 66,952.21 0.02 47,772.95 0.01
ค่ายานพาหนะ-น ้ามนั 28,860.00 0.01 22,781.10 0.01

รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 2,647,057.51 0.70 3,432,558.65 1.01

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร จ ากดั
งบก าไรขาดทุน (ต่อ)

ปี 2561ปี 2562
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัสมาชิก บาท % บาท %
เงินสมทบกองทนุคุม้ครองสมาชิก 15,000,000.00 3.99 15,000,000.00 4.40
ค่าใชจ่้ายผูแ้ทนสมาชิก 455,900.00 0.12 623,550.00 0.18
ค่าสมัมนา-ผูแ้ทนสมาชิก 205,350.00 0.05 0.00 0.00
ค่าประชุมกลุ่มสมาชิก 2,128,002.03 0.57 1,159,930.00 0.34
ค่าตอบแทน-ผูแ้ทนสมาชิก 0.00 0.00 22,740.00 0.01
ค่าบริการ LINE 20,347.94 0.01 19,665.60 0.01
ค่าธรรมเนียมบตัรเอทีเอม็รายปี 0.00 0.00 149,850.00 0.04
ค่าใชจ่้ายโครงการสหกรณ์พบสมาชิก 25,950.00 0.01 39,516.51 0.01

รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัสมาชิก 17,835,549.97 4.74 17,015,252.11 4.99
ค่าใช้จ่ายด าเนนิงานอ่ืน

ค่าเบ้ียประชุม 775,000.00 0.21 695,750.00 0.20
ค่ารับรอง 137,611.25 0.04 81,042.00 0.02
ค่าประชุมกลุ่มภาคีสหกรณ์ 179,045.00 0.05 155,424.50 0.05
ค่าใชจ่้ายตามโครงการ 5 ส. 6,400.00 0.00 0.00 0.00
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพใ์ชไ้ป 178,747.80 0.05 87,679.60 0.03
ค่าวสัดุส านกังาน 117,036.75 0.03 155,304.01 0.05
ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 258,771.20 0.07 384,662.40 0.11
ค่าใชจ่้ายประชุมใหญ่ 215,361.00 0.06 330,821.25 0.10
รางวลัในการประชุมใหญ่ 184,500.00 0.05 202,000.00 0.06
เงินรางวลัผูแ้ทนส่งเงิน 210,000.00 0.06 211,500.00 0.06
ค่าสมมนาคุณผูช่้วยเหลืองาน 73,700.00 0.02 60,000.00 0.02
ค่าตรวจสอบกิจการ 120,000.00 0.03 100,000.00 0.03
ค่าธรรมเนียมสอบบญัชี 120,000.00 0.03 90,000.00 0.03
ค่าตอบแทนท างานพิเศษ 104,000.00 0.03 62,000.00 0.02
ค่าพนกังานรักษาความปลอดภยั 38,400.00 0.01 27,600.00 0.01
ค่าพาหนะกรรมการ 1,075,903.00 0.29 837,994.70 0.25
ค่าใชจ่้ายท าแผนกลยทุธ์ 50,000.00 0.01 0.00 0.00
ค่าใชจ่้ายประเมินความพีงพอใจ 3,800.00 0.00 0.00 0.00

งบก าไรขาดทุน (ต่อ)
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร จ ากดั

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2562
ปี 2562 ปี 2561



รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๖๒46

บาท % บาท %
ค่าใช้จ่ายด าเนนิงานอ่ืน (ต่อ)

ค่าท่ีพกักรรมการ 427,900.00 0.11 375,130.00 0.11
ค่าประชุมและสมัมนา-กรรมการ 134,624.00 0.04 0.00 0.00
ค่าเคร่ืองแบบกรรมการ 22,500.00 0.01 0.00 0.00
ค่าใชจ่้ายในการอบรมสมันา 80,700.00 0.02 75,412.00 0.02
ค่าไปรษณียากร 386,589.00 0.10 437,952.00 0.13
ค่าน ้าประปา 30,418.99 0.01 28,408.20 0.01
ค่าไฟฟ้า 438,425.56 0.12 487,778.73 0.14
ค่าโทรศพัท์ 42,863.16 0.01 36,436.81 0.01
ค่าอินเตอร์เน็ต 23,691.94 0.01 43,103.37 0.01
ค่าบริการ SMS 35,952.00 0.01 35,952.00 0.01
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 262,164.08 0.07 245,736.84 0.07
ค่าธรรมเนียมออนไลน์ 18,010.75 0.00 13,983.25 0.00
ค่าธรรมเนียมดร๊าฟท์ 1,984.00 0.00 1,744.00 0.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 194,036.00 0.05 168,700.45 0.05
ค่าธรรมเนียมซ้ือเช็ค 6,520.00 0.00 13,855.00 0.00
ค่าจดัพิมพร์ายงานประจ าปี 113,400.00 0.03 93,000.00 0.03
ค่าพิมพร์ายงานกิจการและข่าวสารสหกรณ์ 162,007.00 0.04 123,302.00 0.04
ค่าประเมินหลกัทรัพย์ 166,000.00 0.04 120,000.00 0.04
ค่าใชจ่้ายท าบญุส านกังาน 38,898.00 0.01 36,244.94 0.01
ค่าตรวจสอบภายใน 180,000.00 0.05 180,000.00 0.05
ค่าประชุมด าเนินการสญัจร 21,355.00 0.01 131,128.35 0.04
ค่าใชจ่้ายท าแผนงบประมาณ 50,000.00 0.01 114,022.50 0.03
ค่าใชจ่้ายด าเนินคดี 4,066.00 0.00 365,569.75 0.11
ผลขาดทนุจากการลดมูลค่าของเงินลงทนุ 0.00 0.00 110,000.00 0.03
ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ 69,864.47 0.02 92,075.38 0.03

รวมค่าใช้จ่ายด าเนนิงานอ่ืน 6,760,245.95 1.80 6,811,314.03 2.00
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงาน 38,095,358.18 10.12 37,702,814.78 11.06

ก าไรสุทธิ 205,730,609.55 54.68 188,822,966.95 55.38

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร จ ากดั
งบก าไรขาดทุน (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2562
ปี 2562 ปี 2561
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ปี 2562 ปี 2561
บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
ก าไรสุทธิ 205,730,609.55 188,822,966.95
รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนนิงาน

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ 792,826.28 765,668.71
หน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ี 23,427.00 (1,530,337.50)
ผลขาดทนุจากการลดมูลค่าของเงินลงทนุ 0.00 110,000.00
สิทธิการใชป้ระโยชนใ์นอาคารตดัจ่าย 598,269.96 598,269.96
สิทธิการใชป้ระโยชนใ์นซอฟแวร์ตดัจ่าย 692,825.00 542,492.85
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ค้า้งรับ (3,212,500.25) (2,782,772.25)
ดอกเบ้ียเงินฝากสถาบนัการเงินคา้งรับ (5,708,219.15) (4,735,780.78)
ดอกเบ้ียเงินลงทนุคา้งรับ (40,113,471.00) (43,779,232.84)
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 9,179.82 14,154.82
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,327,218.98 1,891,266.99
ส ารองบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี 1,252,019.00 1,624,470.00
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 187,412.55 87,810.24
รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 0.00 (65,999.00)
เงินสมทบกองทนุคุม้ครองสมาชิก 15,000,000.00 15,000,000.00

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนนิงาน 176,579,597.74 156,562,978.15
สินทรัพย์ด าเนนิงาน

เงินสดรับจากดอกเบ้ียเงินใหกู้ค้า้งรับ 2,782,772.25 2,387,472.50
เงินสดรับจากดอกเบ้ียเงินฝากคา้งรับ 4,735,780.78 1,110,342.46
เงินสดรับจากดอกเบ้ียเงินลงทนุคา้งรับ 43,779,232.84 36,601,171.23
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ (17,165.25) (9,179.82)
เงินสดจ่ายรายไดค้่าธรรมเนียมคา้งรับ 0.00 (200.00)
เงินสดรับจากรายไดค้่าธรรมเนียมคา้งรับ 200.00
เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินกูฉุ้กเฉิน (77,791,092.00) (61,244,781.25)
เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินกูฉุ้กเฉิน 81,574,380.50 56,396,219.85

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร จ ากดั
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2562
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ปี 2562 ปี 2561
บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน (ต่อ)
สินทรัพย์ด าเนนิงาน

เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินกูส้ามญั (1,650,848,030.00) (1,135,886,300.00)
เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินกูส้ามญั 1,604,031,221.58 1,009,677,662.46
เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินกูพิ้เศษ (36,154,000.00) (37,935,780.00)
เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินกูพิ้เศษ 12,336,987.77 35,339,547.00
เงินสดรับจากลูกหน้ีตามค าพิพากษา 0.00 1,001,967.75
เงินสดรับจากลูกหน้ีตวัแทน 131,220.75 0.00
เงินสดจ่ายซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ (178,747.80) (87,679.60)
เงินสดรับจากเงินทดรองด าเนินคดี 0.00 330,530.75
เงินสดจ่ายเงินปันผลเฉล่ียคืนคลาดเคล่ือน 0.00 (1,533.75)

หนีสิ้นด าเนนิงาน 
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (1,891,266.99) (1,286,704.59)
เงินสดรับจากภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง 183,137.42 197,289.38
เงินสดจ่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง (193,092.31) (210,965.80)
เงินสดรับจากเงินรอจ่ายคืน 0.00 111,442.80
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน (298,468.59) 0.00
เงินสดรับเงินกูร้อจ่ายคืน 0.00 1,544,369.68
เงินสดจ่ายเงินกูร้อจ่ายคืน (502,747.18) 0.00
เงินสดรับเงินรอตรวจสอบ 0.00 79,290.50
เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ (425,641.22) 0.00
เงินสดจ่ายค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยัรอน าส่ง (318,220.09) (540,668.39)
เงินสดรับค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยัรอน าส่ง 317,672.00 585,703.92
เงินสดรับจากเงินสมทบประกนัสงัคมรอน าส่ง 1,573.00 845.00
เงินสดรับจากค่าเบ้ียประกนัชีวิตรอน าส่ง 3,527,768.74 234,864.66
เงินสดจ่ายค่าเบ้ียประกนัชีวิตรอน าส่ง (1,427,337.01) (160,117.91)
เงินสดรับค่าท านิติกรรม-รอน าส่ง 205,000.00 205,500.00
เงินสดจ่ายค่าท านิติกรรม-รอน าส่ง (202,000.00) (196,500.00)

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร จ ากดั
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2562
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ปี 2562 ปี 2561
บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน (ต่อ)
หนีสิ้นด าเนนิงาน 

เงินสดรับจากค่าประเมินหลกัทรัพยร์อน าส่ง 24,800.00 22,100.00
เงินสดจ่ายค่าประเมินหลกัทรัพยร์อน าส่ง (26,900.00) (21,000.00)
เงินสดจ่ายส ารองบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี 0.00 (2,580,419.00)
เงินสดจ่ายเงินกองทนุคุม้ครองสมาชิก (18,695,000.00) (16,664,000.00)
เงินสดรับเงินประกนัสญัญา 1,260.00 0.00
เงินสดจ่ายเงินประกนัสญัญา (5,760.00) 0.00
เงินสดจ่ายกองทนุสวสัดิการสมาชิกและเจา้หนา้ท่ี (5,560.00) 0.00
เงินสดรับค่าจดัตลาดนดั-รอน าส่ง 493,200.00 0.00
เงินสดรับจากรายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 2,310.00 0.00

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนนิงาน 141,727,086.93 45,563,467.98
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซ้ือหุน้กู้ (160,000,000.00) (740,000,000.00)
เงินสดรับจากการไถ่ถอนหุน้กู้ 240,000,000.00 180,000,000.00
เงินสดจ่ายซ้ือหุน้ชุมนุมสนหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั (175,000.00) (351,000.00)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 0.00 66,000.00
เงินสดจ่ายซ้ือเคร่ืองใชส้ านกังาน (722,763.00) (325,703.00)
เงินสดจ่ายซ้ือยานพาหนะ 0.00 (795,000.00)
เงินสดจ่ายซ้ือสิทธิการใชซ้อฟแวร์ 0.00 (763,980.00)

เงนิสดสุทธิ ใช้ไปใน กจิกรรมลงทุน 79,102,237.00 (562,169,683.00)
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับจากเงินกูย้ืม 19,778,500,000.00 17,145,000,000.00
เงินสดจ่ายช าระหน้ีเงินกูย้ืม (19,873,500,000.00) (16,680,000,000.00)
เงินสดรับจากเงินรับฝาก 1,009,802,416.42 954,635,078.80
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก (646,999,287.79) (809,679,639.49)
เงินสดจ่ายเงินปันผล (129,626,073.94) (120,089,120.50)
เงินสดจ่ายเงินเฉล่ียคืน (23,117,969.34) (22,939,454.25)
เงินสดจ่ายค่าบ ารุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากดั (30,000.00) (30,000.00)

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร จ ากดั
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2562
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ปี 2562 ปี 2561
บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินสดจ่ายโบนสักรรมการและเจา้หนา้ท่ี (3,358,706.60) (3,329,833.33)
เงินสดจ่ายเงินสะสมเจา้หนา้ท่ี 0.00 (1,022,226.32)
เงินสดรับจากทนุเรือนหุน้ 230,097,460.00 227,520,640.00
เงินสดจ่ายคืนทนุเรือนหุน้ (56,817,680.00) (52,137,667.00)
เงินสดจ่ายทนุสาธารณประโยชน์ (189,300.00) (136,800.00)
เงินสดจ่ายทนุเพ่ือการศึกษาทางสหกรณ์ (1,483,431.50) (696,740.50)
เงินสดจ่ายทนุสวสัดิการ (4,922,900.00) (3,438,200.00)

เงนิสดสุทธิใช้ไปใน กจิกรรมจดัหาเงนิ 278,354,527.25 633,656,037.41
เงนิสดสุทธิเพิ่มขึน้ 499,183,851.18 117,049,822.39
เงนิสด ณ วนัต้นปี 519,917,615.44 402,867,793.05
เงนิสด ณ วนัส้ินปี 1,019,101,466.62 519,917,615.44

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร จ ากดั
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2562
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1. สรุปนโยบายบัญชีทีส่ าคัญ
- สหกรณ์บนัทึกบญัชีโดยใชเ้กณฑค์งคา้ง เวน้แต่รายไดด้อกเบ้ียเงินใหกู้ข้องลูกหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดจ้ะรับรู้เม่ือไดรั้บเงิน
- สหกรณ์รับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑส์ดัส่วนของเวลา ส่วนจ านวนรายไดจ้ะเทา่กบัอตัราดอกเบ้ียคูณดว้ยจ านวนเงินตน้
ท่ีคา้งช าระตามระยะเวลาท่ีกูย้ืม

- สหกรณ์ตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าดว้ยการจดัชั้นคุณภาพ
ลูกหน้ีเงินกูแ้ละการเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ พ.ศ.2544

- สหกรณ์ระงบัรับรู้รายไดท่ี้เกิดจากดอกเบ้ียเงินใหกู้ข้องลูกหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง  โดยจะรับรู้ดอกเบ้ียดงักล่าวเป็น
 รายได ้เม่ือไดรั้บการช าระจากลูกหน้ี 

- เงินลงทนุระยะสั้น/เงินลงทนุระยะยาวท่ีเป็นเงินลงทนุในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดแสดงดว้ยราคาทนุ
- เงินลงทนุระยะสั้น/เงินลงทนุระยะยาวท่ีเป็นเงินลงทนุในหลกัทรัพยท่ี์อยูใ่นความตอ้งการของตลาดแสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรม  ทั้งน้ี

 สหกรณ์รับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทนุเป็นก าไร(ขาดทนุ) จากเงินลงทนุท่ียงัไม่เกิดข้ึนโดยแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก
ในส่วนของสหกรณ์และจะรับรู้เป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทนุ เม่ือสหกรณ์ไดจ้  าหน่ายเงินลงทนุนั้น

-  อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทนุหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสม   ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวิธีเส้นตรง ในอตัราท่ีก าหนดไวใ้น
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าดว้ยการบญัชีสหกรณ์ พ .ศ. 2542 ทั้งน้ียกเวน้ท่ีดิน

- สิทธิการใชป้ระโยชนใ์นอาคาร ตดัจ่ายตามอายกุารใชป้ระโยชน ์
- สิทธิการใชป้ระโยชนใ์นซอฟทแ์วร์ ตดัจ่ายตามอายกุารใชง้าน หรือตามการเปล่ียนแปลงการใชซ้อฟแวร์ใหม่
- ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี ตดัจ่ายเป็นรายปี ระยะเวลา 5 ปี 
- ค่าซ่อมบ ารุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซ้ือมาเปล่ียนแทนส าหรับทรัพยสิ์นรายการยอ่ยๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายหกัจากรายได้

 ส่วนการต่อเติมหรือเพ่ิมเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ ถือเป็นราคาทนุของสินทรัพย์
- สหกรณ์ตีราคาวสัดุคงเหลือและวสัดุใชส้ิ้นเปลืองคงเหลือตามราคาทนุ
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์ทกุประเภท ทั้งน้ี รวมถึง
เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์ท่ีน าไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัหน้ีสินดว้ย

2. งบการเงนิของสหกรณ์
- สหกรณ์ไดจ้ดัประเภทรายการของงบการเงินปี 2561 ในบางรายการเพ่ือประโยชนใ์นการเปรียบเทียบกบัปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร จ ากดั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2562
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ปี 2562 ปี 2561
บาท บาท

3. เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร  ประกอบดว้ย
เงินสด 198,432.00 196,624.75
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวนั 11,424,646.61 1,086,724.96
ออมทรัพย์ 42,116,654.45 58,298,763.45
ประจ า 186,438.21 185,234.19

รวม 53,926,171.27 59,767,347.35
ขอ้ผกูพนั   เงินฝากธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) สาขามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ประเภทประจ า เลขบญัชี 069-3-00235-4

สหกรณ์ไดน้ าไปค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 

4. เงนิฝากสหกรณ์อ่ืน  ประกอบดว้ย
เงินฝากออมทรัพยส์หกรณ์ออมทรัพยก์รมประมง จ ากดั 12,352.70 12,080.88
เงินฝากออมทรัพยส์หกรณ์ออมทรัพยก์รมส่งเสริมการเกษตร จ ากดั 36,221.23 35,166.24
เงินฝากออมทรัพยส์หกรณ์ออมทรัพยก์รมการขนส่งทางบก จ ากดั 11,203.45 11,010.77
เงินฝากออมทรัพยส์หกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ ากดั 11,763.08 11,560.45
เงินฝากออมทรัพยส์หกรณ์ออมทรัพยก์รมปศุสตัว ์จ ากดั 11,992.65 11,669.53
เงินฝากออมทรัพยส์หกรณ์ออมทรัพยส์ านกังานการปฎิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม จ ากดั 12,055.21 11,757.85
เงินฝากออมทรัพยส์หกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ จ ากดั 10,894.17 10,759.67
เงินฝากออมทรัพยส์หกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม ้จ ากดั 47,666.28 46,262.70
เงินฝากประจ าชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 710,000,000.00 410,000,000.00
เงินฝากประจ าสหกรณ์ออมทรัพยว์ชิรพยาบาล จ ากดั 130,000,000.00 50,000,000.00
เงินฝากออมทรัพยส์หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสุโขทยั จ ากดั 20,000,000.00 0.00
เงินฝากประจ าสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสุโขทยั จ ากดั 50,000,000.00 0.00
เงินฝากออมทรัพยส์หกรณ์ออมทรัพยธ์นาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ ากดั 5,021,146.58 0.00
เงินฝากประจ าสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทราปราการ จ ากดั 50,000,000.00 0.00

รวม 965,175,295.35 460,150,268.09

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร จ ากดั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2562
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5. เงนิลงทุน ประกอบดว้ย มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน
เงนิลงทุนระยะส้ัน
เงินลงทนุท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บมจ.การบินไทย 0.00 0.00 40,848,000.00 40,000,000.00
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บมจ. น ้าประปาไทย 0.00 0.00 25,090,000.00 25,000,000.00
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บมจ.บางจากปิโตรเลียม 0.00 0.00 20,192,000.00 20,000,000.00
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บมจ.บา้นปู 50,865,000.00 50,000,000.00 5,058,500.00 5,000,000.00
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บมจ.ปตท. 102,760,000.00 100,000,000.00 30,373,000.00 30,000,000.00
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร 0.00 0.00 57,398,000.00 55,000,000.00
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บมจ.ไทยคม 0.00 0.00 15,249,000.00 15,000,000.00
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส 30,912,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00

รวม 184,537,000.00 180,000,000.00 194,208,500.00 190,000,000.00
บวก(หัก) ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าเงินลงทนุ 4,537,000.00 4,208,500.00

รวมเงนิลงทุนระยะส้ันทีอ่ยู่ในความต้องการของตลาด 184,537,000.00 194,208,500.00
รวมเงนิลงทุนระยะส้ัน 184,537,000.00 194,208,500.00

เงนิลงทุนระยะยาว
เงินลงทนุท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด
พนัธบตัรออมทรัพยก์ระทรวงการคลงั 18,110,800.00 16,000,000.00 17,755,200.00 16,000,000.00
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บมจ.พีทีทีโกลบอล 41,724,000.00 40,000,000.00 41,828,000.00 40,000,000.00
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บมจ.ปตท. 77,313,000.00 60,000,000.00 178,926,000.00 160,000,000.00
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บมจ.ทนุธนชาต 55,600,000.00 50,000,000.00 54,770,000.00 50,000,000.00
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บมจ.เจริญโภคภณัฑอ์าหาร 568,690,000.00 515,000,000.00 537,454,000.00 515,000,000.00
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บมจ.บา้นปู 53,275,000.00 50,000,000.00 51,695,000.00 50,000,000.00
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บมจ.ปนูซีเมนตไ์ทย 61,434,000.00 60,000,000.00 61,542,000.00 60,000,000.00
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บมจ.บางจากปิโตรเลียม 16,885,500.00 15,000,000.00 16,438,500.00 15,000,000.00
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บมจ.ไออาร์พีซี 62,520,000.00 60,000,000.00 63,252,000.00 60,000,000.00
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส 211,519,000.00 195,000,000.00 233,231,000.00 225,000,000.00
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บจก.น ้าตาลมิตรผล 71,098,500.00 65,000,000.00 69,489,500.00 65,000,000.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร จ ากดั

บาท
ปี 2562 ปี 2561
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5. เงนิลงทุน ประกอบดว้ย (ต่อ) มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายตุิธรรม ราคาทุน
เงนิลงทุนระยะยาว
เงินลงทนุท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาด
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บมจ.ดุสิตเวชการ 37,975,000.00 35,000,000.00 37,586,500.00 35,000,000.00
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บมจ.ซีพีออลล์ 847,374,000.00 790,000,000.00 818,730,000.00 790,000,000.00
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บมจ.ไทยออยล์ 27,950,000.00 25,000,000.00 27,260,000.00 25,000,000.00
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บมจ.ทรูคอร์ปอเรชัน่ 40,616,000.00 40,000,000.00 40,656,000.00 40,000,000.00
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บมจ.ช.การช่าง จ ากดั 172,732,000.00 170,000,000.00 218,275,000.00 220,000,000.00
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บมจ.เบอร์ล่ี ยคุเกอร์ จ ากดั 181,961,000.00 170,000,000.00 133,818,000.00 130,000,000.00
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้าฯ 27,472,500.00 25,000,000.00 25,392,500.00 25,000,000.00
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนฯ 185,886,000.00 180,000,000.00 182,970,000.00 180,000,000.00
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บมจ.บตัรกรุงไทย จ ากดั 110,000,000.00 100,000,000.00 103,730,000.00 100,000,000.00
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บมจ อมตะคอร์ปอเรชัน่ 25,990,000.00 25,000,000.00 24,472,500.00 25,000,000.00
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บมจ.บริหารสินทรัพยฯ์ 339,267,500.00 325,000,000.00 330,460,000.00 325,000,000.00
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บมจ.ปนูซีเมนตน์ครหลวง 62,372,000.00 55,000,000.00 58,093,500.00 55,000,000.00
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บมจ.บีทีเอสกรุ๊ปโฮลด้ิง 65,178,000.00 60,000,000.00 61,500,000.00 60,000,000.00
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 54,375,000.00 50,000,000.00 50,460,000.00 50,000,000.00
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บมจ.บี กริม เพาเวอร์ 99,783,000.00 90,000,000.00 92,610,000.00 90,000,000.00
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บมจ.เบทาโกร 52,175,000.00 50,000,000.00 50,625,000.00 50,000,000.00
หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล 77,455,000.00 70,000,000.00 0.00 0.00

รวม 3,646,731,800.00 3,386,000,000.00 3,583,020,200.00 3,456,000,000.00
บวก(หัก) ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าเงินลงทนุ 260,731,800.00 1,541,857,000.00 127,020,200.00

รวมเงนิลงทุนระยะยาวทีอ่ยู่ในความต้องการของตลาด 3,646,731,800.00 3,583,020,200.00

บาท บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร จ ากดั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2562
ปี 2562 ปี 2561
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5. เงนิลงทุน ประกอบดว้ย (ต่อ) ปี 2562 ปี 2561
เงนิลงทุนระยะยาว ราคาทุน ราคาทุน
เงินลงทนุท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด
หุน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 2,478,000.00        2,303,000.00        
หุน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยไ์อซีที จ ากดั 110,000.00           110,000.00          

รวมเงนิลงทุนระยะยาว 2,588,000.00        2,413,000.00
หัก ค่าเผ่ือการปรับลดมูลค่าหุ้น 110,000.00           110,000.00          
เงนิลงทุนระยะยาว - สุทธิ 2,478,000.00        2,303,000.00

รวมเงนิลงทุนระยะยาว 3,649,209,800.00 3,585,323,200.00
รวมเงนิลงทุนทั้งส้ิน 3,833,746,800.00 3,779,531,700.00

6. เงนิให้กู้ ยืม - สุทธิ  ประกอบดว้ย ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว
เงนิให้กู้ ยืม - ปกติ
ลูกหน้ีเงินกูฉุ้กเฉิน 25,616,409.25 0.00 29,425,924.75 0.00
ลูกหน้ีเงินกูส้ามญั 429,046,313.87 2,696,835,518.42 419,041,599.94 2,659,815,823.93
ลูกหน้ีเงินกูพิ้เศษ 28,228,069.19 259,182,868.96 21,492,800.11 242,101,125.81

รวม 482,890,792.31 2,956,018,387.38 469,960,324.80 2,901,916,949.74
เงนิให้กู้ ยืม -ไม่ก่อให้เกดิรายได้
ลูกหน้ีเงินกูฉุ้กเฉิน 26,227.00 0.00 0.00
ลูกหน้ีเงินกูส้ามญั 66,655.00 0.00 274,255.00 0.00

รวม 92,882.00 0.00 274,255.00 0.00
รวมเงนิให้กู้ ยืม 482,983,674.31 2,956,018,387.38 470,234,579.80 2,901,916,949.74
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ -
ลูกหน้ีเงินกูฉุ้กเฉิน 26,227.00 0.00 0.00 0.00
ลูกหน้ีเงินกูส้ามญั 66,655.00 0.00 69,455.00 0.00

รวมเงนิให้กู้ ยืม - สุทธิ 482,890,792.31 2,956,018,387.38 470,165,124.80 2,901,916,949.74

ปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร จ ากดั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

บาท

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

ปี 2561
บาท
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ปี 2562 ปี 2561
บาท บาท

7. ลูกหนีร้ะยะส้ัน - สุทธิ  ประกอบดว้ย
ลูกหน้ีตวัแทนหกัเงินส่ง 0.00 131,220.75
ลูกหน้ีตามค าพิพากษา 1,341,841.50 1,341,841.50
รวม 1,341,841.50 1,473,062.25

หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีตามค าพิพากษา 1,341,841.50 1,341,841.50
ลูกหนีร้ะยะส้ัน - สุทธิ 0.00 131,220.75

8. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน  ประกอบดว้ย
ดอกเบ้ียเงินฝากสหกรณ์อ่ืนคา้งรับ 5,708,219.15        4,735,780.78        
ดอกเบ้ียเงินลงทนุคา้งรับ 40,113,471.00      43,779,232.84      
เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 19,327.40            27,992.15            
รายไดค้่าธรรมเนียมคา้งรับ 0.00 200.00
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 17,165.25            9,179.82              
เงินปันผลเฉล่ียคืนคลาดเคล่ือน 0.00 1,533.75              

รวม 45,858,182.80 48,553,919.34

9.  อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ   ประกอบดว้ย
ยานพาหนะ 2,073,750.00 2,073,750.00
เคร่ืองใชส้ านกังาน 6,983,368.98 6,260,605.98
รวม 9,057,118.98 8,334,355.98

หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม - ยานพาหนะ 1,545,166.08 1,376,566.08
         ค่าเส่ือมราคาสะสม - เคร่ืองใชส้ านกังาน 5,683,982.17 5,059,755.89
รวม อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 1,827,970.73 1,898,034.01

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  ประกอบดว้ย
สิทธิการใชป้ระโยชนใ์นอาคาร 1,822,580.34 2,420,850.30
สิทธิการใชซ้อฟทแ์วร์ 1,476,054.07 2,168,879.07

รวม 3,298,634.41 4,589,729.37

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร จ ากดั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2562
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ปี 2562 ปี 2561
บาท บาท

11. เงนิเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงนิกู้ ยืมระยะส้ัน   ประกอบดว้ย
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 1,580,000,000.00 1,675,000,000.00

รวม 1,580,000,000.00 1,675,000,000.00

สหกรณ์มีรายละเอยีดเงนิเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงนิกู้ ยืมโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงนิ ณ วนัส้ินปี ดงันี้

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561
1) เงนิเบิกเกนิบัญชี
ธ.กรุงไทย 6.870 7.120 0.00 0.00 หุ้นกู้

2) ตั๋วสัญญาใช้เงนิ
ธ.กรุงไทย 2.20 2.60 575.00 410.00 หุ้นกู้
ธ.ทหารไทย 2.17 2.75 360.00 345.00 พนัธบตัรและหุ้นกู้
ธ.กรุงศรีอยธุยา 2.20 2.55 645.00 720.00 หุ้นกู้
ธ.ไอซีบีซี 2.20 2.20 0.00 200.00 หุ้นกู้

ปี 2562 ปี 2561
บาท บาท

12. เงนิรับฝาก   ประกอบดว้ย
เงินรับฝากออมทรัพย์ 123,328,371.49 100,915,303.66
เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ 3,101,153,430.20 2,765,655,941.24
เงินรับฝากประจ า 45,126,120.77 40,235,944.03

รวม 3,269,607,922.46 2,906,807,188.93
เงนิรับฝาก - สหกรณ์อ่ืน
เงินรับฝากออมทรัพย์ 98,199.04 95,803.94

รวม 98,199.04 95,803.94
รวมเงนิรับฝาก 3,269,706,121.50 2,906,902,992.87

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร จ ากดั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ (ล้านบาท)รายการ การค า้ประกนัอตัราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี)
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ปี 2562 ปี 2561
บาท บาท

13. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน  ประกอบดว้ย
ดอกเบ้ียเงินรับฝากคา้งจ่าย 569,701.78 262,012.20
เงินปันผลคา้งจ่าย 302,269.56 265,290.50
เงินเฉล่ียคืนคา้งจ่าย 131,006.16 122,352.50
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายรอน าส่ง 26,953.61 36,908.50
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 245,972.00 373,583.55
เงินรอจ่ายคืน 153,413.76 451,882.35
เงินกูร้อจ่ายคืน 2,002,814.75 2,505,561.93
เงินรอตรวจสอบ 380,390.78 806,032.00
เงินรับฝากรอจ่ายคืน 1,734,575.05 1,734,575.05
ค่าท านิติกรรม-รอน าส่ง 30,000.00 27,000.00
ค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยั - รอน าส่ง 63,866.52 64,414.61
ค่าประเมินหลกัทรัพยร์อน าส่ง 1,000.00 3,100.00
เงินสมทบประกนัสงัคม - รอน าส่ง 22,620.00 21,047.00
ค่าจดัตลาดนดั-รอน าส่ง 493,200.00 0.00
ค่าเบ้ียประกนัชีวิต(สามญั) -เอฟดบับลิวดี 2,289,722.84 462,018.24
ค่าเบ้ียประกนัชีวิต(สามญั) -กรุงเทพ 507,591.79 234,864.66
รายไดค้่าเช่ารับล่วงหนา้ 27,510.00 25,200.00
ดอกเบ้ียตัว๋สญัญาใชเ้งินคา้งจ่าย 511,545.20 1,255,671.24

รวม 9,494,153.80 8,651,514.33

14. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอ่ืน   ประกอบดว้ย
ส ารองบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี 15,465,084.00 14,213,065.00
กองทนุคุม้ครองสมาชิก 4,135,932.78 7,830,932.78
เงินประกนัสญัญา 642,720.00 647,220.00
กองทนุสวสัดิการสมาชิกและเจา้หนา้ท่ี 205,010.17 210,570.17

รวม 20,448,746.95 22,901,787.95

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร จ ากดั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2562
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ปี 2562 ปี 2561
บาท บาท

15. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืนๆ   ประกอบดว้ย
ทนุสาธารณประโยชน์ 5,964,463.50 5,853,763.50
ทนุสะสมเพ่ือขยายกิจการ 5,910,470.39 5,810,470.39
ทนุรักษาระดบัเงินปันผล 4,161,162.49 4,061,162.49
ทนุเพ่ือการศึกษาทางสหกรณ์ 3,648,190.20 4,031,621.70
ทนุสวสัดิการ 2,492,900.00 3,575,800.00

รวม 22,177,186.58 23,332,818.08

16. ก าไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนทีย่งัไม่เกดิขึน้   ประกอบดว้ย
ยอดยกมาตน้ปี 131,228,700.00 119,171,900.00
การเปล่ียนแปลงในระหว่างปี 134,040,100.00 12,056,800.00
ยอดคงเหลือปลายปี 265,268,800.00 131,228,700.00

17. การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
สหกรณ์ด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเฉล่ียเดือนธนัวาคม 2562  ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก าหนดใหส้หกรณ์

ตอ้งด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเฉล่ียรายเดือนไม่ต ่ากว่าร้อยละหน่ึงของยอดเงินฝากทั้งหมด

ส าหรับปีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร จ ากดั
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
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รายงานการตรวจสอบภายใน 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 

ส าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 

เสนอ ที่ประชุมใหญส่หกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 
 
  ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด ได้จัดจ้างข้าพเจ้า นางศิริลักษ์  พร้อมเพราะ 
เป็นผู้ตรวจสอบภายในของสหกรณ์ ส าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบภายใน
สหกรณ์เป็นประจ าทุกเดือน และได้รายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการและที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือนจึงขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายในต่อที่ประชุมใหญ่สหกรณ์โดยสรุป ดังนี ้

1.  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1  เพื่อให้ทราบว่ามีการบริหารงานทั่วไปเป็นไปโดยเหมาะสม ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

ค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ มติที่ประชุมใหญ่ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ ที่ก าหนดไว ้
1.2  เพื่อให้ทราบว่าการด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนงาน      

ที่ก าหนดไว ้
1.3  เพื่อให้ทราบว่าสหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในด้านการบริหารการเงินการบัญชี      

ไว้อย่างเหมาะสมรัดกุม 
1.4  เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานของสหกรณ์ทุกด้าน 
1.5  เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการ  และคณะกรรมการด าเนินการ  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
2.  ขอบเขตการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบ 

2.1  ตรวจสอบว่าได้มีการก าหนดแผนการด าเนินงาน ประมาณการรายรับ รายจ่ายไว้            
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

2.2  ประเมินประสิทธิภาพและประเมนิผลการด าเนินงานของสหกรณ์ เสนอแนะการบริหาร
ความเสี่ยงการควบคุมและการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง  

2.3  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ค าสั่ง
ค าแนะน านายทะเบียนสหกรณ์  

2.4  ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริหารทั่วไป ด้านการเงิน  
การบัญชี การให้เงินกู้ การฝากเงิน การลงทุน และการให้บริการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้

2.5  ตรวจสอบการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินว่ามีความเหมาะสมกับประเภท
ของทรัพย์สินนั้น 

2.6  วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ  ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 
2.7  สอบทานความถูกต้องและความเช่ือถือได้ของข้อมูลทางด้านการเงินการบัญชีและ   

การด าเนินงานของสหกรณ์ 
2.8  จัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายใน ในเรื่องที่ตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

อ านวยการ และคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน 
2.9  จัดท ารายงานผลการตรวจสอบภายในประจ าปี เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี

ของสหกรณ์ 

5. รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจ�าปี 2562
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3.  ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
3.1  ด้านการบริหารทั่วไป  สหกรณ์ได้ก าหนดข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุมไว้เพียงพอ 

เหมาะสมกับการด าเนินงาน มีการก าหนดแผนการด าเนินงาน  ประมาณการรายรับ รายจ่ายประจ าปี ซึ่งได้รับ   
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ไว้อย่างเหมาะสม และได้ปฏิบัติตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ       
และตามระเบียบที่ก าหนด  

3.2  ด้านการเงิน  สหกรณ์ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินไว้  
อย่างเหมาะสมและปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนด  การรักษาสินทรัพย์สภาพคลอ่งทางการเงินเพื่อรับรองการถอนเงนิ
ฝากของสมาชิก  เป็นไปตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนด  

3.3  ด้านการบัญชี  สหกรณ์บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ครบวงจร   
ช่วยในการปฏิบัติในทุกด้าน  ปรากฏว่าบันทึกบัญชีไว้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบ การบันทึกบัญชี
ครบถ้วน   

3.4  ด้านสินเชื่อ  สหกรณ์มีการก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และระเบียบ
ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมไว้อย่างเหมาะสม และปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนด ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการจ่ายเงินกู้ทุกประเภทได้แก่  ค าขอกู้เงิน สัญญากู้เงิน และหลักฐานการค้ าประกัน สหกรณ์จัดท าไว้
ครบถ้วน การอนมุัติเงินกู้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด มียอดคงเหลือรายบุคคลถูกต้องต้องตรงกับบัญชีคุม 

3.5  ด้านเงินรับฝาก  สหกรณ์ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกและระเบียบ
ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นไว้อย่างเหมาะสม  ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการรับเงินฝาก         
และถอนเงินฝาก ปรากฏว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนด  มียอดคงเหลือถูกต้องตรงกับบัญชีคุม  

3.6  ด้านเงินลงทุน  สอบทานข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการเกี่ยวกับเงินลงทุน  ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่ และมติที่ประชุม
คณะกรรมการเงินลงทุน ตรวจสอบเอกสารประกอบการกู้เงินโดยการออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน การจ่ายเงินลงทุน         
การรับผลตอบแทนจากเงินลงทุน รวมทั้งวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุน ปราฏว่าสหกรณ์ได้ก าหนดเรื่องเงินลงทุน   
ไว้ในข้อบังคับ สหกรณ์ด าเนินการโดยขออนุมัติที่ประชุมใหญ่ในการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
แห่งชาติ  เรื่องข้อก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 และก าหนดกรอบการลงทุน           
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ไว้  สหกรณ์ได้ลงทุนฝากเงินชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่น ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล           
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ และหุ้นกู้ของบริษัทมหาชนต่างๆ ในตลาดหลักทรัพย์ การปฏิบัติเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการแห่งชาติและกรอบการลงทุนที่ก าหนด 

3.7  ด้านเงินกู้ยืมและการค้ าประกัน  สหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมจากที่ประชุมใหญ่       
โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์จ านวน 2,400 ล้านบาท การลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทต่างๆ         
ในตลาดหลักทรัพย์  สหกรณ์ได้กู้เงินโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นกับธนาคารโดยใช้หุ้นกู้จ าน าเป็นประกัน       
เพื่อน าไปซื้อหุ้นกู้รายใหม่  การกู้ยืมเงินดังกล่าวอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมที่ได้รับอนุมัติ 

3.8  ด้านทุนของสหกรณ์  สหกรณ์ก าหนดว่าด้วยหุ้นของสหกรณ์ขึ้นถือใช้ การรับเงิน 
ค่าหุ้นและการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิก เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นไปตาม
ข้อบังคับ  การจ่ายทุนสะสมต่างๆ เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนดและมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
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3.9  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  สหกรณ์ได้ก าหนดระเบียบว่าด้วยวิธีการควบคุมภายใน   

และการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ขึ้นถือใช้ และปฏิบัติตามระเบียบ      
ที่ก าหนด  ในระหว่างปีสหกรณ์ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมเพื่อให้บริการแก่สมาชิก ให้ดี          
และรวดเร็วยิ่งขึ้น 

3.10  ด้านอื่น ๆ  ให้ค าปรึกษาด้านอื่นๆ เช่น กฏหมายแรงงาน กฎหมายภาษีอากร เป็นต้น 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
 
 (นางศิริลักษ์  พร้อมเพราะ) 
 ผู้ตรวจสอบภายใน 
 
 
วันท่ี  16  มกราคม  2563 
โทรศัพท ์ 08 9801 2674  
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6. สิทธิประโยชน์ของสมาชิกและสมาชิกสมทบ

 ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานปี 2562 สมาชกิและสมาชกิสมทบของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิาการเกษตร จ�ากดั 

จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

1. ด้านการเงิน
 1.1 กำรถือหุ้นสหกรณ์ เป็นการออมเงินที่ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผล ซึ่งจะจัดสรรก�าไรให้แก่สมาชิก 

หลังจากการปิดบัญชีประจ�าปี สอ.กวก. จ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกในอัตรา 5.50 ของหุ้นที่ช�าระแล้ว ทั้งนี้การถือหุ้น

ในสหกรณ์นอกจากเป็นการออมเงินแล้วยังแสดงถึงการเป็นเจ้าของสหกรณ์ร่วมกันของสมาชิกทุกคน

 1.2 กำรฝำกเงิน เป็นการออมเงินอีกวิธีหนึ่งที่ได้รับผลตอบแทนที่สูงเนื่องจาก สอ.กวก. ต้องการสนับสนุนให้

สมาชกิได้รับประโยชน์จากการออมและให้เหน็ความส�าคัญ จนสามารถออมเงินได้อย่างต่อเนือ่ง ด้วยหลายวธิกีารฝาก

ที่สะดวกสบายโดยไม่ต้องมาติดต่อด้วยตนเองที่ส�านักงานสหกรณ์ฯ และสามารถตรวจสอบยอดเงินการฝากเงินได้ที่

เว็บไซต์สหกรณ์ฯ (Login เข้าสู่ระบบข้อมูลสมาชิก) หรือ App สหกรณ์ นอกจากนี้ ยังสามารถฝากโดยหักจากบัญชี

เงินได้รายเดือน ฝากโดยการโอนผ่านระบบ Bill Payment จ�านวน 7 ธนาคาร ฝากโดยใช้ Mobile Banking ของ

ธนาคารต่าง ๆ เข้าบัญชีหลักของสหกรณ์ โดยสหกรณ์ฯ มีบัญชีเงินฝาก 6 ประเภทสมาชิก สามารถเลือกลักษณะ

การฝากเงินได้ ดังนี้

  u เงินฝำกออมทรัพย ์อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 บาทต่อปี (ไม่เสียภาษี)

   - เงื่อนไข 

    1. ฝาก - ถอน ขั้นต�่าครั้งละ 100 บาท ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้งในการฝาก - ถอน สามารถฝากโดยการ

หักจากเงินเดือนได้ (สมาชิกที่มีบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย สามารถขอผูกบัญชีออมทรัพย์กับบัญชีธนาคารกรุงไทย 

เพื่อถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ได้)

    2. คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดคงเหลือ โดยค�านวณให้ปีละ 1 ครั้ง ณ วันสิ้นปีบัญชี

  u เงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 บาทต่อปี  

(ไม่เสียภาษี) 

   - เงื่อนไข 

    1. ฝาก - ถอน ขั้นต�่าครั้งละ 500 บาท ฝากได้ 

ไม่จ�ากดัจ�านวนครัง้ สามารถฝากโดยการหกัจากบญัชเีงนิเดอืนได้ 

และเปิดได้คนละ 1 บัญชี

    2. ถอนได้เดือนละ 1 คร้ัง (ถอนคร้ังต่อไป 

ในเดือนเดียวกันเสียค่าปรับร้อยละ 1 ของยอดที่ถอนขั้นต�า่ 300 

บาท)

    3. คิดดอกเบ้ียเป็นรายวันตามยอดคงเหลือ โดย

ค�านวณให้ปีละ 1 ครั้ง ณ วันสิ้นปีบัญชี
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  u เงินฝำกออมทรัพย์อนำคตสดใส อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 บาทต่อปี (ไม่เสียภาษี) 

   - เงื่อนไข 

    1. สมาชกิทีม่อีายไุม่เกนิ 60 ปี เปิดบญัชจี�านวนไม่น้อยกว่า 100 บาท แต่ไม่เกิน 5,000 บาท สามารถ

ฝากและเพิ่ม - ลด ได้เดือนละ 100 - 5,000 บาท โดยวิธีการหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน งดรับฝากเมื่ออายุครบ 60 ปี

    2. ถอนได้เมื่ออายุครบ 60 ปีขึ้นไป กรณีถอนก่อนก�าหนดทางสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝาก

ออมทรัพย์

    3. คิดดอกเบี้ยปีละ 1 ครั้ง วันสิ้นปีทางบัญชี

    4. สมาชิกสมทบไม่สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์อนาคตสดใสได้

  u เงินฝำกออมทรัพย์เพิ่มทรัพย ์อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 บาทต่อปี (ไม่เสียภาษี)

   - เงื่อนไข 

    1. ฝากเท่ากันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ขั้นต�า่ 1,000 บาท สูงสุด 25,000 บาท โดยหักจากบัญชี 

เงินเดือน หรือเงินสด/โอนผ่านธนาคาร (Bill Payment) ต้องระบุวันฝากที่ตรงกันทุกเดือน (หากติดวันหยุดท�าการ

ให้เลื่อนขึ้น)

    2. ระยะเวลาในการฝาก 24 เดือน

    3. กรณฝีากขาด จะผ่อนผนัให้น�ามาฝากในเดอืนถดัไปโดยฝากเพิม่รวม 2 งวด และผ่อนผนัให้ไม่เกิน 

2 ครั้ง ในระยะเวลาการฝาก 24 เดือน

    4. ห้ามถอนเงินต้นบางส่วน หรือทั้งหมดก่อนก�าหนด หากถอนก่อนก�าหนดถือเป็นการปิดบัญชี  

และจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของสหกรณ์ หากรับดอกเบ้ียไปเกินจะถูกเรียกเก็บ

ดอกเบี้ยที่ได้รับนั้นคืน

    5. เมื่อฝากครบก�าหนด 24 เดือน บัญชีจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ พร้อมโอนเงินเข้าสู่บัญชีเงินฝาก 

ออมทรัพย์ของสมาชิกที่เปิดไว้เป็นบัญชีคู่

    6. จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (โอนเข้าสู่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์) โดยค�านวณเป็นรายวันตามยอด 

คงเหลือ

  u เงินฝำกออมทรัพย์เกษียณสุขสันต์

   - เงื่อนไข

    1. ต้องเป็นสมาชกิสหกรณ์ซ่ึงเกษยีณอายรุาชการหรอื

เกษียณอายุราชการก่อนก�าหนด

    2. เปิดบัญชีขั้นต�่า 1,000 บาท โดยติดต่อขอเปิด

บัญชีด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารฉบับจริงให้สหกรณ์ (รวมท้ัง 

หลักฐานแสดงการได้มาของเงินที่จะน�าฝาก)

    3. เปิดบัญชีเงินฝากได้คนละ 1 บัญชี เมื่อ 

ปิดแล้วไม่สามารถเปิดใหม่ได้ และต้องเปิดบัญชีเงินฝาก 

ออมทรัพย์เป็นบัญชีคู ่ เพื่อรับโอนดอกเบี้ย หากเคยมีบัญชี 

เงินฝากออมทรัพย์สามารถใช้เล่มเดิมได้
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    4. กรณีรับเงินบ�าเหน็จ ฝากได้ไม่เกินจ�านวนเงินบ�าเหน็จที่ได้รับ

    5. กรณีรับเงินบ�านาญ บ�าเหน็จรายเดือน ฝากได้ไม่เกินจ�านวนเงินบ�านาญ บ�าเหน็จรายเดือน

ที่ได้รับในแต่ละเดือน

    6. กรณีรับเงิน กบข. หรือ กสจ. ฝากได้ไม่เกินจ�านวนเงินที่ได้รับจาก กบข. หรือ กสจ.

    7. วงเงินสูงสุดสะสมในบัญชีไม่เกิน 5,000,000 บาท

    8. กรณีฝากแบบหักเงินได้รายเดือน สมาชิกต้องฝากเท่ากันทุกเดือน

    9. ถอนเมื่อใดก็ได้ จ�านวนเท่าใดก็ได้ เดือนละกี่ครั้งก็ได้ แต่ขั้นต�่าต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท

    10. เมื่อถอนแล้วหากประสงค์จะฝากเพิ่ม ให้ฝากเพิ่มได้ในจ�านวนเม่ือรวมกับเงินฝากที่เหลืออยู ่

แล้วไม่เกินจ�านวนเงินบ�านาญ หรือบ�าเหน็จ หรือบ�าเหน็จรายเดือน หรือ กบข. กสจ. ที่สมาชิกได้รับ

    11. รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 3.50 บาทต่อปี สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในวันที่ 1 

มกราคม และ 1 กรกฎาคม

    12. โอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยค�านวณเป็นรายวันตามยอดคงเหลือ

  u เงินฝำกประจ�ำ 3, 6 และ 12 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 บาทต่อปี (เสียภาษีจากดอกเบี้ยที่ 

ได้รับร้อยละ 15 คงเหลือดอกเบี้ยสุทธิร้อยละ 2.98 บาทต่อปี)

   - เงื่อนไข 

    1. เปิดบัญชีขั้นต�่า 1,000 บาท ระยะเวลาฝากต้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน

    2. คิดดอกเบี้ยเมื่อครบก�าหนดตามระยะเวลาในการฝาก

    นอกจากน้ี ยังมีช่องทางการฝากเงินแบบหักเงินฝาก ณ ท่ีจ่ายเป็นรายเดือน ซ่ึงกองคลังเป็นผู้หัก 

น�าฝาก หรือฝากเงินโดยการโอนเงินผ่านใบแจ้งการช�าระเงิน (Bill Payment) ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร รวม 7 แห่ง ได้แก่ 

ธนาคารกรงุไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรงุเทพ ธนาคารกสกิร ธนาคารกรงุศรอียธุยา ธนาคารไทยพาณชิย์ และ

ธนาคารธนชาติ โดยสมาชิกไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการฝากเงิน และยังมีช่องทางในการถอนเงินในระบบทางไกล 

โดยส่งแบบฟอร์มใบถอนเงนิของสหกรณ์ผ่านทางโทรสาร พร้อมแจ้งบญัชเีงนิฝากธนาคารของสมาชกิทีจ่ะโอนเงนิเข้า

ให้สหกรณ์ทราบ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบยอดการฝากเงินได้ทางเว็บไซต์ สอ.กวก. (Login เข้าสู่ระบบข้อมูลสมาชิก) 

และในเร็ว ๆ นี้ สหกรณ์ฯ จะเปิดให้สมาชิกได้ใช้งาน Doacoop Mobile Application โดยจะมีข้อมูลด้านเงินฝาก 

เงินกู้ ให้สมาชิกตรวจสอบบนสมาร์ทโฟนได้อย่างรวดเร็ว

2. ด้านสินเช่ือ
 u กำรกู้เงิน เป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจ�าเป็นจากเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้

สามัญ หรือเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตจากการมีท่ีอยู่อาศัยจากเงินกู้พิเศษ ซ่ึงเป็นบริการเงินกู้ในอัตราดอกเบ้ียท่ี

ต�่ากว่าดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงินอื่น มีเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิก เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

ได้แก่ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ ดังนี้

  1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สมาชิกต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ว 3 งวดเดือน กู้ได้ไม่เกิน 2 เท่าของเงินได้รายเดือน

ของสมาชกิ ส�าหรบัสมาชกิทีเ่ป็นพนกังานราชการต้องส่งเงนิค่าหุน้มาแล้ว 3 งวดเดอืน ให้วงเงนิกูไ้ด้ไม่เกนิ 2 เท่าของ 



รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๖๒66

เงินได้รายเดือน โดยเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของ 

ทุนเรือนหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ช�าระหนี้ภายใน 10 งวดเดือน

  2) เงินกู้สำมัญ สมาชิกต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะกู้เงินประเภทนี้ได้ แบ่งเป็น

   - เงินกู้สามัญทั่วไปส�าหรับสมาชิก เป็นเงินกู้ที่มีสมาชิกค�้าประกัน กู้เงินได้ 72 เท่าของเงินได้รายเดือน 

สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) มีทุนเรือนหุ้นร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ ผ่อนช�าระหนี้ภายใน 180 

งวดเดือน แต่ไม่เกินอายุ 70 ปี 

   - เงินกูส้ามญัทัว่ไปส�าหรบัสมาชกิท่ีเป็นพนกังานราชการ สามารถกูไ้ด้ในวงเงนิตามอายกุารเป็นสมาชกิ 

ดังนี้ 

    D อายุการเป็นสมาชิก 1 ปี ถึง 3 ปี มีสิทธิ์กู้เงินได้ 5 เท่า ของเงินได้รายเดือน สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท 

    D อายุการเป็นสมาชิก 3 ปี ถึง 5 ปี มีสิทธิ์กู้เงินได้ 10 เท่า ของเงินได้รายเดือน สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 

    D อายุการเป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์กู้เงินได้ 15 เท่า ของเงินได้รายเดือน สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท 

   ทั้งนี้ ต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของวงเงินกู้สามัญทั่วไป ผ่อนช�าระภายใน 48 งวดเดือน 

แต่ไม่เกินอายุ 60 ปี

   - เงินกู ้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น สมาชิกมีสิทธิ์กู ้เงินได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของ 

ทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ สมาชิกที่เป็นพนักงานราชการท่ีใช้สิทธิ์ในการกู้เงินกู้สามัญท่ัวไปเกินวงเงินร้อยละ 90 

ของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์แล้ว ไม่มีสิทธิ์กู้เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ 

สมาชิกสมทบมีสิทธิ์กู้เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น รวมกับเงินฝากทุกบัญชีของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ 

ผ่อนช�าระหนี้ได้ไม่เกิน 180 งวดเดือน

   - เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา เป็นการกู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของสมาชิก บุตรที่ชอบด้วย

กฎหมายของสมาชิก รวมทั้งการซ้ือวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการศึกษา กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท ผ่อนช�าระหนี้ภายใน 

12 งวดเดือน ปีหนึ่งกู้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และต้องมีผู้ค�้าประกันตามที่สหกรณ์ก�าหนด
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   - เงินกู้สามัญโครงการรางวัลชีวิต เป็นการกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย 

ในการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศของสมาชิก กู้ได้ไม่เกิน 

50,000 บาท ส�าหรับภายในประเทศ และไม่เกิน 300,000 บาท ส�าหรับ

ต่างประเทศ ผ่อนช�าระภายใน 24 งวดเดือน และต้องมีผู้ค�้าประกันตามท่ี

สหกรณ์ก�าหนด

   - เงินกู ้เพื่อผู ้ประสบภัย เป็นการกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

ปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัย หรือจัดหาเครื่องเรือนเครื่องใช้เป็นการด่วน 

เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ สมาชิกกู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท 

ผ่อนช�าระภายใน 36 งวดเดือน และต้องมีผู้ค�้าประกันตามที่สหกรณ์ก�าหนด

  3) เงินกู้พิเศษ เป็นการกู้เพ่ือประโยชน์ได้หลายทาง ดังนี้ เพื่อการเคหะ  

เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ เพื่อยานพาหนะ เพื่อช�าระหนี้สิน และเพื่อการศึกษา โดยใช้หลักทรัพย์ค�้าประกันเงินกู้ 

สมาชกิมสิีทธิก์ูต้้องเป็นสมาชกิไม่น้อยกว่า 3 ปี กูไ้ด้ 80 เท่าของเงนิได้รายเดอืน แต่ไม่เกนิ 4 ล้านบาท ผ่อนช�าระหนีภ้ายใน 

250 งวดเดอืน อายไุม่เกนิ 75 ปี สมาชกิทีเ่กษยีณอายรุาชการหรือออกจากราชการขอรบัเงนิบ�านาญ หรอืเงนิบ�าเหนจ็

รายเดือน มีสิทธิ์กู้ได้ 80 เท่า ของเงินบ�านาญหรือเงินบ�าเหน็จรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท ผ่อนช�าระหนี้ไม่เกิน 

180 งวดเดอืน และอายไุม่เกนิ 75 ปี ส�าหรบัสมาชกิทีเ่ป็นพนกังานราชการ กูไ้ด้ 40 เท่าของเงนิได้รายเดอืน แต่ไม่เกนิ 

1 ล้านบาท ผ่อนช�าระหนี้ภายใน 200 งวดเดือน อายุไม่เกิน 60 ปี

  4) เงินกู้พิเศษโครงกำรสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย (Green Home) เป็นการกู้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

สมาชิกและสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ มีบ้านหรือที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง หรือเพื่อซื้อ ปลูกสร้าง และไถ่ถอน

หนี้เดิมจากสถาบันการเงิน

   ส�ำหรับสมำชิก ต้องมีอายุการเป็นสมาชิก 3 ปีขึ้นไป อายุไม่เกิน 60 ปี หรือยังไม่เกษียณอายุราชการ 

กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท ผ่อนช�าระ 360 งวดเดือน แต่ไม่เกิน 70 ปี

   ส�ำหรบัสมำชิกทีเ่ป็นพนกังำนรำชกำร ต้องมอีายกุารเป็นสมาชกิ 3 ปีขึน้ไป อายไุม่เกิน 60 ปี กูไ้ด้สงูสดุ

ไม่เกิน 2 ล้านบาท  ผ่อนช�าระ 360 งวดเดือน แต่ไม่เกิน 60 ปี

   อัตรำดอกเบี้ย ปีที่ 1 0.50 % ต่อปี

      ปีที่ 2 5.50 % ต่อปี

3. ด้านสวัสดิการ
เป็นสวัสดิการที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด มอบเงินสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับสมาชิกและ

สมาชิกสมทบ ตามอายุการเป็นสมาชิก โดยมีสวัสดิการ ดังนี้

  3.1 สวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย มีอายุการเป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป (สมาชิก)

  3.2 สวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้ทุพพลภาพ มีอายุการเป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป (สมาชิก)

  3.3 สวัสดิการเพื่อการเข้ารับรักษาพยาบาล มีอายุการเป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป (สมาชิกและสมาชิกสมทบ)

  3.4 สวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรของสมาชิก มีอายุการเป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป (สมาชิก)
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  3.5 สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกหรือสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม มีอายุการเป็นสมาชิก 6 เดือนข้ึนไป 

(สมาชิกและสมาชิกสมทบ)

  3.6 สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม มีอายุการเป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป (สมาชิก)

  3.7 สวัสดกิารเพือ่การสงเคราะห์สมาชกิผูส้งูวยั มอีายกุารเป็นสมาชกิ 20 ปีขึน้ไป (สมาชกิและสมาชกิสมทบ)

4. ด้านการประชาสัมพันธ์
สอ.กวก. มีช่องทางการให้ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ดังนี้

  . ข่าววารสารสหกรณ์ จัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ

  . ข่าวจิ๋ว จัดพิมพ์เดือนละ 1 ฉบับ

  . ข่าวสารผ่านระบบ SMS

  . ข่าวสารผ่าน Line “@doacoop” สมาชิก สอ.กวก.

  . ข่าวสารผ่านเว็บไซต์ www.doacoop.com

  . ข่าวสารผ่าน facebook สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

  . ดูข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน Mobile app ของสหกรณ์

5. ด้านการจัดฝึกอบรมประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
การรวมกลุ่มของสมาชิกเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสหกรณ์ในการจัดฝึกอบรม รวมทั้ง 

การร่วมท�ากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ
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ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2561
ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 
กรมวิชาการเกษตร

กิจกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำากัด ประจำาปี 2562
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ร่วมงาน “งานกตัญชลีดิถีสงกรานต์” 
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำาปี 2562

วันที่ 10 เมษายน 2562
ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

สหกรณ์เข้าร่วมให้บริการแก่สมาชิก
ในงาน “เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจำาปี 2562” 

วันที่ 27 – 29 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์

ทำาบุญเนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้ง สอ.กวก. 43 ปี
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำากัด
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สหกรณ์เข้าร่วมให้บริการแก่สมาชิก “Year End Seminar 2019”
วันที่ 26 – 27  กันยายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

สหกรณ์เข้าร่วมงาน “วันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด”
วันที่ 28 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำากัด

สหกรณ์เข้าร่วมงาน “วันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร”
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 

ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร



75สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำากัด

ประชุมสัมมนาโครงการ “การสร้างทีมงาน, การพัฒนาสัมพันธภาพ
และการพัฒนาระบบการให้บริการแก่มวลสมาชิก”

วันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2562 ณ ชูชัยบุรีศรีอัมพวา อำาเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

สหกรณ์ฯ เข้าร่วมสัมมนาภาคีสหกรณ์บางเขน ประจำาปี 2562
วันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
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สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จำากัด เข้าศึกษาดูงานของสหกรณ์ฯ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำากัด

สหกรณ์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาส่วนกลาง
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำากัด

สหกรณ์ฯ เข้าร่วมงานกีฬาสีกรมวิชาการเกษตร ประจำาปี 2562
วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ กรมวิชาการเกษตร
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โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ อาคารกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร

โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 2/2562
วันท่ี 26 เมษายน 2562 ณ อาคารกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร

โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 3/2562
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง จังหวัดระยอง
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โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 4/2562
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

จังหวัดขอนแก่น

โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 5/2562
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท

โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 6/2562
วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี
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โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 7/2562
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา

โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 8/2562
วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยปาล์มน้ำามันสุราษฎร์ธานี

โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 9/2562
วันที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด
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โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 10/2562
วันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์

โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 11/2562
วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 12/2562
วันท่ี 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมมนตรี  รุมาคม 

กองวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
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โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 15/2562
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 13/2562
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก

โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 14/2562
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 

จังหวัดเชียงใหม่
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 นายสุขผล  สุภานันท์
ส�านักงานเลขานุการกรม

โทร. 081-9277327

 นางทิติยา  บัวไพร
ส�านักงานเลขานุการกรม

โทร. 092-2514324

 นางนิศาภัทร์  เกียรติ์สุวนาถ
กองคลัง

โทร. 063-4296687

 นายอ�านาจ  รุ่งจรูญ
ส�านักควบคุมพืช

และวัสดุการเกษตร

โทร. 061-4926287

 นายเกรียงไกร  เตชะเสนา
กองแผนงานและวิชาการ

โทร. 063-2190023

 นางกมลทิพย์   โพธิ์สุวรรณ
กรมการข้าว

โทร. 098-6576546

 นางสาวธัญยธรณ์  

จันทร์อินทร์
สถาบันวิจัยพืชไร่

และพืชทดแทนพลังงาน

โทร. 092-9496452

 นายอนุชา  เชาว์โชติ
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม

โทร. 081-7114765

 นางสาวพนารัตน์  เสรีทวีกูล
ส�านักงานเลขานุการกรม

โทร. 081-8897738

 นางสาวธนาภรณ์  ศานติกร
กองการเจ้าหน้าที่

โทร. 089-5157875

 นางเพลิน   สิริวีระพันธุ์
กองคลัง

โทร. 089-5077238

 นางสาวพัชรินทร์  ลือทอง
ส�านักควบคุมพืช

และวัสดุการเกษตร

โทร. 095-4921919

 นางสาวนงลักษณ์  ขันตี
กองแผนงานและวิชาการ

โทร. 084-3475031

 นางสาวเนตรสุภา  

อ�าพันหอม
กรมการข้าว

โทร. 097-2394546

 นายวิศรุต  สันม่าแอ
สถาบันวิจัยพืชสวน

โทร. 081-9992108

 นายอาธร  พรบุญ
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม

โทร. 089-8868799

 ว่าที่ร้อยตรี 

ณรงค์ฤทธิ์  จันทร์ทองใบ
ส�านักงานเลขานุการกรม

โทร. 092-2521682

 นายอาทิตย์  อุ่นเมือง
กองการเจ้าหน้าที่

โทร. 084-7358804

 นางบุญเตือน  สุขกุล
ส�านักควบคุมพืช

และวัสดุการเกษตร

โทร. 081-9316909

 นางสาวนฤมณ  ขุนทอง
ส�านักควบคุมพืช

และวัสดุการเกษตร

โทร. 086-3445365

 นางสมศรี อุทัยธรรม
สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม

โทร. 081-7004892

 นายสมศักดิ์  ทองศรี
สถาบันวิจัยพืชไร่

และพืชทดแทนพลังงาน

โทร. 086-6696884

 นางอัจฉรา  นิลเลื่อม
สถาบันวิจัยพืชสวน

โทร. 081-9064423

 นางสาวสุรีรัตน์  

ประเสริฐทอง
กรมการข้าว

โทร. 081-7758543

8. รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ปี 2563 - 2564



83สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำากัด

 นางสาววิมล  พระศรี
สถาบันวิจัยพืชสวน

โทร. 087-7024124

 นางสาวจารุณี  กล่อมเสนาะ
กรมหม่อนไหม

โทร. 086-6120399

 นางเยาวภา  หุ่นทอง
ส�านักวิจัยพัฒนาการ

อารักขาพืช

โทร. 088-5497099

 นายปรีดี  รักงาม
ส�านักวิจัยพัฒนาการ

อารักขาพืช

โทร. 086-6608987

 นางฉวีวรรณ  เจ้าสุวรรณ์
ส�านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ

โทร. 091-0075297

 นายอนุสรณ์  เทียนศิริฤกษ์
ส�านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิต

ทางการเกษตร 

โทร. 081-3416816

 นายวิทยา  บัวศรี
ส�านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิต

ทางการเกษตร 

โทร. 083-1974192

 นายวัฒนา  จุฑาเมธาวี
ส�านักวิจัยพัฒนาวิทยาการ

หลังการเก็บเกี่ยว 

และแปรรูปฯ ผลิตผลการเกษตร

โทร. 098-2468911

 นางสาวกรรณาภรณ์  

มณีรัตน์
กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

โทร. 083-6499789

 นายปณิพัท  กฤษสมัคร
ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช

โทร. 084-3340178

 นางสาวณฐพร  เทพสุวรรณ
ส�านักวิจัยพัฒนาการ

อารักขาพืช

โทร. 081-9367212

 นางสาวนงลักษณ์  แซ่ยับ
ส�านักวิจัยพัฒนาการ

อารักขาพืช

โทร. 083-0276575

 นายสมควร  คล้องช้าง
ส�านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิต

ทางการเกษตร

โทร. 086-0153993

 นายธนินทร์ธร  สมแตง
ส�านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิต

ทางการเกษตร 

โทร. 095-5501524

 นางมลิสา  เวชยานนท์
ส�านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิต

ทางการเกษตร 

โทร. 084-7225494

 นายนราทร  สุขวิเสส
ส�านักวิจัยพัฒนาวิทยาการ

หลังการเก็บเกี่ยว 

และแปรรูปฯ ผลิตผลการเกษตร

โทร. 089-5627242

 นางมะลิวัลย์  เก่าบ้านใหม่
สถาบันวิจัยยาง

และเงินหมุนเวียนยางพารา

โทร. 086-5704023

 นายมนตรี  เอี่ยมวิมังสา
ส�านักวิจัยพัฒนาการ

อารักขาพืช

โทร. 081-8691469

 นางพิมพ์นิภา  สุวรรณเจริญวิช
ส�านักวิจัยพัฒนาการ

อารักขาพืช

โทร. 095-7571921

 นายดนัย  นาคประเสริฐ
ส�านักวิจัยพัฒนา

เทคโนโลยีชีวภาพ

โทร. 081-8406344

 นางสุปรานี  มั่นหมาย
ส�านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิต

ทางการเกษตร 

โทร. 081-1112973

 นางสาวไพศรี  เจียมจิตต์
ส�านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิต

ทางการเกษตร 

โทร. 089-5162570

 นายสุทธิชัย  รณศิริ
ส�านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิต

ทางการเกษตร 

โทร. 093-3995899

 นางกฤษณา  แสงดี
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร

โทร. 062-9535195
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 นางสาวอุมาภรณ์  สุจริตทวีสุข
กองพัฒนาระบบ

และรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

โทร. 086-7780009

 นายประสาท  เกศวพิทักษ์
กลุ่มบ�านาญและช�าระพิเศษ

โทร. 081-8191804

 นายอนันต์  บัลนาลังก์
กลุ่มบ�านาญและช�าระพิเศษ

โทร. 084-6499026

 นายไพโรจน์  พันธุ์พฤกษ์
กลุ่มบ�านาญและช�าระพิเศษ

โทร. 081-4944145

 นางขนิษฐา  สมบัติศิริ
กลุ่มบ�านาญและช�าระพิเศษ

โทร. 087-5501911

 นางสาวธารทิพย์  นิติชาติ
ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 

เขตที่ 1 เชียงใหม่

โทร. 084-5988885

 นายภาสกร  สุนทรเกษมสุข
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่

โทร. 083-0056395

 นางพิศมัย  เรืองกูล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่

โทร. 085-0351913

 นางสาวสุวิภา  ค�าแหง
กองพัฒนาระบบ

และรับรองมาตรฐานสินค้าพืช

โทร. 094-9946522

 นายอุดม  รัตนารักษ์
กลุ่มบ�านาญและช�าระพิเศษ

โทร. 063-2199899

 นายสุจิตร  ใจจิตร
กลุ่มบ�านาญและช�าระพิเศษ

โทร. 092-3838104

 นายปริกาญจน์  

สุรพันธ์พิชิต
กลุ่มบ�านาญและช�าระพิเศษ

โทร. 081-8154859

 นายนิสิต บุญเพ็ง
ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 

เขตที่ 1 เชียงใหม่

โทร. 081-7463434

 นางสุภรัตน์  บ�ารุงศรี
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

โทร. 081-6038915

 นางวิภากร  มีสุข
ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่

โทร. 086-1942909

 นางณัฐฐินันท์  

ทองทรัพย์
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

โทร. 086-1809006

 นายทวีทรัพย์  นาจ�าปา
สหกรณ์

โทร. 084-6740987

 นายสุวพันธ์  รัตนะรัต
กลุ่มบ�านาญและช�าระพิเศษ

โทร. 081-5144188

 นายกอบเกียรติ์  บันสิทธิ์
กลุ่มบ�านาญและช�าระพิเศษ

โทร. 081-2950309

 นายมนัส  

คล้ายโชติคล่อง
กลุ่มบ�านาญและช�าระพิเศษ

โทร. 081-6656145

 นางสาวบุญสิตา  

กระดาษ
ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 

เขตที่ 1 เชียงใหม่

โทร. 091-8540205

 นางธัญญรัศม์  

สลินทร์ไชย
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

โทร. 082-8954764

 นายสถิตพงศ์   รัตนค�า
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรม

เชียงใหม่

โทร. 086-7227376

 นางพรรณี  จิตตา
ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

โทร. 090-1914878
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 นางพรรัญชน์ภัทร  

ภัทรโชคสถิตท์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

พิจิตร

โทร. 098-7484117

 นายณัติพงษ์  ดงแสนสุข
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

ขอนแก่น

โทร. 085-7121710

 นางปุณยภา  ประทุมรุ่ง
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น

โทร. 081-1715107

 นางสาววราภรณ์  สิงห์ค้อ
ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น

โทร. 088-5576913

 นายตราครุฑ  ศิลาสุวรรณ
ศูนย์วิจัยพืชสวนเลย

โทร. 089-8404376

 นางวาสนา  สุขส�าราญ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

หนองคาย

โทร. 087-6434029

 นางวาฤดี  วิมลสุจริต
ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร

โทร. 081-2619319

 นายวุฒิชัย  กากแก้ว
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

มุกดาหาร

โทร. 089-1905775

 นายดิเรก  เศษจันทร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

พิจิตร

โทร. 086-1736340

 นางอ�าพร  ทับธานี
ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 

เขตที่ 3 ขอนแก่น

โทร. 089-9373916

 นางสุขสวัสดิ์  รักษ์วิจิตร
ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น

โทร. 081-9749383

 นางพัชนีวรรณ  ภาโนชิต
ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ

โทร. 094-2905915

 นางสาววิลาวัลย์  คิริซี
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 

เลย

โทร. 088-5619633

 นางบุพภามาส  สอนสมนึก
ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย

โทร. 085-7467681

 นางวัชรี  ฝ่ายขันธ์
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ

สกลนคร

โทร. 089-8635571

 นางสาวเดือนเพ็ญ  ใจคง
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ

มุกดาหาร

โทร. 093-3255429

 นางสาวกนิษฐ์นันท์  

พัติกพงษ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรตาก

โทร. 084-7828872

 นายสรรเสริญ  เสียงใส
ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิต

ทางการเกษตรขอนแก่น 

โทร. 089-7113397

 นายเวียง  อากรชี
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรม

ขอนแก่น

โทร. 081-6943288

 นางสาววรรณภา  

ธรรมมาลา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลย

โทร. 087-9820502

 นางธัญญารัตน์  

แก้วเงินทอง
ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย 

โทร. 087-4333665

 นางณิชญา  แก้วสวนจิก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

สกลนคร

โทร. 081-0578080

 นายกิติพัฒน์  คล่องดี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

กาฬสินธุ์

โทร. 087-8521919

 นายประมาณ  กล่อมจิตต์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

นครพนม

โทร. 089-8413107
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 นางลดาวัลย์  สุวรรณศรี
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ

อุดรธานี

โทร. 082-8448840

 นายอิทธิพล  บังพรม
ส�านักวิจัยและพัฒนการเกษตร 

เขตที่ 4 อุบลราชธานี

โทร. 086-2515223

 นางสาวสุดา  ศรีโปฏก
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

โทร. 089-9245914

 นางพิศมัย  นาค�า
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี

โทร. 065-2976440

 นายสุพล  สมภูงา
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

โทร. 089-9495427

 นางนิลเนตร  จันเทพา
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 

ศรีสะเกษ

โทร. 089-0878057

 นายวรายุทธ  จันทนันท์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

มหาสารคาม

โทร. 098-7503159

 นางจุฑารัตน์  ประเสริฐโส
ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา

โทร. 090-2413093

 นางชนะ  ศรีสมภาร
ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี

โทร. 081-2833300

 นายสมหวัง  ประเสริฐโส
ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 

เขตที่ 4 อุบลราชธานี

โทร. 091-0164629

 นางจุลนาร์  ด�าสุทธิ์
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

โทร. 062-1985269

 นางไพจิตร   สุ่มมาตย์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

ร้อยเอ็ด

โทร. 084-6034637

 นางสาวณัฐรดา  โสพิลา
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

โทร. 087-1593698

 นางนวลจันทร์  ศรีสมบัติ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

สุรินทร์

โทร. 098-5850839

 นางสาวทิพวรรณ  ซาตะนัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

นครราชสีมา

โทร. 085-6824393

 นายศรชัย  สายสินธุ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

โนนสูง

โทร. 087-4437510

 นางพรรณนีย์  เลี่ยมทอง
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ

ชัยภูมิ

โทร. 088-3789967

 นางชบาไพร  พูลเวช
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 

อุบลราชธานี

โทร. 081-7095221

 นางสาวพเยาว์  พรหมพันธุ์ใจ
ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี

โทร. 089-8449685

 นายกฤชชัย   ไวนิยมพงศ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

ร้อยเอ็ด

โทร. 098-5614509

 นายวีรยุทธ  ดัดตนรัมย์
ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

โทร. 081-7491102

 นางแสงเพ็ญ มอญขาม
ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

โทร. 093-4909966

 นางสาวจุฑารัตน์  จามกระโทก
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ 

นครราชสีมา

โทร. 089-8450825

 นายบัวแก้ว  บุญวิลัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

บุรีรัมย์ 

โทร. 081-2654631
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 นายณรงค์ฤทธิ์  พรมมิราช
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ

บุรีรัมย์

โทร. 064-1966988

 นางสาวมธุรส  เกิดเล็ก
ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท

โทร. 082-3507319

 นางสาวสุกานดา  ภาคีวุฒิ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช

ลพบุรี

โทร. 089-0256950

 นางสุปราณี  แฝงเพ็ชร
ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี

โทร. 089-6147307

 นายวันชัย  ศรีอรุณ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

นครปฐม

โทร. 086-1034552

 นายพิสิฐ  พรหมนารท
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา

โทร. 081-9340051

 นางนันท์นภัส  ไชยราช
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

โทร. 093-2291619

 นางสาวกุลวดี  ฐาน์กาญจน์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

ปทุมธานี

โทร. 098-2465352

 นายอ�านาจ  จันทร์กลิ่น
ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร

เขตที่ 5  ชัยนาท 

โทร. 081-9720796

 นางสาวธนัชพร  แสงโค
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท

โทร. 081-7856871

 นางสาวสุภจิรา  เปี่ยมปฐม
ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี

โทร. 081-8908631

 นายอุดมศักดิ์  ดวนมีสุข
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

สุพรรณบุรี

โทร. 081-3796638

 นายไพฑูรย์  จันทร์ศักดิ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

เพชรบุรี

โทร. 085-3582236

 นางจตุพร  ไพรพฤกษ์
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

โทร. 081-5542831

 นายวัฒน์ธนัน  

ศรีตะลทฤทัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

นครสวรรค์

โทร. 085-2710060

 นายเบญจพล  ลวดเงิน
ศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวง

โทร. 081-4310085

 นางอรอนงค์  สอนสุข
ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร

เขตที่ 5  ชัยนาท 

โทร. 081-9729050 

 นางสาวเบญจวรรณ  สุขนิยม
ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท

โทร. 088-1656265

 นายไพพูน  อินทร์พุก
ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี

โทร. 081-7639296

 นายสมบูรณ์  วันดี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

สุพรรณบุรี

โทร. 091-8728278

 นางสาวพรพิมล  สีมา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

กาญจนบุรี

โทร. 095-7520685

 นายสามัคคี  จงฐิตินนท์
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

โทร. 090-1976577

 นางสมนึก  สุขสี
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี

โทร. 081-9346117

 นางสาวมลิสา  ยกถาวร
ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี

โทร. 087-8376067
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 นายวีรวัฒน์  รัตนารมย์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

ราชบุรี

โทร. 089-4481813

 นางพัชนี  เจริญนิยม
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

โทร. 095-8260725

 นายนิพนธ์  ทัพมงคล
ศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา

โทร. 081-8650268

 นายปราโมทย์  ค�าปลิว
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี

โทร. 089-0084978

 นายเชาวพงศ์  ม่วงทอง
ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 

เขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี

โทร. 086-3831737

 นายณัฐพล  เหมาะประมาณ
ศูนย์วิจัยปาล์มน�้ามัน

สุราษฎร์ธานี

โทร. 086-2802783

 นายสถาพร  เคียนเขา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

สุราษฎร์ธานี

โทร. 089-7273033

 นางจิรภา  ออสติน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

ภูเก็ต  

โทร. 089-9276380

 นายโอภาส  จันทสุข
ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร

เขตที่ 6  จันทบุรี 

โทร. 081-2950449

 นายอานันต์  ศรีสวัสดิ์
ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

โทร. 089-0950755

 นางสมศรี  บุญโต
ศูนย์วิจัยยางฉะเชิงเทรา

โทร. 061-7072789

 นางนงนุช  ศิริผันแก้ว
ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง               

โทร. 086-8371676

 นางสาวปาณิสรา  แก้วใจดี
ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 

เขตที่ 7 สุราษฎร์ธานี

โทร. 092-8805112

 นางปณิชา  โรจน์วงศธร
ศูนย์วิจัยปาล์มน�้ามัน

สุราษฎร์ธานี

โทร. 098-4149269

 นายสุชีพ  ขุนทองจันทร์
สนง.ตลาดกลางยางพารา

สุราษฎร์ธานี

โทร. 081-0894724

 นายสุจินต์  อุดมธรรมากุล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

พังงา

โทร. 089-2363348

 นางสาวพิณประภา  ธนธีรนนท์
ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร

เขตที่ 6  จันทบุรี 

โทร. 086-9775478

 นางสาวกัลยา  แก้วมะณี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

จันทบุรี

โทร. 081-0368646

 นายจงรักษ์  จารุเนตร
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

ปราจีนบุรี  

โทร. 062-5967229

 นางนิชานาถ  แก่นจันทร์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

ระยอง

โทร. 084-8191184

 นางสาวจินตนา  รามอินทร์
ศูนย์วิจัยปาล์มน�้ามัน

สุราษฎร์ธานี

โทร. 084-8376242

 นายศักดา  ขนาน
ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช 

โทร. 093-5752949

 นางสาวจีรวัจน์  แซ่หลี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

ระนอง 

โทร. 093-6489228

 นายสมคิด  ด�าน้อย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

กระบี่ 

โทร. 088-7610907
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 นางรชนิศ  พานิชกิจ
ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่  

โทร. 086-5962129

 นางสาวจิตรา  จ�าเดิม
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร 

โทร. 081-6763557

 นางสาวฐิติรัตน์  เทพทอง
ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร

เขตที่ 8 สงขลา

โทร. 086-9419925

 นายพงษ์ภัทร์  สุขสวัสดิ์
ศูนย์ควบคุมยางสงขลา

โทร. 084-4509520

 นางสาวปิยนาฎ  หงษ์อาจ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

รือเสาะ

โทร. 080-1949955

 นายวิชัย  ไทยฤทธิ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

พัทลุง

โทร. 089-7378494

 นางอมรรัตน์  มณี
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

ยะลา

โทร. 083-6597644

 นายชัยสิทธิ์  บุญล�้า
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

ชุมพร

โทร. 081-0869222

 นางสาวทัศณีย์  ตั้งอั้น
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร 

โทร. 081-5365109

 นายสุนันท์  ถีราวุฒิ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

สงขลา

โทร. 081-3281590

 นายปฏิวุฒิ  บุญเรือง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

นราธิวาส

โทร. 086-9614649

 นางเรณู  สุราวรรณ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

ปัตตานี

โทร. 093-5815742

 นางภัทราพร  หันโน
ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง

โทร. 086-2915590

 นายช�านาญร์  เพ็ชรรัตน์
ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา

โทร. 080-1375537

 นางสาวสุภาวดี  นาคแท้
ศูนย์วิจัยปาล์มน�้ามันกระบี่

โทร. 093-6832393

 นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา
ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 

เขตที่ 8 สงขลา

โทร. 093-5742363

 นางลัดดาวัลย์  ทองราช
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

สงขลา

โทร. 089-2969132

 นางมาลี  ปลื้มส�าราญ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

นราธิวาส

โทร. 098-0154002

 นายอวยชัย  บุญญานุพงศ์
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

โทร. 081-7384251

 นางยลดาพร  แซ่ตั้น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

ตรัง

โทร. 089-2904448

 นางสาวยุพาพร  ศรีหลิ่ง
ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา

โทร. 093-3298498
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9. รายชื่อสมาชิก สมาชิกสมทบถึงแก่กรรม ปี 2561 - 2562

ล�าดับ เลขที่สมาชิก ชื่อ-นามสกุล สังกัด รับเงินสวัสดิการ
วันที่

ถึงแก่กรรม

1 51349 นายศุภกร  ศรีสวัสดิ์ พรก.ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช
ลพบุรี

100,000.00 22 ก.ค. 61

2 9025 นางพัชพร  อนุญาหงษ์ ช�าระพิเศษ 95,000.00 4 ต.ค. 61

3 3978 นางสาวผจงจิตต์  ตุ้มสุภาพ ข้าราชการบ�านาญ 100,000.00 6 ต.ค. 61

4 10211 นางวิชาดา  ดีมี ข้าราชการบ�านาญ 140,000.00 17 ต.ค. 61

5 13142 นายจ�านงค์  ชัญถาวร ศวร.นครสวรรค์ 60,000.00 25 ต.ค. 61

6 9080 นางจิตติวรรณ  มหิสรากุล ข้าราชการบ�านาญ 90,000.00 26 ต.ค. 61

7 7472 นายไฉน  สรชัย ศวข.เชียงใหม่ 150,000.00 8 พ.ย. 61

8 2764 นายด�าริ  ด�ารงพันธ์ ช�าระพิเศษ 100,000.00 20 พ.ย. 61

9 7670 นายพินิจ  นิลพานิชย์ ข้าราชการบ�านาญ 135,000.00 28 พ.ย. 61

10 894 นายไพฑูรย์  ประภาพรหม ข้าราชการบ�านาญ 100,000.00 30 พ.ย. 61

11 1577 นายประเสริฐ  สุดใหม่ ข้าราชการบ�านาญ 100,000.00 3 ธ.ค. 61

12 1384 นายมานิตย์  เกตุเจริญ บ�าเหน็จรายเดือน 135,000.00 4 ธ.ค. 61

13 52504 นายสุรศักดิ์  คชเขื่อน พรก.ศวร.ขอนแก่น 120,000.00 12 ธ.ค. 61

14 6803 นางสาวชลธิชา  สอนวงษ์ ข้าราชการบ�านาญ 150,000.00 13 ธ.ค. 61

15 2329 นายพนม  ขุนทอง ช�าระพิเศษ 100,000.00 13 ธ.ค. 61

16 7742 นายหนูเดิน  พลเรือง ช�าระพิเศษ 100,000.00 14 ธ.ค. 61

17 56151 นางสาวสมใจ  จันทร์สิน พรก.ศวพ.ภูเก็ต 50,000.00 14 ธ.ค. 61

18 2834 นายอ้อง  สมศรี ช�าระพิเศษ 100,000.00 17 ธ.ค. 61

19 52923 นายสุปัน  พลเยี่ยม พรก.ศวส.ศรีสะเกษ 100,000.00 31 ธ.ค. 61

20 8335 นายส�าแดง  บุญมณี บ�าเหน็จรายเดือน 150,000.00 5 ม.ค. 62

21 9729 นายชวลิต  บุญรัตน์ ศวข.ราชบุรี 140,000.00 10 ม.ค. 62

22 8979 นางระเบียบ  แสงวิจิตร ช�าระพิเศษ 90,000.00 12 ม.ค. 62

23 10563 นางพลอย  พริบไหว บ�าเหน็จรายเดือน 120,000.00 12 ม.ค. 62

24 10308 นายสัมพันธ์  แสงชลินทร์ ข้าราชการบ�านาญ 90,000.00 22 ม.ค. 62

25 4814 นายประหยัด  ประเสริฐสม บ�าเหน็จรายเดือน 110,000.00 24 ม.ค. 62

26 51829 นายหนูรักษ์  เสาสมภพ พรก.ศวพ.ร้อยเอ็ด 120,000.00 31 ม.ค. 62

27 8317 นายสมวุฒิ  ตระกูลสันติ บ�าเหน็จรายเดือน 150,000.00 4 ก.พ. 62

รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ปี 2561 - 2562



92 รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๖๒

ล�าดับ เลขที่สมาชิก ชื่อ-นามสกุล สังกัด รับเงินสวัสดิการ
วันที่

ถึงแก่กรรม

28 9374 นายญัตติ  ศรีจักรโคตร ศวพ.มุกดาหาร 140,000.00 5 ก.พ. 62

29 6283 นายวร  สีลาบุตร ช�าระพิเศษ 100,000.00 7 ก.พ. 62

30 6379 นายสิริ  บุพบุศ ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชลพบุรี 150,000.00 8 ก.พ. 62

31 58257 นางสาวรุ่งวลัย  น้อยสมบัติ พรก.ศม.เฉลิมพระเกียรติฯ
นครราชสีมา

20,000.00 9 ก.พ. 62

32 13112 นายบวรอชิรศักดิ์  จันทร์สม ศม.เฉลิมพระเกียรติฯ บุรีรัมย์ 70,000.00 10 ก.พ. 62

33 7242 นายไพโรจน์  แสน�า้เงิน ศวพ.เพชรบูรณ์ 150,000.00 14 ก.พ. 62

34 52929 นายบุญกอง  พันธเสน พรก.ศวส.ศรีสะเกษ 100,000.00 15 ก.พ. 62

35 4940 นายสมพงษ์  ไกรพจน์ ข้าราชการบ�านาญ 135,000.00 26 ก.พ. 62

36 5526 นายวีระชาติ  เยาวภากรณ์ บ�าเหน็จรายเดือน 125,000.00 3 มี.ค. 62

37 9591 นายบัญญัติ  ความสุขเลิศ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรม
เชียงใหม่

140,000.00 3 มี.ค. 62

38 2687 นายประสิทธิ์  จันทร์ฉุน ช�าระพิเศษ 100,000.00 13 มี.ค. 62

39 10037 นางปริศนา  สิทธิณรงค์ ช�าระพิเศษ 115,000.00 22 มี.ค. 62

40 5962 นายสมศักดิ์  เชิงหอม บ�าเหน็จรายเดือน 135,000.00 30 มี.ค. 62

41 52856 นายเทวินทร์  พันธ์สว่าง พรก.ศวส.ศรีสะเกษ 120,000.00 3 เม.ย. 62

42 8388 นางยินดี  น้อยจารย์ ช�าระพิเศษ 100,000.00 16 เม.ย. 62

43 4529 นายดิเรก  สีหะเดช ข้าราชการบ�านาญ 145,000.00 22 เม.ย. 62

44 10971 นางยุบล  พลัดเกตุ สถาบันวิจัยพืชสวน 140,000.00 24 เม.ย. 62

45 7796 นายสุทธิพงษ์  ญาณวารี ข้าราชการบ�านาญ 95,000.00 9 พ.ค. 62

46 8378 นายประดิษฐ์  โกวิทเทวาวงศ์ ข้าราชการบ�านาญ 100,000.00 19 พ.ค. 62

47 51551 นางโสภา  แก้วเขียว พรก.ส�านักวิจัยและพัฒนาฯ 
เขต 2

120,000.00 27 พ.ค. 62

48 9710 นายสวัสดิ์  กลางโยธี ช�าระพิเศษ 90,000.00 31 พ.ค. 62

49 7292 นายอุทัย  นพคุณ กยท-สถาบันวิจัยยาง 150,000.00 7 มิ.ย. 62

50 3060 นางอรสา  ลักษณะค�า ข้าราชการบ�านาญ 135,000.00 8 มิ.ย. 62

51 925 นายวิทยา  สุวรรณเวทิน ช�าระพิเศษ 100,000.00 8 มิ.ย. 62

52 4895 นายโสดา  วงศ์เตชะ บ�าเหน็จรายเดือน 100,000.00 14 มิ.ย. 62

53 4521 นายธงชัย  แสวานี ช�าระพิเศษ 100,000.00 27 มิ.ย. 62

รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ปี 2561 - 2562 (ต่อ)
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ล�าดับ เลขที่สมาชิก ชื่อ-นามสกุล สังกัด รับเงินสวัสดิการ
วันที่

ถึงแก่กรรม

54 54275 นายวิโรจน์  ทับพิมล พรก.ศวพ.สุโขทัย 90,000.00 14 ก.ค. 62

55 97 นายสถาพร  ไวทยการ ข้าราชการบ�านาญจ่ายตรง 
กรมวิชาการ

100,000.00 16 ก.ค. 62

56 7587 นางสาวธารทิพย์  เพชระบูรณิน ข้าราชการบ�านาญ 95,000.00 17 ก.ค. 62

57 5222 นางญาณี  แจ้งกลั่น ช�าระพิเศษ 100,000.00 3 ส.ค. 62

58 6726 นายก�าพล  ปัญญาจิตต์ บ�าเหน็จรายเดือน 150,000.00 4 ส.ค. 62

59 3037 นางไพบูลย์  มีเต่าให ช�าระพิเศษ 100,000.00 13 ส.ค. 62

60 5331 นายสมาน  สุริยศ บ�าเหน็จรายเดือน 140,000.00 16 ส.ค. 62

61 2299 นายเอกรัฐ  พรหมดีราช ข้าราชการบ�านาญ 135,000.00 21 ส.ค. 62

62 7662 นายเสงี่ยม  เม่นพรม ช�าระพิเศษ 95,000.00 24 ส.ค. 62

63 8436 นางรัศมี  ชูเสรี บ�าเหนจ็รายเดอืน 100,000.00 26 ส.ค. 62

64 9478 นายประโลม  กิจนาค ช�าระพิเศษ (ต่างจังหวัด) 90,000.00 29 ส.ค. 62

65 2667 นายเสถียร  ลั่วสกุล บ�าเหน็จรายเดือน 130,000.00 31 ส.ค. 62

66 1930 นายมานะชัย  เครือคล้าย ช�าระพิเศษ 100,000.00 2 ก.ย. 62

67 9889 นายประนอม  ปานมะเริง กยท-ศวย.ฉะเชิงเทรา 140,000.00 18 ก.ย. 62

68 58723 นายณัฐวุฒิ  ศิริปอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรจันทบุรี 

20,000.00 3 ต.ค. 62

69 5274 นางปราณี  เพ็ชรอินทร์ ลูกจ้างบ�าเหน็จรายเดือน 
กวก.

110,000.00 7 ต.ค. 62

70 10483 นายแก้วมา  ดูการดี ช�าระพิเศษ 140,000.00 8 ต.ค. 62

71 5391 นายทศพล  สงสวาสดิ์ ข้าราชการบ�านาญ 140,000.00 19 ต.ค. 62

72 56941 นายไพศาล  แจ้งโสภา ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ 50,000.00 20 ต.ค. 62

73 4968 นางสาวบุญนาค  สิงห์ดี ช�าระพิเศษ 100,000.00 27 ต.ค. 62

74 8939 นายวิเชียร  สะกาโชติ ลูกจ้างบ�าเหน็จรายเดือน 135,000.00 2 พ.ย. 62

รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ปี 2561 - 2562 (ต่อ)
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รายชื่อสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม ปี 2561 - 2562 จ�านวน 4 คน   

ล�าดับ เลขที่สมาชิก ชื่อ-นามสกุล สังกัด รับเงินสวัสดิการ
วันที่

ถึงแก่กรรม

1 50112 นายประสิทธิ์ชัย  สุขทวี สมทบทายาท (กวก.) 100,000.00 9 พ.ย. 61

2 53573 นายดวงทิพย์  ดูเมฆ สมทบทายาท (กวก.) 90,000.00 1 มี.ค. 62

3 50629 นายเอื้อม  แย้มกิจ สมทบทายาท (กวก.) 100,000.00 17 มี.ค. 62

4 54211 นายพิพัฒน์  หัสธน สมทบทายาท (กวก.) 90,000.00 5 พ.ค. 62

ล�าดับ เลขที่สมาชิก ชื่อ-นามสกุล สังกัด รับเงินสวัสดิการ
วันที่

ถึงแก่กรรม

1 53234 นายคนอง  พันทับ พรก.ศวพ.พิจิตร 100,000.00 5 ก.ย. 62

2 7347 นางสาวค�าเบ้า  ขันโอราฬ ข้าราชการบ�านาญ 100,000.00 26 ก.ย. 62

3 9754 นายสุภาพ  เรืองสุข ศวข.สุรินทร์ 140,000.00 28 ก.ย. 62

4 52422 นายวีระชัย  เจริญเชาว์ พรก.ศวข.อุบลราชธานี 120,000.00 3 พ.ย. 62

5 2427 นายไพฑูรย์  นาคพันธุ์ ข้าราชการบ�านาญ 115,000.00 7 พ.ย. 62

6 8475 นายจรูญ  อารีย์  ข้าราชการบ�านาญ 100,000.00 9 พ.ย. 62

7 7414 นายสุรพล  จัตุพร ข้าราชการบ�านาญ 140,000.00 15 พ.ย. 62

8 10690 นายพิสิทธิ์  ชัยดิเรก ช�าระพิเศษ 130,000.00 15 พ.ย. 62

9 12746 นายสุพจน์  หมื่นวณิชกูล ข้าราชการบ�านาญ 100,000.00 16 พ.ย. 62

10 9101 นางจินตนา  สุขทวี ช�าระพิเศษ 85,000.00 19 พ.ย. 62

11 3891 นางกาญจนา  อินฤดี ช�าระพิเศษ 95,000.00 11 ธ.ค. 62

12 1466 นายนพรัตน์  หยีดจันทร์ ข้าราชการบ�านาญ 115,000.00 14 ธ.ค. 62

รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรมที่ได้รับทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ถึงแก่กรรม ในปี 2563 จ�านวน 12 คน



95สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำากัด

ส่วนที่

เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปี 2562

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

2
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562

เรื่ององค์ประชุม

ในกรณเีป็นการประชมุใหญ่โดยผูแ้ทนสมาชกิ ต้องมผีูแ้ทนสมาชกิมาประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวน

ผู้แทนสมาชิกทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และในกรณีนี้สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะ

ผู้สังเกตการณ์ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือได้รับเลือกตั้งใดๆ ทั้งสิ้น

ในกรณปีระชมุใหญ่โดยสมาชกิ ต้องมสีมาชกิมาประชุมกึง่หนึง่ หรอืไม่น้อยกว่า 500 คน ของจ�านวนสมาชกิ

ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

บัดนี้ มีผู ้แทนสมาชิกมาลงชื่อเข้าร่วมประชุมแล้ว จ�านวน............คน จากจ�านวนผู้แทนสมาชิก

ทั้งหมด................คน ซ่ึงครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 ของสหกรณ์

ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ณ บัดนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะน�าผู้เข้าร่วมประชุม

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

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

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

ในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากดั ขอขอบพระคณุทกุท่านทีไ่ด้ให้เกยีรตมิาร่วมประชมุ

ในวันนี้ และให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือสหกรณ์ของเราเป็นอย่างดีตลอดมา

มติที่ประชุม

1.2 การไว้อาลัยแก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

 ในปี 2561 - 2562 มสีมาชกิของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิาการเกษตร จ�ากดั ถึงแก่กรรม ประกอบด้วย

 1) สมาชิก จ�านวน 86 คน

 2) สมาชิกสมทบ จ�านวน 4 คน 

 จึงขอเชิญที่ประชุมร่วมยืนไว้อาลัยแก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม จ�านวน 90 คน

มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร

ผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมจ�านวน 215 คน จากผู้แทนสมาชิก 235 คน

คณะกรรมการผู้มาประชุม

 1. นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ประธานกรรมการ

 2. นายดิเรก ตนพยอม รองประธานกรรมการ คนที่ 1

 3. นายโอภาส จันทสุข รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 4. นายไพโรจน ์ สุวรรณจินดา รองประธานกรรมการ คนที่ 3

 5. นายสุจิตร ใจจิตร กรรมการ

 6. นายอุดม รัตนารักษ์ กรรมการ

 7. นายบัวแก้ว บุญวิลัย กรรมการ

 8. นายวินัย ชื่นจิตต ์ กรรมการ

 9. นายอุดร เจริญแสง กรรมการ

 10. นายพุฒิธร สาริกา กรรมการ

 11. นายสมหวัง ประเสริฐโส กรรมการ

 12. นางสาวธารทิพย์ นิติชาต ิ กรรมการ

 13. นายกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์ กรรมการ

 14. นายวิศรุต  สันม่าแอ กรรมการและเหรัญญิก

 15. ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร รัตนวิสาลนนท์ กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

 1. นายกนกศักดิ์  สุขวัฒนาสินิทธิ์ ผู้สอบบัญชี

 2. นางดาริษา อร่ามเรือง ผู้ตรวจสอบกิจการ

 3. นางศิริลักษ์ พร้อมเพราะ ผู้ตรวจสอบภายใน

 4. นายประเสริฐ อนุพันธ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 43

 5. นายพิพัฒน ์ พิบูลย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 43

 6. น.ส.พรณิชา สุภาวงศ์ ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
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 7. นายณรงค ์ มหรรณพ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

 8. นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

 9. น.ส.ฐิติพรรณ  วณิชประสิทธิ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด

 10. ดร.วิวัฒน์  แดงสุภา สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากัด

 11. พันเอก สุกฤษฏิ์  โอ่งเคลือบ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ากัด

 12. นางทองเปลว ศุภาคม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทางบก จ�ากัด

 13. นายสิทธิบัญญ์ บุญสาย บริษัท ทรูไลฟ์ โบรกเกอร์ จ�ากัด

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

เรื่ององค์ประชุม

 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 57 ก�าหนดไว้ว่า “การประชุมใหญ่ของสหกรณ์

ต้องมสีมาชกิมาประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนสมาชิกทัง้หมด หรอืไม่น้อยกว่าหนึง่ร้อยคนในกรณเีป็นการ

ประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก ต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด

หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม” ประกอบกับข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร 

จ�ากัด ข้อ 63 ก�าหนดไว้ว่า “ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยผู้แทนสมาชิกต้องมาประชุมไม่น้อยกว่า

กึง่หน่ึงของจ�านวนผูแ้ทนสมาชกิทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ และในกรณนีีส้มาชกิทัว่ไปสามารถเข้าร่วมประชมุ

ใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือได้รับเลือกตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น”

 บัดนี้ มีผู้แทนสมาชิกมาลงชื่อเข้าร่วมประชุมแล้ว จ�านวน 215 คน จากจ�านวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด 

235 คน ซึ่งครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ณ บัดนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 ประธานได้แนะน�าผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

 1. นางดาริษา อร่ามเรือง ผู้ตรวจสอบกิจการ

 2. นางศิริลักษ์ พร้อมเพราะ  ผู้ตรวจสอบภายใน

 3. น.ส.พรณิชา สุภาวงศ์  ผู้แทนส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

 4. ที่ปรึกษาคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 43

 5. ผู้แทนจากกลุ่มภาคีสหกรณ์บางเขน ประกอบด้วย ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด 

สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ากดั สหกรณ์ออมทรพัย์สือ่สารทหาร จ�ากดั และสหกรณ์ออมทรพัย์

กรมการขนส่งทางบก จ�ากัด 
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 ในนามของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากดั ขอขอบพระคุณทกุท่านทีไ่ด้ให้เกยีรตเิข้าร่วม

ประชุมวันนี้ และให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือสหกรณ์ของเราเป็นอย่างดีตลอดมา

มติที่ประชุม รับทราบ

 1.2 การไว้อาลัยแก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

  ในปี 2560 - 2561 มีสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ถึงแก่กรรม 

ประกอบด้วย

  1) สมาชิก  จ�านวน  86 คน

  2) สมาชิกสมทบ  จ�านวน   2 คน 

จึงขอเชิญที่ประชุมร่วมยืนไว้อาลัยแก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม จ�านวน 88 คน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560
 เลขานกุารคณะกรรมการด�าเนนิการชดุที ่43 ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่าได้ส่งรายงานการประชมุใหญ่

สามัญประจ�าปี 2560 ในสาระส�าคัญให้ผู้แทนสมาชิกได้ตรวจสอบ และไม่มีผู้ขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความ

ในรายงานการประชุม จึงสามารถที่จะรับรองรายงานการประชุมได้

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
 ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 รายงานกิจการและผลการด�าเนินงาน ปี 2561

 คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ชุดท่ี 43 ได้บริหารงาน

สหกรณ์ครบปีบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2561 แล้ว เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 65(4) ของสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด จึงขอเสนอรายงานกิจการ และผลการด�าเนินงานในปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยสาระ

ส�าคัญ ดังนี้
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  (1) ฐานะทางการเงินเปรียบเทียบกับปี 2560 (ณ สิ้นปี)

รายการ ปี 2561 ปี 2560 + เพิ่ม - ลด ร้อยละ

 *1. จ�านวนสมาชิก  12,330 6,687 + 5,643 + 84.39

 *2. จ�านวนสมาชิกสมทบ  443 5,999 - 5,556 - 92.62

 3. สินทรัพย์รวม  7,729,487,065.70  6,895,117,149.60 + 834,369,916.10 + 12.10

 4. ทุนเรือนหุ้นสมาชิกที่ช�าระแล้ว  2,420,671,890.00  1,815,206,370.00 + 605,465,520.00 + 33.36

 5. ทุนเรือนหุ้นสมาชิกสมทบ

  ที่ช�าระแล้ว

 57,744,660.00  487,824,560.00 - 430,079,900.00 - 88.16

 6. เงินทุนส�ารอง  294,229,735.52  265,424,827.78 + 28,804,907.74 + 10.85

 7. ทุนสะสมตามข้อบังคับ  23,332,818.08  26,792,558.58 - 3,459,740.50 - 12.91

 8. เงินรับฝากออมทรัพย์  104,005,632.85  79,867,991.41 + 24,137,641.44 + 30.22

 9. เงินรับฝากออมทรัพย์

  สมาชิกสมทบ

 8,542,474.75  7,942,994.38 + 599,480.37 + 7.55

 10. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  2,277,416,239.33  2,182,532,897.23 + 94,883,342.10 + 4.35

 11. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

  สมาชิกสมทบ

 476,702,701.91  456,696,885.55 + 20,005,816.36 + 4.38

 12. เงินรับฝากประจ�า  40,235,944.03  34,906,784.99 + 5,329,159.04 + 15.27

 13. เงินให้สมาชิกกู้ระหว่างปี  2,035,680,285.75  2,193,625,386.17 - 157,945,100.42 - 7.20

 14. ช�าระคืนเงินกู้จากสมาชิก

  ระหว่างปี

 1,900,778,735.06  2,010,689,677.96 - 109,910,942.90 - 5.46

 **15. ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก  3,373,493,371.04  3,238,591,820.35 + 134,901,550.69 + 4.17

 16. ทุนด�าเนินการ  7,729,487,065.70  6,895,117,149.60 + 837,592,634.22 + 12.10

ก�าไรสุทธิ  188,822,966.95 176,328,039.57 + 12,494,927.38 + 7.09

หมายเหตุ *1, *2 มีการปรับสถานภาพสมาชิกสมทบพนักงานราชการเป็นสมาชิก

 **15 ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก เป็นลูกหนี้ก่อนตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,411,296.50 บาท

  (2) ทุนเรือนหุ้น

   ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 สมาชิกมีหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด เป็นเงิน

จ�านวน 2,303,033,577.00 บาท จ่ายค่าหุ้นคืนสมาชิก 2,647.00 บาท และสมาชิกส่งค่าหุ้นเพิ่ม จ�านวน 

175,385,620.00 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีทุนเรือนหุ้นเป็นเงินจ�านวน 2,478,416,550.00 บาท



101สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำากัด

   ตามข้อบังคับสมาชิกต้องจัดส่งค่าหุ้นรายเดือนให้ครบ 200 งวดเดือน หรือมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 

10,000 หุ้น (100,000.00 บาท) อย่างใดอย่างหนึ่ง และไม่มีหนี้กับสหกรณ์จึงจะงดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ 

  (3) เงินรับฝาก คงเหลือ ณ วันสิ้นปี

ประเภท ปี 2561 (บาท) ปี 2560 (บาท) + เพิ่ม  - ลด (บาท)

1. ออมทรัพย์ 104,005,632.85 79,867,991.41 + 24,137,641.44

2. ออมทรัพย์สมาชิกสมทบ 8,542,474.75 7,942,994.38 + 599,480.37

3. ออมทรัพย์พิเศษ 2,277,416,239.33 2,182,532,897.23 + 94,883,342.10

4. ออมทรัพย์พิเศษสมาชิกสมทบ 476,702,701.91 456,696,885.55 + 20,005,816.36

5. ประจ�า 40,235,944.03 34,906,784.99 + 5,329,159.04

รวม 2,906,902,992.87 2,761,947,553.56 + 144,955,439.31

  (4) การอนุมัติเงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี 

ประเภท

ปี 2561 (บาท) ปี 2560 (บาท)
+ เพิ่ม - ลด 

(บาท)
จ�านวนสัญญา 

(ฉบับ)

จ�านวนเงิน 

(บาท)

จ�านวนสัญญา 

(ฉบับ)

จ�านวนเงิน 

(บาท)

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 4,895  88,130,600.00 3,941 86,053,726.85 + 2,076,873.15

เงินกู้สามัญ 3,422 1,544,704,000.00 3,083 1,435,927,500.00 + 108,776,500.00

กู้ไม่เกิน 90% 

ของทุนเรือนหุ้น

1,567  250,714,200.00 2,470 400,174,300.00 - 149,460,100.00 

กู้ไม่เกิน 90%

ของทุนเรือนหุ้น (สมทบ)

864  81,825,000.00 1,785 164,215,250.00 - 82,390,250.00

เงินกู้สามัญ

เพื่อการศึกษา

34  845,800.00 25 947,500.00 - 101,700.00 

เงินกู้โครงการ

รางวัลชีวิต

14  720,900.00 11  582,200.00 + 138,700.00 

เงินกู้พิเศษ 88  67,085,785.75 98 103,055,909.32 - 35,970,123.57

เงินกู้โครงการ

คลินิกสหกรณ์

4  1,654,000.00 6 2,669,000.00 - 1,015,000.00

รวม 10,888 2,035,680,285.75 11,419 2,193,625,386.17 - 157,945,100.42
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  (5) เงินฝากและเงินลงทุน

ประเภท
ปี 2561 ปี 2560 + เพิ่ม – ลด 

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

 1. เงินฝากสหกรณ์อื่น 460,150,268.09 10.85 301,928,241.53 8.60 + 158,222,026.56

 *2. พันธบัตรรัฐบาล/

  รัฐวิสาหกิจ

17,755,200.00 0.42 18,204,400.00 0.52 - 449,200.00

 *3. หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ 623,558,000.00 14.71 665,327,500.00 18.96 - 41,769,500.00

 *4. หุ้นกู้เอกชน 3,135,915,500.00 73.96 2,521,640,000.00 71.86 + 614,275,500.00

 5. หุ้น ชสอ./สหกรณ์อื่น 2,413,000.00 0.06 2,062,000.00 0.06 + 351,000.00

รวม 4,239,791,968.09 100.00 3,509,162,141.53 100.00 + 730,629,826.56

หมายเหตุ *2, 3, 4  เงินลงทุนแสดงด้วยราคาตลาดที่รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนแล้ว 

 131,228,700.00 บาท

  (6) ทุนสวัสดิการ

   ในปี 2561 คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 43 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด 

ได้อนุมัติจ่ายทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิก เป็นเงินจ�านวน 1,500,000 บาท โดยแยกเป็นรายการต่าง ๆ ได้ดังนี้

   (6.1) เงินสวัสดิการ - ทุนการศึกษารายปี

    ในปี 2561 คณะกรรมการด�าเนินการชุดท่ี 43 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร 

จ�ากัด ได้อนุมัติทุนการศึกษาเป็นเงินจ�านวน 1,444,400 บาท มีสมาชิกรับทุนการศึกษาของบุตร จ�านวน 753 คน 

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามรายละเอียด ดังนี้ 

ระดับ ทุนละ (บาท)
ทุนประเภทเรียนดี ทุนประเภทรายได้น้อย

สมาชิก เป็นเงิน สมาชิก เป็นเงิน

1. ประถมศึกษา 1,400.00 174 243,600.00 101 141,400.00

2. มัธยมศึกษาตอนต้น 1,600.00 52 83,200.00 75 120,000.00

3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 1,800.00 67 120,600.00 82 147,600.00

4. อาชีวศึกษา (ปวส.) 2,000.00 4 8,000.00 14 28,000.00

5. อุดมศึกษา 3,000.00 89 267,000.00 95 285,000.00

รวม 386 722,400.00 367 722,000.00
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    และในปี 2561 คณะกรรมการด�าเนนิการชดุที ่43 สหกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิาการเกษตร 

จ�ากัด ได้อนุมัติทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเงินจ�านวน 55,600 บาท 

มีสมาชิกรับทุนการศึกษาของบุตร  จ�านวน 30 คน ตามรายละเอียด ดังนี้

ระดับ ทุนละ (บาท)
ทุนประเภทเรียนดี ทุนประเภทรายได้น้อย

สมาชิก เป็นเงิน สมาชิก เป็นเงิน

1. ประถมศึกษา 1,400.00 3 4,200.00 9 12,600.00

2. มัธยมศึกษาตอนต้น 1,600.00 1 1,600.00 5 8,000.00

3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 1,800.00 1 1,800.00 3 5,400.00

4. อาชีวศึกษา (ปวส.) 2,000.00 1 2,000.00 1 2,000.00

5. อุดมศึกษา 3,000.00 2 6,000.00 4 12,000.00

รวม 8 15,600.00 22 40,000.00

 การอนุมัติจ่ายทุนการศึกษาส�าหรับบุตรสมาชิกรายปี ในปี 2561 จ�านวน 783 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  

1,500,000 บาท 

 การอนุมัติจ่ายทุนการศึกษาส�าหรับบุตรสมาชิกประเภทต่อเนื่อง ประจ�าปี 2561 ดังนี้

  - ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) จ�านวน 1 ทุน เป็นเงิน 40,000 บาท

 การอนุมัติจ่ายทุนการศึกษาส�าหรับบุตรสมาชิกประเภทต่อเนื่อง ประจ�าปี 2560 ดังนี้

  - ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) จ�านวน 1 ทุน เป็นเงิน 40,000 บาท (ครั้งที่ 2)

  - ระดับอาชีวศึกษา (ปวช. - ปวส.) จ�านวน 1 ทุน เป็นเงิน 20,000 บาท (ครั้งที่ 2)

   (6.2) เงินสงเคราะห์สมาชิกที่ได้รับภัยพิบัติ

    - สมาชิกผู้ประสบอุทกภัย 42 คน จ�านวน 147,000 บาท

    - สมาชิกผู้ประสบวาตภัย 1 คน จ�านวน 3,500 บาท

    - สมาชิกผู้ประสบอัคคีภัย - คน จ�านวน - บาท

    - สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติอื่น ๆ - คน จ�านวน - บาท

   (6.3) เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดงานศพสมาชิก (ค่าพวงหรีด)

    ช่วยเหลอืค่าพวงหรีดให้แก่สมาชกิทีถ่งึแก่กรรม จ�านวน 5 คน เป็นเงนิทัง้สิน้ 4,400 บาท

   (6.4) เงินสงเคราะห์คู่สมรสสมาชิกถึงแก่กรรม

    ได้จ่ายเงนิสงเคราะห์คูส่มรสสมาชิกถึงแก่กรรม จ�านวน 27 คน เป็นเงินท้ังสิน้ 135,000 บาท

   (6.5) เงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม

    ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม จ�านวน 143 คน เป็นเงินท้ังสิ้น 

214,500 บาท
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   (6.6) เงินสวัสดิการ - เพื่อการเข้ารับรักษาพยาบาล

     ได้จ่ายเงินสวัสดิการ เพ่ือการเข้ารับรักษาพยาบาล ให้แก่สมาชิก จ�านวน 524 คน 

เป็นเงินทั้งสิ้น 665,100 บาท

   (6.7) เงินสวัสดิการ - สงเคราะห์สมาชิกผู้ทุพพลภาพ

  ได้จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้ทุพพลภาพ จ�านวน 16 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 192,000 บาท

  (7) กองทุนคุ้มครองสมาชิก

   ในปี 2561 คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 43 ได้อนุมัติจ่ายเงินกองทุนคุ้มครองสมาชิก 

จ�านวน 1,668 คน เป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 16,954,000 บาท ตามรายการ ดังนี้

   (7.1) เงินสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

    จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์สมาชิกให้แก่สมาชิกท่ีถึงแก่กรรม จ�านวน 85 คน เป็นเงิน

จ�านวนทั้งสิ้น 9,055,000 บาท

   (7.2) เงินสงเคราะห์สมาชิกอาวุโส

    จ่ายเงินให้สมาชิกที่มีอายุครบ 61 ปีข้ึนไป จ�านวน 1,583 คน เป็นจ�านวนเงินท้ังส้ิน 

7,899,000 บาท โดยจ่ายเป็นเงินสด 28 คน เป็นเงิน 140,000 บาท น�ามาหักช�าระหนี้ 51 คน เป็นเงิน 

251,845.75 บาท และโอนเข้าบัญชีสมาชิก 1,504 คน เป็นเงิน 7,507,154.25 บาท

  (8) เงินเพื่อการกุศล การกีฬา และสาธารณประโยชน์

   ได้จ่ายเงนิเพ่ือการกศุล การกฬีา และสาธารณประโยชน์ให้แก่ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ 

เป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น ดังนี้

   (8.1) ร่วมท�าบุญทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน กับกรมวิชาการเกษตร จ�านวน 50,000 บาท 

กรมการข้าว จ�านวน 10,000 บาท

   (8.2) ร่วมท�าบุญกับส่วนราชการ สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล วัด และกลุ่มเครือข่าย

สหกรณ์ จ�านวน 71,000 บาท

 4.2 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2561

  ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ได้เลือกตั้งให้ นางดาริษา 

อร่ามเรือง โดยข้าพเจ้าเป็นผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิาการเกษตร จ�ากดั ส�าหรบัปีทางบัญชี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น ข้าพเจ้าได้เข้าตรวจสอบกิจการและได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการเป็นประจ�าทุกเดือนแล้ว ส�าหรับผลการตรวจสอบประจ�าปี 2561 สรุปได้ 

ดังนี้

  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

  1. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการสหกรณ์

  2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและการควบคุมด้านการเงิน
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  3. เพื่อตรวจสอบการด�าเนินงานด้านอื่น ๆ ของสหกรณ์

  4. เพือ่สรปุผลการตรวจสอบประจ�าเดอืนเสนอข้อสงัเกต และข้อเสนอแนะต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ 

ด�าเนินการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข

  ขอบเขตการตรวจสอบ

   1. ประเมินผลประสิทธิภาพการควบคุมภายในทุกด้านของสหกรณ์ 

   2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ

   3. ตรวจสอบการควบคุมด้านการเงินตามระเบียบและข้อก�าหนดของสหกรณ์

  4. ตรวจสอบการด�าเนินงานตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่ และ

ที่ประชุมคณะกรรมการ 

  5. ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการตามแผนงาน และงบประมาณที่ก�าหนดไว้

  ผลการตรวจสอบ

  1. การปฏิบัติการด้านบริหารทั่วไป

   1.1 สหกรณ์ได้ก�าหนดข้อบงัคบั ระเบียบ และมตทิีป่ระชมุไว้เพียงพอเหมาะสมกบัการด�าเนนิงาน 

ผลการด�าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ด�าเนินการ 

   1.2 สหกรณ์ได้จัดท�าแผนการด�าเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2561 เสนอต่อ

ที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติแล้ว ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่ก�าหนดไว้ มีรายได้ต�่ากว่ายอด

ประมาณ 7,269,623.33 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

   1.3 การจดัจ้างเจ้าหน้าท่ี ในระหว่างปีสหกรณ์ได้แก้ไขหลกัเกณฑ์เกีย่วกับหลกัประกนัการท�างาน

ของเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2)

  2. การปฏิบัติด้านการเงิน

   2.1 การรับ-จ่ายและเก็บรักษาเงิน สหกรณ์ก�าหนดระเบียบไว้อย่างเหมาะสม การเก็บรักษาเงิน

เป็นไปตามระเบียบที่ก�าหนด การรับ-จ่ายเงินเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 

   2.2 เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่น ณ วันสิ้นปีมียอดคงเหลือ ดังนี้

รายการ 31 ธ.ค. 2561 (บาท) 31 ธ.ค. 2560 (บาท) + เพิ่มขึ้น - ลดลง (บาท)

เงินสด 196,624.75    148,949.00   + 47,675.75

เงินฝากธนาคารทุกธนาคาร 59,571,476.82  100,790,602.52 - 41,219,125.70

เงินฝากสหกรณ์อื่น 150,268.09  301,928,241.53 - 301,777,973.44

             รวม 59,918,369.66  402,867,793.05 - 342,949,423.39

  เงนิฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อืน่ มยีอดถูกต้องตรงกนักบัยอดคงเหลอืของบัญชธีนาคาร ชมุนมุ

สหกรณ์และสหกรณ์อื่นทุกแห่ง    
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  3. การปฏิบัติด้านการบัญชี สหกรณ์บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ปรากฏว่า

บันทึกบัญชีไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน

  4. การด�าเนินงาน   

   4.1 จ�านวนสมาชิก ณ วันสิ้นปี มียอดคงเหลือดังนี้

รายการ 31 ธ.ค. 2561 (คน) 31 ธ.ค. 2560 (คน) + เพิ่มขึ้น - ลดลง (คน)

สมาชิกสามัญ 12,330 6,687 + 5,643

สมาชิกสมทบ 443 5,999 - 5,556

             รวม 12,773 12,686 + 87

                        การรับสมาชิกและการให้ออกจากสมาชิก รวมทั้งสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกสามัญ  เป็นไป

ตามทีก่�าหนดไว้ในข้อบงัคับของสหกรณ์ และมติท่ีประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2560 เมือ่วนัที ่10 กมุภาพนัธ์ 2561

   4.2 การให้เงินกู้ยืม ณ วันสิ้นปีมียอดคงเหลือดังนี้

รายการ 31 ธ.ค. 2561 (บาท) 31 ธ.ค. 2560 (บาท) + เพิ่มขึ้น - ลดลง (บาท)

- เงินกู้ฉุกเฉิน 29,425,924.75 24,577,363.35 + 4,848,561.40

- เงินกู้สามัญ-ปกติ 1,157,572,802.22 1,439,853,184.42 - 282,280,382.20

- เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 235,700.00 275,100.00 - 39,400.00

- เงินกู้สามัญ-โครงการรางวัลชีวิต 541,421.75 252,700.00 + 288,721.75

- เงินกู้สามัญ-อุทกภัย 93,797.48 382,177.23 - 288,379.75

- เงินกู้สามัญ-ใช้หุ้นค�้าประกัน 352,850,110.11 329,436,235.15 + 23,413,874.96

- เงินกู้สามัญ-กู้ท�าประกัน 2,113,064.25 2,814,348.50 - 701,284.25

- เงินกู้สามัญ-ใช้หุ้นค�้า (สมทบ) 40,846,892.78 96,434,195.75 - 55,587,302.97

- เงินกู้สามัญ (สมทบ) 234,483,623.00 128,041,792.92 + 106,441,830.08

- เงินกู้สามัญกู้เกิน 1 ล้านบาท 1,048,555,706.50 827,203,640.00 + 221,352,066.50

- เงินกู้สามัญกู้เกิน 2 ล้านบาท 238,266,313.00 158,393,488.25 + 79,873,824.75

- เงินกู้สามัญ-คลินิก (สมทบ) 3,453,918.78 2,788,083.36 + 665,835.42

- เงินกู้เพื่อการศึกษา (สมทบ) 22,400.00 0.00 + 22,400.00

- เงินกู้สามัญ-รางวัลชีวิต (สมทบ) 45,800.00 0.00 + 45,800.00

- เงินกู้สามัญ-อุทกภัยใต้ 50,129.00 137,009.75 - 86,880.75

- เงินกู้พิเศษ 39,416,975.75 39,525,555.25 - 108,579.50

- เงินกู้พิเศษ-อนาคตเป็นสุข 7,062,095.75 9,686,551.75 - 2,624,456.00

- เงินกู้พิเศษโครงการบ้านในฝัน 7,718,014.00 8,703,355.75 - 985,341.75

- เงินกู้พิเศษโครงการเพิ่มสุข 8,343,352.25 10,808,400.50 - 2,465,048.25
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รายการ 31 ธ.ค. 2561 (บาท) 31 ธ.ค. 2560 (บาท) + เพิ่มขึ้น - ลดลง (บาท)

- เงินกู้พิเศษ Green Home1 116,063,856.10 100,126,172.85 + 15,937,683.25

- เงินกู้พิเศษ Green Home2 1,344,805.75 1,405,731.00 - 60,925.25

- เงินกู้พิเศษ(สมทบ) 32,994,191.25 28,003,892.25 + 4,990,299.00

- เงนิกูพ้เิศษ Green Home1 (สมทบ) 50,650,635.07 29,743,842.32 + 20,906,792.75

รวม 3,372,151,529.54  3,238,591,820.35  133,559,709.19

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 69,455.00 1,599,792.50  1,530,337.50

เงินให้กู้สุทธิ 3,372,082,074.54 3,236,992,027.85  135,090,046.69

            สหกรณ์ก�าหนดระเบียบไว้อย่างเหมาะสม และปฏิบัติตามระเบียบที่ก�าหนด  มีเอกสาร

หลักฐานประกอบการจ่ายเงินกู้ทุกประเภท  ได้แก่ค�าขอกู้เงิน สัญญากู้เงิน  สัญญาค�า้ประกัน สหกรณ์จัดท�าไว้

เรียบร้อยครบถ้วน จากการเปรียบเทียบยอดคงเหลือรายบุคคลกับบัญชีคุมยอดปรากฏว่าถูกต้องตรงกัน

  ลูกหนี้อื่น ได้แก่

รายการ 31 ธ.ค. 2561 (บาท) 31 ธ.ค. 2560 (บาท) + เพิ่มขึ้น - ลดลง (บาท)

ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา 1,341,841.50 2,343,809.25 - 1,001,967.75

ลูกหนี้ตัวแทน 131,220.75 37,498.00 + 93,722.75

รวม 1,473,062.25 2,381,307.25 - 908,245.00

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,341,841.50 1,341,841.50   0.00

ลูกหนี้สุทธิ 131,220.75 1,039,465.75 - 908,245.00

             ส�าหรับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นของลูกหนี้ตามค�าพิพากษา 1 ราย จ�านวน 1,341,841.50 บาท                          

   4.3 การลงทุนทางการเงิน สหกรณ์ลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์ หุ้นกู้ และพันธบัตรรัฐบาล 

ณ วันสิ้นปีมียอดคงเหลือ ดังนี้

รายการ 31 ธ.ค. 2561 (บาท) 31 ธ.ค. 2560 (บาท) + เพิ่มขึ้น - ลดลง (บาท)

หุ้นชุมนุมสหกรณ์          2,303,000.00        1,952,000.00 + 241,000.00

หุ้นชุมนุมสอ.ไทย ไอซีที จ�ากัด           110,000.00          110,000.00  0.00

หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน (110,000.00)            0.00 + 110,000.00

                    0.00          110,000.00   - 110,000.00

หุ้นกู้          3,646,000,000.00 3,086,000,000.00 + 560,000,000.00

รวม  3,648,303,000.00 3,088,062,000.00 + 560,241,000.00

   4.2 การให้เงินกู้ยืม (ต่อ)
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  การลงทุนของสหกรณ์เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อ

ก�าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ 

   4.4 การรับฝากเงิน   มียอดเงินรับฝากคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ดังนี้

รายการ 31 ธ.ค. 2561 (บาท) 31 ธ.ค. 2560 (บาท) + เพิ่มขึ้น - ลดลง (บาท)

เงินรับฝากสมาชิก              

1. ออมทรัพย์ 81,004,224.92 74,633,358.05 + 6,370,866.87

2. ออมทรัพย์ (สมทบ) 8,542,474.75     7,942,994.38 + 599,480.37

3. ออมทรัพย์ ATM 919.51 34,101.17 - 33,181.66

4. ออมทรัพย์พิเศษ 2,277,416,239.33  2,182,532,897.23 + 94,883,342.10

5. ออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ 11,537,000.00 0.00 + 11,537,000.00

6. ออมทรัพย์พิเศษ (สมทบ) 476,702,701.91  456,696,885.55 + 20,005,816.36

7. ออมทรัพย์อนาคตสดใส 11,367,684.48 5,095,044.03 + 6,272,640.45

8. ประจ�า 40,228,328.16 34,906,784.99 + 5,321,543.17

รวม 2,906,799,573.06 2,761,842,065.40 + 144,957,507.66

เงินรับฝากสหกรณ์อื่น 95,803.94 105,488.16    - 9,684.22                

รวมทั้งสิ้น 2,906,895,377.00 2,761,947,553.56 + 144,947,823.44

   สหกรณ์ก�าหนดระเบียบไว้อย่างเหมาะสม  และปฏิบัติตามระเบียบท่ีก�าหนด เปรียบเทียบยอด

คงเหลือในรายงานสรุปยอดคงเหลือรายบุคคลตามโปรแกรมระบบเงินรับฝากกับยอดคงเหลือตามบัญชีคุม  

ปรากฏว่าถูกต้องตรงกัน

   4.5 เงนิกูย้มื สหกรณ์ได้รบัอนมุตัวิงเงินกู้ยมืหรือค�า้ประกนัจากท่ีประชุมใหญ่ โดยได้รบัความเหน็ชอบ 

จากนายทะเบียนสหกรณ์ในวงเงิน 2,400 ล้านบาท  ปีก่อน 2,000 ล้านบาท

   4.6 ทุนของสหกรณ์ ณ วันสิ้นปี ทุนของสหกรณ์มียอดคงเหลือ ดังนี้  

รายการ 31 ธ.ค. 2561 (บาท) 31 ธ.ค. 2560 (บาท) + เพิ่มขึ้น - ลดลง (บาท)

ทุนเรือนหุ้น 2,478,416,550.00   2,303,033,577.00 + 175,382,973.00

ทุนส�ารอง 294,229,735.52      265,424,827.78 + 28,804,907.74

ทุนสาธารณประโยชน์ 5,853,763.50          5,890,563.50 - 36,800.00

ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการสหกรณ์ 5,810,470.39          5,710,470.39 + 100,000.00

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 4,061,162.49          3,961,162.49 + 100,000.00

ทุนเพื่อการศึกษาทางสหกรณ์ 4,031,621.70          4,628,362.20              - 596,740.50

ทุนสวัสดิการสมาชิก 3,575,800.00          6,602,000.00 - 3,026,200.00

รวม  2,795,979,103.60 2,595,250,963.36 + 200,728,140.24
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   การรับและจ่ายคืนค่าหุ้นและการจ่ายทุนสะสมอื่น ๆ ถูกต้อง เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ และ

มติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ  ทุนเรือนหุ้นมียอดคงเหลือรายบุคคลถูกต้อง  ตรงกันกับบัญชีคุมยอด 

การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีเป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์

รายได้ 31 ธ.ค. 2561 (บาท) 31 ธ.ค. 2560 (บาท) +  เพิ่มขึ้น - ลดลง (บาท)

 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 195,066,502.78 201,180,431.50 - 6,113,928.72

ดอกเบี้ยรับเงินฝากและ 
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน

145,865,029.58             110,242,638.80 + 35,622,390.78

 รายได้อื่น ๆ 1,798,844.31 1,508,465.55 + 290,378.76

รวมรายได้ 342,730,376.67 312,931,525.85 + 29,798,840.82

  4.7 ผลการด�าเนินงาน สหกรณ์มีผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีก่อน

ค่าใช้จ่าย 31 ธ.ค. 2561 (บาท) 31 ธ.ค. 2560 (บาท) +  เพิ่มขึ้น - ลดลง (บาท)

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 83,300,430.22      76,938,520.10 + 6,361,910.12

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ 34,434,502.22      21,514,728.81 + 12,919,773.41

ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน 36,172,477.28 38,150,247.37 - 1,977,770.09

ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ 9,399,540.99             9,744,355.75 - 344,814.76

ค่าใช้จ่ายอาคาร สถานที่
และอุปกรณ์           

1,526,127.13 1,452,084.54 + 74,042.59

 ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานอื่น 23,826,566.14 24,013,345.20 - 186,779.06

 ค่าใช้จ่ายทางบัญชี 1,420,243.02 2,940,461.88 - 1,520,218.86

รวม 153,907,409.72  136,603,496.28    + 17,303,913.44

ก�าไรสุทธิ 188,822,966.95 176,328,039.57   + 12,494,927.38

   สหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ�านวน 29,798,840.82 บาท  มีต้นทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนได้แก่

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก จ�านวน 6,361,910.12 บาท ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้ จ�านวน 12,919,773.41 บาท ส่วน 

ค่าใช้จ่ายด�าเนนิงานลดลงจากปีก่อน จ�านวน 1,977,770.09 บาท  มีผลก�าไรเพิม่ขึน้จากปีก่อน 12,494,927.38 บาท 
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   4.8 ผลการด�าเนินงาน สหกรณ์มีผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบกับประมาณการรายได้รายจ่าย

ดังนี้

รายได้ ประมาณการ (บาท) เกิดขึ้นจริง (บาท) สูง (ต�า่) กว่าประมาณการ (บาท)

 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 199,000,000.00                   195,066,502.78 (3,933,497.22)

 ดอกเบี้ยรับเงินฝากและ 
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 149,000,000.00 145,865,029.58            (3,134,970.42)

 รายได้อื่น ๆ 2,000,000.00                  1,798,844.31 (201,155.69)

        รวมรายได้   350,000,000.00 342,730,376.67      (7,269,623.33)

    สหกรณ์มีรายได้ต�า่กว่าที่ประมาณการไว้จ�านวน 7,269,623.33 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายเป็นไป

ตามประมาณการ รายจ่ายทีไ่ด้รบัอนมุติัจากทีป่ระชุมใหญ่ ยกเว้นค่าบ�ารงุรกัษาระบบคอมพวิเตอร์สงูกว่าประมาณ

การจ�านวน 742,727.13 บาท เนื่องจากสหกรณ์มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานและบริการสมาชิก การใช้จ่ายเป็นไปเพื่อกิจการของสหกรณ์ มีเอกสารหลักฐานประกอบรายการ

ครบถ้วนถูกต้อง สหกรณ์ด�าเนินงานมีผลก�าไรสุทธิจ�านวน 188,822,966.95 บาท สูงกว่าประมาณการจ�านวน 

3,952,286.95 บาท 

ค่าใช้จ่าย ประมาณการ (บาท) เกิดขึ้นจริง (บาท) สูง (ต�า่) กว่าประมาณการ (บาท)

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก     86,000,000.00 83,300,430.22      (2,699,569.78) 

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้     38,000,000.00 34,434,502.22      (3,565,497.78)   

ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน 41,129,320.00 36,172,477.28        (4,956,842.72)

ค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ 10,740,000.00       9,399,540.99             (1,340,459.01)

ค่าใช้จ่ายอาคาร สถานที่
และอุปกรณ์         

783,400.00 1,526,127.13 742,727.13

ค่าใช้จ่ายด�าเนินงานอื่น     26,605,920.00 23,826,566.14 (2,779,353.86)

ค่าใช้จ่ายทางบัญชี 3,000,000.00 1,420,243.02 (1,579,756.98)

รวม   165,129,320.00     153,907,409.72 (11,221,910.28)

ก�าไรสุทธิ  184,870,680.00    188,822,966.95        (3,952,286.95)
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 5.  การวิเคราะห์ผลการบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณ์

รายการ หน่วย ปี 2561 ปี 2560

มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินลงทุนต่อความเสี่ยง

 1. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เท่า                              1.48 1.39

 2. อัตราทุนส�ารองต่อสินทรัพย์ เท่า 0.04 0.04

 3. อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์ % 7.80 9.77

 4. อัตราการเติบโตของหนี้ % 15.21 14.77

 5. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนสหกรณ์ % 6.29 6.38

 มิติที่ 2 คุณภาพของสินทรัพย์

 1. อัตราหมุนของสินทรัพย์ รอบ 0.04 0.05

 2. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ % 2.58 2.71

 3. อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ % 12.10 12.62

มิติที่ 3 ขีดความสามารถในการบริหาร

 1. อัตราการเติบโตของธุรกิจ % -35.06 3.77

มิติที่ 4  การท�าก�าไร

 1. ก�าไรต่อสมาชิก บาท  14,782.98  13,895.04

 2. เงินออมต่อสมาชิก บาท    421,617.84   399,123.38

 3. หนี้สินต่อสมาชิก บาท 361,188.15 255,395.83

 4. อัตราค่าใช้จ่ายด�าเนินงานต่อก�าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน % 16.64 17.76

 5. อัตราค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน % 11.06 12.12

 6. อัตราการเติบโตของทุนส�ารอง % 10.85 12.86

 7. อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น % -12.91 -1.36

 8. อัตราก�าไรสุทธิ % 55.38 56.62

 9. อัตราการเติบโตของก�าไรสุทธิ %   7.09 -2.61

มิติที่ 5 สภาพคล่อง

 1. อัตราส่วนทุนหมุนเวียน % 0.27 0.27

* ตารางการวิเคราะห์ เป็นการค�านวณตัวเลขของแต่ละปีบัญชีเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน   
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 6. การวิเคราะห์ผลการบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณ์โดยรวม

  มิติที่ 1 มิติความเพียงพอต่อความเสี่ยง สหกรณ์มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1.48 เท่า ปีก่อน 1.39 เท่า 

สหกรณ์มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนสูงกว่าปีก่อน ส่วนอัตราการเติบโตของหนี้ของสหกรณ์ปีนี้ร้อยละ 15.21 ปีก่อน 

ร้อยละ 14.77 แสดงว่าอัตราการเติบโตของหน้ีสูงกว่าปีก่อนเล็กน้อย ในปีนี้สหกรณ์มีหนี้สินร้อยละ 59.68 

ในขณะที่มีทุนร้อยละ 40.32 แต่หากพิจารณาถึงหนี้สินของสหกรณ์ จะเห็นว่าสหกรณ์มีเงินรับฝากของสมาชิก

ถึงร้อยละ 63.01 ของหนี้สินทั้งสิ้น ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นของสมาชิกที่น�าเงินมาฝากไว้กับสหกรณ์ 

  มิติที่ 2 มิติคุณภาพของสินทรัพย์ สหกรณ์มีอัตราหมุนของสินทรัพย์ 0.04 รอบ ปีก่อน 0.05 รอบ 

หมายถงึสหกรณ์ได้น�าสนิทรพัย์ทีม่อียูเ่พือ่ไปก่อให้เกดิรายได้ต�า่กว่าปีก่อนเลก็น้อย ส่งผลให้การด�าเนนิงานมอีตัรา

ผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์ร้อยละ 2.58 ปีก่อนร้อยละ 2.71 หมายถงึสหกรณ์ใช้สนิทรพัย์เพือ่ก่อให้เกดิผลก�าไรลดลง

จากปีก่อนเล็กน้อยเช่นกัน 

  มิติที่ 3 ขีดความสามารถในการบริหาร อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจสหกรณ์ พิจารณาจากมูลค่า

การด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์กับสมาชิกและสหกรณ์อื่น (ไม่รวมการท�าธุรกิจกับบุคคลภายนอก) ร้อยละ (35.06) 

ปีก่อนร้อยละ 3.77 มีอัตรา การเจริญเติบโตของธุรกิจลดลงจากปีก่อน

  มิติที่ 4 ด้านการท�าก�าไร สหกรณ์มีอัตราก�าไรสุทธิร้อยละ 55.38 ปีก่อนร้อยละ 56.62 ลดลงจาก

ปีก่อนเนื่องจากมีอัตราส่วนต้นทุนซ่ึงได้แก่ดอกเบี้ยเงินรับฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินอื่น

เพ่ือน�าไปลงทนุสูงขึน้ แต่เนือ่งจากสหกรณ์มลีกูหนีเ้งนิให้กูแ้ละเงนิลงทุนคงเหลอืเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จงึท�าให้มอีตัรา

การเติบโตของก�าไรสุทธิร้อยละ 7.09 ปีก่อน ร้อยละ (2.61)

  มิติที่ 5 ด้านสภาพคล่อง อัตราส่วนทุนหมุนเวียนร้อยละ 0.27 เท่ากับปีก่อน แสดงถึงสหกรณ์มี

สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน หรือมีสภาพคล่องเท่ากับปีก่อน และถือว่าสหกรณ์มีสภาพคล่องอยู่ใน

เกณฑ์ปกติ 

  สรุปผลโดยรวม ในปี 2561 ผู้ตรวจสอบกิจการได้ปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นประจ�าทุกเดือน 

และรายงานผลการตรวจสอบกิจการ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ด�าเนินการอย่างสม�า่เสมอทกุเดือน การบรหิารงานของคณะกรรมการด�าเนนิการและการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่และมติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ทั้งนี้ 

เพื่อให้บริการและเกิดผลตอบแทนที่ดีแก่สมาชิก 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 (นางดาริษา  อร่ามเรือง)

 ผู้ตรวจสอบกิจการ

มติที่ประชุม รับทราบ
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4.3 รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจ�าปี 2561

 ตามที่สหกรณ์ได้จัดจ้าง นางศิริลักษ์ พร้อมเพราะ เป็นผู้ตรวจสอบภายในส�าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบภายในประจ�าปีทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการตรวจสอบโดยสรุปดังนี้

  1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

   1.1 เพื่อตรวจสอบว่าการบริหารงานทั่วไปเป็นไปโดยเหมาะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติ

ที่ประชุมที่ก�าหนดไว้

   1.2 เพื่อตรวจสอบว่าการด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนงานก�าหนดไว้

   1.3 เพื่อตรวจสอบการด�าเนินงานด้านอื่น ๆ

   1.4 เพื่อสรุปผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ 

ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข

 2. ขอบเขตการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบ

   2.1 ตรวจสอบว่าได้มกีารก�าหนดแผนการด�าเนนิงาน ประมาณการรายรับรายจ่ายประจ�าปีไว้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน

  2.2 ประเมินประสิทธิภาพและประเมินผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ เสนอแนะการบริหาร

ความเสี่ยง การควบคุม และการก�ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

  2.3 สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�าสั่ง 

และค�าแนะน�าของนายทะเบียนสหกรณ์

  2.4 ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล ด้านการเงิน 

การบัญชี การให้เงินกู้ การรับฝากเงิน การลงทุน และการให้บริการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

   2.5 ตรวจสอบการดูแลรกัษาและความปลอดภยัของทรพัย์สนิให้มคีวามเหมาะสมกบัประเภทของ

ทรัพย์สินนั้น

  2.6 วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร

  2.7 สอบทานความถูกต้องและความเช่ือถือได้ของข้อมูลทางด้านการเงินการบัญชี และ

การด�าเนินงานของสหกรณ์

  2.8 จัดท�ารายงานผลการตรวจสอบภายในในเรื่องที่ตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

อ�านวยการและคณะกรรมการด�าเนินการเป็นประจ�าทุกเดือน

   2.9 จัดท�ารายงานการตรวจสอบภายในประจ�าปีเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่สามญัประจ�าปีของสหกรณ์

  3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

  3.1 ด้านการบริหารงานทั่วไป สหกรณ์ได้ก�าหนดข้อบังคับ ระเบียบและมติท่ีประชุมไว้เพียงพอ 

เหมาะสมกับการด�าเนินงาน มีการก�าหนดแผนการด�าเนินงาน ประมาณการรายรับ รายจ่ายประจ�าปีซ่ึงได้รับ

ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ไว้อย่างเหมาะสม และได้ปฏิบัติตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
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   3.2 ด้านการเงนิ สหกรณ์ได้ก�าหนดระเบียบว่าด้วยการรบัจ่ายและเกบ็รกัษาเงนิไว้อย่างเหมาะสม 

และปฏิบัติตามระเบียบที่ก�าหนด การรักษาสภาพคล่องทางการเงินเพื่อประกันเงินรับฝากของสมาชิกเป็นไปตาม

ประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก�าหนด

  3.3 ด้านการบัญชี ในปีนี้สหกรณ์ได้พัฒนาโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ครบวงจรเพื่อช่วยในการ

ปฏบิตังิานในทกุด้าน ในด้านการบญัช ีสหกรณ์บนัทกึบญัชด้ีวยโปรแกรมระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ทีพ่ฒันาขึน้ใหม่ 

ปรากฏว่าบันทึกบัญชีได้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน

  3.4 ด้านสินเชื่อ สหกรณ์ได้ก�าหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม

เงินไว้อย่างเหมาะสม และปฏิบัติตามระเบียบที่ก�าหนด ได้ตรวจสอบค�าขอกู้และสัญญากู้เงิน และตรวจสอบ

หลกัประกนัในการให้เงนิกู ้สหกรณ์จดัท�าไว้ครบถ้วน การอนมุตัเิงนิกูเ้ป็นไปตามระเบยีบทีก่�าหนด มยีอดคงเหลอื

รายบุคคลถูกต้องตรงกับบัญชีคุมยอด ในระหว่างตรวจสอบมีข้อสังเกตเกี่ยวกับวันที่ในสัญญากู้เงินและสัญญา

ค�้าประกันที่ยังมีการลงวันที่ไว้ล่วงหน้า ได้ให้ค�าแนะน�าและมีการแก้ไขในระหว่างตรวจสอบแล้ว

  3.5 ด้านเงนิรับฝาก สหกรณ์ได้ก�าหนดระเบยีบว่าด้วยการรบัฝากเงนิจากสมาชกิ และระเบยีบว่า

ด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อืน่ไว้อย่างเหมาะสม ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการรับเงนิฝากและถอนเงนิฝาก 

ปรากฏว่าได้ปฏบิตัติามระเบยีบทีก่�าหนด มเีอกสารประกอบการรบัฝากและถอนเงนิฝากครบถ้วน มยีอดคงเหลอื

รายบุคคลถูกต้องตรงกับบัญชีคุมยอด

   3.6 ด้านเงนิลงทุน สอบทานข้อบงัคบั ระเบยีบ มตทิีป่ระชมุใหญ่ และมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ

เกี่ยวกับเงินลงทุน ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่และมติที่ประชุมคณะกรรมการ

เกี่ยวกับเงินลงทุนได้ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายลงทุนและตรวจสอบการรับผลตอบแทนจาก

เงินลงทุน รวมทั้งวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนต่อคณะกรรมการด้วย ปรากฏว่าสหกรณ์ได้ก�าหนดเรื่อง

เงินลงทุนไว้ในข้อบังคับมาตรา 62 สหกรณ์ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่เพื่อลงทุน ซึ่งเป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เร่ืองข้อก�าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 

สหกรณ์ได้ลงทุนในเงินฝากในชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่น ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ลงทุนในหุ้นของชุมนุม

สหกรณ์ และหุ้นกู้ของบริษัทมหาชนต่างๆ ในตลาดหลักทรัพย์ การลงทุนดังกล่าวจะวิเคราะห์การลงทุนในหุ้นกู้

ของบริษัทต่าง ๆ ในตลาดหลักทรัพย์แต่ละรายการโดยคณะกรรมการเงินลงทุน แล้วน�าเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์อนุมัติ แล้วจึงด�าเนินการตามข้ันตอนการลงของการลงทุนแต่ละรายการ 

การปฏิบัติเป็นไปตามข้อบังคับ และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อก�าหนดการฝาก

หรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 

   3.7 ด้านเงินกู้ยืมและการค�้าประกัน สหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมจากที่ประชุมใหญ่ โดยได้รับ

ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์จ�านวน 2,400 ล้านบาท (สองพันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน) การลงทุนในหุ้นกู้

ของบริษัทต่าง ๆ  ในตลาดหลกัทรพัย์ สหกรณ์ได้กูเ้งนิโดยออกตัว๋สญัญาใช้เงนิระยะสัน้กบัธนาคารโดยใช้หุน้กูจ้�าน�า

เป็นประกันเพื่อน�าเงินไปซื้อหุ้นกู้รายการใหม่ การกู้เงินดังกล่าวอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมที่ได้รับอนุมัติ
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   3.8 ด้านทุนของสหกรณ์ สหกรณ์ก�าหนดระเบียบว่าด้วยหุ้นของสหกรณ์ข้ึนถือใช้ การเรียกเก็บ

เงินค่าหุ้นและการจ่ายเงินค่าหุ้นของสมาชิก เป็นไปตามระเบียบท่ีก�าหนด การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีเป็นไป

ตามข้อบังคับ การจ่ายทุนสะสมต่าง ๆ เป็นไปตามระเบียบที่ก�าหนดและมติที่ประชุมคณะกรรมการ

  3.9 ด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ สหกรณ์ได้ก�าหนดระเบยีบว่าด้วยวธิกีารควบคมุภายในและ

การรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ขึ้นถือใช้ และปฏิบัติตามระเบียบที่

ก�าหนด ในระหว่างปีสหกรณ์ได้พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพิม่เตมิให้ทนัสมยัและเพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน

และการให้บริการแก่สมาชิก ซึ่งคาดว่าในปี 2562 จะสามารถให้บริการแก่สมาชิกได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น

  3.10 ด้านอื่น ๆ ได้ให้ค�าปรึกษาด้านอื่น เช่น ด้านกฎหมายแรงงาน ด้านภาษีอากร เป็นต้น

    จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

 

 (นางศิริลักษ์  พร้อมเพราะ) 

 ผู้ตรวจสอบภายใน 

มติที่ประชุม รับทราบ

  4.4 สมาชิกเข้าใหม่ และสมาชิกหมดสมาชิกภาพ ปี 2561

   อาศัยตามข้อบังคับ ข้อ 65(1) ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ให้ที่ประชุม

ใหญ่สามัญ รับทราบการรับสมาชิกใหม่และการหมดสมาชิกภาพ จึงขอเสนอจ�านวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2561 ดังนี้

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

สมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 6,687 5,999 12,686

สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 73 438 511

สมาชิกลาออกระหว่างปี (286) (31) (317)

การให้ออกจากสหกรณ์ (13) (2) (15)

รับโอน/โอนสถานภาพต่ออายุ 5,957 (5,957) 0

สมาชิกถึงแก่กรรมระหว่างปี (88) (4) (92)

สมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 12,330 443 12,773

หมายเหต ุ ในปี 2561 สหกรณ์ได้ปรับสมาชิกสมทบกลุ่มพนักงานราชการโอนมาเป็นสมาชิก ตามข้อบังคับ 

ข้อ 31 (3) จ�านวน 5,957 คน

มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 งบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ�าปี 2561

 ผู ้สอบบัญชีได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าได้ตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์

กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก�าไรขาดทุน 

และงบกระแสเงินสด ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบาย

การบัญชีที่ส�าคัญ ถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ สามารถสรุปได้ดังนี้

 1. งบดุลแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีสินทรัพย์รวม 7,729,487,065.70 บาท

 2. งบก�าไรขาดทุน ส�าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีก�าไรสุทธิ 188,822,966.95 บาท

 3. งบกระแสเงินสด เงินสด ณ วันสิ้นปี 2561 มี 519,917,615.44 บาท เพิ่มขึ้นจากต้นปี เป็นเงิน 

117,049,822.39 บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามรายงานของผู้สอบบัญชี และรับรองงบดุล งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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5.2 การจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2561

 จากผลการด�าเนินงานในปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด มีก�าไรสุทธิ จ�านวน 

188,822,966.95 บาท คณะกรรมการด�าเนินการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดสรรก�าไรสุทธิตามเงื่อนไข

ในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 27 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 ดังต่อไปนี้

ปี 2561 ปี 2560

บาท % ยอดคงเหลือสะสม บาท %

ก�าไรสุทธิประจ�าปี 188,822,966.95 100.00 - 176,328,039.57 100.00

 1. เงินทุนส�ารองไม่น้อยกว่า     
  ร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ

27,161,757.20 14.39 294,229,735.52 28,746,741.07 16.30

 2. ค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์
  แห่งประเทศไทย ตามอัตราที่ 
  ก�าหนดในกฎกระทรวง แต่ต้อง
  ไม่เกินร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิ  

30,000.00 0.02 - 30,000.00 0.02

ก�าไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างบนนี้อาจจัดสรรดังต่อไปนี้

 3. เงินปันผลตามหุ้นที่ช�าระแล้ว 
  ในอัตราร้อยละ 5.50

129,663,053.00 68.67 - 120,309,018.50 68.23

 4. เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ 
  อัตราร้อยละ 11.60 ของ
  ดอกเบี้ยเงินกู้

23,126,623.00 12.25 - 23,039,624.50 13.06

 5. โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
  ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ

3,400,000.00 1.80 - 3,388,000.00 1.92

 6. ทุนสวัสดิการสมาชิก
  ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ

3,840,000.00 2.03 3,575,800.00 412,000.00 0.23

 7. ทุนสาธารณประโยชน์   
  ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ

300,000.00 0.16 5,853,763.50 100,000.00 0.06

 8. ทุนเพื่อการศึกษาทางสหกรณ์
  ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ

1,100,000.00 0.58 4,031,621.70 100,000.00 0.06

 9. เงินทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ
  ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ

100,000.00 0.05 5,810,470.39 100,000.00 0.06

 10. เงินปันผลเฉลี่ยคืนคลาดเคลื่อน 1,533.75 0.00 - 2,655.50 0.00

 11. ทุนรักษาระดับเงินปันผล
  ไม่เกินร้อยละ 2 แห่งทุนเรือนหุ้น

100,000.00 0.05 4,061,162.49 100,000.00 0.06

หมายเหตุ  อัตราเงินปันผลตามหุ้น 5.50% ต่อปี 5.50% ต่อปี
 อัตราเงินเฉลี่ยคืน 11.60% ต่อปี 11.60% ต่อปี
 อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ 6.00% ต่อปี 6.50% ต่อปี
 ดอกเบี้ยเงินให้กู้สุทธิ 5.31% ต่อปี 5.746% ต่อปี
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การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2561 ตามที่เสนออยู่ในส่วนต่าง ๆ ดังนี้

 68.67% เงินปันผล

 12.25% เงินเฉลี่ยคืน

 14.39% เงินทุนส�ารอง

 2.87% สวัสดิการต่าง ๆ ได้แก่ ทุนสาธารณประโยชน์ ทุนเพื่อการศึกษาทางสหกรณ์ 

 ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ และทุนรักษาระดับเงินปันผล

 1.80% เป็นค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่

 0.02% เป็นของสันนิบาตสหกรณ์ 30,000 บาท

12.25%

1.80%

14.39%

0.02%

2.87%

68.67%

มติที่ประชุม อนมุตั ิการจดัสรรก�าไรสทุธปีิ 2561
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5.3 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 44 และเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2562 

 5.3.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 44 

   ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด พ.ศ. 2558 ข้อ 66 ให้สหกรณ์

มีคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน กรรมการด�าเนินการอีกสิบสี่คน 

ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ที่ 26/2561 เรื่อง

วิธีการสรรหาและเลือกต้ังประธานกรรมการและกรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี 2562 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 

พ.ศ. 2561 แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาสมาชิกที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สมัครรับเลือกต้ังเป็นกรรมการ

ด�าเนินการ เสนอคณะกรรมการด�าเนนิการ จัดท�าบญัชีรายช่ือผูท่ี้ได้รบัการสรรหาส่งมอบให้คณะกรรมการเลอืกตัง้

ที่ได้รับการแต่งตั้ง จ�านวน 20 คน โดยให้รองประธานกรรมการด�าเนินการ เป็นประธานการเลือกตั้ง ให้ผู้จัดการ

เป็นกรรมการและเลขานกุารและเจ้าหน้าทีส่หกรณ์เป็นกรรมการ และผูช่้วยเลขานกุารเป็นคณะกรรมการเลอืกต้ัง

  ดงัน้ัน เพือ่ให้การเลอืกตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิาการเกษตร 

จ�ากัด ชุดที่ 44 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอมอบให้คณะกรรมการเลือกตั้ง ประจ�าปี 2562 นายไพโรจน์ 

สุวรรณจินดา รองประธานกรรมการด�าเนินการ ชุดท่ี 43 เป็นประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจ�าปี 2562 

ได้ชี้แจงการด�าเนินการเลือกตั้ง และแจ้งผลการเลือกตั้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

  ในปี 2562 สถานะของคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิาการเกษตร จ�ากดั 

ชุดที่ 43 มีดังนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการด�าเนินการประกอบด้วย

  (1) ประธานกรรมการด�าเนินการ  1  คน

  (2) กรรมการด�าเนินการ  14 คน

   1) กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งไม่ครบวาระ 2 ปี (2561 - 2562) คงอยู่ในต�าแหน่งได้โดย

ไม่ต้องเลือกตั้งใหม่ จ�านวน 8 คน แต่เนื่องจาก นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ประธานคณะกรรมการด�าเนินการ ได้ยื่น

ใบลาออกโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป จึงท�าให้เหลือคณะกรรมการด�าเนินการ

ที่ไม่ต้องเลือกตั้งใหม่ จ�านวน 7 คน คือ

    (1) นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา รองประธานกรรมการ

    (2) นายอุดร เจริญแสง กรรมการ

    (3) นายกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์ กรรมการ

    (4) นายสมหวัง ประเสริฐโส กรรมการ

    (5) นางสาวธารทิพย์ นิติชาติ กรรมการ

    (6) นายพุฒิธร สาริกา กรรมการ

    (7) นายวินัย ชื่นจิตต ์ กรรมการ
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   2) กรรมการที่ครบวาระ 2 ปี (2560 - 2561) สามารถสมัครเลือกตั้งใหม่ได้ จ�านวน 4 คน 

ดังนี้

    (1) นายดิเรก ตนพยอม

    (2) นายโอภาส จันทสุข

    (3) นายสุจิตร ใจจิตร

    (4) นายบัวแก้ว บุญวิลัย

   3) กรรมการที่ครบวาระ 2 วาระติดต่อกัน (2558 - 2559 และ 2560 - 2561) ไม่สามารถ

สมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้ จ�านวน 3 คน ดังนี้

    (1) นายวิศรุต สันม่าแอ

    (2) ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร รัตนวิสาลนนท์

    (3) นายอุดม รัตนารักษ์

   4)  กรรมการที่ต้องท�าการเลือกตั้ง จ�านวน 8 ต�าแหน่ง มีดังนี้

    (1) ประธานกรรมการด�าเนินการ 1 ต�าแหน่ง 

(ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 71 วรรคท้าย ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง ต้องอยู่ในวาระ 1 ปี แทนต�าแหน่งที่ว่าง

ก่อนถึงคราวออกตามวาระ)

    (2) กรรมการด�าเนินการ 7 ต�าแหน่ง

มีสมาชิกยื่นใบสมัครคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ชุดที่ 44 

ในต�าแหน่งที่ว่าง และจับสลากได้หมายเลข ดังต่อไปนี้

หมายเลข ชื่อ-สกุล คะแนนเลือกตั้ง ล�าดับที่รวม

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

1 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ 211 1

ต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการ  (ผู้สมัคร 25 คน เลือกได้ 7 คน)

2 นายประสาท เกศวพิทักษ์ 57 9

3 นายปณิพัท กฤษสมัคร 14 21

4 นายพงษ์มานิตย์ ไทยแท้ 27 17

5 นางสาวพชรเกศ จิรสุรัศมิ์ 98 2

6 นายบัวแก้ว บุญวิลัย 87 5

7 นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ 55 11

8 นายสุจิตร ใจจิตร 84 6

9 นายเสกสรร วรรณกรี 56 10

10 นายบรรเทา จันทร์พุ่ม 69 8

11 นายจารุวัตถ์ แต้กุล 41 14
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หมายเลข ชื่อ-สกุล คะแนนเลือกตั้ง ล�าดับที่รวม

12 นายปริกาญจน์ สุรพันธ์พิชิต 78 7

13 นางพรรณี จิตตา 19 19

14 นายโกมินทร์ วิโรจน์วัฒนกุล 44 13

15 นางกัญญาณัฐ ไผ่แดง 18 20

16 นายศักดิ์เศวต เศวตเวช 9 22

17 นายโอภาส จันทสุข 89 4

18 นายอิทธิพล บ้งพรม 23 18

19 นายอนันต์ บัลนาลังก์ 102 1

20 นายดิลก วิจิตรสมบัติ 51 12

21 นายอวยชัย บุญญานุพงศ์ 94 3

22 นายประเสริฐ อนุพันธ์ 44 13

23 นายยสิศร์ อินทรสถิตย์ 18 20

24 นายสุรพล ใจดี 31 15

25 นางอรอนงค์ สอนสุข 23 18

26 นายสมบัติ ตงเต๊า 28 16

สรุปผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 44 ดังนี้

 • ประธานกรรมการ 

  1. นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ (อยู่ในวาระ 1 ปี)

 • กรรมการ

  1. นายอนันต์ บัลนาลังก์ กรรมการ

  2. นางสาวพชรเกศ จิรสุรัศมิ ์ กรรมการ

  3. นายอวยชัย บุญญานุพงศ ์ กรรมการ

  4. นายโอภาส จันทสุข กรรมการ

  5. นายบัวแก้ว บุญวิลัย กรรมการ

  6. นายสุจิตร ใจจิตร กรรมการ

  7. นายปริกาญจน์ สุรพันธ์พิชิต กรรมการ

มติที่ประชุม รับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 44 ประจ�าปี 2562
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  5.3.2 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2562

    ตามข้อบังคับข้อ 95 และ 96 “ผู้ตรวจสอบกิจการ” ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก

หรอืบคุคลภายนอก ผูม้คุีณวฒุ ิความรูค้วามสามารถในด้านธรุกิจ การเงนิ การบัญชี การบรหิารจดัการเศรษฐศาสตร์ 

การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจาก

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ หรอืหน่วยงานอืน่ทีไ่ด้รบัการรบัรองหลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ และไม่มลีกัษณะ

ต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ จ�านวน 1 นิติบุคคล หรือ 1 คณะผู้ตรวจสอบ

กิจการ ซึ่งทั้ง 2 ประเภทบุคคลจะต้องมีจ�านวนผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 3 คน ส�าหรับ 

คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน ที่เหลือให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

 ผู้ตรวจสอบกจิการอยูใ่นต�าแหน่งได้มีก�าหนดเวลาหนึง่ปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมือ่ครบก�าหนดเวลาแล้ว

ยังไม่มีการเลือกตั้งผู ้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อน 

ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับเลือกตั้งไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ�า้

 ในปีนี้ ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจ�าปี 2562 จากผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

จ�านวน 2 ราย ดังนี้ 

หมายเลข 1  นางดาริษา อร่ามเรือง และคณะ เสนอค่าธรรมเนียม 132,000 ต่อปี

หมายเลข 2  นางวราพร แพสถิตถาวร และคณะ เสนอค่าธรรมเนียม 120,000 ต่อปี
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การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2562

รายละเอียดการเสนอบริการ หมายเลข 1 นางดาริษา อร่ามเรือง 
และคณะ

หมายเลข 2 นางวราพร แพสถิตถาวร 
และคณะ

1 ชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ 1. นางดาริษา อร่ามเรือง ข้าราชการบ�านาญ
กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ เป็นผูต้รวจสอบกจิการ 
สอ.กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ปี 2561 
คณะท�างาน 
 1. น.ส.เอื้อจิตต์ เอกสิทธิ์ 
 2. นางสุปัญญา พลายทวี

1. นางวราพร แพสถิตถาวร 
ข้าราชการบ�านาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็นผูต้รวจสอบกจิการ สอ.กรมวชิาการเกษตร 
จ�ากัด ปี 2552 - 2555
คณะท�างาน
 1. นางอุไร เทียนบูชา
 2. นางฤดี เกียรติก้องทวี

2 ขอบเขตการปฏิบัติงาน ตรวจสอบการบริหารและการด�าเนินงาน 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และค�าแนะน�าของนายทะเบียนสหกรณ์
ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ
ด้านต่าง ๆ
ตรวจสอบการควบคุม การดูแลรักษาทรัพย์สิน
ติดตามผลการบริการงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบการบริหารและการด�าเนินงาน
ให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และค�าแนะน�าของนายทะเบียนสหกรณ์
ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน
ของเอกสาร
ตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน
ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบ

3 การเข้าปฏิบัติงาน เข้าตรวจสอบด้วยตัวเองพร้อมคณะเดือนละ 
1 ครั้ง 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการด�าเนนิการทกุครัง้ 
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

เข้าตรวจสอบด้วยตัวเองพร้อมทมีงาน 1 - 2 คน 
เข้าตรวจสอบทุกเดือน เดือนละ 1 - 3 วัน 
เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการด�าเนนิการทกุครัง้ 
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

4 การรายงานผลการ 
ตรวจสอบ

- จัดท�ารายงานผลการตรวจสอบประจ�าเดือน 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ
- จัดท�ารายงานการตรวจสอบกิจการประจ�าปี
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

- จัดท�ารายงานผลการตรวจสอบประจ�าเดือน 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ
- จัดท�ารายงานการตรวจสอบกิจการประจ�าปี
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

5 ประสบการณ์ จ�านวนสหกรณ์ที่ตรวจสอบจนถึงปัจจุบัน 
จ�านวน 1 สหกรณ์ สอ.กรมวิชาการเกษตร จ�ากดั

จ�านวนสหกรณ์ที่ตรวจสอบจนถึงปัจจุบัน 
จ�านวน 22 สหกรณ์
สอ.กรมการค้าภายใน จ�ากัด
สอ.ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ จ�ากัด
สอ.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ากัด
สอ.พนักงานฝาจีบ จ�ากัด
สอ.กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และสิ่งแวดล้อม จ�ากัด
สอ.โตชิบาคอนซูมเมอร์ โปรดัคส์ จ�ากัด

6 ค่าธรรมเนียมบริการ ปีละ 132,000 บาท ปีละ 120,000 บาท

มติที่ประชุม  อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นางวราพร แพสถิตถาวร และคณะ 

เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2562 และ นางดาริษา อร่ามเรือง และคณะ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการส�ารอง
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 5.4 แผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจ�าปี 2562

   เพื่อให้สหกรณ์มีแผนในการด�าเนินงานและเป้าหมายที่ชัดเจน ตามข้อบังคับ ข้อ 65 (7) ก�าหนด

ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของสหกรณ์ จึงขอเสนอแผนการ

ด�าเนินงาน ประจ�าปี 2562 ดังนี้

หน่วยนับ : ล้านบาท

รายการ
ปี 2561 ปี 2562

แผน ผล แผน

1. จ�านวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น (คน) 285 511 250

 1.1 สมาชิกสามัญ 35 73 200

 1.2 สมาชิกสมทบ 250 438 50

2. การระดมทุน 7,490.00 7,060.00 7,700.00

 2.1 การถือหุ้น 2,500.00 2,478.00 2,700.00

 2.2 การรับฝากเงิน 2,990.00 2,907.00 3,000.00

 2.3 การกู้ยืมเงิน 2,000.00 1,675.00 2,000.00

3. การใช้ไปของเงินทุน 7,770.00 7,612.00 8,040.00

 3.1  การให้เงินกู้ยืม 3,500.00 3,373.00 3,490.00

 3.2  การฝากและการลงทุน 4,270.00 4,239.00 4,550.00

มติที่ประชุม อนุมัติ

ประมาณการรายได้ - รายจ่าย ปี 2562

หน่วยนับ : ล้านบาท

รายการ
ปี 2561 ปี 2562

แผน ผล แผน

1. ประมาณการรายได้ 350.00 342.73 377.00

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 199.00 195.06 205.00

ผลตอบแทนจากการฝากและลงทุน 149.00 145.87 170.00

รายได้อื่น 2.00 1.80 2.00

2. ประมาณการรายจ่าย 165.00 153.91 182.00

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 86.00 83.32 89.00

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น 38.00 34.43 50.00

ค่าใช้จ่ายบริหาร 38.00 33.28 43.00

ค่าใช้จ่ายทางบัญชี 3.00 2.88 -

3. ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย 185.00 188.82 195.00

มติที่ประชุม อนุมัติ
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 5.5 งบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี 2562

หน่วยนับ : บาท
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มติท่ีประชุม อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2562 ตามที่เสนอ 
 
 
 
 

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2562 ตามที่เสนอ
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5.6 การน�าเงินไปฝากหรือลงทุนอย่างอื่น ประจ�าปี 2562

 ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2553 มาตรา 62 ก�าหนดว่า เงินของสหกรณ์นั้น สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้

 (1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

 (2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

แก่สหกรณ์

 (3) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

 (4) ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

 (5) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

 (6) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันท�าให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการ

ของสหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

 (7) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก�าหนด

 ทั้งนี้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้มีมติในคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 

28 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบให้มีการปรับปรุงข้อก�าหนดการน�าเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอื่น 

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 เพื่อให้เกิดความมั่นคง

กับสหกรณ์มากยิ่งขึ้น

 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา 10 (7) ประกอบมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบัญญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 

และมติคณะกรรมการการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2558 เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 

2558 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ จึงได้ก�าหนดการน�าเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอื่น 

ไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1. ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก�าหนดการฝากหรือ

การลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2552 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552

 ขอ้ 2. “ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์และธนาคารท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งข้ึน

ซึ่งประกอบกิจการภายในราชอาณาจักร

   “ตราสารแสดงสิทธิในหนี้” หมายความว่า ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

 ข้อ 3. เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ดังต่อไปนี้

  (1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก

  (2) ตั๋วแลกเงินท่ีธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร

เป็นผู้สลักหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจ�ากัดความรับผิด

  (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
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  (4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 

ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันการช�าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย

  (5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์

เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชก�าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 

พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัท

จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  (6) หุน้กูท้ีม่หีลกัประกนั หรอืหุน้กูไ้ม่ด้อยสทิธ ิได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถือตัง้แต่ระดบั 

A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์

  (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

และอยู่ในการก�ากับดูแลของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 ข้อ 4. การน�าเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส�ารองของสหกรณ์และต้อง

ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด�าเนินการได้

 ข้อ 5. การฝากหรอืลงทนุของสหกรณ์ทีไ่ด้ด�าเนนิการตามประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์

แห่งชาต ิเรือ่ง ข้อก�าหนดการฝากหรอืลงทนุอย่างอืน่ของสหกรณ์ พ.ศ.2552 อยูก่่อนวนัทีป่ระกาศฉบบันีใ้ช้บงัคบั 

ให้ถือว่าเป็นการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป

 ข้อ 6. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศ (3 กรกฎาคม 2558) เป็นต้นไป

  อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด มีทุนส�ารอง 

จ�านวน 294,229,735.52 บาท

  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการลงทุน ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด เป็นไป

ตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาตกิ�าหนด 

เพื่อความมั่นคง และเกิดผลตอบแทนการลงทุนที่ดี คณะกรรมการด�าเนินการ จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้

คณะกรรมการด�าเนนิการของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากดั น�าเงนิไปฝากหรอืลงทุน ตามข้อ 3 (7) ได้ 

  จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม อนุมัติการน�าเงินไปฝากหรือลงทุนอย่างอื่น ประจ�าปี 2562 ตามประกาศคณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก�าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ข้อ 3(7)
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5.7 การก�าหนดวงเงินซึ่งอาจกู้ยืม ประจ�าปี 2562

 ตามข้อบงัคับสหกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิาการเกษตร จ�ากดั พ.ศ. 2558 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) 

พ.ศ. 2559 ข้อ 17

  “วงเงินกูย้มืหรอืการค�า้ประกนั ทีป่ระชมุใหญ่อาจก�าหนดวงเงนิกู้ยมื หรอืการค�า้ประกนัส�าหรบัปีหนึง่ ๆ  

ไว้ตามที่จ�าเป็นและสมควรแก่การด�าเนินงาน วงเงินซึ่งก�าหนดดังว่านี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

สหกรณ์ 

 ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก�าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้เห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค�้าประกัน

ส�าหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค�า้ประกันส�าหรับปีก่อนไปพลาง”

  ส�าหรับในปี 2562 คณะกรรมการด�าเนินการ ขอเสนออนุมัติก�าหนดวงเงินซึ่งอาจกู้ยืม เท่ากับวงเงิน

ที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 ในวงเงิน 2,400 ล้านบาท (สองพันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ เพื่อความรอบคอบในการ

ด�าเนนิกจิการ ให้สามารถรองรบัการขยายขอบเขตของการให้ความช่วยเหลอืสมาชกิให้กว้างขวาง และเพือ่ให้การ

บริหารงานมีสภาพคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม  อนมุตัวิงเงนิซึง่อาจกูย้มื ประจ�าปี 2562 จ�านวน 2,400 ล้านบาท (สองพนัสีร้่อยล้านบาทถ้วน)

5.8 การคัดเลือกและก�าหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2562

 “การตรวจสอบบัญชี” บัญชีสหกรณ์นั้นต้องตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง โดยนายทะเบียนสหกรณ์

หรือผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง

 ด้วยกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ได้จัดท�าโครงการปรบัปรงุระบบการตรวจสอบบญัชสีหกรณ์ (ตามระเบียบ

นายทะเบยีนสหกรณ์ ว่าด้วยผูส้อบบญัชสีหกรณ์ พ.ศ. 2535) เพือ่สนองตามนโยบายของรัฐในอนัทีจ่ะให้ภาคเอกชน

เข้ามาม ีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศ เพือ่กระจายงานสอบบญัชทีีม่ฐีานะมัน่คงจ�านวนหนึง่ไปให้แก่ผูส้อบบญัชี

รับอนุญาตด�าเนินการแทน และเปลี่ยนแปลงบทบาทของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จากผู้ให้บริการสอบบัญชี

แก่สหกรณ์ มาเป็นผูป้ระสานงานระหว่างสหกรณ์กับภาคเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง ภายใต้การก�ากบั

ดแูลของส�านกังานควบคมุการสอบบญัชสีหกรณ์ กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ซึง่โครงการดงักล่าวได้รบัความเหน็ชอบ

จากรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมผีลเริม่บงัคบัใช้กบัสหกรณ์ตัง้แต่ปีทางบญัช ี2536 เป็นต้นมา

 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2535 ได้ก�าหนดคุณสมบัติของผู้สอบ

บญัชสีหกรณ์ทีม่าจากผูส้อบบญัชอีนญุาตว่า ต้องเป็นผูส้อบบญัชทีีข่ึน้ทะเบยีนเป็นผูส้อบบญัชสีหกรณ์ทีไ่ด้รบัการ

คัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของสหกรณ์

 ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 ที่ประชุมได้มีมติเลือก บริษัท เอ็น. เอส. เค. สอบบัญชี จ�ากัด 

เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2561 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

 ในปีนี้ ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2562 จากผู้เสนอตัวมา 2 ราย คือ

 1. บริษัท เอ็น. เอส. เค. สอบบัญชี จ�ากัด เสนอค่าธรรมเนยีม 120,000 บาท ต่อปี

 2. บริษัท เอส. เอ็ม. การบัญชีและการตรวจสอบบัญชี จ�ากัด เสนอค่าธรรมเนยีม 120,000 บาท ต่อปี
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ข้อมูลของผู้เสนอบริการสอบบัญชี ประจ�าปี 2562

รายละเอียดการเสนอบริการ บริษัท เอ็น. เอส. เค. สอบบัญชี จ�ากัด บริษัท เอส. เอ็ม. การบัญชี 
และการตรวจสอบบัญชี จ�ากัด

1 ชื่อผู้สอบบัญชี ล�าดับที่ 1 

ชื่อผู้สอบบัญชี ล�าดับที่ 2

ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ 
ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5889 
นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ 
ผู้สอบบัญชีเลขที่ 10136 
เป็นผูส้อบบญัช ีสอ.กรมวชิาการเกษตร จ�ากดั 
ปี 2551 - ปัจจุบัน

นายสรวิชญ์ บุญขวัญ 
ผู้สอบบัญชีเลขที่ 10146 
นายพุฒิภาณุ บุญโง้วสุขคณา 
ผู้สอบบัญชีเลขที่ 10131 
ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของ 
สอ.กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

2
 
 

การเข้าปฏิบัติงาน 
จ�านวนครั้งที่เข้าตรวจสอบ

การเข้าร่วมประชุม 
คณะกรรมการด�าเนินการ

- จ�านวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

- ปฏิบัติงานตามแผนการสอบบัญชี 3 ครั้ง/ปี 
ครั้งละ 2-5 วันท�าการ 
ตรวจสอบระหว่างปี ครั้งที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย.) 
สุ่มยืนยันหุ้น-หน้ีและเงินฝาก 30 พ.ย. 62 
ตรวจสอบบัญชีประจ�าปี (ก.ค. - ธ.ค.)

- เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 
รายงานผลการตรวจสอบระหว่างปี 
ประชุมรับรองงบการเงิน 
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3-4 คน

- เข้าตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง 
ครั้งละ 3 - 4 วันท�าการ 
ตรวจสอบระหว่างปี ครั้งที่ 1 
ตรวจสอบระหว่างปี ครั้งที่ 2 
ตรวจสอบระหว่างปี ครั้งที่ 3 
ตรวจสอบบัญชีประจ�าปี
- เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 
รายงานผลการตรวจสอบระหว่างปี
ประชุมรับรองงบการเงิน
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 4 คน

3 การรายงานผลการตรวจสอบ 
บัญชี

- รายงานผลการสอบบัญชีระหว่างปี 
ภายหลังการตรวจสอบ 1 สัปดาห์ 
- รายงานการสอบบัญชปีระจ�าปี ตามระเบยีบ
นายทะเบียนก�าหนด
- วิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วน 
CAMELS Analysis
- ให้ค�าแนะน�าด้านการบริหารการเงินการ
บัญชี โดยไม่คิดค่าบริการ
- เข้าด�าเนินการตรวจสอบบัญชี หลังจาก
สหกรณ์ส่งงบการเงินพร้อมรายละเอียด
ประกอบงบ โดยแสดงความเห็นภายใน 5 วัน
ท�าการ

- รายงานผลการสอบบัญชีระหว่างปี 
พร้อมวิเคราะห์งบการเงิน
- รายงานการสอบบัญชปีระจ�าปี ตามระเบยีบ
นายทะเบียนก�าหนด
- ให้ค�าแนะน�าด้านการบริหารการเงินการ
บัญชีโดยไม่คิดค่าบริการ
- เข้าด�าเนินการตรวจสอบบัญชี หลังจาก
สหกรณ์ส่งงบการเงินพร้อมรายละเอียด
ประกอบงบ โดยแสดงความเห็นภายใน 15 
วันท�าการ
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รายละเอียดการเสนอบริการ บริษัท เอ็น. เอส. เค. สอบบัญชี จ�ากัด บริษัท เอส. เอ็ม. การบัญชี 
และการตรวจสอบบัญชี จ�ากัด

4 ประสบการณ์ จ�านวนสหกรณ์ที่ตรวจสอบจนถึงปัจจุบัน 
จ�านวน 130 สหกรณ์ 
สอ.ต�ารวจนครบาล จ�ากัด, 
สอ.สภากาชาดไทย จ�ากัด
สอ.องค์การเภสัชกรรม จ�ากัด, 
สอ.กรมที่ดิน จ�ากัด
สอ.พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ากัด

จ�านวนสหกรณ์ที่ตรวจสอบจนถึงปัจจุบัน 
จ�านวน 25 สหกรณ์ 
สอ.กรมบัญชีกลาง จ�ากัด
สอ.โรงเรียนนายเรืออากาศ จ�ากัด
สอ.กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จ�ากัด
สอ.ต�ารวจพระนครศรีอยุธยา จ�ากัด

5 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ปีละ 120,000 บาท ปีละ 120,000 บาท

มติที่ประชุม อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ บริษัท เอ็น. เอส. เค. สอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้

สอบบัญชี ประจ�าปี 2562 และ บริษัท เอส. เอ็ม. การบัญชี และการตรวจสอบบัญชี จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีส�ารอง
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5.9  การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

ข้อความและเหตุผลที่ขอจดทะเบียนเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขใหม ่ เหตุผล 
หมวด 3 

หุ้น 
      ข้อ 7 การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิก
ที่ได้ช าระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าสองร้อยงวดเดือน  
หรือเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่าหนึง่แสนบาท และ
ไม่มีหนีส้ินกับสหกรณ์ จะงดช าระเงินค่าหุ้นราย
เดือน หรือลดจ านวนการถือหุ้นรายเดือนลงกไ็ด้ 
โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

หมวด 3 
หุ้น 

       ข้อ 7 การงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิก
ที่ได้ช าระเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่นอ้ยกว่า 200 งวด
เดือน หรือเป็นจ านวนเงินไม่น้อยกว่า 100,000 บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) และไม่มีหนีส้นิกับสหกรณ์ จะ
งดช าระค่าหุ้นรายเดือน   ก็ได้ โดยแจ้งความจ านง
เป็นหนังสือต่อผู้จัดการ หรือในกรณีที่สมาชิกได้
ช าระค่าหุ้นรายเดือนตามก าหนดแล้ว ขาดส่งค่า
หุ้นรายเดือนสามงวดติดต่อกัน และไม่มีหนีส้ินกับ
สหกรณ์ ถือว่าแสดงความจ านงจะงดช าระค่าหุ้น
รายเดือน ให้ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติตาม
หลักเกณฑ์และแจ้งให้คณะกรรมการอ านวยการ
ทราบ 
    สมาชกิสมทบที่ได้ช าระเงินค่าหุ้นรายเดือน 
ไม่น้อยกว่า 200 งวดเดือน หรือเป็นจ านวนเงิน    
ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และ
ไม่มีหนี้สนิกับสหกรณ์ จะงดช าระค่าหุ้นรายเดือน   
ก็ได้ โดยแจ้งความจ านงเป็นหนังสือต่อผู้จัดการ 
หรือในกรณีที่สมาชิกสมทบได้ช าระค่าหุ้นราย
เดือนตามก าหนดแล้ว ขาดส่งค่าหุ้นรายเดือนสาม
งวดติดต่อกัน และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ ถือว่า
แสดงความจ านงจะงดช าระค่าหุ้นรายเดือน ให้
ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑ์และแจ้ง
ให้คณะกรรมการอ านวยการทราบ 

 
 
- เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่สมาชิก 
ที่เป็นสมาชิกกับสหกรณ์  เป็น
เวลานานแล้ว และเป็นผูสู้งอายุ     
ไม่สะดวกในการเดินทางมาส่ง
เงินค่าหุ้นท้ังของตนเองและ
สมาชิกสมทบท่ีเป็นคู่สมรส  
หรือบุตร 
- เพื่อเป็นการรักษาจ านวน
สมาชิกของสหกรณ์ให้อยู่ใน
เกณฑ์ที่เหมาะสม 
 

หมวด 7 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ 65 อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ ่         
ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่ง
รวมทั้งในข้อต่อไปนี ้

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ 
สมาชิกออกจากสหกรณ ์การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 
และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือก   
เข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

(2) พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการจากการสรรหาโดยสมาชิก และพิจารณา
ถอดถอนกรรมการด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ ์

หมวด 7 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ 65 อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ ่        
ที่ประชุมใหญ่มีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่อง
ทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่ง
รวมทั้งในข้อต่อไปนี ้

(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ 
สมาชิกออกจากสหกรณ ์การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 
และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือก   
เข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

(2) พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ และพิจารณาถอดถอนกรรมการ
ด าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เพื่อให้กระบวนการสรรหา
บุคคลที่จะเสนอให้ท่ีประชุม
ใหญ่สามญัประจ าปี เลือกตั้ง
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขใหม ่ เหตุผล 
(3) พิจารณาอนุมัติงบดลุ และจัดสรร     

ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ ์
(4) รับทราบรายงานประจ าปีแสดง      

ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการ
ด าเนินการและของผูต้รวจสอบกิจการ 

(5) พิจารณาก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานของกรรมการด าเนนิการ หรือ
กรรมการอื่น ๆ และผู้ตรวจสอบกจิการ และก าหนด
ค่าธรรมเนียมการตรวจบัญชีของผูส้อบบัญช ี

(6) พิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชี เพื่อ
เสนอให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 

(7) พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจ
กู้ยืมหรือการค้ าประกัน 

(8) อนุมัติแผนงานและงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของสหกรณ ์

(9) พิจารณาการแยกสหกรณ ์
(10) ก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ          

ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการด าเนินการ 
กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรกึษากิตติมศักดิ ์

(11) พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(12) รับทราบเรื่องการด าเนินงานของ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์        
ทีส่หกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู ่

(13) พิเคราะห์และปฏิบัตติามบันทึก      
หรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน 
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณม์อบหมาย 
              (14) ก าหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะท า
เป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ ์

(3) พิจารณาอนุมัติงบดลุ และจัดสรร     
ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ ์

(4) รับทราบรายงานประจ าปีแสดง      
ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการ
ด าเนินการและของผูต้รวจสอบกิจการ 

(5) พิจารณาก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานของกรรมการด าเนนิการ หรือ
กรรมการอื่น ๆ และผู้ตรวจสอบกจิการ และก าหนด
ค่าธรรมเนียมการตรวจบัญชีของผูส้อบบัญช ี

(6) พิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชี เพื่อ
เสนอใหน้ายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง 

(7) พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจ
กู้ยืมหรือการค้ าประกัน 

(8) อนุมัติแผนงานและงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของสหกรณ ์

(9) พิจารณาการแยกสหกรณ ์
(10) ก าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ          

ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการด าเนินการ 
กรรมการอื่น ๆ ที่ปรึกษาและที่ปรกึษากิตติมศักดิ ์

(11) พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
(12) รับทราบเรื่องการด าเนินงานของ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์        
ทีส่หกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู ่

(13) พิเคราะห์และปฏิบัตติามบันทึก      
หรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน 
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีซึ่งนายทะเบียนสหกรณม์อบหมาย 
              (14) ก าหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะท า
เป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ ์

เป็นคณะกรรมการด าเนินการ 
เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 

หมวด 8 
คณะกรรมการด าเนินการ 

     ข้อ 66 คณะกรรมการด าเนินการ ให้
สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และ
กรรมการด าเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่
พิจารณาเลือกตั้งจากการสรรหาสมาชิก เพื่อ
เสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

หมวด 8 
คณะกรรมการด าเนินการ 

     ข้อ 66 คณะกรรมการด าเนินการ ให้
สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และ
กรรมการด าเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งจากสมาชิก โดยวิธีการเลือกตั้งและ
กระบวนการอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
ให้เป็นไปตามระเบียบซึ่งได้รับความเห็นชอบ

 
 
 
 
 
 
- เพื่อให้กระบวนการสรรหา
บุคคลที่จะเสนอให้ท่ีประชุม
ใหญ่สามญัประจ าปี เลือกตั้ง
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขใหม ่ เหตุผล 
 
 
      ให้กรรมการด าเนินการเลือกกันเองใน
ต าแหน่งรองประธานกรรมการ จ านวน 3 คน 
เลขานุการคนหนึ่ง ผู้ช่วยเลขานกุารคนหนึ่ง 
และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็น
กรรมการ และปิดประกาศให้ทราบ โดยทั่วกัน 
ณ ส านักงานสหกรณ์ 
 ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็น
หรือท าหน้าที่กรรมการด าเนินการ 

(1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา
ถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้
ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชน ฐานทุจริตต่อหนา้ที ่

(3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ
หรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่ง
กรรมการตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอด
ถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริต
ต่อหน้าที่ 

(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการช าระเงินงวด
ช าระหนี้ ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลา
สองปีทางบัญชี นบัแต่ปทีี่ผิดนัด ถึงปีที่เลือกตั้ง
กรรมการด าเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนัน้มิได้
เกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง 
           (6) ผู้ซึ่งเป็นเจา้หน้าที่ในสหกรณ์นี ้

 

จากที่ประชุมใหญ ่
 
      ให้กรรมการด าเนินการเลือกกันเองใน
ต าแหน่งเลขานุการคนหนึ่ง ผู้ชว่ยเลขานุการคน
หนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเปน็
กรรมการ และปิดประกาศให้ทราบ โดยทั่วกัน 
ณ ส านักงานสหกรณ์ 
 
 ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็น
หรือท าหน้าที่กรรมการด าเนินการ 

(1) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา
ถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด
ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้
ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือ
เอกชน ฐานทุจริตต่อหนา้ที ่

(3) เคยถูกให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการ
หรือมีค าวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากต าแหน่ง
กรรมการตามค าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอด
ถอนออกจากต าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริต
ต่อหน้าที่ 

(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการช าระเงินงวด
ช าระหนี้ ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลา
สองปีทางบัญชี นบัแต่ปทีี่ผิดนัด ถึงปีที่เลือกตั้ง
กรรมการด าเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนัน้มิได้
เกิดขึ้นจากการกระท าของตนเอง 
           (6) ผู้ซึ่งเป็นเจา้หน้าที่ในสหกรณ์นี ้

เป็นคณะกรรมการด าเนินการ 
เป็นไปด้วยความถูกต้อง  

หมวด 8 
คณะกรรมการอื่น 

ข้อ 75 คณะกรรมการอ านวยการ 
คณะกรรมการด าเนินการอาจตัง้คณะกรรมการ
อ านวยการจ านวนเจ็ดคน โดยให้ประธาน
กรรมการ และ/หรือ รองประธานกรรมการ 
เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการ
ด าเนินการเป็นกรรมการอ านวยการ และให้

หมวด 8 
คณะกรรมการอื่น 

      ข้อ 75 คณะกรรมการอ านวยการ 
คณะกรรมการด าเนินการอาจตัง้คณะกรรมการ
อ านวยการจ านวนไม่เกินเจ็ดคน โดยให้มี
ต าแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และ
เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ 
  

 
 
 
 
- เพื่อให้การแต่งตั้ง
คณะกรรมการอ านวยการ
เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขใหม ่ เหตุผล 
คณะกรรมการด าเนินการตั้งกรรมการอ่ืนเป็น
กรรมการร่วมอีกตามสมควร 

 

ให้ประธานกรรมการหรือรองประธาน
กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ
ด าเนินการ เปน็ประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการอ านวยการตามล าดับ 
 คณะกรรมการอ านวยการให้อยู่ในต าแหน่ง
ได้เท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการ
ด าเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการนัน้ 
 ให้คณะกรรมการอ านวยการประชุมกันตาม
คราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละ
ครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการ
อ านวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
 ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 
ต้องมีกรรมการอ านวยการมาประชุมไมน่้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการอ านวยการทั้งหมดจึง
จะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอ านวยการ 
ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุม 
คราวถัดไปทราบ 

 
 
 

(ตัดข้อความ วรรคที่ 2 ออกทั้งหมด) 
 
 
 
       คณะกรรมการอ านวยการให้อยู่ในต าแหน่ง
ได้เท่ากับก าหนดเวลาของคณะกรรมการ
ด าเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการนัน้ 
 ให้คณะกรรมการอ านวยการประชุมกนัตาม
คราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละ
ครั้งเป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการ
อ านวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
 ในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 
ต้องมีกรรมการอ านวยการมาประชุมไมน่้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการอ านวยการทั้งหมดจึง
จะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อวินิจฉัยทัง้ปวงของคณะกรรมการอ านวยการ 
ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการในการประชุม
คราวถัดไปทราบ 

อื่น 
 
 

- เพื่อให้สอดคล้องกับการ
แก้ไขข้อความในวรรคแรก 
 

หมวด 11 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

       ข้อ 100 ระเบียบของสหกรณ์ ให้
คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่ก าหนด
ระเบียบต่าง ๆ เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความ
สะดวกในการปฏบิัติงานของสหกรณ์รวมทั้ง    
ในข้อดังต่อไปนี ้

(1) ระเบียบวา่ด้วยการรับเงนิฝากจาก
สมาชิกสหกรณ ์

(2) ระเบียบวา่ด้วยการรับเงนิฝากจาก
สหกรณ์อื่น 

(3) ระเบียบวา่ด้วยการให้เงินกู้แกส่มาชิก
สหกรณ์ 

(4) ระเบียบวา่ด้วยการให้เงินกูแ้ก่
สหกรณ์อื่น 

(5) ระเบียบวา่ด้วยกลุ่มสมาชิก 

หมวด 11 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

       ข้อ 100 ระเบียบของสหกรณ์ ให้
คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจหน้าที่ก าหนด
ระเบียบต่าง ๆ เพื่อด าเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความ
สะดวกในการปฏบิัติงานของสหกรณ์รวมทั้ง    
ในข้อดังต่อไปนี ้

(1) ระเบียบวา่ด้วยการรับเงนิฝากจาก
สมาชิกสหกรณ ์

(2) ระเบียบวา่ด้วยการรับเงนิฝากจาก
สหกรณ์อื่น 

(3) ระเบียบวา่ด้วยการให้เงินกู้แกส่มาชิก
สหกรณ์ 

(4) ระเบียบวา่ด้วยการให้เงินกูแ้ก่
สหกรณ์อื่น 

(5) ระเบียบวา่ด้วยกลุ่มสมาชิก 
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 ได้พิจารณาแล้ว และลงมติเห็นชอบ อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 จ�านวน 215 คน ไม่เห็นด้วย จ�านวน 

0 คน จากจ�านวนผู้แทนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม จ�านวน 215 คน

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขใหม ่ เหตุผล 
(6) ระเบียบวา่ด้วยการโอนสมาชิก

ระหว่างสหกรณ์ 
 

(7) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บ
รักษาเงิน 

(8) ระเบียบวา่ด้วยเจ้าหนา้ที่ของ
สหกรณ์ 

(9) ระเบียบวา่ด้วยการใชทุ้นเพือ่
สาธารณประโยชน ์

(10) ระเบียบว่าด้วยทีป่รึกษาและที่
ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

(11) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรก าหนดไวใ้ห้มี เพื่อสะดวก
และเป็นแนวทางในการปฏบิัติงานของสหกรณ์ 

 
 

  เฉพาะระเบียบใน (1) , (2) , (4) ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ก่อนจึงจะใช้บงัคับได้  ส่วนระเบียบอื่นเมื่อ
คณะกรรมการด าเนินการก าหนดใช้แล้วให้ส่ง
ส าเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 

(6) ระเบียบวา่ด้วยการโอนสมาชิก
ระหว่างสหกรณ์ 

 

(7) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บ
รักษาเงิน 

(8) ระเบียบวา่ด้วยเจ้าหนา้ที่ของ
สหกรณ์ 

(9) ระเบียบวา่ด้วยการใชทุ้นเพือ่
สาธารณประโยชน ์

 (10) ระเบียบว่าด้วยทีป่รึกษาและที่
ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

(11) ระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคล 
ที่จะเสนอใหท้ี่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

(12) ระเบียบว่าด้วยวิธีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ 

(13) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรก าหนดไวใ้ห้มี เพื่อสะดวก
และเป็นแนวทางในการปฏบิัติงานของสหกรณ์ 
เฉพาะระเบียบใน (1) , (2) , (4) ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้
บังคับได้  และระเบียบใน (11) ,(12) ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ก่อนจึงจะใช้
บังคับได้  ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนดใช้แล้วให้ส่งส าเนาให้นาย
ทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ก าหนดระเบียบ สอ.กวก.   
ว่าด้วยการสรรหา และวิธีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
- เนื่องจากเป็นอ านาจหน้าที่
ของที่ประชุมใหญ่ในการ
พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการ 
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มติที่ประชุม    เห็นชอบตาม (ร่าง) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จํากัด ว่าด้วยการสรรหา
บุคคลที่จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2562  ที่
เสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบตาม (ร่าง) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ว่าด้วยการสรรหา 
บุคคลท่ีจะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2562 
ที่เสนอ
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มติท่ีประชุม   1. เห็นชอบตาม (ร่าง) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จํากัด ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ์พ.ศ. 2562 ที่เสนอ 
 2. เห็นชอบให้นํารายช่ือผู้สมัครรบัการสรรหาเป็นคณะกรรมการดําเนินการทั้งหมด เสนอที่ประชุมใหญ่
ลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการ หรือกรรมการดําเนนิการ 
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มติที่ประชุม 1. เห็นชอบตาม (ร่าง) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ว่าด้วยวิธีการเลือก

ตั้งคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ที่เสนอ

  2. เหน็ชอบให้น�ารายชือ่ผูส้มคัรรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการด�าเนนิการท้ังหมด เสนอท่ีประชุม

ใหญ่ลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินการ หรือกรรมการด�าเนินการ

 5.11 การพิจารณาการอุทธรณ์ของสมาชิกที่ถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิก

  ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 

มีมติให้ นายบุรี ชูบุญ และ นางนนทชา พิมพ์กิจ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ออกจาก

สหกรณ์ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ข้อ 41(4) “ค้างส่งเงินงวดช�าระหนี้ ไม่ว่าต้น

หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดส่งเงินงวดช�าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราว ส�าหรับเงินกู้  

รายหนึ่ง ๆ”

  และ ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 มีมติให้ นายธนัท พรหมศรี สมาชิกสมทบ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ออกจากสหกรณ์ตามข้อบังคับฯ ข้อ 41(1) “ขาดช�าระค่าหุ้นราย

เดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดช�าระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด�าเนินการ”

  นายบุรี ชูบุญ นางนนทชา พิมพ์กิจ และ นายธนัท พรหมศรี ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

ด�าเนนิการ ชดุที ่43 ภายในก�าหนด และสหกรณ์รบัค�าร้องแล้วมมีตใิห้เสนอต่อทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2561

  ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับฯ ข้อ 41 วรรคท้าย “สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์

ต่อทีป่ระชมุใหญ่ โดยให้ยืน่อทุธรณ์ต่อคณะกรรมการด�าเนนิการภายในสามสบิวันนบัแต่วนัทีท่ราบมตกิารให้ออก

ค�าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด”

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ทีป่ระชมุมมีติเป็นเอกฉนัท์ เหน็ชอบให้ นายบุร ีชูบุญ นางนนทชา พมิพ์กจิ และ นายธนทั พรหมศรี 

กลับเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ทั้งนี้ หากมีการผิดนัดช�าระหนี้อีก ให้สมาชิกออกจากสหกรณ์โดยไม่มีการอุทธรณ์

ต่อคณะกรรมการด�าเนินการอีก

 5.12 การปรับปรุงสวัสดิการเพื่อการเข้ารับรักษาพยาบาล

  ปรบัขึน้ค่าสวสัดกิารเพือ่การเข้ารบัรกัษาพยาบาลสมาชิก จากเดมิวนัละ 300 บาท เป็นวนัละ 400 บาท 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติปรับขึ้นค่าสวัสดิการเพื่อการเข้ารับรักษาพยาบาลของสมาชิก จากเดิมวันละ 

300 บาท เป็นวันละ 400 บาท 
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 5.13 การปรับปรุงค่าตอบแทนสมาชิก และค่าตอบแทนกรรมการ 

  1. ปรับขึ้นค่าตอบแทนการประชุมกลุ่มสมาชิกและลงคะแนนสรรหา จากเดิมคนละ 100 บาท 

เป็นคนละ 200 บาท 

  2. ปรับขึ้นค่าตอบแทนผู้แทนสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญ จากเดิมวันละ 250 บาท เป็น 

300 บาท

  3. ปรับขึ้นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ เพิ่มขึ้น 200 บาท 

  4. ปรบัข้ึนค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการอ�านวยการ คณะกรรมการเงนิกู ้คณะกรรมการบรหิารเงนิ 

และการลงทุน คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้นคนละ 200 บาท ต่อครั้ง 

  5. ปรับขึ้นค่าเดินทางแบบเหมาจ่ายของสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ จากเดิม กิโลเมตรละ 

2 บาท เป็นกิโลเมตรละ 2.50 บาท 

  6. ปรับขึ้นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง และคณะท�างานอื่น ๆ คนละ 100 บาท ต่อครั้ง

  7. จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการ คนละ 300 บาท 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติการปรับปรุงค่าตอบแทนสมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
 ประธานในที่ประชุมเสนอให้ผู้แทนสมาชิกได้มีข้อซักถามและข้อเสนอแนะ โดยคณะกรรมการด�าเนินการ 

ชุดที่ 43 ได้ตอบข้อซักถามและข้อเสนอแนะ สามารถสรุปได้ดังนี้

 1. นายเสกสรร วรรณกรี ผู้แทนสมาชิก สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย  

ข้อเสนอ : ขอให้พักการพิจารณาวาระการจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2561 เพื่อให้คณะกรรมการด�าเนินการ 

ชุดที่ 43 ได้ประชุมนัดพิเศษ เพื่อทบทวนการจัดสรรก�าไรสุทธิเป็นเงินเฉลี่ยคืน 

ตอบข้อเสนอ :  ที่ประชุมใหญ่ฯ เห็นชอบพักการประชุมเพื่อให้มีการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 43 

(นัดพิเศษ) เพือ่พิจารณาทบทวนการจัดสรรก�าไรสทุธเิป็นเงนิเฉล่ียคนื โดยท่ีประชุมคณะกรรมการด�าเนนิการ มมีติ

เหน็ชอบเสนอการจัดสรรก�าไรสทุธเิป็นเงินเฉลีย่คืนเพ่ิมขึน้คดิเป็นอตัราร้อยละ 11.60 (จากเดมิอตัราร้อยละ 10.00)  

ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา ซึ่งที่ประชุมใหญ่ฯ ได้อนุมัติตามที่คณะกรรมการด�าเนินการเสนอ 

 2. นายอวยชัย บุญญานุพงศ์ ผู้แทนสมาชิก สังกัดศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

ข้อซักถาม : ยอดงบประมาณ (จ่ายจริง) ปี 2561 จ�านวน 39.47 ล้านบาท เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายบริหารและ

ค่าใช้จ่ายทางบัญชี จ�านวน 36.16 ล้านบาท เหตุใดจ�านวนเงินไม่ตรงกัน 

ตอบข้อซักถาม : ส่วนต่างจ�านวน 3 ล้านกว่าบาท สามารถอธิบายได้ ดังนี้
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   - ในส่วนของงบรายจ่ายค่าบรหิาร (ตามตารางประมาณการรายจ่ายปี 2561) ประกอบด้วย 

ค่าใช้จ่ายบริหารและค่าใช้จ่ายทางบัญชี รวมจ�านวนเงินทั้งสิ้น 36.16 ล้านบาท 

   - ในส่วนรายจ่ายบรหิาร (ตามตารางงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี 2562) เป็นยอดทีไ่ม่รวม

กับการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ สินทรัพย์ถาวร และซอฟต์แวร์ คิดเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 37.33 ล้านบาท 

    ซึง่จ�านวนเงินทีต่่างกนัเป็นยอดเงนิของค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูรบัคนืมาจ�านวนหนึง่ล้านกว่าบาท 

ซึ่งจ�านวนเงินดังกล่าวไม่ได้ระบุในค่าใช้จ่ายทางบัญชี

 3. นางนงพร กิจบ�ารุง ผู้แทนสมาชิก สังกัดบ�านาญและช�าระพิเศษ

  3.1 ข้อเสนอ : ค่าใช้จ่ายประชมุกลุม่สมาชกิ ควรจดัท�าค�าชีแ้จงให้ชดัเจนยิง่ขึน้ เช่น ผูเ้ข้าร่วมประชมุ

กลุ่มจะได้รับค่าประชุมเท่าใด ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการเก่ียวกับการจัดประชุมกลุ่มเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย

   ตอบข้อเสนอ : ตามที่สหกรณ์ได้ก�าหนดให้มีการสรรหาบุคคลที่จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปีเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด�าเนินการ จึงตั้งงบประมาณเป็นค่าตอบแทนสมาชิกที่มาร่วมประชุม

กลุ่มสมาชิกพร้อมกับการเลือกต้ังผู้แทนสมาชิก ประจ�าปี 2563 - 2564 และการสรรหาบุคคลฯ เลือกตั้งเป็น

คณะกรรมการด�าเนินการ เป็นจ�านวนเงนิคนละ 200 บาท (เดมิสมาชิกได้รบัคนละ 100 บาท จากการร่วมประชุมกลุม่)

  3.2 ข้อเสนอ : ขอเสนอให้ผู้สังเกตการณ์ สามารถเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมใหญ่ฯ ได้ 

   ตอบข้อเสนอ :  เนื่องจากข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2558 ข้อ 58 ก�าหนดให้การประชุมใหญ่

ประกอบด้วยผูแ้ทนสมาชกิเท่านัน้ ทัง้นี ้สมาชกิสามารถเข้าร่วมประชมุใหญ่ในฐานะผูส้งัเกตการณ์ได้ แต่ไม่มสีทิธิ

ออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือได้รับการเลือกตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 63

 4. นางจตุพร ไพรพฤกษ์ ผู้แทนสมาชิก สังกัดศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์

ข้อซักถาม : ขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี 2562 ในข้อ 3.7 ค่าตอบแทนผู้แทนสมาชิกและ

สมาชิกช่วยงานสหกรณ์

ตอบข้อซักถาม : งบประมาณค่าตอบแทนผูแ้ทนสมาชกิและสมาชกิช่วยงานสหกรณ์ ประจ�าปี 2562 ประกอบด้วย

  1. ค่าตอบแทน(เดิม)ที่สหกรณ์ให้แต่ละหน่วยงานที่ด�าเนินการจัดเก็บและน�าส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน

และหนี้ของสมาชิกส่งให้แก่สหกรณ์เป็นประจ�าทุกเดือน 

  2. ค่าตอบแทน (ส่วนที่เพิ่มจากงบประมาณปี 2561) ดังนี้

   2.1 ค่าตอบแทนส�าหรบัการตรวจสอบค�าขอกู้/สญัญากูเ้งนิ เพือ่กลัน่กรองความถกูต้องของค�าขอกู้ 

ก่อนให้สมาชิกผู้ขอกู้น�าส่งให้สหกรณ์ด�าเนินการต่อไป 

   2.2 ค่าตอบแทนส�าหรับการแนะน�าให้สมาชิกเปิดบัญชีกับสหกรณ์
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 5. นางสุปราณี มั่นหมาย ผู้แทนสมาชิก สังกัดกองวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

ข้อซักถาม : ตามงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี 2562 ในข้อ 3.2 ค่าใช้จ่ายประชุมกลุ่มสมาชิก ในปีที่ผ่านมา

ทางสหกรณ์ได้แจ้งว่าเมื่อมีการจัดประชุมกลุ่มสมาชิกเสร็จสิ้นแล้ว ให้น�าเงินส่วนของสมาชิกที่ไม่มาลงชื่อ

ร่วมประชมุส่งคนืให้แก่สหกรณ์ นัน้ ต้องการทราบว่าสหกรณ์น�าเงนิส่วนนีไ้ปใช้ในส่วนใด และในปีหน้ามกีารจดัการ

ประชุมกลุ่มพร้อมการสรรหาบุคคลฯ เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด�าเนินการ สมาชิกที่ไม่มาร่วมประชุมกลุ่มจะ

ไม่ได้รับค่าตอบแทน จ�านวน 200 บาท ใช่หรือไม่ และเห็นควรประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการบริหารจัดการ

ค่าตอบแทนดังกล่าวให้สมาชิกรับทราบต่อไป

ตอบข้อซักถาม : เพื่อให้เป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก�าหนด กลุ่มสมาชิกต้องน�าส่งเงินในส่วนของสมาชิกที่ไม่ได้เข้า

ร่วมประชุมกลุ่มคืนแก่สหกรณ์ โดยสหกรณ์ได้น�าเงินดังกล่าวกลับคืนเป็นงบประมาณเหลือจ่ายต่อไป ท้ังนี้ 

ทางสหกรณ์จะด�าเนนิการประชาสมัพนัธ์เกีย่วกบัค่าตอบแทนการจดัประชมุกลุม่สมาชกิ ให้สมาชกิรบัทราบต่อไป

 6. นายปณิพัท กฤษสมัคร  ผู้แทนสมาชิก สังกัดส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช

ข้อเสนอ : ขอเสนอให้สหกรณ์เพิ่มค่าใช้จ่ายในการประชุมกลุ่ม เช่น ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง โดยเบิกจ่าย

ตามจริง

ตอบข้อเสนอ : สหกรณ์ได้จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจดัประชุมกลุม่สมาชิกให้แล้ว จ�านวนคนละ 100 บาท 

ซึ่งสามารถน�าไปเป็นค่าใช้จ่ายในการรับรองสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมได้ 

 7. นายประมาณ กล่อมจิตต์ ผู้แทนสมาชิก สังกัดศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครพนม

ข้อชี้แจง : ไม่สามารถส่งคืนเงินในส่วนของสมาชิกที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มได้ เนื่องจาก ได้จัดเตรียมอาหาร

ส�าหรับสมาชิกในกลุ่มไว้เต็มจ�านวนสมาชิกในกลุ่ม

ตอบข้อชี้แจง :  รับทราบ

 8. นายอนันต์ บัลนาลังก์  ผู้แทนสมาชิก สังกัดบ�านาญและช�าระพิเศษ

ข้อคิดเห็น : ตามที่สหกรณ์ได้ตั้งงบประมาณเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าจ้าง ในต�าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ หากเป็นการ

ก�าหนดไว้ตามโครงสร้างอัตราก�าลังเดิม ที่ได้ก�าหนดไว้เป็นเวลานานแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับระบบบริหารงาน

สหกรณ์ที่ยังไม่ทันสมัยเหมือนปัจจุบัน จึงคิดว่า ณ เวลานี้ที่มีผู้ช่วยผู้จัดการ 1 ต�าแหน่ง แล้ว จึงเห็นควรมีเพียง

ต�าแหน่งเดยีว และในส่วนของจ�านวนเงินทีต้ั่งงบประมาณไว้ เหน็ควรน�าไปเพิม่เป็นสวสัดกิารหรอืเป็นค่าตอบแทน

ให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ขยันหมั่นเพียรและทุ่มเทให้กับสหกรณ์ต่อไป

ตอบข้อคิดเห็น :  รับทราบ ในการนี้ สหกรณ์ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรตั้งงบประมาณไว้เพื่อให้สอดคล้องกับ

สินทรัพย์ของสหกรณ์ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งเรื่องการท�ากิจกรรมและธุรกรรมต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นของสหกรณ์
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ปิดประชุมเวลา  18.30 น.

                                (ลงชื่อ)
 (ว่าที่ร้อยตรี จตุรภัทร  รัตนวิสาลนนท์)
 กรรมการและเลขานุการ
 ผู้บันทึกและจัดท�ารายงานการประชุม

                                                  (ลงชื่อ)
 (นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ)
 ประธานกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 43
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด
 ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร จ�ากดั ได้จดัประชุมใหญ่สามญั ประจ�าปี 2561  เมือ่วนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 
2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร และได้จัดส่ง
รายงานการประชุมใหญ่สามญั ประจ�าปี 2561 ให้ผูแ้ทนสมาชกิได้ตรวจสอบ แก้ไข เพ่ิมเตมิ และไม่มผีูแ้ทนสมาชกิ
ท่านใดขอแก้ไขรายงาน
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561

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

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561

 3.1 การติดตามผลการอุทธรณ์ขอคืนสมาชิกภาพ
  ตามที่นายบุรี ชูบุญ, นางนนทชา พิมพ์กิจ สมาชิก และนายธนัท พรหมศรี สมาชิกสมทบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ขออุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 เพื่อกลับเข้ามา
เป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบ ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 มีมติอนุมัติไว้แล้วนั้น ท้ังนี้มีข้อแม้ว่าท้ัง 
3 ราย หากผิดนัดช�าระอีกให้ออกจากการเป็นสมาชิก และไม่รับการอุทธรณ์อีกต่อไป
  ปรากฏว่ามีสมาชิกสมทบเพียง 1 รายคือ นายธนัท พรหมศรี ได้ช�าระค่าหุ้นตามปกติ  ส่วนสมาชิก
อีก 2 ราย ไม่ด�าเนินการน�าส่งเงินค่าหุ้นตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม ...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ

 4.1 รายงานกิจการและผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2562

  คณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิาการเกษตร จ�ากดั ชดุที ่44 ได้บรหิารงานสหกรณ์

ครบปีบญัช ีณ 31 ธนัวาคม 2562 แล้ว เพือ่ให้เป็นไปตามข้อบงัคบั ข้อ 65 (4) ของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิาการ

เกษตร จ�ากัด จงึขอเสนอรายงานกจิการ และผลการด�าเนนิงานในปี 2562 ซึง่ประกอบด้วยสาระส�าคญัตามเอกสาร

หน้าที่ 21 ถึง 27

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

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

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

 4.2 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2562

  ตามเอกสารส่วนที่ 1 หน้าที่ 28 ถึง 34

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

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

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

 4.3 รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจ�าปี 2562

  ตามเอกสารส่วนที่ 1 หน้าที่ 60 ถึง 62

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

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

................................................................................................................................................................................
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 4.4 สมาชิกเข้าใหม่ และสมาชิกหมดสมาชิกภาพ ประจ�าปี 2562

  อาศัยตามข้อบังคับ ข้อ 65 (1) ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ให้ที่ประชุมใหญ่

สามญั รบัทราบการรบัสมาชกิใหม่และการหมดสมาชกิภาพ จงึขอเสนอจ�านวนสมาชิก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

ดังนี้

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

สมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 12,330 443 12,773

สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 303 30 333

สมาชิกลาออกระหว่างปี (286) (15) (301)

การให้ออกจากสหกรณ์ (29) (3) (32)

สมาชิกถึงแก่กรรมระหว่างปี (67) (3) (70)

สมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 12,251 452 12,703

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

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

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

 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

 5.1 งบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ�าปี 2562

      ตามเอกสารส่วนที่ 1 หน้าที่ 35 ถึง 59

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

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

................................................................................................................................................................................
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 5.2 การจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2562

  จากผลการด�าเนินงานในปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด มีก�าไรสุทธิ จ�านวน 

205,730,609.55 บาท คณะกรรมการด�าเนินการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดสรรก�าไรสุทธิตามเงื่อนไข 

ในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 27 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 ดังต่อไปนี้

 ปี 2562 ปี 2561

หมายเหตุ  อัตราเงินปันผลตามหุ้น 5.50% ต่อปี  5.50% ต่อปี
 อัตราเงินเฉลี่ยคืน 11.60% ต่อปี 11.60% ต่อปี
  อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ 6.00% ต่อปี  6.00% ต่อปี
 ดอกเบี้ยเงินให้กู้สุทธิ 5.31% ต่อปี 5.31% ต่อปี

รายการ

จัดสรรก�าไรสุทธิ
ปี 2562

(8 ก.พ. 63)

จัดสรรก�าไรสุทธิ
ปี 2561

(9 ก.พ. 62)

บาท % บาท %

ก�าไรสุทธิประจ�าปี 205,730,609.55 100.00 188,822,966.95 100.00

1. เงินทุนส�ารองไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ 30,473,929.60 14.81 27,161,757.20 14.39

2. ค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
 ตามอัตราทีก่�าหนดในกฎกระทรวง 
 (ร้อยละ 1 แต่ต้อง ไม่เกิน 30,000 บาท) 

30,000.00 0.01 30,000.00 0.02

ก�าไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างบนนี้อาจจัดสรรดังต่อไปนี้

3. เงินปันผลตามหุ้นที่ช�าระแล้ว ในอัตราร้อยละ 5.50 139,193,793.75 67.66 129,663,053.00 68.67

4. เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ อัตราร้อยละ 11.60
 ของดอกเบี้ยเงินกู้

23,164,210.25 11.26 23,126,623.00 12.25

5. ทุนสวัสดิการสมาชิก ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ 6,850,000.00 3.33 3,840,000.00 2.03

6. ทนุสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ 1,000,000.00 0.49 300,000.00 0.16

7. ทนุเพือ่การศกึษาทางสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสทุธิ 1,500,000.00 0.73 1,100,000.00 0.58

8. เงนิทนุสะสมเพือ่ขยายกิจการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสทุธิ 100,000.00 0.05 100,000.00 0.05

9. เงนิปันผลเฉลีย่คนืคลาดเคล่ือน 0.00 0.00 1,533.75 0.00

10. โบนสักรรมการและเจ้าหน้าที ่ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสทุธิ 3,318,675.95 1.61 3,400,000.00 1.80

11. ทนุรกัษาระดบัเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 2 แห่งทนุเรือนหุน้ 100,000.00 0.05 100,000.00 0.05
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  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

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

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

การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2562 ตามที่เสนออยู่ในส่วนต่าง ๆ ดังนี้

67.66% เงินปันผล

11.26% เงินเฉลี่ยคืน

14.81% เงินทุนส�ารอง 

 4.65% สวัสดิการต่าง ๆ  ได้แก่ ทุนสาธารณประโยชน์ 

 ทุนเพื่อการศึกษาทางสหกรณ์ ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 

 ทุนรักษาระดับเงินปันผล และทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกัน

  เป็นเงิน 1,200,000 บาท คิดเป็น 0.58%

1.61% เป็นค่าตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่

0.01% เป็นของสันนิบาตสหกรณ์ 30,000 บาท

1.61%
0.01%

67.66%

4.65%

14.81%

11.26%
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 5.3 แผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจ�าปี 2563
  เพื่อให้สหกรณ์มีแผนในการด�าเนินงานและเป้าหมายที่ชัดเจน ตามข้อบังคับ ข้อ 65 (7) ก�าหนดให้
ทีป่ระชมุใหญ่พจิารณาอนุมติัแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของสหกรณ์ จงึขอเสนอแผนการด�าเนนิงาน 
ประจ�าปี 2563 ดังนี้

หน่วยนับ : ล้านบาท

รายการ
ปี 2562 ปี 2563

แผน ผล แผน

1. จ�านวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น (คน) 250 333 250 

 1.1  สมาชิก  200 303 200

 1.2  สมาชิกสมทบ 50 30              50 

2. การระดมทุน (ล้านบาท)         7,700.00     7,500.00 7,950.00 

 2.1  การถือหุ้น          2,700.00 2,651.00          2,830.00 

 2.2  การรับฝากเงิน          3,000.00 3,269.00          3,320.00 

 2.3  การกู้ยืมเงิน P/N          2,000.00 1,580.00          1,800.00 

3. การใช้ไปของเงินทุน (ล้านบาท)        8,040.00 7,971.00 7,870.00 

 3.1  การให้เงินกู้ยืม          3,490.00 3,440.00          3,490.00 

 3.2  การลงทุนหุ้นกู้/พันธบัตร          4,000.00 3,566.00          3,380.00 

 3.3  การฝากกับสหกรณ์อื่น             550.00 965.00          1,000.00 

มติที่ประชมุ ...................................................................................................................................................... 

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

ประมาณการรายได้-รายจ่าย ปี 2563
หน่วยนับ : ล้านบาท

รายการ
ปี 2562 ปี 2563

แผน ผล แผน

1. ประมาณการรายได้ 377.00 377.59 376.00

 ดอกเบี้ยรับเงินให้สมาชิกกู้ 205.00 201.74 201.00

 รายได้จากการลงทุน (หุ้นกู้/พันธบัตร) 150.00 150.46 138.00

 ดอกเบี้ยจากการฝากสหกรณ์อื่น 20.00 24.06 35.00

 รายได้อื่น ๆ 2.00 1.33 2.00

2. ประมาณการรายจ่าย 182.00 171.86 175.00

 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 89.00 91.52 92.00

 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ P/N 50.00 42.24 39.00

 ค่าใช้จ่ายบริหาร 43.00 38.10 44.00

3. ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย 195.00 205.73 201.00

มติที่ประชมุ ...................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................
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  5.4 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2563

หมวดรายจ่าย
 ปี 2562  ปี 2563 

 งบประมาณ 
ค�าชี้แจง

 งบประมาณ  จ่ายจริง 

หมวดที่ 1. ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน

 1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่  12,262,940.00  10,890,904.75  11,644,340.00 

 1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง  9,775,440.00  8,804,857.00  9,573,120.00 

 1.2 เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ  174,000.00  91,500.00  266,400.00 เพิม่ขึน้เนือ่งจาก ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

เพิ่มขึ้น จ�านวน 1 คน

 1.3 ค่าตอบแทนวิชาชีพ 

  (ด้านคอมพิวเตอร์)

 144,000.00  144,000.00  144,000.00 

 1.4 ค่าล่วงเวลา                                                                                                           100,000.00  54,715.51  81,600.00 

 1.5 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่  307,000.00  226,813.00  357,000.00 ตั้งตามสิทธิการเบิกจ่าย

ของเจ้าหน้าที่

 1.6 เงินสมทบกองทุนทดแทน

  และประกันสังคม

 307,000.00  266,929.38  307,000.00 

 1.7 การฝึกอบรมและสัมมนาเจ้าหน้าที่  55,500.00  50,070.86  100,000.00 ตัง้ตามแผนปฏบิตังิานปี 2563

 1.8 ค่าบ�าเหน็จเจ้าหน้าที่  1,400,000.00  1,252,019.00  815,220.00 ลดลงเนื่องจากเจ้าหน้าที่

เกษียณ 2 คน

2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร 

 และอุปกรณ์

 2,907,800.00  2,909,221.59  3,105,400.00 

2.1 ค่าเสื่อมราคา  800,000.00  792,826.28  750,000.00 

2.2 สทิธกิารใช้ประโยชน์ในอาคารตดัจ่าย  600,000.00  598,269.96  600,000.00 

 2.3 สทิธกิารใช้ประโยชน์ในซอฟต์แวร์ตดัจ่าย  600,000.00  692,825.00  720,000.00 

 2.4 ค่าซ่อมแซมสินทรัพย์  86,400.00  74,601.66  100,400.00 เพ่ิมข้ึนเน่ืองจาก ซ่อมแซม 

อุปกรณ์ส�านกังานทีเ่สือ่มสภาพ

 2.5 ค่าบ�ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์  304,000.00  298,517.40  526,500.00 เพิม่ขึน้เนือ่งจากค่าบ�ารงุรักษา 

ระบบฮาร์ตแวร์และซอฟต์แวร์ 

ระบบงานใหม่

 2.6 งานบ�ารุงรักษาอาคารสถานที่  107,400.00  94,205.00  48,500.00 

 2.7 ค่าเบี้ยประกันภัย รถยนต์ อัคคีภัย  

  โจรกรรม                         

80,000.00  66,952.21  80,000.00 

 2.8 ค่าน�้ามันเช้ือเพลิง                           42,000.00  28,860.00  30,000.00 

 2.9 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร  288,000.00  262,164.08  250,000.00 



159สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จำากัด

หมวดรายจ่าย
 ปี 2562  ปี 2563 

 งบประมาณ 
ค�าชี้แจง

 งบประมาณ  จ่ายจริง 

3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก  19,400,500.00  18,059,337.97  20,444,900.00 

 3.1 เงินสมทบกองทุนคุ้มครองสมาชิก                                                                         15,000,000.00  15,000,000.00  15,000,000.00 

 3.2 ค่าใช้จ่ายประชุมกลุ่มสมาชิก  2,755,000.00  2,128,002.03  2,705,900.00 

 3.3 ค่าสัมมนาผู้แทนสมาชิก  662,500.00  205,350.00  672,500.00 ตัง้ตามแผนปฏบิตังิานปี 2563

 3.4 ค่าสหกรณ์พบปะสมาชิก  60,000.00  25,950.00  60,000.00 

 3.5 ค่าบริการทาง Line  24,000.00  20,347.94  24,000.00 

 3.6 ค่าบริการ SMS  40,000.00  35,952.00  40,000.00 

 3.7 ค่าตอบแทนผู้แทนและสมาชิก  403,000.00  283,700.00  402,500.00 

      ช่วยงานสหกรณ์

 3.8 ค่าธรรมเนียม bill Payment และ

  ค่าบริการ ระบบ Mobile App

 216,000.00  194,036.00  252,000.00 เพิม่ขึน้เนือ่งจากรองรบัค่าใช้จ่าย 

เกี่ยวกับธุรกรรมการรับและ

จ่ายเงินให้แก่สมาชกิ

 3.9 ค่าประเมนิหลกัทรพัย์ GreenHome  240,000.00  166,000.00  288,000.00 ตัง้ตามแผนปฏบิตังิานปี 2563

 3.10 ค่าของที่ระลึกส�าหรับสมาชิก และ 

  ผู้ที่มาดูงานสหกรณ์

- -  1,000,000.00 ตัง้ตามแผนปฏบิตังิานปี 2563

4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกรรมการ  2,712,300.00  2,457,282.00  2,675,800.00 

 4.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ  783,800.00  775,000.00  783,800.00 

 4.2 ค่าพาหนะและค่าที่พักกรรมการ  1,675,000.00  1,503,803.00  1,675,000.00 

 4.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม  115,500.00  134,624.00  187,000.00 ตัง้ตามแผนปฏบิตังิานปี 2563

  และสัมมนาของกรรมการ

 4.4  ค่าประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ

  สัญจร                                                                   

 108,000.00  21,355.00   - 

 4.5 ค่าเครื่องแบบกรรมการ  30,000.00  22,500.00  30,000.00 

5. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการ  370,000.00  190,900.00  513,000.00 

 5.1  ค่าใช้จ่ายในการสัมมนากรรมการ 

  และเจ้าหน้าที่

 80,000.00  80,700.00  220,000.00 ตัง้ตามแผนปฏบิตังิานปี 2563

 5.2 โครงการดูงานสหกรณ์สีขาว - -  63,000.00 ตัง้ตามแผนปฏบิตังิานปี 2563

 5.3 โครงการจัดท�าแผนงาน 

  และงบประมาณประจ�าปี

 50,000.00  50,000.00  -   
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หมวดรายจ่าย
 ปี 2562  ปี 2563 

 งบประมาณ 
ค�าชี้แจง

 งบประมาณ  จ่ายจริง 

 5.4  โครงการจัดท�าและติดตาม

  ประเมินผล แผนกลยุทธ์

 50,000.00  50,000.00  -   

 5.5  โครงการ 5 ส.  10,000.00  6,400.00  -   

 5.6  โครงการจดัท�าแผนบรหิารความเสีย่ง  150,000.00  -    150,000.00 ตัง้ตามแผนปฏบิตังิานปี 2563

 5.7  โครงการประเมินความพึงพอใจ  30,000.00  3,800.00  -   

 5.8  โครงการจัดท�าสื่อวีดิทัศน์เผยแพร ่

  งานสหกรณ์

- -  50,000.00 ตัง้ตามแผนปฏบิตังิานปี 2563

 5.9 โครงการพัฒนาการสื่อสาร

  ผ่านแอปพลิเคชันไลน์

- -  30,000.00 ตัง้ตามแผนปฏบิตังิานปี 2563

6. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด�าเนินงานอื่น  4,670,500.00  3,587,711.87  4,385,500.00 

 6.1 ค่ารับรอง  100,000.00  137,611.25  100,000.00 

 6.2 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี  1,465,000.00  969,161.00  1,180,000.00 

 6.3 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์  200,000.00  178,747.80  200,000.00 

 6.4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  300,000.00  258,771.20  380,000.00 เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการ

ปรับปรุงคอมพิวเตอร์

 6.5 วัสดุส�านักงาน  155,000.00  117,036.75  180,000.00 เพิ่มขึ้นเนื่องจากจัดซื้อ

วัสดุส�านักงานเพิ่มขึ้น

 6.6 ค่าตอบแทนท�างานพิเศษ  60,000.00  104,000.00  50,000.00 

 6.7 ค่าสอบบัญชี  120,000.00  120,000.00  120,000.00 

 6.8 ค่าตรวจสอบกิจการ  132,000.00  120,000.00  132,000.00 

 6.9 ค่าผู้ตรวจสอบภายใน  180,000.00  180,000.00  180,000.00 

 6.10 ค่าไปรษณียากร  500,000.00  386,589.00  400,000.00 

 6.11 ค่าน�้าประปา  36,000.00  30,418.99  36,000.00 

 6.12 ค่าไฟฟ้า  480,000.00  438,425.56  480,000.00 

 6.13 ค่าโทรศัพท ์  45,000.00  42,863.16  45,000.00 

 6.14 ค่าพิมพ์ข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์  222,000.00  162,007.00  142,000.00 

 6.15 ค่าอินเทอร์เน็ต  54,000.00  23,691.94  54,000.00 

 6.16 ค่าธรรมเนียมธนาคาร  31,500.00  26,514.75  31,500.00 

 6.17 ค่าใช้จ่ายด�าเนินคดี  120,000.00  4,066.00  100,000.00 

 6.18 ค่าใช้จ่ายท�าบุญส�านักงานประจ�าปี  50,000.00  38,898.00  50,000.00 

 6.19 ค่าประชุมสัมมนากลุ่มภาคี

  สหกรณ์บางเขน

 150,000.00  179,045.00  150,000.00 
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หมวดรายจ่าย
 ปี 2562  ปี 2563 

 งบประมาณ 
ค�าชี้แจง

 งบประมาณ  จ่ายจริง 

 6.20 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  70,000.00  69,864.47  75,000.00 

 6.21 ค่าใช้จ่ายส�ารองฉุกเฉิน  200,000.00  -  300,000.00 

รวมงบรายจ่ายบริหาร  42,324,040.00  38,095,358.18  42,768,940.00 

หมวดที่ 2. การจัดซื้อจัดจ้าง

1. สินทรัพย์ถาวร  811,000.00  735,959.00  399,500.00 

 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จ�านวน 3 เครื่อง  126,000.00  104,967.00 -

 1.2 เครื่อง SAN จ�านวน 1 เครื่อง  300,000.00  292,110.00 -

 1.3 เครื่อง Firewall จ�านวน 1 เครื่อง  200,000.00  194,740.00 -

 1.4 เครื่องปรับอากาศ จ�านวน 4 เครื่อง  96,000.00  92,611.00 -

 1.5  เครื่องท�าน�้าเย็น จ�านวน 1 เครื่อง  15,000.00 -   -

 1.6 เครื่องปริ้นเตอร์ จ�านวน 3 เครื่อง  30,000.00  26,595.00 -

 1.7  เครื่องพิมพ์เช็คแบบเลเซอร์ 

  จ�านวน 1 เครื่อง

 20,000.00  11,740.00 -

 1.8 ตู้เหล็ก จ�านวน 3 ตู้  18,000.00  10,200.00 -

 1.9 ตู้ใส่เอกสาร จ�านวน 1 ตู้  6,000.00  2,996.00 -

 1.10 โน้ตบุ๊ก จ�านวน 3 เครื่อง - -  105,000.00 เพ่ือใช้ในโครงการสหกรณ์สญัจร

 1.11 เครื่องโทรสาร จ�านวน 1 เครื่อง - -  5,000.00 

 1.12 เครื่องปรับอากาศ จ�านวน 4 เครื่อง - -  248,500.00 ทดแทนของเดมิทีเ่สือ่มสภาพ/ 

ช�ารุด

 1.13 ตู้เหล็ก จ�านวน 1 ตู้ - -  6,000.00 

 1.14 ตู้เย็น - -  10,000.00 

 1.15 กล้องบันทึกวิดีโอ - -  25,000.00 

2. ซอฟต์แวร์  160,000.00  58,422.00  467,500.00 

 2.1 ค่าโปรแกรมป้องกันไวรัส  30,000.00  29,532.00 -

 2.2 ค่าระบบ QR CODE 

  (เพื่อรองรับ MobileApp)

 100,000.00 -   -

 2.3 ค่าระบบ log in wifi ของสหกรณ์  30,000.00  28,890.00 -

 2.4 ค่าปรับปรุงระบบ Mobile App - -  267,500.00 

 2.5 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์

  เงินฝากใหม่

- -  200,000.00 

รวมงบการจัดซื้อจัดจ้าง  971,000.00  794,381.00  867,000.00 

รวมทั้งสิ้น  43,295,040.00  38,889,739.18  43,635,940.00 

มติที่ประชุม .......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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 5.5 การน�าเงินไปฝากหรือลงทุนอย่างอื่น ประจ�าปี 2563
  ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 ก�าหนดว่า เงินของ
สหกรณ์นั้น สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
  (1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
  (2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
แก่สหกรณ์
  (3) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
  (4) ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
  (5) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
  (6) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันท�าให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการ
ของสหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
  (7) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก�าหนด
   ทั้งน้ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้มีมติในคราวการประชุม ครั้งท่ี 2/2558  
เมือ่วนัที ่28 พฤษภาคม 2558 เหน็ชอบให้มกีารปรบัปรงุข้อก�าหนดการน�าเงนิของสหกรณ์ฝากหรอืลงทนุอย่างอืน่ 
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพื่อให้เกิดความมั่นคงกับสหกรณ์มากยิ่งขึ้น
  อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา 10 (7) ประกอบมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 
2542 และมตคิณะกรรมการการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาต ิในการประชุม ครัง้ท่ี 2/2558 เมือ่วนัท่ี 28 พฤษภาคม 
2558 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ จึงได้ก�าหนดการน�าเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอื่น 
ไว้ดังต่อไปนี้
  ข้อ 1. ยกเลิกประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก�าหนดการฝากหรือการ
ลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2552 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552
  ขอ้ 2. “ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์และธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
ซึ่งประกอบกิจการภายในราชอาณาจักร
     “ตราสารแสดงสิทธิในหนี้” หมายความว่า ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน 
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
  ข้อ 3. เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ดังต่อไปนี้
    (1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
    (2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร
เป็นผู้สลักหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจ�ากัดความรับผิด
    (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
    (4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันการช�าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
    (5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชก�าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัท

จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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    (6) หุน้กูท้ีม่หีลกัประกนั หรอืหุน้กูไ้ม่ด้อยสทิธ ิได้รบัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือต้ังแต่ระดบั 
A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
    (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
และอยู่ในการก�ากับดูแลของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อ 4. การน�าเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส�ารองของสหกรณ์และ
ต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด�าเนินการได้
  ข้อ 5. การฝากหรอืลงทุนของสหกรณ์ทีไ่ด้ด�าเนนิการตามประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์
แห่งชาต ิเร่ือง ข้อก�าหนดการฝากหรือลงทนุอย่างอืน่ของสหกรณ์ พ.ศ. 2552 อยูก่่อนวนัทีป่ระกาศฉบับนีใ้ช้บงัคบั 
ให้ถือว่าเป็นการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป
  ข้อ 6. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศ (3 กรกฎาคม 2558) เป็นต้นไป
    อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด มีทุนส�ารอง 
จ�านวน 321,432,786.12 บาท
    ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการลงทุน ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ก�าหนด เพื่อความมั่นคง และเกิดผลตอบแทนการลงทุนที่ดี คณะกรรมการด�าเนินการ จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่
อนุมัติให้คณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด น�าเงินไปฝากหรือลงทุน 
ตามข้อ 3 (7) ได้ 
 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

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

 5.6 การก�าหนดวงเงินซึ่งอาจกู้ยืม ประจ�าปี 2563
  ตามข้อบงัคับสหกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิาการเกษตร จ�ากดั พ.ศ. 2558 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) 
พ.ศ. 2559 ข้อ 17
  “วงเงนิกูย้มืหรอืการค�า้ประกนั ทีป่ระชุมใหญ่อาจก�าหนดวงเงินกู้ยมื หรือการค�า้ประกันส�าหรบัปีหน่ึง ๆ  
ไว้ตามที่จ�าเป็นและสมควรแก่การด�าเนินงาน วงเงินซึ่งก�าหนดดังว่านี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ 
  ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก�าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้เห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค�้าประกัน
ส�าหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันส�าหรับปีก่อนไปพลาง”
  ส�าหรบัในปี 2563 คณะกรรมการด�าเนนิการ ชดุที ่44 ขอเสนออนมุตักิ�าหนดวงเงนิซึง่อาจกูย้มื เท่ากบั
วงเงิน ที่ได้รับอนุมัติในปี 2562 ในวงเงิน 2,400 ล้านบาท (สองพันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน) ท้ังนี้ เพื่อความ
รอบคอบในการด�าเนนิกจิการ ให้สามารถรองรบัการขยายขอบเขตของการให้ความช่วยเหลอืสมาชกิให้กว้างขวาง 
และเพื่อให้การบริหารงานมีสภาพคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชมุ ......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
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 5.8 การคัดเลือกและก�าหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2563

  “การตรวจสอบบัญชี” บัญชีสหกรณ์นั้นต้องตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง โดยนายทะเบียนสหกรณ์ 

หรือผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง

  ด้วยกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ได้จัดท�าโครงการปรบัปรงุระบบการตรวจสอบบญัชสีหกรณ์ (ตามระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2535) เพ่ือสนองตามนโยบายของรัฐในอันที่จะให้

ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เพื่อกระจายงานสอบบัญชีที่มีฐานะมั่นคงจ�านวนหนึ่งไปให้แก่

ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตด�าเนนิการแทน และเปลีย่นแปลงบทบาทของ กรมตรวจบญัชสีหกรณ์จากผูใ้ห้บรกิารสอบ

บญัชแีก่สหกรณ์มาเป็นผูป้ระสานงานระหว่างสหกรณ์กบัภาคเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง ภายใต้การ

ก�ากับดูแลของส�านักงานควบคุมการสอบบัญชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความ

เห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีผลเริ่มบังคับใช้กับสหกรณ์ตั้งแต่ปีทางบัญชี 

2536 เป็นต้นมา

  ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2535 ได้ก�าหนดคุณสมบัติของ

ผูส้อบบญัชสีหกรณ์ทีม่าจากผูส้อบบญัชอีนุญาตว่า ต้องเป็นผูส้อบบญัชทีีข่ึน้ทะเบยีนเป็นผูส้อบบญัชสีหกรณ์ทีไ่ด้รบั

การคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของสหกรณ์

  ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 ที่ประชุมได้มีมติเลือก บริษัท เอ็น. เอส. เค. สอบบัญชี จ�ากัด 

เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2562 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

  ในปีนี้ ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2563 จากผู้เสนอตัวมา 2 ราย คือ

  1. บริษัท เอ็น. เอส. เค. สอบบัญชี จ�ากัด เสนอค่าธรรมเนียม 120,000 บาท ต่อปี

  2. บริษัท โมเดิร์นนิสเซชั่น แอ๊คเค้าน์ติ้ง จ�ากัด เสนอค่าธรรมเนียม 170,000 บาท ต่อปี

มติที่ประชมุ ......................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
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ข้อมูลของผู้เสนอบริการสอบบัญชี ประจ�าปี 2563

รายละเอียดการเสนอบริการ บริษัท เอ็น. เอส. เค. สอบบัญชี จ�ากัด บริษัท โมเดิร์นนิสเซชั่น แอ๊คเค้าน์ติ้ง จ�ากัด

1
 
 
 
 

ชื่อผู้สอบบัญชี ล�าดับที่ 1
 
ชื่อผู้สอบบัญชี ล�าดับที่ 2
 
 

นายอรุณ  สุวรรณชาตรี
ผู้สอบบัญชีเลขที่ 9895
นายเอกชัย  เตียววงค์ไทย
ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5850
เป็นผู้สอบบัญชี สอ.กรมวิชาการเกษตร 
ปี 2551 - ปัจจุบัน

นายนราธร  ศรีฟ้า
ผู้สอบบัญชีเลขที่ 9821
 
 
 

2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเข้าปฏิบัติงาน
- จ�านวนครั้งที่เข้าตรวจสอบ
 
 
 
 
 
 
- การเข้าร่วมประชุม
 คณะกรรมการด�าเนินการ
- จ�านวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

- ปฏิบัติงานตามแผนการสอบบัญชี 3 ครั้ง/ปี
 ครั้งละ 2 - 5 วันท�าการ 
 ตรวจสอบระหว่างปี ส�าหรับงวด 
 1 ม.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63
 สุ่มยืนยันหุ้น-หนี้และเงินฝาก 30 พ.ย. 63
 ตรวจสอบงวดประจ�าปี 2563 เพ่ือให้ความเหน็ 
 ต่องบการเงิน
- เข้าด�าเนนิการตรวจสอบบญัช ีหลงัจากสหกรณ์
 ส่งงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบงบ
 โดยแสดงความเห็นภายใน 4 วันท�าการ
 เข้าร่วมประชุมอนุมัติงบการเงิน
 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 4 - 5 คน

- ปฏิบัติงานตามแผนการสอบบัญชี 4 ครั้ง/ปี
 ครั้งละ 3 - 4 วันท�าการ 
 ตรวจสอบระหว่างปี ส�าหรับงวด
 ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ตรวจสอบระหว่างปี ส�าหรับงวด
 เม.ย. 63 - มิ.ย. 63
 ตรวจสอบระหว่างปี ส�าหรับงวด
 ก.ค. 63 - พ.ย. 63
- เข้าด�าเนนิการตรวจสอบบญัช ีหลงัจากสหกรณ์
 ปิดบัญชีเดือน ธ.ค. เสร็จและจัดท�างบการเงิน 
 เอกสารประกอบงบพร้อมหมายเหตงุบการเงิน
 เข้าร่วมประชุมอนุมัติงบการเงิน
 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 - 4 คน

3
 
 
 
 
 
 
 

การรายงานผลการ
ตรวจสอบบัญชี
 
 
 
 
 
 
 

- รายงานผลการสอบบัญชีระหว่างปี 
 ภายหลังการตรวจสอบ 1 สัปดาห์
- รายงานการสอบบัญชีประจ�าปี ตามระเบียบ
 นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด
- วิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วน 
 CAMELS Analysis
- ให้ค�าแนะน�าด้านการบริหารการเงินการบัญชี
 โดยไม่คิดค่าบริการ

- รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี 
 ให้สหกรณ์ทราบ
- รายงานสอบบัญชีประจ�าปี
 ตามระเบียบนายทะเบียนก�าหนด
- ให้ค�าแนะน�าด้านการบริหารการเงินการบัญชี
 ตามที่เห็นสมควรโดยไม่คิดค่าบริการ
 
 

4
 
 
 
 

ประสบการณ์
 
 
 
 

จ�านวนสหกรณ์ที่ตรวจสอบจนถึง
ปัจจุบัน จ�านวน  86 สหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
สหกรณ์ออมทรพัย์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จ�ากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จ�ากัด ฯลฯ

จ�านวนสหกรณ์ที่ตรวจสอบจนถึง
ปัจจุบัน จ�านวน  9 สหกรณ์
สหกรณ์อิสลามสันติชน จ�ากัด
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพันธกิจร่มเย็น จ�ากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการรัฐสภา จ�ากัด ฯลฯ

5 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ปีละ  120,000 .- บาท ปีละ  170,000 .- บาท
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 5.9 การแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด 

        5.9.1 การแก้ไขข้อบังคับ

ข้อ 66 คณะกรรมการด�าเนินการ ให้สหกรณ์

มีคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย 

ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการด�าเนินการ

อีกสิบส่ีคน ซึ่งท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 

โดยวิธีการเลือกตั้งและกระบวนการอื่นใดท่ีเก่ียวข้อง

กับการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบซึ่งได้รับความ

เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่

ให้กรรมการด�าเนนิการเลอืกกันเองในต�าแหน่ง 

เลขานกุารคนหนึง่ ผูช่้วยเลขานกุารคนหนึง่ และ/หรือ

เหรัญญกิคนหน่ึง นอกนัน้เป็นกรรมการ และปิดประกาศ 

ให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ส�านักงานสหกรณ์

ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็น

หรือท�าหน้าที่กรรมการด�าเนินการ

 (1) เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษา

ถึงที่สุดให้จ�าคุก เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดท่ีได้

กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรอืให้ออก

จากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

ฐานทุจริตต่อหน้าที่

 (3) เคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ

หรอืมคี�าวนิิจฉยัเป็นทีส่ดุให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ

ตามค�าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

 (4) เคยถกูท่ีประชมุใหญ่มมีตใิห้ถอดถอน 

ออกจากต�าแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจรติต่อหน้าที่

 (5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการช�าระเงินงวด

ช�าระหนี ้ไม่ว่าต้นเงินหรอืดอกเบีย้ ในระยะเวลาสองปี

ทางบัญชี นับแต่ปีที่ผิดนัด ถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการ

ด�าเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจาก

การกระท�าของตนเอง

 (6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้

ข้อ 66 คณะกรรมการด�าเนินการ ให้สหกรณ์

มีคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย 

ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการด�าเนินการ

อีกสิบส่ีคน ซึ่ ง ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้ งประธาน

กรรมการด�าเนินการ 1 คน กรรมการด�าเนินการ 

ท�าหน้าทีร่องประธานกรรมการด�าเนนิการ 4 คน และ 

กรรมการด�าเนินการอีก 10 คน จากสมาชิก โดย 

วิธีการเลือกต้ังและกระบวนการอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับ

การเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบ

ให้กรรมการด�าเนนิการเลอืกกันเองในต�าแหน่ง 

เลขานุการคนหนึ่ง และเหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้น

เป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

ณ ส�านักงานสหกรณ์

ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็น

หรือท�าหน้าที่กรรมการด�าเนินการ

 (1) เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษา

ถึงท่ีสุดให้จ�าคุก เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้

กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (2) เคยถกูไล่ออก ปลดออก หรอืให้ออก

จากราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน 

ฐานทุจริตต่อหน้าที่

 (3) เคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ

หรอืมคี�าวนิจิฉัยเป็นท่ีสดุให้พ้นจากต�าแหน่งกรรมการ

ตามค�าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์

 (4) เคยถกูทีป่ระชมุใหญ่มมีตใิห้ถอดถอน 

ออกจากต�าแหน่งกรรมการเพราะเหตทุุจรติต่อหน้าท่ี

 (5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการช�าระเงินงวด

ช�าระหนี ้ไม่ว่าต้นเงินหรอืดอกเบีย้ ในระยะเวลาสองปี

ทางบัญชี นับแต่ปีที่ผิดนัด ถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการ

ด�าเนินการ เว้นแต่การผิดนัดน้ันมิได้เกิดขึ้นจากการ 

กระท�าของตนเอง

  (6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้

-  เพื่อให ้สอดคล ้องกับ

จ�านวนคณะกรรมการอื่น 

ซึ่งในปัจจุบัน มี 4 คณะ

- เพื่อความคล่องตัวในการ

ด�าเนินการเลือกตั้ง

คณะกรรมการด�าเนินการ

- ต�าแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ

จะมอบหมายเป็นคราว ๆ  ไป 

ในกรณีที่เลขานุการ

ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ข้อความเดิม ข้อความที่เสนอแก้ไข เหตุผล
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ข้อความเดิม ข้อความที่เสนอแก้ไข เหตุผล
ข้อ 88. การจ้าง การแต่งตั้ง และการพ้นจาก

ต�าแหน่งของผู้จัดการ 

(วรรคแรก) การจ้างและแต่งต้ังผูจ้ดัการ คณะกรรมการ 

ด�าเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต มีความรู ้ความสามารถและความ

เหมาะสมเพือ่แต่งต้ังหรอืจ้างเป็นผู้จดัการของสหกรณ์ 

โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 66 

(1), (2), (3), (4) ในการจ้างผู ้จัดการสหกรณ์

ต้องท�าหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้

คณะกรรมการด�าเนินการเรียกให้มีหลักประกัน

อันสมควรในการแต่งตั้งหรือจ้างผู ้จัดการ ต้องให้

ผู ้จัดการรับทราบและรับรองท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี 

ดังก�าหนดไว้ในข้อ 88 เป็นลายลักษณ์อักษร ให้

คณะกรรมการด�าเนินการมีอ�านาจก�าหนดระเบียบ

ของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก 

การแต่งตัง้หรือจ้าง การก�าหนดอตัราเงนิเดือน การให้

สวัสดิการ

ฯลฯ

ข้อ 100 ระเบยีบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการ 

ด�าเนินการมีอ�านาจหน้าท่ีก�าหนดระเบียบต่างๆ เพ่ือ

ด�าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ 

และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์

รวมทั้งในข้อดังต่อไปนี้

 (1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจาก

สมาชิกสหกรณ์

 (2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจาก

สหกรณ์อื่น

 (3) ระเบยีบว่าด้วยการให้เงนิกูแ้ก่สมาชกิ 

สหกรณ์

 (4) ระเบียบว ่าด ้วยการให ้เงินกู ้แก ่

สหกรณ์อื่น

 (5) ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก

 (6) ระเบียบว ่าด ้วยการโอนสมาชิก

ระหว่างสหกรณ์

 (7) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บ

รักษาเงิน

ข้อ 88. การจ้าง การแต่งตั้ง และการพ้นจาก

ต�าแหน่งของผู้จัดการ 

(วรรคแรก) การจ้างและแต่งตัง้ผูจ้ดัการ คณะกรรมการ 

ด�าเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความ

ซื่อสัตย์สุจริต มีความรู ้ความสามารถและความ

เหมาะสมเพือ่แต่งต้ังหรอืจ้างเป็นผูจ้ดัการของสหกรณ์ 

โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 66 

(1), (2), (3), (4) ในการจ้างผู ้ จัดการสหกรณ์

ต้องท�าหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้

คณะกรรมการด�าเนินการเรียกให้มีหลักประกัน 

อันสมควรในการแต่งตั้งหรือจ้างผู ้จัดการ ต้องให้

ผู ้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน ้าท่ี 

ดังก�าหนดไว้ในข้อ 89 เป็นลายลักษณ์อักษร ให้

คณะกรรมการด�าเนินการมีอ�านาจก�าหนดระเบียบ

ของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก 

การแต่งตัง้หรอืจ้าง การก�าหนดอตัราเงนิเดอืน การให้

สวัสดิการ

ฯลฯ

ข้อ 100 ระเบยีบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการ

ด�าเนินการมีอ�านาจหน้าที่ก�าหนดระเบียบต่าง ๆ  เพื่อ

ด�าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ 

และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์

รวมทั้งในข้อดังต่อไปนี้

 (1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจาก

สมาชิกสหกรณ์

 (2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจาก

สหกรณ์อื่น

 (3) ระเบยีบว่าด้วยการให้เงนิกู้แก่สมาชิก 

สหกรณ์

 (4) ระเบียบว ่าด ้วยการให ้เงินกู ้แก ่

สหกรณ์อื่น

 (5) ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก

 (6) ระเบียบว ่าด ้วยการโอนสมาชิก

ระหว่างสหกรณ์

 (7) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บ

รักษาเงิน

เ พื่ อ ใ ห ้ ถู ก ต ้ อ ง  แ ล ะ 

สอดคล้องกับข้อที่อ้างถึง 

(การปฏิบั ติ หน ้ าที่ ของ

ผู้จัดการ)
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 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มตทิีป่ระชมุ ......................................................................................................................................................

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

ข้อความเดิม ข้อความที่เสนอแก้ไข เหตุผล

 (8) ระเบยีบว่าด้วยเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์

 (9) ระเบียบว ่าด ้วยการใช ้ ทุนเ พ่ือ

สาธารณประโยชน์

 (10) ระเบียบว ่าด ้วยท่ีปรึกษาและ 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 (11) ระเบียบว่าด้วยการสรรหาบคุคลท่ี

จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี เลือกตั้งเป็น

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

 (12) ระเบียบว่าด้วยวิธีการเลือกตั้ง 

คณะกรรมการด�าเนินการ

 (13) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ

ด�าเนนิการ เหน็สมควรก�าหนดไว้ให้ม ีเพ่ือสะดวกและ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์ เฉพาะ

ระเบยีบใน (1) , (2) , (4) ต้องได้รบัความเหน็ชอบจาก

นายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับได้ และ

ระเบยีบใน (11), (12) ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

ท่ีประชมุใหญ่ก่อนจงึจะใช้บงัคบัได้ ส่วนระเบยีบอืน่

เมื่อคณะกรรมการด�าเนินการก�าหนดใช้แล้วให้ส่ง

ส�าเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ”

 (8) ระเบยีบว่าด้วยเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์

 (9) ระเบียบว ่าด ้วยการใช ้ ทุนเพื่ อ

สาธารณประโยชน์

 (10) ระเบียบว ่าด ้วยที่ปรึกษาและ 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 (11) ระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่

จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี เลือกตั้งเป็น

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

 (12) ระเบียบว่าด้วยวิธีการเลือกตั้ง 

คณะกรรมการด�าเนินการ

 (13) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ

ด�าเนินการเห็นสมควรก�าหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวก 

และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสหกรณ์  

เฉพาะระเบยีบใน (1) , (2) , (4) ต้องได้รบัความเห็นชอบ 

จากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับได้  

ส ่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการด�าเนินการ 

ก�าหนดใช้แล้วให้ส่งส�าเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์  

กรมส่งเสรมิสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ทราบ”

- เพื่อความคล่องตัวในการ

ถือปฏิบัติตามระเบียบ
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  5.9.2 การรวมเล่มข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด 
    ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับจดทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร 
จ�ากัด พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 แล้วนั้น 
   เพื่อให้สะดวกในการถือปฏิบัติตามข้อบังคับ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยใช้ชื่อว่า  
“ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด พ.ศ. 2563”
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

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

 5.10 วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ
   จากข้อบงัคับสหกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิาการเกษตร จ�ากดั พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 5) 
พ.ศ. 2562 
  “ข้อ 65 อ�านาจหน้าทีข่องทีป่ระชุมใหญ่ ทีป่ระชมุใหญ่มีอ�านาจหน้าท่ีพจิารณาวนิจิฉยัเรือ่งทัง้ปวง 
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 
   (2) พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ และพิจารณาถอดถอนกรรมการ
ด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์”
  “ข้อ 66 คณะกรรมการด�าเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการด�าเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก โดยวิธีการ
เลือกตั้งและกระบวนการอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมใหญ่
  ให้กรรมการด�าเนนิการเลอืกกนัเองในต�าแหน่งเลขานกุารคนหนึง่ ผูช่้วยเลขานกุารคนหนึง่ และ/หรอื 
เหรัญญิกอีกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ส�านักงานสหกรณ์”
  ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ได้ด�าเนินการจัดให้มีการลงคะแนนสรรหา 
คณะกรรมการด�าเนินการประจ�าปี 2563 (ชุดที่ 45) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 โดยคณะกรรมการสรรหาประจ�า
ส�านักงานสหกรณ์ สรุปประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ดังนี้
  - หน่วยสรรหาบางแห่งไม่มกีารตรวจสอบรายช่ือผูม้สีทิธิล์งคะแนน ท�าให้สมาชิกบางรายไม่สามารถ
ใช้สิทธิ์ได้ เนื่องจากไม่มีรายชื่อ และแจ้งเปลี่ยนแปลงไม่ตรงกับหน่วยงานที่สังกัด
  - สมาชิกไม่เข้าใจขั้นตอนต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติ
  - ปัญหาด้านการจัดท�าและจัดส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง
  - การส่งผลคะแนนที่ไม่เป็นไปตามก�าหนด
  - มีบางหน่วยสรรหามีการให้สมาชิกสมทบลงคะแนนสรรหา
  พร้อมทั้งเสนอให้ยกเลิกการสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการประจ�าปี 2564 (ชุดท่ี 46) ผ่าน 
คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 44 เห็นชอบให้น�าเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 พิจารณา
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

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

................................................................................................................................................................................
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 5.11 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 45 และเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2563

  5.11.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 45

   ตามทีส่หกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิาการเกษตร จ�ากดั ได้ด�าเนนิการสรรหาคณะกรรมการด�าเนนิการ 

ประจ�าปี 2563  (ชุดที่ 45) ในต�าแหน่งที่ว่างลง เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 แล้วนั้น สามารถสรุปผลคะแนน

การสรรหาได้ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

รายงานสรุปผลคะแนนการสรรหาเป็นคณะกรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี 2563 ชุดที่ 45

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

ต�าแหน่งประธานกรรมการด�าเนินการ

ล�าดับที่ หมายเลข ชื่อ-สกุล คะแนน

1 1 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ 8,721

ต�าแหน่งรองประธานกรรมการด�าเนินการ

1 2 นายกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์ 3,476

2 3 นายวุฒิ นิพนธ์กิจ 2,626

3 4 นายประสาท เกศวพิทักษ์ 2,445

ต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการ

1 8 นางสาวธารทิพย์ นิติชาติ 4,482

2 16 นายวิศรุต สันม่าแอ 3,714

3 11 นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ 3,699

4 5 นายสมหวัง ประเสริฐโส 3,616

5 6 นายธนวัฒน์ เสนเผือก 3,283

6 7 ว่าที่ร้อยตรี จตุรภัทร รัตนวิสาลนนท์ 3,261

7 15 นายบรรเทา จันทร์พุ่ม 3,244

8 17 นายวินัย ชื่นจิตต์ 2,875

9 10 นายอุดม  รัตนารักษ์ 2,727

10 13 นายสถาพร กาญจนพันธุ์ 2,554

11 14 นายดิลก  วิจิตรสมบัติ 2,361

12 12 นายพุฒิธร  สาริกา 1,739

13 9 นายดนัย  ศารทูลพิทักษ์ 1,686

14 18 นายสุนันท์  ฉินเจริญ 938
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   ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 

   “ข้อ 66 คณะกรรมการด�าเนนิการ ให้สหกรณ์มคีณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ ประกอบด้วย 

ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการด�าเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก โดยวิธีการ

เลือกตั้งและกระบวนการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก

ที่ประชุมใหญ่

   ให้กรรมการด�าเนินการเลือกกันเองในต�าแหน่งเลขานุการคนหนึ่ง ผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่ง 

และ/หรือ เหรัญญิกอีกคนหนึ่ง และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ส�านักงานสหกรณ์”

   ประกอบกับระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้ง 

คณะกรรมการด�าเนินการ พ.ศ. 2562 ได้ก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการด�าเนินการ ประกอบด้วย

   1. ประธานกรรมการด�าเนินการ 1 คน

   2. รองประธานกรรมการด�าเนินการ 3 คน

   3. กรรมการด�าเนินการ  11 คน

   และให้คณะกรรมการด�าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งขึ้นมาคณะหนึ่ง จ�านวนไม่เกิน 

25 คน โดยให้ประธานกรรมการด�าเนินการหรือรองประธานกรรมการด�าเนินการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

เลอืกตัง้ ให้ผูจ้ดัการเป็นกรรมการและเลขานกุาร และเจ้าหน้าทีเ่ป็นกรรมการและผูช่้วยเลขานกุารคณะกรรมการ

เลือกตั้ง

   ดงัน้ัน เพือ่ให้การเลอืกตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิาการเกษตร 

จ�ากัด ประจ�าปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอมอบให้คณะกรรมการเลือกตั้ง ประจ�าปี 2563 

นายโอภาส จันทสุข รองประธานกรรมการด�าเนินการ ชุดท่ี 44 เป็นประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจ�าปี 

2563 ได้ชี้แจงการด�าเนินการเลือกตั้งและแจ้งผลการเลือกตั้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

   ในปี 2563 สหกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิาการเกษตร จ�ากดั จะด�าเนนิการเลอืกตัง้คณะกรรมการ

ด�าเนินการตามต�าแหน่งที่ว่างลง ดังนี้

    1. ประธานกรรมการด�าเนินการ 1 คน

   2. รองประธานกรรมการด�าเนินการ 1 คน

   3. กรรมการด�าเนินการ 6 คน

   โดยมีรายละเอียดของกรรมการที่ครบวาระและอยู่ในต�าแหน่ง ดังต่อไปนี้
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   1) กรรมการที่คงอยู่ในต�าแหน่ง เนื่องจากยังไม่ครบวาระ (วาระด�ารงต�าแหน่งคราวละ 2 ปี)

     1.1) นายโอภาส จันทสุข

    1.2) นายอนันต์ บัลนาลังก์

    1.3) นายสุจิตร ใจจิตร

    1.4) นางสาวพชรเกศ จิรสุรัศมิ์

    1.5) นายบัวแก้ว บุญวิลัย

    1.6) นายปริกาญจน์ สุรพันธ์พิชิต

    1.7) นายอวยชัย บุญญานุพงศ์

   2) กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่ง เนื่องจากครบ 2 วาระติดต่อกัน (2559 - 2560 และ 

2561 - 2562) ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งซ�้าอีกได้

    2.1) นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา

    2.2) นายอุดร เจริญแสง

   3) กรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่ง เนือ่งจากครบวาระ (2561 - 2562) สามารถสมคัรรบัเลอืกตัง้

ซ�า้อีกได้

    3.1) นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ (อยู่ในต�าแหน่ง ปี 2562)

    3.2) นายกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์ 

    3.3) นายสมหวัง ประเสริฐโส

    3.4) นางสาวธารทิพย์ นิติชาติ

    3.5) นายพุฒิธร สาริกา

    3.6) นายวินัย ชื่นจิตต์

   มีสมาชิกยื่นใบสมัครคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด 

ชุดที่ 45 ในต�าแหน่งที่ว่างลง และจับสลากได้หมายเลข ดังต่อไปนี้
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ต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ จ�านวน 1 นิติบุคคล หรือ 1 คณะผู้ตรวจสอบ

กิจการ ซึ่งทั้ง 2 ประเภทบุคคลจะต้องมีจ�านวนผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 3 คน ส�าหรับ 

คณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน ที่เหลือให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

  ผู้ตรวจสอบกจิการอยูใ่นต�าแหน่งได้มีก�าหนดเวลาหนึง่ปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมือ่ครบก�าหนดเวลาแล้ว

ยังไม่มีการเลือกต้ังผู ้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู ้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อน 

ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับเลือกตั้งไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ�า้

ข้อมูลของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2563

รายละเอียดการเสนอบริการ
หมายเลข 1 

นางสาวฤดี  เกียรติก้องทวี
หมายเลข 2 

นางสาวสิริวรรณ  รัตนานุบาล

1 ชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ นางสาวฤดี  เกียรติก้องทวี
คณะท�างาน
 1. นางวราพร  แพสถิตถาวร
 2. นางภวิตรา  ศุกระศร

นางสาวสิริวรรณ  รัตนานุบาล
คณะท�างาน
 1. นางวันทิพย์ ทิศายุกตะนันท์
 2. นางสาวภัทรา หงษ์คณานุเคราะห์

2 ขอบเขตการปฏิบัติงาน ตรวจสอบความเหมาะสมด้านการบริหารและ
การด�าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับและค�าแนะน�าของนายทะเบียนสหกรณ์
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารหลกัฐาน
ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและ
ข้อก�าหนด
ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีและงบการเงิน

ตรวจสอบการด�าเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 และตามที่
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก�าหนด และมติของ
คณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์

3 การเข้าปฏิบัติงาน เข้าตรวจสอบด้วยตนเองพร้อมทีมงาน 2 - 3 คน
เข้าตรวจสอบทุกเดือน เดือนละ 1 - 3 วัน
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด�าเนินการทุกครั้ง
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

เข้าตรวจสอบด้วยตนเองพร้อมทีมงาน 3 คน
เข้าตรวจสอบทุกเดือน เดือนละ 1 - 3 วัน
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด�าเนินการทุกครั้ง
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

4 การรายงานผล
การตรวจสอบ

- เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการ
 ต่อคณะกรรมการด�าเนินการทุกเดือน
- เสนอรายงานการตรวจสอบกิจการประจ�าปี
 ตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์
 เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สหกรณ์
- ให้ค�าแนะน�าด้านการบริหารการเงิน การบัญชี
 และการลงทุน ตามที่เห็นสมควร

- จัดท�ารายงานผลการตรวจสอบประจ�าเดือน
 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ
- จัดท�ารายงานการตรวจสอบกิจการประจ�าปี
 เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

5 ประสบการณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จ�ากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ IRCT จ�ากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์คอสโมอุตสาหกรรม จ�ากัด
ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด

6 ค่าธรรมเนียมบริการ ปีละ 120,000.- บาท ปีละ 180,000.- บาท



176 รายงานกิจการ ประจำาปี ๒๕๖๒

 ในปีน้ี ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการประจ�าปี 2563 จากผู้ท่ีผ่านการคัดเลือก 

จ�านวน 2 ราย ดังนี้ 

 หมายเลข 1  นางสาวฤดี เกียรติก้องทวี เสนอค่าธรรมเนียม 120,000 บาท ต่อปี

 หมายเลข 2  นางสาวสิริวรรณ รัตนานุบาล เสนอค่าธรรมเนียม 180,000 บาท ต่อปี

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

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

 5.12 การพิจารณาการอุทธรณ์ของสมาชิกที่ถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิก
  ตามทีป่ระชุมคณะกรรมการด�าเนนิการ ชุดท่ี 44 ครัง้ท่ี 4/2562 เมือ่วนัท่ี 25 เมษายน 2562 มมีตใิห้ 
นายส�ารวย แนบกลาง สมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร จ�ากดั ออกจากสหกรณ์ตามข้อบงัคับสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ข้อ 41 (4) “ค้างส่งเงินงวดช�าระหนี้ไม่ว่าต้นหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลา
ถึงสองเดือนหรือผิดนัดส่งเงินงวดช�าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราว ส�าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ” 
  ต่อมานายส�ารวย แนบกลาง ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 44 ภายในก�าหนด
และสหกรณ์รับค�าร้องแล้วมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562
  หลงัจากมมีติให้ นายส�ารวย แนบกลาง ออกจากการเป็นสมาชกิแล้ว สหกรณ์ฯ ได้ด�าเนนิการโอนหุน้
ช�าระหนี้เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากนายส�ารวย แนบกลาง เกษียณอายุราชการและรับเงินบ�าเหน็จ จะไม่สามารถ
เรยีกเกบ็เงินจากกองคลงัได้สมาชกิต้องน�าเงนิมาช�าระเอง หากได้รับอนมุตัใิห้กลบัเข้ามาเป็นสมาชกิจากทีป่ระชมุ
ใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2562 สมาชิกต้องด�าเนินการน�าส่งค่าหุ้นที่ค้างช�าระ นับตั้งแต่วันที่ถูกให้ออกจากการเป็น
สมาชิก (30 เมษายน 2562) จนถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
   ทัง้นี ้หากสมาชกิรายนีม้กีารผดินดัช�าระหุน้หรือหนีจ้นถกูให้ออกจากการเป็นสมาชกิตามข้อบงัคบั
ของสหกรณ์ฯ อีก สหกรณ์ขอสงวนสิทธิไม่รับการยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการด�าเนินการ

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

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

................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

 6.1 เรือ่ง......................................................................................................................................................

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

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

  มตทิีป่ระชมุ..........................................................................................................................................

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

 6.2 เรือ่ง......................................................................................................................................................

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

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

  มตทิีป่ระชมุ..........................................................................................................................................

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

 6.3 เรือ่ง......................................................................................................................................................

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

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

  มตทิีป่ระชมุ..........................................................................................................................................

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

 6.4 เรือ่ง......................................................................................................................................................

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

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

  มตทิีป่ระชมุ..........................................................................................................................................

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

 6.5 เรือ่ง......................................................................................................................................................

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

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

  มตทิีป่ระชมุ..........................................................................................................................................

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

 6.6 เรือ่ง......................................................................................................................................................

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

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

  มตทิีป่ระชมุ..........................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................
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ถ้อยแถลงของคณะผู้จัดท�า

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ที่เคารพรักทุกท่าน 

ในปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ได้ด�าเนินกิจการมาครบ 43 ปี นับเป็น

ความภาคภูมิใจที่สหกรณ์ของพวกเราได้ด�าเนินกิจการมาด้วยความมั่นคง แบ่งปัน ทันสมัย ประทับใจสมาชิกและ

ยืนยาวมาจนถึงปัจจุบัน

รายงานกิจการประจ�าปี 2562 นี้ จัดท�าขึ้นเพื่อรายงานผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการ

ด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ชุดท่ี 44 น�าเสนอท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด จากผลด�าเนินงานดังกล่าว

แสดงให้เห็นถึงความเจริญของสหกรณ์ ซึ่งเกิดจากการร่วมคิดร่วมท�า ของคณะกรรมการด�าเนินการ การให้

ความสนับสนุน การมีส่วนร่วมของสมาชิก

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 คณะผู้จัดท�า ขอขอบคุณในความร่วมมืออย่างดียิ่งของสมาชิกทุกท่าน 

และขอตั้งจิตอาราธนาสิ่งศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลายที่ท่านเคารพบูชา โปรดอ�านวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข 

ประกอบกิจการใดก็ขอให้สัมฤทธิผลดังปรารถนาทุกประการ

คณะจัดท�ารายงานกิจการประจ�าปี 2562

นายพุฒิธร  สาริกา 
คณะท�างาน

นายวินัย  ชื่นจิตต์ 
ประธานคณะท�างาน

นายกอบเกียรติ์  บันสิทธิ์ 
คณะท�างาน

นางสาวพชรเกศ  จิรสุรัศมิ์ 
คณะท�างาน

นางสาวพัณณ์ชิตา  เอกสิทธิ์วรากร 
คณะท�างาน และเลขานุการ

คณะผู้จัดท�ำ
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บันทึก
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บันทึก



ช่องทางการติดต่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

ผู้จัดการ  ต่อ 230

ฝ่ายอ�านวยการ
ต่อ 201, 232, 233

โทรศัพท์ 080 4390844

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
ต่อ 200, 206-207

โทรศัพท์ 084-9223897

ฝ่ายบัญชี
ต่อ 223

โทรศัพท์ 062-4082276

ฝ่ายสารสนเทศ
ต่อ 245

ฝ่ายการเงิน
ต่อ 212, 213 และ 216
โทรศัพท์ 094-9301008

ฝ่ายสินเชื่อ
ต่อ 220, 222, 228 และ 303

โทรศัพท์ 087-5574506, 
094-8808301

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
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รับประกันถึงอายุสูงสุุด 80 ป�

รับประกันโดยไม�ต�องกรอกใบคำขอ
เอาประกันและไม�ต�องแถลงสุขภาพ
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ขั้นตอนการเรียกดู “ใบเสร็จรับเงินประจ าเดือน” 

  เข้าที่ Doacoop Mobile Application บนมือถือ  ระบ ุ
รหัส PIN 6 หลัก 

 

 

DOA COOP 

Doacoop 

Mobile Application 

โหลดปุ๊บ ... รู้ปั๊บกับข้อมูลสมาชิก 

“ใบเสร็จรับเงินประจ าเดือน” 
บน App ได้แล้ววันนี ้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขั้นตอนการเรียกดู “ใบเสร็จรับเงินประจ าเดือน” 

  เลือก “เพิ่มเติม”  เลือก “เรียกเก็บประจ าเดือน” 
 เลือกเดือนที่ต้องการดูแล้วกด “รายละเอียด” 

 
น.ส.โมบาย ใช้ด ี

  เลือก “ดูใบรบัเงิน”  หากต้องการบันทึกกด “save” 
 

ใบเสร็จรับเงินประจ าเดอืน 
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ของสหกรณ์
“สหกรณ์เป็นองค์กรอิสระของบุคคล ซึ่งรวมกลุ่มกันด้วยความสมัครใจ 

เพื่อสนองความต้องการและจุดมุ่งหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

โดยการด�าเนินวิสาหกิจที่เป็นเจ้าของร่วมกันและควบคุมตามแนวทางประชาธิปไตย”

ค�ำนิยำม

คุณค่ำ

ของสหกรณ์
“สหกรณ์ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง รับผิดชอบต่อตนเอง ประชาธิปไตย 

ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรมและเอกภาพ สมาชิกเชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต 

ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น 

โดยเจริญรอยตามขนบธรรมเนียมของผู้ริเริ่มการสหกรณ์”

หลักกำร

ของสหกรณ์
หลักการที่ 1 การเปิดรับสมัครสมาชิกทั่วไปและด้วยความสมัครใจ

หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย

หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก

หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ

หลักการที่ 5 การให้การศึกษา การฝึกอบรมและสารสนเทศ

หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์

หลักการที่ 7 ความเอื้ออาทรต่อชุมชน

พิมพ์ที่ : บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จ�ากัด โทร. 0 2282 6033-4 โทรสาร 0 2280 2187-8



พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ 

พระบิดาแหงสหกรณ�ไทย

นางพญาเสือโครง 
(ชื่อวิทยาศาสตร : Prunus cerasoides)

เปนพืชดอกในสกุล Prunus ออกดอกชวงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ พบทั่วไปบนภูเขาตั้งแตความสูง 1,200 

- 2,400 เมตรจากระดับนํ้าทะเล เชน ภูลมโล จังหวัดเลย, ดอยแมสลอง จังหวัดเชียงราย, ดอยเวียงแหง ดอยอางขาง 

ขุนชางเคี่ยน ขุนแมยะ จังหวัดเชียงใหม, ขุนสถาน ดอยวาว ดอยภูคา มณีพฤกษ จังหวัดนาน, ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ, 

ภูหินรองกลา จังหวัดพิษณุโลก ฯลฯ โดยเปนดอกไมประจําอําเภอเวียงแหง นางพญาเสือโครง เปนพรรณไมที่มีการกระจาย

พันธุตามธรรมชาติอยูที่ตอนเหนือของประเทศไทย

ในตางประเทศ พบในประเทศพมา รฐัชาน และรฐักะชนี, ประเทศอนิเดยี พบบนเทอืกเขาหมิาลยั ในรัฐอรุณาจัลประเทศ

ยาวไปจนถึงรัฐหิมาจัลประเทศทางตอนเหนือของอินเดีย หรือที่เรียกวา Himalayas, ประเทศภูฏาน, ประเทศเนปาล และ

ประเทศจีน พบในมณฑลยูนนาน

นางพญาเสือโครงถูกนิยมเรียกวา “ซากุระเมืองไทย” เพราะมีลักษณะคลายซากุระในประเทศญี่ปุน แมจะเปนคนละ

ชนิดกันก็ตาม

ชื่อทองถิ�น
ชือ่ทองถิน่ของนางพญาเสอืโครง เชน ฉววีรรณ, ชมพภูพูงิค (เหนอื) เสคาแว, เสแผ, แสลาแหล (กะเหรีย่ง เชยีงใหม) 

ซากุระดอย (เชียงใหม) และไดรับฉายาวา “ซากุระเมืองไทย” ในประเทศญี่ปุนจะเรียกดอกไมพันธุนี้วา 

(หิมาลายาซากุระ) หมายถึง ซากุระจากหิมาลัย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร
นางพญาเสือโครงเปนไมยืนตนผลัดใบขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 10 - 15 เมตร ใบ เปนชนิดใบเดี่ยว ลักษณะ

รปูรแีบบไข หรอืไขกลบั ออกสลบักนั ใบมคีวามกวาง 3 - 5 เซนตเิมตร ยาว 5 - 12 เซนตเิมตร ปลายใบเรยีวแหลม โคนใบกลม

หรือสอบแคบ ขอบจักปลายกานใบมีตอม 2 - 4 ตอม หูใบแตกแขนงคลายเขากวาง ใบรวงงาย ดอก สีขาว ชมพู หรือแดง 

ออกเปนชอกระจุกใกลปลายกิ่ง กานดอกยาว 0.7 - 2 เซนติเมตร ขอบริ้วประดับจักไมเปนระเบียบ กลีบเลี้ยงติดกันเปน

รูปกรวย กลีบดอกมี 5 กลีบ เมื่อบานขนาดโตเสนผาศูนยกลาง 1 - 2 เซนติเมตร ผล รูปไขหรือกลม ยาว 1-1.5 เซนติเมตร 

เมื่อสุกสีแดง ระยะเวลาออกดอกระหวางเดือนธันวาคมจนถึงกุมภาพันธ โดยจะทิ้งใบกอนออกดอก

ผลของนางพญาเสือโครงสามารถนํามารับประทานได มีรสเปรี้ยว สวนเนื้อไมและการใชประโยชนดานอ่ืนยังไมมี

การบันทึกขอมูลไว นอกจากการนํามาปลูกเปนไมประดับเนื่องจากมีดอกสวยงาม

การปลูกเลี้ยง ไดมีการปลูกนางพญาเสือโครงบนพื้นที่ตนนํ้าลําธารมาเปนเวลา 10 ป แลวปรากฏวาไดผลดี เปนไม

ที่มีความเหมาะสมในการที่จะขึ้นอยูในพื้นท่ีผานการทําไรเลื่อนลอยบนพื้นที่สูง แตไมควรปลูกบนพื้นที่ซึ่งมีลมพัดจะทําให

กิ่งกานหักไดงาย ขยายพันธุโดยเมล็ด

นางพญาเสือโครงและซากุระ
คําวา ซากุระ กลาวถึงพืชที่อยูในสกุล Prunus โดยนางพญาเสือโครงเปนหนึ่งในสกุลนั้น โดยมีชื่อวิทยาศาสตรวา 

Prunus cerasoides ขณะที่ในประเทศญี่ปุนมีซากุระอยูหลากหลายพันธุ โดยพันธุที่พบมากสุดคือ โซะเมโยะชิโนะ (ญี่ปุน : 

            โรมาจิ : somei-yoshino) ในชื่อวิทยาศาสตรวา Prunus × yedoensis

นางพญาเสือโครงแตกตางจากซากุระญี่ปุนคือมีชวงเวลาการออกดอกตางกันคือ นางพญาเสือโครงออกดอกในเดือน

ธันวาคม - กุมภาพนัธ ซึง่เปนชวงฤดหูนาว สวนซากุระในญีปุ่นออกดอกชวงเดือนมนีาคม - เมษายน ซึง่เปนชวงฤดใูบไมผลิ

ของญ่ีปุน และมกีารสันนษิฐานวา นางพญาเสือโครงและซากุระมบีรรพบรุษุรวมกนัทางตอนใตของจีน และววิฒันาการออกไป

จนมีสายพันธุมากมาย มีสีที่หลากหลาย

การจาํแนกสายพนัธุอยางกวาง นางพญาเสือโครงมช่ืีออยางเปนทางการวา Wild Himalayan Cherry หมายถงึ Prunus

ที่มีถิ่นกําเนิดในเอเชียทางตอนใต ตั้งแตประเทศไทยไปจนถึงเทือกเขาหิมาลัยในประเทศอินเดีย สวนซากุระถูกจําแนกเปน 

Cherry blossom หมายถึง Prunus ที่มีถิ่นกําเนิดในเอเชียทางตอนเหนือ ตั้งแตประเทศจีน, เกาหลี ไปจนถึงประเทศญี่ปุน

และรัสเซียในเขตไซบีเรีย

นางพญาเสือโคร่ง  

(ช่ือวิทยาศาสตร์: Prunus cerasoides) 

 เป็นพืชดอกในสกุล Prunus ออกดอกช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ พบท่ัวไปบนภูเขาต้ังแต่ความสูง 
1,200-2,400เมตรจากระดับน้้าทะเล เช่น ภูลมโล จังหวัดเลย, ดอยแม่                สลอง จังหวัดเชียงราย
, ดอยเวียงแหง ดอยอ่างขาง ขุนช่างเค่ียน ขุนแม่ยะ จังหวัดเชียงใหม่ , ขุนสถาน ดอยวาว ดอยภูคา มณี
พฤกษ์ จังหวัดน่าน, ภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์, ภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก ฯลฯ โดยเป็นดอกไม้ประจ้า
อ้าเภอเวียงแหง นางพญาเสือโคร่ง เป็นพรรณไม้ท่ีมีการกระจายพันธุ์ตามธรรมชาติอยู่ท่ีตอนเหนือของประเทศ
ไทย 

ในต่างประเทศ พบในประเทศพม่า รัฐชานและรัฐกะชีน, ประเทศอินเดียพบบนเทือกเขาหิมาลัย ในรัฐ
อรุณาจัลประเทศยาวไปจนถึงรัฐหิมาจัลประเทศทางตอนเหนือของอินเดีย หรือท่ีเรียกว่าHimalayas, ประเทศ
ภูฏาน, ประเทศเนปาล และประเทศจีนพบในมณฑลยูนนาน 

นางพญาเสือโคร่งถูกนิยมเรียกว่า "ซากูระเมืองไทย" เพราะมีลักษณะคล้ายซากูระในประเทศญี่ปุ่น แม้
จะเป็นคนละชนิดกันก็ตาม 

ชื่อท้องถ่ิน 

ช่ือท้องถิ่นของนางพญาเสือโคร่ง เช่น ฉวีวรรณ, ชมพูภูพิงค์ (เหนือ) เส่คาแว่, เส่แผ่, แส่ลาแหล (กะเหรี่ยง 
เชียงใหม่) ซากูระดอย (เชียงใหม่) และได้รับฉายาว่า "ซากูระเมืองไทย" ในประเทศญี่ปุ่นจะเรียกดอกไม้พันธุ์นี้
ว่า ヒマラヤザクラ (หิมาลายาซากูระ) หมายถึงซากูระจากหิมาลัย 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

นางพญาเสือโคร่งเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบ ขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 10-15 เมตร ใบ เป็นชนิดใบเด่ียว 
ลักษณะรูปรีแบบไข่ หรือไข่กลับ ออกสลับกัน ใบมีความกว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 5 -12 เซนติเมตร ปลายใบ
เรียวแหลม โคนใบกลมหรือสอบแคบ ขอบจักปลายก้านใบมีต่อม 2-4 ต่อม หูใบแตกแขนงคล้ายเขากวาง ใบ
ร่วงง่าย ดอก สีขาว ชมพู หรือแดง ออกเป็นช่อกระจุกใกล้ปลายกิ่ง ก้านดอกยาว 0.7-2 เซนติเมตร ขอบริ้ว
ประดับจักไม่เป็นระเบียบ กลีบเล้ียงติดกันเป็นรูปกรวย กลีบดอกมี 5 กลีบ เมื่อบานขนาดโตเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1-2 เซนติเมตร ผล รูปไข่หรือกลม ยาว 1-1.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีแดง ระยะเวลาออกดอกระหว่างเดือน
ธันวาคมจนถึงกุมภาพันธ์ โดยจะท้ิงใบก่อนออกดอก 

ผลของนางพญาเสือโคร่งสามารถน้ามารับประทานได้ มีรสเปรี้ยว ส่วนเนื้อไม้และการใช้ประโยชน์ ด้าน
อื่นยังไม่มกีารบันทึกข้อมูลไว้ นอกจากการน้ามาปลูกเป็นไม้ประดับ เนื่องจากมีดอกสวยงาม การปลูกเล้ียง ได้มีการปลูกนางพญาเสือโคร่งบนพื้นท่ีต้นน้้าล้าธารมาเป็นเวลา 10 ปี แล้วปรากฏว่า

ได้ผลดี เป็นไม้ท่ีมีความเหมาะสมในการท่ีจะขึ้นอยู่ในพื้นท่ีผ่านการท้าไร่เล่ือนลอย บนพื้นท่ีสูงแต่ไม่ควรปลูก
บนพื้นท่ีซึ่งมีลมพัดจะท้าให้กิ่งก้านหักได้ง่าย ขยายพันธุ์โดยเมล็ด 

 

 

นางพญาเสือโคร่งและซากูระ 
 

ค้าว่า ซากูระกล่าวถึงพืชท่ีอยู่ในสกุล Prunus โดยนางพญาเสือโคร่งเป็นหนึ่งในสกุลนั้น โดยมีช่ือ
วิทยาศาสตร์ว่า Prunus cerasoides[3] ขณะท่ีในประเทศญี่ปุ่นมีซากูระอยู่หลากหลายพันธุ์ โดยพันธุ์ที่พบมาก
สุดคือ โซะเมโยะชิโนะ (ญี่ปุ่น: 染井吉野 โรมาจิ: somei-yoshino) ในช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Prunus × 
yedoensis 

นางพญาเสือโคร่งแตกต่างจากซะกุระญี่ปุ่นคือมีช่วงเวลาการออกดอกต่างกันคือ นางพญาเสือโคร่งออก
ดอกในเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาว ส่วนซากูระในญี่ปุน่ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 
ซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่น และมีการสันนิษฐานว่า นางพญาเสือโคร่งและซากูระมีบรรพบุรุษร่วมกันทาง
ตอนใต้ของจีน และวิวัฒนาการออกไปจนมีสายพันธุ์มากมาย มีสีท่ีหลากหลาย 

การจ้าแนกสายพันธุ์อย่างกว้าง นางพญาเสือโคร่งมีช่ืออย่างเป็นทางการว่า Wild Himalayan 
Cherry หมายถึงPrunusท่ีมีถ่ินก้าเนิดในเอเชียทางตอนใต้ ต้ังแต่ประเทศไทยไปจนถึงเทือกเขาหิมาลัยใน
ประเทศอินเดีย ส่วนซากูระถูกจ้าแนกเป็น Cherry blossom หมายถึง Prunusท่ีมีถ่ินก้าเนิดในเอเชียทางตอน
เหนือ ต้ังแต่ประเทศจีน, เกาหลี ไปจนถึงประเทศญี่ปุ่นและรัสเซียในเขตไซบีเรีย 
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