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ประจ� ำ ปี 2558
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กรรมการผู้แทนสำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
นางสาวพรเพ็ญ  โตประเสริฐ กรรมการผู้แทนสำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายมูฮำ�หมัด  มะแป้น
กรรมการผู้แทนกรมราชทัณฑ์
นายสายัณ  หมื่นพันธ์
กรรมการผู้แทนกรมราชทัณฑ์
นายอภิชิต  สีดา
กรรมการผู้แทนกรมราชทัณฑ์
นายสยาม  เวโรจน์บรรจง
กรรมการผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง
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กรรมการผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง

15 นางสุดใจ  สุวรรณบุบผา

กรรมการผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง
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คณะกรรมการชุดต่างๆ
คณะกรรมการนโยบายและแผน   ประกอบด้วย
1. นายวันชัย
2. นายนที
3. นายภิรมย์
4. นายสายัณ
5. นายมูฮำ�หมัด
6. นายยงศักดิ์

คงเกษม
มนตริวัต
นิลทยา
หมื่นพันธ์
มะแป้น
ใหญ่จริง
คณะกรรมการเงินกู้ ประกอบด้วย
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สุวรรณบุบผา
5. นายสายัณ
หมื่นพันธ์
6. นายมูฮำ�หมัด มะแป้น

ประธานกรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการศึกษาประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ      ประกอบด้วย
1. นายวันชัย
2. นายสยาม
3. นายวุฒิพงศ์
4. นายทองสิน
5. นายนที
6. นายอภิชิต

คงเกษม
เวโรจน์บรรจง
ธนพาณิชย์วัฒนา
สัตยาพันธุ์
มนตริวัต
สีดา

ประธานกรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1. นางสาวพรเพ็ญ
2. นายสยาม
3. นายวุฒิพงศ์
4. นายทองสิน
5. นายอภิชิต
6. นางสุดใจ

โตประเสริฐ
เวโรจน์บรรจง
ธนพาณิชย์วัฒนา
สัตยาพันธุ์
สีดา
สุวรรณบุบผา

ประธานกรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการข้อบังคับและเร่งรัดหนี้สิน      ประกอบด้วย
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ระเบียบวาระที่

1
เรื่อง
ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่

1

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2558 ซึ่งข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด ข้อ 46 ก�ำหนดให้คณะกรรมการ
ด�ำเนินการนัดสมาชิกประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน 150 วัน
นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ (30 กันยายน)
มติทปี่ ระชุม...................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่

2
เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2557
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รายงานการประชุมใหญ่ สามัญ ประจาปี 2557

วันพฤหัสบดีท่ ี 13 พฤศจิกายน 2557
ณ ห้ องประชุม ชัน้ 5 สถาบันดารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
________________________________
กรรมการผู้มาประชุม
1. นายวิบลู ย์
สงวนพงศ์
ประธานกรรมการ
2. นายประภาศ
บุญยินดี
รองประธานกรรมการ
3. นายภิรมย์
นิลทยา
เหรัญญิก
4. นายวุฒิพงศ์
ธนพาณิชย์วฒ
ั นา
กรรมการ
5. นายนที
มนตริวตั
กรรมการ
6. นางสาวพรเพ็ญ โตประเสริฐ
กรรมการ
7. นายอภิชิต
สีดา
กรรมการ
8. นายไพโรจน์
โสมเพชร
กรรมการ
9. นายมูฮาหมัด
มะแป้น
กรรมการ
10. นายสายัณ
หมื่นพันธ์
กรรมการ
11. นายสยาม
เวโรจน์บรรจง
กรรมการ
12. นายยงศักดิ์
ใหญ่จริง
กรรมการ
13. นางสุดใจ
สุวรรณบุบผา
กรรมการ
14. นายเสนีย์
ส้ มเขียวหวาน
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการผู้ไม่ มาประชุม
1. นายจรินทร์
จักกะพาก
รองประธาน ติดราชการ
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นางรัชนีพร
พึงประสพ
ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
2. นายกิตติศกั ดิ์
จรินทร์รัตนาการ
ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
3. นายศิลป์ชัย
รักษาพล
ผู้สอบบัญชี
4. นายโกเมศ
จันทร์เกษ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
5. นายถวิล
เพ็ชรฤทธิ์
ผู้จดั การ
6. นายกฤษฎิ์
สาริกา
รองผู้จดั การ
7. นายพิพฒ
ั น์
อักษรชู
หน.ฝ่ ายสินเชื่อ
8. นายพสิษฐ์
จงแสง
หน.ฝ่ ายอานวยการ
9. สมาชิกเข้ าร่วมประชุม ณ ห้ องประชุม ชัน้ 5 สถาบันดารงราชานุภาพ จานวน 196 คน
เริ่มประชุมเวลา

09.00 น.
รายงานกิจการ

ประจ�ำปี 2558

33

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
การประชุมวันนี เ้ ป็ นการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2557 ซึ่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงมหาดไทย จากัด ข้ อ 46 กาหนดให้ คณะกรรมการดาเนินการ นัดสมาชิกประชุมใหญ่สามัญอย่า งน้ อย
ปี ละหนึ่งครัง้ ภายใน 150 วัน นับแต่วนั สิ ้นปี ทางบัญชีของสหกรณ์ (30 กันยายน)
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติท่ ปี ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2556
เลขานุการ ขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารายงานประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน
2556 เพื่อให้ ที่ประชุมพิจารณาและรับรอง ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานกิจการประจาปี 2557 ตังแต่
้ หน้ าที่
33 ถึงหน้ า 50
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติท่ ปี ระชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2556
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อทราบ
3.1 เรื่องรับทราบรายงานกิจการ ประจาปี 2557
เลขานุการ
การดาเนินกิจการประจ าปี 2557 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานกิจการประจาปี 2557
ตังแต่
้ หน้ าที่ 56 ถึงหน้ า 66 สรุปได้ ดงั นี ้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายการ
จานวนสมาชิก (คน)
จานวนสมาชิกสมทบ (คน)
ทุนเรื อนหุ้น (บาท)
เงินสารอง (บาท)
เงินรับฝาก (บาท)
เงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก (บาท)
รายได้ (บาท)
ค่าใช้ จา่ ย (บาท)
กาไรสุทธิ (บาท)
ทุนสะสมตามข้ อบังคับ (บาท)
ทุนดาเนินการ (บาท)
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ปี 2556
9,594
1,042
2,377,473,950.00
310,939,211.48
3,085,329,267.80
5,176,613,020.00
260,083,421.17
36,902,698.54
223,633,233.06
12,899,007.96
6,054,334,757.86

ปี 2557
9,572
1,051
2,552,571,930.00
335,073,824.54
3,190,236,273.33
5,876,220,715.80
270,030,112.29
34,965,942.45
235,064,169.84
11,446,007.90
6,472,349,795.88

เพิ่ม / (ลด)
(22)
9
175,097,980.00
24,134,613.06
104,907,005.53
699,607,695.80
9,946,691.12
(1,936,756.09)
11,430,936.78
(1,453,000.06)
418,015,038.02

การเบิกจ่ ายเงินกองทุนสาธารณประโยชน์ และเงินกองทุนต่ าง ๆ
1. ทุนสาธารณประโยชน์ รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 7,914,000.00 บาท แบ่งเป็ น
1) ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ มอบทุนส่งเสริ มการศึกษา
บุตรสมาชิกที่มีบตุ รกาลังศึกษาปี 2557 จานวน 1,032 ทุน แยกเป็ น
- ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา จานวน 412 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท
- ระดับมัธยมศึกษา
จานวน 368 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท
- ระดับอนุปริญญา - ปริญญาตรี จานวน 252 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท
รวม 1,032 ทุน เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 2,500,000.- บาท
หน่ วยงาน
1.สานักงานปลัดกระทรวง
2. กรมราชทัณฑ์
3.กรมโยธาธิ การและผังเมือง
4.หน่วยงานอื่น ๆ
รวม

อนุบาลมัธยมศึกษา- อนุปริ ญญาประถมศึกษา หรื อเทียบเท่ า ปริ ญญาตรี
286,000
292,500
264,000
204,000
295,000
183,000
224,000
215,000
186,000
110,000
117,500
123,000
824,000
920,000
756,000

จานวน
ทุน
348
281
260
143
1,032

เป็ นเงิน
ทัง้ สิน้
842,500.00
682,000.00
625,000.00
350,500.00
2,500,000.00

2) สวัสดิการสมาชิกที่ถึงแก่กรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือ
สมาชิก ที่ถึงแก่กรรม จานวน 37 ราย เป็ นเงินทัง้ สิน้ 5,125,000.- บาท
หน่ วยงาน
1.สานักงานปลัดกระทรวง
2. กรมราชทัณฑ์
3.กรมโยธาธิ การและผังเมือง
4.หน่วยงานอื่น ๆ
รวม

จานวน (ราย)
14
13
6
4
37

จานวนเงิน/บาท
1,850,000.00
1,950,000.00
775,000.00
550,000.00
5,125,000.00

3) สวัสดิการคูส่ มรส / บุตรสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ จ่ายเงินสวัสดิการ
ช่วยเหลือค่าทาศพ จานวน 13 ราย เป็ นเงินทัง้ สิน้ 65,000.- บาท
หน่ วยงาน
1.สานักงานปลัดกระทรวง
2. กรมราชทัณฑ์
3.กรมโยธาธิ การและผังเมือง
รวม

จานวน (ราย)
5
4
4
13

จานวนเงิน/บาท
25,000.00
20,000.00
20,000.00
65,000.00
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4) สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย (อุทกภัย) สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ จ่ายเงิน
สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย จานวน 95 ราย เป็ นเงินทัง้ สิน้ 190,000.- บาท
หน่ วยงาน
1.สานักงานปลัดกระทรวง
2. กรมราชทัณฑ์
3.กรมโยธาธิ การและผังเมือง
รวม

จานวน (ราย)
46
31
18
95

จานวนเงิน/บาท
92,000.00
62,000.00
36,000.00
190,000.00

5) สวัสดิก ารช่วยเหลือสมาชิ กผู้ป ระสบภัย (วาตภัย) สหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ ได้ จ่ายเงิ น
สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย จานวน 4 ราย เป็ นเงินทัง้ สิน้ 14,000.- บาท
หน่ วยงาน
1.สานักงานปลัดกระทรวง
2.กรมราชทัณฑ์
รวม

จานวน (ราย)
1
3
4

จานวนเงิน/บาท
3,000.00
11,000.00
14,000.00

6) สวัสดิ การช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย (อัค คีภยั ) สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ จ่ายเงิ น
สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย จานวน 2 ราย เป็ นเงินทัง้ สิน้ 20,000.- บาท
หน่ วยงาน
1.กรมราชทัณฑ์
รวม

จานวน (ราย)
2
2

จานวนเงิน/บาท
20,000.00
20,000.00

2. เงินกองทุนสวัสดิการ ประกอบด้ วย การศึกษา, การศาสนา, การสมรส, การรับขวัญบุตร, การถึงแก่
กรรมบิ ดามารดา, การเป็ นคนโสด และเงิน ยืมเพื่ อการศึกษา จานวน 452 ราย รวมเป็ นเงิน 2,010,495 บาท
แบ่งเป็ น
1. การศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ จ่ายเงิน สวัสดิการช่วยเหลือ สมาชิกที่ สาเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือปริญญาเอก จานวน 34 ราย เป็ นเงินทัง้ สิน้ 34,000.- บาท
หน่ วยงาน
1.สานักงานปลัดกระทรวง
2. กรมราชทัณฑ์
3.กรมโยธาธิ การและผังเมือง
4.หน่วยงานอื่น ๆ
รวม
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จานวน (ราย)
21
4
7
2
34

จานวนเงิน/บาท
21,000.00
4,000.00
7,000.00
2,000.00
34,000.00

2) การศาสนา สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกอุปสมบทหรื อบวชชี
ตามหลักพุทธศาสนา จานวน 8 ราย เป็ นเงินทัง้ สิน้ 8,000.- บาท
หน่ วยงาน
1.สานักงานปลัดกระทรวง
2. กรมราชทัณฑ์
3.กรมโยธาธิ การและผังเมือง
รวม

จานวน (ราย)
5
1
2
8

จานวนเงิน/บาท
5,000.00
1,000.00
2,000.00
8,000.00

3) การสมรส สหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ ได้ จ่ายเงิ นสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิ ก ที่ จดทะเบี ยนสมรส
ตามกฎหมาย จานวน 39 ราย เป็ นเงินทัง้ สิน้ 39,000.- บาท
หน่ วยงาน
1.สานักงานปลัดกระทรวง
2. กรมราชทัณฑ์
3.กรมโยธาธิ การและผังเมือง
4.หน่วยงานอื่น ๆ
รวม

จานวน (ราย)
23
2
13
1
39

จานวนเงิน/บาท
23,000.00
2,000.00
13,000.00
1,000.00
39,000.00

4) การรั บ ขวั ญ บุ ต ร สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ฯ ได้ จ่ ายเงิ น สวัส ดิ ก ารช่ ว ยเหลือสมาชิ ก ที่ มี บุต ร
โดยชอบด้ วยกฎหมาย จานวน 92 ราย เป็ นเงินทัง้ สิน้ 92,000.- บาท
หน่ วยงาน
1.สานักงานปลัดกระทรวง
2. กรมราชทัณฑ์
3.กรมโยธาธิ การและผังเมือง
4.หน่วยงานอื่น ๆ
รวม

จานวน (ราย)
33
14
39
6
92

จานวนเงิน/บาท
33,000.00
14,000.00
39,000.00
6,000.00
92,000.00

5) การถึงแก่ กรรมของบิดามารดา สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิ ก
ที่บิดามารดาถึงแก่กรรม จานวน 196 ราย เป็ นเงินทัง้ สิน้ 392,000.- บาท
หน่ วยงาน
1.สานักงานปลัดกระทรวง
2. กรมราชทัณฑ์
3.กรมโยธาธิ การและผังเมือง
4.หน่วยงานอื่น ๆ
รวม

จานวนสมาชิก
77
49
55
15
196

จานวนเงิน/บาท
154,000.00
98,000.00
110,000.00
30,000.00
392,000.00
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6) การเป็ นคนโสด สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ จ่ายเงินสวัสดิการ จานวน 17 ราย เป็ นเงินทัง้ สิน้
34,000.- บาท
หน่ วยงาน
1.สานักงานปลัดกระทรวง
2. กรมราชทัณฑ์
3.กรมโยธาธิ การและผังเมือง
4.หน่วยงานอื่น ๆ
รวม

จานวน (ราย)
10
2
3
2
17

จานวนเงิน/บาท
20,000.00
4,000.00
6,000.00
4,000.00
34,000.00

7) เงินยืมเพื่อการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ อนุมตั ิจ่ายเงินยืมกรณีเพื่อการศึกษา สมาชิก/
บุตร/คูส่ มรส จานวน 66 ราย เป็ นเงินทัง้ สิน้ 1,411,495.- บาท
หน่ วยงาน
1.สานักงานปลัดกระทรวง
2. กรมราชทัณฑ์
3.กรมโยธาธิ การและผังเมือง
4.หน่วยงานอื่น ๆ
รวม

จานวนสมาชิก
36
9
11
9
66

จานวนเงิน
744,195.00
219,800.00
234,500.00
213,000.00
1,411,495.00

3. เงินกองทุนเกษียณอายุราชการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ จ่ายเงินกองทุนแก่สมาชิกที่เกษี ยณอายุราชการ (สมาชิกที่เกษี ยณอายุ
ราชการ เกษี ยณอายุราชการก่อนกาหนด และสมาชิกที่ขอลาออกจากราชการ) จานวน 186 ราย เป็ นเงินทัง้ สิ ้น
6,339,000.- บาท
1) กรณี เ กษี ย ณอายุ ร าชการ (ครบหกสิ บ ปี บริ บู รณ์ ) จ านวน 161 ราย เป็ นเงิ น ทัง้ สิ น้
5,529,000.- บาท
หน่ วยงาน
1.สานักงานปลัดกระทรวง
2. กรมราชทัณฑ์
3.กรมโยธาธิ การและผังเมือง
4.หน่วยงานอื่น ๆ
รวม

38

รายงานกิจการ

ประจ�ำปี 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด

จานวนสมาชิก
66
59
22
14
161

จานวนเงิน
2,229,000.00
2,150,000.00
660,000.00
490,000.00
5,529,000.00

2) กรณีสมาชิกลาออกจากราชการ จานวน 25 ราย เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 810,000.- บาท
หน่ วยงาน
1.สานักงานปลัดกระทรวง
2. กรมราชทัณฑ์
3.กรมโยธาธิ การและผังเมือง
4.หน่วยงานอื่น ๆ
รวม

จานวนสมาชิก
11
6
5
3
25

จานวนเงิน
430,000.00
180,000.00
140,000.00
80,000.00
810,000.00

4. เงินกองทุนช่ วยเหลือผู้คา้ ประกันเงินกู้สามัญกรณีผ้ กู ้ ูถงึ แก่ กรรม
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ ได้ จ่ายเงิ น กองทุน แก่สมาชิก ของกองทุนซึ่งถึงแก่ กรรม จ านวน 18 ราย
เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 6,233,714.- บาท
หน่ วยงาน
1.สานักงานปลัดกระทรวง
2. กรมราชทัณฑ์
3.กรมโยธาธิ การและผังเมือง
4.หน่วยงานอื่นๆ
รวม

จานวนสมาชิก
9
7
1
1
18

จานวนเงิน
2,394,158.00
2,789,556.00
600,000.00
500,000.00
6,233,714.00

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติท่ ป
ี ระชุม รับทราบ
3.2 เรื่ องรั บ ทราบการรั บ สมั ค รสมาชิก เข้ า ใหม่ และสมาชิก ลาออกจากสหกรณ์
ออมทรัพย์ ฯ ในระหว่ างปี 2557
เลขานุการ
แจ้ งยอดจานวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เมื่อสิ ้นปี 2557 เพื่อที่ประชุมทราบ ดังนี ้
เมื่อสิ ้นปี 2556 (30 กันยายน 2556)
สมาชิก
สมาชิกสมทบ
ยอดยกมา
9,594 คน
1,042
คน
- รับสมาชิกเพิ่ม
151 คน
73
คน
- สมาชิกออกระหว่างปี
- สมาชิกถึงแก่กรรม
33 คน
4
คน
- สมาชิกออกระหว่างปี
140 คน
600
คน
รวมยอดสมาชิก เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557
9,572 คน 1,051
คน
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติท่ ป
ี ระชุม รับทราบ
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3.3 เรื่ องรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2557
นายโกเมศ จันทร์ เกษ ผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด ประจาปี 2557
ตามมติ ที่ประชุมใหญ่ สามัญ ประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิ กายน 2556 ได้ เ ลือกตัง้
นายโกเมศ จันทร์ เ กษ เป็ นผู้ตรวจสอบกิ จการประจาปี บัญชี 2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) นัน้
นายโกเมศฯ ได้ ทาการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อที่ ประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2557 สรุ ป
ได้ ดงั รายงานกิจการประจาปี 2557 ตังแต่
้ หน้ า 71 ถึงหน้ า 76
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติท่ ป
ี ระชุม รั บทราบ
3.4 เรื่ องรั บทราบงบประมาณรายจ่ าย ประจาปี 2558
เลขานุการ 1. ตามข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรั พย์ กระทรวงมหาดไทย จากัด
ข้ อ 20. การบัญชีของสหกรณ์ ให้ สหกรณ์จดั ทาบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในวันสิ ้น
ปี ทางบัญชีของสหกรณ์ให้ สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
ข้ อ 52. อานาจหน้ าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้ าที่พิจารณาวินิจฉัยปั ญหา
ทุกอย่างที่เกิดขึ ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทังในข้
้ อต่อไปนี ้
(7) รับทราบแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจาปี ของสหกรณ์
ฯลฯ
ข้ อ 59. อานาจหน้ าที่ข องคณะกรรมการดาเนินการ คณะกรรมการดาเนิ นการมีอานาจ
หน้ าที่ดาเนินการทังปวงของสหกรณ์
้
ให้ ไปตามข้ อบังคับและมติของที่ประชุมใหญ่ กับทังในทางอั
้
นจะให้ เกิดความ
จาเริ ญแก่สหกรณ์ทกุ ประการ ซึ่งรวมทังในข้
้ อต่อไปนี ้
(5) พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ฯลฯ
2. ข้ อพิจารณา
2.1 สหกรณ์ ฯ ขอเสนองบประมาณรายจ่ ายส าหรับ การด าเนิ น งาน ในปี งบประมาณ 2558
(ตุลาคม 2557 – 30 กัน ยายน 2558) ที่ ได้ จัด ท าขึน้ โดยยึ ด หลัก ความโปร่ ง ใส เป็ นธรรม ประหยั ด และมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งได้ พิจารณาตามวัตถุประสงค์และแผนงานการดาเนิ น งานธุรกิ จและภาวะเศรษฐกิ จโดยรวมแล้ ว
จึง เสนอตังงบประมาณรายจ่
้
ายประจ าปี 2558 ไว้ เป็ นจ านวนทัง้ สิ ้น 42,260,000.- บาท เพิ่ มขึ ้นจากปี 2557
จานวน 1,960,000.- บาท คิด เป็ น 4.86 % (ตามรายงานกิ จ การประจาปี 2557 หน้ า 77 ถึง หน้ า 85) โดยมี
รายละเอียดโดยสรุป ดังนี ้
2.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาเสนอตังงบประมาณ
้
คือ
1. หมวดเงินเดือน / สวัสดิการพนักงาน จานวน
11,840,000 บาท
2. หมวดค่าตอบแทน
”
2,660,000 บาท
3. หมวดค่าใช้ สอยและวัสดุ
”
14,760,000 บาท
4. หมวดกองทุน
”
10,000,000 บาท
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5. หมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ และสิ่งก่อสร้ าง
”
2,000,000 บาท
6. หมวดเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉกุ เฉิน ”
1,000,000 บาท
โดยรายจ่ายทุกหมวดให้ถวั จ่ายได้ ยกเว้นหมวดค่าครุภณ
ั ฑ์ และสิ่ งก่อสร้าง
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการดาเนินการได้ ประชุม ครัง้ ที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ได้ มีมติ
อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2557 ตามข้ อบังคับข้ อ 59(6)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติท่ ปี ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่อง การพิจารณางบดุล งบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจาปี 2557
เลขานุการ
ตามข้ อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ.2543 ข้ อ 52(3) ให้ ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้ าที่อนุมตั ิงบดุล และ
จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ของสหกรณ์ฯ และข้ อ 59(3) และ(4) ให้ คณะกรรมการดาเนินการมีหน้ าที่เสนองบดุลและ
การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ต่อที่ประชุมใหญ่ นัน้
คณะกรรมการด าเนินการฯ ชุดที่ 50 ประจ าปี 2557 ขอเสนองบดุล และการจัดสรรก าไรสุท ธิ
ประจาปี 2557 โดยขอให้ ผ้ สู อบบัญชีประจาปี 2557 เป็ นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมใหญ่
ผู้สอบบัญชี ได้ ตรวจสอบงบการเงินแสดงฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด ณ วันที่
30 กันยายน 2557 ผลการดาเนินงานและกระแสนเงินสดสาหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกันของแต่ละปี แล้ ว เห็นว่า
ถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด สาหรับงบดุลและงบกาไรขาดทุน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 สรุปได้ ดงั นี ้
1. งบแสดงฐานะการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีสินทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จานวน
6,472,349,795.88 บาท
2. งบก าไรขาดทุน ในปี 2557 สหกรณ์ ออมทรั พย์ ฯ มีรายได้ จ านวน 376,816,991.22 บาท
ค่าใช้ จ่ายจานวน 141,752,821.38 บาท กาไรสุทธิจานวน 235,064,169.84 บาท
รายละเอีย ดตามงบแสดงฐานะการเงิ น งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงิ น สด และหมายเหตุ
ประกอบการเงิน ปรากฏตามรายงานกิจการประจาปี 2557 ตังแต่
้ หน้ า 93 ถึงหน้ า 105
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติท่ ปี ระชุม อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ประจาปี 2557 ตามที่คณะกรรมการดาเนินการฯ ชุดที่ 50
เสนอเป็ นเอกฉันท์
4.2 เรื่องการพิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2557
เลขานุการ
สหกรณ์ออมทรัพย์การกระทรวงมหาดไทย จากัด มีกาไรสุทธิจากการดาเนินงานใน ปี 2557
เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 235,064,169.84 บาท ประกอบกับข้ อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ข้ อ 27 กาหนดสาระสาคัญ
ในการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ดังนี ้
รายงานกิจการ
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ข้ อ 27 การจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เมื่อสิ ้นปี ทางบัญชีและได้ ปิดบัญชีตามมาตรฐานการ
บัญชี ที่รับรองโดยทัว่ ไปแล้ ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาไรสุทธิ ให้ จัดสรรเป็ นเงินสารองไม่ น้อยกว่ าร้ อยละสิบ
ของกาไรสุทธิ และเป็ นค่ าบารุงสันนิบาตสหกรณ์ แห่ งประเทศไทย ไม่ เกินร้ อยละห้ าของกาไรสุทธิแต่ ต้อง
ไม่ เกินอัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์ แห่ งชาติกาหนด
กาไรสุทธิประจาปี ที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนัน้ ที่ประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้
ดังต่อไปนี ้
(1) เป็ นเงินปั นผลตามหุ้นที่ชาระแล้ วให้ แก่สมาชิกแต่ต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
โดยคิดให้ ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้ าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับเงินปั นผลตาม (4)
ออกจ่ายเป็ นเงินปั นผลสาหรับปี ใดด้ วยจานวนเงินปั นผลทังสิ
้ ้นที่จา่ ยสาหรับปี นันก็
้ ต้องไม่เกิน
อัตราดังกล่าวมาแล้ ว
ในการคานวณเงินปั นผลตามหุ้น ให้ ถือว่าหุ้นที่ สมาชิกได้ ชาระต่อสหกรณ์ภายในวันที่เจ็ดของ
เดือนมีระยะเวลาสาหรับคานวณเงินปั นผลตังแต่
้ เดือนนัน้ ส่วนหุ้นที่สมาชิกชาระต่อสหกรณ์หลังวันที่เจ็ดของเดือน
สหกรณ์จะคิดเงินปั นผลให้ ตงแต่
ั ้ เดือนถัดไป
(2) เป็ นเงินเฉลี่ยคืนให้ แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ ทาไว้ กบั สหกรณ์ในระหว่างปี เว้ นแต่
สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี ้ไม่วา่ เงินต้ นหรื อดอกเบีย้ ในปี ใด มิให้ ได้ รับเงินเฉลี่ย
คืนสาหรับปี นัน้
(3) เป็ นเงินโบนัสแก่กรรมการและพนักงานและลูกจ้ างสหกรณ์ไม่เกินร้ อยละสิบของกาไรสุท ธิ
(4) เป็ นทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล ไม่เกินร้ อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่
ในวันสิ ้นปี นัน้ ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผลนีจ้ ะถอนได้ โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่เพื่อจ่าย
เป็ นเงินปั นผลตามหุ้น ตาม (1)
(5) เป็ นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ ไม่เ กิน ร้ อยละสิบของก าไรสุท ธิ ตามระเบียบของ
สหกรณ์
(6) เป็ นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้ อยละสิบของกาไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็ นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวไม่เกินร้ อยละสิบ
ของกาไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็ นทุนจัดตังส
้ านักงาน หรือทุนอื่นๆ เพื่อเสริมสร้ างความมัน่ คงให้ แก่สหกรณ์
(9) กาไรสุทธิสว่ นที่เหลืออยู่ (ถ้ ามี) ให้ จดั สรรเป็ นทุนสารองทังสิ
้ ้น
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ข้ อพิจารณา
ได้ พิจารณาเห็นสมควรจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2557 ดังต่อไปนี ้
รายการ
จัดสรร

ที่

การจัดสรรปี 2556
%

1 ทุนสารอง

จานวนเงิน

การจัดสรรปี 2557
%

%

24,134,613.06 10.79

2 ค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ

10,000.00

0.01

%

ยอดคงเหลือ
ณ ก.ย.2557

23,587,842.84

10.04

335,073,824.54

10,000.00

0.01

จานวนเงิน

3 เงินปั นผล

7.00

158,385,373.00 70.82 7.00

170,421,231.00

72.50

4 เงินเฉลี่ยคืน
5 เงินโบนัส
6 เงินทุนสาธารณประโยชน์
7 ทุนเกษี ยณอายุราชการ
8 ทุนสวัสดิการ
9 เงินทุนรักษาระดับเงินปั นผล

9.50

27,103,247.00 12.12 9.50

28,120,096.00

11.96
3.20

0.04

84,592.25
6,831,969.36
6,272,763.11

0.04

5,088,652.54

10

ทุนเสริมสร้ างความมัน่ คง
สหกรณ์ฯ

รวม

7,200,000.00
5,000,000.00
1,000,000.00
500,000.00
100,000.00

3.22

0.04

7,525,000.00
4,000,000.00
1,000,000.00
200,000.00
100,000.00

200,000.00

0.09

100,000.00

2.24
0.45
0.22

223,633,233.06 100.00

1,70
0.43
0.08

235,064,169.84 100.00

ยอดจัดสรร
งบประมาณ

ปี 2558

3,000,000
6,000,000
1,000,000

บาท

คณะกรรมการดาเนิ น การได้ ประชุม ครัง้ ที่ 11/2557 เมื่อวัน ที่ 4 พฤศจิ กายน 2557
ได้ พิจารณาเห็นชอบให้ จดั สรรกาไรสุทธิประจาปี ดังต่อไปนี ้
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติท่ ปี ระชุม อนุมัติ เป็ นเอกฉันท์
หมายเหตุ
กาไรสุทธิ 235,064,169.84 จัดสรร
เป็ นของสมาชิกโดยตรง
เป็ นของสมาชิกโดยอ้ อม
เป็ นของสหกรณ์
ตอบแทนคณะกรรมการ/พนักงาน
ตอบแทนสันนิบาตสหกรณ์

จัดสรร ปี 2557
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
รวม

198,541,327.00
5,300,000.00
23,687,842.06
7,525,000.00
10,000.00
235,064,169.84

%
84.46
2.25
10.08
3.20
0.01
100.00
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4.3 เรื่องการพิจารณากาหนดวงเงินที่สหกรณ์ อาจกู้ยืม ประจาปี 2558
เลขานุการ ตามข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ ข้ อ 51(6) ก าหนดว่าให้ ที่ ประชุมใหญ่ กาหนดวงเงิน กู้ยื ม
สาหรับ ปี หนึ่ง ๆ ตามความจ าเป็ นและสมควรแก่ ก ารดาเนิ น งาน ซึ่งปี 2557 นายทะเบี ย นสหกรณ์ ได้ ใ ห้
ความเห็นชอบในวงเงิน 600 ล้ านบาท
ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2548 ให้ ถือใช้ วงเงินการกู้ยืมเงิน หรื อค ้า
ประกันของสหกรณ์ไม่เกิน 5 เท่าของทุนเรื อนหุ้น รวมกับทุนสารองของสหกรณ์ ณ วันสิ ้นเดือนสุดท้ ายก่ อนวัน
ประชุมใหญ่ ตามรายละเอียด ดังนี ้
ทุนเรือนหุ้น
2,552,571,930.00
บาท
ทุนสารอง
335,073,824,.54
บาท
รวม
2,887,645,754.54
บาท
ผลจากการคานวณ
14,438,228,772,70
บาท
สาหรับปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด 30 กันยายน 2558 คณะกรรมการดาเนินการเสนอความเห็นชอบกาหนด
วงเงินกู้หรือค ้าประกันประจาปี จานวน 3,000 ล้ านบาท (สามพันล้ านบาท)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติท่ ปี ระชุม เห็นชอบ
4.4 เรื่องการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2558
เลขานุการ ตามข้ อ บั ง คับ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ฯ ข้ อ 82 ก าหนดว่า ให้ ที่ ป ระชุม ใหญ่ เ ลื อ กสมาชิ ก หรื อ
บุคคลภายนอก ผู้มีคณ
ุ วุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้ านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรื อการสหกรณ์
เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็ นการประจาปี
คณะกรรมการดาเนินการ จึงได้ มีมติให้ ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการและผู้ร่วมตรวจสอบ
กิจการ ประจาปี 2558
คณะกรรมการดาเนินการได้ ประชุม ครัง้ ที่ 10/2557 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 พิจารณาแล้ ว
เห็นว่า นายโกเมศ จัน ทร์ เ กษ เป็ น ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีป ระสบการณ์ ใ นการปฏิบัติงานด้ านการเงิ น
การบัญชี สามารถที่จะดาเนินการตรวจสอบให้ เป็ นไปตามแผนงานของสหกรณ์ ฯ ในวงเงิน 65,000.- บาท
จึงเสนอที่ ประชุมพิจ ารณาเลือกบุคคลดังกล่าวเป็ น ผู้ตรวจสอบกิจ การของสหกรณ์ ออมทรัพย์
กระทรวงมหาดไทย จากัด ประจาปี 2558
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติท่ ปี ระชุม อนุมัติการคัดเลือก นายโกเมศ จันทร์ เกษ เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2558
ในวงเงิน 65,000.- บาท (หกหมื่นห้ าพันบาทถ้ วน)
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4.5 เรื่ องการคัดเลือกและกาหนดค่ าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจาปี 2558
เลขานุการ
ตามข้ อบังคับสหกรณ์ ออมทรั พย์ กระทรวงมหาดไทย จากัด ข้ อ 24
“ การตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์นนั ้ ต้ องได้ รับการตรวจสอบอย่างน้ อยปี ละครัง้ ตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีรับรองทัว่ ไป โดยผู้สอบบัญชีซงึ่ นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตัง้ ” ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้ วยการเสนอชื่อ
เพื่อแต่งตังเป็
้ นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2542
คณะกรรมการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ได้ ดาเนินการสรรหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรื อผู้ชานาญงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการ ตามบัญชีรายชื่อที่ขึ ้นทะเบียนไว้ กบั กรมตรวจบัญชีสหกรณ์แ ล้ ว
คณะกรรมการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าในปี งบประมาณ 2558 เห็นสมควรเสนอชื่อ
นายวิโรจน์ นริ ศวรานนท์ แห่งบริ ษัท ธนาคารบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด
ประจาปี 2558 ในวงเงิน 110,000.- บาท (หนึง่ แสนหนึง่ หมื่นบาทถ้ วน) และเสนอชื่อ นางลักขณา เขคม แห่งห้ างหุ้นส่วน
สามัญ ลักขณา เขคม และคณะ เป็ นสอบบัญชีสารอง ในวงเงิน 120,000.- บาท (หนึง่ แสนสองหมื่นบาทถ้ วน)
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติท่ปี ระชุม อนุ มั ติ ก ารคั ด เลื อก นายวิ โรจน์ นริ ศวรานนท์ แห่ งธนาคารบั ญชี จากั ด เป็ นผู้ ส อบบั ญชี
ประจาปี 2558 ในวงเงิน 110,000.- บาท (หนึ่ งแสนหนึ่ งหมื่ นบาทถ้ วน) และให้ นางลักขณา
เขคม แห่ ง ห้ างหุ้น ส่ ว นสามั ญ ลั ก ขณา เขคม และคณะ เป็ นสอบบั ญชี ส ารอง ในวงเงิ น
120,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้ วน)
4.6 เรื่ องการแก้ ไขข้ อบังคับสหกรณ์
1. เรื่ องเดิม
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่อยูภ่ ายใต้ การกากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย จานวน 5 หน่วยงานดังนี ้
(ก) การไฟฟ้านครหลวง
(ข) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(ค) การประปานครหลวง
(ง) การประปาส่วนภูมิภาค
(จ) องค์การตลาด
องค์การตลาดเป็ นหน่ว ยงานเดียวที่ ยงั มิ ได้ มีสหกรณ์ ส่ วนหน่วยงานรั ฐวิ สาหกิจ ตาม (ก) ถึง (ง) มี
สหกรณ์อยูแ่ ล้ วด้ วยองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ซึง่ เป็ นรัฐวิสาหกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตังองค์
้ การตลาด พ.ศ.
2496 โครงสร้ างพนักงานจานวน 99 คน (ปั จจุบันมี พนักงาน 77 คน) แสดงความประสงค์ จะขอเข้ า ร่ วมเป็ นสมาชิ ก
สหกรณ์ฯ เพื่อส่งเสริ มให้ พนักงานองค์การตลาดสามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ ของตนไว้ ทางอันมัน่ คงและได้ รับประโยชน์
ตามสมควร องค์ การตลาด จึง ขอความอนุเคราะห์ ให้ สหกรณ์ ฯ รั บพนักงานองค์ การตลาด เข้ า ร่ ว มเป็ นสมาชิ กตาม
ข้ อบังคับสหกรณ์ฯ ต่อไป
2. ข้ อเท็จจริ ง
มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการครัง้ ที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ระเบียบวาระที่ 8.5
เรื่ อ งการขอเข้ า เป็ นสมาชิกสหกรณ์ ขององค์ การตลาด กระทรวงมหาดไทย เห็นชอบในหลักการให้ รับองค์การตลาด
กระทรวงมหาดไทย เข้ าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด
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3. ข้ อกฎหมาย
ข้ อบังคับสหกรณ์ ฯ
ข้ อ 31 คุณสมบัติของสมาชิกและสมาชิกสมทบ
(ก) สมาชิกมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
(1) เป็ นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
(3) เป็ นหรื อเคยเป็ นข้ าราชการหรื อลูก จ้ างประจาสัง กัดกระทรวงมหาดไทยหรื อเป็ น
เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์นี ้ เว้ นแต่ผ้ ทู ี่เป็ นสมาชิกอยู่ก่อนวันที่ข้อบังคับนี ้ใช้ บงั คับ
(4) เป็ นหรื อเคยเป็ นข้ าราชการหรื อลูกจ้ างประจาสังกัดสานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร และมิได้ เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีวตั ถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน
(5) เป็ นผู้มีความประพฤติและนิสยั ดีงาม
(ข) สมาชิกสมทบมีคณ
ุ สมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
(1) เป็ นบุคคลธรรมดา ต้ องเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
ก. เป็ นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
ข. เป็ นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
ค. มิได้ เป็ นสมาชิก
ง. เป็ นบุคคลธรรมดาตาม (ก) (3) หรื อเป็ นลูกจ้ างชัว่ คราว หรื อพนักงานราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย หรื อเป็ นบิดาหรื อมารดาหรื อคูส่ มรสหรื อบุตรของสมาชิก
(2) บุคคลธรรมดาที่คณะกรรมการดาเนิ นการเห็นสมควร ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจานวนกรรมการที่อยู่ในที่ประชุม
4. ข้ อพิจารณา
เพื่ อเป็ นการส่ง เสริ ม การออมทรัพ ย์ ใ ห้ แก่ พ นัก งานองค์ ก ารตลาด ซึ่ ง เป็ นหน่ วยงานในสัง กัด
กระทรวงมหาดไทย สามารถสงวนส่วนแห่ งรายได้ ของตนไว้ ท างอันมัน่ คงและได้ รับ ประโยชน์ ตามสมควรและ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการครัง้ ที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 จึงเห็นควร
แก้ ไขข้ อ 31 ของข้ อบังคับสหกรณ์ โดยได้ จัดทาร่ างข้ อบังคับ ฯ แก้ ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557 และตาราง
เปรี ยบเทียบ ที่เสนอมาพร้ อมนี ้
5. ข้ อเสนอ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาร่ างข้ อบังคับฯ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ 6) พ.ศ. 2557
และตารางเปรี ยบเทียบ ที่เสนอมาพร้ อมนี ้
มติท่ ป
ี ระชุม เห็นชอบ
4.7 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
-ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องการเลือกตัง้ คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ฯ ประจาปี 2558
คณะกรรมการดาเนิน การสหกรณ์ ออมทรั พย์ กระทรวงมหาดไทย จากัด ชุดที่ 50 ได้ บริ หารงานมา
ครบรอบ 1 ปี มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 9 คน ดังนี ้
1. กรรมการดาเนินการที่พ้นตาแหน่ ง/ ว่ าง ที่ดาเนินการเลือกตัง้ ใหม่
1.1 กรรมการดาเนินการ ประเภทที่ 1 ว่ าง 2 ตาแหน่ ง ดังนี ้
- ประธานกรรมการ
- รองประธานกรรมการ
1.2 กรรมการดาเนินการ ประเภทที่ 2 (ผู้แทนหน่ วยงาน) พ้ นตาแหน่ ง 7 ตาแหน่ ง คือ
- กรรมการผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
5
ตาแหน่ง
- กรรมการผู้แทนกรมราชทัณฑ์
2
ตาแหน่ง
2. วิธีการเลือก
2.1 กรรมการดาเนินการ ประเภทที่ 1
ตามระเบียบ ฯ ว่ าด้ วยการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ. 2553
ข้ อ 8 ให้ เลือกตังโดยวิ
้
ธีเปิ ดเผยคราวละ 1 ตาแหน่ง โดยให้ สมาชิกผู้เข้ าร่วมประชุมใหญ่เสนอชื่อสมาชิก
ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนเข้ ารับการเลื อกตังเป็
้ นกรรมการและมีสมาชิกผู้เข้ าร่ วมประชุมรับรองอย่างน้ อย 3 คน แล้ วให้ ที่
ประชุมออกเสี ยงเลื อกตัง้ ผู้ที่ไ ด้ รับคะแนนเสี ยงสูงสุดเป็ นผู้ ได้ รับการเลื อกตัง้ ในกรณี ผ้ ูเข้ ารับการเลื อกตัง้ หลายคนได้
คะแนนเท่ากัน ให้ ดาเนินการออกเสียงเลือกตังใหม่
้ หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ จบั ฉลาก โดยให้ ประธานที่ประชุมเป็ นผู้จบั
ฉลาก
กรณีมีการเสนอชื่อให้ สมาชิกเป็ นกรรมการดาเนินการในแต่ละตาแหน่งไม่เกินจานวนที่พงึ มี ให้ ถือว่าผู้ที่
ได้ รับการเสนอชื่อทุกคนเป็ นผู้ที่ได้ รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการดาเนินการตาแหน่งนัน้
2.2 กรรมการดาเนินการ ประเภทที่ 2 (ตัวแทนหน่ วยงาน)
ตามระเบียบ ฯ ว่ าด้ วยการสรรหาคณะกรรมการดาเนิ นการ พ.ศ. 2553 หมวด 3 การสรรหา
กรรมการดาเนินการ ประเภทที่ 2
ข้ อ 9 ให้ สรรหาโดยวิธีลบั ด้ วยวิธีการดังต่อไปนี ้
(1) การลงคะแนนด้ วยเครื่ องลงคะแนนสรรหา
(2) การลงคะแนนด้ วยเครื่ องลงคะแนนสรรหา
ในการลงคะแนนสรรหาโดยปกติให้ ใช้ วิธีการลงคะแนนด้ วยบัตรสรรหา เว้ นแต่สหกรณ์ เห็นว่าสมควรให้
ใช้ การลงคะแนนด้ วยเครื่ องลงคะแนนสรรหา
ให้ ประธานกรรมการประกาศก าหนดวัน รั บสมัค ร วิ ธี การสมัคร จ านวนที่ พึง จะสรรหาของแต่ล ะ
หน่วยงานในปี นัน้ คุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหาและรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาก่อนวันเลื อกตังไม่
้ น้อยกว่าสิ บห้ า
วัน
กรณี มี ผ้ ู สมั ค รรั บ การสรรหาเป็ นกรรมการ ด าเนิ น การ ประเภทที่ 2 ไม่ เ กิ น จ านวนที่ พึ ง มี ข อง
แต่ละหน่วยงานให้ ถือว่าผู้สมัครรับการสรรหาของหน่วยงานนันทุ
้ กคนเป็ นผู้ได้ รับการสรรหาเป็ นกรรมการดาเนินการ
ประเภทที่ 2
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ข้ อ 18 เมื่อรวมผลการนับคะแนนเสร็ จสิ ้นแล้ ว ให้ คณะกรรมการสรรหาจัดทารายงานผลการนับคะแนน
การสรรหาและรายชื่อผู้ที่ได้ รับการสรรหาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการดาเนินการต่อไป
3. ผู้สมัครกรรมการดาเนินการ ประเภทที่ 2 (ตัวแทนหน่ วยงาน)
3.1 สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่าง 5 ตาแหน่งมีผ้ สู มัครรับการสรรหาจานวน 9 คน ดังนี ้
หมายเลขผู้สมัคร 1. นายวันชัย
คงเกษม
สมาชิกเลขทะเบียนที่
19326
“
2. นายวุฒิพงศ์
ธนพาณิชย์วฒ
ั นา
“
06280
“
3. นายนที
มนตริ วตั
“
22136
“
4. นายสุเทพ
ละตานนท์
“
05276
“
5. นางชูศรี
พุทโธ
“
01581
“
6. นางสาวเมตตา
ธารี รัชต์
“
17006
“
7. นายภิรมย์
นิลทยา
“
13705
“
8. นายกีรติ
บุญการณ์
“
21657
“
9. นายทองสิน
สัตยาพันธุ์
“
19127
3.2 กรมราชทัณฑ์ ว่าง 2 ตาแหน่ง มีผ้ สู มัครรับการสรรหา จานวน 4 คน ดังนี ้
หมายเลขผู้สมัคร 1. นายสายัณ
หมื่นพันธ์
สมาชิกเลขทะเบียนที่
15285
“
2. นายอภิชิต
สีดา
“
16950
“
3. นายปรี ชา
เครื อจันทร์
“
17708
“
4. นางสาวเพียงขวัญ อ่าพันธุ์เปรม
“
15978
4. สถานที่สรรหากรรมการดาเนินการ ประเภทที่ 2 มีทงั ้ หมด 83 หน่ วย ประกอบด้ วย
1. ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด รวม 76 หน่วยสรรหา
2. กรมราชทัณฑ์
3. เรื อนจากลางคลองเปรม
4. ทัณฑสถานวัยหนุม่ กลาง
5. เรื อนจาพิเศษธนบุรี
6. ที่ประชุมใหญ่ บริ เวณลานอเนกประสงค์กระทรวงกระทรวงมหาดไทย เป็ นที่ใช้ สิทธิ ของสมาชิกที่
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
5. บัตรสรรหากรรมการดาเนินการ ประเภทที่ 2 มี 2 สี ประกอบด้ วย
(1) บัตรสรรหากรรมการผู้แทนหน่วยงาน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สีชมพู
(2) บัตรสรรหากรรมการผู้แทนหน่วยงาน กรมราชทัณฑ์ สีเหลือง
6. แต่ งตัง้ คณะกรรมการสรรหา
ข้ อกฎหมาย
ระเบียบ ฯ ว่ าด้ วยการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ. 2553
ข้ อ 19 ให้ ประธานกรรมการแต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
เพื่อ ดาเนิ นการเลื อกตังและการสรรหาให้
้
เป็ นไปตามระเบียบนี ้
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ประธานกรรมการดาเนินการแต่งตังเป็
้ นคณะกรรมการสรรหา ประจาปี 2556 เพื่อดาเนินการเลื อกตัง้
และสรรหากรรมการดาเนินการให้ เป็ นไปด้ วยความสุจริ ตและเที่ยงธรรมดังต่อไปนี ้
1. นายชานาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้อานวยการสานักกฎหมาย สป. (ผู้แทน สป.มท.) ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย พรเลิศรังสรรค์ (ผู้แทนกรมราชทัณฑ์)
กรรมการ
3. นายนพรุ จ ธนาทิพยางกูร (ผู้แทน สน.ปท.ลต.ปค.)
กรรมการ
4. ผู้จดั การ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด
กรรมการ
5. รองผู้จดั การ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด
กรรมการ
6. หัวหน้ าฝ่ ายอานวยสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด
กรรมการ
7. นิติกร สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด
กรรมการ/เลขานุการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อดาเนินการเลือกตัง้ คณะกรรมการ ประจาปี 2558 ดังนี ้
1. กรรมการดาเนินการของหน่ วยงาน สรรหาโดยวิธีลบั ตามระเบียบฯ ว่าดัวยการสรรหา พ.ศ. 2543 หมวด 4
ข้ อ 9 (ลงคะแนนบัตรเลือกตัง)้ โดยให้ สมาชิกสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมราชทัณฑ์ และกรมโยธาธิ การ
และผังเมือง สรรหากรรมการผู้แทนให้ แล้ วเสร็ จภายในเวลา 15.00 น. เมื่อนับคะแนนและได้ รายชื่อผู้ได้ รับการสรรหา
จานวน 7 คน เรี ยบร้ อยแล้ ว ในเวลา 17.30 น. ให้ นารายชื่อเสนอที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้ ที่ประชุมใหญ่เลื อกตังผู
้ ้ ที่ได้ รับการ
สรรหาทัง้ 7 คน เป็ นกรรมการดาเนินการ ประเภทที่ 2 ประจาปี 2558
1. สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
5
คน
2. กรมราชทัณฑ์
2
คน
2. กรรมการดาเนินการ (บริ หาร) เลือกตังโดยวิ
้
ธีเปิ ดเผยในที่ประชุมใหญ่ ตามระเบียบฯ ว่าด้ วยการสรรหา พ.ศ.
2543 หมวด 3 ข้ อ 8 จานวน 2 คน คือ
- ประธานกรรมการ
- รองประธานกรรมการ
มติท่ปี ระชุม การเลือกตัง้ คณะกรรมการดาเนินการประเภทที่ 1 (บริ หาร) ประจาปี 2558
โดยวิธีเปิ ดเผย 2 ตาแหน่ ง ปรากฏผล ดังนี ้
- ตาแหน่ งประธานกรรมการ ได้ แก่ นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ สมาชิกเลขที่ 22767
1. ผู้เสนอ นายนฤบ สารศักดิ์ สมาชิกเลขที่ 21807
2. ผู้รับรอง สมาชิกได้ ยกมือให้ การรั บรอง จานวน 3 คน ดังนี ้
(1) นายวิชัย ลัทธิเดช
สมาชิกเลขที่ 14783
์
(2) นายนฤบ สารศักดิ
สมาชิกเลขที่ 21807
(3) นายทองสิน สัตยาพันธุ์
สมาชิกเลขที่ 19127
- ตาแหน่ งรองประธานกรรมการ ได้ แก่ นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ สมาชิกเลขที่ 23131
1. ผู้เสนอ นายพนมวัสส์ วุฒาพาณิชย์ สมาชิกเลขที่ 23281
2. ผู้รับรอง สมาชิกได้ ยกมือให้ การ จานวน 3 คน ดังนี ้
(1) นายอภัย จันทนจุลกะ
สมาชิกเลขที่ 18738
(2) นางสาวสุปราณี อิ่มใจ
สมาชิกเลขที่ 10459
(3) นางสาวสุดารั ตน์ ไม่ ซบเซา สมาชิกเลขที่ 20605
ที่ประชุมไม่ มีสมาชิกผู้ใดเสนอชื่อสมาชิกอื่นเข้ ารั บการเลือกตัง้ ที่ประชุมจึงมี มติเป็ นเอก
ฉันท์ ให้ นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ เป็ นประธาน และนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ เป็ น รองประธานกรรมการ
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กรรมการดาเนินการประเภทที่ 2 จานวน 7 คน ได้ ดาเนินการสรรหาแล้ วและที่ประชุมใหญ่สามัญได้
เลือกตังผู
้ ้ ได้ รับการสรรหาทัง้ 7 คนดังกล่าว เป็ นกรรมการผู้แทนหน่วยงานประกอบด้ วย
1. นายภิรมย์
นิลทยา
กรรมการผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2. นายนที
มนตริวตั
กรรมการผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. นายวันชัย
คงเกษม
กรรมการผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
4. นายทองสิน
สัตยาพันธุ์
กรรมการผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
5. นายวุฒิพงศ์
ธนพาณิชย์วฒ
ั นา กรรมการผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
6. นายสายัณ
หมื่นพันธ์
กรรมการผู้แทนกรมราชทัณฑ์
7. นายอภิชิต
สีดา
กรรมการผู้แทนกรมราชทัณฑ์
เลิกประชุมเวลา

20.00 น.

(ลงชื่อ)

(นายวิบลู ย์ สงวนพงศ์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด
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ระเบียบวาระที่

3
เรื่อง เพื่อทราบ

3.1 รับทราบรายงานกิจการ ประจ�ำปี 2558
3.2 รับทราบการรับสมาชิกใหม่และสมาชิกลาออกจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในระหว่างปี 2558
3.3 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2558
3.4 รับทราบงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี 2559

ระเบียบวาระที่

3.1
เรื่อง
รับทราบรายงานกิจการ
ประจ�ำปี 2558

ตารางสรุปผลการด�ำเนินงาน
พ.ศ. 2553 - 2558
9,539

1,174
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ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่ อง รั บทราบรายงานกิจการประจาปี 2558
คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด ออสสนอรายงานกจจการ
ประจาปี 2558 ดังนี ้
1 สรุ ปการให้ บริการเงินกู้แก่ สมาชิกในปี 2558
ปี งบประมาณ 2558 (ตั ้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 ) สหกรณ์ฯ ได้
อนุมตั จสงจนกู้ทกุ ประสภทให้ แก่สมาชจกในวงสงจน 3,195,820,957.80 บาท แยกได้ ดงั นี ้
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ประเภท
เงินกู้ฉกุ เฉินกระแสรายวัน
เงินกู้ฉกุ เฉินสานักงานสหกรณ์
เงินกู้ห้ น
ุ ตนเอง
เงินกู้สามัญ
เงินกู้พิเศษเพื่อการซื ้อรถ
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
เงินกู้พิเศษเพื่อการประกอบอาชีพ
เงินกู้พิเศษเพื่อป้องกันชีวต
ิ และทรัพย์สน
ิ

รวมเป็ นเงิน

จานวน
19,432
283
857
2,817
44
89
7
108
23,637

วงเงินที่อนุมัติ
86,638,842.80
2,387,300.00
205,601,215.00
2,700,769,200.00
22,739,000.00
156,180,900.00
14,052,000.00
7,452,500.00
3,195,820,957.80

1) เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน อัตราดอกสบี ้ย 6.75 %
วงสงจนที่อนุมตั จ 2 สท่าอองสงจนสดือนไม่สกจน 80,000 บาท สงจนกู้ฉกุ สฉจนกระแสรายวันสป็ นสงจน
ที่สมาชจกใช้ บรจการผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน) จานวน 19,432 ครั ้ง แยกได้ ดงั นี ้
ลาดับที่
1
2
3
4

สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง ฯ
กรมราชทัณฑ์
กรมโยธาธจการและผังสมือง
หน่วยงานอื่น ๆ
รวมทัง้ สิน้

จานวน (ครั ง้ )
7,916
4,874
5,322
1,320
19,432

จานวน (บาท)
38,824,515.80
21,467,724.00
19,501,982.00
6,844,621.00
86,638,842.80

2) เงินกู้ฉุกเฉินสานักงานสหกรณ์ ฯ อัตราดอกสบี ้ย 6.75 %
วงสงจนที่อนุมตั จครึ่งหนึง่ อองสงจนสดือนไม่สกจน 20,000 บาทสมาชจกกู้ที่สานักงานสหกรณ์ฯ
จานวน 283 ราย จานวนวงสงจนที่อนุมัตจ 2,387,300 บาท แยกได้ ดงั นี ้
ลาดับที่
1
2
3
4

สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง ฯ
กรมราชทัณฑ์
กรมโยธาธจการและผังสมือง
หน่วยงานอื่น ๆ
รวมเป็ น

จานวน
102
82
82
17
283

วงเงินที่อนุมัติ
872,000.00
804,100.00
534,600.00
176,600.00
2,387,300.00
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3) เงินกู้ห้ นุ ตนเอง อัตราดอกสบี ้ย 6.75 %
สงจนกู้ห้ นุ ตนสองวงสงจนไม่สกจน 90 % อองค่าหุ้น วงสงจนที่อนุมตั จจานวน 857 ราย สป็ นสงจน
205,601,215 บาท
ลาดับที่
1
2
3
4

สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง ฯ
กรมราชทัณฑ์
กรมโยธาธจการและผังสมือง
หน่วยงานอื่น ๆ
รวมเป็ น

จานวน
244
323
200
90
857

วงเงินที่อนุมัติ
66,847,715.00
78,666,600.00
37,900,800.00
22,186,100.00
205,601,215.00

4) เงินกู้สามัญ อัตราดอกสบี ้ย 6.75 %
วงสงจนที่อนุมตั จไม่สกจน 2,500,000 บาท สงจนกู้สามัญที่อนุมตั จจานวน 2,817 ราย
สป็ นสงจน 2,700,769,200 บาท
ลาดับที่
1
2
3
4

สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง ฯ
กรมราชทัณฑ์
กรมโยธาธจการและผังสมือง
หน่วยงานอื่น ๆ
รวมเป็ น

จานวน
1,236
458
948
175
2,817

วงเงินที่อนุมัติ
1,302,160,000.00
463,598,200.00
742,467,400.00
192,543,600.00
2,700,769,200.00

5) เงินกู้พิเศษเพื่อซือ้ รถยนต์ อัตราดอกสบี ้ย 4.50 % (ไม่มีสฉลี่ยคืน)
วงสงจนที่อนุมตั จไม่สกจน 1,500,000 บาท สงจนกู้พจสศษสพื่อซื ้อรถยนต์ที่อนุมตั จ
จานวน 44 ราย สป็ นสงจน 22,739,000 บาท
ลาดับที่
1
2
3
4
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รวมเป็ น
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จานวน
30
3
8
3
44

วงเงินที่อนุมัติ
15,412,000.00
920,000.00
5,047,000.00
1,360,000.00
22,739,000.00

6) เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ อัตราดอกสบี ้ย 4.50 % (ไม่มีสฉลีย่ คืน)
วงสงจนที่อนุมตั จไม่สกจน 8,000,000 บาท สงจนกู้พจสศษสพื่อการสคหะสงสคราะห์ที่อนุมตั จจานวน
89 ราย สป็ นสงจน 156,180,900 บาท
ลาดับที่
1
2
3
4

สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง ฯ
กรมราชทัณฑ์
กรมโยธาธจการและผังสมือง
หน่วยงานอื่น ๆ
รวมเป็ น

จานวน
43
12
21
13
89

วงเงินที่อนุมัติ
76,066,000.00
17,255,000.00
42,155,900.00
20,704,000.00
156,180,900.00

7) เงินกู้พิเศษเพื่อส่ งเสริ มการประกอบอาชีพ อัตราดอกสบี ้ย 5.75 % (ไม่มีสฉลีย่ คืน)
วงสงจนที่อนุมตั จไม่สกจน 8,000,000 บาท สงจนกู้พจสศษสพื่อส่งสสรจมการประกอบอาชีพที่อนุมตั จ
จานวน 7 ราย สป็ นสงจน 14,052,000 บาท
ลาดับที่
1
2
3
4

สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง ฯ
กรมราชทัณฑ์
กรมโยธาธจการและผังสมือง
หน่วยงานอื่น ๆ
รวมเป็ น

จานวน
5
2
7

วงเงินที่อนุมัติ
13,400,000.00
652,000.00
14,052,000.00

8) เงินกู้พิเศษเพื่อป้องกันชีวิตและทรั พย์ สิน อัตราดอกสบี ้ย 6.25 %
สงจนกู้พจสศษสพื่อป้องกันชีวจตและทรัพย์ สนจ ที่อนุมตั จจานวน 108 ราย สป็ นสงจน
7,452,500 บาท
ลาดับที่
1
2
3
4

สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง ฯ
กรมราชทัณฑ์
กรมโยธาธจการและผังสมือง
หน่วยงานอื่น ๆ
รวมเป็ น

จานวน
29
63
12
4
108

วงเงินที่อนุมัติ
2,076,500.00
4,243,500.00
891,000.00
241,500.00
7,452,500.00
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2. สรุ ปการเบิกจ่ ายกองทุนประเภทต่ าง ๆ ประจาปี 2558 (ต.ค. 57 - ก.ย.58)
1. กองทุนสาธารณประโยชน์

9,328,000.00

บาท

2. กองทุนสวัสดิการ

1,819,110.00

บาท

3.กองทุนเกษียณอายุราชการ

7,592,000.00

บาท

3.กองทุนช่วยเหลือผู้ค ้าประกัน

6,647,679.00

บาท

25,386,789.00

บาท

รวม

1. ทุนสาธารณประโยชน์ เบิกจ่ ายทั้งสิ้น 813 ราย รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 9,328,000 .- บาท แยกเป็ น
ประเภท
จานวน ( ราย )
จานวนเงิน/บาท
1) ทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตร
744
1,808,000.00
2 ) สวัสดิการสมาชิ กถึงแก่กรรม
56
7,450,000.00
3 ) สวัสดิการคู่สมรส / บุตรสมาชิกถึงแก่กรรม
9
45,000.00
4 ) สวัสดิการผูป้ ระสบภัย ( วาตภัย )
3
15,000.00
6 ) สวัสดิการผูป้ ระสบภัย ( อัคคีภยั )
1
10,000.00
รวม
813
9,328,000.00
1) ทุนส่ งเสริมการศึกษาบุตร สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้มอบทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิ ก
กาลังศึกษาปี 2558. จานวน 267 ทุน แยกเป็ น
• ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา จานวน 307 ทุน เป็ นเงิน 614,000.- บาท
• ระดับมัธยมศึกษา - หรื อเทียบเท่า จานวน 234 ทุน เป็ นเงิน 585,000.- บาท
• ระดับอนุปริ ญญา – ปริ ญญาตรี จานวน 203 ทุน เป็ นเงิน 609,000.- บาท
รวม 744 ทุน เป็ นเงิน 1,808,000.- บาท
หน่ วยงาน

อนุบาล – มัธยมศึกษา อนุปริญญา
ประถมศึกษา หรือเทียบเท่ า -ปริญญาตรี

ทุน

เงิน/บาท

1. สานักงานปลัดกระทรวง

278,000

192,500

315,000

321

785,500.00

2. กรมโยธาธิ การและผังเมือง

260,000

205,000

165,000

267

630,000.00

3. หน่วยงานอื่น ๆ

76,000

187,500

129,000

156

392,500.00

รวม 3 หน่ วยงาน

614,000

585,000

609,000

744

1,808,000.00
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2 ) สวัสดิการสมาชิกถึงแก่ กรรม สหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ ได้ จ่ายเงินสวัสดิการช่ วยเหลือ
สมาชิ กถึงแก่กรรม จานวน 56 ราย เป็ นเงินทั้งสิ้น 7,450,000.- บาท
หน่ วยงาน
จานวน ( ราย )
จานวนเงิน/บาท
1. สานักงานปลัดกระทรวง
20
2,650,000.00
2. กรมราชทัณฑ์
24
3,450,000.00
3. กรมโยธาธิ การและผังเมือง
6
575,000.00
4. หน่วยงานอื่น ๆ
6
775,000.00
รวม 4 หน่ วยงาน
56
7,450,000.00
3 ) สวัสดิการคู่สมรส / บุตรสมาชิกถึงแก่ กรรม สหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ ได้ จ่ายเงิน
สวัสดิการช่วยเหลือค่าทาศพ จานวน 9 ราย เป็ นเงินทั้งสิ้น 45,000.- บาท
หน่ วยงาน
จานวน ( ราย )
จานวนเงิน/บาท
1. สานักงานปลัดกระทรวง
5
25,000.00
2. กรมราชทัณฑ์
1
5,000.00
3. กรมโยธาธิ การและผังเมือง
3
15,000.00
รวม 3 หน่ วยงาน
9
45,000.00
4 ) สวัสดิการช่ วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย ( วาตภัย ) สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ได้จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิ กผูป้ ระสบภัย จานวน 3 ราย เป็ นเงินทั้งสิ้น 15,000.- บาท
หน่ วยงาน
จานวน ( ราย )
จานวนเงิน/บาท
1. สานักงานปลัดกระทรวง
3
15,000.00
รวม 1 หน่ วยงาน
3
15,000.00
5 ) สวัสดิการช่ วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย ( อัคคีภยั ) สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ได้จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิ กผูป้ ระสบภัย จานวน 1 ราย เป็ นเงินทั้งสิ้น 10,000.- บาท
หน่ วยงาน
จานวน ( ราย )
จานวนเงิน/บาท
1. กรมราชทัณฑ์
1
10,000.00
รวม 1 หน่ วยงาน
1
10,000.00
รายงานกิจการ

ประจ�ำปี 2558

59

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด

2. เงินกองทุนสวัสดิการ เบิกจ่ ายทั้งสิ้น 861 ราย รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น 1,819,110.- บาท แยกเป็ น
ประเภท
1) การศึกษา
2) การศาสนา
3) การสมรส
4) การรับขวัญบุตร
5) การถึงแก่กรรมของบิดามารดา
6) การเป็ นคนโสด
รวม
7) เงินยืมเพื่อการศึกษา
รวม

จานวน ( ราย )
40
11
34
72
230
16
403
55
458

จานวนเงิน/บาท
40,000.00
11,000.00
34,000.00
72,000.00
460,000.00
32,000.00
649,000.00
1,170,110.00
1,819,110.00

1) การศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จา่ ยเป็ นเงินสวัสดิการช่วยเหลือ สมาชิ กที่สาเร็ จ
การศึกษาปริ ญญาตรี หรื อปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาเอก จานวน 40 ราย เป็ นเงินทั้งสิ้น 40,000.- บาท
หน่ วยงาน
จานวน ( ราย )
จานวนเงิน/บาท
1. สานักงานปลัดกระทรวง
27
27,000.00
2. กรมราชทัณฑ์
3
3,000.00
3. กรมโยธาธิ การและผังเมือง
6
6,000.00
4. หน่วยงานอื่น ๆ
4
4,000.00
รวม 4 หน่ วยงาน
40
40,000.00
2) การศาสนา สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จ่ายเงินสวัสดิ์การช่วยเหลือสมาชิ กอุปสมบทหรื อบวชชี
ตามหลักพุทธศาสนา จานวน 11 ราย เป็ นเงินทั้งสิ้น 11,000.- บาท
หน่ วยงาน
จานวน ( ราย )
จานวนเงิน/บาท
1. สานักงานปลัดกระทรวง
4
4,000.00
2. กรมราชทัณฑ์
1
1,000.00
3. กรมโยธาธิ การและผังเมือง
5
5,000.00
4. หน่วยงานอื่น ๆ
1
1,000.00
รวม 4 หน่ วยงาน
11
11,000.00
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3) การสมรส สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จ่ายเงินสวัสดิ์การช่วยเหลือสมาชิกที่จดทะเบียน
สมรสตามกฎหมาย จานวน 34 ราย เป็ นเงินทั้งสิ้น 34,000.- บาท
หน่ วยงาน
จานวน ( ราย )
จานวนเงิน/บาท
1. สานักงานปลัดกระทรวง
8
8,000.00
2. กรมราชทัณฑ์
8
8,000.00
3. กรมโยธาธิการและผังเมือง
15
15,000.00
4. หน่วยงานอื่น ๆ
3
3,000.00
รวม 4 หน่ วยงาน
34
34,000.00
4) การรับขวัญบุตร สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จ่ายเงินสวัสดิ์การช่วยเหลือสมาชิกที่มีบุตร
โดยชอบด้วยกฎหมาย จานวน 72 ราย เป็ นเงินทั้งสิ้น 72,000.- บาท
หน่ วยงาน
จานวน ( ราย )
จานวนเงิน/บาท
1. สานักงานปลัดกระทรวง
28
28,000.00
2. กรมราชทัณฑ์
10
10,000.00
3. กรมโยธาธิการและผังเมือง
27
27,000.00
4. หน่วยงานอื่น ๆ
7
7,000.00
รวม 4 หน่ วยงาน
72
72,000.00
5) การถึงแก่กรรมของบิดามารดา สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือ
สมาชิกที่บิดามารดาถึงแก่กรรม จานวน 230 ราย เป็ นเงินทั้งสิ้น 460,000.- บาท
หน่ วยงาน
จานวน ( ราย )
จานวนเงิน/บาท
1. สานักงานปลัดกระทรวง
75
150,000.00
2. กรมราชทัณฑ์
46
92,000.00
3. กรมโยธาธิการและผังเมือง
91
182,000.00
4. หน่วยงานอื่น ๆ
18
36,000.00
รวม 4 หน่ วยงาน
230
460,000.00
รายงานกิจการ
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6) การเป็ นคนโสด สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จ่ายเงินสวัสดิการ จานวน 16 ราย
เป็ นเงินทั้งสิ้น 32,000.- บาท
หน่ วยงาน
จานวน ( ราย )
จานวนเงิน/บาท
1. สานักงานปลัดกระทรวง
7
14,000.00
2. กรมราชทัณฑ์
1
2,000.00
3. กรมโยธาธิ การและผังเมือง
7
14,000.00
4. หน่วยงานอื่น ๆ
1
2,000.00
รวม 4 หน่ วยงาน
16
32,000.00
7) เงินยืมเพื่อการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จา่ ยอนุมตั ิเงินยืมกรณี เพื่อการศึกษา
สมาชิ ก / บุตร / คูส่ มรส จานวน 55 ราย เป็ นเงินทั้งสิ้น 1,170,110.- บาท
หน่ วยงาน
จานวน ( ราย )
จานวนเงิน/บาท
1. สานักงานปลัดกระทรวง
36
819,110.00
2. กรมราชทัณฑ์
5
67,900.00
3. กรมโยธาธิ การและผังเมือง
3
38,300.00
4. หน่วยงานอื่น ๆ
11
244,800.00
รวม 4 หน่ วยงาน
55
1,170,110.00
3. เงินกองทุนเกษียณอายุราชการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ได้จ่ายเงินกองทุนแก่สมาชิ กที่เกษียณอายุราชการ ( สมาชิ กที่
เกษียณอายุราชการ เกษียณอายุก่อนกาหนด และสมาชิ กที่ขอลาออกจากราชการ ) จานวน 219 ราย
เป็ นเงินทั้งสิ้น 7,592,000 .- บาท
1) กรณี เกษียณอายุราชการ ( ครบหกสิ บปี ) จานวน 176 ราย เป็ นเงินทั้งสิ้น 6,212,000.- บาท
หน่ วยงาน
จานวน ( ราย )
จานวนเงิน/บาท
1. สานักงานปลัดกระทรวง
73
2,469,000.00
2. กรมราชทัณฑ์
70
2,640,000.00
3. กรมโยธาธิ การและผังเมือง
22
733,000.00
4. หน่วยงานอื่น ๆ
11
370,000.00
รวม 4 หน่ วยงาน
176
6,212,000.00
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1.
2.
3.
4.

2) กรณี สมาชิ กลาออกจากราชการ จานวน 43 ราย เป็ นเงินทั้งสิ้น 1,380,000.- บาท
หน่ วยงาน
จานวน ( ราย )
จานวนเงิน/บาท
สานักงานปลัดกระทรวง
17
620,000.00
กรมราชทัณฑ์
15
520,000.00
กรมโยธาธิ การและผังเมือง
6
120,000.00
หน่วยงานอื่น ๆ
5
120,000.00
รวม 4 หน่ วยงาน
43
1,380,000.00

4. เงินกองทุนช่ วยเหลือผู้คา้ ประกันเงินกู้สามัญกรณีผ้ กู ้ ถู ึงแก่ กรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จ่ายเงินกองทุนแก่สมาชิ กของกองทุนซึ่ งถึงแก่กรรม จานวน 24 ราย
เป็ นเงินทั้งสิ้น 6,647,679.- บาท
หน่ วยงาน
จานวน ( ราย )
จานวนเงิน/บาท
1. สานักงานปลัดกระทรวง
7
2,345,824.00
2. กรมราชทัณฑ์
8
1,900,000.00
3. กรมโยธาธิ การและผังเมือง
6
1,800,000.00
4. หน่วยงานอื่น ๆ
3
601,855.00
รวม 4 หน่ วยงาน
24
6,647,679.00

มติที่ประชุ ม

จึงเสนอที่ประชุ มเพื่อโปรดทราบ
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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ระเบียบวาระที่

3.2
เรื่อง
รับทราบการรับสมาชิกใหม่
และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ประจ�ำปี 2558

ระเบียบวาระที่

3.2

เรื่อง รับทราบการรับสมาชิกใหม่และสมาชิกลาออก
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ ในระหว่างปี 2558
เลขานุการ แจ้งยอดจ�ำนวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เมื่อสิ้นปี 2558 เพื่อที่ประชุมทราบ
ดังนี้
เมื่อสิ้นปี 2557 (30 กันยายน 2557)       

สมาชิก

สมาชิกสมทบ

ยอดยกมา
รับสมาชิกเพิ่ม
สมาชิกออกระหว่างปี
สมาชิกถึงแก่กรรม
สมาชิกลาออกระหว่างปี

9,572 คน
173 คน

1,051 คน
202 คน

73 คน
133 คน

9 คน
70 คน

9,539 คน

1,174 คน

รวมยอด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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3.3
เรื่อง
รายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจ�ำปี 2558

ระเบียบวาระที่

3.3

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจ�ำปี 2558
มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557 ได้คัดเลือกให้ นายโกเมศ จันทร์เกษ
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจ�ำปี 2558 นั้น นายโกเมศฯ ได้ท�ำการตรวจสอบกิจการ
ประจ�ำปี 2558 (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) ขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการประจ�ำปี 2558 ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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3.4
เรื่อง
รับทราบงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปี 2559

ระเบียบวาระที่

3.4

เรื่อง รับทราบงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี 2559
1. ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด
ข้อ 20. การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดท�ำบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
ข้อ 52. อ�ำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย
ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
ฯลฯ
			 (7) รับทราบแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจ�ำปีของสหกรณ์
ข้อ 59. อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการด� ำ เนิ น การ คณะกรรมการด� ำ เนิ น การมี
อ�ำนาจหน้าที่ด�ำเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับและมติของที่ประชุมใหญ่
กับทั้งในทางอันจะท�ำให้เกิดความจ�ำเริญแก่สหกรณ์ทุกประการ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
ฯลฯ
			 (5) พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
ฯลฯ
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2. ข้อพิจารณา
2.1 สหกรณ์ ฯ ขอเสนองบประมาณรายจ่ า ยส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น งานในปี ง บประมาณ 2559
(ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559) ที่ได้จัดท�ำขึ้น โดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้พิจารณาตามวัตถุประสงค์และแผนงานการด�ำเนินงาน ธุรกิจ และภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมแล้ว จึงเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2559 ไว้เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
45,977,000 บาท เพิ่มจากปีที่แล้ว ร้อยละ 8.79
2.2
		
		
		
		
		
		

หลักเกณฑ์การพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณ คือ
1) หมวดเงินเดือน / สวัสดิการพนักงาน
2) หมวดค่าตอบแทน
3) หมวดค่าใช้สอยและวัสดุ
4) หมวดกองทุน
5) หมวดค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง
6) หมวดเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น

		

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

จ�ำนวน 12,480,000 บาท
จ�ำนวน 2,992,000 บาท
จ�ำนวน 15,005,000 บาท
จ�ำนวน 12,000,000 บาท
จ�ำนวน 2,500,000 บาท
จ�ำนวน 1,000,000 บาท

มติที่ประชุม....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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4
4.1
		
4.2
		
4.3
		
4.4
		
4.5
		
4.6

เรื่อง เพื่อพิจารณา

พิจารณางบดุล งบก�ำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
ประจ�ำปี 2558
พิจารณาจัดสรรก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปี 2558
พิจารณาก�ำหนดวงเงินที่สหกรณ์ฯ อาจกู้ยืม
ประจ�ำปี 2559
การเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจ�ำปี 2559
การคัดเลือกและก�ำหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
ประจ�ำปี 2559
อื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่

4.1
เรื่อง
พิจารณางบดุล งบก�ำไรขาดทุน
งบกระแสเงินสด
ประจ�ำปี 2558
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4.1

เรื่อง พิจารณางบดุล งบก�ำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
ประจ�ำปี 2558
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2557 ได้คัดเลือกให้ บริษัท ธนาการบัญชี จ�ำกัด
โดย นายวิโรจน์ นริศวรานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจ�ำปีทางบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2558 นั้น ทางส�ำนักงานฯ ได้ท�ำการตรวจสอบบัญชี ประจ�ำปี 2558 (วันที่ 1
ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558) ได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบบัญชีตอ่ ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญ
ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุมใหญ่..................................................................................................................
............................................................................................................................................
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4.2
เรื่อง
พิจารณาจัดสรรก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปี 2558

252,862,788.98

(2)
		
		
(3)
		
(4)
		
		
(5)
		
(6)
(7)
		
(8)
(9)

เป็ น เงิ น เฉลี่ ย คื น ให้ แ ก่ ส มาชิ ก ตามส่ ว นธุ ร กิ จ ที่ ส มาชิ ก ได้ ท� ำ ไว้ กั บ สหกรณ์
ในระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดช�ำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือ
ดอกเบี้ยในปีใดมิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส�ำหรับปีนั้น
เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของ
ก�ำไรสุทธิ
เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุน้ ของสหกรณ์
ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่ง
ที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1)
เป็นทุนเพือ่ การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิตามระเบียบ
ของสหกรณ์
เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
เป็นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกิน
ร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส�ำนักงานหรือทุนอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
ก�ำไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนส�ำรองทั้งสิ้น

รายงานกิจการ
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ข้ อพิจารณา
ได้ พิจารณาเห็นสมควรจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2558 ดังต่อไปนี ้
ลาดับ

รายการจัดสรร

ที่

การจัดสรรปี 2557
%

1 ทุนสารอง

จานวนเงิน

การจัดสรรปี 2558
%

%

23,587,842.84 10.04

2 ค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ

10,000.00 0.01

จานวนเงิน

ยอดคงเหลือ
%

ณ กันยายน 2558

26,219,549.98 10.37 358,661,667.38
10,000.00 0.01

-

3 เงินปั นผล

7.00

170,421,231.00 72.50 7.00

181,771,067.00 71.89

-

4 เงินเฉลีย่ คืน

9.50

28,120,096.00 11.96 9.50

28,862,172.00 11.41

-

5 เงินโบนัส

7,525,000.00 3.20

8,000,000.00 3.16

-

6 ทุนสาธารณะประโยชน์

4,000,000.00 1.70

6,000,000.00 2.37

-

7 ทุนเกษียณอายุราชการ

1,000,000.00 0.43

1,500,000.00 0.59

-

8 ทุนสวัสดิการ

200,000.00 0.08

200,000.00 0.08

7,517,585.36

9 ทุนรักษาระดับเงินปั นผล

100,000.00 0.04

100,000.00 0.04

6,372,763.11

10 ทุนส่งเสริมความมัน่ คงสหกรณ์ฯ

100,000.00 0.04

200,000.00 0.08

5,488,652.54

ยอดรวม

235,064,169.84 100.00

252,862,788.98 100.00

คณะกรรมการดาเนินการ ได้ ประชุมครัง้ ที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ได้ พิจารณาเห็นชอบแล้ ว
มติท่ ปี ระชุม

จัดสรร ปี 2558

หมายเหตุ
กาไรสุทธิ 252,862,788.98 บาท จัดสรร
เป็ นของสมาชิกโดยตรง
เป็ นเงิน
เป็ นของสมาชิกโดยอ้ อม
เป็ นเงิน
เป็ นของสหกรณ์ฯ
เป็ นเงิน
ตอบแทนคณะกรรมการ / พนักงาน
เป็ นเงิน
ตอบแทนสันนิบาตสหกรณ์
เป็ นเงิน
รวม
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210,633,239.00
7,800,000.00
26,419,549.98
8,000,000.00
10,000.00

%
83.30
3.08
10.45
3.16
0.01

252,862,788.98

100

ระเบียบวาระที่

4.3
เรื่อง
พิจารณาก�ำหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืม
ประจ�ำปี 2559

ระเบียบวาระที่

4.3

เรื่อง พิจารณาก�ำหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืม
ประจ�ำปี 2559
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ข้อ 51 (6) ก�ำหนดว่า ให้ที่ประชุมใหญ่ก�ำหนดวงเงินกู้ยืม
ส�ำหรับปีหนึ่งๆ ตามความจ�ำเป็นและสมควรแก่การด�ำเนินงาน ซึ่งปี 2558 นายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้
ความเห็นชอบในวงเงิน 2,897 ล้านบาท
ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2548 ให้ถือใช้วงเงินการกู้ยืมเงิน
หรือค�้ำประกันของสหกรณ์ พิจารณาจากทุนเรือนหุ้นที่ช�ำระเต็มมูลค่า รวมกับทุนส�ำรองของสหกรณ์
ตามงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่
		
ทุนเรือนหุ้น
2,718,351,520.00 บาท
		
ทุนส�ำรอง
358,661,667.38 บาท
		
รวม
3,077,013,873.38 บาท
ส�ำหรับปีบัญชีงบประมาณ 30 กันยายน 2559 คณะกรรมการด�ำเนินการเสนอความเห็นชอบ
ก�ำหนดวงเงินกู้หรือค�้ำประกันประจ�ำปี จ�ำนวน 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาท) ซึ่งไม่เกิน
วงเงินกู้ยืมตามที่นายทะเบียนก�ำหนด
ขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุมใหญ่.............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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4.4
เรื่อง
การเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจ�ำปี 2559

ระเบียบวาระที่

4.4

เรื่อง การเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจ�ำปี 2558
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ข้อ 82 ก�ำหนดว่า ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ
หรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ�ำปี
คณะกรรมการด�ำเนินการ จึงได้มีมติให้ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2559
คณะกรรมการด�ำเนินการ ได้ประชุม ครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558
พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายโกเมศ จันทร์เกษ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี สามารถที่จะด�ำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงาน
ของสหกรณ์ ในวงเงิน 65,000.- บาท
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือก นายโกเมศ จันทร์เกษ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด ประจ�ำปี 2559
มติที่ประชุม.................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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4.5
เรื่อง
การคัดเลือกและก�ำหนด
ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
ประจ�ำปี 2559

ระเบียบวาระที่

4.5

เรื่อง การเลือกและก�ำหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
ประจ�ำปี 2559
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด ข้อ 24
“การตรวจสอบบั ญ ชี ข องสหกรณ์ นั้ น ต้ อ งได้ รั บ การตรวจสอบอย่ า งน้ อ ยปี ล ะครั้ ง
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง”
ตามระเบี ย บนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการเสนอชื่ อ เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ นผู ้ ส อบบั ญ ชี ส หกรณ์
พ.ศ. 2542
คณะกรรมการคั ด เลื อ กผู ้ ส อบบั ญ ชี ได้ ด� ำ เนิ น การสรรหาผู ้ ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต
หรื อ ผู ้ ช� ำ นาญการตรวจสอบบั ญ ชี ส หกรณ์ ตามบั ญ ชี ร ายชื่ อ ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นไว้ กั บ กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์แล้ว
คณะกรรมการด�ำเนินการ ได้ประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปีงบประมาณ 2559 เห็นสมควรเสนอชื่อ นายศิลป์ชัย รักษาพล
แห่ง บริษัท ส�ำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ�ำปี 2559 ในวงเงิน
115,000.- บาท และเสนอชื่อ บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จักดั เป็นผู้สอบบัญชีส�ำรอง
ในวงเงิน 120,000.- บาท
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเลือก นายศิลป์ชัย รักษาพล เป็นผู้สอบบัญชี
ประจ�ำปี 2559
มติที่ประชุม.......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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4.6
เรื่อง
อื่นๆ ถ้ามี

ระเบียบวาระที่

4.6

เรื่อง อื่นๆ ถ้ามี
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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5
เรื่อง
การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ประจ�ำปี 2559

ระเบียบวาระที่

5

เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ
ประจ�ำปี 2559

คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 51 ได้บริหารงานมาครบรอบ 1 ปี มีกรรมการที่ต้อง
พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ จ�ำนวน 6 คน และลาออกจากต�ำแหน่ง 2 คน รวมเป็น 8 คน ดังนี้
1. กรรมการด�ำเนินการที่พ้นต�ำแหน่ง/ว่าง ที่ด�ำเนินการเลือกตั้งใหม่
		 1.1 กรรมการด�ำเนินการ ประเภทที่ 1 ว่าง 3 ต�ำแหน่ง ดังนี้
			 - ประธานกรรมการ
(ลาออก)
			 - รองประธานกรรมการ คนที่ 1 (ครบวาระ)
			 - รองประธานกรรมการ คนที่ 2 (ลาออก)
		 1.2 กรรมการด�ำเนินการ ประเภทที่ 2 (ผู้แทนหน่วยงาน) พ้นต�ำแหน่ง
			 5 ต�ำแหน่ง คือ
			 - กรรมการผู้แทนส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1 ต�ำแหน่ง
			 - กรรมการผู้แทนกรมราชทัณฑ์
1 ต�ำแหน่ง
			 - กรรมการผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง
3 ต�ำแหน่ง
2. วิธีการเลือก
		 2.1 กรรมการด�ำเนินการ ประเภทที่ 1
		 ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการ พ.ศ. 2553
		 ข้อ 8 ให้เลือกตั้งโดยวิธีเปิดเผยคราวละ 1 ต�ำแหน่ง โดยให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่
เสนอชื่อสมาชิกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและมีสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม
รับรองอย่างน้อย 3 คน แล้วให้ที่ประชุมออกเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นผู้ได้รับการ
เลือกตั้ง ในกรณีผู้เข้ารับการเลือกตั้งหลายคนได้คะแนนเท่ากัน ให้ดำ� เนินการออกเสียงเลือกตั้งใหม่
หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้จับฉลากโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้จับฉลาก
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		 กรณีมีการเสนอชื่อให้สมาชิกเป็นกรรมการด�ำเนินการในแต่ละต�ำแหน่งไม่เกินจ�ำนวนที่พึงมี
ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทุกคนเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการต�ำแหน่งนั้น
		 2.2 กรรมการด�ำเนินการ ประเภทที่ 2 (ตัวแทนหน่วยงาน)
		 ตามระเบี ย บฯ ว่ า ด้ ว ยการสรรหาคณะกรรมการด� ำ เนิ น การ พ.ศ. 2553 หมวด 3
การสรรหากรรมการด�ำเนินการ ประเภทที่ 2
		 ข้อ 9 ให้สรรหาโดยวิธีลับ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
		 (1) การลงคะแนนด้วยบัตรสรรหา
		 (2) การลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนสรรหา
		 ในการลงคะแนนสรรหาโดยปกติให้ใช้วิธีการลงคะแนนด้วยบัตรสรรหา เว้นแต่สหกรณ์
เห็นว่าสมควรให้ใช้การลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนสรรหา
		 ให้ประธานกรรมการประกาศก�ำหนดวันรับสมัคร วิธีการสมัคร จ�ำนวนที่พึงจะสรรหา
ของแต่ละหน่วยงานในปีนั้น คุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหาและรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหา
ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
		 กรณีที่ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการด�ำเนินการ ประเภทที่ 2 ไม่เกินจ�ำนวนที่พึงมี
ของแต่ละหน่วยงานให้ถือว่าผู้สมัครรับการสรรหาของหน่วยงานนั้นทุกคนเป็นผู้ได้รับการสรรหา
เป็นกรรมการด�ำเนินการ ประเภทที่ 2
		 ข้อ 18 เมื่อรวมผลการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาจัดท�ำรายงาน
ผลการนับคะแนนการสรรหาและรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้ง
เป็นกรรมการด�ำเนินการต่อไป
3. ผู้สมัครกรรมการด�ำเนินการ ประเภทที่ 2 (ตัวแทนหน่วยงาน)
		 1. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่าง 1 ต�ำแหน่ง มีผู้มีสมาชิกสมัครรับการสรรหา
			 1 คน ดังนี้
			 เลขหมายผู้สมัคร 1 นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน สมาชิกเลขทะเบียนที่ 19862
		 2. กรมโยธาธิการและผังเมือง ว่าง 3 ต�ำแหน่ง มีผู้มีสมาชิกสมัครรับการสรรหา 4 คน ดังนี้
			 เลขหมายผู้สมัคร 1 นางกรรณิกา เกิดศิริวัฒโน สมาชิกเลขทะเบียนที่ 01157
”
20426
				 ”		 2 นายยงศักดิ์ ใหญ่จริง
”
13183
				 ”		 3 นายอลงกรณ อรุณโชติ
สุวรรณบุบผา
”
15765
				 ”		 4 นางสุดใจ
		3. กรมราชทัณฑ์ ว่าง 1 ต�ำแหน่ง มีผู้มีสมาชิกสมัครรับการสรรหา 3 คน ดังนี้
			 เลขหมายผู้สมัคร 1 นายมูฮ�ำหมัด มะแป้น
สมาชิกเลขทะเบียนที่ 12161
”
17708
				 ”		 2 นายปรีชา เครือจันทร์
”
08259
				 ”		 3 นายไพโรจน์ โสมเพชร
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4. สถานที่สรรหากรรมการด�ำเนินการ ประเภทที่ 2 มีทั้งหมด 83 หน่วย ประกอบด้วย
		 1. ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด รวม 76 หน่วยสรรหา
		 2. กรมราชทัณฑ์
		 3. เรือนจ�ำกลางคลองเปรม
		 4. ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
		 5. เรือนจ�ำพิเศษธนบุรี
		 6. ที่ประชุมใหญ่ บริเวณลานอเนกประสงค์กระทรวงมหาดไทย เป็นที่ใช้สิทธิของสมาชิก
ที่สังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
5. บัตรสรรหากรรมการด�ำเนินการ ประเภทที่ 2 มี 2 สี ประกอบด้วย
		 1. บัตรสรรหากรรมการผู้แทนหน่วยงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง สีเขียว
		2. บัตรสรรหากรรมการผู้แทนหน่วยงาน กรมราชทัณฑ์ สีชมพู
6. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
		 ข้อกฎหมาย
		 ระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด�ำเนินการ พ.ศ. 2553
		 ข้อ 19 ให้ ป ระธานกรรมการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสรรหา เพื่ อ ด� ำ เนิ น การเลื อ กตั้ ง
และการสรรหาให้เป็นไปตามระเบียบนี้
		 ประธานกรรมการด� ำ เนิ น การแต่ ง ตั้ ง เป็ น คณะกรรมการสรรหา ประจ� ำ ปี 2559 เพื่ อ
ด� ำ เนิ น การเลื อ กตั้ ง และสรรหากรรมการด� ำ เนิ น การให้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความสุ จ ริ ต และเที่ ย งธรรม
ดังต่อไปนี้
		 1. นายโชติ เชื้อชาติ
ประธานกรรมการ
			 ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย สป.มท. (ผู้แทน สป.มท.)
		 2. นายชูศักดิ์ เพ็ชรรักษ์
กรรมการ
			 (ผู้แทนกรมราชทัณฑ์)
		 3. นายสุนทร สุนทรฐิติ
กรรมการ
			 (ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง)
		 4. นายนพรุจ ธนาทิพยางกูร
กรรมการ
			 (ผู้แทน สน.ปท.ลต.ปค.)
		 5. ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด
กรรมการ
		 6. รองผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด กรรมการ
		 7. หัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ
กรรมการ
			 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด
		 8. นิติกร สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด
กรรมการ/เลขานุการ
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จึงเสนอที่ประชุมเพื่อด�ำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ ประจ�ำปี 2559 ดังนี้
		 1. กรรมการด�ำเนินการของหน่วยงาน สรรหาโดยวิธีลับ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหา
พ.ศ. 2543 หมวด 4 ข้อ 9 (ลงคะแนนบัตรเลือกตั้ง) โดยให้สมาชิกสังกัดส�ำนักงานกรมโยธาธิการ
และผังเมือง และกรมราชทัณฑ์ (ยกเว้นสมาชิกสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวง ซึง่ มีผสู้ มัครไม่เกินจ�ำนวน
ที่พึงมี ให้ถือว่านายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน ได้รับการสรรหาของผู้แทนส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
สรรหากรรมการผูแ้ ทนให้แล้วเสร็จภายในเวลา 15.00 น. เมือ่ นับคะแนนและได้รายชือ่ ผูไ้ ด้รบั การสรรหา
เรียบร้อยแล้ว ในเวลา 17.30 น. ให้น�ำรายชื่อเสนอที่ประชุมใญ่ เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ที่ได้รับ
การสรรหาทั้ง 5 คน เป็นกรรมการด�ำเนินการ ประเภทที่ 2 ประจ�ำปี 2559
			 1. ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 1 คน
			 2. กรมโยธาธิการและผังเมือง
3 คน
			 3. กรมราชทัณฑ์
1 คน
		 2. กรรมการด�ำเนินการ (บริหาร) เลือกตั้งโดยวิธีเปิดเผยในที่ประชุมใหญ่ ตามระเบียบฯ
ว่าด้วยการสรรหา พ.ศ. 2543 หมวด 3 ข้อ 8 จ�ำนวน 3 คน คือ
			 - ประธานกรรมการ (แทนลาออก)
			 - รองประธานกรรมการ คนที่ 1
			 - รองประธานกรรมการ คนที่ 2 (แทนลาออก)
มติที่ประชุม.....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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ผู้สมัครเข้ารับการสรรหากรรมการสหกรณ์ฯ
ประจ�ำปี 2559
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