ระโยชน์ของสมาชิ
สิทสิทธิธิปประโยชน์
องสมาชิก ก
ประเภท

สวัสดิการสมาชิก กรณีถึงแก่กรรม
(ยื่นเรื่องภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ถึงแก่กรรม)

กรณีสมาชิกสมัครใหม่หลังจากเกษียณ
หรือลาออกจากราชการ ถึงแก่กรรม
(ยื่นเรื่องภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ถึงแก่กรรม)
ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์สมาชิก
ประสบภัย (ยื่นเรื่องภายใน 120 วัน นับแต่วันที่
ประสบภัย /เสียชีวิต /รับทราบการเสียชีวิต)
ทุนการศึกษาบุตร
(พิจารณาปีละ 1 ครั้ง)
กองทุนเกษียณอายุราชการ
1. กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ
(ยื่นเรื่องภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เกษียณอายุราชการ)

คุณสมบัติ

สิทธิได้รับ

เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 1 - 5 ปี
50,000 บาท
เป็นสมาชิก เกินกว่า 5 – 10 ปี
75,000 บาท
เป็นสมาชิก เกินกว่า 10 – 15 ปี
100,000 บาท
เป็นสมาชิก เกินกว่า 15 – 20 ปี
125,000 บาท
เป็นสมาชิก เกินกว่า 20 ปีขึ้นไป
150,000 บาท
บิดามารดาของสมาชิกถึงแก่กรรม
5,000 บาท
คู่สมรสของสมาชิกซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกถึงแก่กรรม
5,000 บาท
บุตรชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์
5,000 บาท
ของสมาชิกถึงแก่กรรม (ยกเว้นบุตรบุญธรรม)
ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจาที่เกษียณหรือ
5,000 บาท
ลาออกก่อนเกษียณฯ แล้วสมัครเป็นสมาชิก
ตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ (วันที่ 1 ตุลาคม 2558)
และเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
กรณีสมาชิกเสียชีวิตอันเกิดจากสาธารณภัยหรือ
(คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆ ไป)
อัคคีภัยและภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทาผิดกฎหมาย
บุตรสมาชิกยื่นขอรับการพิจารณาได้ไม่เกิน 1 ทุน
อนุบาล-ประถมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ 2,500 บาท
อนุปริญญา-ปริญญาตรี ทุนละ 3,000 บาท

เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 5 - 10 ปี
เป็นสมาชิก เกินกว่า 10 – 15 ปี
เป็นสมาชิก เกินกว่า 15 – 20 ปี
เป็นสมาชิก เกินกว่า 20 – 25 ปี
เป็นสมาชิก เกินกว่า 25 – 30 ปี
เป็นสมาชิก เกินกว่า 30 ปีขึ้นไป
2. กรณีสมาชิกลาออกจากราชการ
เป็นสมาชิก ตั้งแต่ 10 – 15 ปี
(ยื่นเรื่องภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ลาออกจากราชการ) เป็นสมาชิก เกินกว่า 15 – 20 ปี
เป็นสมาชิก เกินกว่า 20 – 25 ปี
เป็นสมาชิก เกินกว่า 25 – 30 ปี
เป็นสมาชิก เกินกว่า 30 ปีขึ้นไป
เงินสวัสดิการต่างๆ
การศึกษา / การศาสนา
(ยื่นเรื่องภายใน 120 วัน)
การสมรส / การรับขวัญบุตร
การเป็นคนโสด
กองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันฯ กรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม
จ้านวนเงินที่ต้องช้าระเข้ากองทุน
พ.ศ. 2561
เงินกู้ ไม่เกิน 1,000,000
1,000
เงินกู้ ตั้งแต่ 1,000,001 – 1,500,000
2,000
เงินกู้ ตั้งแต่ 1,500,001 – 2,000,000
3,000
เงินกู้ ตั้งแต่ 2,000,001 – 2,500,000
4,000
เงินกู้ ตั้งแต่ 2,500,001 – 3,000,000
5,000

3,000 บาท
10,000 บาท
20,000 บาท
30,000 บาท
40,000 บาท
50,000 บาท
7,500 บาท
15,000 บาท
22,500 บาท
30,000 บาท
37,500 บาท
1,000 บาท
1,000 บาท
2,000 บาท
วงเงินที่จะได้รับความช่วยเหลือ
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกันกรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม เมื่อผู้กู้เงินกู้สามัญถึงแก่กรรม สหกรณ์ดาเนินการหักเงินค่าหุ้น ,เงินปันผลและเงิน
เฉลี่ยคืน ,เงินฝาก (ถ้ามี) ,เงินกองทุนสาธารณประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ,เงินบาเหน็จตกทอดและเงินอื่นๆ ที่สหกรณ์ฯ พึงจ่ายให้แ ก่สมาชิก (ถ้ามี)
ตามลาดับแล้ว มีหนี้คงเหลือซึ่งผู้ค้าประกันต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้าประกัน ให้นาเงินกองทุนตามวงเงินที่จะได้รับความช่วยเหลือไปชาระหนี้ หากยังมีหนี้
ค้างชาระเกินกว่าวงเงินที่ได้รับการช่วยเหลือไปแล้วนั้น ผู้ค้าประกันต้องรับผิดชอบในส่วนที่เกินดังกล่าว

สารประธานกรรมการ
สารประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด ได้ดาเนินการมาครบรอบ 54 ปี ของการดาเนินงาน
โดยจดทะเบียนตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ดาเนินงานในรูปแบบสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร
พาณิช ย์ ตั้งแต่ วันที่ 8 มีนาคม 2508 ตลอดระยะเวลา 54 ปี การดาเนิ นงานของสหกรณ์ฯ ได้ขยายตัว
เพิ่มมากขึ้น ในปีบัญชี 2561 มีสินทรัพย์รวม 10,567.58 ล้านบาท จากการดาเนินงานที่มีแหล่งเงินทุน
มาจากเงิน รับฝากและการถือหุ้ นของสมาชิก โดยมีร ายได้จ ากการปล่ อยเงิน ให้ กู้แก่ส มาชิกเป็ น ส่ ว นใหญ่
ได้ขยายการดาเนินงานและมีธุรกรรมทางการเงินเพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านแหล่งเงินทุนในรูปแบบการรับฝากเงิน
จากสหกรณ์ อื่ น การเปิ ด รู ป แบบเงิ น ฝากส าหรั บ สมาชิ ก ที่ เ กษี ย ณอายุ ร าชการ แล้ ว น าไป ลงทุ น
เพื่อหาผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากรายได้ดอกเบี้ยจากเงินกู้ของสมาชิก โดยการนาไปลงทุนในสถาบัน
การเงิน พัน ธบัต รรัฐ บาล การฝากเงินและให้ ส หกรณ์อื่น กู้ การขยายช่องทางการดาเนิ น การดั งกล่ าวนี้
นามาซึ่งโอกาสของผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นของรายได้อื่น ๆ ถึง 28.23% จานวนเงิน 152.38 ล้านบาท
ตามรายงานกิจการประจาปี 2561
การดาเนินงานของสหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ ในภาวะที่ต้อ งเตรี ยมพร้ อมรั บมือกับการเปลี่ ยนแปลง
ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ความผันผวนและความท้าทายทางการเงิน ตลอดจนการควบคุมจากภาครัฐ
จึงต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง รวมถึงมีการตรวจสอบ และการกากับดูแลที่เข้มแข็งเพื่อ รักษาไว้ซึ่ง
ความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรือง และชื่อเสียง
ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณคณะกรรมการและบุคลากรทุกท่าน ที่ได้ช่วยสร้างความเติบโตให้แก่องค์กร
ตลอดมา และขอส่งความปรารถนาดีและอานวยพรแก่สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ ทุกท่าน มี แต่ความสุข
ความเจริญ และร่วมสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ สมดั่งวิสัยทัศน์ “เป็นสหกรณ์แบบอย่าง
ที่มั่นคง บริหารโปร่งใส ใส่ใจบริการ” ตลอดไป

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
(นายฉัประธานกรรมการ
ตรชัย พรหมเลิศ)
สหกรณ์ออมทรั
พย์กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด

สารบัญ
= สารประธานกรรมการ
= หนังสือเชิญประชุมใหญ่ ประจ�ำปี 2561
= คณะกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2561
= ผู้สอบบัญชี, ผู้ตรวจสอบกิจการ
= พนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย

จ�ำกัด

ประจ�ำปี 2561
= กราฟสินทรัพย์ หนี้สินและทุน ของสหกรณ์
ณ 30 กันยายน 2561
= กราฟค่าใช้จ่าย และก�ำไรสุทธิ ณ 30 กันยายน 2561
= รายชื่อคณะกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2561 ชุดที่ 54
= รายชื่อคณะกรรมการชุดต่างๆ
= ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด
เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2561
= อ�ำนาจหน้าที่ที่ประชุมใหญ่
= อ�ำนาจหน้าที่คณะกรรมการด�ำเนินการ
= อ�ำนาจหน้าที่คณะกรรมการด�ำเนินการชุดต่างๆ
= อ�ำนาจหน้าที่กรรมการด�ำเนินการแต่ละต�ำแหน่ง
= วาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง
ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 รับทราบรายงานกิจการ ประจ�ำปี 2561
3.2 รับทราบการรับสมาชิกใหม่ และ
สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ระหว่างปี 2561
3.3 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจ�ำปี 2561
3.4 รับทราบงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปี 2562

29
31
57
59
73
75
83

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณางบดุล งบก�ำไรขาดทุน
งบกระแสเงินสด ประจ�ำปี 2561
4.2 พิจารณาจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2561
4.3 พิจารณาก�ำหนดวงเงินที่สหกรณ์ฯ
อาจกู้ยืม ประจ�ำปี 2562
4.4 การเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจ�ำปี 2562
4.5 การเลือกและก�ำหนดค่าธรรมเนียม
ผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2562
4.6 อื่นๆ (ถ้ามี)

1
4
5
8
9
17
18
19
20
21
22
22
24
26
27
93
95
119
123
125
127
129

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการ
131
ด�ำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ประจ�ำปี 2562

ที่ มท 0203(ส)/ว 6181

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

								
1 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2561
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด ทุกท่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2561
		
2. ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ก�ำหนด วัน เวลา หน่วยสรรหา และที่สรรหากรรมการด�ำเนินการฯ
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2561 ในวันพฤหัสบดี
ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อทราบ และพิจารณา
เรื่องตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2560
				 และการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ�ำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
				 3.1 รายงานผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2561
				 3.2 รับทราบเรื่องสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ ระหว่างปี 2561
				 3.3 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2561
				 3.4 รับทราบงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี 2562
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
				 4.1 การพิจารณางบดุล งบก�ำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ�ำปี 2561
				 4.2 การพิจารณาจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2561
				 4.3 การพิจารณาก�ำหนดวงเงิน ซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืม ประจ�ำปี 2562		
				 4.4 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2562
				 4.5 การคัดเลือกและก�ำหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2562
				 4.6 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจ�ำปี 2562
		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญสมาชิกร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ขอแสดงความนับถือ

โทรศัพท์ 02 6221451-4
สื่อสาร สป. 50650-3

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด

คณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด ประจ�ำปี 2561

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ประธานกรรมการ

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
รองประธานกรรมการ

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
รองประธานกรรมการ

คณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด ประจ�ำปี 2561
กรรมการผู้แทนส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน

นางชูศรี พุทโธ

นายทองสิน สัตยาพันธุ์

นางสาวพรเพ็ญ โตประเสริฐ

นางสาวเมตตา ธารีรัชต์

นายบัณฑิต พรหมทอง

คณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด ประจ�ำปี 2561
กรรมการผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง

นายสยาม เวโรจน์บรรจง

นางกรรณิกา เกิดศิริวัฒโน

นายอลงกรณ อรุณโชติ
กรรมการผู้แทนกรมราชทัณฑ์

นายไพโรจน์ โสมเพชร

นายปรีชา เครือจันทร์
นายสายัณ หมื่นพันธ์

ผู้สอบบัญชี

นางสาวสุขนิจ ปัญญางาม

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสาวรักดี ธัญญนิติประเสริฐ

เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด
ประจ� ำ ปี

2561

นายถวิ ล เพ็ ช รฤทธิ์
ผู้จัดการ

นายกฤษฎิ์ สาริกา
รองผู ้ จัดการ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด
ประจ� ำ ปี

2561

				 นางจิร ะนัน ท์ อนันตรัตนชัย
นางสาวนิ ต ยา ยอดฉั ตร (หัว หน้าฝ่าย)
				นางสาวฐายิ นี ธาราฉั ต ร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด
ประจ� ำ ปี

2561

			 นางสาวอุม าพรรณ ทรงวิวัฒน์
นางสาววรลั กษณ์ อารีรักษ์
นางสาวมัทนา สุระประสิทธิ์ (หัวหน้าฝ่าย)
นางสาวนั น ทนา มิ่ ง มงคลชัย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด
ประจ� ำ ปี

2561

						 นายพินิจ ช่อ จันทร์ผ ลิ
นางสาวชุ ติ พร มณี โชติ
นายพิ พัฒน์ อักษรชู (หัว หน้าฝ่าย)
นางสาวยุ พ า แก้ วประเสริฐ
นายวรพงศ์ ธนพาณิชย์วัฒนา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด
ประจ� ำ ปี

2561

						 นายสุรเชษฐ์ ลิมป์สถาพร
นางสาวปิ ยะนุ ช สนธิ เ พชร
นางสาวนงลั กษณ์ ลดาลลิตสกุล (หัว หน้าฝ่าย)
นางสาววาสิ นี ลี ละตานนท์
นางราศรี อินทรสุข

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอ�ำนวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด
ประจ� ำ ปี

2561

						 นางสาวพรพรรณ ครุฑค�ำ
นางศศิธร สายประยงค์
นายพสิษฐ์ จงแสง (หัว หน้าฝ่าย)
นางสาวศรี ป ระภา พุ ่ ม หนูด�ำ
นางสาวปรารถนา กล�่ำสกุล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด
ประจ� ำ ปี

2561

				 นายโยฤทธิ์ แก้ว โกมล
นางเยาวลั กษณ์ เทศทอง (หัว หน้าฝ่าย)
				นางสาววั ช ราภรณ์ เซี ย งหลิ ว

ลูกจ้างชั่วคราว
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด
ประจ� ำ ปี

2561

						 นางสาววัน วิสา ทองสงค์
ว่าที่ ร.ต.หญิ ง นุ ่ ม ละไม พิมพ์ค�ำ
นายพีร พัชร์ สัตยาพันธุ์
นางสาวอุ ม าพร สุ ว รรณบุบ ผา
นางสาวสุกัญ ญา ตรีกุล

สินทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 : 10,657.58 ล้ านบาท

รวมสินทรัพย์

ล้ านบาท

ร้ อยละ

159.34
2,927.56
612.88
6,137.51
799.13
3.76
0.38
17.02
10,657.58

1.49
27.47
5.75
57.59
7.50
0.03
0.01
0.16
100.00

หนีส้ ินและทุนของสหกรณ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 : 10,657.58 ล้ านบาท

ล้ านบาท

รวมหนีส้ ินและทุนของสหกรณ์

3,260.92
5,939.09
700.13
438.37
18.99
10.73
289.15
0.20
10,657.58

ร้ อยละ

30.60
55.73
6.57
4.11
0.18
0.10
2.70
0.01
100.00

รายได้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 : 540.10 ล้ านบาท

รวมรายได้

ล้ านบาท

ร้ อยละ

385.28
2.18
152.64
540.10

71.33
0.40
28.26
100.00

ค่ าใช้ จ่ายและกาไรสุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 : 540.10 ล้ านบาท

ล้ านบาท

รวมค่ าใช้ จ่ายและกาไรสุทธิ

195.76
23.87
17.10
14.23
289.14
540.10

ร้ อยละ

36.25
4.42
3.31
2.63
53.39
100.00

รายชื่อคณะกรรมการด�ำเนินการ
รายชื
ประจ�
ำปี่อคณะกรรมการด
2561 ชุดาเนิ
ที่ น54การ
ประจาปี 2561 ชุดที่ 54
สหกรณ์อสหกรณ์
อมทรัอพอมทรั
ย์กพระทรวงมหาดไทย
จ�ำกัด
ย์กระทรวงมหาดไทย จากัด
1. นายฉัตรชัย
2. นายบุญธรรม
3. นายนิสิต
4. นายเสนีย์
5. นางสาวพรเพ็ญ
6. นางชูศรี
7. นายทองสิน
8. นางสาวเมตตา
9. นายบัณฑิต
10.นายสายัณ
11.นายไพโรจน์
12.นายปรีชา
13.นายสยาม
14.นางกรรณิกา
15.นายอลงกรณ

พรหมเลิศ
เลิศสุขีเกษม
จันทร์สมวงศ์
ส้มเขียวหวาน
โตประเสริฐ
พุทโธ
สัตยาพันธุ์
ธารีรัชต์
พรหมทอง
หมื่นพันธ์
โสมเพชร
เครือจันทร์
เวโรจน์บรรจง
เกิดศิริวัฒโน
อรุณโชติ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย/เหรัญญิก
กรรมการผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย/เลขานุการ
กรรมการผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรรมการผู้แทนกรมราชทัณฑ์
กรรมการผู้แทนกรมราชทัณฑ์
กรรมการผู้แทนกรมราชทัณฑ์
กรรมการผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรรมการผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรรมการผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง

ผู้สอบบัญชี
ผู้ตรวจสอบกิจการ

น.ส. สุขนิจ ปัญญางาม
น.ส. รักดี ธัญญนิติประเสริฐ
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ดต่ างๆ
คณะกรรมการชุดต่าคณะกรรมการชุ
งๆ
คณะกรรมการนโยบายและแผน ประกอบด้ วย
1. นายเสนีย ์
ส้มเขียวหวาน
ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรเพ็ญ โตประเสริ ฐ
กรรมการ/เลขานุการ
3. นางชูศรี
พุทโธ
กรรมการ
4. นายปรี ชา
เครื อจันทร์
กรรมการ
5. นายสายัณ
หมื่นพันธ์
กรรมการ
6. นายอลงกรณ
อรุ ณโชติ
กรรมการ
คณะกรรมการเงินกู้ ประกอบด้ วย
1. นายเสนีย ์
ส้มเขียวหวาน
ประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต
พรหมทอง
กรรมการ/เลขานุการ
3. นางสาวพรเพ็ญ โตประเสริ ฐ
กรรมการ
4. นางกรรณิ กา
เกิดศิริวฒ
ั โน
กรรมการ
5. นายอลงกรณ
อรุ ณโชติ
กรรมการ
6. นางปรี ชา
เครื อจันทร์
กรรมการ
คณะกรรมการศึกษาประชาสั มพันธ์ และสวัสดิการ ประกอบด้ วย
1. นายไพโรจน์
โสมเพชร
ประธานกรรมการ
2. นายสายัณ
หมื่นพันธ์
กรรมการ/เลขานุการ
3. นายทองสิ น
สัตยาพันธุ์
กรรมการ
4. นางสาวเมตตา ธารี รัชต์
กรรมการ
5. นายสยาม
เวโรจน์บรรจง
กรรมการ
6. นางกรรณิ กา
เกิดศิริวฒ
ั โน
กรรมการ
คณะกรรมการข้ อบังคับและเร่ งรัดหนีส้ ิ น ประกอบด้ วย
1. นายทองสิ น
สัตยาพันธุ์
ประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต
พรหมทอง
กรรมการ/เลขานุการ
3. นางชูศรี
พุทโธ
กรรมการ
4. นางสาวเมตตา ธารี รัชต์
กรรมการ
5. นายไพโรจน์
โสมเพชร
กรรมการ
6. นายสยาม
เวโรจน์บรรจง
กรรมการ

20
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อ�ำนาจหน้าที่ที่ประชุมใหญ่
ที่ประชุมใหญ่มีอำ�นาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำ�เนินกิจการ
ของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
1. รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์
ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
2. พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำ�เนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
3. พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีของสหกรณ์
4. รั บ ทราบรายงานประจำ � ปี แ สดงผลการดำ � เนิ น งานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการ
ดำ�เนินการและของผู้ตรวจสอบกิจการ
5. พิ จ ารณากำ � หนดบำ � เหน็ จ ค่ า ตอบแทนการปฏิ บั ติ ง านของกรรมการดำ � เนิ น การหรื อ
กรรมการอื่นๆ และผู้ตรวจสอบกิจการ
6. พิจารณากำ�หนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือการค้ำ�ประกัน
7. รับทราบแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีของสหกรณ์
8. พิจารณาการแยกสหกรณ์
9. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
10. รับทราบเรื่องการดำ�เนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์
ที่สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่
11. พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน
สหกรณ์ ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
12. กำ�หนดรูปการซึง่ สหกรณ์คดิ จะทำ�เป็นเครือ่ งเกือ้ หนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์

อ�ำนาจหน้าที่คณะกรรมการด�ำเนินการ
คณะกรรมการดำ � เนิ น การมี อำ � นาจหน้ า ที่ ดำ � เนิ น กิ จ การทั้ ง ปวงของสหกรณ์ ใ ห้ เ ป็ น ไป
ตามกฎหมาย ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ มติ และคำ � สั่ ง ของสหกรณ์ กั บ ทั้ ง ในทางอั น จะทำ � ให้ เ กิ ด
ความจำ�เริญแก่สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
1. พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิก
ปฏิบัติการต่างๆ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของสหกรณ์
22
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2. พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุน
เงินของสหกรณ์
3. กำ�หนดและดำ�เนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรายงานประจำ�ปี
แสดงผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
4. เสนอแนะการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีต่อที่ประชุมใหญ่
5. กำ�หนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ
ดำ�เนินการ กรรมการอื่นๆ ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
6. อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี
7. พิจารณาดำ�เนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง และกำ�หนดค่าตอบแทนของผู้จัดการ ตลอดจน
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้จัดการให้เป็นการถูกต้อง
8. พิจารณาดำ�เนินการแต่งตั้ง และกำ�หนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน
9. กำ�หนดระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์
10. จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชี เอกสารต่างๆ และบรรดา
อุปกรณ์ดำ�เนินงานของสหกรณ์
11. พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ์และองค์การอื่น
12. พิ จ ารณาดำ � เนิ น การแต่ ง ตั้ ง และถอดถอนคณะกรรมการอื่ น หรื อ คณะอนุ ก รรมการ
หรือคณะทำ�งานเพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินกิจการของสหกรณ์
13. พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
14. พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนสอดส่อง
ดูแลโดยทั่วไป เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดำ�เนินไปด้วยดี
15. พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น ผู้ตรวจสอบกิจการ ความเห็นของผู้จัดการ
และสมาชิกเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์
16. เชิ ญ สมาชิ ก หรื อ บุ ค คลภายนอกที่ เ ห็ น สมควรเป็ น ที่ ป รึ ก ษาของคณะกรรมการ
ดำ�เนินการ ตลอดจนกำ�หนดค่าตอบแทนให้ตามที่เห็นสมควร
17. ฟ้อง ต่อสู้ หรือดำ�เนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือประนีประนอมยอมความ
หรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการพิจารณาชี้ขาด
18. พิจารณาดำ�เนินการต่างๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
19. พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง กรรมการดำ � เนิ น การเป็ น ผู้ แ ทนสหกรณ์ เพื่ อ เข้ า ประชุ ม ใหญ่ แ ละ
ออกเสี ย งในการประชุ ม ใหญ่ ข องสั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย ชุ ม นุ ม สหกรณ์ และ
องค์ ก ารอื่ น ซึ่ ง สหกรณ์ นี้ เ ป็ น สมาชิ ก ทั้ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ข้ อ บั ง คั บ ของสั น นิ บ าตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์การนั้น กำ�หนดไว้
20. พิ จ ารณามอบหมายอำ � นาจหน้ า ที่ ใ นการดำ � เนิ น งานให้ แ ก่ ป ระธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ เหรัญญิก เลขานุการ ผู้จัดการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม
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อ�ำนาจหน้าที่คณะกรรมการด�ำเนินการชุดต่างๆ
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและแผน
ให้คณะกรรมการนโยบายและแผน เป็นผู้ดำ�เนินกิจการแทนคณะกรรมการดำ�เนินการ
ตามที่ได้รับมอบหมาย และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้ง
ในข้อต่อไปนี้
1. ควบคุ ม ในเรื่ อ งการรั บ เงิ น การจ่ า ยเงิ น การสะสมเงิ น การฝากหรื อ เก็ บ รั ก ษาเงิ น
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์
2. ควบคุ ม การจั ด ทำ � บั ญ ชี และทะเบี ย นต่ า งๆ ของสหกรณ์ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นและ
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
3. ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่างๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ ให้อยู่ใน
สภาพอันดีและปลอดภัย และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที
4. พัฒนาการบริหารงานสหกรณ์ โดยเฉพาะการให้บริการในด้านต่างๆ แก่มวลสมาชิก
5. ควบคุ ม ดู แ ลการจั ด ทำ � งบดุ ล รวมทั้ ง บั ญ ชี กำ � ไรขาดทุ น และรายงานประจำ � ปี
แสดงผลการดำ � เนิ น งานของสหกรณ์ เสนอคณะกรรมการดำ � เนิ น การพิ จ ารณาเพื่ อ เสนอต่ อ
ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
6. ทำ�นิติกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการดำ�เนินงานของสหกรณ์ ตามที่คณะกรรมการดำ�เนินการ
มอบหมาย

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้

ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอำ�นาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิก
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของสหกรณ์ รวมทั้งข้อต่อไปนี้
1. ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
2. ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำ�หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
และเมื่ อ เห็ น ว่ า หลั ก ประกั น สำ � หรั บ เงิ น กู้ ร ายใดเกิ ด บกพร่ อ ง ก็ ต้ อ งกำ � หนดให้ ผู้ กู้ จั ด การแก้ ไข
ให้คืนดีภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
3. ดูแลและติดตามการชำ�ระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำ�หนดในสัญญา
4. สอบสวนเบื้ อ งต้ น ให้ ไ ด้ ข้ อ ความจริ ง ในกรณี ส มาชิ ก ผู้ กู้ ข อผ่ อ นเวลาการส่ ง เงิ น งวด
ชำ�ระหนี้เงินกู้   หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำ�ระหนี้   เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดำ�เนินการ
พิจารณาผ่อนผันหรือเรียกคืนเงินกู้ หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์
5. ติดตามตรวจสอบ การให้บริการด้านเงินกู้แก่มวลสมาชิก
24
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อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์มีอำ�นาจและหน้าที่ดำ�เนินการตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งข้อต่อไปนี้
1. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก และ
ผู้ที่สนใจให้ทราบถึงเจตนารมณ์ หลักวิธีการ และการบริหารงานของสหกรณ์
2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ ประโยชน์ รวมทั้งผลงาน
ของสหกรณ์ให้สมาชิกและบุคคลภายนอกรับทราบ
3. ดำ�เนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
4. ให้ ก ารศึก ษาอบรมและเผยแพร่แ ก่ ส มาชิ ก ถึ ง วิ ธีก ารออมทรั พ ย์ และการใช้ จ่า ยเงิ น
อย่างรอบคอบ ตลอดจนวิชาการต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ
5. ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำ�เนินงานของสหกรณ์อื่นทั้งในและ
นอกประเทศ เพื่อนำ�ตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดำ�เนินการพิจารณานำ�มาบริการแก่สมาชิก
ตามความเหมาะสม
6. ปฏิบัติตามข้อ 12 ของระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2537
7. พิจารณาเสนอนโยบายและแนวทางการใช้ทุนสาธารณประโยชน์
8. พิจารณากลั่นกรองงานเกี่ยวกับการใช้ทุนสาธารณประโยชน์

อ�ำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้อบังคับ และเร่งรัดหนี้สิน
1. ศึกษา  ค้นคว้า  กฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ แล้วเสนอ
ให้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันและเป็นประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์
2. พิจารณายกร่าง ข้อบังคับ ระเบียบ และข้อกำ�หนดเกี่ยวกับการดำ�เนินงานสหกรณ์ฯ
ตามที่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการมอบหมาย
3. ดูแลการชำ�ระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามที่กำ�หนดในสัญญา
4. ติดตามหนี้ค้างชำ�ระของสมาชิก
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อ�ำนาจหน้าที่คณะกรรมการด�ำเนินการแต่ละต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ มีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
1. เป็ น ประธานในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ แ ละที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการดำ � เนิ น การและควบคุ ม
การประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. ควบคุ ม ดู แ ลการดำ � เนิ น งานทั่ ว ไปของสหกรณ์ ใ ห้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ยและ
อยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
3. ลงลายมือชื่อในเอกสารต่างๆ ในนามสหกรณ์ตามที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับนี้
4. ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำ�เนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของสหกรณ์

รองประธานกรรมการ มีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
1. ปฏิบัติการในอำ�นาจหน้าที่ของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการเมื่อประธาน
กรรมการไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อตำ�แหน่งประธานกรรมการว่างลง
2. ปฏิบัติการตามที่ประธานกรรมการมอบหมายให้
3. ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำ�เนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของสหกรณ์

เหรัญญิก มีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้

1. ควบคุ ม ดู แ ล ตรวจสอบการรั บ จ่ า ยและเก็ บ รั ก ษาเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของสหกรณ์
ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
2. ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำ�เนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของสหกรณ์

เลขานุการ มีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
1. จัดทำ�รายงานการประชุมใหญ่  และรายงานการประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการทุกครั้ง
2. ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ
3. แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดำ�เนินการ แล้วแต่กรณี
4. ดำ�เนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการดำ�เนินการมอบหมายให้ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคำ�สั่งของสหกรณ์
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u

วาระการประชุม

u

ระเบียบวาระที่ 1
เรือ่ ง
ประธานแจ้งให้ทปี่ ระช ุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2561 ซึ่งข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด ข้อ 47 ก�ำหนดให้คณะกรรมการด�ำเนินการ
นัดสมาชิกประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปี
ทางบัญชีของสหกรณ์ (30 กันยายน)
มติที่ประชุม.......................................................................................
...........................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 2
เรือ่ ง
รับรองรายงานการประช ุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2560
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ระเบียบวาระที่ 3
เรือ่ ง เพือ่ ทราบ
3.1 รับทราบรายงานกิจการ ประจ�ำปี 2561
3.2 รับทราบการรับสมาชิกใหม่และสมาชิกลาออกจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ ระหว่างปี 2561
3.3 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2561
3.4 รับทราบงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี 2562

ระเบียบวาระที่ 3.1
เรือ่ ง
รับทราบรายงานกิจการ ประจ�ำปี 2561
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9,558.00

พ.ศ.2561

265,651,532.13

40,988,944.10

50,595,740.91

319,261,672.88

54,599,413.69

343,744,316.27

10,657,583,171.19

252,862,788.98

42,143,458.22

306,640,476.23

6,054,334,757.86 6,472,349,795.88 7,044,887,626.52 8,390,496,235.24 9,219,140,989.30

235,064,168.84

223,633,233.06

11. กาไรสุทธิ (บาท)

12. ทุนดาเนินการ (บาท)

34,965,942.45

36,902,698.54

10. ค่ าใช้ จ่าย (บาท)

295,006,247.20

2,877,560,131.32

289,144,902.58

270,030,112.29

260,083,421.17

9. รายได้ (บาท)

335,696,186.79 1,968,103,578.39 2,337,461,394.90

268,665,931.97

140,172,603.01

311,252,758.25

6,936,648,312.53

5,176,613,020.00 5,876,220,715.80 6,110,105,351.80 5,857,805,464.16 5,897,519,333.04

7. เงินให้ ก้ แู ก่ สมาชิก (บาท)

8. เงินฝากในสหกรณ์ อ่ นื ๆ

6,639,228,200.20

438,370,243.46

3,085,329,267.80 3,190,236,273.33 3,659,297,308.85 4,734,901,053.88 5,416,084,715.91

22,849,299.47

411,473,968.49

6. เงินรั บฝาก (บาท)

28,233,828.90

384,881,217.36

10,728,256.20

32,532,891.90

35,697,549.90

5. ทุนสะสมตามข้ อบังคับ (บาท)

358,661,661.38

18,840,364.63

335,073,824.54

310,939,211.48

3,260,917,100.00

1,330

9,592.00

พ.ศ.2560

2,377,473,950.00 2,552,571,930.00 2,718,351,520.00 2,897,272,420.00 3,084,555,100.00

4. เงินสารอง (บาท)

3. ทุนเรื อนหุ้น (บาท)

1,174

9,564

พ.ศ.2559

1,397.00

1,051

1,042

2. จานวนสมาชิกสมทบ (คน)

9,539

พ.ศ.2558
1,278.00

9,572

พ.ศ.2557

9,594

พ.ศ.2556

1. จานวนสมาชิก (คน)

รายการ

ตารางสร ุปผลการด�ำเนินงาน
พ.ศ. 2556-2561

ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง รับทราบรายงานกิจการประจาปี 2561
คณะกรรมการสหกรณ์ ออมทรั พย์ กระทรวงมหาดไทย จ ากัด ขอเสนอรายงานกิจ การ
ประจาปี 2561 ดังนี ้
สรุปการให้ บริการเงินกู้แก่ สมาชิกในปี 2561

ในปี งบประมาณ 2561 (ตั ้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ) สหกรณ์ฯ

ได้ อนุมตั ิเงินกู้ทุกประเภทให้ แก่สมาชิกในวงเงิน 2,948,499,396.87 บาท บาท หักหนี ้เดิมและเงินกองทุนผู้ค ้าประกัน
เหลือจานวนเงินที่เบิกจ่าย 1,062,280,829.87 รายละเอียดแยกได้ ดงั นี ้
ที่

จานวน

ประเภท

วงเงินที่อนุมัติ

หนีเ้ ดิม

1 เงินกู้ฉกุ เฉินสานักงานสหกรณ์
2 เงินกู้ฉกุ เฉินกระแสรายวัน(ATM) (1 ต.ค.60-30 เม.ย.61)

106
11,452

3 เงินกู้สามัญทันใจ (1 พ.ค.61-30 ก.ย.61)

8,313
923

5 เงินกู้สามัญ

1,866

2,189,456,800.00

1,681,320,209.00

6 เงินกู้สามัญอเนกประสงค์
7 เงินกู้สามัญปั นผลรายปี

1,890
624

246,203,000.00
8,214,300.00

4 เงินกู้ห้ นุ ตนเอง

999,600.00
65,644,834.81

912,275.00
58,664,002.81

46,110,124.06

4,245,652.00

-

41,864,472.06

272,876,604.00

174,515,351.00

-

98,361,253.00

3,695,000.00

504,441,591.00

11,716,657.00
-

-

234,486,343.00
8,214,300.00

3,657,541.00
-

-

828,893.00
9,913,500.00

-

94,399,500.00

12
15

4,486,434.00
9,913,500.00

10 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

47
6

94,399,500.00

12 เงินกู้พิเศษเพื่อป้องกันชีวติ และทรัพย์สนิ

15
รวมเป็ นเงิน 25,269

เงินที่เบิกจ่ าย

-

8 เงินกู้สามัญผู้สงู อายุปลอดต้ น
9 เงินกู้พิเศษเพื่อการซื ้อรถ
11 เงินกู้พิเศษเพื่อการประกอบอาชีพ

กองทุน

87,325.00
6,980,832.00

9,111,000.00
1,083,700.00
2,948,499,396.87

1,882,523,567.00

9,111,000.00

3,695,000.00

1,083,700.00
1,062,280,829.87

1) เงินกู้ฉุกเฉินสานักงานสหกรณ์ ฯ อัตราดอกเบี ้ย 6.75%
วงเงินที่อนุมัติครึ่ งหนึ่งของเงินเดือนไม่เกิน 20,000 บาทสมาชิกกู้ที่สานักงานสหกรณ์ ฯ จานวน 106 ราย
จานวนวงเงินที่อนุมตั ิ 999,600.00 บาท หักหนี ้เดิมเหลือจานวนเงินที่เบิกจ่าย 912,275.00 ราย ละเอียดแยกได้ ดงั นี ้
.

ลาดับที่
1
2
3
4

สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง ฯ
กรมราชทัณฑ์
กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน่วยงานอื่น ๆ
รวมเป็ น

จานวน
44
31
18
13
106

วงเงินที่อนุมัติ
380,700.00
336,000.00
128,700.00
154,200.00
999,600.00

หนีเ้ ดิม
2,001.00
85,324.00
87,325.00

เงินที่เบิกจ่ าย
378,699.00
250,676.00
128,700.00
154,200.00
912,275.00
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2) เงินกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน (ATM) อัตราดอกเบี ้ย 6.75 %
วงเงินที่อนุมตั ิ 3 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 100,000 บาท ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561- 30 เมษายน 2560 โดย
เงินกู้ฉกุ เฉินกระแสรายวันเป็ นเงินที่สมาชิกใช้ บริ การผ่านธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) จานวน 11,452 ครัง้ แยกได้ ดงั นี ้
ลาดับ
ที่
1
2
3
4

สังกัด

จานวน(ครัง้ )

สานักงานปลัดกระทรวง ฯ
กรมราชทัณฑ์
กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน่วยงานอื่น ๆ
รวมทัง้ สิน้

4,261
2,883
3,418
890
11,452

จานวน(บาท)

หนีเ้ ดิม(บาท) เงินที่เบิกจ่ าย(บาท)

28,240,232.31
16,067,385.50
15,847,466.00
5,489,751.00
65,644,834.81

3,378,520.00
1,519,622.00
1,525,327.00
557,363.00
6,980,832.00

24,861,712.31
14,547,763.50
14,322,139.00
4,932,388.00
58,664,002.81

3) เงินกู้สามัญทันใจ อัตราดอกเบี ้ย 6.75 %
วงเงินที่อนุมัติ 3 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 100,000 บาท ตัง้ แต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561- 30 กันยายน
2561 โดยเงินกู้สามัญทันใจเป็ นเงินที่สมาชิกใช้ บริ การผ่านธนาคารกรุงศรี อยุธยา จากัด (มหาชน) จานวน 8,313 ครัง้ แยกได้
ดังนี ้
ลาดับที่
1
2
3
4

สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง ฯ
กรมราชทัณฑ์
กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน่วยงานอื่น ๆ
รวมทัง้ สิน้

จานวน(ครัง้ )
3,260
2,004
2,435
614
8,313

จานวน(บาท)
19,648,078.00
11,119,660.06
10,963,026.00
4,379,360.00
46,110,124.06

หนีเ้ ดิม
1,876,301.00
621,991.00
1,169,551.00
577,809.00
4,245,652.00

เงินที่เบิกจ่ าย
17,771,777.00
10,497,669.06
9,793,475.00
3,801,551.00
41,864,472.06

4) เงินกู้ห้ นุ ตนเอง อัตราดอกเบี ้ย 6.75 %
เงิ น กู้ หุ้ นตนเอ งวงเงิ นไม่ เ กิ น 90 % ขอ ง ค่ า หุ้ น วงเงิ น ที่ อ นุ มั ติ จ านวน 9 2 3 รา ย
เป็ นเงิน 272,876,604.00 บาท หักหนี ้เดิมเหลือจานวนเงินที่เบิกจ่าย 98,361,253.00 ราย แยกได้ ดงั นี ้
ลาดับที่
1
2
3
4
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หน่วยงานอื่น ๆ
รวมเป็ น

จานวน
284
348
221
70
923
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วงเงินที่อนุมัติ
93,428,585.00
106,927,119.00
49,278,600.00
23,242,300.00
272,876,604.00

หนีเ้ ดิม
55,398,061.00
69,033,423.00
33,950,062.00
16,133,805.00
174,515,351.00

เงินที่เบิกจ่ าย
38,030,524.00
37,893,696.00
15,328,538.00
7,108,495.00
98,361,253.00

5) เงินกู้สามัญ อัตราดอกเบี ้ย 6.75 %
วงเงินที่ อ นุมัติไม่เกิน 3,000,000 บาท เงินกู้ สามัญ ที่ อ นุมัติจ านวน 1,866 ราย เป็ นเงิ น
2,189,456,800.00 บาท หักหนี ้เดิมและเงินกองทุนผู้ค ้าประกันเหลือจานวนเงินที่เบิกจ่าย 504,441,591.00 ราย แยกได้
ดังนี ้
ลาดับที่
1
2
3
4

สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง ฯ
กรมราชทัณฑ์
กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน่วยงานอื่น ๆ
รวมเป็ น

จานวน
805
250
703
108
1,866

วงเงินที่อนุมัติ
หนีเ้ ดิม
1,039,882,700.00 809,847,346.00
346,944,800.00 255,602,420.00
659,305,400.00 510,242,401.00
143,323,900.00 105,628,042.00
2,189,456,800.00 1,681,320,209.00

กองทุน
1,716,000.00
548,000.00
1,210,000.00
221,000.00
3,695,000.00

เงินที่เบิกจ่ าย
228,319,354.00
90,794,380.00
147,852,999.00
37,474,858.00
504,441,591.00

6) เงินกู้สามัญอเนกประสงค์ อัตราดอกเบี ้ย 5.75 % (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
วงเงินที่อนุมตั ไิ ม่เกิน 150,000 บาท เงินกู้สามัญอเนกประสงค์ที่อนุมตั ิ จานวน 1,890 ราย เป็ นเงิน
246,203,000.00 บาท หักหนี ้เดิมเหลือจานวนเงินที่เบิกจ่าย 234,486,343.00 ราย แยกได้ ดงั นี ้
ลาดับที่
1
2
3
4

สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง ฯ
กรมราชทัณฑ์
กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน่วยงานอื่น ๆ
รวมเป็ น

จานวน
827
417
513
133
1,890

วงเงินที่อนุมัติ
107,178,000.00
55,690,000.00
64,960,000.00
18,375,000.00
246,203,000.00

หนีเ้ ดิม
4,553,385.00
3,847,845.00
2,340,758.00
974,669.00
11,716,657.00

เงินที่เบิกจ่ าย
102,624,615.00
51,842,155.00
62,619,242.00
17,400,331.00
234,486,343.00

7) เงินกู้สามัญปั นผลรายปี อัตราดอกเบี ้ย 6 % (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
วงเงินที่อนุมตั ไิ ม่เกิน 80% ของเงินปั นผลที่ได้ รับของปี ที่ผ่านมา เงินกู้สามัญปั นผลรายปี ที่อนุมตั ิ
จานวน 624 ราย เป็ นเงิน 8,214,300.00 บาท
ลาดับที่
1
2
3
4

สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง ฯ
กรมราชทัณฑ์
กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน่วยงานอื่น ๆ
รวมเป็ น

จานวน
263
126
189
46
624

วงเงินที่อนุมัติ
3,770,100.00
1,885,600.00
1,980,100.00
578,500.00
8,214,300.00

เงินที่เบิกจ่ าย
3,770,100.00
1,885,600.00
1,980,100.00
578,500.00
8,214,300.00
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8) เงินกู้สามัญผ้ สูงอายุปลอดต้ น อัตราดอกเบี ้ย 6 % (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
วงเงิ น ที่ อ นุมัติ ไ ม่เ กิ น 90% ของทุน เรื อ นหุ้น เงิ น กู้ส ามัญ ผ้ สูง อายุป ลอดต้ น ที่ อ นุ มัติ จ านวน
12 ราย เป็ นเงิน 4,486,434.00 บาท หักหนี ้เดิมเหลือจานวนเงินที่เบิกจ่าย 504,441,591.00 ราย แยกได้ ดงั นี ้
ลาดับที่
1
2
3
4

สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง ฯ
กรมราชทัณฑ์
กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน่วยงานอื่น ๆ
รวมเป็ น

จานวน
8
3
1
12

วงเงินที่อนุมัติ
3,043,674.00
1,099,800.00
342,960.00
4,486,434.00

หนีเ้ ดิม
2,295,450.00
1,019,131.00
342,960.00
3,657,541.00

เงินที่เบิกจ่ าย
748,224.00
80,669.00
828,893.00

9) เงินกู้พเิ ศษเพื่อซือ้ รถยนต์ อัตราดอกเบี ้ย 4.50 % (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
วงเงินที่อนุมตั ไิ ม่เกิน 1,500,000 บาท เงินกู้พเิ ศษเพื่อซื ้อรถยนต์ที่อนุมตั จิ านวน 15 ราย
เป็ นเงิน 9,913,500.00 บาท
ลาดับที่
1
2
3
4

สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง ฯ
กรมราชทัณฑ์
กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน่วยงานอื่น ๆ
รวมเป็ น

จานวน
9
1
2
3
15

วงเงินที่อนุมัติ
5,258,500.00
600,000.00
1,550,000.00
2,505,000.00
9,913,500.00

เงินที่เบิกจ่ าย
5,258,500.00
600,000.00
1,550,000.00
2,505,000.00
9,913,500.00

10 เงินกู้พเิ ศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ อัตราดอกเบี ้ย 4.50 % (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
วงเงิ น ที่ อ นุ มั ติ ไ ม่ เ กิ น 8,000,000 บาท เงิ น กู้ พิ เ ศษเพื่ อ การเคหะสงเคราะห์ ที่ อ นุ มั ติ
จานวน 47 ราย เป็ นเงิน 94,399,500.00 บาท
ลาดับที่
1
2
3
4
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กรมราชทัณฑ์
กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน่วยงานอื่น ๆ
รวมเป็ น
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จานวน
27
5
9
6
47

วงเงินที่อนุมัติ
55,999,500.00
8,110,000.00
21,930,000.00
8,360,000.00
94,399,500.00

เงินที่เบิกจ่ าย
55,999,500.00
8,110,000.00
21,930,000.00
8,360,000.00
94,399,500.00

11) เงินกู้พเิ ศษเพื่อส่ งเสริมการประกอบอาชีพ อัตราดอกเบี ้ย 5.75% (ไม่มีเฉลี่ยคืน)
วงเงินที่อนุมตั ไิ ม่เกิน 8,000,000 บาท เงินกู้พเิ ศษเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพที่อนุมตั ิ
จานวน 6 ราย เป็ นเงิน 9,111,000.00 บาท
ลาดับที่
1
2
3
4

สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง ฯ
กรมราชทัณฑ์
กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน่วยงานอื่น ๆ
รวมเป็ น

จานวน
4
1
1
6

วงเงินที่อนุมัติ
5,536,000.00
1,775,000.00
1,800,000.00
9,111,000.00

เงินที่เบิกจ่ าย
5,536,000.00
1,775,000.00
1,800,000.00
9,111,000.00

12) เงินกู้พเิ ศษเพื่อป้ องกันชีวติ และทรัพย์ สิน อัตราดอกเบี ้ย 6.25 %
เงินกู้พเิ ศษเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สนิ ที่อนุมตั ิจานวน 15 ราย เป็ นเงิน 1,083,700.00 บาท
ลาดับที่
1
2
3
4

สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวง ฯ
กรมราชทัณฑ์
กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน่วยงานอื่น ๆ
รวมเป็ น

จานวน
8
4
2
1
15

วงเงินที่อนุมัติ
594,000.00
212,300.00
189,400.00
88,000.00
1,083,700.00

เงินที่เบิกจ่ าย
594,000.00
212,300.00
189,400.00
88,000.00
1,083,700.00

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
มติท่ ีประชุม
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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สรุ ปการเบิกจ่ ายกองทุนทุกประเภทต่ าง ๆ ประจาปี 2561 ( ต ค. 60 - ก.ย. 61 )
11,465,810.00

บาท

945,500.00

บาท

3. กองทุนเกษียณอายุราชการ

11,341,500.00

บาท

4. กองทุนช่ วยเหลือผู้คา้ ประกัน

2,465,395.00

บาท

26,218,205.00

บาท

1. กองทุนสาธารณประโยชน์
2. กองทุนสวัสดิการ

รวมยอดรวมทัง้ สิน้

การเบิกจ่ ายเงินกองทุนสาธารณประโยชน์ ประจาปี 2561 ( ต.ค. 60 - ก.ย. 61 )
ทุนสาธารณประโยชน์ เบิกจ่ ายทัง้ สิน้ 733 ราย รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 11,465,810.- บาท แยกเป็ น
ประเภท

จานวน ( ราย )

จานวนเงิน / บาท

1) ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร

252

634,000.00

2) สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม

73

9,100,000.00

3) สวัสดิการคูส่ มรสมาชิกถึงแก่กรรม

15

75,000.00

4) สวัสดิการบิดามารดาสมาชิกถึงแก่กรรม

288

1,440,000.00

5) สวัสดิการผู้ประสบภัย ( อุทกภัย )

94

187,810.00

6) สวัสดิการผู้ประสบภัย ( วาตภัย )

11

29,000.00

733

11,465,810.00

รวม

1) ทุนส่ งเสริมการศึกษาบุตร สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร
กาลังศึกษาปี 2560 จานวน 252 ทุน เป็ นเงิน 634,000.- บาท แยกเป็ น
• ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา จานวน 62 ทุน เป็ นเงิน 124,000.- บาท
• ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า จานวน 120 ทุน เป็ นเงิน 300,000.- บาท
• ระดับอนุปริญญา – ปริญญาตรี จานวน 70 ทุน เป็ นเงิน 210,000.- บาท
เป็ นเงิน 634,000.- บาท รวม 252 ทุน เป็ นเงิน 634,000.- บาท
อนุบาล –
มัธยมศึกษา อนุปริ ญญา
ประถมศึกษา หรือเทียบเท่ า -ปริญญาตรี
1. กรมราชทัณฑ์ (ประจาปี 2560)
124,000
300,000
210,000
หน่ วยงาน

รวม 1 หน่ วยงาน
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300,000

210,000

ทุน

เงิน/บาท

252

634,000.00

252

634,000.00

2 ) สวัสดิการสมาชิกถึงแก่ กรรม สหกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ ได้ จ่ายเงินสวัสดิการช่ วยเหลือ
สมาชิกถึงแก่ กรรม จานวน 73 ราย เป็ นเงินทัง้ สิน้ 9,100,000.- บาท
หน่ วยงาน

จานวน ( ราย )

จานวนเงิน / บาท

1. สานักงานปลัดกระทรวง

25

2,850,000.00

2. กรมราชทัณฑ์

31

4,225,000.00

3. กรมโยธาธิการและผังเมือง

13

1,500,000.00

4. หน่วยงานอื่น ๆ

4

525,000.00

73

9,100,000.00

รวม 4 หน่ วยงาน

3 ) สวัสดิการคู่สมรส / บุตรสมาชิกถึงแก่ กรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ จ่ายเงิน
สวัสดิการช่วยเหลือค่าทาศพ จานวน 15 ราย เป็ นเงินทัง้ สิน้ 75,000.- บาท
หน่ วยงาน

จานวน ( ราย )

จานวนเงิน / บาท

1. สานักงานปลัดกระทรวง

7

35,000.00

2. กรมราชทัณฑ์

6

30,000.00

3. กรมโยธาธิการและผังเมือง

2

10,000.00

15

75,000.00

รวม 3 หน่ วยงาน

4) สวัสดิการบิดามาดาสมาชิกถึงแก่ กรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ จ่ายเงิน
สวัสดิการช่วยเหลือค่าทาศพ จานวน 288 ราย เป็ นเงินทัง้ สิน้ 1,440,000.- บาท
หน่ วยงาน
1. สานักงานปลัดกระทรวง

จานวน ( ราย )
96

จานวนเงิน / บาท
480,000.00

2. กรมราชทัณฑ์

85

425,000.00

3. กรมโยธาธิการและผังเมือง

72

360,000.00

4. หน่วยงานอื่น ๆ

35

175,000.00

288

1,440,000.00

รวม 4 หน่ วยงาน
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5 ) สวัสดิการช่ วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย (อุทกภัย) สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ จ่ายเงินสวัสดิการ
ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย จานวน 94 ราย เป็ นเงินทัง้ สิน้ 187,810.- บาท
หน่ วยงาน
1. สานักงานปลัดกระทรวง

จานวน ( ราย )
40

จานวนเงิน / บาท
80,000.00

2. กรมราชทัณฑ์

41

81,810.00

3. กรมโยธาธิการและผังเมือง

11

22,000.00

4. หน่วยงานอื่น ๆ

2

4,000.00

94

187,810.00

รวม 4 หน่ วยงาน

6 ) สวัสดิการช่ วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย (วาตภัย ) สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ จ่ายเงินสวัสดิการ
ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย จานวน 11 ราย เป็ นเงินทัง้ สิน้ 29,000.- บาท
หน่ วยงาน
1. สานักงานปลัดกระทรวง

จานวน ( ราย )
6

จานวนเงิน / บาท
15,000.00

2. กรมราชทัณฑ์

2

5,000.00

3. กรมโยธาธิการและผังเมือง

3

9,000.00

11

29,000.00

รวม 3 หน่ วยงาน
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การเบิกจ่ ายเงินกองทุนสวัสดิการ ประจาปี 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)
เงินกองทุนสวัสดิการ เบิกจ่ ายทัง้ สิน้ 170 ราย รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 945,500.- บาท แยกเป็ น
ประเภท
1) การศึกษา

จานวน ( ราย )
21

จานวนเงิน / บาท
21,000.00

2) การศาสนา

8

8,000.00

3) การสมรส

24

24,000.00

4) การรับขวัญบุตร

73

73,000.00

5) การเป็ นคนโสด

6

12,000.00

รวมยอดนี ้
6) เงินยืมเพื่อการศึกษา

132
38

138,000.00
807,500.00

รวมทัง้ หมด

170

945,500.00

1) การศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ จ่ายเป็ นเงินสวัสดิการช่วยเหลือ สมาชิกทีส่ าเร็ จการศึกษา
ปริ ญญาตรีหรือปริญญาโทหรือปริญญาเอก จานวน 21 ราย เป็ นเงินทัง้ สิน้ 21,000.-บาท
หน่ วยงาน
1. สานักงานปลัดกระทรวง

จานวน ( ราย )
12

2. กรมโยธาธิการและผังเมือง

9

9,000.00

21

21,000.00

รวม 2 หน่ วยงาน

จานวนเงิน / บาท
12,000.00

2) การศาสนา สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกอุปสมบทหรื อ
บวชชี ตามหลักพุทธศาสนา จานวน 8 ราย เป็ นเงินทัง้ สิน้ 8,000.- บาท
หน่ วยงาน
1. สานักงานปลัดกระทรวง

จานวน ( ราย )
5

2. กรมโยธาธิการและผังเมือง

2

2,000.00

3. หน่วยงานอื่น ๆ

1

1,000.00

8

8,000.00

รวม 3 หน่ วยงาน

จานวนเงิน / บาท
5,000.00
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3) การสมรส สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกทีจ่ ดทะเบียน
สมรสตามกฎหมาย จานวน 24 ราย เป็ นเงินทัง้ สิน้ 24,000.- บาท
หน่ วยงาน
1. สานักงานปลัดกระทรวง

จานวน ( ราย )
10

จานวนเงิน / บาท
10,000.00

2. กรมราชทัณฑ์

3

3,000.00

3. กรมโยธาธิการและผังเมือง

7

7,000.00

4. หน่วยงานอื่น ๆ

4

4,000.00

24

24,000.00

รวม 4 หน่ วยงาน

4) การรั บขวัญบุตร สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกทีม่ ีบตุ ร
โดยชอบด้ วยกฎหมาย จานวน 73 ราย เป็ นเงินทัง้ สิน้ 73,000.- บาท
หน่ วยงาน
1. สานักงานปลัดกระทรวง

จานวน ( ราย )
25

จานวนเงิน / บาท
25,000.00

2. กรมราชทัณฑ์

8

8,000.00

3. กรมโยธาธิการและผังเมือง

32

32,000.00

4. หน่วยงานอื่น ๆ

8

8,000.00

73

73,000.00

รวม 4 หน่ วยงาน

5) การเป็ นคนโสด สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ จ่ายเงินสวัสดิการ จานวน 6 ราย
เป็ นเงินทัง้ สิน้ 12,000.- บาท
หน่ วยงาน
1. สานักงานปลัดกระทรวง

จานวน ( ราย )
3

2. กรมโยธาธิการและผังเมือง

3

6,000.00

6

12,000.00

รวม 2 หน่ วยงาน
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จานวนเงิน / บาท
6,000.00

6) เงินยืมเพื่อการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ จ่ายอนุมตั เิ งินยืมกรณีเพื่อการศึกษา
สมาชิก / บุตร / คูส่ มรส จานวน 38 ราย เป็ นเงินทัง้ สิน้ 807,500.- บาท
หน่ วยงาน
1. สานักงานปลัดกระทรวง

จานวน ( ราย )
24

จานวนเงิน / บาท
508,500.00

2. กรมราชทัณฑ์

3

70,900.00

3. กรมโยธาธิการและผังเมือง

10

199,500.00

4. หน่วยงานอื่น ๆ

1

28,600.00

38

807,500.00

รวม 4 หน่ วยงาน

การเบิกจ่ ายเงินกองทุนเกษียณ ประจาปี 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)
เงินกองทุนเกษียณอายุราชการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ จ่ายเงินกองทุนแก่สมาชิกทีเ่ กษียณอายุราชการ ( สมาชิกทีเ่ กษียณอายุราชการ
เกษียณอายุก่อนกาหนด และสมาชิกทีข่ อลาออกจากราชการ ) จานวน 318 ราย
เป็ นเงินทัง้ สิน้ 11,341,500.- บาท
ประเภทเงินกองทุนเกษียณอายุ
1) กรณีเกษียณอายุราชการ ( ครบหกสิบปี )
2) กรณีสมาชิกลาออกจากราชการ
รวม

จานวน ( ราย )

จานวนเงิน / บาท

263

10,164,000.00

55

1,177,500.00

318

11,341,500.00

1) กรณีเกษียณอายุราชการ ( ครบหกสิบปี ) จานวน 263 ราย เป็ นเงินทัง้ สิน้ 10,164,000.- บาท
หน่ วยงาน
1. สานักงานปลัดกระทรวง

จานวน ( ราย )
109

จานวนเงิน / บาท
4,211,000.00

2. กรมราชทัณฑ์

97

3,850,000.00

3. กรมโยธาธิการและผังเมือง

33

1,183,000.00

4. หน่วยงานอื่น ๆ

24

920,000.00

263

10,164,000.00

รวม 4 หน่ วยงาน
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2) กรณีสมาชิกลาออกจากราชการ จานวน 55 ราย เป็ นเงินทัง้ สิน้ 1,177,500.- บาท
หน่ วยงาน
1. สานักงานปลัดกระทรวง

จานวน ( ราย )
16

จานวนเงิน / บาท
357,500.00

2. กรมราชทัณฑ์

13

332,500.00

3. กรมโยธาธิการและผังเมือง

18

335,000.00

4. หน่วยงานอื่น ๆ

8

152,500.00

55

1,177,500.00

รวม 4 หน่ วยงาน

การเบิกจ่ ายกองทุนผู้คา้ ประกัน ประจาปี 2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)
เงินกองทุนช่ วยเหลือผู้คา้ ประกันเงินกู้สามัญกรณีผ้ กู ้ ถู ึงแก่ กรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ จ่ายเงินกองทุนแก่สมาชิกของกองทุนซึ่งถึงแก่กรรม จานวน 11 ราย
เป็ นเงินทัง้ สิน้ 2,465,395.- บาท
หน่ วยงาน
1. สานักงานปลัดกระทรวง

จานวน ( ราย )
3

จานวนเงิน / บาท
835,515.00

2. กรมราชทัณฑ์

5

1,244,643.00

3. กรมโยธาธิการและผังเมือง

2

302,312.00

4. หน่วยงานอื่น ๆ

1

82,925.00

11

2,465,395.00

รวม 4 หน่ วยงาน
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ระเบียบวาระที่ 3.2
เรือ่ ง
รับทราบการรับสมาชิกใหม่ และสมาชิกลาออก
จากสหกรณ์ออมทรัพย์
ระหว่างปี 2561

ระเบียบวาระที่ 3.2
เรื่อง รับทราบการรับสมาชิกใหม่และสมาชิกลาออก
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ ระหว่างปี 2561
เลขานุการ แจ้งยอดจ�ำนวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เมื่อสิ้นปี 2561 เพื่อที่ประชุมทราบ
ดังนี้
เมื่อสิ้นปี 2560 (30 กันยายน 2560)       

สมาชิก

สมาชิกสมทบ

ยอดยกมา
รับสมาชิกเพิ่ม
สมาชิกออกระหว่างปี
สมาชิกถึงแก่กรรม
สมาชิกลาออกระหว่างปี

9,592 คน
185 คน

1,278 คน
194 คน

62 คน
157 คน

5 คน
70 คน

9,558 คน

1,397 คน

รวมยอด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 3.3
เรือ่ ง
รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2561

ระเบียบวาระที่ 3.3
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจ�ำปี 2561
มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 ได้คัดเลือกให้ น.ส. รักดี ธัญญนิติประเสริฐ
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจ�ำปี 2561 นั้น น.ส. รักดีฯ ได้ท�ำการตรวจสอบกิจการ
ประจ�ำปี 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการประจ�ำปี 2561 ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
มติที่ประชุม................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 3.4
เรือ่ ง
รับทราบงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี 2562
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ระเบียบวาระที่ 3.4
เรื่อง รับทราบงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี 2562
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 2562
(ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) ที่ได้จัดท�ำขึ้น โดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้พิจารณาตามวัตถุประสงค์และแผนงานการด�ำเนินงาน ธุรกิจ และภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมแล้ว จึงเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2562 ไว้เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น
58,987,000 บาท เพิ่มจากปีที่แล้ว ร้อยละ 15.77%
2.2 หลักเกณฑ์การพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณ คือ
1) หมวดเงินเดือน / สวัสดิการพนักงาน
2) หมวดค่าตอบแทน
3) หมวดค่าใช้สอยและวัสดุ
4) หมวดกองทุน
5) หมวดค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง
6) หมวดเงินส�ำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น
		

จ�ำนวน 14,055,000 บาท
จ�ำนวน 3,732,000 บาท
จ�ำนวน 15,700,000 บาท
จ�ำนวน 23,500,000 บาท
จ�ำนวน 1,500,000 บาท
จ�ำนวน
500,000 บาท

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม....................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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งบประมาณของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด
จาแนกตามหมวดรายจ่าย ประจาปี 2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

ที่
1
2
3
4
5
6

งบประมาณ ปี 2561
หมวดรายจ่าย
งบประมาณ
งบประมาณ
%
%
ขอตั้ง
ทีจ่ ่ายจริง
เงินเดือน สวัสดิการพนักงาน
13,130,000.00 25.77 12,483,586.00 26.91
ค่าตอบแทน
3,552,000.00 6.97 3,357,100.00 7.24
ค่าใช้สอย และวัสดุ
15,270,000.00 29.97 14,312,870.65 30.86
เงินสมทบกองทุน
16,000,000.00 31.40 16,000,000.00 34.49
231,843.20 0.50
ค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง
2,500,000.00 4.91
เงินสารองจ่ายเพือ่ กรณีฉกุ เฉิน หรือจาเป็น
500,000.00 0.98
0.00 0.00
รวม
50,952,000.00 100 46,385,399.85 100

งบประมาณ
%
ปี 2562
ทีข่ อตั้ง
14,055,000.00 23.83
3,732,000.00 6.33
15,700,000.00 26.62
23,500,000.00 39.84
1,500,000.00 2.54
500,000.00 0.85
58,987,000.00 100

หมายเหตุ งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2562 ทุกหมวดรายจ่ายให้ถวั จ่ายได้ เพิม่ จากปีทแี่ ล้วร้อยละ 15.77 %
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หมายเหตุ
ตาราง 1
ตาราง 2
ตาราง 3
ตาราง 4
ตาราง 5
ตาราง 6

ตารางที่ 1

ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

หมวดรายจ่าย
เงินเดือน
ค่าครองชีพ
ค่าตอบแทน
ค่าล่วงเวลา
ค่าสวัสดิการ
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
รวม

งบประมาณหมวดเงินเดือน / สวัสดิการพนักงาน
ประจาปี 2562
งบประมาณ ปี 2561
งบประมาณ
งบประมาณ
ขอตั้ง
ทีจ่ ่ายจริง
11,600,000.00 11,072,772.00
348,000.00
320,000.00
162,000.00
120,000.00
350,000.00
349,000.00
370,000.00
369,694.00
300,000.00
252,120.00
13,130,000.00 12,483,586.00

งบประมาณ
ปี 2562
ทีข่ อตั้ง
12,440,000.00
395,000.00
200,000.00
360,000.00
370,000.00
290,000.00
14,055,000.00

หมายเหตุ

รายละเอียดการขอตั้ง
1. เงินเดือนของเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ฯ จานวน 27 คน และลูกจ้างชั่วคราว 5 คน
และขออนุมัติจดั จ้างลูกจ้าง 2 คน เดือนละ 1,036,780.- บาท
5. ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ มท. ว่าด้วยการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2531
ตรวจสุขภาพประจาปี คณะกรรมการ / พนักงาน / ค่ารักษาพยาบาล
6. ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 (นายจ้างสมทบ 5 %)

ตารางที่ 2

งบประมาณหมวดค่าตอบแทน
ประจาปี 2562
ลาดับ
ที่

หมวดรายจ่าย

1 ค่าเบีย้ ประชุม
2 ค่าตอบแทน (คณะกรรมการ)
3 ค่าตอบแทน (ค่ายานพาหนะ)
รวม

งบประมาณ ปี 2561
งบประมาณ
งบประมาณ
ขอตั้ง
ทีจ่ ่ายจริง
1,500,000.00 1,365,100.00
972,000.00
912,000.00
1,080,000.00 1,080,000.00
3,552,000.00 3,357,100.00

งบประมาณ
ปี 2562
ทีข่ อตั้ง
1,500,000.00
1,152,000.00
1,080,000.00
3,732,000.00

หมายเหตุ
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ตารางที่ 3

งบประมาณหมวดค่าใช้สอย และวัสดุ
ประจาปี 2562
ลาดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

งบประมาณ ปี 2561
หมวดรายจ่าย
งบประมาณ
งบประมาณ
ขอตั้ง
ทีจ่ ่ายจริง
ค่ารับรอง
150,000.00
148,869.00
ค่าใช้สอยทัว่ ไป
500,000.00
499,929.99
ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับยานพาหนะ
100,000.00
95,779.30
ค่าซ่อมแซมและดูแลรักษาครุภัณฑ์
150,000.00
111,341.43
ค่าพัฒนาดูแลระบบคอมพิวเตอร์
500,000.00
103,117.17
ค่าบารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
120,000.00
120,000.00
ค่าติดตั้งดูแลระบบไฟฟ้า/ลิฟท์/ระบบป้องกัน Virus
40,000.00
29,325.00
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
120,000.00
118,000.00
ค่าตรวจสอบกิจการ
70,000.00
70,000.00
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินคดี
350,000.00
349,300.00
ค่าโทรศัพท์/ค่า sms
130,000.00
129,770.44
ค่าไฟฟ้า
520,000.00
473,668.24
ค่าไปรษณีย์
300,000.00
299,894.00
ค่าธรรมเนียมธนาคาร / อื่นๆ
220,000.00
219,508.96
ค่าทาความสะอาด/ดูแลรักษาสานักงาน
340,000.00
339,500.00
ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์
60,000.00
0.00
ค่าวัสดุสานักงาน
450,000.00
324,525.12
ค่าแบบพิมพ์
550,000.00
315,400.80
ค่าจัดพิมพ์รายงานกิจการประจาปี,แบบพิมพ์อื่นๆ
180,000.00
179,700.00
ค่าพัฒนาสมาชิก กรรมการ และจนท.
2,700,000.00 2,699,414.80
ค่าของชาร่วย/อาหารสมาชิกในวันประชุม
6,500,000.00 6,467,100.00
ค่าใช้จา่ ยในการจัดประชุม
700,000.00
699,726.40
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
520,000.00
519,000.00
รวม
15,270,000.00 14,312,870.65
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งบประมาณ
ปี 2562
ทีข่ อตั้ง
150,000.00
500,000.00
120,000.00
150,000.00
680,000.00
120,000.00
50,000.00
130,000.00
80,000.00
400,000.00
140,000.00
500,000.00
300,000.00
220,000.00
350,000.00
0.00
450,000.00
550,000.00
180,000.00
2,900,000.00
6,500,000.00
700,000.00
530,000.00
15,700,000.00

หมายเหตุ

คำชี้แจง
(1) ค่ารับรอง

- เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม สาหรับรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาเยี่ยมชมกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มท. ตลอดเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ
- สาหรับประธาน ,รองประธาน ,กรรมการ ,ผู้จัดการ และพนักงานผู้ที่สหกรณ์มอบหมาย
ให้ไปปฎิบัติงาน
(2) ค่าใช้สอยทั่วไป - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในสานักงาน - ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
(5) ค่าพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
1. ระบบคอมพิวเตอร์
2. ค่าพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น
3. ค่าระบบคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
รวม

300,000.180,000.200,000.680,000.-

บาท
บาท
บาท
บำท

(14) ค่าธรรมเนียม
- เป็นค่าธรรมเนียมธนาคารที่ตัวแทนส่งเงินหุ้นและยอดชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์
- เป็นค่าธรรมเนียมจัดทาดร๊าฟ หรือโอนเงินให้แก่สมาชิกหน่วยงานต่าง ๆ
- ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
(21) ค่าของชาร่วยสมาชิกในการประชุมใหญ่ คนละ 500.- บาท / ค่าอาหารคนละ 100.- บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่
1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกรรมการฯ ส่วนกลาง
300,000.- บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกรรมการฯ ส่วนภูมิภาค
350,000.- บาท
3. ค่าใช้จ่ายทั่วไป
50,000.- บาท
รวม 700,000.- บำท
(23) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน
เป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ช่วยเก็บ
รวบรวมและส่งเงินได้รายเดือนของสมาชิกให้สหกรณ์ ฯ รายละ 50 บาท / คน
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ตารางที่ 4

กองทุน
ประจาปี 2562
ลาดับ
ที่

งบประมาณ ปี 2561
งบประมาณ
งบประมาณ
ขอตั้ง
ทีจ่ ่ายจริง
10,000,000.00 10,000,000.00
6,000,000.00 6,000,000.00
16,000,000.00 16,000,000.00

หมวดรายจ่าย

1 เงินสมทบกองทุนเกษียณอายุราชการ
2 เงินสมทบกองทุนสาธารณประโยชน์
รวม

งบประมาณ
ปี 2562
ทีข่ อตั้ง
11,500,000.00
12,000,000.00
23,500,000.00

หมายเหตุ

คาชี้แจง
- ตามระเบียบฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ ว่าด้วยกองทุนเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2542
- ตามระเบียบฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ ว่าด้วยกองทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2542

ตารางที่ 5

งบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง
ประจาปี 2562
ลาดับ
ที่

หมวดรายจ่าย

1 ครุภัณฑ์สานักงาน
2 ปรับปรุงสานักงาน
รวม

งบประมาณ ปี 2561
งบประมาณ
งบประมาณ
ขอตั้ง
ทีจ่ ่ายจริง
1,500,000.00
231,843.20
1,000,000.00
0.00
2,500,000.00
231,843.20

งบประมาณ
ปี 2562
ทีข่ อตั้ง
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00

คาชี้แจง
- งบประมาณค่าครุภัณฑ์สานักงานได้ตั้งไว้เพือ่ จัดหาครุภัณฑ์สานักงานทีจ่ าเป็นต้องใช้ปฏิบัติงาน ,ทดแทนทีห่ มดอายุ
และทดแทนครุภัณฑ์ของเดิมทีช่ ารุด ,ระบบโทรศัพท์ ,คอมพิวเตอร์สานักงาน ,จัดการระบบงานสแกนเอกสาร
- เป็นค่าใช้จา่ ยในการปรับปรุงสานักงานสหกรณ์ให้เหมาะสม เพือ่ อานวยความสะดวกแก่สมาชิก
- ปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร ,สัญญา ,และฝ่ายตรวจสอบ เพือ่ ให้พนักงานในฝ่ายอยู่เป็นสัดส่วนเฉพาะ
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หมายเหตุ

ตารางที่ 6

เงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
ประจาปี 2562
ลาดับ
ที่

หมวดรายจ่าย

1 เงินสารองจ่ายเพือ่ กรณีฉกุ เฉิน หรือจาเป็น
รวม

งบประมาณ ปี 2561
งบประมาณ
งบประมาณ
ขอตั้ง
ทีจ่ ่ายจริง
500,000.00
0.00
500,000.00
0.00

งบประมาณ
ปี 2562
ทีข่ อตั้ง
500,000.00
500,000.00

หมายเหตุ

- เป็นงบประมาณทีต่ ั้งสารองไว้เพือ่ จ่ายกรณีฉกุ เฉิน หรือจาเป็นเมื่องบประมาณทีข่ อตั้งในหมวดอื่นๆ หมดลง
และสารองไว้กรณีจาเป็นต้องดาเนินการตามมติคณะกรรมการฯ
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ระเบียบวาระที่ 4
เรือ่ ง เพือ่ พิจารณา
4.1 พิจารณางบด ุล งบก�ำไรขาดท ุน งบกระแสเงินสด
ประจ�ำปี 2561
4.2 พิจารณาจัดสรรก�ำไรส ุทธิ ประจ�ำปี 2561
4.3 พิจารณาก�ำหนดวงเงินทีส่ หกรณ์ฯ อาจกย้ ู มื
ประจ�ำปี 2562
4.4 การเลือกผูต้ รวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2562
4.5 การเลือกและก�ำหนดค่าธรรมเนียมผูส้ อบบัญชี
ประจ�ำปี 2562
4.6 อืน่ ๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ 4.1
เรือ่ ง
พิจารณางบด ุล งบก�ำไรขาดท ุน งบกระแสเงินสด
ประจ�ำปี 2561

ระเบียบวาระที่ 4.1
เรื่อง พิจารณางบดุล งบก�ำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
ประจ�ำปี 2561
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2560 ได้คัดเลือกให้ ส�ำนักงานสอบบัญชี
เอส.บี. จ�ำกัด โดย น.ส. สุขนิจ ปัญญางาม เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจ�ำปีทางบัญชี สิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2561 นั้น ทางส�ำนักงานฯ ได้ท�ำการตรวจสอบบัญชี ประจ�ำปี 2561
(วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) ได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบบัญชี
ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุมใหญ่...............................................................................................................
.........................................................................................................................................
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ

นายทะเบียนสหกรณ์

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์ ออมทรัพย์ กระทรวงมหาดไทย จํากัด ซึ� งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที� 30 กันยายน 2561 งบกําไรขาดทุ น และงบกระแสเงิ นสดสําหรั บปี สิ� นสุ ดวันเดี ยวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที�สาํ คัญ
ข้า พเจ้า เห็ น ว่า งบการเงิ น ข้า งต้น นี� แสดงฐานะการเงิ น ของ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก ระทรวงมหาดไทย จํ า กัด ณ วัน ที�
30 กันยายน 2561 ผลการดําเนิ นงาน และกระแสเงินสดสําหรับปี สิ� นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ความรับผิดชอบของข้าพเจ้า
ได้กล่าวไว้วรรคของความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระ
จากสหกรณ์ และได้ปฏิ บ ัติตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญ ชี สหกรณ์ ตามระเบี ยบนายทะเบี ยนสหกรณ์ ข า้ พเจ้าเชื� อ ว่าหลักฐาน
การสอบบัญชีที�ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื�องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื� องสําคัญในการตรวจสอบ คื อ เรื� องต่างๆ ที� มีนัยสําคัญที� สุดตามดุ ลยพินิจเยี�ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื� องเหล่านี� มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั�งนี� ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื� องเหล่านี�
เรื� องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื� องมีดงั ต่อไปนี�
1. ตามที�แสดงในงบกําไรขาดทุน สหกรณ์มีรายได้ดอกเบี�ยจากเงินให้กยู้ ืมในปี 2561 จํานวนเงิน 387,461,991.00 บาท
คิดเป็ นร้อยละ 71.77 ของรายได้รวม ซึ� งเป็ นเรื� องสําคัญในการตรวจสอบ เนื� องจากรายได้ดงั กล่าวมีจาํ นวนเงินที�เป็ นสาระสําคัญและ
เกิดจากสัญญาเงินให้กยู้ ืมแต่ละประเภทซึ� งมีเงื�อนไขการคํานวณดอกเบี�ยในอัตราที�แตกต่างกัน นอกจากนี� การรับรู ้รายได้ดอกเบี�ย
ให้กมู้ ีการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และจะหยุดการคิดดอกเบี�ยในกรณี ที�ลกู หนี�ชาํ ระหนี�ไม่ตรงตามกําหนดเวลา
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการประเมินและสุ่ มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ที�เกี�ยวข้องกับการรับรู ้รายได้
ดอกเบี�ยเงินให้กู้ และระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศที�เกี�ยวข้องกับการคํานวณดอกเบี�ยเงินให้กู้ นอกจากนี� ข้าพเจ้าได้สุ่ม
ตรวจสอบสัญญาเงิ นให้กูว้ ่ามีการรั บรายได้ดอกเบี� ยเงิ นให้กูเ้ ป็ นไปตามเงื� อนไขในสัญญาและสอดคล้องกับนโยบายการบัญชี ที�
สหกรณ์ใช้และตามที�ระเบียบนายทะเบี ยนสหกรณ์กาํ หนด รวมทั�งข้าพเจ้าได้ทาํ การวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบข้อมูลบัญชี รายได้และ
สุ่ มตรวจสอบรายการปรับปรุ งบัญชีที�สาํ คัญ
2. ตามที�กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ณ วันที� 30 กันยายน 2561 สหกรณ์ฯ มีเงินฝากสหกรณ์อื�น จํานวนเงิน
2,877,560,131.32 บาท (คิดเป็ นร้อยละ 27.00 ของสิ นทรัพย์ท� งั สิ� น) และไม่มีการตั�งค่าเผื�อเงินฝากสหกรณ์อื�นสงสัยจะสู ญ ซึ� งเป็ น
เรื� องสําคัญในการตรวจสอบ เนื� องจากสหกรณ์ได้ประมาณการค่าเผื�อเงินฝากสหกรณ์อื�นสงสัยจะสู ญโดยใช้ดุลยพินิจและข้อสมมติ
ต่างๆ ในการพิจารณาเกี�ยวกับการถอนเงินฝากสหกรณ์อื�น
ข้าพเจ้าตรวจสอบบัญชี เงิ นฝากสหกรณ์อื�นที� สําคัญ และส่ งหนังสื อยืนยันยอดเงิ นฝากสหกรณ์อื�น เพื�อพิจารณาสถานะ
การถอนเงินได้และใช้ดุลยพินิจในการวิเคราะห์ฐานะการเงิ นของสหกรณ์ผรู ้ ับฝากเงินเปรี ยบเทียบกับปี ที�ผ่านมาว่ามีความมัน� คง
เพียงพอ เพื�อใช้ประกอบการประมาณการตั�งค่าเผือ� เงินฝากสหกรณ์อื�นสงสัยจะสู ญตามระเบียบหรื อประกาศที�นายทะเบียนกําหนด
3. ตามที�กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 ณ วันที� 30 กันยายน 2561 สหกรณ์มีเงินให้กยู้ ืมจํานวนเงิน
6,901,204,360.06 บาท โดยมี ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญเป็ นจํานวนเงิน 1,182,484.20 บาท เงิ นให้กูย้ ืม-สุ ทธิ เป็ นจํานวนเงิน
6,900,021,875.86 บาท (คิ ดเป็ นร้ อยละ 64.74 ของสิ นทรั พย์ท� งั สิ� น) และตามที� กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 6
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สหกรณ์มีลูกหนี�จาํ นวนเงิน 56,206,236.45 บาท โดยมีค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญเป็ นจํานวนเงิน 19,579,799.78 บาท ลูกหนี� -สุ ทธิ เป็ น
จํานวนเงิน 36,626,436.67 บาท (คิดเป็ นร้อยละ 0.34 ของสิ นทรัพย์ท� งั สิ� น) ซึ� งเป็ นเรื� องสําคัญในการตรวจสอบ เนื� องจากการ
ประมาณการค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญต้องเป็ นไปตามระเบียบที�นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนดและการประมาณการต้องอาศัยดุลยพินิจ
โดยเฉพาะในเรื� องการตั�งหนี�และการรับชําระหนี�ประกอบกับจํานวนเงินมีสาระสําคัญ
ข้าพเจ้าสุ่ มสอบทานการชําระหนี� บญั ชียอ่ ยลูกหนี� เงินให้กแู้ ละลูกหนี� ระยะสั�นเปรี ยบเทียบกับรายละเอียดการตั�งค่าเผื�อหนี�
สงสัยจะสู ญ สอบทานการประมาณการตั�งค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมเป็ นไปตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์โดยข้าพเจ้าปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นอิสระ ทั�งนี� ตัวอย่างที�เลือกรวมถึงเงินให้กยู้ มื รายใหญ่ เงินให้กยู้ มื ที�มีการปรับโครงสร้างหนี�
และการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขการจ่ายชําระหนี� (หากมี)
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ทเี� น้ น
ข้าพเจ้าขอให้ขอ้ สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 เรื� องลูกหนี�ตวั แทน จํานวนเงิน 36,366,498.45 บาท ซึ� งสหกรณ์
ยังเชื�อมัน� ว่าจะสามารถเรี ยกให้ลูกหนี� และผูค้ � าํ ประกันที�เป็ นข้าราชการบํานาญและบางคนยังคงรับราชการอยูท่ ี�กระทรวงมหาดไทย
ซึ� งบางคนมีฐานะและหน้าที�ราชการในระดับสู งให้นาํ เงิน และ/หรื อ หลักประกันอื�นมาชําระหนี�ให้แก่สหกรณ์ได้ในอนาคต รวมทั�ง
ดําเนินการยืน� ฟ้ องกลุ่มผูท้ ุจริ ตและผูค้ � าํ ประกันทั�งหมดต่อศาลแพ่งแล้ว เมื�อวันที� 8 พฤศจิกายน 2560 ตามคดีดาํ ที� 3877/60 และยังได้
กล่าวโทษร้ องทุ กข์เป็ นคดี อาญาต่อเจ้าพนักงานตํารวจ สถานี ตาํ รวจนครบาล สําราญราษฎร์ เมื� อวันที� 11 กรกฎาคม 2560 ทั�งนี�
สหกรณ์ได้ต� งั ค่าเผื�อหนี� สงสัยจะสู ญสําหรับลูกหนี� ดงั กล่าวแล้วทั�งสิ� น เป็ นจํานวนเงิน 14,546,599.58 บาท ซึ� งเป็ นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ และสอดคล้องกับหนังสื อด่วนที�สุดของอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที� กษ 0404/4537 ลงวันที� 3 พฤศจิกายน
2560 ปัจจุบนั ศาลแรงงานได้รับโอนคดีมาจากศาลแพ่งและนัดไกล่เกลี�ยในวันที� 29 ตุลาคม 2561 จํานวน 2 คดี นัดสื บพยานโจทก์ใน
วันที� 24 ตุลาคม 2561 จํานวน 1 คดี และนัดฟั งคําพิพากษาในวันที� 26 ธันวาคม 2561 จํานวน 1 คดี ส่ วนคดีอาญานั�นอยูใ่ นระหว่าง
สรุ ปส่ งสํานวนคืนพนักงานอัยการ ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินมิได้มีเงื�อนไขในเรื� องที�ขา้ พเจ้าขอให้ขอ้ สังเกตข้างต้น
เรื�องอืน�
งบการเงินของ สหกรณ์ ออมทรัพย์ กระทรวงมหาดไทย จํากัด สําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 30 กันยายน 2560 ตรวจสอบโดย
ผูส้ อบบัญชีอื�น ซึ� งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื�อนไขแต่มีการให้ขอ้ มูลและเหตุการณ์ที�เน้นเกี�ยวกับลูกหนี�ตวั แทนตามรายงานลงวันที�
8 พฤศจิกายน 2560
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ต่องบการเงิน
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีหน้าที�รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี�โดยถูกต้องตามที�ควรตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และรับผิดชอบเกี�ยวกับการควบคุมภายในที�คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจําเป็ นเพื�อให้
สามารถจัดทํางบการเงินที�ปราศจากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิ นคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ์ ในการ
ดําเนินงานต่อเนื� องการเปิ ดเผยเรื� องที�เกี�ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื�องในกรณี ที�มีเรื� องดังกล่าวและการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับการ
ดําเนิ นงานต่อเนื� องเว้นแต่คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ มีความตั�งใจที� จะเลิ กสหกรณ์หรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื�องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี วตั ถุ ประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื� อ มั�นอย่างสมเหตุ ส มผลว่างบการเงิ นโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที� ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี ซึ� งรวมความเห็ นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื� อมัน� อย่างสมเหตุสมผลคื อความเชื� อมัน� ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการ
รับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูลที�ขดั
ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที� มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที� ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาดและถื อว่ามี
สาระสําคัญเมื�อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที� ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี�
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ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและ
การสังเกตและสงสัยเยีย� งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

•
•
•

•

ระบุและประเมินความเสี� ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการ
ทุ จริ ตหรื อ ข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บ ัติงานตามวิธี การตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี� ยงเหล่านั�น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี� ยงที�ไม่พบข้อมูล
ที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ� งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี� ยงที�เกิดจากข้อผิดพลาด เนื� องจากการ
ทุจริ ตอาจเกี�ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั�งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที�ไม่
ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที� เกี� ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที� เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที�คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องซึ� งจัดทําขึ�นโดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
สรุ ปเกี� ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรั บการดําเนิ นงานต่อเนื� องของคณะกรรมการดําเนิ นการ
สหกรณ์และจากหลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญที�เกี�ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์
ที�อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของสหกรณ์ในการดําเนินงานต่อเนื�องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้
ข้อสรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที� มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที�เกี�ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี�ยนแปลงไป
ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ�นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที�ได้รับจนถึงวันที�ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กิจการต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื�องได้
ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื� อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องตลอดจนประเมิน
ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นโดยถูกต้องตามที�ควรหรื อไม่

ข้าพเจ้าได้สื�อสารกับคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์เกี�ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ได้วางแผนไว้
ประเด็นที� มีนัยสําคัญที� พบจากการตรวจสอบ รวมถึ งข้อบกพร่ องที� มีนัยสําคัญในระบบการควบคุ มภายในซึ� งข้าพเจ้าได้พบใน
ระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
จากเรื� องทั�งหลายที�สื�อสารกับคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื� องต่างๆ ที�มีนยั สําคัญที�สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื� องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื� องเหล่านี� ไว้ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื� องดังกล่าวต่อสาธารณะหรื อในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื� อสารเรื� องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที�ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสาธารณะจะได้จากการสื� อสารดังกล่าว

( นางสาวสุ ขนิจ ปั ญญางาม )
ผูส้ อบบัญชี
220 ซอยบรมราชชนนี 6 แขวงบางบําหรุ
เขตบางพลัด กรุ งเทพมหานคร 10700
วันที� 5 พฤศจิกายน 2561

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2561 99
สหกรณ์ออกมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำ�กัด

100

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2561
สหกรณ์ออกมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำ�กัด

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2561 101
สหกรณ์ออกมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำ�กัด

102

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2561
สหกรณ์ออกมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำ�กัด

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2561 103
สหกรณ์ออกมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำ�กัด

104

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2561
สหกรณ์ออกมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำ�กัด

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2561 105
สหกรณ์ออกมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำ�กัด

106

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2561
สหกรณ์ออกมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำ�กัด

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2561 107
สหกรณ์ออกมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำ�กัด

108

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2561
สหกรณ์ออกมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำ�กัด

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2561 109
สหกรณ์ออกมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำ�กัด

110

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2561
สหกรณ์ออกมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำ�กัด

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2561 111
สหกรณ์ออกมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำ�กัด

112

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2561
สหกรณ์ออกมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำ�กัด

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2561 113
สหกรณ์ออกมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำ�กัด

114

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2561
สหกรณ์ออกมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำ�กัด

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2561 115
สหกรณ์ออกมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำ�กัด

116

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2561
สหกรณ์ออกมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำ�กัด

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2561 117
สหกรณ์ออกมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำ�กัด

118

รายงานกิ จ การประจ� ำ ปี 2561
สหกรณ์ออกมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำ�กัด

ระเบียบวาระที่ 4.2
เรือ่ ง
พิจารณาจัดสรรก�ำไรส ุทธิ
ประจ�ำปี 2561
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ระเบียบวาระที่ 4.2
เรื่อง พิจารณาจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2561
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก ระทรวงมหาดไทย จ� ำ กั ด มี ก� ำ ไรสุ ท ธิ จ ากการด� ำ เนิ น งาน
ในปี 2561 เป็นเงินทั้งสิ้น 289,144,902.58 บาท ประกอบกับข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ข้อ 27 ก�ำหนดมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
ข้อ 27 การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี  เมือ่ สิน้ ปีทางบัญชีและได้ปดิ บัญชีตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีก�ำไรสุทธิให้จัดสรรเป็นเงินส�ำรอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ และเป็นค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ไม่เกินร้อยละห้าของก�ำไรสุทธิ แต่ตอ้ งไม่เกินอัตราทีค่ ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ก�ำหนด
ก�ำไรสุทธิประจ�ำที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่
อาจจัดสรรได้  ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช�ำระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่งถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษา
ระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส�ำหรับปีใดด้วยจ�ำนวนเงิน
ปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายส�ำหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังที่กล่าวมาแล้ว
ในการค�ำนวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ช�ำระต่อสหกรณ์ภายใน
วันที่เจ็ดของเดือน มีระยะเวลาส�ำหรับค�ำนวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนหุ้นที่สมาชิก
ช�ำระต่อสหกรณ์หลังวันที่เจ็ดของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป
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(2) 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
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของ
ก�ำไรสุทธิ
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุน้ ของสหกรณ์
ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่ง
ที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1)
(5) เป็นทุนเพือ่ การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิตามระเบียบ
ของสหกรณ์
(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกิน
ร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส�ำนักงานหรือทุนอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
(9) ก�ำไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนส�ำรองทั้งสิ้น
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ข้ อพิจารณา
ได้ พิจารณาเห็นสมควรจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2561 ดังต่อไปนี ้
ลาดับ
ที่

รายการจัดสรร

การจัดสรรปี 2560
%

จานวนเงิน

การจัดสรรปี 2561
%

%

จานวนเงิน

%

ยอดคงเหลือ
ณ กันยายน 2561

1

ทุนสารอง

2

ค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ

3

เงินปันผล

6.84

201,860,861.00 75.13 7.00

218,934,418.00 75.72

4

เงินเฉลีย่ คืน

9.50

30,678,796.00 11.42 9.50

31,283,787.00 10.82

5

เงินโบนัส

7,200,000.00 2.67

8,000,000.00 2.77

6

ทุนสาธารณะประโยชน์

1,000,000.00 0.38

1,400,000.00 0.48

7

ทุนเกษียณอายุราชการ

700,000.00 0.26

100,000.00 0.03

8

ทุนสวัสดิการ

100,000.00 0.04

100,000.00 0.03

679,475.36

9

ทุนรักษาระดับเงินปันผล

100,000.00 0.04

300,000.00 0.10

1,900,872.11

10 ทุนส่งเสริมความมัน่ คงสหกรณ์ฯ

100,000.00 0.04

10,000.00 0.01

6,542,463.84

ยอดรวม

26,896,274.97 10.01

28,986,697.58 10.03

30,000.00 0.01

30,000.00 0.01

268,665,931.97 100.00

438,370,243.46

289,144,902.58 100.00

ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ได้ ประชุมครัง้ ที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ได้ มีมติเห็นชอบให้ นาเสนอ
ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2561 พิจารณาให้ ความเห็นชอบการจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2561 วงเงิน 289,144,902.58 บาท

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติท่ปี ระชุม

จัดสรร ปี 2561

หมายเหตุ
กาไรสุทธิ
เป็ นของสมาชิกโดยตรง
เป็ นของสมาชิกโดยอ้ อม
เป็ นของสหกรณ์ฯ
ตอบแทนคณะกรรมการ / พนักงาน
ตอบแทนสันนิบาตสหกรณ์

บาท จัดสรร
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
รวม
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250,218,205.00
1,900,000.00
28,996,697.58
8,000,000.00
30,000.00

%
86.54
0.64
10.04
2.77
0.01

289,144,902.58

100

ระเบียบวาระที่ 4.3
เรือ่ ง
พิจารณาก�ำหนดวงเงินทีส่ หกรณ์ฯ อาจกย้ ู มื
ประจ�ำปี 2562

ระเบียบวาระที่ 4.3
เรื่อง พิจารณาก�ำหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืม ประจ�ำปี 2562
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ข้อ 51 (6) ก�ำหนดว่า ให้ที่ประชุมใหญ่ก�ำหนดวงเงินกู้ยืม
ส�ำหรับปีหนึ่งๆ ตามความจ�ำเป็นและสมควรแก่การด�ำเนินงาน ซึ่งปี 2561 นายทะเบียนสหกรณ์
ได้ให้ความเห็นชอบในวงเงิน 3,400 ล้านบาท
ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2548 ให้ถือใช้วงเงินการกู้ยืมเงิน
หรือค�้ำประกันของสหกรณ์ พิจารณาจากทุนเรือนหุ้นที่ช�ำระเต็มมูลค่า รวมกับทุนส�ำรองของสหกรณ์
ตามงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่
ทุนเรือนหุ้น
3,260,917,100.00 บาท
ทุนส�ำรอง
438,370,243.46 บาท
รวม
3,699,287,343.46 บาท
ส�ำหรับปีบัญชีงบประมาณ 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการด�ำเนินการเสนอความเห็นชอบ
ก� ำ หนดวงเงิ น กู ้ ห รื อ ค�้ ำ ประกั น ประจ� ำ ปี จ� ำ นวน 3,600 ล้ า นบาท (สามพั น หกร้ อ ยล้ า นบาท)
ซึ่งไม่เกินวงเงินกู้ยืมตามที่นายทะเบียนก�ำหนด
ขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุมใหญ่.............................................................................................................................

..........................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4.4
เรือ่ ง
การเลือกผูต้ รวจสอบกิจการ
ประจ�ำปี 2562

ระเบียบวาระที่ 4.4
เรื่อง การเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2562
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ข้อ 82 ก�ำหนดว่า ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ
หรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ�ำปี
คณะกรรมการด�ำเนินการ จึงได้มีมติให้ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2562
คณะกรรมการด�ำเนินการ ได้ประชุม ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561
พิจารณาแล้ว เห็นว่า น.ส. รักดี ธัญญนิติประเสริฐ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี สามารถที่จะด�ำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงาน
ของสหกรณ์ได้ ในวงเงิน 80,000.- บาท
จึงเสนอทีป่ ระชุมพิจารณาเลือก น.ส. รักดี ธัญญนิตปิ ระเสริฐ เป็นผูต้ รวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ำกัด ประจ�ำปี 2562
มติที่ประชุม.................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4.5
เรือ่ ง
การเลือกและก�ำหนดค่าธรรมเนียมผูส้ อบบัญชี
ประจ�ำปี 2562
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ระเบียบวาระที่ 4.5
เรื่อง การเลือกและก�ำหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2562
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 10/2561 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปีงบประมาณ 2562 เห็นสมควรเสนอชื่อ น.ส. สุมิตรา ฉั่วตระกูล
บริษัท ธนาการบัญชี จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ�ำปี 2562 ในวงเงิน 130,000 บาท
และเสนอชื่อ น.ส. สุขนิจ ปัญญางาม ส�ำนักงานสอบบัญชี เอส.พี. เป็นผู้สอบบัญชีส�ำรอง
ในวงเงิน 130,000 บาท
มติที่ประชุม.......................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4.6

เรือ่ ง อืน่ ๆ ถ้ามี

ระเบียบวาระที่ 4.6
เรื่อง อื่นๆ ถ้ามี
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ระเบียบวาระที่ 5
เรือ่ ง
การเลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ประจ�ำปี 2562

เรื่อง การเลือกตั้งและการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด โดยมติคณะกรรมการดาเนินการฯครั้งที่ 8/2561
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เห็นชอบให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย และในวันดังกล่าวได้จัดให้มีการเลือกตั้ง
และสรรหากรรมการดาเนินการแทนกรรมการดาเนินการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระและที่พึงจะเลือกตั้ง จานวน
9 คน ดังนี้
1. กรรมการดาเนินการประเภทที่ 1 ว่าง 2 ตาแหน่ง คือ
- ประธานกรรมการ
- รองประธานกรรมการ คนที่ 2
วิธีการเลือก
ตามระเบียบฯว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ. 2553 ข้อ 8 ให้เลือกตั้ง ครั้งละ
หนึ่งตาแหน่ง โดยวิธีเปิดเผยในที่ประชุมใหญ่ ซึ่งสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกคน
ใดก็ไ ด้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการ และให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมรับรองอย่างน้อย
3 คน หลังจากนั้นให้ที่ประชุมออกเสียงเลือกตั้ง ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง
2. กรรมการดาเนินการ ประเภทที่ 2 กรรมการดาเนินการผู้แทนหน่วยงาน ประกอบด้วย 2
หน่วยงาน ว่าง 7 ตาแหน่ง ดังนี้
1. สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ว่าง 5 ตาแหน่ง มีผู้สมัครทั้งสิ้น 7 คน
สมาชิกสามารถสรรหาโดยวิธีหย่อนบัตรลงคะแนน (กากบาทX) ได้เพียง 5 คน ดังนี้
เลขหมายผู้สมัคร
1 นางสาววัลลิยา
ไหลงาม
สมาชิกเลขทะเบียนที่
18791
2 นางชูศรี
พุทโธ
“
01581
3 นายวุฒิพงศ์
ธนพาณิชย์วัฒนา
“
06280
4 นางสาวพรเพ็ญ
โตประเสริฐ
“
13810
5 นางสาวเมตตา
ธารีรัชต์
“
17006
6 นายบัณฑิต
พรหมทอง
“
18913
7 นายชัชพลศิลป์
ประเสริฐศรี
“
13553
2. กรมราชทัณฑ์ ว่าง 2 ตาแหน่ง มีผู้สมัครทั้งสิ้น 5 คน สมาชิกสามารถสรรหา
โดยวิธีหย่อนบัตรลงคะแนน (กากบาทX) ได้เพียง 2 คน ดังนี้
เลขหมายผู้สมัคร
1 นายไพโรจน์
โสมเพชร
สมาชิกเลขทะเบียนที่
08259
2 นายมูฮาหมัด
มะแป้น
“
12161
3 นายประสพโชค
สมบูรณ์สุข
“
07221
4 นายปรีชา
เครือจันทร์
“
17708
5 นางสาวเพียงขวัญ อ่าพันธุ์เปรม
“
15978
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2.1 วิธีการสรรหา
ระเบียบฯว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ. 2553
ข้อ 9 ให้สรรหาโดยวิธีลับด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
(1) การลงคะแนนด้วยบัตรสรรหา
(2) การลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนสรรหา
ในการลงคะแนนสรรหาโดยปกติให้ใช้วิธีการลงคะแนนด้วยบัตรสรรหา เว้นแต่สหกรณ์เห็นว่า
สมควรให้ใช้ลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนสรรหา
ให้ประธานกรรมการ ประกาศกาหนด วันรับสมัคร วิธีการสมัคร จานวนที่พึงจะสรรหาแต่ละหน่วยงาน
ในปีนั้น คุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหาและรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
กรณีมีผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการดาเนินการประเภทที่ 2 ไม่เกินจานวนที่พึงมีของแต่ละหน่วยงาน
ให้ถือว่าผู้สมัครรับการสรรหาของหน่วยงานนั้นทุกคนเป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดาเนินการประเภทที่ 2
ข้อ 18 เมื่อรวมผลการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาจัดทารายงานผลการนับคะแนน
การสรรหาและรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาขอเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดาเนินการต่อไป
2.2 สถานที่สรรหามีทั้งหมด 81 หน่วย ประกอบด้วย
1. ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด รวม 76 หน่วยสรรหา
2. กรมราชทัณฑ์
3. เรือนจากลางคลองเปรม
4. ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
5. เรือนจาพิเศษธนบุรี
6. ลานเอนกประสงค์กระทรวงมหาดไทย
2.3 บัตรสรรหากรรมการ มี 2 สี ประกอบด้วย
(1) บัตรสรรหากรรมการผู้แทนหน่วยงาน สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สีชมพู
(2) บัตรสรรหากรรมการผู้แทนหน่วยงาน กรมราชทัณฑ์ สีเหลือง
2.4 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาคณะกรรมการดาเนินการประจาปี 2562
สหกรณ์ฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหากรรมการดาเนินการประจาปี 2562 เพื่อให้สมาชิกได้
ตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนลงคะแนนหากสมาชิกมีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อตนเอง กรณีที่ไม่มี ชื่อใน
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหา หรือขอให้ถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิสรรหาออกจากบัญชีรายชื่อผู้ สิทธิสรรหา หรือขอใช้สิทธิ
ลงคะแนนนอกหน่วยสรรหาที่ตนมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ก่อนวันลงคะแนนไม่น้อยกว่า 7 วัน (ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 )
โดยถือตามวันเวลาราชการและเลขลงรับของสารบรรณสหกรณ์เป็นสาคัญ
2.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ข้อกฎหมาย
ระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ. 2553
ข้อ 19 ให้ประธานกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อดาเนินการเลือกตั้งและการสรรหา
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
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ประธานกรรมการดาเนินการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประจาปี 2561 เพื่อดาเนินการเลือกตั้ง
และสรรหากรรมการดาเนินการให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม ตามคาสั่งสหกรณ์ฯที่ 12/2561 ลงวันที่
24 กันยายน 2561 ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1. นายนิเวศน์ หาญสมุทร์ ผู้อานวยการสานักกฎหมาย สป.มท.
ประธานกรรมการ
2. ผู้แทนกรมราชทัณฑ์
กรรมการ
3. ผู้แทนสานักกฎหมาย สป.
กรรมการ
4. ผู้แทน สน.สป (ส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง กรมการปกครอง กรรมการ
5. ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด
กรรมการ
6. รองผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด
กรรมการ
7. หัวหน้าฝ่ายอานวยการ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด กรรมการ
8. นิติกร สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด
กรรมการ/เลขานุการ
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อดาเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ ประจาปี 2562 ดังนี้
1. กรรมการดาเนินการของหน่วยงาน สรรหาโดยวิธีลับ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหา พ.ศ.
2553 หมวด 3 ข้อ 9 (ลงคะแนนบัตรเลือกตั้ง) โดยให้สมาชิกสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
และกรมราชทัณฑ์ สรรหากรรมการผู้แทนตั้งแต่เวลา 10.00 น. ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 15.00 น. เมื่อ
นับคะแนนและได้รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเรียบร้อยแล้ว ในเวลา 17.30 น. โดยประมาณ ให้นารายชื่อ
เสนอที่ประชุมใหญ่ เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ที่ได้รับการสรรหาทั้ง 7 คน เป็นกรรมการดาเนินการ
ประเภทที่ 2 ประจาปี 2562 ดังนี้
1. สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
5
คน
2. กรมราชทัณฑ์
2
คน
2. กรรมการดาเนินการ (บริหาร) จานวน 2 ตาแหน่ง โดยเลือกตั้ง ทีละตาแหน่ง ให้เลือกตั้ง
โดยวิธีเปิดเผยในที่ประชุมใหญ่ ซึ่งสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกคนใดก็ได้
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมรับรองอย่างน้อย
3 คน หลักจากนั้นให้ที่ประชุมออกเสียงเลือกตั้ง ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง ดังนี้
- ประธานกรรมการ
วาระ
2
ปี
- รองประธานกรรมการ คนที่ 2
วาระ
2
ปี
มติที่ประชุม ………………………………………………………………...................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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