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อัญชันพันธุ์ใหม่ของกรมวิชาการเกษตร

ทรงพระราชทานชื่อ “เทพรัตน์ไพลิน ๖๓”
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อัญชัน 

(Asian pigeon wings, butterfly pea, blue pea)

  ชือ่วทิยาศาสตร์ Clitoriaternatea L. พชืวงศ์ถัว่ (Fabaceae) เป็นพืชล้มลุก ตามธรรมชาติจะงอกจากเมล็ด

ในฤดฝูน สขีองดอกซึง่มทีัง้ชนดิดอกสขีาว และดอกสนี�า้เงนิ กลบีดอกมทีัง้ชนดิชัน้เดยีวและดอกซ้อน ออกดอกเกอืบ

ตลอดปี ในพันธุ์ปลูกทั่วไป (common cultivar) ยังมีความแปรปรวนทางพันธุกรรม ความแปรปรวนท่ีพบได้แก่ 

ปริมาณสารส�าคัญ ผลผลิต สีดอก และลักษณะกลีบดอก โดยทั่วไปมักนึกถึงอัญชันดอกสีน�้าเงิน สีจากดอกอัญชัน 

มสีารแอนโธไซยานนิ (anthocyanin) มกัพบการใช้ประโยชน์ของดอกอญัชันเป็นส่วนผสมของผลติภัณฑ์เคร่ืองส�าอาง

บางชนดิ และใช้สจีากดอกเป็นส่วนผสมในขนมและอาหาร หรอืใช้ดอกแห้งชงเป็นเครือ่งด่ืม ดอกน�ามาต�าเป็นยาพอก 

หรือคั้นน�าน�้าใช้ทาแก้ฟกบวม แก้พิษแมลงกัดต่อย และใช้สระผมเป็นยาแก้ผมร่วง (พิชานันท์, 2557) อัญชันเป็นพืช

กลุม่ผสมตวัเอง (self-pollinated crop) ในธรรมชาต ิมกีารผสมข้ามโดยแมลง ในประชากรพชืผสมตวัเองทีไ่ม่มกีาร

ผสมสายพันธุ์ พืชเกือบท้ังหมดของประชากรจะประกอบด้วยสายพันธุ์แท้ที่หลากหลาย ถึงแม้จะมีการผสมข้าม 

ได้บ้าง หรือเกิดการกลายพันธุ์ของยีนโดยธรรมชาติ สายพันธุ์เหล่านี้ จะกลับเข้าสู่สภาพคงตัวทางพันธุกรรมในที่สุด 

(กฤษฎา, 2546) การปรับปรุงพันธุ์พืชผสมตัวเอง จึงเน้นไปที่การปรับปรุงสายพันธุ์แท้ เพื่อน�าไปใช้โดยตรงหรือผลิต

พนัธุล์กูผสม เมือ่มรีะบบการผสมข้ามพนัธุท์ีเ่หมาะสม (กฤษฎา, 2546) การปรับปรุงสายพันธุ ์เพ่ือลดความแปรปรวน

ของสีดอกและลักษณะกลีบดอก โดยน�าเมล็ดอัญชันพันธุ์ปลูกทั่วไปมาปลูกคัดเลือกสายพันธุ์บริสุทธิ์ (pure line 

selection) โดยการคัดเลือกต้นเดี่ยว (single plant) ผสมตัวเอง เก็บเมล็ด น�าเมล็ดจากต้นที่ผ่านการคัดเลือกมา

ปลูกคัดเลือกซ�้า ได้สายพันธุ์แท้ (pure line) จากนั้นน�าสายพันธุ์แท้ที่ผ่านการคัดเลือกมาปลูกเปรียบเทียบกับ 

พนัธุป์ลกูทัว่ไป สายพนัธุแ์ท้ทีผ่่านการเปรยีบเทยีบและทดสอบพันธุ ์เป็นพันธุท่ี์มคีวามสม�า่เสมอ (uniform cultivar) 

ในด้านผลผลิต ปริมาณสารส�าคัญ สีดอก และลักษณะกลีบดอก จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรอัญชัน

เป็นการค้า

“เทพรัตน์ไพลิน ๖๓”
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 ในนามของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ชุดที่ 43 ต้องขอขอบคุณสมาชิก 

ทีไ่ด้ให้ความไว้วางใจในการท�าหน้าทีบ่รหิารงานสหกรณ์ ซึง่ตลอดปี 2561 คณะกรรมการฯ ได้มกีารก�ากบัดแูลและบรหิารงานให้เป็น

ไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ ทั้งนี้ เพื่อให้สหกรณ์ของเราเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ ตามแนวทาง “สหกรณ์เข้มแข็ง 

แบ่งปัน ทันสมัย” โดยมีผลการด�าเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก ได้แก่

 การปรับเปลี่ยนสมาชิกสมทบกลุ่มพนักงานราชการขึ้นมาเป็น “สมาชิก” ซึ่งเป็นผลมาจากการแก้ไขข้อบังคับเรื่องคุณสมบัติ

ของสมาชิกที่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มพนักงานราชการได้รับสิทธิประโยชน์

เพิม่มากขึน้ ทัง้ในด้านสวสัดกิาร การกูย้มืเงนิ และสิทธใินการเลอืกตัง้และการสมคัรรบัเลอืกตัง้เปน็กรรมการด�าเนนิการของสหกรณ์

 นอกจากนั้นได้มีการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ (Web Application) โปรแกรมระบบบริการสมาชิก 

ผ่านมือถือแบบออนไลน์ (Mobile Application) และโปรแกรมระบบเงินลงทุน เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการด�าเนินงาน เพ่ิมช่องทาง 

การให้บริการแก่สมาชิกในการตรวจสอบข้อมูลและประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสามารถให้บริการโอนเงินบัญชีออมทรัพย์

ภายในระหว่างสมาชิกและสหกรณ์ ซ่ึงจะสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกที่มีอยู่มากกว่า 12,000 คน ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ 

 ในปี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

จ�ากัด ได้เป็นเจ้าภาพ จัดงานภาคีสหกรณ์บางเขน ที่มีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์รวม 13 สหกรณ์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้าน 

การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการและ ขบวนการสหกรณ์ ซึ่งได้สรุปผลการด�าเนินงานในการจัดประชุมสัมมนาภาคีสหกรณ์

บางเขน เมื่อวันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2561 

 ส�าหรับข้อเสนอของสมาชิกที่ได้จากการประชุมใหญ่ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการฯ ได้เร่งรัดด�าเนินการให้เกิดประโยชน์และ

ถูกต้องตามกระบวนการของสหกรณ์ให้มากท่ีสุด และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านอีกครั้ง ที่ให้ความไว้วางใจในการท�าหน้าที่ของ 

คณะกรรมการด�าเนินการชุดนี้ครับ

 

 (นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ)

 ประธานคณะกรรมการด�าเนินการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตรจ�ากัด

สารจากประธานกรรมการดำาเนินการ 
                                                 ชุดที่ 43
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คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 43

นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ

ประธานกรรมการ

 นายโอภาส จันทสุข

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

 นายดิเรก ตนพยอม

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา

รองประธานกรรมการ คนที่ 3

 ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร  รัตนวิสาลนนท์ 

กรรมการและเลขานุการ

วิศรุต  สันม่าแอ

กรรมการและเหรัญญิก
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คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 43

 นายวินัย ชื่นจิตต์

นางสาวธารทิพย์ นิติชาติ

นายสุจิตร ใจจิตร

 นายกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์

นายสมหวัง ประเสริฐโส

นายบัวแก้ว บุญวิลัย

 นายอุดร เจริญแสง

นายพุฒิธร สาริกา

นายอุดม  รัตนารักษ์
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1. นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ประธานกรรมการ 

2. นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา กรรมการ

3. นายดิเรก ตนพยอม กรรมการ

4. นายโอภาส จันทสุข กรรมการ

1. นายโอภาส จันทสุข ประธานกรรมการ 

2. นายสุจิตร ใจจิตร กรรมการ

3. นายอุดม รัตนารักษ์ กรรมการ

4. นายบัวแก้ว บุญวิลัย กรรมการ

7           5           6           1          2           3           4 

คณะกรรมการอำานวยการ

คณะกรรมการเงินกู้

5. นายพุฒิธร สาริกา กรรมการ

6. นางสาวธารทิพย์ นิติชาติ กรรมการ

7. นายอุดร เจริญแสง กรรมการและเลขานุการ

5. นายวินัย ชื่นจิตต์ กรรมการ

6. นายวิศรุต  สันม่าแอ กรรมการ

7. ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร รัตนวิสาลนนท ์ กรรมการและเลขานุการ

5            4              3              1           2             6             7 
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1. นายดิเรก ตนพยอม ประธานกรรมการ 

2. นายสุจิตร ใจจิตร กรรมการ

3. นายบัวแก้ว บุญวิลัย กรรมการ

4. นายอุดม รัตนารักษ์ กรรมการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการบริหารเงินและการลงทุน

6          4            5           1          7         3           2 

5. นายสมหวัง ประเสริฐโส กรรมการ

6. นางสาวธารทิพย์ นิติชาติ กรรมการ

7. นายกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์ กรรมการและเลขานกุาร

1. นายไพโรจน์  สุวรรณจินดา ประธานกรรมการ 

2. นายกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์ กรรมการ 

3. ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร รัตนวิสาลนนท ์ กรรมการ

4. นายวิศรุต สันม่าแอ กรรมการ   

2              6           4            1              7            5             3 

5. นายสมหวัง ประเสริฐโส กรรมการ 

6. นายพุฒิธร สาริกา กรรมการ

7. นายวินัย ชื่นจิตต์ กรรมการและเลขานุการ
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 นายประเสริฐ อนุพันธ์

ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์

 นายสุรจิตต์ แก้วชิงดวง

 นางดาริษา อร่ามเรือง

 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์

(ถึงตุลาคม 2561)

นายพิพัฒน์  พิบูลย์

นางศิริลักษ์ พร้อมเพราะ

 นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา

ที่ปรึกษาด้านการบริหารเงิน

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ที่ปรึกษาด้านระบบการบริหารงาน

ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

ผู้ตรวจสอบภายใน
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ฝ่ายจัดการ

ฝ่ายอำานวยการ

นายวุฒิ  นิพนธ์กิจ

ผู้จัดการ

น.ส.พัณณ์ชิตา  เอกสิทธิ์วรากร

รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการ

1. นางสุกัญญา จันทน์สุคนธ์ หัวหน้าฝ่าย

2. น.ส.จิรวดี แจ่มใส

3. น.ส.พรทิพย์ ไหมพรหม

4. น.ส.สุชญา สมุทคีรี

5. นายรังสรรค์ ภาคภูมิ

5                       6                       7                       8                          9

1                       2                         3                     4

6. นายนพดล สุขลาภ

7. นางบุญช่วย สท้านธรนิล

8. นายสุดใจ ศรีกระแจะ

9. นายสมบัติ พุ่มเมฆ
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ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

ฝ่ายสินเชื่อ

1                       2                       3 

1. นางกุลรดา เอกธนาพัชรกุล  รักษาการหัวหน้าฝ่าย       

2. นายธวัชชัย ชื่นจิตต์

1                        2                             3                        4

3. น.ส.กัญญาณัฐ หันพันตู

4. นายเมธัส มาเวช

1. นางวรินทร์ยา สายแสงจันทร์  รักษาการหัวหน้าฝ่าย         

2. นางชิสา สุดลาภา

3. นางมาลัย ใจเจริญ

4. นางนิตยา แสงทอง

4                       5                         6                        7

5. นางศรีลักษณ์  กิตติโรจน์รุจิ

6. น.ส.นุชรี เอียดทอง

7. นายธนเดช    สุทธิมาลา
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1. นางยุวดี บุญใหญ่  หัวหน้าฝ่าย

2. น.ส.ชุรีพร แก้ววิชิต

3. น.ส.ณัฐยากร มลิรัตน์

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายสารสนเทศ

1. นางภิรมณ์พร จันทรคนธ์      หัวหน้าฝ่าย

2. น.ส.พัณณ์ชิตา เอกสิทธิ์วรากร

1                       2                          3                      4

3. นางภรณ์พัทธ์ วรภัทรเชาวโรจน์

4. น.ส.ภคมน ไชยมหา

1                       2                        3

1. นายทวีทรัพย์ นาจ�าปา      หัวหน้าฝ่าย

2. นายดรินทร์ จ�าเนียรพล
1                          2                       
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สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด 

ส่วนที่ 1 รายงานกิจการประจ�าปี 2561      

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

 2. รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2561 

 3. รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2561 

 4. งบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ�าปี 2561 

 5. รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจ�าปี 2561 

 6. สิทธิประโยชน์ของสมาชิก และสมาชิกสมทบ 

 7. กิจกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ประจ�าปี 2561 

 8. รายชื่อผู้แทนสมาชิกประจ�าปี 2561-2562 

 9. รายชื่อสมาชิก สมาชิกสมทบถึงแก่กรรมปี 2560-2561  

  

ส่วนที่ 2  เอกสารประกอบการประชุม 

 ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 

 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560

 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ 

 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

13

15

18

21

30

39

64

67

71

79

89

94

95

137

137

138

166

หน้า
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

DEPARTMENT OF AGRICULTURE SAVINGS AND CREDIT COOPERATIVE.LTD

50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

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

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

ที่ สอ.กวก. 152 ว. /2562

          21 มกราคม 2562

เรื่อง     เชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561

เรียน    ผู้แทนสมาชิก (สอ.กวก.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. งบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ�าปี 2561

   2.  การแก้ไขข้อบังคับ สอ.กวก.

   3. ก�าหนดการสัมมนาผู้แทนสมาชิก     

   4.  แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 และการสัมมนาผู้แทนสมาชิก

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ได้ก�าหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561  

ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารกองพัฒนาระบบและรับรอง

มาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

   ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ/รับรองระเบียบวาระการประชุม

   ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560

   ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง

      ไม่มี

   ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

     4.1 รายงานกิจการและผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2561

     4.2 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2561

     4.3 รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจ�าปี 2561

     4.4 สมาชิกเข้าใหม่และหมดสมาชิกภาพ ประจ�าปี 2561

   ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพื่อพิจารณา

     5.1 งบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 

      ประจ�าปี 2561

     5.2 การจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2561

     5.3 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 44 

      และเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2562
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     5.4 แผนงานและประมาณการรายได้ - รายจ่าย ประจ�าปี 2562

     5.5 งบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี 2562

     5.6 การน�าเงินไปฝากหรือลงทุนอย่างอื่น ประจ�าปี 2562

     5.7 การก�าหนดวงเงินซึ่งอาจกู้ยืม ประจ�าปี 2562

     5.8 การคัดเลือกและก�าหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2562

     5.9 การแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

     5.10 ระเบยีบว่าด้วยการสรรหาและวธิกีารเลือกต้ังคณะกรรมการด�าเนินการ

     5.11 การพิจารณาการอุทธรณ์ของสมาชิกที่ถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิก

     5.12 การปรับปรุงสวัสดิการเพื่อการเข้ารับรักษาพยาบาล   

     5.13 การปรับปรุงค่าตอบแทนสมาชิก และค่าตอบแทนกรรมการ

   ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย  

จักขอบคุณยิ่ง

 ขอแสดงความนับถือ

 

 

 (นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ)

 ประธานกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 43

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด
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วัตถุประสงค์

 วัตถุประสงค์และอ�านาจกระท�าการ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด เป็นดังนี้

 วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก 

โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามอุดมการณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

 (1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง และ 

ได้รับประโยชน์ตามสมควร 

 (2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 

 (3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก 

 (4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการด�ารงชีพของสมาชิก 

 (5) ร่วมมือกับสหกรณ์อืน่ สันนบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชมุนมุสหกรณ์ องค์กร ชมุชน ภาคเอกชน และ

หน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 

 (6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน 

 อ�านาจกระท�าการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอ�านาจกระท�าการ ดังต่อไปนี้ 

 (1) รับฝากเงินจากสมาชิก หรือสหกรณ์อื่น หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

 (2) จัดหาทุนเพื่อด�าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 

 (3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 

 (4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 

 (5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 

 (6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 

 (7) ซือ้หุน้ของสถาบันท่ีประกอบธรุกิจอนัท�าให้เกดิความสะดวกหรอืส่งเสรมิความเจรญิแก่กจิการของสหกรณ์ 

 (8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

 (9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 

 (10) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก�าหนด 

 (11) ด�าเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ 

 (12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 

 (13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 

 (14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด

 (15) ด�าเนินการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน

 (16) กระท�าการต่าง ๆ ตามท่ีอนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าว 

ข้างต้น รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซ้ือหรือให้เช่าซ้ือ โอนหรือ 

รับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจ�าหน่าย จ�านองหรือรับจ�านอง จ�าน�าหรือรับจ�าน�า ด้วยวิธีอื่นใด  

ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก





ส่วนที่

รายงานกิจการประจำาปี  2561

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

วิสัยทัศน์ เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง แบ่งปัน ทันสมัย ประทับใจสมาชิกและสังคม

ค่านิยมร่วม ซื่อสัตย์   โปร่งใส   ใส่ใจบริการ 

พันธกิจ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการออมให้เหมาะสม
 2.  พัฒนาธุรกิจสินเชื่อและการลงทุนเพื่อความมั่นคงและความมีเสถียรภาพของสหกรณ์
 3.  พัฒนาการบริหารงานงตามหลักธรรมาภิบาล
 4.  จัดสวัสดิการเพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี
 5.  ส่งเสริมและสนับสนุนขบวนการสหกรณ์ และกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจที่ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการออมให้เหมาะสม
วัตถุประสงค์ที่ 1.1 ส่งเสริมการออมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 
  กลยุทธ์ 1.1.1 ก�าหนดดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงกว่าธนาคาร
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) ให้สมาชิกน�าเงินมาฝากเพิ่มขึ้น 
   1.1.2 เปิดบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงเพื่อจูงใจสมาชิกเก็บออมไว้ใช้เมื่อเกษียณ
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) ให้สมาชิกมีเงินฝากระยะยาวเพิ่มขึ้น 
   1.1.3 ให้สมาชิกมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) ให้สมาชิกมีจ�านวนบัญชีเงินฝากเพิ่มขึ้น 

พันธกิจที่ 2. พัฒนาธุรกิจสินเชื่อและการลงทุนเพื่อความมั่นคงและความมีเสถียรภาพของสหกรณ์
วัตถุประสงค์ที่ 2.1 สร้างความเข้มแข็งมั่นคงทางด้านสินเชื่อ 
  กลยุทธ์ 2.1.1 พัฒนาความสามารถในการบริหารสินเชื่อด้วยระบบที่ทันสมัย
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ (1) สมาชกิได้รบับรกิารสินเชือ่ด้วยความถูกต้อง รวดเรว็ 
   2.1.2 ให้ความรู้ด้านการบริหารเงินส่วนบุคคลแก่สมาชิก
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) ลดจ�านวนสมาชิกที่กู้วนซ�้า 
   2.1.3  พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อตามความจ�าเป็น
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) มผีลติภณัฑ์สนิเชือ่ทีต่รงความต้องการของสมาชกิ 
วัตถุประสงค์ที่ 2.2 สร้างความเข้มแข็งมั่นคงทางด้านการลงทุน
  กลยุทธ์ 2.2.1 พัฒนาความสามารถในการบริหารการลงทุนด้วยระบบที่ทันสมัย
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) สหกรณ์มีการบริหารการลงทุนที่รวดเร็ว 
   2.2.2 ให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินของสหกรณ์แก่สมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่
    วัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ (1) สมาชกิ กรรมการ เจ้าหน้าทีม่คีวามรู้ความเข้าใจ 
      ด้านการเงินของสหกรณ์ในทิศทางเดียวกัน 
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วัตถุประสงค์ที่ 2.3 ให้สหกรณ์ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลงทุน
  กลยุทธ์ 2.3.1 เพิ่มช่องทางการลงทุนที่หลากหลาย
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) รายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้น 
     (2)  ต้นทุนการลงทุนลดลง 

พันธกิจที่ 3.  พัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์ที่ 3.1 พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
  กลยุทธ์ 3.1.1 ส่งเสริมความรู้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) สหกรณ์มกีารบรหิารงานทีโ่ปร่งใสตรวจสอบได้ 
   3.1.2 จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่ดี
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  (1)  มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 
     (2) ลดจ�านวนสัญญาที่ไม่สมบูรณ์ 
     (3) ก�าหนดกรอบนโยบายการลงทุนท่ีชัดเจนตาม 
      ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายก�าหนด 
     (4)  ลดหนี้เสียของสหกรณ์
   3.1.3 จัดท�าคู่มือการปฏิบัติงานของสหกรณ์
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ 
วัตถุประสงค์ที่ 3.2 พัฒนาระบบงานสหกรณ์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในยุค 4.0
  กลยุทธ์ 3.2.1 จัดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างสหกรณ์และสมาชิก
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์อย่าง 
      รวดเร็ว และทั่วถึง 
   3.2.2 พัฒนาระบบการให้ข้อมูลสมาชิกด้วยโมบายแอพพลิเคชั่น
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) สมาชิกได้รับความสะดวก 
     (2)  ลดขั้นตอนการท�างานภายในสหกรณ์ 
วัตถุประสงค์ที่ 3.3 พัฒนาสมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่ให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานสหกรณ์
  กลยุทธ์ 3.3.1 ถ่ายทอดความรู้ด้านอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ และสร้างความ 
    รับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้อง
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) มีการพัฒนาหลักสูตรด้านอุดมการณ์ หลักการ 
      และวิธกีารสหกรณ์ให้แก่สมาชกิ กรรมการ และ 
      เจ้าหน้าที่ 
   3.3.2 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมระหว่างผู้แทนสมาชิกและสมาชิก
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) ผู้แทนสมาชิกและสมาชิกมีส่วนร่วมในการท�า 
      กิจกรรมร่วมกัน 
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พันธกิจที่ 4. จัดสวัสดิการเพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี
วัตถุประสงค์ที่ 4.1 ให้สมาชิกได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม
  กลยุทธ์ 4.1.1 ปรับปรุงสวัสดิการให้ดีขึ้น
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) สมาชกิได้รบัสวสัดกิารอย่างเหมาะสมและทัว่ถงึ 
     (2)  เพิ่มประเภทสวัสดิการให้มีความหลากหลาย 
   4.1.2 ส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ในการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น 
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ (1) สหกรณ์สนบัสนนุการให้ความรูใ้นการประกอบ 
      อาชีพเสริม 
   4.1.3 ส่งเสริมแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสมาชิก 
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์ (1) มกีารน�าแนวทางปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
      มาปรบัใช้ในการพฒันาคณุภาพชวีติของสมาชกิ

พันธกิจที่ 5. ส่งเสริมและสนับสนุนขบวนการสหกรณ์ และกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ 5.1  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการมีส่วนร่วมของสหกรณ์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  กลยุทธ์ 5.1.1 สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสม
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 
   5.1.2 ส่งเสริมกิจกรรมขบวนการสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1)  ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ ให้มีความเข้มแข็ง 
   5.1.3 ส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิกรรมการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
    วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (1) ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
      ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
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4,000

3,000

2,000

1,000

ลานบาท

สินทรัพยรวม  7,729.49

เงินใหสมาชิกกู  3,373.49

เงินฝากและเงินลงทุน  4,239.79

ทุนเรือนหุน  2,478.42
เงินรับฝาก  2,906.90
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2,000

1,000

ลานบาท

สินทรัพยรวม  7,729.49

เงินใหสมาชิกกู  3,373.49

เงินฝากและเงินลงทุน  4,239.79

เงินฝากสถาบันการเงิน 59.77

2
ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

รายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 2561



22

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าป

ี 2
56

1

2546  2547   2548  2549  2550  2551  2552   2553  2554  2555  2556   2557  2558  2559  2560  2561

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

ลานบาท

สินทรัพยรวม  7,729.49

ทุนสำรอง  294.23

เงินรับฝาก  2,906.90
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  ลานบาท รอยละ
เงินฝากสถาบันการเงิน 59.77 0.77
เงินใหสมาชิกกู 3,373.49 43.64
เงินฝากและเงินลงทุน 4,239.79 54.85
อื่นๆ  56.44 0.74
 รวม 7,729.49 100.00

43.64%

0.77%0.74%

54.85%

  ลานบาท รอยละ
ทุนเรือนหุน  2,478.42 32.06
เงินรับฝาก  2,906.90 37.61
เงินกูยืมระยะสั้น 1,675.00 21.67
ทุนสำรอง  294.23 3.81
ทุนสะสมตามขอบังคับ 23.33 0.30
กำไรสุทธิประจำป 188.82 2.44
อื่นๆ  162.79 2.11
 รวม 7,729.49 100.00

32.06%
2.11%2.44%0.30%

3.81%

21.67%

37.61%

สินทรัพย์
ณ 31 ธันวาคม 2561

ทุนดำาเนินการ
ณ 31 ธันวาคม 2561
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91.32%

  ลานบาท รอยละ
เงินกูฉุกเฉิน  29.42 0.87
เงินกูสามัญ  3,080.47 91.32
เงินกูพิเศษ  263.60 7.81
 รวม 3,373.49 100.00

0.87%7.81%

เงินรับฝากจากสมาชิก
ณ 31 ธันวาคม 2561

รายได้
ณ 31 ธันวาคม 2561

เงินให้สมาชิกกู้
ณ 31 ธันวาคม 2561

  ลานบาท รอยละ
เงินฝากออมทรัพย 112.54 3.88
เงินฝากออมทรัพยพิเศษ 2,754.12 94.74
เงินฝากประจำ 40.24 1.38
 รวม 2,906.90 100.00

3.88%1.38%

94.74%

  ลานบาท รอยละ
ดอกเบี้ยรับเงินใหสมาชิกกู 195.06 56.91
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 11.06 3.23
ผลตอบแทนจากการลงทุน 134.81 39.33
รายไดอื่น  1.80 0.53
 รวม 342.73 100.00

0.53%
39.33%

3.23% 56.91%
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ตารางแสดงผลการด�าเนินงานระหว่างปี 2525 – 2561
หน่วย : ล้านบาท

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

 2525 4,176 16.87 0.46 0.26 21.26 18.86 – 2.82 0.55 2.27
 2526 3,935 19.49 0.32 0.92 29.44 25.44 – 3.45 0.80 2.65
 2527 4,049 24.51 1.16 0.91 31.37 29.16 – 4.79 1.48 3.31
 2528 4,278 29.81 1.50 2.34 40.45 38.10 – 5.40 1.39 4.01
 2529 4,725 36.84 1.90 19.50 67.92 62.95 – 8.65 2.82 5.83
 2530 5,317 46.16 2.58 38.80 102.44 98.57 – 12.10 4.72 7.38
 2531 5,875 58.71 3.36 64.76 146.73 142.22 – 17.66 7.67 9.99
 2532 6,351 72.36 4.45 69.99 203.93 198.77 – 25.28 12.58 12.70
 2533 6,651 89.38 5.75 52.98 232.29 225.59 – 32.84 16.04 16.80
 2534 6,851 107.89 7.67 110.74 286.70 255.94 – 42.57 21.05 21.52
 2535 7,022 136.94 10.14 131.32 404.55 384.90 – 46.91 24.62 22.29
 2536 7,052 168.69 12.36 239.82 492.06 433.54 30.00 59.91 30.42 29.49
 2537 7,164 219.62 15.31 253.18 546.24 486.74 30.00 67.28 32.34 34.94
 2538 7,161 260.63 18.81 333.47 686.49 595.78 75.00 81.72 36.64 45.08
 2539 7,156 333.67 23.39 351.50 786.77 649.49 120.00 97.54 45.27 52.27
 2540 7,096 396.35 28.61 320.79 832.25 681.80 30.05 105.79 42.99 62.80
 2541 7,124 431.60 34.90 278.88 823.69 694.08 10.00 105.93 38.12 67.81
 2542 7,187 489.13 41.73 343.35 956.24 884.62 – 100.58 28.89 71.69
 2543 7,189 536.36 48.94 444.82 1,115.58 874.45 42.00 104.37 30.41 73.96
 2544 7,193 593.11 56.34 461.13 1,198.24 1,062.34 20.00 98.56 27.59 70.97
 2545 7,081 651.93 63.55 489.72 1,288.46 1,165.13 20.00 98.63 29.47 69.16
 2546 7,156 718.46 70.49 560.87 1,436.46 1,276.34 70.65 98.15 28.53 69.62
 2547 7,102 790.39 78.16 619.54 1,573.92 1,298.06 145.00 99.90 29.70 70.20
 2548 7,271 866.97 85.83 674.80 1,720.52 1,378.60 191.00 109.72 32.46 77.26
 2549 7,355 959.27 93.96 590.70 1,746.20 1,405.31 145.00 121.06 37.10 83.96
 2550 8,421 1,046.32 102.37 833.50 2,094.04 1,590.37 295.00 131.50 43.52 87.98
 2551 9,062 1,128.23 111.17 950.58 2,321.33 2,208.39 765.70 149.41 49.77 99.64
 2552 9,569 1,224.32 121.40 1,087.01 2,568.91 1,951.45 506.10 156.41 55.69 100.72
 2553 10,231 1,324.16 131.49 1,108.69 2,719.08 1,991.51 564.60 164.43 55.97 108.46
 2554 10,570 1,418.86 144.72 1,149.08 2,878.72 2,137.08 579.60 173.79 62.65 111.14
 2555 10,963 1,532.02 155.84 1,364.38 3,234.64 2,241.13 864.60 196.16 74.63 121.53
 2556 11,209 1,663.18 169.21 1,474.81 4,046.89 2,488.14 1,499.60 228.05 89.52 138.53
 2557 11,736 1,804.02 185.77 1,732.90 4,837.45 2,698.12 1,908.00 261.79 107.00 154.79
 2558 12,101 1,952.01 209.48 2,037.36 5,310.17 2,884.34 2,176.00 293.12 122.52 170.60
 2559 12,498 2,122.26 235.18 2,458.25 6,122.57 3,055.66 2,891.00 311.10 130.05 181.05
 2560 12,686 2,303.03 265.42 2,761.95 6,895.12 3,238.59 3,386.00 312.93 136.60 176.33
 2561 12,773 2,478.42 294.23 2,906.90 7,729.49 3,373.49 4,239.79 342.73 153.91 188.82
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 (3) เงินรับฝาก คงเหลือ ณ วันสิ้นปี

                                                                                       

  

  

  

  

  

   

 (4)  การอนุมัติเงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี 

                                                                   ปี 2561 (บาท)                     ปี 2560 (บาท)

                         ประเภท                                                                                                       + เพิ่ม - ลด (บาท)

                                                                                                             

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน    

2.  เงินกู้สามัญ    

3.  กู้ไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้น    

4.  กู้ไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้น (สมทบ)    

5.  เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา    

6.  เงินกู้โครงการรางวัลชีวิต    

7.  เงินกู้พิเศษ    

8. เงินกู้โครงการคลินิกสหกรณ์    

 รวม     

 (5)  เงินฝากและเงินลงทุน

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

                                                   

 1. เงินฝากสหกรณ์อื่น    

* 2. พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ    

* 3. หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ    

* 4. หุ้นกู้เอกชน    

 5. หุ้น ชสอ./สหกรณ์อื่น    

 รวม    

หมายเหตุ  * 2, 3, 4 เงนิลงทนุแสดงด้วยราคาตลาดทีร่วมค่าเผือ่การปรับมลูค่าเงนิลงทนุแล้ว 131,228,700.00 บาท

จ�า
นว

น
สัญ

ญ
า 

(ฉ
บับ

)

จ�า
นว

น
สัญ

ญ
า 

(ฉ
บับ

)

     ปี 2560 (บาท)

79,867,991.41

7,942,994.38

2,182,532,897.23

456,696,885.55

34,906,784.99

2,761,947,553.56

    + เพิ่ม - ลด (บาท)

 + 24,137,641.44

 + 599,480.37

 + 94,883,342.10

 + 20,005,816.36

 + 5,329,159.04

 + 144,955,439.31

        ปี 2561 (บาท)

104,005,632.85

8,542,474.75

2,277,416,239.33

476,702,701.91

40,235,944.03

2,906,902,992.87

 ประเภท

1. ออมทรัพย์

2. ออมทรัพย์สมาชิกสมทบ

3. ออมทรัพย์พิเศษ

4. ออมทรัพย์พิเศษสมาชิกสมทบ

5. ประจ�า

 รวม

จ�านวนเงิน

(บาท)

86,053,726.85

1,435,927,500.00

400,174,300.00

164,215,250.00

947,500.00

582,200.00

103,055,909.32

2,669,000.00

2,193,625,386.17

จ�านวนเงิน

(บาท)

88,130,600.00

1,544,704,000.00

250,714,200.00

81,825,000.00

845,800.00

720,900.00

67,085,785.75

1,654,000.00

2,035,680,285.75

3,941

3,083

2,470

1,785

25

11

98

6

11,419

 + 2,076,873.15

 + 108,776,500.00 

 - 149,460,100.00

 - 82,390,250.00 

 - 101,700.00 

 + 138,700.00 

 - 35,970,123.57

 - 1,015,000.00

 - 157,945,100.42

 + 158,222,026.56

 - 449,200.00

 - 41,769,500.00

 + 614,275,500.00

 + 351,000.00

 + 730,629,826.56

4,895

3,422

1,567

864

34

14

88

4

10,888

สัดส่วน (%)

8.60

0.52

18.96

71.86

0.06

100.00

สัดส่วน (%)

10.85

0.42

14.71

73.96

0.06

100.00

จ�านวนเงิน (บาท)

301,928,241.53

18,204,400.00

665,327,500.00

2,521,640,000.00

2,062,000.00

3,509,162,141.53

จ�านวนเงิน (บาท)

460,150,268.09

17,755,200.00

623,558,000.00

3,135,915,500.00

2,413,000.00

4,239,791,968.09
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 (6)  ทุนสวัสดิการ

  ในปี 2561 คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 43 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ได้อนุมัติ

จ่ายทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิก เป็นเงินจ�านวน 1,500,000 บาท โดยแยกเป็นรายการต่างๆ ได้ดังนี้

  (6.1)  เงินสวัสดิการ – ทุนการศึกษารายปี

   ในปี 2561 คณะกรรมการด�าเนินการชุดท่ี 43 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด  

ได้อนุมตัทินุการศกึษาเป็นเงนิจ�านวน 1,444,400 บาท มสีมาชกิรับทนุการศกึษาของบตุร จ�านวน 753 คน แบ่งออก

เป็น 2 ประเภท ตามรายละเอียด ดังนี้ 

                  ระดับ                         ทุนละ                     ทุนประเภทเรียนดี                           ทุนประเภทรายได้น้อย 

                                                  (บาท)            สมาชิก               เป็นเงิน                สมาชิก                เป็นเงิน

1. ประถมศึกษา 1,400 174 243,600.00 101 141,400.00

2. มัธยมศึกษาตอนต้น 1,600 52 83,200.00 75 120,000.00

3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 1,800 67 120,600.00 82 147,600.00

4. อาชีวศึกษา (ปวส.) 2,000 4 8,000.00 14 28,000.00

5. อุดมศึกษา 3,000 89 267,000.00 95 285,000.00

 รวม  386 722,400.00 367 722,000.00

 และในปี 2561 คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 43 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ได้อนุมัติ 

ทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเงินจ�านวน 55,600 บาท มีสมาชิกรับทุนการศึกษา

ของบุตรจ�านวน 30 คน ตามรายละเอียด ดังนี้

                  ระดับ                         ทุนละ                     ทุนประเภทเรียนดี                           ทุนประเภทรายได้น้อย 

                                                  (บาท)            สมาชิก               เป็นเงิน                สมาชิก                เป็นเงิน

1. ประถมศึกษา 1,400 3 4,200.00 9 12,600.00

2. มัธยมศึกษาตอนต้น 1,600 1 1,600.00 5 8,000.00

3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 1,800 1 1,800.00 3 5,400.00

4. อาชีวศึกษา (ปวส.) 2,000 1 2,000.00 1 2,000.00 

5. อุดมศึกษา 3,000 2 6,000.00 4 12,000.00

 รวม   8 15,600.00 22 40,000.00

 การอนุมัติจ่ายทุนการศึกษาส�าหรับบุตรสมาชิกรายปี ในปี 2561 จ�านวน 783 ทุน รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  

1,500,000 บาท

 การอนุมัติจ่ายทุนการศึกษาส�าหรับบุตรสมาชิกประเภทต่อเนื่อง ประจ�าปี 2561 ดังนี้

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

 การอนุมัติจ่ายทุนการศึกษาส�าหรับบุตรสมาชิกประเภทต่อเนื่อง ประจ�าปี 2560 ดังนี้

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

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

   -  สมาชิกผู้ประสบอุทกภัย    42 คน จ�านวน 147,000 บาท

   -  สมาชิกผู้ประสบวาตภัย   1 คน จ�านวน 3,500 บาท

   -  สมาชิกผู้ประสบอัคคีภัย   - คน จ�านวน - บาท

   -  สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติอื่นๆ    - คน จ�านวน - บาท

  (6.3)  เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดงานศพสมาชิก (ค่าพวงหรีด)

   ช่วยเหลือค่าพวงหรีดให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม จ�านวน 5 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 4,400 บาท

  (6.4)  เงินสงเคราะห์คู่สมรสสมาชิกถึงแก่กรรม

   ได้จ่ายเงินสงเคราะห์คู่สมรสสมาชิกถึงแก่กรรม จ�านวน 27 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 135,000 บาท

  (6.5) เงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม จ�านวน  143 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น  

214,500 บาท   

  (6.6)  เงินสวัสดิการ - เพื่อการเข้ารับรักษาพยาบาล

    ได้จ่ายเงินสวัสดิการ – เพื่อการเข้ารับรักษาพยาบาล ให้แก่สมาชิก จ�านวน  524 ราย เป็นเงิน 

ทั้งสิ้น 665,100 บาท

  (6.7)  เงินสวัสดิการ – สงเคราะห์สมาชิกผู้ทุพพลภาพ

    ได้จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้ทุพพลภาพ จ�านวน 16 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 

192,000 บาท 

 (7)  กองทุนคุ้มครองสมาชิก

  ในปี 2561 คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 43 ได้อนุมัติจ่ายเงินกองทุนคุ้มครองสมาชิก จ�านวน 1,668 คน 

เป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 16,954,000 บาท ตามรายการดังนี้

  (7.1)  เงินสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

   -  จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์สมาชิกให้แก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม จ�านวน 85 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 

9,055,000 บาท

  (7.2)  เงินสงเคราะห์สมาชิกอาวุโส

   -  จ่ายเงนิให้สมาชกิทีม่อีายคุรบ 61 ปีขึน้ไป จ�านวน 1,583 ราย เป็นเงนิทัง้สิน้ 7,899,000 บาท 

โดยจ่ายเป็นเงินสด 28 คน เป็นเงิน 140,000 บาท น�ามาหักช�าระหนี้ 51 คน เป็นเงิน 251,845.75 บาท และโอน

เข้าบัญชีสมาชิก 1,504 คน เป็นเงิน 7,507,154.25 บาท

 (8)  เงินเพื่อการกุศล การกีฬา และสาธารณประโยชน์

  ได้จ่ายเงินเพือ่การกศุล การกฬีา และสาธารณประโยชน์ให้แก่ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ เป็นเงนิ

จ�านวนทั้งสิ้น ดังนี้

  (8.1)  ร่วมท�าบญุทอดผ้าพระกฐนิพระราชทาน กบักรมวชิาการเกษตร จ�านวน 50,000 บาท กรมการข้าว 

จ�านวน 10,000 บาท

  (8.2)  ร่วมท�าบญุกบัส่วนราชการ สถาบนัการศกึษา สถานพยาบาล วดั และกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์จ�านวน      

71,000 บาท
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3 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2561
รายงานการตรวจสอบกจิการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร  จ ากดั 
ประจ าปีทางบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

 
เสนอ    ทีป่ระชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร  จ ากดั 
                    
                     ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560  เม่ือวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2561 ไดเ้ลือกตั้งขา้พเจา้   
นางดาริษา อร่ามเรือง  เป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมวชิาการเกษตรจ ากดั ส าหรับปี 
ทางบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ตรวจสอบกิจการและไดเ้สนอรายงานผลการตรวจ 
สอบกิจการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ เป็นประจ าทุกเดือน จึงขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการ 
ต่อท่ีประชุมใหญ่โดยสรุป  ดงัน้ี 
           วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
                1. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการสหกรณ์ 
                2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบติังานดา้นการบญัชีและการควบคุมดา้นการเงิน 
                3. เพื่อตรวจสอบการด านินงานดา้นอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ 
                4. เพื่อสรุปผลการตรวจสอบประจ าเดือน   เสนอขอ้สังเกต   และขอ้เสนอแนะต่อท่ีประชุม        
คณะกรรมการด าเนินการ   ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์   เพื่อการปรับปรุงแกไ้ข 
            ขอบเขตการตรวจสอบ 
                1. ประเมินผลประสิทธิภาพการควบคุมภายในทุกดา้นของสหกรณ์      
                2. ตรวจสอบความถูกตอ้งของเอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีและทะเบียนต่าง ๆ 
                3. ตรวจสอบการควบคุมดา้นการเงินตามระเบียบและขอ้ก าหนดของสหกรณ์ 
                4. ตรวจสอบการด าเนินงานตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติท่ีประชุมใหญ่   
และท่ีประชุมคณะกรรมการ      
                5. ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการตามแผนงาน และงบประมาณท่ีก าหนดไว ้
            ผลการตรวจสอบ 
                1. การปฏิบัติการด้านบริหารทัว่ไป 
                    1.1   สหกรณ์ไดก้ าหนดขอ้บงัคบั ระเบียบ   และมติท่ีประชุมไว ้เพียงพอ   เหมาะสมกบัการ
ด าเนินงาน  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติท่ีประชุมใหญ่  และมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ     

      1.2  สหกรณ์ไดจ้ดัท าแผนการด าเนินงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 เสนอต่อท่ี 
ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมติัแลว้ ผลการปฏิบติังานเป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้มีรายได ้
ต ่ากวา่ยอดประมาณ 7,269,623.33 บาท  ส่วนค่าใชจ่้ายอยูภ่ายในวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติั   
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 2  
      1.3 การจดัจา้งเจา้หนา้ท่ี ในระหวา่งปีสหกรณ์ไดแ้กไ้ขหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัหลกัประกนั 

การท างานของเจา้หนา้ท่ี ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 2)  
                2. การปฏิบัติด้านการเงิน 
                    2.1 การรับ-จ่ายและเกบ็รักษาเงิน สหกรณ์ก าหนดระเบียบไวอ้ยา่งเหมาะสม การเก็บรักษา 
เงินเป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด การรับ-จ่ายเงินเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณท่ีไดรั้บอนุมติัจาก 
ท่ีประชุมใหญ่   
                  2.2   เงินสด  เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อืน่  ณ วนัส้ินปีมียอดคงเหลือ ดงัน้ี 

 
              เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อ่ืน มียอดถูกตอ้งตรงกนักบัยอดคงเหลือของบญัชีธนาคาร 
ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อ่ืนทุกแห่ง     
               3. การปฏิบัติด้านการบัญชี      สหกรณ์บนัทึกบญัชีดว้ยโปรแกรมระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ 
ปรากฏวา่บนัทึกบญัชีไวเ้รียบร้อยเป็นปัจจุบนั มีเอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีครบถว้น 
               4.   การด าเนินงาน    
                     4.1 จ านวนสมาชิก   ณ วนัส้ินปี มียอดคงเหลือดงัน้ี 

           
               การรับสมาชิกและการใหอ้อกจากสมาชิก รวมทั้งสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกสามญั  เป็นไป
ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสหกรณ์ และมติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 10 
กุมภาพนัธ์ 2561 

        รายการ 31 ธ.ค.2561 
           (บาท) 

     31 ธ.ค.2560 
          (บาท) 

  + เพิ่มข้ึน - ลดลง 
           (บาท) 

เงินสด 196,624.75             148,949.00      +   47,675.75 
เงินฝากธนาคารทุกธนาคาร      59,571,476.82  100,790,602.52 - 41,219,125.70 
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน      150,268.09  301,928,241.53 - 301,777,973.44 
             รวม      59,918,369.66  402,867,793.05 - 342,949,423.39 

        รายการ       31 ธ.ค. 2561  
           (คน) 

    31 ธ.ค.2560 
          (คน) 

   +  เพิ่มข้ึน  - ลดลง  
            (คน) 

สมาชิกสามญั           12,330          6,687           + 5,643 
สมาชิกสมทบ                443          5,999 - 5,556 
             รวม           12,773        12,686           +      87 
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           สหกรณ์ก าหนดระเบียบไวอ้ยา่งเหมาะสม และปฏิบติัตามระเบียบท่ีก าหนด  มีเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการจ่ายเงินกูทุ้กประเภท  ไดแ้ก่ค าขอกูเ้งิน สัญญากูเ้งิน  สัญญาค ้าประกนั   สหกรณ์จดัท าไว้
เรียบร้อยครบถว้น จากการเปรียบเทียบยอดคงเหลือรายบุคคลกบับญัชีคุมยอดปรากฏวา่ถูกตอ้งตรงกนั 
             ลูกหนีอ้ื่น   ไดแ้ก่ 

         
               ส าหรับค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นของลูกหน้ีตามค าพิพากษา  1 ราย จ านวน 1,341,841.50 บาท                           
               4.3  การลงทุนทางการเงิน    สหกรณ์ลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์ หุ้นกู ้และพนัธบตัรรัฐบาล       
ณ วนัส้ินปีมียอดคงเหลือ  ดงัน้ี 

 
            การลงทุนของสหกรณ์เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ  เร่ือง
ขอ้ก าหนดการฝากหรือลงทุนอยา่งอ่ืนของสหกรณ์   
 
 
 

    รายการ        31 ธ.ค. 2561 
            (บาท) 

      31 ธ.ค. 2560 
           (บาท) 

   +  เพิ่มข้ึน - ลดลง   
            (บาท) 

ลูกหน้ีตามค าพิพากษา 
ลูกหน้ีตวัแทน 

              1,341,841.50 
                 131,220.75       

2,343,809.25       
37,498.00         

   - 1,001,967.75 
   +93,722.75          

รวม 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 

       1,473,062.25 
       1,341,841.50 

      2,381,307.25 
       1,341,841.50   

              -908,245.00 
                    0.00 

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

    รายการ       31 ธ.ค.2561 
           (บาท) 

       31 ธ.ค.2560 
            (บาท) 

    +  เพิ่มข้ึน - ลดลง  
(บาท) 

หุน้ชุมนุมสหกรณ์           2,303,000.00        1,952,000.00          + 241,000.00 
หุน้ชุมนุมสอ.ไทย ไอซีที จ ากดั 
หกั ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน 

          110,000.00 
         (110,000.00) 
                     0.00 

         110,000.00 
                   0.00  
         110,000.00    

                       0.00 
           +110,000.00 
            -110,000.00 

หุน้กู ้  3,646,000,000.00 3,086,000,000.00      +560,000,000.00 
             รวม  3,648,303,000.00  3,088,062,000.00     + 560,241,000.00 
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                  4.4   การรับฝากเงิน   มียอดเงินรับฝากคงเหลือ ณ วนัส้ินปีดงัน้ี 

                     สหกรณ์ก าหนดระเบียบไวอ้ยา่งเหมาะสม  และปฏิบติัตามระเบียบท่ีก าหนด   เปรียบเทียบ
ยอดคงเหลือในรายงานสรุปยอดคงเหลือรายบุคคลตามโปรแกรมระบบเงินรับฝากกบัยอดคงเหลือตาม
บญัชีคุม  ปรากฎวา่ถูกตอ้งตรงกนั 
                  4.5   เงินกู้ยมื   สหกรณ์ไดรั้บอนุมติัวงเงินกูย้มืหรือค ้าประกนัจากท่ีประชุมใหญ่ โดยไดรั้บ 
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ในวงเงิน 2,400 ลา้นบาท   ปีก่อน 2,000 ลา้นบาท   
                    4.6   ทุนของสหกรณ์        ณ วนัส้ินปี  ทุนของสหกรณ์มียอดคงเหลือ ดงัน้ี 

    รายการ          31 ธ.ค.2561 
            (บาท) 

        31 ธ.ค.2560 
             (บาท) 

       +  เพิ่มข้ึน – ลดลง 
  (บาท) 

เงินรับฝากสมาชิก 
1.ออมทรัพย ์

       
         81,004,224.92 

      
      74,633,358.05 

   
+6,370,866.87 

2.ออมทรัพย(์สมทบ)            8,542,474.75              7,942,994.38 +599,480.37 
3.ออมทรัพย ์ATM                      919.51              34,101.17 -33,181.66 
4.ออมทรัพยพ์ิเศษ     2,277,416,239.33  2,182,532,897.23 +94,883,342.10 
5.ออมทรัพยเ์พิ่มทรัพย ์       11,537,000.00                   0.00 +11,537,000.00 
6.ออมทรัพยพ์ิเศษ(สมทบ)        476,702,701.91       456,696,885.55 +20,005,816.36 
7.ออมทรัพยอ์นาคตสดใส          11,367,684.48         5,095,044.03 +6,272,640.45 
8.ประจ า          40,228,328.16       34,906,784.99 +5,321,543.17 
     รวม     2,906,799,573.06   2,761,842,065.40          + 144,957,507.66 
เงินรับฝากสหกรณ์อืน่                 95,803.94             105,488.16                         - 9,684.22                 
     รวมทั้งส้ิน     2,906,895,377.00   2,761,947,553.56          + 144,947,823.44 

     รายการ          31 ธ.ค.2561 
              (บาท) 

        31ธ.ค.2560 
            (บาท) 

  +  เพิ่มข้ึน -ลดลง  
            (บาท) 

ทุนเรือนหุ้น  2,478,416,550.00   2,303,033,577.00   + 175,382,973.00 
ทุนส ารอง     294,229,735.52      265,424,827.78   + 28,804,907.74 
ทุนสาธารณประโยชน์         5,853,763.50           5,890,563.50 - 36,800.00                       
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการสหกรณ์         5,810,470.39          5,710,470.39 +100,000.00 
ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล         4,061,162.49          3,961,162.49 +100,000.00    
ทุนเพื่อการศึกษาทางสหกรณ์         4,031,621.70          4,628,362.20               - 596,740.50    
ทุนสวสัดิการสมาชิก         3,575,800.00          6,602,000.00 - 3,026,200.00 
            รวม  2,795,979,103.60   2,595,250,963.36  + 200,728,140.24 
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            การรับเและจ่ายคืนค่าหุน้และการจ่ายทุนสะสมอ่ืนๆ ถูกตอ้ง   เป็นไปตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ทุนเรือนหุ้นมียอดคงเหลือรายบุคคลถูกตอ้ง  ตรงกนักบับญัชีคุมยอด  
การจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นไปตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์  
 
                  4.7 ผลการด าเนินงาน สหกรณ์มีผลการด าเนินงานเปรียบเทียบปีปัจจุบนักบัปีก่อน 

 

 
           สหกรณ์มีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากปีก่อนจ านวน 29,798,840.82 บาท  มีตน้ทุนเพิ่มข้ึนจากปีก่อนไดแ้ก่ดอกเบ้ีย
จ่ายเงินรับฝาก จ านวน  6,361,910.12 บาท  ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้จ  านวน 12,919,773.41 บาท ส่วนค่าใช้จ่าย
ด าเนินงานลดลงจากปีก่อน จ านวน 1,977,770.09 บาท  มีผลก าไรเพิ่มข้ึนจากปีก่อน 12,494,927.38 บาท  
 

        รายได้      31 ธ.ค.2561 
          (บาท) 

        31 ธ.ค.2560 
           (บาท) 

      +  เพิม่ขึน้ -ลดลง 
                (บาท) 

 ดอกเบีย้รับเงินให้กู้ 
 ดอกเบีย้รับเงินฝากและ 
 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 
 รายได้อืน่ ๆ 
  

195,066,502.78  
 

145.865,029.58              
1,798,844.31 

201,180,431.50 
 

110,242,638.80 
1,508,465.55 

-  6,113,928.72 
 

    + 35,622,390.78 
        + 290,378.76 

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

        ค่าใช้จ่าย       31 ธ.ค.2561 
           (บาท) 

     31 ธ.ค.2560    
          (บาท) 

     +  เพิม่ขึน้ -ลดลง 
               (บาท) 

ดอกเบีย้จ่ายเงินรับฝาก 
ดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 
 ค่าใชจ่้ายเจา้หนา้ท่ี 
 ค่าใชจ่้ายอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์            
 ค่าใชจ่้ายด าเนินงานอ่ืน 
 ค่าใชจ่้ายทางบญัชี 

83,300,430.22       
34,434,502.22       
36,172,477.28 
9,399,540.99              
1,526,127.13 

23,826,566.14 
1,420,243.02 

 

76,938,520.10 
21,514,728.81 
38,150,247.37 

9,744,355.75 
1,452,084.54 

24,013,345.20 
2,940,461.88  

+ 6,361,910.12 
       + 12,919,773.41 

 - 1,977,770.09 
    - 344,814.76 
    + 74,042.59 
   - 186,779.06 
 - 1,520,218.86 

     
      รวม 153,907,409.72   136,603,496.28     +17,303,913.44 
 ก าไรสุทธิ 188,822,966.95  176328,039.57     +12,494,927.38 
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             6.   การวเิคราะห์ผลการบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณ์โดยรวม 
                   มิติที ่1  มิติความเพยีงพอต่อความเส่ียง สหกรณ์ยงัมีความเส่ียงของเงินทุน  จากอตัราส่วน
หน้ีสินต่อทุน 1.48 เท่า  ปีก่อน 1.39 เท่า  สหกรณ์มีสัดส่วนหน้ีสินต่อทุนสูงกวา่ปีก่อน  ส่วนอตัราการ
เติบโตของหน้ีของสหกรณ์ปีน้ีร้อยละ  15.21  ปีก่อนร้อยละ 14.77  แสดงวา่อตัราการเติบโตของหน้ี
สูงกว่าปีก่อนเล็กน้อย ในปีน้ีสหกรณ์มีหน้ีสินร้อยละ 59.68  ในขณะท่ีมีทุนร้อยละ 40.32  แต่หาก
พิจารณาถึงหน้ีสินของสหกรณ์ จะเห็นวา่สหกรณ์มีเงินรับฝากของสมาชิกถึงร้อยละ 63.01 ของหน้ีสิน
ทั้งส้ิน ซ่ึงแสดงถึงความเช่ือมัน่ของสมาชิกท่ีน าเงินมาฝากไวก้บัสหกรณ์  
                  มิติที่ 2  มิติคุณภาพของสินทรัพย์  สหกรณ์มีอตัราหมุนของสินทรัพย ์ 0.04 รอบ  ปีก่อน 
0.05 รอบ หมายถึงสหกรณ์ไดน้ าสินทรัพยท่ี์มีอยูเ่พื่อไปก่อให้เกิดรายไดต้  ่ากวา่ปีก่อนเล็กนอ้ย ส่งผลให้
การด าเนินงานมีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร้์อยละ 2.58  ปีก่อนร้อยละ 2.71   หมายถึงสหกรณ์ใช้
สินทรัพยเ์พื่อก่อใหเ้กิดผลก าไรลดลงจากปีก่อนเล็กนอ้ยเช่นกนั      
                 มิติที ่ 3  ขีดความสามารถในการบริหาร  อตัราการเจริญเติบโตของธุรกิจสหกรณ์  พิจารณา 
จากมูลค่าการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์กบัสมาชิกและสหกรณ์อ่ืน(ไม่รวมการท าธุรกิจกบับุคคลภายนอก) 
ร้อยละ (35.06)  ปีก่อนร้อยละ 3.77  มีอตัราการเจริญเติบโตของธุรกิจลดลงจากปีก่อน 
                 มิติที ่4  ด้านการท าก าไร สหกรณ์มีอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 55.38 ปีก่อนร้อยละ 56.62 ลดลงจาก 
ปีก่อนเน่ืองจากมีอตัราส่วนตน้ทุนซ่ึงได้แก่ดอกเบ้ียเงินรับฝากและดอกเบ้ียเงินกู้ระยะสั้ นจากสถาบัน
การเงินอ่ืนเพื่อน าไปลงทุนสูงข้ึน   แต่เน่ืองจากสหกรณ์มีลูกหน้ีเงินให้กูแ้ละเงินลงทุนคงเหลือเพิ่มข้ึนจาก  
ปีก่อน จึงท าใหมี้อตัราการเติบโตของก าไรสุทธิร้อยละ 7.09  ปีก่อนร้อยละ (2.61) 
                มิติที ่5  ด้านสภาพคล่อง   อตัราส่วนทุนหมุนเวยีนร้อยละ 0.27 เท่ากบัปีก่อน แสดงถึงสหกรณ์มี
สินทรัพยห์มุนเวยีนต่อหน้ีสินหมุนเวียน   หรือมีสภาพคล่องเท่ากบัปีก่อน และถือวา่สหกรณ์มีสภาพคล่อง
อยูใ่นเกณฑป์กติ    
                สรุปผลโดยรวม  ในปี 2561 ผูต้รวจสอบกิจการไดป้ฏิบติังานตรวจสอบกิจการเป็นประจ าทุก
เดือน   และรายงานผลการตรวจสอบกิจการ  พร้อมทั้งให้ขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ  (ถา้มี)  ต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการอยา่งสม ่าเสมอทุกเดือน  การบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการและการ
ปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีเป็นไปตามวตัถุประสงค์  ขอ้บงัคบั ระเบียบ  มติท่ีประชุมใหญ่และมติท่ีประชุม
คณะกรรมการด าเนินการ ทั้งน้ีเพื่อใหบ้ริการและเกิดผลตอบแทนท่ีดีแก่สมาชิก                    

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
                                                                                     

                 (นางดาริษา  อร่ามเรือง) 
                ผูต้รวจสอบกิจการ 

 วนัท่ี  17  มกราคม 2562 
 โทรศพัท ์09 2263 9071 

 มิติท่ี 1  มิติความเพียงพอต่อความเสี่ยง สหกรณ์มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1.48 เท่า  

ปีก่อน 1.39 เท่า สหกรณ์มีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนสูงกว่าปีก่อน ส่วนอัตราการเติบโตของหนี้ของ

สหกรณป์นีี้รอ้ยละ 15.21 ปีกอ่นรอ้ยละ 14.77 แสดงวา่อตัราการเติบโตของหนี้สงูกวา่ปีกอ่นเล็กนอ้ย 

ในปีน้ีสหกรณ์มีหนี้สินร้อยละ 59.68 ในขณะที่มีทุนร้อยละ 40.32 แต่หากพิจารณาถึงหนี้สินของ

สหกรณ์ จะเห็นว่าสหกรณ์มีเงินรับฝากของสมาชิกถึงร้อยละ 63.01 ของหนี้สินทั้งสิ้น ซึ่งแสดงถึง

ความเชื่อมั่นของสมาชิกที่น�าเงินมาฝากไว้กับสหกรณ์
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4 งบแสดงฐานะการเงิน งบกำาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำาปี 2561
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5 รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจำาปี 2561

รายงานการตรวจสอบภายใน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

 

เสนอ  ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

  ตามที่สหกรณ์ได้จัดจ้าง ข้าพเจ้า นางศิริลักษ์ พร้อมเพราะ เป็นผู้ตรวจสอบภายในส�าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบภายในประจ�าปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระหว่าง

วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการตรวจสอบโดยสรุปดังนี้

  1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

   1.1  เพื่อตรวจสอบว่าการบริหารงานทั่วไปเป็นไปโดยเหมาะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและมติที่ประชุม

ที่ก�าหนดไว้

   1.2  เพื่อตรวจสอบว่าการด�าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนงานก�าหนดไว้

   1.3  เพื่อตรวจสอบการด�าเนินงานด้านอื่นๆ

   1.4  เพ่ือสรุปผลการตรวจสอบ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์  

ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข

  2.  ขอบเขตการตรวจสอบและวิธีการตรวจสอบ

   2.1 ตรวจสอบว่าได้มกีารก�าหนดแผนการด�าเนนิงาน ประมาณการรายรับรายจ่ายประจ�าปีไว้เป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน

   2.2 ประเมินประสิทธิภาพและประเมินผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ เสนอแนะการบริหารความเสี่ยง 

การควบคุม และการก�ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

   2.3 สอบทานระบบการปฏบิตังิานตามมาตรฐาน กฎหมาย ระเบยีบ ข้อบงัคบั ค�าส่ัง และค�าแนะน�าของ

นายทะเบียนสหกรณ์

   2.4 ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล ด้านการเงิน การบัญชี 

การให้เงินกู้ การรับฝากเงิน การลงทุน และการให้บริการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

   2.5 ตรวจสอบการดูแลรักษาและความปลอดภัยของทรัพย์สินให้มีความเหมาะสมกับประเภทของ

ทรัพย์สินนั้น

   2.6 วิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดและคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร

   2.7 สอบทานความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางด้านการเงินการบัญชี และการด�าเนินงาน

ของสหกรณ์
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   2.8 จัดท�ารายงานผลการตรวจสอบภายในในเรื่องที่ตรวจสอบ เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ 

อ�านวยการและคณะกรรมการด�าเนินการเป็นประจ�าทุกเดือน

   2.9 จัดท�ารายงานการตรวจสอบภายในประจ�าปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของสหกรณ์

  3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

   3.1 ด้านการบริหารงานท่ัวไป สหกรณ์ได้ก�าหนดข้อบังคับ ระเบียบและมติที่ประชุมไว้เพียงพอ  

เหมาะสมกับการด�าเนินงาน มีการก�าหนดแผนการด�าเนินงาน ประมาณการรายรับ รายจ่ายประจ�าปีซึ่งได้รับความ

เห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ไว้อย่างเหมาะสม และได้ปฏิบัติตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

   3.2 ด้านการเงิน สหกรณ์ได้ก�าหนดระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินไว้อย่างเหมาะสม และ

ปฏบิตัติามระเบยีบทีก่�าหนด การรกัษาสภาพคล่องทางการเงินเพ่ือประกนัเงินรับฝากของสมาชกิเป็นไปตามประกาศ

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก�าหนด

   3.3 ด้านการบัญชี ในปีนี้สหกรณ์ได้พัฒนาโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ครบวงจรเพื่อช่วยในการปฏิบัติ

งานในทุกด้าน ในด้านการบัญชี สหกรณ์บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ปรากฏ

ว่าบันทึกบัญชีได้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน มีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีถูกต้องครบถ้วน

   3.4 ด้านสินเชื่อ สหกรณ์ได้ก�าหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงินไว้

อย่างเหมาะสม และปฏิบัติตามระเบียบที่ก�าหนด ได้ตรวจสอบค�าขอกู้และสัญญากู้เงิน และตรวจสอบหลักประกัน

ในการให้เงินกู้ สหกรณ์จัดท�าไว้ครบถ้วน การอนุมัติเงินกู้เป็นไปตามระเบียบที่ก�าหนด มียอดคงเหลือรายบุคคล 

ถกูต้องตรงกบับญัชคีมุยอด ในระหว่างตรวจสอบมข้ีอสงัเกตเกีย่วกบัวนัทีใ่นสญัญากูเ้งนิและสญัญาค�า้ประกนัทีย่งัมี

การลงวันที่ไว้ล่วงหน้า ได้ให้ค�าแนะน�าและมีการแก้ไขในระหว่างตรวจสอบแล้ว

   3.5 ด้านเงินรับฝาก สหกรณ์ได้ก�าหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิก และระเบียบว่าด้วย

การรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นไว้อย่างเหมาะสม ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบการรับเงินฝากและถอนเงินฝาก  

ปรากฏว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบที่ก�าหนด มีเอกสารประกอบการรับฝากและถอนเงินฝากครบถ้วน มียอดคงเหลือ 

รายบุคคลถูกต้องตรงกับบัญชีคุมยอด

   3.6 ด้านเงินลงทุน สอบทานข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่ และมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

เกี่ยวกับเงินลงทุน ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมใหญ่และมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

เกี่ยวกับเงินลงทุนได้ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายลงทุน และตรวจสอบการรับผลตอบแทนจากเงิน

ลงทุน รวมทั้งวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการลงทุนต่อคณะกรรมการด้วย ปรากฏว่าสหกรณ์ได้ก�าหนดเรื่องเงินลงทุน

ไว้ในข้อบังคับมาตรา 62 สหกรณ์ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่เพื่อลงทุน ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อก�าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 สหกรณ์ได้ลงทุน 

ในฝากเงินในชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่น ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ลงทุนในหุ้นของชุมนุมสหกรณ์ และหุ้นกู้ 

ของบริษัทมหาชนต่างๆ ในตลาดหลักทรัพย์ การลงทุนดังกล่าวจะวิเคราะห์การลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทต่างๆ  

ในตลาดหลักทรัพย์แต่ละรายการโดยคณะกรรมการเงินลงทุน แล้วน�าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ

ของสหกรณ์อนมัุต ิแล้วจงึด�าเนนิการตามขัน้ตอนการลงของการลงทนุแต่ละรายการ การปฏบิตัเิป็นไปตามข้อบังคบั 

และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อก�าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์  

พ.ศ. 2558 
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  3.7  ด้านเงินกู้ยืมและการค�้าประกัน สหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมจากท่ีประชุมใหญ่ โดยได้รับความเห็น

ชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์จ�านวน 2,400 ล้านบาท (สองพันส่ีร้อยล้านบาทถ้วน) การลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท

ต่างๆ ในตลาดหลักทรัพย์ สหกรณ์ได้กู้เงินโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้นกับธนาคารโดยใช้หุ้นกู้จ�าน�าเป็นประกัน

เพื่อน�าเงินไปซื้อหุ้นกู้รายการใหม่ การกู้เงินดังกล่าวอยู่ภายในวงเงินกู้ยืมที่ได้รับอนุมัติ

  3.8 ด้านทนุของสหกรณ์ สหกรณ์ก�าหนดระเบยีบว่าด้วยหุน้ของสหกรณ์ขึน้ถอืใช้ การเรยีกเกบ็เงนิค่าหุน้และ

การจ่ายเงินค่าหุ้นของสมาชิก เป็นไปตามระเบียบที่ก�าหนด การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีเป็นไปตามข้อบังคับ  

การจ่ายทุนสะสมต่างๆ เป็นไปตามระเบียบที่ก�าหนดและมติที่ประชุมคณะกรรมการ

  3.9 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สหกรณ์ได้ก�าหนดระเบียบว่าด้วยวิธีการควบคุมภายในและการรักษา

ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ขึ้นถือใช้ และปฏิบัติตามระเบียบที่ก�าหนด  

ในระหว่างปีสหกรณ์ได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติมให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและ 

การให้บริการแก่สมาชิก ซึ่งคาดว่าในปี 2562 จะสามารถให้บริการแก่สมาชิกได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น

  3.10  ด้านอื่น ๆ ได้ให้ค�าปรึกษาด้านอื่น เช่นด้านกฎหมายแรงงาน ด้านภาษีอากร เป็นต้น

        

 จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

       

  

 (นางศิริลักษ์  พร้อมเพราะ) 

 ผู้ตรวจสอบภายใน  

มติที่ประชุม
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 สมาชิกและสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้

 1. การถือหุ้นรายเดือน สมาชิกและสมาชิกสมทบที่ถือทุนเรือนหุ้น จะได้รับสิทธิประโยชน์ในรูปแบบของ

เงนิปันผล ซึง่ในทีป่ระชมุใหญ่สามญัประจ�าปีจะเป็นผูอ้นมุติัการจัดสรรเงินปันผลจากก�าไรสุทธใิห้กบัสมาชกิผู้ถอืหุ้น

ในอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี และได้รับการยกเว้นภาษี 

 2. การฝากเงิน สมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถฝากเงินกับสหกรณ์หลายประเภท ได้แก่ เงินฝาก 

ออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เงินฝากออมทรัพย์อนาคตสดใส เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ เงินฝากประจ�า

  ➢ เงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 บาทต่อปี (ไม่เสียภาษี)

   - เงื่อนไข 

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

โดยการหักจากเงินเดือนได้ (สมาชิกที่มีบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย สามารถขอผูกบัญชีออมทรัพย์กับบัญชีธนาคาร

กรุงไทย เพื่อถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ได้)

    2. คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดคงเหลือ โดยค�านวณให้ปีละ 1 ครั้ง ณ วันสิ้นปีบัญชี

  ➢ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 บาทต่อปี (ไม่เสียภาษี) 

   - เงื่อนไข 

    1. ฝาก - ถอน ขั้นต�่าครั้งละ 500 บาท ฝากได้ไม่จ�ากัดจ�านวนครั้ง สามารถฝากโดยการหัก

จากบัญชีเงินเดือนได้ และเปิดได้คนละ 1 บัญชี

    2. ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง (ถอนครั้งต่อไปในเดือนเดียวกันเสียค่าปรับร้อยละ 1 ของยอด 

ที่ถอนขั้นต�่า 300 บาท)

    3. คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดคงเหลือ โดยค�านวณให้ปีละ 1 ครั้ง ณ วันสิ้นปีบัญชี

  ➢ เงินฝากออมทรัพย์อนาคตสดใส อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 บาทต่อปี (ไม่เสียภาษี) 

   - เงื่อนไข 

    1. สมาชิกที่มีอายุไม่เกิน 60 ปี เปิดบัญชีจ�านวนไม่น้อยกว่า 100 บาท แต่ไม่เกิน 5,000 

บาท สามารถฝากเพิ่มและลดได้ โดยวิธีการหัก ณ ที่จ่าย จากเงินเดือน งดรับฝากเมื่ออายุครบ 60 ปี

    2. ถอนได้เมือ่อายคุรบ 60 ปีข้ึนไป กรณถีอนก่อนก�าหนดทางสหกรณ์จะคดิดอกเบีย้เท่ากบั

เงินฝากออมทรัพย์

    3. คิดดอกเบี้ย ปีละ 1 ครั้ง วันสิ้นปีทางบัญชี

    4. สมาชิกสมทบไม่สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์อนาคตสดใสได้

6 สิทธิประโยชน์ของสมาชิก และสมาชิกสมทบ
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  ➢ เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 บาทต่อปี (ไม่เสียภาษี)

   - เงื่อนไข 

    1. ฝากเท่ากันทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง ขั้นต�่า 1,000 บาท สูงสุด 25,000 บาท โดยหักจาก

บัญชีเงินเดือน หรือ เงินสด / โอนผ่านธนาคาร (Bill Payment) ต้องระบุวันฝากที่ตรงกันทุกเดือน (หากติดวันหยุด

ท�าการให้เลื่อนขึ้น)

    2. ระยะเวลาในการฝาก 24 เดือน

    3. กรณีฝากขาด จะผ่อนผันให้น�ามาฝากในเดือนถัดไปโดยฝากเพิ่มรวม 2 งวด และ 

ผ่อนผันให้ไม่เกิน 2 ครั้ง ในระยะเวลาการฝาก 24 เดือน

    4. ห้ามถอนเงินต้นบางส่วน หรือ ทั้งหมดก่อนก�าหนด หากถอนก่อนก�าหนด ถือเป็นการ

ปิดบญัช ีและจะได้รบัดอกเบีย้ในอตัราเงนิฝากออมทรัพย์ตามประกาศของสหกรณ์ หากรับดอกเบีย้ไปเกนิจะถูกเรียก

เก็บดอกเบี้ยที่ได้รับนั้นคืน

    5. เมื่อฝากครบก�าหนด 24 เดือน บัญชจีะถูกปิดโดยทันท ีพร้อมโอนเงินเข้าสู่บัญชีเงนิฝาก

ออมทรัพย์ของสมาชิกที่เปิดไว้เป็นบัญชีคู่

    6. จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (โอนเข้าสู่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์) โดยค�านวณเป็นรายวัน 

ตามยอดคงเหลือ

  ➢ เงินฝากประจ�า 3, 6 และ 12 เดอืน อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 3.50 บาทต่อปี (เสยีภาษจีากดอกเบีย้

ที่ได้รับร้อยละ 15 คงเหลือดอกเบี้ยสุทธิร้อยละ 2.98)

   - เงื่อนไข 

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

    2. คิดดอกเบี้ยเมื่อครบก�าหนดตามระยะเวลาในการฝาก

     นอกจากนี้ ยังมีช่องทางการฝากเงินแบบหักเงินฝาก ณ ที่จ่ายเป็นรายเดือน ซึ่งกองคลังเป็น

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

ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคาร 

ไทยพาณิชย์ และธนาคารธนชาต ิโดยสมาชกิไม่ต้องเสยีค่าธรรมเนยีมในการฝากเงนิ และยงัมช่ีองทางในการถอนเงนิ

ในระบบทางไกล โดยแนบแบบฟอร์มใบถอนเงินของสหกรณ์ผ่านทางโทรสาร พร้อมแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารของ

สมาชิกที่จะโอนเงินเข้าให้สหกรณ์ทราบ ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบยอดการฝากเงินได้ทางเว็บไซต์ สอ.กวก. (Login  

เข้าสู่ระบบข้อมูลสมาชิก) และในเร็วๆนี้ สหกรณ์ฯ จะเปิดให้สมาชิกได้ใช้งาน Doacoop Mobile Application  

โดยจะมีข้อมูลด้านเงินฝาก เงินกู้ ฯลฯ ให้สมาชิกตรวจสอบบนสมาร์ทโฟนได้อย่างรวดเร็ว

 3. การกู้เงิน สมาชิกและสมาชิกสมทบมีสิทธิ์ในการกู้เงินสหกรณ์น�าไปใช้จ่ายในยามจ�าเป็นได้ ซึ่งมีบริการ

เงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต�่ากว่าดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงินอื่น และมีเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิก ดังนี้

  1) เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน สิทธิ์ในการขอกู้เงินของสมาชิกต้องส่งเงินค่าหุ้นมาแล้ว 3 งวดเดือน  

กู้ได้ไม่เกิน 2 เท่าของเงินได้รายเดือนของสมาชิก ช�าระหนี้ภายใน 10 งวดเดือน นอกจากนี้ยังสามารถกู้เงินประเภท

นี้ผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ (ฉุกเฉิน ATM)
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  2) เงนิกูส้ามญั สทิธิใ์นการขอกูเ้งนิของสมาชกิต้องมีอายกุารเป็นสมาชกิไม่น้อยกว่า 1 ปี จงึจะกูเ้งนิ

ประเภทนี้ได้ แบ่งเป็น

   ก. เงนิกูส้ามญัทัว่ไป เป็นเงนิกูท้ีมี่สมาชกิค�า้ประกนั กูเ้งินได้ 72 เท่าของเงินได้รายเดือน สูงสุด

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

เดือน แต่ไม่เกินอายุ 70 ปี ส�าหรับเงินกู้สามัญทั่วไปส�าหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท 

มีทุนเรือนหุ้นร้อยละ 30 ของวงเงินกู้ ผ่อนช�าระภายใน 48 งวดเดือน แต่ไม่เกินอายุ 60 ปี

   ข. เงินกู้สามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น สมาชิกและสมาชิกสมทบกู้เงินได้ไม่เกิน 

ร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น ผ่อนช�าระหนี้ภายใน 180 งวดเดือน

   ค. เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา เป็นการกู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของสมาชิก  

บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก รวมทั้งการซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการศึกษา กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท  

ผ่อนช�าระหนี้ภายใน 12 งวดเดือน ปีหนึ่งกู้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

   ง. เงนิกู้สามญัโครงการรางวลัชวิีต เป็นการกูเ้พือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการท่องเทีย่วทัง้ภายในและ

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

ต่างประเทศ ผ่อนช�าระภายใน 24 งวดเดือน

   จ. เงินกู้เพื่อผู้ประสบภัย เป็นการกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัย หรือ

จัดหาเครื่องเรือนเครื่องใช้เป็นการด่วน เนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติสมาชิกกู้ได้ไม่เกิน 50,000 

บาท ผ่อนช�าระภายใน 36 งวดเดือน

  3) เงินกู้พิเศษ สิทธิ์ในการขอกู้เงินของสมาชิกต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะกู้เงินประเภท

น้ีได้ โดยใช้หลักทรัพย์ค�้าประกันเงินกู้ สมาชิกสามารถกู้เงินกู้พิเศษเพ่ือประโยชน์ได้หลายทาง เช่น การเคหะ  

การลงทุนประกอบอาชีพ ยานพาหนะ การศึกษา และช�าระหนี้สินอื่น กู้ได้ 80 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน  

4 ล้านบาท ผ่อนช�าระหนีภ้ายใน 250 งวดเดอืน อายไุม่เกนิ 75 ปี สมาชกิทีเ่กษยีณอายรุาชการหรือออกจากราชการ 

ขอรับเงินบ�านาญ หรือเงินบ�าเหน็จรายเดือน มีสิทธ์กู้เงินกู้พิเศษได้ 80 เท่า ของเงินบ�านาญหรือเงินบ�าเหน็จ 

รายเดือน สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท ผ่อนช�าระหนี้ไม่เกิน 180 งวดเดือน และอายุไม่เกิน 75 ปี ส�าหรับสมาชิกที่เป็น

พนักงานราชการ กู้เงนิได้ 40 เท่าของเงินได้รายเดอืน แต่ไม่เกนิ 1,000,000 บาท ผ่อนช�าระหนีภ้ายใน 200 งวดเดอืน 

อายุไม่เกิน 60 ปี
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  นอกจากนี้ สหกรณ์ได้มีผลิตภัณฑ์เงินกู้พิเศษโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (GREEN HOME)

  - ส�าหรับสมาชิกและสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ ที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป  

สิทธิ์การกู้ 100 เท่า

   ส�าหรับสมาชิก กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท ขณะขอกู้เงินต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี ผ่อนช�าระ  

360 งวดเดือน 

   ส�าหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท ผ่อนช�าระ 360 งวดเดือน  

อายุไม่เกิน 60 ปี

  - การประเมินหลักทรัพย์ใช้บริษัทประเมินหลักทรัพย์ในการประเมินราคา

   กรณีห้องชุด คิดร้อยละ 90 ของราคาประเมินของหลักประกันเงินกู้

   กรณีที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง คิดร้อยละ 95 ของราคาประเมินของหลักประกันเงินกู้

  - ต้องท�าประกันชีวิตตลอดอายุสัญญา

  - อัตราดอกเบี้ย 

   ปีที่ 1  0.50 % ต่อปี

   ปีที่ 2 เป็นต้นไป 5.50 % ต่อปี

 4. สวัสดิการ เป็นสวสัดกิารทีส่หกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิาการเกษตร จ�ากดั มอบทนุให้กบัสมาชิกและสมาชกิ

สมทบ ตามอายุการเป็นสมาชิกโดยมีสวัสดิการ ดังนี้

  1) สวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย (สมาชิก)

  2) สวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกผู้ทุพพลภาพ (สมาชิก)

  3) สวัสดิการเพื่อการเข้ารับรักษาพยาบาล  (สมาชิกและสมาชิกสมทบ)

  4) สวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรของสมาชิก  (สมาชิก)

  5) สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม  (สมาชิกและสมาชิกสมทบ)

  6) สวัสดิการเพื่อครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม  (สมาชิก)

 5. การจัดฝึกอบรมประกอบอาชีเสริมเพ่ิมรายได้ ของการรวมกลุ่มสมาชิกเพ่ือขอรับการสนับสนุน 

งบประมาณจากสหกรณ์ในการจัดฝึกอบรม รวมทั้งการร่วมท�ากิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ

 6. การบริการด้านข้อมูลข่าวสารจากช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

  - บริการข้อมูลข่าวสาร สอ.กวก. จัดพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ

  - บริการข่าวจิ๋ว จัดพิมพ์เดือนละ 1 ฉบับ โดยจัดส่งไปพร้อมใบเสร็จรับเงินประจ�าเดือน

  - บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ SMS

  - บริการข้อมูลข่าวสารผ่าน Line สมาชิก สอ.กวก.

  - บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Website)
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ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560

ระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร

7 กิจกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมวิชาการเกษตร จำากัด ประจำาปี 2561
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ท�าบุญเนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้ง สอ.กวก. 42 ปี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

สหกรณ์เข้าร่วมให้บริการแก่สมาชิก

ในงาน “เปิดบ้านงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร ประจ�าปี 2561”

วันที่ 25-27 พฤษภาคม 2561 ณ กรมวิชาการเกษตร

ร่วมงาน “งานกตัญชลีดิถีสงกรานต์” เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจ�าปี 2561

วันที่ 10 เมษายน 2561  

ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร
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สหกรณ์เข้าร่วมให้บริการแก่สมาชิก “Year End Seminar 2018”

และร่วมบรรยายในงาน “การปัจฉิมนิเทศผู้เกษียณอายุราชการ”

วันที่ 27 กันยายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนย์วิจัยปาล์มน�้ามันสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา จังหวัดสงขลา

โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
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โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

ณ ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 7/2561

วันที่ 7 สิงหาคม 2561

ณ ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
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โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 8/2561

วันที่ 6 กันยายน 2561

ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี (ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรีเดิม)

โครงการสหกรณ์สัญจร ครั้งที่ 9/2561

วันที่ 10 ตุลาคม 2561

ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร
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การประชุมสัมมนาภาคีสหกรณ์บางเขน ประจ�าปี 2561

ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2561

ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
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นายสุขผล สุภานันท์

สลก.

โทร.081-9277327

นางธัญญรัตน์ บรรพโคตร

สลก.

โทร.094-9398555

นางเพลิน สิริวีระพันธุ์

กคง.

โทร.089-5077238

นายทศพล สุเณรุ

สคว.

โทร.0 2360 9116

นางบุญเตือน สุขกุล

สคว.

โทร.081-9316909

นายนราธปิ ถาวรประเสริฐ

กผง.

โทร.083-9808702

นายพงษ์พุทธ อยู่วัฒนา

สวศ.

โทร.080-0348068

นายธนารัตน์ ธรรมโกศล

สวศ.

โทร.089-0552459

ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ฤทธิ์ จันทร์ทองใบ

สลก.

โทร.092-2521682

นายอาทิตย์ อุ่นเมือง

กกจ.

โทร.084-7358804

นางนิศาภัทร์ เกียรติ์สุวนาถ

กคง.

โทร.063-4296687

นายธนิตย์ โยคสิงห์

สคว.

โทร.087-1119725

นายอนุชา วงกาวี

สคว.

โทร.085-6021314

นางอ้อยทิพย์ ขวัญเมือง

สวศ.

โทร.081-2576332

นายสมเดช ไทยแท้

สวศ.

โทร.081-0273290

นางมะลิวัลย์ จันทรา

กข.

โทร.085-1390688

8 รายชื่อผู้แทนสมาชิก
ประจำาปี 2561-2562

น.ส.พนารัตน์ เสรีทวีกูล

สลก.

โทร.081-8897738

นางหทัย อินทรแหง

สลก.

โทร.089-9874207

น.ส.ธนาภรณ์ ศานติกร

กกจ.

โทร.089-5157875

น.ส.กมลทิพย์ พรมมา

กคง.

โทร.089-5336117

น.ส.อัชลี นามวงษ์

สคว.

โทร.081-8593199

นายสมพร วนะสิทธิ์

กผง.

โทร.089-1991907

นายอนุชา เชาว์โชติ

สวศ.

โทร.081-7114765

นายวิโรจน์ อินทร์แก้ว

สวศ.

โทร.087-6816882



80

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าป

ี 2
56

1

น.ส.สุรีรัตน์ ประเสริฐทอง

กรมการข้าว

โทร.081-7758543

นายสมศักดิ์ ทองศรี

สวร.

โทร.086-6696884

นายวิศรุต สันม่าแอ

สวส.

โทร.081-9992108

นายอุทัย นพคุณ

สวย.

โทร.086-7552922

น.ส.จารุณี กล่อมเสนาะ

กรมหม่อนไหม

โทร.086-6120399

นายมนตรี เอี่ยมวิมังสา

สอพ.

โทร.081-8691469

น.ส.ภทัรพร สรรพนเุคราะห์

สอพ.

โทร.081-3282447

นายนิรันดร์ สว่างวงศ์

สอพ.

โทร.098-8309480

นางกมลทิพย์ โพธิ์สุวรรณ

กรมการข้าว

โทร.098-6576546

นายอุดม โชติพนัง

สวร.

โทร.081-7123803

นางอัจฉรา นิลเลื่อม

สวส.

โทร.081-9064423

นายอดุลย์ ณ วิเชียร

สวย.

โทร.084-7659603

นายป่าน ปานขาว

สคพ.

โทร.089-7445013

นายสิริชัย สาธุวิจารณ์

สอพ.

โทร.086-0080633

น.ส.ณฐพร เทพสุวรรณ

สอพ.

โทร.081-9362893

น.ส.นงลักษณ์ แซ่ยับ

สอพ.

โทร.083-0276575

น.ส.เนตรสุภา อ�าพันหอม

กรมการข้าว

โทร.097-2397576

นายภูริวัจน์ ทุตะกิจ

สวร.

โทร.081-3464489

นายกรี อิ่มอารมณ์

สวส.

โทร.089-6886070

นายพิชัย ผดุงตรี

สวย.

โทร.086-1013856

นายปณิพัท กฤษสมัคร

สคพ.

โทร.084-3340178

น.ส.นันทนัช พินศรี

สอพ.

โทร.098-8283393

นายปรีดี รักงาม

สอพ.

โทร.086-6608987

นายดนัย นาคประเสริฐ

สทช.

โทร.081-8406344
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นายอนันต์ บัลนาลังก์

บ�านาญและช�าระพิเศษ

โทร.084-6499026

นายดิลก อัญชลิสังกาศ

บ�านาญและช�าระพิเศษ

โทร.085-0998520

นายสร้อย ภาคภูมิ

บ�านาญและช�าระพิเศษ

โทร.086-0735400

นางกาญจนา บุญยงค์

บ�านาญและช�าระพิเศษ

โทร.089-9213022

นางขนิษฐา เทพพิพิธ

บ�านาญและช�าระพิเศษ

โทร.087-5501911

นายกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์

บ�านาญและช�าระพิเศษ

โทร.081-2950309

นางอารมณ์ บัลนาลังค์

บ�านาญและช�าระพิเศษ

โทร.086-0394959

น.ส.จินตนา แสนทวีสุข

กปผ.

โทร.081-9851586

นางนงพร กิจบ�ารุง

บ�านาญและช�าระพิเศษ

โทร.081-44055885

นายธวัชชัย หงส์ตระกูล

บ�านาญและช�าระพิเศษ

โทร.087-9892993

นางพูลศรี สว่างจิต

บ�านาญและช�าระพิเศษ

โทร.084-6442189

นายสุจิตร ใจจิตร

บ�านาญและช�าระพิเศษ

โทร.092-3838104

นางพวงผกา คมสัน

บ�านาญและช�าระพิเศษ

โทร.081-8415464

นายมนัส คล้ายโชติคล่อง

บ�านาญและช�าระพิเศษ

โทร.081-6656145

นายอุดม รัตนารักษ์

บ�านาญและช�าระพิเศษ

โทร.089-0330327

นางให้พร กิตติกูล

กปผ.

โทร.089-1303385

นางฉวีวรรณ เจ้าสุวรรณ์

สทช.

โทร.084-0904297

นายสุวพันธ์ รัตนะรัต

บ�านาญและช�าระพิเศษ

โทร.081-5144188

นางวรรณี ศักดิ์สนิท

บ�านาญและช�าระพิเศษ

โทร.063-1345722

นางฉลองรัฐ บัวงาม

บ�านาญและช�าระพิเศษ

โทร.084-5352894

นางวัฒนา ธัญญาหารกุล

บ�านาญและช�าระพิเศษ

โทร.086-9840489

น.ส.อัปสร จันทรประสงค์

บ�านาญและช�าระพิเศษ

โทร.081-7142826

นายปริกาญจน์ สุรพันธ์พิชิต

บ�านาญและช�าระพิเศษ

โทร.081-8154859

นายสมบรรต ยิ่งยืน

กปผ.

โทร.089-2030659
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นางสุปรานี มั่นหมาย

กปผ.

โทร.081-1112973

นางผกาสินี คล้ายมาลา

กปผ.

โทร.095-3487151

นายธนินทร์ธร สมแตง

กปผ.

โทร.090-0572401

นายธานี ภู่ระหงษ์

กวป.

โทร.087-9724749

น.ส.งามจิตร ดวงดี

กมพ.

โทร.086-1873469

น.ส.นุชรี เอียดทอง

สอ.กวก.

โทร.086-9332964

นายหัสฐวิช บุญเหลือ

ศวร.เชียงใหม่

โทร.086-9926005

นางพิศมัย เรืองกูล

ศวพ.เชียงใหม่

โทร.085-0351913

นางศรีสุดา รื่นเจริญ

กปผ.

โทร.081-7741204

นางทิตากร แต้เกษม

กปผ.

โทร.083-6738296

นายพงศ์ศักดิ์ พรหมพันธุ์

กปผ.

โทร.065-0340169

นายประจักร์ อุดมศรี

กวป.

โทร.081-7335543

นายภูวสินธ์ ชูสินธ์

กมพ.

โทร.081-7665821

นายนิสิต บุญเพ็ง

สวพ.1 เชียงใหม่

โทร.081-7463434

นางธัญญรัศม์ สลินทร์ไชย

ศวร.เชียงใหม่

โทร.082-8954764

นายพิสิษฐ์ มีเอี่ยม

ศวข.เชียงใหม่

โทร.081-8836756

น.ส.ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม

กปผ.

โทร.081-4886590

นายประชาธิปัตย์ พงษ์ภิญโญ

กปผ.

โทร.081-3442964

นายวัฒนา จุฑาเมธาวี

กวป.

โทร.098-2616812

นายวีรศักดิ์ ขุนช�านาญ

ศสท.

โทร.081-1395103

นายดรินทร์ จ�าเนียรพล

สอ.กวก.

โทร.095-8493535

น.ส.บุญสิตา กระดาษ

สวพ.1 เชียงใหม่

โทร.087-6561551

นางผ่องพรรณ ไชยปัญญา

ศกล.เชียงใหม่

โทร.081-0223684

นางณัฐฐินันท์ ทองทรัพย์

ศวข.เชียงใหม่

โทร.086-1809006
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นางอารี ไชยแก้ว

ศวส.เชียงราย

โทร.086-1865941

นางภูษณิศา ธานี

ดตพ.เชียงของ

โทร. 053-792831

นางธราพัชร์ ไชยเดช

ศวพ. แพร่

โทร.089-8352871

นายชูเกียรติ เทพสาร

ศวพ.ล�าปาง

โทร.089-7559632

น.ส.ปรียา สาแก้ว

ศวข.เชียงราย

โทร.089-7012983

นางศิริพรรณ กัลยาณมิตร

สวพ.2

โทร.081-8871699

นายสนอง บัวเกตุ

ศวพ.เมล็ดพันธุ์พืช

พิษณุโลก

โทร.093-4615554

นายสุทิน เสละคร

ศวพ.ที่สูงเพชรบูรณ์

โทร.087-9716281

นางพิมยานีย์ ทิพย์ละไม

ศวส.เชียงราย

โทร.089-9995383

นางนันท์นภัส ศรีค�า

ศวข.แพร่

โทร.083-6919565

น.ส.นงนุช ประดิษฐ์

ศวข.แม่ฮ่องสอน

โทร.082-1930921

นางพรรณี จิตตา

ศวข.สะเมิง

โทร.085-1060877

น.ส.ชวนชื่น เดี่ยววิไล

ชกกน.

โทร.081-8813832

นางควพร พุ่มเชย

ศวข.พิษณุโลก

โทร.084-6246412

นายสมใจ นันท์แลบ

ศวพ.อุตรดิตถ์

โทร.086-2021915

น.ส.กัญญาพัชร ภักดีสุข

ศวร.เพชรบูรณ์

โทร.061-3464048

นายชัยวัฒน์ เผ่าสันทัดพาณิชย์

ศวศ.เชียงใหม่

โทร.086-7936880

นางศุภร สุตานันท์

ศวข.แพร่

โทร.088-4321967

นายทรงศิลป์ บุญทองโท

ศวพ. น่าน

โทร.087-9069526

นางปภาพินท์ จันทร์ดา

ศมม.เชียงใหม่

โทร.082-6943229

นายไมตรี เยาวรัตน์

ชกกน.

โทร.081-9510844

นางอัญญารัตน์ สุ่มเงิน

ศวข.พิษณุโลก

โทร.081-5343736

นางวลัยพรรณ ภัทรโชคสถิตท์

ศวพ.พิจิตร

โทร.061-3133605

นายเสกสรร วรรณกรี

ศวพ.สุโขทัย

โทร.081-7364938
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นางอังคณา นิลก�าแหง

ศวพ.สุโขทัย

โทร.095-6384323

นางปราณี ถาวรวิสุทธิ์

สวพ.3 ขอนแก่น

โทร.081-9752361

นางสุขสวัสดิ์ รักษ์วิจิตร

ศวร.ขอนแก่น

โทร.081-9749383

น.ส.พิมลรัตน์ เมธินธรังสรรค์

ศมม.ขอนแก่น

โทร.087-8680002

นางธัญญารัตน์ แก้วเงินทอง

ศูนย์ควบคุมยางหนองคาย

โทร.087-4333665

นางลดาวัลย์ สุวรรณศรี

ศมม.อุดรธานี

โทร.082-8448840

นายวุฒิชัย กากแก้ว

ศวพ.มุกดาหาร

โทร.089-1905775

นายประมาณ กล่อมจิตต์

ศวพ.นครพนม

โทร.089-8413107

นางชุติมนฑน์ แดงทอง

ศวพ.ตาก 

โทร.089-9070029

นางอ�าพร ทับธานี

สวพ.3 ขอนแก่น

โทร.089-9373916

น.ส.วราภรณ์ สิงห์ค้อ

ศวข.ขอนแก่น

โทร.088-0389113

นางวาฤดี วิมลสุจริต

ศวข.สกลนคร

โทร.081-2619319

นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ

ศวข.หนองคาย

โทร. 081-9340080

นางชนะ ศรีสมภาร

ศวข.อุดรธานี

โทร.081-2833300

นายทองหล่อ ปลัดนู

ศมม.เลย

โทร.098-2140910

นายประสงค์ เพียงสุวรรณ์

ศมม.ชัยภูมิ

โทร.089-8220473

น.ส.เนาวรัตน์ แก้วพงษ์

ศวส.สุโขทัย

โทร.081-2845941

นางปุณยภา ประทุมรุ่ง

ศวร.ขอนแก่น

โทร.081-1715107

นายเวียง อากรชี

ศวศ.ขอนแก่น

โทร.081-6943288

นางณิชญา แก้วสวนจิก

ศวพ.สกลนคร

โทร.081-0878080

นายสุรสิทธิ์ บุญทวี

ศวพ.หนองคาย

โทร.0961316735

นายสมภาร เจือมา

ศวพ.เลย

โทร.084-2894674

นายกัมปนาท บุญสิงห์

ศวพ.กาฬสินธุ์

โทร.081-8833919

น.ส.เดือนเพ็ญ ใจคง

ศมม. มุกดาหาร

โทร.093-3255429
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นางวัชรี ฝ่ายขันธ์

ศมม.สกลนคร

โทร.089-8635571

นายสมหวัง ประเสริฐโส

สวพ.4 อุบลราชธานี

โทร.088-1127579

น.ส.สุดา ศรีโปฎก

ศวข.อุบลราชธานี

โทร.089-9245914

นางชบาไพร พูลเวช

ศมม.อุบลราชธานี

โทร.081-7095221

นางอุลัยวรรณ มีชูเวท

ศมม.นครราชสีมา

โทร.091-5653698

นายพิษณุ หินตั้ง

ศวข.นครราชสีมา

โทร.081-4048436

นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ

ศวพ.สุรินทร์

โทร.098-5850839

นายกฤชชัย ไวนิยมพงศ์

ศวพ.ร้อยเอ็ด

โทร.085-8277635

นางพัชนีวรรณ ภาโนชิต

ศวข.ชุมแพ

โทร.094-2905915

นายอิทธิพล บ้งพรม

สวพ.4 อุบลราชธานี

โทร.086-2515223

น.ส.พเยาว์ พรหมพันธุ์ใจ

ศวร.อุบลราชธานี

โทร.089-8463089

นายบันลือ พรหมศรี

ศวส.ศรีสะเกษ

โทร.087-2403959

น.ส.ทิพวรรณ ชาตะนัย

ศวพ.นครราชสีมา

โทร.085-6824393

นางวารุณี ศรีชุ่ม

ศวข.นครราชสีมา

โทร.089-9484320

นายวรายุทธ จันทนันท์

ศวพ.มหาสารคาม

โทร.098-7503159

นายบัวแก้ว บุญวิลัย

ศวพ.บุรีรัมย์ 

โทร.081-2654631

นายสงกรานต์ ยืดยาว

ศมม.หนองคาย

โทร.083-4032488

นายอนุชาติ คชสถิตย์

ศวข.อุบลราชธานี

โทร.086-8681958

นางพิศมัย นาค�า

ศวร.อุบลราชธานี

โทร.093-2526969

นางนิลเนตร จันเทพา

ศมม.ศรีสะเกษ

โทร.089-0878057

นายศรชัย สายสินธุ์

ศวพ.โนนสูง

โทร.087-4437510

นางแสงเพ็ญ มอญขาม

ศวข.สุรินทร์

โทร.089-7170047

นางไพจิตร สุ่มมาตร์

ศวพ.ร้อยเอ็ด

โทร.084-6034637

นายทรงศักดิ์ ศรีจินดา

ศมม.บุรีรัมย์

โทร.087-8698344
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นายเสมอ โสชัยยันต์

ศมม.ร้อยเอ็ด

โทร.083-4142884

น.ส.เบญจวรรณ สุขนิยม

ศวร.ชัยนาท

โทร.088-1656265

นางวิชชุดา จ�าปาทอง

ศวข.ปทุมธานี

โทร.080-8190822

นางเสริมสวย ชะมาท

ศวข.สุพรรณบุรี

โทร.085-4900359

นางจตุพร ไพรพฤกษ์

ศวร.นครสวรรค์

โทร.081-5542831

นายประทีป วงษ์รัตน์

ศวพ.นครสวรรค์

โทร.089-9606782

น.ส.สุภจิรา เปี่ยมปฐม

ศวข.ลพบุรี

โทร.081-8908631

นางวลัยภรณ์ ชัยฤทธิไชย

ศวพ.เพชรบุรี

โทร.085-0196982

นางจันทนา ใจจิตร

สวพ.5 ชัยนาท

โทร.081-9720795

นายเสน่ห์ คชรัตน์

ศวข.ชัยนาท

โทร.087-9456622

น.ส.กุลศิริ กลั่นนุรักษ์

ศวข.คลองหลวง

โทร.081-9340042

นางนิษฐ์พิศา มากสุริวงษ์

ศวพ.สุพรรณบุรี

โทร.089-8361684

นางนันท์นภัส ไชยราช

ศวร.นครสวรรค์

โทร.061-2755709

นายสุมิตร์ อินทร์ทอง

ศวข.ราชบุรี

โทร.089-2418575

นางนงลักษ์ ปั้นลาย

ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืช

ลพบุรี

โทร.086-1219670

นายโอภาส จันทสุข

สวพ.6 จันทบุรี

โทร.081-2950449

นางอรอนงค์ สอนสุข

สวพ.5 ชัยนาท

โทร.081-9729050

นางสมนึก สุขสี

ศวข.ปทุมธานี

โทร.081-9346117

น.ส.อมรรัตน์ อินทร์มั่น

ศวข.สุพรรณบุรี

โทร.081-6595006

นางวรรณา ปรีดิวิสุทธิ์

ศวพ.สุพรรณบุรี

โทร.089-9135195

นายวรกานต์ ยอดชมภู

ศวร.นครสวรรค์

โทร.089-8386721

น.ส.ภัทรรัชต์ จีระบุตร

ศวข.พระนครศรีอยุธยา

โทร.095-0319937

น.ส.พรพิมล สีมา

ศวพ.กาญจนบุรี

โทร.065-6093695

น.ส.ดาวนภา ช่องวารินทร์

สวพ. 6 จันทบุรี

โทร.062-1924592
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นางพัชนี เจริญนิยม

ศวส.จันทบุรี

โทร.095-8260725

นายสมชาย บุญมาก

ศวข.ปราจีนบุรี

โทร.086-1011450

นางสมศรี บุญโต

ศวย.ฉะเชิงเทรา

โทร.061-7506576

นายศรัณย์ ไชยรักษ์

ศวร.ระยอง

โทร.089-6033551

นางปณิชา โรจน์วงศา

ศวป.สุราษฎร์ธานี

โทร.089-7345410

นายสุชีพ ขุนทองจันทร์

สนง.ตลาดกลางยางพารา

สุราษฎร์ธานี

โทร.081-0894724

นายศักดา ขนาน

ศวข.นครศรีธรรมราช

โทร.093-5752949

นางรชนิศ พานิชกิจ

ศวข.กระบี่ 

โทร.086-5962129

นายอุทัย อุระเกตุ

ศวส.จันทบุรี

โทร.081-7457981

นางอ�าไพร พรค�าแก้ว

ศวพ.ปราจีนบุรี

โทร.081-9822736

น.ส.มานิกา น้อยเอี่ยม

ศวข.ฉะเชิงเทรา

โทร.081-3787335

นายสากล วีริยานันท์

ศวศ.จันทบุรี

โทร.089-0435132

นายสถาพร เคียนเขา

ศวพ.สุราษร์ธานี

โทร.089-72730339

น.ส.ทัศณีย์ ตั้งอั้น

ศวส.ชุมพร

โทร.081-5365109

นายกันตภณ สิกขชาติ

สนง.ตลาดกลางยางพารา

นครศรีธรรมราช

โทร.081-7194286

นายณัฐพล พุทธศาสน์

ศวพ.ระนอง

โทร.093-1512922

นางลักขณา ปานคง

ศวพ.จันทบุรี

โทร.089-8093534

นายรชต เกงขุนทด

ศวย.ฉะเชิงเทรา

โทร.084-8118976

นางนงนุช ศิริผันแก้ว

ศวร.ระยอง

โทร.086-8371676

นางจริยาภรณ์ หนูแปลก

สวพ.7 

โทร.081-8936913

นางนิยงค์ ทิพย์เนตร

ศวพ.สุราษร์ธานี

โทร.087-2776889

น.ส.จิตรา จ�าเดิม

ศวส.ชุมพร

โทร.081-6763557

นายสมคิด ด�าน้อย

ศวพ.กระบี่ 

โทร.088-7610907

ว่าที่ ร.ต.จตุรภัทร รัตนวิสาลนนท์

ศวพ.ภูเก็ต

โทร.081-6434437
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นางสาวสุภาวดี นาคแท้

ศวป.กระบี่

โทร.093-6832393

นางอัมมรรัตน์ บุญยะวันตัง

ศวร.สงขลา

โทร.085-6716364

นางลัดดาวัลย์ ทองราช

ศวพ.สงขลา

โทร.089-2969132

นายอวยชัย บุญญานุพงศ์

ศวข.พัทลุง

โทร.081-7384251

นายทวี น�้าแก้ว

ศวส.ตรัง

โทร.087-2661216

นางเรณู สุราวรรณ์

ศวพ.ปัตตานี

โทร.089-2938069

นายสุวิทย์ ชูดวง

สวพ.8

โทร.092-2475933

นายสุนันท์ ถีราวุฒิ

ศวพ.สงขลา

โทร.081-3281590

นายไมตรี มีทอง

ศวพ.สงขลา

โทร.089-8765693

นายเอกราช แก้วนางโอ

ศวข.พัทลุง

โทร.091-8496178

นายปฏิวุฒิ บุญเรือง

ศวพ.นราธิวาส

โทร.086-9614649

นางอมรรัตน์ มณี

ศวส.ยะลา 

โทร.083-6599644

นายสุจินต์ อุดมธรรมากุล

ศวพ.พังงา

โทร.089-2363348

น.ส.ฐิติรัตน์ เทพทอง

สวพ.8

โทร.086-9419925

นางปรียานุช บูรณธรรม

ศวพ.สงขลา

โทร.086-9558122

นายพงษ์ภัทร์ สุขสวัสดิ์

สนง.ตลาดกลางยางพารา

สงขลา

โทร.084-4509520

นายสุภัตร พรหมสังคหะ

ศวพ.พัทลุง

โทร.089-9786506

นางสาวปิยนาฎ หงษ์อาจ

ศวพ.รือเสาะ

โทร.080-1949955

นางสริษา อินทสุวรรณ

ศวข.ปัตตานี

โทร.089-87817829
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รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ปี 2560-2561

ล�าดับ  เลขที่สมาชิก              ชื่อ-นามสกุล                            สังกัด             รับเงินสวัสดิการ  วันที่ถึงแก่กรรม

9 รายชื่อสมาชิก สมาชิกสมทบ
ถึงแก่กรรม ปี 2560-2561

 1 222 นายพวง ซ่อนกลิ่น ช�าระพิเศษ 100,000.00 21 มี.ค. 60

 2 104 นายวรวิทย์ พาณิชพัฒน์ ข้าราชการบ�านาญ 100,000.00 12 ก.ย. 60

 3 8747 นายวิรัตน์ ผิวผลาผล ศวข. ปทุมธานี 120,000.00 3 ม.ค. 61

 4 10963 นางเชาวนา ค�าลุน ศูนย์ควบคุมยาง 140,000.00 4 ม.ค. 61

 5 10799 นายจรูญ ยางไชย สคว. 140,000.00 5 ม.ค. 61

 6 8842 นางประไพ มะลิวัลย์ บ�าเหน็จรายเดือน 120,000.00 5 ม.ค. 61

 7 10112 นายดนัย เสือเอก สอพ. 140,000.00 7 ม.ค. 61

 8 10245 นายจาตุรงค์ เปลวทอง ช�าระพิเศษ 130,000.00 9 ม.ค. 61

 9 235 นางวาสนา พัฒนมงคล ข้าราชการบ�านาญ 105,000.00 11 ม.ค. 61

 10 8688 นายอ�านวย สุวรรณวงศ์ ช�าระพิเศษ 120,000.00 11 ม.ค. 61

 11 9720 นายอุทร หินเหล็ก ศวข. ฉะเชิงเทรา 140,000.00 12 ม.ค. 61

 12 6479 นางยุ้ย โตจิตร์ ส�านักเลขานุการ 150,000.00 17 ม.ค. 61

 13 8921 นางถนอม มนตรี ช�าระพิเศษ 90,000.00 19 ม.ค. 61

 14 7700 นายเรวัต อโนรส บ�าเหน็จรายเดือน 140,000.00 19 ม.ค. 61

 15 4888 นางทุเรียน ภาพิงค์ยศ บ�าเหน็จรายเดือน 115,000.00 26 ม.ค. 61

 16 10544 นางสาวทิพย์วรรณ สุขสาคร ศวข. ปทุมธานี 140,000.00 28 ม.ค. 61

 17 6758 นายจรุง สุภาพ ศวพ. ระนอง 150,000.00 29 ม.ค. 61

 18 53721 นางสาวเฉลิมศรี วรรณพันธ์ พรก. ศวข. ชัยนาท 80,000.00 30 ม.ค. 61

 19 5458 นายพิเศษ เขียวพันธ์ บ�าเหน็จรายเดือน 115,000.00 1 ก.พ. 61

 20 3102 นางศรีอัมพร อิ่มพิทักษ์ ช�าระพิเศษ 100,000.00 2 ก.พ. 61

 21 4588 นายสมชาย หล�านะ บ�าเหน็จรายเดือน 145,000.00 3 ก.พ. 61

 22 7971 นางอรุณี สัตตวัฒนานนท์ ข้าราชการบ�านาญ 90,000.00 7 ก.พ. 61 

 23 7523 นายสุรินทร์ ทับทิมทอง ช�าระพิเศษ 125,000.00 10 ก.พ. 61

 24 7806 นายค�านึง พานิช บ�าเหน็จรายเดือน 145,000.00 10 ก.พ. 61
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รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ปี 2560-2561

ล�าดับ  เลขที่สมาชิก              ชื่อ-นามสกุล                            สังกัด             รับเงินสวัสดิการ  วันที่ถึงแก่กรรม

 25 50411 นายวรศักดิ์ พิมพสาร พรก. ศวร. เชียงใหม่ 100,000.00 10 ก.พ. 61

 26 11757 นายเชิด ชลภักดี ศมม. เลย 120,000.00 12 ก.พ. 61

 27 3949 นายส�าเนาว์ อารีการ ช�าระพิเศษ 100,000.00 12 ก.พ. 61 

 28 6409 นายทรง ฉลาดล้น บ�าเหน็จรายเดือน 145,000.00 12 ก.พ. 61

 29 53096 นายสมศักดิ์ สุขมาลา พรก. ศวพ. เชียงใหม่ 90,000.00 12 ก.พ. 61

 30 51576 นายสุวรรณ บัวมี พรก. ศวร. เพชรบูรณ์ 100,000.00 12 ก.พ. 61

 31 8441 นายด�าริห์ ศรีสุข ข้าราชการบ�านาญ 115,000.00 13 ก.พ. 61

 32 56324 นางสุนี เนียมน่วม พรก. ศวพ. พิจิตร 40,000.00 16 ก.พ. 61

 33 54177 นายสมหมาย ค�าเพิ่ม พรก. ศวพ. ที่สูงเพชรบูรณ ์ 80,000.00 17 ก.พ. 61

 34 53582 นางพิมพา ตันติวราคณา พรก. ศวข. เชียงใหม่ 80,000.00 18 ก.พ. 61

 35 4594 นายอเนก สุวรรณหงษ์ ข้าราชการบ�านาญ 105,000.00 22 ก.พ. 61

 36 3286 นางอารีรัตน์ สุขเกษม ช�าระพิเศษ 105,000.00 24 ก.พ. 61

 37 52481 นางกนกวรรณ เกื้อกูล พรก. ศวพ. ยะลา 100,000.00 14 มี.ค. 61

 38 53260 นางธนิตา บุญประสพสม พรก. กปผ. 90,000.00 2 เม.ย. 61

 39 7482 นายสาธร สิริสิงห์ ข้าราชการบ�านาญ 100,000.00 6 เม.ย. 61

 40 3767 นายเบอริน แสงค�าคม ช�าระพิเศษ 100,000.00 11 เม.ย. 61

 41 6898 นายจ�ารุณ พันธุ์สด บ�าเหน็จรายเดือน 145,000.00 13 เม.ย. 61

 42 11502 นางเครือวัลย์  เหลาโชติ ช�าระพิเศษ 120,000.00 26 เม.ย. 61

 43 9696 นายพีระ พุทธลีลา ช�าระพิเศษ 90,000.00 29 เม.ย. 61

 44 57867 นางสมหมาย สุริยศ พรก. ศวข. ปทุมธานี 20,000.00 18 พ.ค. 61

 45 481 นางเจิดจันทร์ สุวรรณพงศ์ ช�าระพิเศษ 100,000.00 26 พ.ค. 61

 46 57559 นายวราวุธ บัวขวัญ พรก. สวพ. เขต 8  30,000.00 27 พ.ค. 61

 47 50431 นายนิติพงศ์ ทองดี พรก. สวพ. เขต 1  100,000.00 3 มิ.ย. 61

 48 4153 นายสมจิตร์ กอบธัญกิจ ช�าระพิเศษ 100,000.00 6 มิ.ย. 61

 49 50959 นายส�ารวย ธีระวัฒนโชติ พรก. ศวร. นครสวรรค์ 100,000.00 6 มิ.ย. 61

 50 51083 นายช�านิ ปานเพชร พรก. ศวส. ชุมพร 120,000.00 11 มิ.ย. 61

 51 2377 นายจวน คงอยู่ บ�าเหน็จรายเดือน 100,000.00 18 มิ.ย. 61
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รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ปี 2560-2561

ล�าดับ  เลขที่สมาชิก              ชื่อ-นามสกุล                            สังกัด             รับเงินสวัสดิการ  วันที่ถึงแก่กรรม

 52 6703 นายศักดิ์ อ�่าสุ่น บ�าเหน็จรายเดือน 135,000.00 3 ก.ค. 61

 53 58596 นายอนุรักษ์ รัตนพันธ์ พรก. สวพ. เขต 3 30,000.00 7 ก.ค. 61

 54 745 นายตุ๋ย ฝึกหัด ช�าระพิเศษ 100,000.00 10 ก.ค. 61

 55 8726 นายพิทักษ์ บุญพันธ์ บ�าเหน็จรายเดือน 120,000.00 10 ก.ค. 61

 56 51349 นายศุภกร ศรีสวัสดิ์ พรก. ศูนย์ขยายเมล็ด 5,000.00 11 ก.ค. 61

    พันธุ์พืชลพบุรี

 57 51994 นางจันทร์เพ็ญ หงษ์สิบแปด พรก. ศวพ. แพร่ 120,000.00 13 ก.ค. 61

 58 57280 นายสุชาติ ชูศรี กลุ่มพนักงานราชการ  30,000.00 15 ก.ค. 61

    (ช�าระพิเศษ)

 59 52448 นายประสาตร์ กาละกูล พรก. ศวข. อุบลราชธานี 100,000.00 19 ก.ค. 61

 60 8756 นางชมนารถ สุขเกตุ ช�าระพิเศษ 90,000.00 20 ก.ค. 61

 61 3744 นางสมศรี เผือกคล้าย ช�าระพิเศษ 110,000.00 27 ก.ค. 61

 62 8727 นายสัญญา อินทรสกุล บ�าเหน็จรายเดือน 130,000.00 27 ก.ค. 61

 63 533 นายวีระวัฒน์ กันหา ช�าระพิเศษ 100,000.00 28 ก.ค. 61

 64 11569 นายวิฑูรย์ หนองสูง ศวพ. ภูสิงห์ 120,000.00 29 ก.ค. 61

 65 3792 นายสมคิด ตัสสมัย บ�าเหน็จรายเดือน 150,000.00 31 ก.ค. 61

 66 3900 นายวิฤทธิ์ ธรรมสอน ช�าระพิเศษ 100,000.00 1 ส.ค. 61

 67 8336 นายขิน ฤทธิวงศ์ ช�าระพิเศษ 90,000.00 7 ส.ค. 61

 68 8630 นางจินดา แก้วน้อย ช�าระพิเศษ 90,000.00 8 ส.ค. 61

 69 8739 นางสังวาล บุญจูง ศวร. อุบลราชธานี 140,000.00 11 ส.ค. 61

 70 7201 นายสว่างรัตน์ สมนาค ศวย. ฉะเชิงเทรา 150,000.00 12 ส.ค. 61

 71 13540 นายเสวต  เจริญกาศ ศวร. เชียงใหม่ 30,000.00 16 ส.ค. 61

 72 8009 นายสุรศักดิ์ วงศ์พรหม บ�าเหน็จรายเดือน 150,000.00 21 ส.ค. 61

 73 4983 นายเกรียงศักดิ์ ประสิทธิพงศ์ บ�าเหน็จรายเดือน 135,000.00 27 ส.ค. 61

 74 54615 นายบุญชม พิมงาม พรก. ศมม. อุบลราชธาน ี 70,000.00 8 ก.ย. 61

 75 52351 นางสาวอุษา ตรีชานุชิต พรก. กปผ. 120,000.00 17 ก.ย. 61

 76 7137 นายโอสา จิตจักร์ ศวย. หนองคาย 150,000.00 18 ก.ย. 61
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รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรม ปี 2560-2561

ล�าดับ  เลขที่สมาชิก              ชื่อ-นามสกุล                            สังกัด             รับเงินสวัสดิการ  วันที่ถึงแก่กรรม

รายชื่อสมาชิกถึงแก่กรรมที่ได้รับทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ถึงแก่กรรม ในปี 2562 จ�านวน 3 คน

ล�าดับ  เลขที่สมาชิก              ชื่อ-นามสกุล                            สังกัด             รับเงินสวัสดิการ  วันที่ถึงแก่กรรม

รายชื่อสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม ปี 2560-2561

ล�าดับ  เลขที่สมาชิก              ชื่อ-นามสกุล                            สังกัด             รับเงินสวัสดิการ  วันที่ถึงแก่กรรม

 77 12003 นายสมปอง ชื่นรุ่ง สถาบันวิจัยพืชสวน 120,000.00 25 ก.ย. 61

 78 8813 นายสมเกียรติ ภักดี บ�าเหน็จรายเดือน 120,000.00 28 ก.ย. 61

 79 6167 นายเฉลิม นาคเกษม ช�าระพิเศษ 100,000.00 13 ต.ค. 61

 80 3422 นายพรม มหาวงศ์ ช�าระพิเศษ 100,000.00 15 ต.ค. 61

 81 13142 นายจ�านง ชัญถาวร  ศวร. นครสวรรค์ 60,000.00 25 ต.ค. 61 

 82 7472 นายไฉน สรชัย  ศวข. เชียงใหม่ 150,000.00 8 พ.ย. 61

 83 10753 นายอานนท์ ทนันไชย บ�าเหน็จรายเดือน 135,000.00 10 พ.ย. 61

 84 9080 นางจิตติวรรณ มหิสรากุล ข้าราชการบ�านาญ 90,000.00 26 ต.ค. 61

 85 2764 นายด�าริห์ ด�ารงพันธ์ ช�าระพิเศษ 100,000.00 20 พ.ย. 61

 86 1577 นายประเสริฐ สุดใหม่ ข้าราชการบ�านาญ 100,000.00 3 ธ.ค. 61

 87 53864 นายเลี้ยง หลิมวงษ์ สมทบทายาท (กวก.) 70,000.00 12 พ.ค. 60

 88 52785 นางจันทร์แดง นนท์อ่อน สมทบทายาท (กวก.) 100,000.00 4 ต.ค. 61



ส่วนที่ 2 

เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2561 
วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 
อาคารกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 

กรมวิชาการเกษตร
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561

เรื่ององค์ประชุม

 ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก ต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน 

ผู้แทนสมาชิกทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และในกรณีนี้สมาชิกท่ัวไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะ 

ผู้สังเกตการณ์ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือได้รับเลือกตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น

 ในกรณีประชุมใหญ่โดยสมาชิก ต้องมีสมาชิกมาประชุมกึ่งหนึ่ง หรือไม่น้อยกว่า 500 คน ของจ�านวนสมาชิก

ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

 บัดนี้ มีผู้แทนสมาชิกมาลงช่ือเข้าร่วมประชุมแล้ว จ�านวน ............ คน จากจ�านวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด 

................ คน ซึ่งครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรม

วิชาการเกษตร จ�ากัด ณ บัดนี้

 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

 1.1  แนะน�าผู้เข้าร่วมประชุม

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

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

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

 ในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมประชุม

ในวันนี้ และให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือสหกรณ์ของเราเป็นอย่างดีตลอดมา

มติที่ประชุม

 1.2  การไว้อาลัยแก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

   ในปี 2560-2561 มีสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ถึงแก่กรรม ประกอบด้วย

  1)  สมาชิก   จ�านวน 86 คน

  2)  สมาชิกสมทบ  จ�านวน 2 คน 

  จึงขอเชิญที่ประชุมร่วมยืนไว้อาลัยแก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม จ�านวน 88 คน

มติที่ประชุม
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 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 3 กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร

 ผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมจ�านวน 214 คน จากผู้แทนสมาชิก 235 คน
คณะกรรมการผู้มาประชุม
 1. นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ประธานกรรมการ
 2. นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา รองประธานกรรมการ คนที่ 1
 3. นายดิเรก  ตนพยอม รองประธานกรรมการ คนที่ 2
 4. นายโอภาส จันทสุข รองประธานกรรมการ คนที่ 3
 5. นายอุดร เจริญแสง กรรมการ
 6. นายโกมินทร์ วิโรจน์วัฒนกุล กรรมการ
 7. นายอนันต์ บัลนาลังก์ กรรมการ
 8. นายอวยชัย บุญญานุพงศ์ กรรมการ
 9. นายสุจิตร ใจจิตร กรรมการ
 10. นายปริกาญจน์ สุรพันธ์พิชิต กรรมการ
 11. นายบัวแก้ว บุญวิลัย กรรมการ
 12. นายอุดม รัตนารักษ์ กรรมการ
 13. นายวิศรุต  สันม่าแอ กรรมการและเหรัญญิก
 14. ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร รัตนวิสาลนนท์ กรรมการและเลขานุการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
 1. นายพิพัฒน์ พิบูลย์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
 2. นายกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านระบบการบริหารงาน
 3. นางลักขณา เขคม ผู้ตรวจสอบกิจการ
 4. นายกนกศักดิ์  สุขวัฒนาสินิทธิ์ ผู้สอบบัญชี
 5. นางศิริลักษ์ พร้อมเพราะ ผู้ตรวจสอบภายใน
 6. น.ส.พรณิชา สุภาวงศ์ ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
 7. นางเสาวนิตย์ นิ่มนวล สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ�ากัด
 8. นายสนิท ศรีสุระ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
 9. นาวาตรีชัชกิจ ไทยลี่ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ากัด

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
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เรื่ององค์ประชุม

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

มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนในกรณีเป็นการประชุมใหญ ่

โดยผูแ้ทนสมาชิก ต้องมผีูแ้ทนสมาชิกมาประชมุ ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนผูแ้ทนสมาชกิทัง้หมดหรอืไม่น้อยกว่า

หนึง่ร้อยคน จงึจะเป็นองค์ประชมุ” ประกอบกบัข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิาการเกษตร จ�ากดั ข้อ 63 ก�าหนด 

ไว้ว่า “ในกรณีเป็นการประชมุใหญ่ของสหกรณ์ โดยผูแ้ทนสมาชกิต้องมาประชมุไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนผูแ้ทน

สมาชิกทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และในกรณีนี้สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์

ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือได้รับเลือกตั้งใด ๆ ทั้งสิ้น”

 บัดนี้ มีผู้แทนสมาชิกมาลงชื่อเข้าร่วมประชุมแล้ว จ�านวน 214 คน จากจ�านวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด 235 คน 

ซึ่งครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร 

จ�ากัด ณ บัดนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 1.1  ประธานได้แนะน�าผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

  1. ผู้แทนจากส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

  2. ผูแ้ทนจากกลุม่ภาคสีหกรณ์บางเขน ประกอบด้วย ผูแ้ทนสหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั สหกรณ์

ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ จ�ากัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ากัด

   ในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วม

ประชุมวันนี้ และให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือสหกรณ์ของเราเป็นอย่างดีตลอดมา

มติที่ประชุม รับทราบ

 1.2 การไว้อาลัยแก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

  ในปี 2560 มีสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ถึงแก่กรรม ประกอบด้วย

  1)  สมาชิก   จ�านวน  39 คน

  2)  สมาชิกสมทบ  จ�านวน  24 คน 

  จึงขอเชิญที่ประชุมร่วมยืนไว้อาลัยแก่สมาชิกที่ถึงแก่กรรม จ�านวน 63 คน

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559

  เลขานกุารคณะกรรมการด�าเนนิการชดุที ่42 ได้แจ้งให้ทีป่ระชมุทราบว่าได้ส่งรายงานการประชมุใหญ่สามญั

ประจ�าปี 2559 ในสาระส�าคัญให้ผู้แทนสมาชิกได้ตรวจสอบ และไม่มีผู้ขอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมข้อความในรายงาน 

การประชุม จึงสามารถที่จะรับรองรายงานการประชุมได้

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559

 ตามที่ สอ.กวก. ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 โดยในที่ประชุม 

มีข้อเสนอในเรื่องอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งที่ประชุมมอบคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 42 พิจารณา และด�าเนินการต่อไปนั้น

 คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 42 ได้พิจารณาข้อเสนอจากการประชุมใหญ่ และได้ด�าเนินการแล้ว สามารถ

สรุปได้ดังนี้

 3.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการให้เป็นการเลือกตั้งโดยสมาชิกทุกคน

   น�าเสนอในระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2560 วาระเพื่อพิจารณา ที่ 5.10

 3.2  การกูเ้งนิสามญัเพือ่ผูป้ระสบภยั ควรเปิดให้สมาชกิสมทบสามารถกูไ้ด้ โดยขอให้กูไ้ด้ภายในเดอืนเมษายน 

2560

   สหกรณ์ด�าเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการให้เงินกู้แก่สมาชิกท่ีประสบอุทกภัย โดยมีสิทธิกู้ได้สูงสุด 

50,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ย 3.50 % 

 3.3  การคัดเลือกบริษัทประกัน ในครั้งต่อไปควรมีการแจ้งข้อมูลให้สมาชิกรับทราบด้วย

   สหกรณ์ได้ด�าเนินการคัดเลือกบริษัทผู้รับประกันภัยผู้ค�้าประกัน และบริษัทผู้รับประกันชีวิตกลุ่มเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้ออกประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรับทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  -  ประเภทการประกันภัยผู้ค�้าประกัน ได้แก่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) อัตราค่าเบี้ย

ประกัน จ�านวน 372 บาท ต่อจ�านวนเงินกู้หนึ่งแสนบาท ต่อคน ต่อปี

  -  ประเภทการประกันชีวิตกลุ่ม ได้แก่ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) อัตราค่าเบี้ย

ประกัน จ�านวน 700 บาท ต่อจ�านวนเงินกู้หนึ่งแสนบาท ต่อคน ต่อปี

 3.4  สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยธรรมชาติ

  - สมาชิก / สมาชิกสมทบ สามารถขอรับสวัสดิการช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัย โดย สอ.กวก.  

ได้ปรับคุณสมบัติของผู้ขอรับสวัสดิการลง จากเดิมต้องมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็น ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

 4.1 รายงานกิจการและผลการด�าเนินงาน ปี 2560

  คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ชุดที่ 42 ได้บริหารงานสหกรณ์

ครบปีบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2560 แล้ว เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 65(4) ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการ

เกษตร จ�ากัด จึงขอเสนอรายงานกิจการ และผลการด�าเนินงานในปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยสาระส�าคัญ ดังนี้
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  (1)  ฐานะทางการเงินเปรียบเทียบกับปี 2559 (ณ สิ้นปี)

                        รายการ                               ปี 2560                ปี 2559                    + เพิ่ม – ลด              ร้อยละ

 1. จ�านวนสมาชิก  

 2.  จ�านวนสมาชิกสมทบ 

 3.  สินทรัพย์รวม  

 4.  ทุนเรือนหุ้นสมาชิกที่ช�าระแล้ว  

 5.  ทุนเรือนหุ้นสมาชิกสมทบที่ช�าระแล้ว  

 6.  เงินทุนส�ารอง  

 7.  ทุนสะสมตามข้อบังคับ 

 8.  เงินรับฝากออมทรัพย์ 

 9.  เงินรับฝากออมทรัพย์สมาชิกสมทบ  

 10.  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 

 11.  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสมาชิกสมทบ  

 12.  เงินรับฝากประจ�า  

 13.  เงินให้สมาชิกกู้ระหว่างปี  

 14.  ช�าระคืนเงินกู้จากสมาชิกระหว่างปี  

* 15.  ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก  

 16. ทุนด�าเนินการ  

  ก�าไรสุทธิ  

หมายเหตุ *15 ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก เป็นลูกหนี้ก่อนตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,599,792.50 บาท

  (2)  ทุนเรือนหุ้น

   ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 สมาชิกมีหุ้นในสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด เป็นเงิน

จ�านวน 2,122,260,000 บาท  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีทุนเรือนหุ้นเป็นเงินจ�านวน 2,303,033,577 บาท  

เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นเงินจ�านวน 180,773,577 บาท

   ตามข้อบงัคบัสมาชกิต้องจัดส่งค่าหุน้รายเดอืนให้ครบ 200 งวดเดอืน หรอืมค่ีาหุน้ไม่น้อยกว่า 10,000 

หุ้น (100,000.00 บาท) อย่างใดอย่างหนึ่ง จึงจะงดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ 

  (3)  เงินรับฝาก คงเหลือ ณ วันสิ้นปี

                   ประเภท                            ปี 2560 (บาท)                    ปี 2559 (บาท)                  + เพิ่ม - ลด (บาท)

 1. ออมทรัพย์ 

 2.  ออมทรัพย์สมาชิกสมทบ 

 3.  ออมทรัพย์พิเศษ 

 4.  ออมทรัพย์พิเศษสมาชิกสมทบ 

 5.  ประจ�า 

  รวม 

6,687

5,999

 6,895,117,149.60 

 1,815,206,370.00 

   487,824,560.00 

    265,424,827.78 

     26,792,558.58 

     79,867,991.41 

      7,942,994.38 

 2,182,532,897.23 

    456,696,885.55 

     34,906,784.99 

 2,193,625,386.17 

 2,010,689,677.96 

 3,238,591,820.35 

 6,895,117,149.60 

176,328,039.57

6,709

5,789

 6,122,568,947.56 

 1,716,859,250.00 

 405,400,750.00 

 235,178,022.14 

 27,162,264.91 

 75,055,144.99 

 6,490,327.41 

 1,997,961,374.02 

 366,520,359.38 

 12,219,572.63 

 2,096,577,070.19 

 1,925,267,071.96 

 3,055,656,112.14 

 6,122,568,947.56 

 181,046,379.39 

22

210

 772,548,202.04 

   98,347,120.00 

   82,423,810.00 

   30,246,805.64 

369,706.33

    4,812,846.42 

    1,452,666.97 

 184,571,523.21 

   90,176,526.17 

   22,687,212.36 

   97,048,315.98 

   85,422,606.00 

 182,935,708.21 

 772,548,202.04 

4,718,339.82

0.33

3.63

12.62 

5.73 

20.33 

12.86 

1.36 

6.41 

22.38 

9.24 

24.60 

185.66 

4.63 

4.44 

5.99 

12.62 

2.61

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

 - 

79,867,991.41

7,942,994.38

2,182,532,897.23

456,696,885.55

34,906,784.99

2,761,947,553.56

75,055,144.99

6,490,327.41

1,997,961,374.02

366,520,359.38

12,219,572.63

2,458,246,778.43

4,812,846.42

1,452,666.97

184,571,523.21

90,176,526.17

22,687,212.36

303,700,775.13

+

+

+

+

+

+
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ญ
า 

(ฉ
บับ

)

  (4)  การอนุมัติเงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี 

                                                                  ปี 2560 (บาท)                      ปี 2559 (บาท)            

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

                                                                              (บาท)                                (บาท)

  (5)  เงินฝากและเงินลงทุน

                 ประเภท                               ปี 2560                                ปี 2559                        + เพิ่ม – ลด (บาท)

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

 1.  เงินฝากสหกรณ์อื่น 

* 2.  พันธบัตรรัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ 

* 3.  หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ 

* 4.  หุ้นกู้เอกชน 

 5.  หุ้น ชสอ./สหกรณ์อื่น 

 รวม 

หมายเหตุ * 2, 3, 4 เงินลงทุนแสดงด้วยราคาตลาดที่รวมค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนแล้ว 119,171,900.00 บาท

  (6)  ทุนสวัสดิการ

   ในปี 2560 คณะกรรมการด�าเนินการชุดท่ี 42 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด  

ได้อนุมัติจ่ายทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิก เป็นเงินจ�านวน 3,437,750 บาท โดยแยกเป็นรายการต่างๆ ได้ดังนี้

   (6.1) เงินสวัสดิการ – ทุนการศึกษารายปี

    ในปี 2560 คณะกรรมการด�าเนนิการชดุที ่42 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร จ�ากดั  

ได้อนุมัติทุนการศึกษาเป็นเงินจ�านวน 1,500,000 บาท มีสมาชิกรับทุนการศึกษาของบุตร จ�านวน 238 คน และ

สมาชิกสมทบ จ�านวน 492 คน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามรายละเอียด ดังนี้ 

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

เงินกู้สามัญ

เงินกู้สามัญ (สมทบ)

กู้ไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้น

กู้ไม่เกิน 90%ของทุนเรือนหุ้น(สมทบ)

เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา

เงินกู้โครงการรางวัลชีวิต

เงินกู้พิเศษ

เงินกู้พิเศษ Green Home

เงินกู้โครงการคลินิกสหกรณ์

                         รวม

3,941

1,106

1,977

2,470

1,785

25

11

30

68

6

11,419

301,928,241.53

18,204,400.00

665,327,500.00

2,521,640.000.00

2,062,000.00

3,509,162,141.53

8.60

0.52

18.96

71.86

0.06

100.00

27.02

0.57

16.59

55.75

0.07

100.00

800,000,000.00

17,044,000.00

491,216,500.00

1,650,645,500.00

1,962,000.00

2,960,868,000.00

498,071,758.47

1,160,400.00

174,111,000.00

870,994,500.00

100,000.00

548,294,141.53

2,244

1,237

1,848

2,403

1,835

47

4

43

37

-

9,698

86,053,726.85 

1,260,452,500.00 

 175,475,000.00 

400,174,300.00 

164,215,250.00 

947,500.00 

  582,200.00 

13,606,200.00 

89,449,709.32 

2,669,000.00 

2,193,625,386.17

84,879,462.50 

1,329,068,200.00

119,945,600.00 

356,554,200.00 

131,706,600.00 

1,739,200.00 

155,000.00 

24,681,000.00 

47,847,807.69 

-

2,096,577,070.19 

1,174,264.35 

68,615,700.00 

55,529,400.00 

43,620,100.00 

32,508,650.00 

791,700.00 

427,200.00 

11,074,800.00 

41,601,901.63 

2,669,000.00

  97,048,315.98 

 + 

 - 

 + 

 + 

 + 

 - 

 + 

 - 

 + 

+

+
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                                             ทุนละ                    ทุนประเภทเรียนดี                             ทุนประเภทรายได้น้อย 

                   ระดับ                    (บาท)          สมาชิก         สมาชิก        เป็นเงิน         สมาชิก         สมาชิก        เป็นเงิน

                                                                                  สมทบ         (บาท)                            สมทบ         (บาท) 

1.  ประถมศึกษา 

2.  มัธยมศึกษาตอนต้น 

3.  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

4.  อาชีวศึกษา (ปวส.) 

5.  อุดมศึกษา 

  รวม  

 และในปี 2560 คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 42 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ได้อนุมัติ 

ทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเงินจ�านวน 54,200 บาท มีสมาชิกรับทุนการศึกษา

ของบุตรจ�านวน 4 คน และสมาชิกสมทบ จ�านวน 26 คน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามรายละเอียด ดังนี้

                                            ทุนละ                    ทุนประเภทเรียนดี                             ทุนประเภทรายได้น้อย 

                   ระดับ                    (บาท)          สมาชิก         สมาชิก        เป็นเงิน         สมาชิก         สมาชิก        เป็นเงิน

                                                                                  สมทบ         (บาท)                            สมทบ         (บาท) 

1.  ประถมศึกษา 

2.  มัธยมศึกษาตอนต้น 

3.  มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

4.  อาชีวศึกษา (ปวส.) 

5.  อุดมศึกษา 

  รวม  

 การอนุมัติจ่ายทนุการศึกษาส�าหรับบตุรสมาชิก ในปี 2560 จ�านวน 760 ทนุ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 1,500,000 บาท 

 การอนุมัติจ่ายทุนการศึกษาส�าหรับบุตรสมาชิกประเภทต่อเนื่อง ประจ�าปี 2560 ดังนี้

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

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

   (6.2) เงินสงเคราะห์สมาชิกที่ได้รับภัยพิบัติ

    - สมาชิกผู้ประสบอุทกภัย    274 คน  จ�านวน   959,000   บาท

    -    สมาชิกผู้ประสบวาตภัย        8 คน  จ�านวน     28,000   บาท

    -    สมาชิกผู้ประสบภัย (ฟ้าผ่า)   1 คน  จ�านวน       3,500   บาท

   (6.3)  เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการจัดงานศพสมาชิก (ค่าพวงหรีด)

    ช่วยเหลอืค่าพวงหรดีให้แก่สมาชกิทีถ่งึแก่กรรม จ�านวน 19 ราย เป็นเงนิทัง้สิน้ 16,950 บาท

   (6.4)  เงินสงเคราะห์คู่สมรสสมาชิกถึงแก่กรรม

    ได้จ่ายเงนิสงเคราะห์คูส่มรสสมาชิกถงึแก่กรรม จ�านวน 19 ราย เป็นเงินทัง้ส้ิน 95,000 บาท

1,400

1,600

1,800

2,000

3,000

1,400

1,600

1,800

2,000

3,000

71

34

30

2

71

208

1

-

1

-

-

2

9

6

7

2

6

30

-

-

1

-

1

2

96

34

28

5

60

223

1

-

1

-

-

2

77

49

56

13

74

269

7

6

7

1

3

24

233,800

108,800

104,400

14,000

393,000

854,000

2,800

-

3,600

-

-

6,400

120,400

88,000

113,400

30,000

240,000

591,800

9,800

9,600

14,400

2,000

12,000

47,800
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   (6.5) เงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม

    ได้จ่ายเงนิสงเคราะห์ครอบครัวสมาชกิถงึแก่กรรม จ�านวน 52 คน เป็นเงินทัง้ส้ิน 78,000 บาท

   (6.6) เงินสวัสดิการ - ค่ารักษาพยาบาล

      ได้จ่ายเงนิสวสัดกิาร ค่ารกัษาพยาบาล ให้แก่สมาชกิ จ�านวน 235 คน เป็นเงิน 279,300 บาท

   (6.7) เงินสวัสดิการ – สงเคราะห์สมาชิกผู้ทุพพลภาพ

      ได้จ่ายเงนิสวสัดกิารเพือ่การสงเคราะห์สมาชกิผูท้พุพลภาพ จ�านวน  19  คน  เป็นเงนิทัง้สิน้  

478,000 บาท

  (7)  กองทุนคุ้มครองสมาชิก

   ในปี 2560 คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 42 ได้อนุมัติจ่ายเงินกองทุนคุ้มครองสมาชิก จ�านวน 

1,747 คน เป็นเงินจ�านวนทั้งสิ้น 14,686,500 บาท ตามรายการดังนี้

   (7.1)  เงินสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม

    จ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์สมาชกิให้แก่สมาชิกทีถ่งึแก่กรรม จ�านวน 67 คน เป็นเงนิจ�านวนทัง้สิน้ 

6,288,500 บาท

   (7.2)  เงินสงเคราะห์สมาชิกอาวุโส

    จ่ายเงินให้สมาชิกท่ีมีอายุครบ 61 ปีขึ้นไป จ�านวน 1,680 คน เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น  

8,398,000 บาท โดยจ่ายเป็นเงินสด 30 คน เป็นเงิน 148,000 บาท ซื้อหุ้น 52 คน เป็นเงิน 260,000 บาท  

น�ามาหักช�าระหนี้ 58 คน เป็นเงิน 290,000 บาท  และโอนเข้าบัญชีสมาชิก 1,540 คน เป็นเงิน 7,700,000 บาท

  (8)  เงินเพื่อการกุศล การกีฬา และสาธารณประโยชน์

   ได้จ่ายเงินเพื่อการกุศล การกีฬา และสาธารณประโยชน์ให้แก่สหกรณ์ และหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

   -  ร่วมท�าบุญทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน กับกรมวิชาการเกษตร จ�านวน 50,000 บาท  

กรมการข้าว 10,000 บาท

   -  ร่วมท�าบุญกับสมาชิก ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล วัด และกลุ่มเครือข่าย

สหกรณ์ 86,000 บาท

   -  สนับสนุนด้านการกีฬา กรมวิชาการเกษตร 100,000 บาท

 4.2 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2560

  ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์  2560 ได้เลือกตั้งให้ส�านักสอบบัญชี 

ลักขณา เขคม โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด  ส�าหรับ 

ปีทางบัญชีสิ้นสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2560 น้ัน ข้าพเจ้าและทีมงานในส�านักสอบบัญชี ลักขณา เขคม ได้ท�าการ 

ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการด�าเนินการเป็นประจ�าทุกเดือนแล้ว ส�าหรับ 

ผลการตรวจสอบประจ�าปี 2560 สรุปได้ดังนี้
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   1.  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

    1.1  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ ตลอดจนมติที่ประชุมของคณะกรรมการด�าเนินการ

    1.2  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการจัดท�าบัญชี และเอกสารประกอบรายการบัญชี 

ให้ถูกต้องตรงตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามระบบและระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด 

    1.3  เพื่อตรวจสอบประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�าเนินงานของสหกรณ์เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและการควบคุมภายในให้รัดกุมยิ่งขึ้น

   2.  ขอบเขตของการตรวจสอบ

    2.1  ตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของเอกสารหลักฐานและการบันทึกบัญชีระหว่างเดือน

    2.2  ตรวจสอบบัญชี รายละเอียดลูกหนี้ ทุนเรือนหุ้น และเงินรับฝาก เทียบกับบัญชีคุมยอด

    2.3  ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 

และมติของที่ประชุม

    2.4  ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและ 

หลักประกัน

    2.5  ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามแผนงานและการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของสหกรณ์  

รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ซึ่งสามารถปฏิบัติได้

    2.6  ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�าสั่งของสหกรณ์

    2.7  ติดตามผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการด�าเนินการ เพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุง 

แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�าสั่งต่างๆ

   3.  การบริหารงานทั่วไป 

    3.1  สหกรณ์ได้ก�าหนดนโยบายแผนการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบ 

ไว้ชัดเจน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นหลัก

    3.2  ได้ก�าหนดต�าแหน่งงานต่างๆ ของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ไว้เหมาะสม เจ้าหน้าท่ีมีความรู ้

ความสามารถปฏิบัติงานตามต�าแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติ

    3.3  การจัดท�าแผนงบประมาณประจ�าปีที่ได้รับอนุมัติแล้ว ซึ่งก็ได้ปฏิบัติตามแผนและวงเงินงบ

ประมาณที่ก�าหนดไว้นั้น

    3.4  แนวการปฏิบัติงาน มีการควบคุมงานเป็นขั้นตอนและการบริหารงาน ประกอบการตัดสินใจ 

ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 

    3.5  สหกรณ์มีเจ้าหน้าท่ีรวม 30 คน ผู้จัดการ 1 คน ผู้ช่วยผู้จัดการ 1 คน และเจ้าหน้าที่ 

ปฏิบัติงาน แบ่งเป็น 6 ฝ่าย รวมหัวหน้าฝ่ายด้วย 24 คน คือฝ่ายอ�านวยการ 4 คน ฝ่ายการเงิน 4 คน ฝ่ายบัญชี  

2 คน ฝ่ายสารสนเทศ 2 คน ฝ่ายสินเชื่อ 7 คน ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ 5 คน และลูกจ้างประจ�า 4 คน ได้มีการจัดท�า

สัญญาครบถ้วน มีหลักประกัน และมีการมอบหมายหน้าที่อย่างถูกต้อง 
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   4.  การบัญชี

    4.1  สหกรณ์ใช้ระบบบัญชีเป็นไปตามแบบที่ทางราชการก�าหนด ซึ่งเหมาะสมและเพียงพอ 

กับปริมาณธุรกิจ

    4.2  การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และมีเอกสารประกอบรายการบัญชี  

เพียงพอ ที่จะใช้เป็นหลักฐานทางบัญชีได้

    4.3  สหกรณ์ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการด�าเนินงานอย่างเป็นระบบ ท�าให้รายการบัญชี ทะเบียน  

งบการเงิน และรายงานต่างๆ ถูกต้อง สมบูรณ์ รวดเร็ว และสามารถน�าข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

   5.  การเงิน 

    5.1  เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ ประกอบด้วย 

 เงินสด 148,949.00 บาท

 เงินฝากธนาคาร   

   กระแสรายวัน (9 บัญชี) 9,246,602.75 บาท

   ออมทรัพย์ (13 บัญชี) 91,359,961.82 บาท

   ประจ�า (1 บัญชี) 184,037.95 บาท

  รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 100,939,551.52 บาท

    5.2  การรับจ่าย และเก็บรักษาเงินสดและเงินฝากธนาคาร

     การรับ จ่าย และการเก็บรักษาเงินสด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รัดกุม และปลอดภัย  

กรณีที่มีการเก็บรักษาเงินสดเกินกว่าที่ก�าหนดไว้ 100,000.00 บาท ได้ท�าบันทึกเสนอประธานกรรมการ เพื่ออนุมัติ

ทุกครั้ง ยอดเงินฝากธนาคารตามสมุดคู่ฝาก และใบแจ้งยอดของธนาคาร ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่ามียอดคงเหลือ 

ถูกต้องตรงตามบัญชีของสหกรณ์ทุกบัญชี

   6.  การด�าเนินงาน

    6.1 สมาชิกของสหกรณ์ สมาชิกของสหกรณ์คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มียอด 12,686 

ราย ดังนี้ 

                                              สมาชิกปกติ            สมาชิกสมทบ                  รวม

สมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 6,709 5,786 12,495 คน

เพิ่มระหว่างปี 83 490 573 คน

รวม 6,792 6,276 13,068 คน

ออกระหว่างปี (105) (277) (382) คน

สมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 6,687 5,999 12,686 คน

เพิ่มขึ้น/ลดลงสุทธิ (22)  213  191  คน
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    6.2 การให้กู้ยืม 

    6.2.1 ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้ยืม มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี 2560 ดังนี้

                                                                                       

    

    

   

  

   

  

   

   

   

  

   

 

   

   

   

  

 

 

  

ตรวจสอบเอกสารสัญญา รายละเอียดเงินกู้ถูกต้องตรงตามบัญชีคุมยอด

    6.3 การลงทุน 

      ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเงินลงทุนคงเหลือรวม 3,207,233,900.00 บาท เพิ่มขึ้นจาก 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ�านวน 1,046,365,900.00 บาท

     6.3.1 เงินลงทุนระยะสั้น 

      เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด (ราคาทุน) 183,653,000.00 บาท

      รวมเงินลงทุนระยะสั้น  183,653,000.00 บาท 

ยอดยกไป

18,720,984.25

5,594,279.10

96,434,195.75

128,041,792.92

10,808,400.00

828,205,607.75

1,438,851,216.67

275,100.00

252,700.00

382,177.23

329,436,235.15

2,814,348.50

9,686,551.75

39,525,555.25

8,703,355.75

28,003,892.25

100,126,172.85

29,743,842.32

262,100.00

1,405,731.00

158,392,488.25

137,009.75

2,788,083.36

3,238,591,820.35

รับช�าระหนี้

73,492,339.00

12,448648.52

144,145,094.00

146,204,507.71

1,140,085.00

258,568,108.75

970,754,767.81

1,213,100.00

528,400.00

3,198,603.25

358,058,232.10

2,234,929.75

1,296,582.75

7,366,976.50

1,442,598.75

2,737,768.00

9,089,109.83

4,121,131.68

1,064,200.00

69,607.75

10,914,911.75

153,990.25

195,916.64

2,010,759,609.79

ให้กู้เพิ่ม

73,689,400.00

11,263,418.75

164,214,600.00

175,476,400.00

0.00

794,202,700.00

296,723,400.00

947,500.00

582,200.00

0.00

400,257,700.00

0.00

0.00

3,701,400.00

0.00

9,904,800.00

59,637,292.00

30,489,375.00

1,024,700.00

0.00

169,307,400.00

291,000.00

2,984,000.00

2,194,697,285.75

ยอดยกมา

18,523,923.25

6,779,508.87

76,364,689.75

98,769,900.63

12,268,485.50

292,571,016.50

2,113,884,552.23

540,700.00

198,900.00

3,580,780.48

287,236,767.25

5,049,278.25

10,983,134.50

43,191,131.75

10,145,954.50

20,836,860.25

49,577,990.68

3,375,599.00

301,600.00

1,475,338.75

0.00

0.00

0.00

3,055,656,112.14

ประเภทเงินให้กู้

เงินให้กู้ฉุกเฉิน

เงินให้กู้ฉุกเฉิน ATM

เงินให้กู้สามัญ หุ้นค�้าประกัน สมทบ

เงินให้กู้สามัญ สมทบ

เงินให้กู้พิเศษ โครงการเพิ่มสุข

เงินให้กู้สามัญ เกิน 1 ล้าน

เงินให้กู้สามัญ

เงินให้กู้สามัญ เพื่อการศึกษา

เงินให้กู้สามัญ โครงการรางวัลชีวิต

เงินให้กู้สามัญ อุทกภัย

เงินให้กู้สามัญ หุ้นค�้าประกัน

เงินให้กู้สามัญ ท�าประกัน

เงินให้กู้พิเศษ โครงการอนาคตเป็นสุข

เงินให้กู้พิเศษ

เงินให้กู้พิเศษ โครงการบ้านในฝัน

เงินให้กู้พิเศษสมทบ

เงินให้กู้พิเศษ DOA HOME1

เงินให้กู้พิเศษ กรีนโฮม 1 สมทบ

เงินให้กู้ฉุกเฉิน สมทบ

เงินให้กู้พิเศษ DOA HOME 2

เงินให้กู้สามัญเกิน 2 ล้าน

เงินให้กู้สามัญ อุทกภัย (ภาคใต้)

เงินให้กู้สามัญ โครงการคลีนิค (สมทบ)

รวม
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     6.3.2  เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย

      เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด (ราคาทุน)  3,021,518,900.00 บาท

      เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด (ราคาทุน)  2,062,000.00 บาท

      รวมเงินลงทุนระยะยาว  3,023,580,900.00 บาท 

      รวมเงินลงทุน  3,207,233,900.00 บาท

  การลงทนุดงักล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการ

พฒันาการสหกรณ์แห่งชาต ิเรือ่ง ข้อก�าหนดการฝากหรอืลงทนุอย่างอืน่ของสหกรณ์ การค�านวณผลตอบแทนถกูต้อง

ครบถ้วน

    6.4  การรับฝากเงิน สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกรวม 9 ประเภท คือประเภทออมทรัพย ์

ออมทรัพย์สมทบ ออมทรัพย์พิเศษ ออมทรัพย์พิเศษเพิ่มทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ-สมทบ ออมทรัพย์  

ATM เงินฝากประจ�า เงินฝากประกันลูกจ้าง และเงินฝากออมทรัพย์อนาคตสดใส ปรากฏว่าระหว่างปี 2560  

มีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 

                                ออมทรัพย์           ออมทรัพย์           ออมทรัพย์        ออมทรัพย์พิเศษ      ออมทรัพย ์

                                                           สมทบ                 พิเศษ              เพิ่มทรัพย์          พิเศษ-สมทบ

ยกมา 1 ม.ค. 60      บาท

ฝากเพิ่ม ม.ค. - ธ.ค. 60      บาท

 รวม      บาท

ถอน ม.ค. - ธ.ค. 60      บาท

ยอดคงเหลือ        

ยกไป 31 ธ.ค. 60      บาท

                                 ออมทรัพย์              เงินฝาก         เงินฝากประกันตัว   เงินฝากออมทรัพย ์         รวม

                                    ATM                 ประจ�า                ลูกจ้าง             อนาคตสดใส  

ยกมา 1 ม.ค. 60      บาท

ฝากเพิ่ม ม.ค. - ธ.ค. 60      บาท

รวม      บาท

ถอน ม.ค. - ธ.ค. 60      บาท

ยอดคงเหลือ          

ยกไป 31 ธ.ค. 60      บาท

 

 การปฏิบัติในการรับฝากและถอนเงินรัดกุม ปลอดภัย การค�านวณดอกเบี้ยเงินฝาก และภาษีเงินได้หัก  

ณ ที่จ่าย ถูกต้องครบถ้วน 

 

74,590,051.13

146,803,317.80

221,393,368.93

146,760,519.84

74,632,849.09

25,543.71

77,057.72

102,601.43

68,500.26

34,101.17

1,997,961,374.02

718,715,976.55

2,716,677,350.57

534,144,453.34

2,182,532,897.23

496.55

12.41

508.96

0.00

508.96

6,490,327.41

30,334,643.43

36,824,970.84

28,881,976.46

7,942,994.38

12,219,572.63

97,147,306.97

109,366,879.60

74,460,094.61

34,906,784.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

336,138.32

4,872,318.92

5,208,457.24

113,413.21

5,095,044.03

366,520,359.38

179,365,510.51

545,885,869.89

89,188,984.34

456,696,885.55

2,458,143,863.15

1,177,316.144.31

3,635,460,007.46

873,617,942.06

2,761,842,065.40
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    6.5  การกู้ยืมเงิน สหกรณ์ได้กู้ยืมเงินระยะสั้นมีรายละเอียดดังนี้ 

     ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)   บาท 

     ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)   บาท

    ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน)   บาท

     รวม  บาท 

     การปฏิบัติในการกู้ยืมเงินรัดกุม ปลอดภัย การค�านวณดอกเบี้ยถูกต้อง

    6.6  ทุนเรือนหุ้น มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่าง ปี 2560 ดังนี้ 

     ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 1 มกราคม 2560  บาท 

    เพิ่มระหว่างปี  บาท 

    รวม  บาท 

    จ่ายคืนระหว่างปี  บาท 

    ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  บาท 

    สุทธิเพิ่มขึ้น  บาท 

    ทุนเรือนหุ้นในบัญชีมีจ�านวนถูกต้องตรงกับทะเบียนผู้ถือหุ้นรายตัว 

    6.7  ทุนส�ารองและทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ

                                                                   ทุนส�ารอง         ทุนสะสมตามข้อบังคับ 

                                                                                 ระเบียบ และอื่น ๆ 

    ณ วันที่ 1 มกราคม 2560    บาท 

    เพิ่มระหว่างปี    บาท 

    รวม    บาท 

    ลดระหว่างปี   บาท 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560    บาท 

    สุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)    บาท 

    การใช้จ่ายเงินทุนสะสมต่าง ๆ ในระหว่างปีเป็นไปตามวัตถุประสงค์และระเบียบที่สหกรณ์

ก�าหนดไว้

     6.8  รายจ่ายของสหกรณ์

     6.8.1 รายจ่ายต่าง ๆ ของสหกรณ์ได้จ่ายไปเพื่อกิจการของสหกรณ์ เป็นไปตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการ มีเอกสารหลักฐานประกอบรายการครบถ้วนเพียงพอที่จะใช้เป็นหลักฐานทางบัญชีได้

     6.8.2 ในปี 2560  สหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่าย เป็นจ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น 

150,672,000.00 บาท สหกรณ์ใช้จ่ายเงินตามงบประมาณไป 136,603,496.28 บาท (90.66%) 

 2,122,260,000.00 

 219,047,877.00 

 2,341,307,877.00 

 (38,274,300.00)

 2,303,033,577.00 

 180,773,577.00

 235,178,022.14 

 30,246,805.64 

 265,424,827.78 

0.00

 265,424,827.78 

 30,246,805.64

 27,162,264.91 

 7,197,356.50 

 34,359,621.41 

 (7,567,062.83)

 26,792,558.58 

(369,706.33)

350,000,000.00

605,000,000.00

255,000,000.00

1,210,000,000.00
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          ประเภทรายจ่าย              ประมาณการทั้งปี         รายจ่ายถึง         (สูง) ต�่ากว่า         อัตรา

                                                    2560              31 ธ.ค. 60        ประมาณการ       รายจ่าย

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากจากสมาชิก 79,000,000.00 76,938520.10 2,061,479.90 97.39

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น 31,000,000.00 21,514,728.81 9,485,271.19 69.40

ค่าใช้จ่ายบริหาร 37,672,000.00 35,209,785.49 2,462,214.51 93.46

ค่าใช้จ่ายทางบัญชี 3,000,000.00 2,940,461.88 59,538.12 98.02

 รวม 150,672,000.00 136,603,496.28 14,068,503.72 90.66

  7. ผลการด�าเนินงาน

     7.1 รายได้

     ในปี 2560 สหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น 312,931,535.85 บาท ประกอบด้วย 

          ประเภทรายได้                ประมาณการทั้งปี          รายได้ถึง          (สูง) ต�่ากว่า        อัตรา

                                                    2560              31 ธ.ค. 60        ประมาณการ       รายได้

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 202,000,000.00 201,180,431.50 819,568.50 99.59

ผลตอบแทนจากการฝากและลงทุน 131,000,000.00 110,242,638.80 20,757,361.20 84.15

รายได้อื่น 2,000,000.00 1,508,465.55 491,534.45 75.42

 รวม 335,000,000.00 312,931,535.85 22,068,464.15 93.41

 รายได้ต่างๆ เป็นไปตามธุรกิจของสหกรณ์ การค�านวณและการบันทึกบัญชีรายได้ ถูกต้องครบถ้วน 

 ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นรายการปกตขิองการด�าเนนิงานเพือ่ก่อให้เกดิรายได้ การควบคมุภายในเกีย่วกบัค่าใช้จ่าย

รัดกุมและปลอดภัย 

  ในปี 2560 สหกรณ์ด�าเนนิงานมผีลก�าไรสทุธริวม 176,328,039.57 บาท ต�า่กว่าประมาณการ 8,671,960.43 

บาท (ร้อยละ 4.69)

         ก�าไรสุทธิของปีนี้เปรียบเทียบกับปีที่แล้วซึ่งมีจ�านวน 181,046,379.39 บาท ลดลง 4,718,339.82 บาท  

(ร้อยละ 2.68) เนื่องจากรายได้รวมเพิ่มข้ึน 1,838,264.48 บาท (ร้อยละ 0.59) ต�่ากว่าค่าใช้จ่ายรวมที่เพิ่มข้ึน 

6,556,604.30 บาท (ร้อยละ 5.04)

 

  8.  การวิเคราะห์งบการเงิน

     ผูต้รวจสอบกจิการ ได้ตรวจสอบงบการเงนิของสหกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิาการเกษตร จ�ากดัประจ�า

ปี 2560 เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แล้ว ตามรายงานผลการตรวจสอบข้อ 1 – 7 จึงได้

วิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกทราบถึงสถานะการเงินของสหกรณ์ ผลการด�าเนินงานของ 

คณะกรรมการ ความมั่นคง ความเสี่ยง โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และชุมนุมสหกรณ ์

ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏผลดังต่อไปนี้
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   1.  สถานะการเงิน จากงบการเงินของสหกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปรียบเทียบกับปี 

2559 ปรากฏว่าสหกรณ์มีสินทรัพย์จ�านวน 6,895 ล้านบาทเศษเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 772 ล้านบาทเศษ หนี้สินของ

สหกรณ์จ�านวน 4,004 ล้านบาทเศษ เพิ่มขึ้น 515 ล้านบาทเศษ ส่วนทุนของสหกรณ์มีจ�านวน 2,890 ล้านบาทเศษ 

เพิ่มขึ้น 257 ล้านบาทเศษ แสดงว่าสหกรณ์มีสถานะการเงินดีขึ้นกว่าปีก่อน 

     สินทรัพย์ของสหกรณ์จ�านวน 6,895 ล้านบาทเศษ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสมาชิกกู้ ร้อยละ 

46.96 เป็นเงินลงทุนร้อยละ 46.51 ซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ตามต้องการพร้อมดอกผลจากการลงทุน นอกจาก

น้ันเป็นสนิทรพัย์ประเภทอืน่ ส่วนการบรหิารสนิเชือ่สามารถเรยีกเกบ็หนีไ้ด้หมด ต้ังค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูเต็มจ�านวน

ของลูกหนี้ที่ค้าง ถือได้ว่าสินทรัพย์ของสหกรณ์เป็นสินทรัพย์ที่มีคุณภาพดี

      แหล่งเงินทุนของสหกรณ์ส่วนใหญ่มาจากทุนภายในของสหกรณ์ คือจากเงินรับฝาก ร้อยละ 

40.06 จากการถอืหุน้ร้อยละ 33.40 และยงัมทุีนส�ารองซ่ึงเป็นแหล่งเงนิทนุทีไ่ม่เสยีค่าใช้จ่าย ร้อยละ 3.85 กูภ้ายนอก 

ร้อยละ 17.55 สมาชิกกู้เงินร้อยละ 46.96 สหกรณ์ได้บริหารหารายได้ภายนอก โดยการลงทุนใน พันธบัตร หุ้นกู้  

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด หุ้นชุมนุมสหกรณ์ไอซีที รวมเป็นเงินลงทุนร้อยละ 46.51  

การก่อหนี้ภายนอก ร้อยละ 17.55 เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อน�ามาบริหารได้ สรุปได้ว่าสหกรณ์มีความมั่นคง มีเงิน

เพียงพอที่จะใช้หมุนเวียน ความเสี่ยงต�่า ความเสี่ยงอาจเกิดขึ้นได้ ถ้าหากเงินรับฝากจากสมาชิกลดลงมาก

    2.  ผลการด�าเนินงาน ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ในปี 2560 มีก�าไรสุทธิ 176.33 ล้านบาท

เศษสูงกว่าปีก่อน 4.72 ล้านบาทเศษ สาเหตุท่ีก�าไรลดลง เนื่องจากมีสมาชิกฝากเงินเพิ่มขึ้นจ�านวนมาก สหกรณ์ 

ต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราสูง และมีการถอนเงินฝากจากสหกรณ์อื่นก่อนก�าหนดเพื่อลดความเสี่ยง จึงท�าให้ก�าไร 

ของสหกรณ์ลดลง

    3.  การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน อาศัยหลักเกณฑ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตามคู่มือ 

การใช้งาน  อัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร วิเคราะห์ตามระบบ Camel ตามเกณฑ์เฉลี่ย 

ปี 2558 (Peer Group) ได้จัดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็น 5 ขนาดนั้น ปรากฏว่าสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชา 

การเกษตร จ�ากัด จัดอยู่ในขนาดที่ 1 คือขนาด “ใหญ่มาก” ดังนั้น อัตราส่วนเฉลี่ยที่ก�าหนดในขนาดเดียวกัน 

ทั่วประเทศ น�ามาเปรียบเทียบกับอัตราส่วนของสหกรณ์ปรากฏผล ดังนี้
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                       อัตราส่วน                            ปีปัจจุบัน              ปีก่อน             อัตราส่วนเฉลี่ย

                                                                                                               ปี 2558

1. ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง   

 1.1 อัตราส่วนหนี้สินทั้งสิ้นต่อทุน 

 1.2 อัตราส่วนทุนส�ารองต่อสินทรัพย์ 

  1.3 อัตราการเติบโตของทุนของสหกรณ์ 

  1.4  อัตราการเติบโตของหนี้ 

  1.5  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนเฉลี่ย 

 2. คุณภาพสินทรัพย์   

  2.1 อัตราหมุนของสินทรัพย์  

  2.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย 

  2.3 อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ 

 3. การบริหารจัดการ   

  3.1 อัตราการเติบโตของธุรกิจ 

 4. การท�าก�าไร   

  4.1 ก�าไรต่อสมาชิก  

  4.2 เงินออมต่อสมาชิก  

  4.3  หนี้สินต่อสมาชิก  

 4.4 อัตราการเติบโตของทุนส�ารอง 

  4.5 อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น 

  4.6 อัตราการเติบโตของก�าไร 

 4.7 อัตราก�าไรสุทธิ 

 5. สภาพคล่อง   

  5.1 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 

 จากอัตราส่วนตามตาราง สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้
 1.  ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง
   1.1  อัตราส่วนหนี้สินทั้งส้ินต่อทุน เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดความสามารถในการก่อหนี้ของสหกรณ์ว่าจะ 
ก่อหน้ีได้มากน้อยเพียงใด จึงจะเหมาะสมและไม่เสี่ยงต่อเจ้าหนี้ในการที่จะได้รับช�าระหนี้คืนจากสหกรณ์ ตามงบ 
การเงนิแสดงว่าปีนีส้หกรณ์ก่อหนี ้1.39 เท่า ปีก่อน 1.32 เท่า หมายความว่า สหกรณ์มทีนุ 1.00 บาท มหีนีส้นิเท่ากบั 
1.39 บาท แสดงว่าก่อหนี้มากกว่าทุน เนื่องจากหนี้สินส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝาก ซ่ึงเป็นหนี้สินภายในเกณฑ์เฉล่ีย  
(Peer Group) เท่ากับ 1.17 เท่า 
  1.2 ทนุส�ารองต่อสนิทรพัย์ ส�าหรบัใช้วดัว่ามทีนุส�ารองเป็นเท่าไรของสนิทรพัย์รวมเพราะทนุส�ารองยิง่มมีาก 
กจ็ะท�าให้สหกรณ์มีความมัน่คงมาก มคีวามเสีย่งทีล่ดลง เพราะ เป็นแหล่งเงนิทนุทีไ่ม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย ปีนีม้อีตัราส่วน 
0.04 เท่า เท่ากับปีก่อนเกณฑ์เฉลี่ยเท่ากับ 0.04 เท่า เรียกว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แสดงถึงความมั่นคงของสหกรณ์

1.39 เท่า

0.04 เท่า

ร้อยละ 9.77

ร้อยละ 14.77

ร้อยละ 6.38

0.05 เท่า

ร้อยละ 2.71

ร้อยละ 12.62

ร้อยละ 3.77

13,895.04 บาท

399,123.38 บาท

255,395.83 บาท

ร้อยละ 12.86

ร้อยละ (1.36)

ร้อยละ (2.61)

ร้อยละ 56.62

0.27 เท่า

1.32 เท่า

0.04 เท่า

ร้อยละ 6.73

ร้อยละ 22.73

ร้อยละ 7.10

0.05 เท่า

ร้อยละ 3.17

ร้อยละ 15.29

ร้อยละ 21.54

14,486.03 บาท

366,490.95 บาท

244,599.03 บาท

ร้อยละ 12.27

ร้อยละ (8.33)

ร้อยละ 6.12

ร้อยละ 58.48

0.44 เท่า

1.17 เท่า

0.04 เท่า

ร้อยละ 9.84

ร้อยละ 7.94

ร้อยละ 7.20

 0.05 รอบ

ร้อยละ 3.30

ร้อยละ 8.80

ร้อยละ 2.63

22,932.89 บาท

496,994.75 บาท

560,674.82 บาท

ร้อยละ 10.62

ร้อยละ 11.84

ร้อยละ 8.46

ร้อยละ 53.99

0.35 เท่า
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  1.3  อัตราการเติบโตของทุนของสหกรณ์ เป็นอัตราส่วนที่จะใช้พิจารณาทุนของสหกรณ์ ว่าเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงอย่างไร เพือ่ดแูนวโน้มหรอืทิศทางในปีต่อไป ปีนีม้อีตัราร้อยละ 9.77 ปีก่อนร้อยละ 6.73 แสดงว่าปีนีก้ารเติบโต
ทุนของสหกรณ์ มากกว่าปีก่อนเกณฑ์เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 9.84
  1.4  อัตราการเติบโตของหนี้ เป็นอัตราส่วนที่ใช้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของหนี้สินว่าเพิ่มขึ้นหรือ 
ลดลงอย่างไร ถ้าเพิ่มขึ้นจะเป็นผลท�าให้มีภาระค่าใช้จ่ายจากดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น ปีนี้มีอัตราร้อยละ 14.77 ปีก่อน
ร้อยละ 22.73 เกณฑ์เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 7.94
  1.5  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน ใช้วัดว่าสหกรณ์ได้รับผลตอบแทนจากเงินทุนของตนเองกลับคืน
ในอัตราร้อยละเท่าใด ปีนี้ทุน 100.00 บาท มีผลตอบแทน 6.38 บาท ปีก่อน 7.10 บาท แสดงว่ามีอัตราน้อยกว่า 

ปีก่อน เกณฑ์เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 7.20 

 2.  คุณภาพสินทรัพย์

   2.1 อัตราหมุนของสินทรัพย์ ใช้วัดความสามารถของสหกรณ์ในการใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ว่าก่อให้เกิด 

รายได้มากน้อยเพียงใด หรือมีประสิทธิภาพเต็มที่หรือไม่ ปีนี้มีการหมุนของสินทรัพย์ 0.05 รอบ เท่ากับปีก่อน 0.05 

รอบและเท่ากับ เกณฑ์เฉลี่ยเท่ากับ 0.05 

  2.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ใช้วัดผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของสหกรณ์ว่าสหกรณ์ได้รับ 

ผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์ เพื่อก่อให้เกิดผลก�าไรกลับคืน ในอัตราร้อยละเท่าใด ปีนี้ สินทรัพย์ 100.00 บาท 

ได้ผลตอบแทน 2.71 บาท ปีก่อน 3.17 บาท เกณฑ์เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 3.30 บาท 

  2.3  อตัราการเตบิโตของสนิทรพัย์ ใช้พจิารณาการเปลีย่นแปลงของสินทรพัย์ว่าเพิม่ขึน้หรอืลดลงอย่างไร 

เพื่อดูแนวโน้มหรือทิศทางในปีต่อไป ปีนี้มีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ร้อยละ 12.62 ปีก่อนร้อยละ 15.29 เกณฑ์

เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 8.80 แสดงว่าสินทรัพย์ลดลงจากปีก่อนแต่มากกว่าเกณฑ์เฉลี่ย

 3.  การบริหารจัดการ

   3.1  อตัราการเตบิโตของธรุกจิ ใช้พจิารณาการเปลีย่นแปลงของปรมิาณธรุกจิของสหกรณ์ว่าเพิม่ข้ึนหรอื

ลดลงอย่างไร ถ้าอัตราส่วนเพิม่แสดงว่าสหกรณ์มปีรมิาณธรุกจิเพิม่ขึน้ซึง่สหกรณ์สามารถอ�านวยประโยชน์แก่สมาชกิ

เพิ่มขึ้นปีนี้ มีอัตราร้อยละ 3.77 ปีก่อนร้อยละ 21.54 เกณฑ์เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 2.63 แสดงว่าปริมาณธุรกิจลดลง

จากปีก่อนและมากกว่าเกณฑ์เฉลี่ย

 4.  การท�าก�าไร 

   4.1  ก�าไรต่อสมาชิก เป็นการแสดงว่าผลก�าไรจากการด�าเนินงานของสหกรณ์คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่าไร  

หากเทียบกับสมาชิกต่อคน ปีนี้มีก�าไร คนละ 13,895.04 บาท เกณฑ์เฉลี่ย เท่ากับ 22,932.89 บาท 

   4.2 เงินออมต่อสมาชิก แสดงค่าเฉลี่ยว่าเงินที่สมาชิกออมไว้ต่อสหกรณ์ท้ังในรูปของเงินรับฝากและ 

ทุนเรือนหุ้นทั้งหมดคิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่าไรต่อคน ปีนี้มีจ�านวนออมคนละ 399,123.38 บาท ปีก่อน 366,490.95 บาท 

เกณฑ์เฉลี่ยเท่ากับ 496,994.75 บาท

  4.3  หนี้สินต่อสมาชิก แสดงค่าเฉลี่ยว่าภาระหนี้สินของสมาชิก ณ วันส้ินปี ที่ต้องช�าระต่อสหกรณ์  

คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่าไรต่อคน ปีนี้มีจ�านวนหนี้สินต่อสมาชิกคนละ 255,395.83 บาท ปีก่อนมีจ�านวน 244,559.03 

บาท เกณฑ์เฉลี่ยเท่ากับ 560,674.82 บาท
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  4.4  อัตราการเติบโตของทุนส�ารอง ใช้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงทุนส�ารองของสหกรณ์ ถ้าอัตราสูงข้ึน

แสดงว่ามีความมั่นคงเพิ่ม มีความเสี่ยงต�่า ประสิทธิภาพในการหารายได้เพ่ิมข้ึน ปีนี้มีอัตราร้อยละ 12.86 ปีก่อน 

ร้อยละ 12.27 เกณฑ์เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 10.62 

  4.5 อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น ใช้พิจารณาการเติบโตของทุนสะสม ถ้าอัตราสูงขึ้นแสดงว่ามีการ

สะสมเพิ่มขึ้นซึ่งจะไว้ใช้ช่วยสมาชิก ปีนี้มีอัตราร้อยละ (1.36) ปีก่อนร้อยละ (8.33) เกณฑ์เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 11.84

  4.6 อัตราการเติบโตของก�าไร เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงก�าไรสุทธิของสหกรณ์ ปีนี้มีอัตราร้อยละ 

(2.61) ปีก่อนร้อยละ 6.12 เกณฑ์เฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 8.46

  4.7 อัตราก�าไรสุทธิ เป็นอัตราที่แสดงถึงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานเพื่อก่อให้เกิดก�าไรของสหกรณ์

ว่ามีก�าไรสุทธิเป็นร้อยละเท่าใดของรายได้ ปีนี้รายได้รวม 100.00 บาท มีก�าไรสุทธิ 56.62 บาท ปีก่อน 58.48 บาท 

เกณฑ์เฉลี่ยเท่ากับ 53.99 บาท

 5.  สภาพคล่อง

   5.1 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดความสามารถในการช�าระหนี้ระยะสั้นเมื่อถึงก�าหนด 

โดยจะบอกให้ทราบว่าสหกรณ์มสีนิทรพัย์ทีส่ามารถเปลีย่นเป็นเงนิสดได้ในระยะเวลาอนัสัน้เป็นกีเ่ท่าของหนีสิ้นทีจ่ะ

ต้องช�าระคืนในช่วงเวลา 1 ปี ซึง่จะช่วยให้สหกรณ์ทราบถงึระดบัความปลอดภยัของเจ้าหนี ้ในอนัทีจ่ะได้รบัช�าระหนี้

คืนจากสหกรณ์ตามก�าหนดเวลาขณะเดียวกันผลจากความสามารถในการช�าระหน้ีคืนได้ตามก�าหนดดังกล่าวก็จะ

เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลงอีกด้วย ปีนี้มีสภาพคล่อง 0.27 ต่อ 1 คือหนี้สินคล่องตัว 1 บาท มีสินทรัพย์

คล่องตัว 0.27 บาท ปีก่อน 0.44 บาท หนี้สินคล่องตัว ส่วนใหญ่คือเงินรับฝากจากสมาชิกมีจ�านวนสูงเกณฑ์เฉลี่ย

เท่ากับ 0.35 เท่า

  สรุปโดยภาพรวมจากการตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์ แสดงว่าสหกรณ์ จัดท�างบการเงิน

ตามระเบยีบของนายทะเบียนสหกรณ์ มีเอกสารประกอบครบถ้วนเป็นทีเ่ชือ่ถอืได้ มกีารบนัทกึบญัชีตามระเบยีบของ

นายทะเบยีนสหกรณ์ การบริหารการเงนิของสหกรณ์มีประสิทธภิาพได้อ�านวยประโยชน์ให้แก่สมาชกิ ทัง้ในด้านการ

ให้สมาชิกกู้ในอัตราดอกเบี้ยต�่า ให้มีการออมเงินโดยได้รับผลตอบแทนในอัตราสูงกว่าท้องตลาด มีการให้สวัสดิการ

แก่สมาชิกหลายด้าน มรีะบบการควบคมุภายในทีด่ ีมกีารพฒันาระบบสารสนเทศให้ทนัสมัยใช้งานได้เพิม่ข้ึน สถานะ

การเงินของสหกรณ์อยู่ในเกณฑ์ดี เพราะการวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงว่าความสามารถ ในการบริหารของสหกรณ์ 

ดีขึ้น มีการเร่งรัดหนี้ติดตามการช�าระหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารสหกรณ์โดยใช้อัตราดอกเบี้ยมีความ 

เหมาะสมและมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก มีการหารายได้ในการลงทุนเพ่ือเพิ่มก�าไร ซ่ึงจะสามารถอ�านวย

ประโยชน์ต่อสมาชิก ให้ผลตอบแทนในรูปเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสูง ให้ความมั่นใจแก่ผู้เป็นสมาชิกได้ในอัตรา 

ที่น่าพอใจ

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 (นางลักขณา เขคม)

 ผู้ตรวจสอบกิจการ 

มติที่ประชุม  รับทราบ
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 4.3  สมาชิกเข้าใหม่ และสมาชิกหมดสมาชิกภาพ ปี 2560

  อาศัยตามข้อบังคับ ข้อ 65(1) ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ 

รับทราบการรับสมาชิกใหม่และการหมดสมาชิกภาพ จึงขอเสนอจ�านวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

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

สมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 

สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 

สมาชิกลาออกระหว่างปี 

การให้ออกจากสหกรณ์ 

สมาชิกถึงแก่กรรมระหว่างปี 

สมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

มติที่ประชุม  รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

 5.1 งบดุล งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด

  ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าได้ตรวจงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบก�าไร

ขาดทุน และงบกระแสเงินสด ถูกต้องตามหลักการของสหกรณ์ตามวิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ี

ทั้งของทั่วไป และตามระเบียบซึ่งนายทะเบียนก�าหนดสรุปได้ดังนี้

  1. งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีสินทรัพย์รวม 6,895,117,149.60 บาท

  2.  งบก�าไรขาดทุน ส�าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีก�าไรสุทธิ 176,328,039.57 บาท

  3.  งบกระแสเงินสด เงินสด ณ วันสิ้นปี 2560 มี 402,867,793.05 บาท ลดลงจากต้นปี เป็นเงิน 

467,770,014.17 บาท 

มติที่ประชุม เห็นชอบตามรายงานของผู้สอบบัญชี และรับรองงบดุล งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

6,709

83

57

9

39

6,687

5,786

469

228

4

24

5,999

12,495

552

285

13

63

12,686
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 5.2  การจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2560

  จากผลการด�าเนินงานในปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด มีก�าไรสุทธิ จ�านวน 

176,328,039.57 บาท คณะกรรมการด�าเนินการได้พจิารณาแล้ว เหน็สมควรจดัสรรก�าไรสทุธติามเงือ่นไขในข้อบังคบั

สหกรณ์ ข้อ 27 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 ดังต่อไปนี้

                                                                                               ปี 2560                                   ปี 2559

                                                                              บาท             %     ยอดคงเหลือสะสม         บาท              %

ก�าไรสุทธิประจ�าปี 

1.  เงินทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ 

2.  ค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  

 ตามอัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่เกิน

 ร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิ  

ก�าไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างบนนี้อาจจัดสรรดังต่อไปนี้

3.  เงินปันผลตามหุ้นที่ช�าระแล้ว ในอัตรา ร้อยละ 5.50 

4.  เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ อัตราร้อยละ 11.60 

 ของดอกเบี้ยเงินกู้

5.  โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่  

  ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ

6.  ทุนสวัสดิการสมาชิก 

  ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ

7.  ทุนสาธารณประโยชน์ 

  ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ

8.  ทุนเพื่อการศึกษาทางสหกรณ์ 

 ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ

9.  เงินทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 

  ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ

10.  เงินปันผลเฉลี่ยคืนคลาดเคลื่อน 

11.  ทุนรักษาระดับเงินปันผล 

  ไม่เกินร้อยละ 2 แห่งทุนเรือนหุ้น

หมายเหตุ  อัตราเงินปันผลตามหุ้น 5.50% ต่อปี 5.55% ต่อปี

 อัตราเงินเฉลี่ยคืน  11.60% ต่อปี 15.00% ต่อปี

  อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้  6.50% ต่อปี 6.50% ต่อปี

 ดอกเบี้ยเงินให้กู้สุทธิ 5.746% ต่อปี 5.525% ต่อปี

176,328,039.57

28,746,741.07

30,000.00

120,309,018.50

23,039,624.50

3,388,000.00

412,000.00

100,000.00

100,000.00

100,000.00

2,655.50

100,000.00

181,046,379.39

30,246,805.64

10,000.00

111,586,184.00

29,395,552.25

3,300,000.00

4,000,000.00

500,000.00

1,000,000.00

500,000.00

7,837.50

500,000.00

-

265,424,827.78

-

-

-

-

6,602,000.00

5,890,563.50

4,628,362.20

5,710,470.39

-

3,961,162.49

100.00

16.30

0.02

68.23

13.06

1.92

0.23

0.06

0.06

0.06

0.00

0.06

100.00

16.71

0.01

61.63

16.24

1.82

2.21

0.28

0.55

0.28

0.00

0.28
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มติที่ประชุม  อนุมัติ การจัดสรรก�าไรสุทธิปี 2560

การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2560 ตามที่เสนออยู่ในส่วนต่างๆ ดังนี้
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  5.3 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 43 ประจ�าปี 2561

    ตามข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร จ�ากัด พ.ศ.2558 ข้อ 66 ให้สหกรณ์มคีณะกรรมการ

ด�าเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน กรรมการด�าเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ ่

เลือกตั้ง ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ 

พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ให้คณะกรรมการด�าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งขึ้นมา 

คณะหนึ่ง จ�านวน ไม่เกิน 30 คน จากหน่วยงานสังกัดกรมวิชาการเกษตร และเคยสังกัดกรมวิชาการเกษตร ที่จัดตั้ง

เป็นทางการภายหลัง โดยให้ประธานกรรมการด�าเนนิการหรอืรองประธานกรรมการด�าเนนิการคนหนึง่ เป็นประธาน

กรรมการเลือกตั้ง ให้ผู้จัดการเป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการเลือกตั้ง 

  ดังนั้น เพื่อให้การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด  

ชุดที่ 43 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอมอบให้คณะกรรมการเลือกตั้ง ประจ�าปี 2561 มีนายโอภาส จันทสุข  

รองประธานกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 42 เป็นประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง ประจ�าปี 2561 ได้ชี้แจงการ 

ด�าเนินการเลือกตั้ง และแจ้งผลการเลือกตั้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

  ในปี 2561 สถานะของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ชุดที่ 42 

มีดังนี้

  องค์ประกอบของคณะกรรมการด�าเนินการประกอบด้วย

   (1) ประธานกรรมการด�าเนินการ  1 คน

   (2) รองประธานกรรมการด�าเนินการ 3 คน

   (3) กรรมการ    11 คน

  1) กรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งไม่ครบวาระ 2 ปี (2560 – 2561) คงอยู่ในต�าแหน่งได้โดยไม่ต้องเลือกตั้ง

ใหม่ จ�านวน 7 คน ดังนี้

   (1)  นายโอภาส จันทสุข   รองประธานกรรมการ

   (2)  นายดิเรก ตนพยอม    รองประธานกรรมการ 

   (3)  นายอุดม รัตนารักษ์   กรรมการ

   (4)  นายสุจิตร ใจจิตร   กรรมการ

   (5)  นายบัวแก้ว บุญวิลัย   กรรมการ

   (6)  นายวิศรุต สันม่าแอ   กรรมการ

   (7)  ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร รัตนวิสาลนนท์  กรรมการ

  2) กรรมการที่ครบวาระ 2 ปี (2559 – 2560) สามารถสมัครเลือกตั้งใหม่ได้ จ�านวน 4 คน ดังนี้

   (1)  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล  ประธานกรรมการ

   (2)  นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา  รองประธานกรรมการ

   (3)  นายโกมินทร์ วิโรจน์วัฒนกุล  กรรมการ

   (4)  นายอุดร เจริญแสง    กรรมการ
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  3) กรรมการท่ีครบวาระ 2 วาระติดต่อกัน (2558-2559 และ 2559-2560) ไม่สามารถสมัคร 

รับเลือกตั้งใหม่ได้ จ�านวน 4 คน ดังนี้

   (1) นายปริกาญจน์ สุรพันธ์พิชิต  กรรมการ

   (2) นายอนันต์ บัลนาลังก์   กรรมการ

   (3) นายอวยชัย บุญญานุพงศ์  กรรมการ

   (4) นายวุฒิ นิพนธ์กิจ   กรรมการ

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

   (1) ประธานกรรมการด�าเนินการ  1 ต�าแหน่ง

   (2) รองประธานกรรมการด�าเนินการ 1 ต�าแหน่ง

   (3) กรรมการ    6 ต�าแหน่ง

  มสีมาชกิยืน่ใบสมคัรคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร จ�ากดั ชดุที ่43 ใน

ต�าแหน่งที่ว่าง และจับสลากได้หมายเลข ดังต่อไปนี้

สรุปผลคะแนนการเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 43 ดังนี้

 หมายเลข                               ชื่อ – สกุล คะแนนเลือกตั้ง ล�าดับที่รวม

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

 1 นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ 206 1

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

 2 นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา 202 2

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

 3 นายอุดร เจริญแสง 132 2

 4 นายวินัย ชื่นจิตต์ 145 1

 5 นายพุฒิธร สาริกา 125 3

 6 นายดนัย ศารทูลพิทักษ์ 44 10

 7 นางสาวธารทิพย์ นิติชาติ 112 5

 8 นายกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์ 111 6

 9 นายประจวบ หมอกมืด 54 9 

 10 นายบรรเทา จันทร์พุ่ม 101 7

 11 นายโกมินทร์ วิโรจน์วัฒนกุล 93 8

 12 นายสมหวัง ประเสริฐโส 121 4
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สรุปผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 43 ดังนี้

 • ประธานกรรมการ 

  1.  นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ

 • รองประธานกรรมการ 

  1.  นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา

 • กรรมการ

  1.  นายวินัย ชื่นจิตต์   กรรมการ

  2.  นายอุดร เจริญแสง  กรรมการ

  3.  นายพุฒิธร สาริกา  กรรมการ

  4.  นายสมหวัง ประเสริฐโส  กรรมการ

  5.  นางสาวธารทิพย์ นิติชาติ  กรรมการ

  6.  นายกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์  กรรมการ

มติที่ประชุม รับรองผลการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 43 ประจ�าปี 2561

 5.4  แผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจ�าปี 2561

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

ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของสหกรณ์ จึงขอเสนอแผนการด�าเนินงาน 

ประจ�าปี 2561 ดังนี้

หน่วยนับ : ล้านบาท

                                รายการ                                            ปี 2560                    ปี 2561

                                                                             แผน                ผล              แผน

1. จ�านวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น (คน) 

  1.1 สมาชิกสามัญ   

  1.2   สมาชิกสมทบ  

 2. การระดมทุน 

  2.1 การถือหุ้น  

  2.2   การรับฝากเงิน 

  2.3   การกู้ยืมเงิน 

 3. การใช้ไปของเงินทุน 

  3.1   การให้เงินกู้ยืม  

  3.2   การฝากและการลงทุน 

มติที่ประชุม อนุมัติ

300

50

250

6,519.00

2,271.00

2,726.00

1,522.00

6,967.00

3,199.00

3,768.00

552

83

469

6,275.00

2,303.00

2,762.00

1,210.00

6,625.00

3,239.00

3,386.00

285

35

250

7,490.00

2,500.00

2,990.00

2,000.00

7,770.00

3,500.00

4,270.00
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ประมาณการรายได้ – รายจ่าย ปี 2561

หน่วยนับ : ล้านบาท

                                รายการ                                            ปี 2560                    ปี 2561

                                                                             แผน                ผล              แผน

1. ประมาณการรายได้ 

 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 

 ผลตอบแทนจากการฝากและลงทุน 

 รายได้อื่น 

2. ประมาณการรายจ่าย 

 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 

 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น 

 ค่าใช้จ่ายบริหาร 

 ค่าใช้จ่ายทางบัญชี 

3. ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 

  

335.00

202.00

131.00

2.00

150.00

79.00

31.00

37.00

3.00

185.00

312.93

201.18

110.24

1.51

136.60

76.94

21.51

35.26

2.89

176.33

350.00

199.00

149.00

2.00

165.00

86.00

38.00

38.00

3.00

185.00
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 5.5  งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2561

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

 1  หมวดเงินเดือน

 1.1 เงินเดือน

 

 1.2 ค่าตอบแทนวิชาชีพ

  (ด้านคอมพิวเตอร์)

 1.3 เงินช่วยเหลือพิเศษ

 2. หมวดค่าตอบแทน

 2.1 ค่าตอบแทนหน่วยงาน

  จัดเก็บเงิน

 2.2 ค่าตอบแทนผู้แทนฯ/

  ผู้ช่วยเหลืองาน

 2.3 ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

  นอกเวลา

 2.4 ค่าสอบบัญชี

 2.5 ค่าตรวจสอบกิจการ

 2.6 ค่าตรวจสอบภายใน

 3. หมวดค่าใช้สอย

 3.1 เงินสมทบกองทุนคุ้มครองสมาชิก

 3.2 ค่าประชุมและสัมมนาสมาชิก

  3.2.1 การประชุมใหญ่และ

   สัมมนาผู้แทนสมาชิก

  3.2.2 ค่าประชุมกลุ่มสมาชิก

 3.3 ค่าจ้างเหมา

 3.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมและ

  ปฏิบัติงานของกรรมการ

 3.5 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา/

  ปฏิบัติงาน

 3.6 ค่ารับรอง

 3.7 เงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่

 3.8 ค่าสาธารณูปโภค

 3.9 ค่าซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา

 3.10 ค่าบ�ารุงรักษาคอมพิวเตอร์

9,499,000.00 

9,259,000.00 

  144,000.00 

 96,000.00 

 1,117,000.00 

  212,000.00 

 289,000.00 

  216,000.00 

  100,000.00 

  120,000.00 

  180,000.00 

  24,024,000.00 

  15,000,000.00 

 2,867,500.00 

1,917,500.00 

950,000.00 

 252,000.00 

 1,500,000.00 

  -   

  97,500.00 

  500,000.00 

  1,159,000.00 

  846,000.00 

530,000.00 

8,958,684.00 

8,723,684.00 

 144,000.00 

  91,000.00 

 764,610.00 

  216,400.00 

 185,460.00 

  112,750.00 

  90,000.00 

  100,000.00 

  60,000.00 

  24,009,034.96  

15,000,000.00 

  3,233,166.37 

1,302,766.37 

1,930,400.00 

 238,680.00 

  1,683,096.15

134,835.59

 

 83,148.00 

479,491.75

1,193,731.32

879,772.06

234,500.00 

9,466,720.00 

 9,226,720.00 

  144,000.00

  96,000.00 

  987,800.00 

 238,000.00 

 138,000.00 

  211,800.00 

 100,000.00 

  120,000.00 

  180,000.00 

  24,897,400.00 

  15,000,000.00 

  3,663,020.00

1,864,000.00 

1,799,020.00 

  446,880.00 

  1,979,720.00 

140,000.00 

  75,000.00 

  584,600.00 

  1,124,000.00 

  266,400.00 

 462,000.00 

เพิ่มขึ้นจากยอดจ่ายจริงปีก่อน 503,000 บาท 

เนื่องจากการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจ�าปี

เพิ่มขึ้นจากยอดจ่ายจริงปีก่อน 21,600 บาท  

เนื่องจากเพิ่มค่าตอบแทนส�าหรับส่วนราชการ

ที่นอกเหนือ 3 กรม (18 หน่วยงาน)

เพิ่มขึ้นจากยอดจ่ายจริงปีก่อน 99,000 บาท เนื่องจาก

การปฏิบัติงานล่วงเวลาเพื่อทดสอบระบบปฏิบัติการ

ตั้งตามอัตราสูงสุดของผู้เสนอบริการ

ตั้งตามอัตราสูงสุดของผู้เสนอบริการ

ตั้งตามอัตราสูงสุดของผู้เสนอบริการ

เพิ่มพนักงานจ้างเหมา 1 อัตรา

เพิ่มขึ้นจากยอดจ่ายจริงปีก่อน 296,600 บาท 

เนื่องจากปรับเพิ่มอัตราค่าที่พักกรรมการ

ตั้งตามแผนปฏิบัติงานปี 2561

เพิ่มขึ้นจากยอดจ่ายจริงปีก่อน 105,100 บาท

เพิ่มขึ้นจากยอดจ่ายจริงปีก่อน 227,500 บาท 

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

 3.11 ค่าธรรมเนียมธนาคาร

 3.12 ค่าสิ่งพิมพ์

 3.13 ค่าประชุมกลุ่มภาคีสหกรณ์

 3.14 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินคดี

 3.15 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

 3.16 ค่าใช้จ่ายทั่วไป

 4. หมวดค่าวัสดุ

 4.1 เครื่องเขียนและวัสดุคอมพิวเตอร์

 4.2 ค่าวัสดุส�านักงาน

 4.3 วัสดุส�านักงาน งานบ้านงานครัว

 4.4 วัสดุน�้ามันเชื้อเพลิง

 5. ค่าใช้จ่ายโครงการ

 5.1 โครงการฝึกอบรมด้านการเงินของ 

  คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

 5.2 โครงการพัฒนาระบบการบริการ

  ผ่านอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน

 

 5.3 โครงการ CQA/แผนกลยุทธ์ 

  ปี 2562-2564

 5.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

  ปี 2561

 5.5 โครงการ 5 ส.

 5.6 โครงการพบปะสมาชิก

 5.7 โครงการรณรงค์พบปะและ

  เพิ่มสมาชิก

 5.8 โครงการประชุมคณะกรรมการ

  ด�าเนินการสัญจร

 5.9 โครงการสนับสนุนเงินกู้ 

  GREEN HOME

 5.10 โครงการจัดท�าแผนบริหาร

  ความเสี่ยง

 5.11 โครงการจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน

248,000.00 

 

 356,000.00 

 170,000.00 

 60,000.00 

 288,000.00 

 150,000.00 

  750,000.00 

  545,000.00 

  75,000.00 

  100,000.00 

  30,000.00 

  2,082,000.00 

 - 

  

1,440,000.00 

  100,000.00 

  40,000.00 

 30,000.00 

  50,000.00 

  80,000.00 

  110,000.00 

  192,000.00 

 10,000.00 

  30,000.00 

208,578.95

 

 166,290.50

 113,976.00 

 38,563.00 

 

203,662.96

 117,542.31

  737,965.93

  491,525.22

  66,820.00 

  149,590.71

 30,030.00 

  615,853.94

 - 

 

 234,472.00 

-

63,319.94

  7,189.00 

  40,192.00

  -   

  33,181.00 

  237,500.00 

 

 -   

 -   

249,780.00 

 

 238,000.00 

 150,000.00 

 120,000.00 

 288,000.00 

 110,000.00 

  797,500.00 

  590,000.00 

  27,500.00 

  150,000.00 

 30,000.00 

  1,779,900.00 

 145,800.00 

 

 1,054,100.00 

  100,000.00 

  40,000.00 

  10,000.00 

 -   

  50,000.00 

  110,000.00 

  240,000.00 

  -   

 30,000.00 

เพิ่มขึ้นจากยอดจ่ายจริงปีก่อน 41,200 บาท เนื่องจาก

รองรับธุรกรรมส�าหรับบริการสมาชิก

เพิ่มขึ้นจากยอดจ่ายจริงปีก่อน 71,700 บาท เนื่องจาก

พิมพ์สมุดเงินฝากเพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้นจากยอดจ่ายจริงปีก่อน 36,000 บาท เนื่องจาก

รองรับการเป็นเจ้าภาพภาคีสหกรณ์บางเขน

เพิ่มขึ้นจากยอดจ่ายจริงปีก่อน 81,400 บาท 

เพื่อรองรับการด�าเนินคดี

เพิ่มขึ้นจากยอดจ่ายจริงปีก่อน 84,300 บาท

ตั้งตามแผนปฏิบัติงานปี 2561 

เพิ่มขึ้นจากยอดจ่ายจริงปีก่อน 819,600 เนื่องจาก

เพื่อปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพและ

ความหลากหลาย

ตั้งตามแผนปฏิบัติงานปี 2561

ตั้งตามแผนปฏิบัติงานปี 2561

ตั้งตามแผนปฏิบัติงานปี 2561

ตั้งตามแผนปฏิบัติงานปี 2561

ตั้งตามแผนปฏิบัติงานปี 2561

ตั้งตามแผนปฏิบัติงานปี 2561
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            หมวดรายจ่าย                         ปี 2560 (ม.ค.-ธ.ค.)              ปี 2561                            ค�าชี้แจง
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 6. เงินส�ารองจ่ายกรณีฉุกเฉิน (งบกลาง)

  รวมงบรายจ่ายบริหาร

 7. หมวดครุภัณฑ์

 7.1 ค่าโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์  

  Web Application

 7.2 อุปกรณ์เครือข่าย Swith hub 

  1 เครื่อง 24 Port

 7.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง

 7.4  เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2 เครื่อง

 7.5 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง  

  (Macbook)

  7.6  Tablet 1 เครื่อง

  7.7  ปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง

  7.8  เครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูง 

  1 เครื่อง

  7.9  โปรแกรม Microsoft Office 5 ชุด

  7.10 โปรแกรม VM Ware

  7.11 Load Balance

  7.12 จัดท�าระบบจัดเก็บล็อค

  7.13 โปรเจคเตอร์ 1 ชุด

 7.14 เครื่องเสียงเคลื่อนที่ (ล�าโพงซัพ)

 7.15 เครื่องเจาะและเข้าเล่มสันห่วง

 7.16 รถกระบะ 4 ประตู พร้อมหลังคา

 7.17 เครื่องแม่ข่าย (Server) 2 เครื่อง

 7.18 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล Nass 

  1 เครื่อง

 7.19 อุปกรณ์เครือข่าย Swith hub 

  2 เครื่อง

 7.20 เครื่องคอมพิวเตอร์ 5 ชุด 

  200,000.00 

37,672,000.00 

  3,992,000.00 

  3,000,000.00 

400,000.00 

 40,000.00 

 100,000.00 

  240,000.00 

 -   

 35,086,148.83

  2,896,715.00 

  2,007,320.00 

392,476.00 

 38,276.00 

 88,168.00 

  234,544.00 

  200,000.00 

 38,129,320.00 

  2,488,680.00 

  992,680.00 

 

44,000.00 

 120,000.00 

  55,000.00 

 55,000.00 

 11,000.00 

  11,000.00 

  66,000.00 

  30,000.00 

 44,000.00 

110,000.00 

90,000.00 

 20,000.00 

15,000.00 

 25,000.00 

 800,000.00 

 -   

 -   

  -   

 -   

ส�ารองเพื่อกรณีฉุกเฉิน

งบต่อเนื่องจากแผนงาน ปี 2560

เพื่อขยายเครือข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการท�าธุรกรรมของสมาชิก

1. ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ 2 เครื่อง

 1.1 แทนครุภัณฑ์ ปี 2543 จ�านวน 1 เครื่อง 

 1.2  แทนครุภัณฑ์ ปี 2548 จ�านวน 1 เครื่อง 

2. จัดซื้อใหม่ส�าหรับกรรมการปฏิบัติงาน

อนุมัติเงินกู้ผ่านระบบธนาคาร 1 เครื่อง

1. ทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ (ปี 2548) 1 เครื่อง

2. ซื้อใหม่เพื่อใช้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ 1 เครื่อง

- เพื่อใช้พัฒนาโปรแกรม ในระบบ IOS

ส�าหรับการปฏิบัติงานของผู้จัดการ

ส�าหรับการปฏิบัติงานของผู้จัดการ

เพื่อการจัดเก็บเอกสารส�าคัญในรูปแบบดิจิตอล

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

2 ชุด

- เพื่อรองรับระบบงานใหม่

เพื่อประสิทธิภาพเครือข่ายภายใน

- เพื่อจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน พ.ร.บ.ตามคอมพิวเตอร์

- เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ

- เพื่อใช้ในกิจกรรมของงานสหกรณ์

- เพื่อใช้ในงานเข้าเล่มเอกสารต่าง ๆ 

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

 7.22 เครื่องพิมพ์ดอทเมตริกซ์ 2 เครื่อง

 7.23 โปรแกรม VM Ware

 7.24 โปรเจคเตอร์ 1 ชุด

 7.25 โปรแกรมเชื่อมต่อนอกสถานที่

 7.26 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Router

  /VPN 1 เครื่อง

 7.27 เครื่องพิมพ์เอกสารความเร็วสูง 

  1 เครื่อง

 7.28 เครื่องส�ารองไฟ 1 เครื่อง

 7.29 ตู้โชว์ ติดผนัง

 รวมทั้งสิ้น

  30,000.00 

  55,000.00 

  20,000.00 

 20,000.00 

 20,000.00 

 10,000.00 

 10,000.00 

 35,000.00 

 12,000.00 

 41,664,000.00 

 15,250.00 

  38,000.00 

  -   

 -   

 19,902.00 

 9,095.00 

 9,600.00 

 34,989.00 

 9,095.00

 37,982,863.83

 -   

  -   

  -   

 -   

 -  

 -   

 -   

 -   

 -   

 40,618,000.00 

หมายเหตุ งบรายจ่ายบริหารถัวเฉลี่ยได้

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2561 ตามที่เสนอ
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 5.6  การน�าเงินไปฝากหรือลงทุนอย่างอื่น ประจ�าปี 2561

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

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

  (1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

  (2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่

สหกรณ์

  (3) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

  (4) ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

  (5) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น

  (6) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันท�าให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของ

สหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์

  (7) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก�าหนด

  ทั้งนี้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้มีมติในคราวการประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 

พฤษภาคม 2558 เห็นชอบให้มีการปรับปรุงข้อก�าหนดการน�าเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอื่น ตามพระราช

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

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

และมติคณะกรรมการการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ จึงได้ก�าหนดการน�าเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอื่น ไว้ดังต่อไปนี้

  ข้อ 1. ยกเลกิประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาต ิเรือ่ง ข้อก�าหนดการฝากหรอืการลงทนุ

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

  ข้อ 2. “ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์และธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งประกอบ

กิจการภายในราชอาณาจักร

     “ตราสารแสดงสิทธิในหนี้” หมายความว่า ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน  

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

  ข้อ 3. เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ดังต่อไปนี้

  (1)  บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก

  (2)  ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้สลัก

หรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจ�ากัดความรับผิด

  (3)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก

  (4)  บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งสถาบัน

คุ้มครองเงินฝากประกันการช�าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย

  (5)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู ้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็น 

หลกัทรพัย์ ทีไ่ด้รบัอนญุาตตามพระราชก�าหนดนติบุิคคลเฉพาะกจิ เพือ่การแปลงสนิทรัพย์เป็นหลกัทรพัย์ พ.ศ.2540 

และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความ 
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น่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

  (6)  หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต้ังแต่ระดับ A-   

ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์

  (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดต้ังข้ึนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีและอยู่ 

ในการก�ากับดูแลของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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

อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด�าเนินการได้

 ข้อ 5. การฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ด�าเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 

เรื่อง ข้อก�าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ.2552 อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่า

เป็นการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป

 ข้อ 6. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศ (3 กรกฎาคม 2558) เป็นต้นไป

 อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด มีทุนส�ารอง จ�านวน  

265,424,827.78 บาท

 ดังน้ัน เพื่อให้การบริหารการลงทุน ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด เป็นไปตามพระราช

บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพัฒนา 

การสหกรณ์แห่งชาติก�าหนด เพ่ือความมั่นคง และเกิดผลตอบแทนการลงทุนที่ดี คณะกรรมการด�าเนินการ  

จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้คณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด  

น�าเงินไปฝากหรือลงทุน ตามข้อ 3 (7) ได้ 

 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม อนุมัติการน�าเงินไปฝากหรือลงทุนอย่างอื่น ประจ�าปี 2561 ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนา 

การสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก�าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ข้อ 3(7)

 5.7  การก�าหนดวงเงินซึ่งอาจกู้ยืม ประจ�าปี 2561

  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด พ.ศ. 2558 ข้อ 17

  “วงเงนิกูย้มืหรอืการค�า้ประกนั  ทีป่ระชมุใหญ่อาจก�าหนดวงเงนิกูย้มื หรือการค�า้ประกนัส�าหรับปีหนึง่ ๆ  

ไว้ตามที่จ�าเป็นและสมควรแก่การด�าเนินงาน วงเงินซึ่งก�าหนดดังว่านี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

สหกรณ์ 

   ถ้าทีป่ระชุมใหญ่ยงัมิได้ก�าหนด หรอืนายทะเบยีนสหกรณ์ยงัมไิด้เหน็ชอบวงเงนิกูย้มืหรือค�า้ประกนัส�าหรบั

ปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันส�าหรับปีก่อนไปพลาง”

   ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 มีมติอนุมัติ ก�าหนดวงเงินซึ่งอาจกู้ยืม ประจ�าปี 2560 จ�านวน 

2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาทถ้วน) 

  ส�าหรับในปี 2561 คณะกรรมการด�าเนินการ ขอเสนออนุมัติก�าหนดวงเงินซึ่งอาจกู้ยืม ซึ่งสหกรณ์ฯ  

อาจกู้ยืมได้ในวงเงิน 2,400 ล้านบาท (สองพันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้เพ่ือความรอบคอบในการด�าเนินกิจการ  
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ให้สามารถรองรับการขยายขอบเขตของการให้ความช่วยเหลือสมาชิกให้กว้างขวาง และเพ่ือให้การบริหารงาน  

มีสภาพคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม   อนุมัติวงเงินซึ่งอาจกู้ยืม ประจ�าปี 2561 จ�านวน 2,400 ล้านบาท (สองพันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน)

 5.8  การคัดเลือกและก�าหนดค่าธรรมเนียมผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2561

  ตามข้อบงัคบัข้อ 95 และ 96 “ผูต้รวจสอบกจิการ” ทีป่ระชมุใหญ่อาจแต่งตัง้สมาชกิหรอืบคุคลภายนอก

ที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจการเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ คนหนึ่งหรือ 

หลายคนให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ�าปี

  ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต�าแหน่งหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ เมื่อครบก�าหนดเวลาแล้ว ยังไม่มีการเลือกตั้ง

ผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน

  ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2559 ได้พิจารณาเลือก ส�านักงานสอบบัญชีลักขณา เข-คม เป็น 

ผู้ตรวจสอบกิจการประจ�าปี 2560 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

  ในปีนี้ ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการประจ�าปี 2561 จากผู้เสนอตัวมา 2 ราย 

ดังนี้ 

  1.  ส�านักงานบัญชี คิดดีท�าดี เสนอค่าธรรมเนียม    120,000 บาท ต่อปี

  2.  นางดาริษา อร่ามเรือง เสนอค่าธรรมเนียม    100,000 บาท ต่อปี
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ชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน

 

การเข้าปฏิบัติงาน

 

การรายงานผลการตรวจสอบ

 

 

ประสบการณ์

 

 

 

ค่าธรรมเนียมบริการ

นางดาริษา อร่ามเรือง

ข้าราชการบ�านาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบ

เป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์

ก�าหนด

เข้าตรวจสอบด้วยตัวเองพร้อมผู้ช่วยอย่างน้อย

เดือนละ 1 ครั้ง

 

1. รายงานการตรวจสอบประจ�าเดือนสรุปผล 

 เสนอต่อคณะกรรมการด�าเนินการ

2. รายงานการตรวจสอบกิจการประจ�าปี

 เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

 

เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ของกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ระหว่างปี 2530-2557

 

 

 

 

 

 ปีละ 100,000 บาท

น.ส.สุกัญญา มงคลวรกิจชัย

อดีตข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ขอบเขตการตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบ

เป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์

ก�าหนด

เข้าตรวจสอบทุกเดือนๆ ละ 2-3 วัน ท�าการ 

โดยตรวจสอบด้วยตนเอง พร้อมผู้ช่วยไม่น้อย

กว่า 2-3 คน

1. รายงานการตรวจสอบประจ�าเดือนสรุปผล 

 เสนอต่อคณะกรรมการด�าเนินการ

2. รายงานการตรวจสอบกิจการประจ�าปี 

 เป็นการสรุปโดยภาพรวมเสนอต่อ

 ที่ประชุมใหญ่

จ�านวนสหกรณ์ที่ตรวจสอบจนถึงปัจจุบัน 

จ�านวน 20 สหกรณ์

สอ.เอไอเอส จ�ากัด

สอ.เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จ�ากัด

สอ.เครดิตยูเนียนธารน�้าใจเดลต้า

สอ.สยามนิสสัน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ชุมนุมแห่งประเทศไทย

ปีละ 120,000 บาท

                        รายการ                                  นางดาริษา อร่ามเรือง                            ส�านักงานบัญชี คิดดีท�าดี

มติที่ประชุม อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ นางดาริษา อร่ามเรือง เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 

ประจ�าปี 2561 และส�านักงานบัญชี คิดดีท�าดี เป็นผู้ตรวจสอบกิจการส�ารอง
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 5.9  การคัดเลือกและก�าหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2561

  “การตรวจสอบบัญชี” บัญชีสหกรณ์นั้นต้องตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง โดยนายทะเบียนสหกรณ์ 

หรือผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง

  ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดท�าโครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ (ตามระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2535) เพื่อสนองตามนโยบายของรัฐในอันที่จะให้ภาคเอกชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เพื่อกระจายงานสอบบัญชีที่มีฐานะมั่นคงจ�านวนหนึ่งไปให้แก่ผู้สอบบัญช ี

รบัอนญุาตด�าเนนิการแทน และเปลีย่นแปลงบทบาทของกรมตรวจบญัชสีหกรณ์จากผู้ให้บริการสอบบญัชแีก่สหกรณ์

มาเป็นผู้ประสานงานระหว่างสหกรณ์กับภาคเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การก�ากับดูแลของ

ส�านกังานควบคมุการสอบบัญชสีหกรณ์ กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ ซึง่โครงการดังกล่าวได้รบัความเหน็ชอบจากรฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีผลเริ่มบังคับใช้กับสหกรณ์ตั้งแต่ปีทางบัญชี 2536 เป็นต้นมา

  ระเบยีบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยผูส้อบบญัชสีหกรณ์ พ.ศ.2535 ได้ก�าหนดคณุสมบติัของผูส้อบบญัชี

สหกรณ์ทีม่าจากผูส้อบบัญชอีนญุาตว่า ต้องเป็นผูส้อบบญัชีทีข่ึน้ทะเบยีนเป็นผูส้อบบญัชสีหกรณ์ทีไ่ด้รบัการคดัเลือก

จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของสหกรณ์

  ในการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2559 ทีป่ระชมุได้มมีตเิลอืก บรษิทั เอน็ เอส เค คอนซลัแตนท์ จ�ากดั 

เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2560  ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

  ในปีนี้ ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2561 จากผู้เสนอตัวมา 2 ราย คือ

  1. บริษัท เอ็น. เอส. เค. สอบบัญชี จ�ากัด เสนอค่าธรรมเนียม     90,000 บาท ต่อปี

  2. นายภาคภูมิ งามพิทักษ์กุล   เสนอค่าธรรมเนียม    140,000 บาท ต่อปี
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การเลือกผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2561 

1

2

 

 

3

 

4

 

5

6

ชื่อผู้สอบบัญชี

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน

 

การเข้าปฏิบัติงาน

 

การรายงานผลการตรวจสอบ

 

 ประสบการณ์

 

 

 

ค่าธรรมเนียมบริการ

ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์

ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5889

ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบ

บัญชีที่รับรองทั่วไปและระเบียบนายทะเบียน

ก�าหนด และระเบียบกรมตรวจบัญชี ถ้าพบ

ข้อบกพร่องที่มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับการ

ควบคุมภายในจะท�าหนังสือรายงานต่อ

สหกรณ์

เข้าตรวจสอบปีละ 5 ครั้งๆ ละ

2-5 วันท�าการ พร้อมผู้ช่วย 3-4 คน

การปฏิบัติตามมาตรฐาน การสอบบัญชี

ประเมินด้านภาวะเศรษฐกิจตามระบบ 

camels 6 มิติ

รายงานส�าหรับระยะเวลา 6 เดือน 

เปรียบเทียบกับปีก่อน สรุปผลการวิเคราะห์ 

รับรองงบปลายปี ให้ค�าแนะน�าด้านการบริหาร

เงิน เข้าร่วมประชุมใหญ่

จ�านวนสหกรณ์ที่ตรวจสอบจนถึงปัจจุบัน 

จ�านวน  72 สหกรณ์

สอ.ปตท.

สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอ.ต�ารวจนครบาล

สอ.พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย

สอ.ข้าราชการสรรพากร

สอ.ครูนครราชสีมา

สอ.ท่าอากาศยานไทย

ฯลฯ

90,000 บาท

นายภาคภูมิ  งามพิทักษ์กุล

ผู้สอบบัญชีเลขที่ 10516

ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบ

บัญชีที่รับรองทั่วไปและระเบียบนายทะเบียน

ก�าหนด และระเบียบกรมตรวจบัญชี ถ้าพบ

ข้อบกพร่องที่มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับการ

ควบคุมภายในจะท�าหนังสือรายงานต่อ

สหกรณ์

เข้าตรวจสอบปีละ 2-3 ครั้งๆ ละ

3-5 วันท�าการ พร้อมผู้ช่วย การปฏิบัติตาม

มาตรฐานการสอบบัญชี ประเมินด้านภาวะ

เศรษฐกิจตามระบบ camels 6 มิติ

รายงานส�าหรับระยะเวลา 6 เดือน

เปรียบเทียบกับปีก่อน สรุปผลการวิเคราะห์ 

รับรองงบปลายปีให้ค�าแนะน�าด้านการบริหาร

เงิน เข้าร่วมประชุมใหญ่

จ�านวนสหกรณ์ที่ตรวจสอบจนถึงปัจจุบัน 

จ�านวน  20 สหกรณ์

สอ.ต�ารวจภูธรพระนครศรีอยุธยา

สอ.ผู้ปฏิบัติงานองค์การขสมก.

สหกรณ์แท็กซี่สยาม

สอ.บริษัทซูมิโซเมทัล

ฯลฯ

 

 

 

140,000 บาท

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

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

เป็นผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2561 และนายภาคภูมิ งามพิทักษ์กุล เป็นผู้สอบบัญชีส�ารอง
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ข้อความเดิม
หมวด 4 ก�าไรสุทธิประจ�าปี
 ข้อ 27 การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี เมื่อสิ้นปี
ทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีก�าไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็น
ทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก�าไรสุทธิและเป็นค่า
บ�ารงุสันนบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามอตัราทีก่�าหนด
ในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของก�าไรสุทธิ

หมวด 5 สมาชิก
  ข้อ 31 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมี
คุณสมบัติดังนี้
 (3) เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ�าสังกัด 
กรมวิชาการเกษตร หรือสังกัดหน่วยงาน หรือส่วนราชการ
ที่เคยสังกัดกรมวิชาการเกษตรมาก่อน หรือเป็นเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์นี้

หมวด 6 สมาชิกสมทบ
 ข้อ 49 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิก
สมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  (2)  เป็นบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะ และ
เป็นบุตร หรือคู่สมรส หรือบิดามารดาของสมาชิก และ
มอีายไุม่เกนิ 60 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัสมคัร หรอืเป็นพนกังาน
ราชการของกรมวชิาการเกษตร หรอืสงักดัหน่วยงาน หรอื 
ส่วนราชการที่เคยสังกัด กรมวิชาการเกษตรมาก่อน
หมวด 7 การประชุมใหญ่
 ข้อ 59 การเลอืกต้ังและการด�ารงต�าแหน่งผูแ้ทน
สมาชิก
 (3) ให้ที่ประชุมกลุ่มด�าเนินการเลือกต้ังผู้แทน
สมาชิก โดยอัตราส่วนจ�านวนสมาชิกสามสิบคนต่อผู้แทน
สมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่ง 
ให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน ในจ�านวนนี้  

ข้อความที่แก้ไขใหม่
หมวด 4 ก�าไรสุทธิประจ�าปี
 ข้อ 27 การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี เมื่อสิ้นปี
ทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
โดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีก�าไรสุทธิ ให้จัดสรรเป็น
ทุนส�ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก�าไรสุทธิและเป็นค่า
บ�ารงุสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามอัตราทีก่�าหนด
ในกฎกระทรวง ในอตัราร้อยละหนึง่แต่ต้องไม่เกนิสามหมืน่บาท

หมวด 5 สมาชิก
 ข้อ 31 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมี
คุณสมบัติดังนี้
 (3) เป ็นข ้าราชการ ลูกจ ้างประจ�าสังกัด  
กรมวชิาการเกษตร หรอืสงักดัหน่วยงาน หรอื ส่วนราชการ
ที่เคยสังกัดกรมวิชาการเกษตรมาก่อน หรือเป็นพนักงาน
ราชการสังกัดกรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว และ 
กรมหม่อนไหม หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้

หมวด 6 สมาชิกสมทบ
 ข้อ 49 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิก
สมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 (2) เป็นบคุคลธรรมดา บรรลนุติภิาวะ และเป็น
บุตร หรือคู่สมรส หรือ บิดามารดา ของสมาชิก และมีอายุ
ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันสมัคร

หมวด 7 การประชุมใหญ่
 ข้อ 59 การเลือกตั้งและการด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้แทนสมาชิก
 (3) ให้ทีป่ระชมุกลุม่ ด�าเนนิการ เลอืกตัง้ผูแ้ทน
สมาชิก โดยมีอัตราส่วนจ�านวนสมาชิกหกสิบคนต่อผู้แทน
สมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งหนึ่ง 
ให้เลือกผู ้แทนสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน ในจ�านวนนี้  

เหตุผล

เพื่อให้การจัดสรรก�าไร
สุทธิประจ�าปีเป็นค่าบ�ารุง
สันนิบาตสหกรณ์ 
เป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามกฎกระทรวง 
อัตราค่าบ�ารุงสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย 
พ.ศ.2560

เพื่อให้พนักงาน
ราชการของกรม
วิชาการเกษตร 
กรมการข้าว 
กรมหม่อนไหม ที่เคย
เป็นสมาชิกสมทบเดิม 
หรือ เป็นพนักงาน
ราชการใหม่ มีคุณสมบัติ
สมัครเป็น “สมาชิก” 
ของสหกรณ์ได้ทันที

เพื่อให้เกิดความชัดเจน
ในนิยามของ “สมาชิก
สมทบ”

เนื่องจากจะมีสมาชิก
ที่มาจาก สมาชิกสมทบ
ที่เป็นพนักงานราชการ
จ�านวนมาก จึงต้อง
เพิ่มอัตราส่วนจ�านวน
สมาชิก

  5.10 การแก้ไขข้อบังคับ

       ตารางเปรียบเทียบข้อความในข้อบังคับของเดิมกับที่แก้ไขใหม่
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขใหม่ เหตุผล

ให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มเป็นผู้แทนสมาชิก
โดยต�าแหน่ง โดยให้นบัรวมอยูใ่นจ�านวนผูแ้ทนสมาชกิทีก่ลุม่
พึงเลือกตั้งได้
 อนึ่ง จ�านวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อย
คนไม่ได้
 ข้อ 65 อ�านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ  ่ 
ที่ประชุมใหญ่มีอ�านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวง 
ทีเ่กดิข้ึนเกีย่วกบักจิการของสหกรณ์ ซึง่รวมทัง้ในข้อต่อไปนี้
 (2) พิจารณาเลือกต้ังและถอดถอนกรรมการ
ด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

หมวด 8 คณะกรรมการด�าเนินการ
 ข้อ 66 คณะกรรมการด�าเนินการ ให้สหกรณ์มี
คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการด�าเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่ง 
ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
 ให้กรรมการด�าเนนิการเลอืกตัง้ในระหว่างกนัเอง
ขึ้นด�ารงต�าแหน่งเลขานุการ คนหน่ึง และ/หรือเหรัญญิก 
คนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบ  
โดยทั่วกัน ณ ส�านักงานสหกรณ์

หมวด 9 ผู้ตรวจสอบกิจการ
  ข้อ 95 ผูต้รวจสอบกิจการ ให้ทีป่ระชมุใหญ่เลอืก
ตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความ
สามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือ 
การสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการ
ประจ�าปี จ�านวนไม่เกินสามคนหรือหนึ่งนิติบุคคล
 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ 
หรือผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งหน้าที่ประจ�าในสหกรณ์เป็น 
ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้

(ไม่มีข้อความเดิม)

ให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่มเป็นผู้แทนสมาชิก
โดยต�าแหน่ง โดยให้นับรวมอยู่ ในจ�านวนผู้แทนสมาชิก 
ที่กลุ่มพึงเลือกตั้งได้
 อนึ่ง จ�านวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อย
คนไม่ได้
 ข้อ 65 อ�านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่  
ที่ประชุมใหญ่มีอ�านาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวง 
ทีเ่กดิขึน้เก่ียวกับกิจการของสหกรณ์ ซึง่รวมทัง้ในข้อต่อไปนี้
 (2) พจิารณาเลอืกต้ังคณะกรรมการด�าเนินการ
จากการสรรหาโดยสมาชกิ และพจิารณาถอดถอนกรรมการ
ด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
หมวด 8 คณะกรรมการด�าเนินการ
 ข้อ 66 คณะกรรมการด�าเนินการ ให้สหกรณ์ 
มีคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการด�าเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่ง 
ทีป่ระชุมใหญ่ พจิารณาเลือกตัง้จากการสรรหาสมาชกิเพือ่
เสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ 
 ให้กรรมการด�าเนินการ เลือกกันเอง ในต�าแหน่ง
รองประธานกรรมการ จ�านวน 3 คน เลขานุการคนหนึ่ง 
ผู ้ช่วยเลขานุการคนหน่ึง และ/หรือเหรัญญิกคนหน่ึง  
นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ณ ส�านักงานสหกรณ์
หมวด 9 ผู้ตรวจสอบกิจการ
  ข้อ 95 ผูต้รวจสอบกจิการ ให้ทีป่ระชมุ ใหญ่เลอืก
ตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความ
สามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ
เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจ
สอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงาน
อืน่ทีไ่ด้รบัการรบัรองหลกัสูตรจากกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 
และไม ่มีลักษณะต้องห ้ามของผู ้ตรวจสอบกิจการ  
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ จ�านวน 1 นิติบุคคล 
หรือ 1 คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งทั้ง 2 ประเภทบุคคล
จะต้อง มีจ�านวน ผู ้ตรวจสอบกิจการท่ีมีคุณสมบัต ิ
ครบถ้วน 3 คน ส�าหรับคณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องมี
ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน ที่เหลือให้เป็น  
ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 ข้อ 95/1 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจ
สอบกจิการ ให้คณะกรรมการด�าเนนิการประกาศรับสมคัร 
ผู้ตรวจสอบกิจการ และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบ
กิจการที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง 
คณะกรรมการด�าเนนิการ

ผู้แทนสมาชิกในที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
คณะกรรมการด�าเนนิการ
ที่สรรหามาจากสมาชิก
ทั้งมวล
เพื่อความชัดเจนและ
เพิ่มประสิทธิภาพใน
การด�าเนินงานของ
คณะกรรมการด�าเนินการ

-  เป็นการก�าหนดการ
เลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการโดย ที่ประชุม
ใหญ่ และเลือกจาก
สมาชิกหรือบุคคล
ภายนอก หรือ
นิติบุคคล ที่มี
คุณสมบัติ และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตาม
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ฯ ก�าหนด
 -  ระบุจ�านวนแน่นอน
แต่ไม่เกินห้าคน หรือ
หนึ่งนิติบุคคล
เพื่อก�าหนดแนวทาง
ปฏิบัติในการเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจการที่
ชัดเจน และให้มีการ
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ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขใหม่ เหตุผล

 ข้อ 96. การด�ารงต�าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  
ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต�าแหน่งได้มีก�าหนดเวลาหนึ่งป ี
ทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก�าหนดเวลาแล้วยังไม่ม ี
การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
 ผูต้รวจสอบกจิการซึง่ออกไปนัน้ อาจได้รับเลอืก
ตั้งซ�้า
(ไม่มีข้อความเดิม)

 ข้อ 97. อ�านาจหน้าทีข่องคณะผูต้รวจสอบกจิการ 
ผูต้รวจสอบกจิการมอี�านาจหน้าทีต่รวจสอบการด�าเนนิงาน
ทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ
  (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี 
ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวง
ของสหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่
เป็นอยู่จริง

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด แล้วน�าเสนอชื่อ 
ผู้ตรวจสอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือกให้ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนลับ และให้ผู้ได้รับเลือกตั้งท่ีมี
คะแนนสูงสุด เป็นผู ้ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนน 
เท่ากันให้ประธานออกเสยีงเพิม่อกีหนึง่เสยีง และให้ผูท้ีไ่ด้
รบัเลือกตัง้ล�าดบัคะแนนรองลงมาเป็นผูต้รวจสอบกจิการ
ส�ารอง จ�านวน 3 คน
 กรณผีูต้รวจสอบกจิการได้พ้นจากต�าแหน่งด้วย
เหตุตามข้อ 96/1 (2) (3) (4) (5) ให้ ผู้ตรวจสอบกิจการ
ส�ารองปฏิบัติงานได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่ผู ้ตรวจสอบ
กิจการคนเดิมคงเหลืออยู่ หรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง 
ผู้ตรวจสอบกิจการใหม่
 ข้อ 96. การด�ารงต�าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  
ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต�าแหน่งได้มีก�าหนดเวลา 1 ปี  
ทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อ ครบก�าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการ
เลือกตั้ง ผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ
คนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน
  ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับเลือกตั้งไปนั้น อาจได้
รับเลือกตั้งซ�้าได้
 ข้อ 96/1 การพ้นจากต�าแหน่ง ผู้ตรวจสอบ
กิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพ้นจากต�าแหน่ง เพราะ
เหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  (1) ถึงคราวออกตามวาระ
  (2) ตาย
  (3)  ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือ 
ยื่นต ่อประธานคณะผู ้ตรวจสอบกิจการหรือยื่นต ่อ 
คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี
  (4) ทีป่ระชมุใหญ่ของสหกรณ์ลงมตถิอดถอน
ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็น บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล 
ออกจากต�าแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 
  (5) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว ่าขาด
คุณสมบัติ  หรือมีลักษณะต ้องห ้ ามตามระเบียบ 
นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด
 ข้อ 97. อ�านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ  
ผู้ตรวจสอบกิจการมีอ�านาจหน้าที่ตรวจสอบการด�าเนินการ
ทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อดังต่อไปนี้ คือ
 (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บญัชี ทะเบยีน
และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวงของ
สหกรณ์ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็น
อยู่จริง

เลือกตั้งผู้ตรวจกิจการ
ส�ารองไว้เพื่อปฏิบัติ
งานได้ทันที

เพื่อเป็นการก�าหนด
ระยะเวลาอยู่ในต�าแหน่ง
ของ ผู้ตรวจสอบ
กิจการตามความ
เหมาะสมของแต่ละ
สหกรณ์ แต่ต้องไม่เกิน 
3 ปีทางบัญชีสหกรณ์
การพ้นจากต�าแหน่ง
นอกจากการพ้นจาก
การครบวาระแล้วที่
ประชุมใหญ่อาจมีมติ 
ถอดถอนหรือเพราะ
เหตุขาดคุณสมบัติโดย
การวินิจฉัยของ
นายทะเบียนสหกรณ์ 
ตามระเบียบ
นายทะเบียนฯ ข้อ 16

เพื่อให้การตรวจสอบ
กิจการครบถ้วน และ
การปฏิบัติเป็นไปตาม
แนวทางที่กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ก�าหนด



132

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าป

ี 2
56

1

ข้อความเดิม ข้อความที่แก้ไขใหม่ เหตุผล

  (2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของ
การด�าเนนิธรุกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพือ่ประเมนิผล
และอาจให้ข้อแนะน�าแก่คณะกรรมการด�าเนินการ ผูจ้ดัการ
และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติ 
ในกิจการนั้น ๆ
  (3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งต้ังเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน
 (4) ตรวจสอบการปฏบิตังิานตามแผนงาน และ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของสหกรณ์
  (5) ตดิตามผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการ
ด�าเนนิการ เพือ่พจิารณาหาทางปรับปรงุแผนงาน ข้อบังคบั 
ระเบียบ มติ ตลอดจนค�าสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์
  (6) ตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมาย ข้อบังคบั 
ระเบยีบ มต ิและค�าสัง่ของสหกรณ์หรอืกจิการอืน่ ๆ  เพือ่ให้
เกิดผลดีแก่การด�าเนินกิจการของสหกรณ์
(ไม่มีข้อความเดิม)

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

 (2)  ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของ
การด�าเนนิธุรกจิแต่ละประเภทของสหกรณ์ เพือ่ประเมินผล
และอาจให้ข้อแนะน�าแก่คณะกรรมการด�าเนนิการ ผูจ้ดัการ
และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการ และทางปฏิบัติ
ในกิจการนั้น ๆ
  (3)  ตรวจสอบการจดัจ้างและแต่งตัง้เจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน
  (4)  ตรวจสอบการปฏบิติังานตามแผนงาน และ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของสหกรณ์
  (5)  ตดิตามผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการ
ด�าเนนิการ เพือ่พจิารณาหาทางปรบัปรงุ แผนงาน ข้อบงัคับ 
ระเบียบ มติ ตลอดจนค�าสั่งต่างๆของสหกรณ์
  (6)  ตรวจสอบการปฏบิตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบั 
ระเบียบ มติ และค�าสั่ง ของสหกรณ์หรือกิจการอื่น ๆ เพื่อ
ให้เกิดผลดี แก่การด�าเนินกิจการของสหกรณ์
 การตรวจสอบกิจการและการด�าเนินงานของ
สหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ
การตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก�าหนด
(ตัดข้อความเดิมออกทั้งหมด)

 

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

เพื่อให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องรายงาน
ผลการตรวจสอบ
ให้สหกรณ์ทราบและ
ด�าเนินการแก้ไข 
รวมทั้งการติดตาม
ผลการแก้ไขและ
รายงานหน่วยงานฯ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมิให้
เกิดความเสียหาย
แก่สมาชิกและสหกรณ์
เพิ่มขึ้น
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มติที่ประชุม  ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 ได้พิจารณาแล้ว และลงมติเห็นด้วย จ�านวน 214 คน ไม่เห็นด้วย 

จ�านวน 0 คน จากจ�านวนผู้แทนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม จ�านวน 214 คน ในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ 

ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561

ข้อความเดิม

ข้อความเดิม

ข้อความที่แก้ไขใหม่

ข้อความที่แก้ไขใหม่

เหตุผล

เหตุผล

 ข้อ 98. ความรับผิดของผู ้ตรวจสอบกิจการ  
หากผูต้รวจสอบกจิการตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการด�าเนินการทราบเพื่อแก้ไข 
โดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
อันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น

 ข้อ 50. วรรค 3 
 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
 1. ตาย
 2. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความ
สามารถ
 3. ต้องค�าพิพากษาให้ล้มละลาย
 4. ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว
 5. ถูกให้ออกจากสหกรณ์

ส�านักงานสหกรณ์จังหวัด/ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร ที่ก�ากับดูแลโดยเร็ว
 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการแก้ไขตาม
รายงานการตรวจสอบ และส�าเนารายงานผลการแก้ไข 
และผลการติดตามของผู้ตรวจสอบกิจการ ต่อส�านักงาน
ตรวจบญัชสีหกรณ์ ส�านกังานสหกรณ์จงัหวดั / ส�านกังาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ที่ก�ากับดูแล
 ข้อ 98. ความรบัผดิของผูต้รวจสอบกจิการ กรณี
ผู ้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติตาม
อ�านาจหน้าที ่หรอืประพฤตผิิดจรยิธรรมในการปฏบิตังิาน
จนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์  
หรือหากตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้ 
คณะกรรมการด�าเนินการทราบโดยเร็ว 
 ผู ้ ตรวจสอบกิจการต ้อง รับผิดชอบชดใช ้ 
ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น
  การพจิารณาความรบัผดิของผูต้รวจสอบกจิการ 
ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่

 ข้อ 50. วรรค 3 
 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกย่อมขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
 1. ตาย
 2. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความ
สามารถ
 3. ต้องค�าพิพากษาให้ล้มละลาย
 4. ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว
 5. ถูกให้ออกจากสหกรณ์
 6. กรณีสมาชิกของสหกรณ์ซึ่ ง เป ็น ผู ้ที่
เกีย่วข้องกบัสมาชกิสมทบต้องขาดจากสมาชกิภาพเพราะ
เหตุใด ๆ ตามท่ีก�าหนดในข้อบังคับ ให้ถือเป็นเหตุให้
สมาชิกสมทบ รายนั้น ๆ ต้องขาดจากสมาชิกภาพด้วย

เพื่อให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติหน้าที่
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การรับจดทะเบียนข้อบังคับ
เกี่ยวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2561

ท้ังน้ี ณ วันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดท่ี 42 ได้เสนอให้ผู้แทนสมาชิกท่ีเข้า 

ร่วมประชุมพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ข้อ 50 วรรค 3 ดังนี้
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  5.11 การเพิ่มค่าที่พักในการเดินทางไปปฏิบัติงานของสมาชิก ผู้แทนสมาชิก กรรมการด�าเนินการ 

ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

     ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ว่าด้วยค่ายานพาหนะ เบี้ยเลี้ยง ค่าเช่า

ที่พักในการเดินทางส�าหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2559 

   -  ข้อ 11 (1) การเดินทางไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ถ้าจ�าเป็นต้องเช่าโรงแรมหรือ  

ค่าที่พักให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ในอัตรา วันละ 1,000 บาท 

   - ข้อ 12 ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงาน พัก ณ เคหะสถานอันมิใช่โรงแรมหรือที่เช่าพักแรม ให้เบิกค่าเช่า

ที่พักได้วันละห้าร้อยบาท

   คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ชุดที่ 42 ในการประชุม 

ครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 มีมติให้น�าเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 พิจารณาการเพิ่ม

ค่าท่ีพักของสมาชิก ผู้แทนสมาชิก กรรมการด�าเนินการ ที่ปรึกษา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์  

เป็นดังนี้

   -  การเดินทางไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ ถ้าจ�าเป็นต้องเช่าโรงแรมหรือค่าที่พักให้เบิก 

ค่าใช้จ่ายได้ในอัตรา วันละ 1,200 บาท 

   - ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงาน พัก ณ เคหะสถานอันมิใช่โรงแรมหรือที่เช่าพักแรม ให้เบิกแบบเหมาจ่าย 

ไม่เกินวันละ 800 บาท

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม  อนุมัติตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 

 6.1 นางศศกรณ์ มากสิน ได้ร้องขอความเป็นธรรมต่อที่ประชุมใหญ่ฯ ขอกลับคืนสมาชิกภาพ

มติที่ประชุม ไม่เห็นชอบตามค�าร้อง เนื่องจากนางศศกรณ์ มากสิน มิได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการด�าเนินการ 

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก (ตามข้อบังคับ สอ.กวก. ข้อ 41 วรรค 3) 

 6.2 นายธนารัตน์ ธรรมโกศล ผู้แทนสมาชิกสังกัดส�านักวิจัยเกษตรวิศวกรรม ร้องขอความเป็นธรรมเร่ือง 

การรับภาระหนี้สินการค�้าประกันเงินกู้ของ นายธงศักดิ์ จันทรมานิตย์ (ตามสัดส่วน) โดยขอให้ทางสหกรณ์ให้ความ

ช่วยเหลือ

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ผู้ค�้าประกันยื่นเรื่องต่อสหกรณ์เพื่อขอรับความช่วยเหลือ
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 6.3 นายวัฒนา จุฑาเมธาวี ผู้แทนสมาชิกสังกัดกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป

ผลิตผลเกษตร สอบถามเรื่องการท�าประกันชีวิตกลุ่ม (ประกันภัยผู้ค�้าประกัน) ว่าผู้กู้สามารถท�าประกันเต็มจ�านวน

วงเงินกู้ได้หรือไม่

  คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 42 ตอบข้อซักถาม ดังนี้

  ไม่สามารถท�าได้ เนือ่งจากตามระเบียบ สอ.กวก. ว่าด้วยการให้เงินกู้สามญั พ.ศ.2561 ข้อ 12 (6) “สมาชกิ

ที่ขอกู้เงินกู้สามัญทั่วไป ตั้งแต่ 300,000 บาท ขึ้นไป ต้องท�าประกันชีวิตเฉพาะในส่วนที่เกินจากวงเงินกู้ 300,000 

บาท ตามที่สหกรณ์ก�าหนด”

มติที่ประชุม รับทราบ  

 6.4 นายวัฒนา จุฑาเมธาวี ผู้แทนสมาชิกสังกัดกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป

ผลิตผลเกษตร ให้ข้อสังเกตเร่ืองอัตราเงินปันผลและเฉล่ียคืนที่ลดลง โบนัสส�าหรับกรรมการและเจ้าหน้าสหกรณ์  

ลดลงด้วยหรือไม่

มติที่ประชุม เห็นชอบการให้โบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตามที่ได้อนุมัติไว้แล้วในวาระการประชุม

ที่ 5.2 การจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2560

 6.5  นางเพลิน สิริวีระพันธุ์ ผู้แทนสมาชิกสังกัดกองคลัง สอบถามว่าสมาชิกสมทบกลุ่มทายาทมีการประชุม

กลุ่มหรือไม่ ในกรณีมีการประชุมกลุ่ม เงินค่าจัดการประชุมอยู่ที่ใด

  คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 42 ตอบข้อซักถาม ดังนี้

  เน่ืองจากไม่มกีารจดัตัง้กลุม่สมาชกิสมทบทายาท จงึไม่มกีารตัง้งบประมาณการจดัการประชมุกลุม่ หาก

มีการจัดตั้งกลุ่ม สหกรณ์จึงจะตั้งงบประมาณตามจ�านวนสมาชิกในกลุ่ม

มติที่ประชุม รับทราบ  

 6.6 นายบันลือ พรหมศรี ผู้แทนสมาชิกสังกัดศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ขอชมเชยคณะกรรมการที่ให้ข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับสหกรณ์ และท�าความเข้าใจแก่สมาชิกทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ขอให้ด�าเนินการต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ

 6.7  นางเรณ ูสรุาวรรณ์ ผูแ้ทนสมาชกิสงักดัศนูย์วจิยัและพฒันาการเกษตรปัตตาน ีขอหารอืเรือ่งการน�าทีด่นิ

บนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นหลักประกันเงินกู้ไม่สามารถท�าได้ เพราะเหตุใด 
  คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 42 ตอบข้อซักถาม ดังนี้
  สหกรณ์รับพิจารณาการน�าท่ีดินภายในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นหลักประกันเงินกู ้  
แต่เนื่องจากไม่มีบริษัทที่รับประเมิน มีเพียงการกู้เงินโครงการ Green Home ของผู้กู้รายหนึ่ง ที่มีบริษัทรับประเมิน
หลักทรัพย์ฯ แต่มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ซึ่งสมาชิกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหว (สหกรณ์ช่วยค่าใช้จ่ายสมาชิกผู้กู้ 4,000 บาท / 
สัญญา ที่เหลือสมาชิกผู้กู้รับผิดชอบ) จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าสหกรณ์มิได้ปฏิเสธิการรับพิจารณา
มติที่ประชุม รับทราบ  
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 6.8  นายปณพิทั กฤษสมคัร ผู้แทนสมาชกิสงักดัส�านกัคุม้ครองพนัธุพื์ช ขอเสนอประเดน็เรือ่งการกูเ้งนิโครงการ
รางวลัชวิีต ถ้ามกีารกูเ้งนิสามญัไม่เกนิร้อยละ 90 ของทนุเรือนหุน้ แล้ว ต้องการให้สามารถกูเ้งนิสามญัโครงการรางวลั
ชีวิตได้ด้วย เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยที่ต�่า 
  คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 42 ตอบข้อซักถาม ดังนี้
  ตามระเบียบ สอ.กวก. ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2561 ข้อ 15 วรรคท้าย ก�าหนดว่า “การกู้เงิน
สามญัไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรอืนหุ้นท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ การกูเ้งนิสามญัเพือ่การศกึษา และการกู้เงินสามญัโครงการ
รางวัลชีวิต เมื่อรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที่มีในอยู่ในสหกรณ์” 
  ดงัน้ัน สมาชกิทีกู่เ้งนิสามัญไม่เกนิร้อยละ 90 ของทนุเรอืนหุน้ฯ แล้ว สามารถกูเ้งนิสามญัโครงการรางวลั
ชีวิตได้ ถ้าวงเงินกู้ทั้งสองประเภทเมื่อรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นฯ
มติที่ประชุม รับทราบ  

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.
  

                                                            (ลงชื่อ)                     

 (ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร รัตนวิสาลนนท์)

 กรรมการและเลขานุการ

 ผู้บันทึกและจัดท�ารายงานการประชุม

                                                            (ลงชื่อ)   

 (นายสมชาย ชาญณรงค์กุล)

 ประธานกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 42

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

 ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

 สหกรณ์ออมทรพัย์กรมวชิาการเกษตร จ�ากดั ได้จดัประชมุใหญ่สามญั ประจ�าปี 2560 เมือ่วนัที ่10 กมุภาพนัธ์ 
2561 ณ ห้องประชุม ชัน้ 3 กองพฒันาระบบและรบัรองมาตรฐานสนิค้าพชื กรมวชิาการเกษตร และได้จดัส่งรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2560 ให้ผู้แทนสมาชิกได้ตรวจสอบ แก้ไข เพิ่มเติม และไม่มีผู้แทนสมาชิกท่านใด
ขอแก้ไขรายงาน
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2560
มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง

 ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ

 4.1 รายงานกิจการและผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2561

  คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ชุดที่ 43 ได้บริหารงานสหกรณ์

ครบปีบัญชี ณ 31 ธันวาคม 2561 แล้ว เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ ข้อ 65(4) ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการ

เกษตร จ�ากัด จึงขอเสนอรายงานกิจการ และผลการด�าเนินงานในปี 2561 ซึ่งประกอบด้วยสาระส�าคัญตามเอกสาร 

ส่วนที่ 1 หน้าที่ 21 ถึง 29

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

 4.2 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2561

  ตามเอกสารส่วนที่ 1 หน้าที่ 30 ถึง 38

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

 4.3  รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ประจ�าปี 2561

  ตามเอกสารส่วนที่ 1 หน้าที่ 64 ถึง 66

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม
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6,687

73

(286)

(13)

5,957

(88)

12,330

5,999

438

(31)

(2)

(5,957)

(4)

443

12,686

511

(317)

(15)

0

(92)

12,773

 4.4 สมาชิกเข้าใหม่ และสมาชิกหมดสมาชิกภาพ ประจ�าปี 2561

  อาศัยตามข้อบังคับ ข้อ 65(1) ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ 

รับทราบการรับสมาชิกใหม่และการหมดสมาชิกภาพ จึงขอเสนอจ�านวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

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

สมาชิก ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 

สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 

สมาชิกลาออกระหว่างปี 

การให้ออกจากสหกรณ์

รับโอน / โอนสถานภาพต่ออายุ 

สมาชิกถึงแก่กรรมระหว่างปี 

สมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

หมายเหตุ ในปี 2561 สหกรณ์ได้ปรบัสมาชิกสมทบกลุม่พนกังานราชการโอนมาเป็นสมาชกิ ตามข้อบังคับ ข้อ 31(3)  

  จ�านวน 5,957 คน

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

 5.1 งบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ�าปี 2561

  ตามเอกสารส่วนที่ 1 หน้าที่ 39 ถึง 63

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
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 5.3 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 44 และเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2562 

   5.3.1 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 44 

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

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน กรรมการด�าเนินการอีกสิบสี่คน  

ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ที่ 26/2561 เรื่องวิธี

การสรรหาและเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการด�าเนินการ ประจ�าปี 2562 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกท่ีได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการ เสนอ 

คณะกรรมการด�าเนนิการ จดัท�าบญัชรีายชือ่ผูท้ีไ่ด้รบัการสรรหาส่งมอบให้คณะกรรมการเลือกต้ังทีไ่ด้รับการแต่งต้ัง 

จ�านวน 20 คน โดยให้รองประธานกรรมการด�าเนินการ เป็นประธานการเลือกตั้ง ให้ผู้จัดการเป็นกรรมการและ

เลขานุการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง

    ดังนั้น เพื่อให้การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร 

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

สุวรรณจินดา รองประธานกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 43 เป็นประธานคณะกรรมการเลือกต้ัง ประจ�าปี 2562  

ได้ชี้แจงการด�าเนินการเลือกตั้ง และแจ้งผลการเลือกตั้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป

    ในปี 2562 สถานะของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด 

ชุดที่ 43 มีดังนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการด�าเนินการประกอบด้วย

    (1) ประธานกรรมการด�าเนินการ  1  คน

    (2)  กรรมการด�าเนินการ   14 คน

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

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

ได้ยื่นใบลาออกโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไปจึงท�าให้เหลือคณะกรรมการด�าเนินการ

ที่ไม่ต้องเลือกตั้งใหม่ จ�านวน 7 คน คือ

      (1) นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา  รองประธานกรรมการ

      (2)  นายอุดร เจริญแสง  กรรมการ

      (3)  นายกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์  กรรมการ

      (4)  นายสมหวัง ประเสริฐโส  กรรมการ

      (5)  น.ส.ธารทิพย์ นิติชาติ  กรรมการ

      (6)  นายพุฒิธร สาริกา  กรรมการ

      (7)  นายวินัย ชื่นจิตต์   กรรมการ

     2)  กรรมการที่ครบวาระ 2 ปี (2560 – 2561) สามารถสมัครเลือกตั้งใหม่ได้ จ�านวน  

4 คน ดังนี้

      (1)  นายดิเรก ตนพยอม

      (2)  นายโอภาส จันทสุข

      (3)  นายสุจิตร ใจจิตร



142

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าป

ี 2
56

1

      (4)  นายบัวแก้ว บุญวิลัย

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

สมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้ จ�านวน 3 คน ดังนี้

      (1)  นายวิศรุต สันม่าแอ

      (2)  ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร รัตนวิสาลนนท์

      (3)  นายอุดม รัตนารักษ์

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

      (1)  ประธานกรรมการด�าเนินการ 1 ต�าแหน่ง

      (2)  กรรมการด�าเนินการ  7 ต�าแหน่ง

 มีสมาชิกยื่นใบสมัครคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ชุดที่ 44 ใน

ต�าแหน่งที่ว่าง และจับสลากได้หมายเลข ดังต่อไปนี้

 หมายเลข                                     ชื่อ – สกุล                               คะแนนเลือกตั้ง   ล�าดับที่รวม

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

ต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการ  (ผู้สมัคร 25 คน เลือกได้ 7 คน)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์

นายประสาท เกศวพิทักษ์

นายปณิพัท กฤษสมัคร

นายพงษ์มานิตย์ ไทยแท้

นางสาวพชรเกศ จิรสุรัศมิ์

นายบัวแก้ว บุญวิลัย

นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ

นายสุจิตร ใจจิตร

นายเสกสรรค์ วรรณกรี

นายบรรเทา จันทร์พุ่ม

นายจารุวัตถ์ แต้กุล

นายปริกาญจน์ สุรพันธ์พิชิต

นางพรรณี จิตตา

นายโกมินทร์ วิโรจน์วัฒนกุล

นางกัญญาณัฐ ไผ่แดง

นายศักดิ์เศวต เศวตเวช

นายโอภาส จันทสุข

นายอิทธิพล บังพรม

นายอนันต์ บัลนาลังก์



143

สห
กร

ณ
์ออ

มท
รัพ

ย์ก
รม

วิช
าก

าร
เก

ษต
ร 

จ�า
กัด

 หมายเลข                                     ชื่อ – สกุล                               คะแนนเลือกตั้ง   ล�าดับที่รวม

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

20

21

22

23

24

25

26

มติที่ประชุม

   5.3.2  การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2562

   ตามข้อบังคับข้อ 95 และ 96 “ผู้ตรวจสอบกิจการ” ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคล

ภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการเศรษฐศาสตร์  

การสหกรณ์ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรม 

ตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่มีลักษณะ 

ต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ จ�านวน 1 นิติบุคคล หรือ 1 คณะผู้ตรวจสอบ

กิจการ ซึ่งทั้ง 2 ประเภทบุคคลจะต้องมีจ�านวนผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 3 คน ส�าหรับคณะผู้ตรวจสอบ

กิจการต้องมีประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน ที่เหลือให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

   ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต�าแหน่งได้มีก�าหนดเวลาหน่ึงปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเม่ือครบก�าหนด

เวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน  

ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับเลือกตั้งไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ�้า

   ในปีนี้ ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจ�าปี 2562 จากผู้ที่ผ่านการ 

คัดเลือกจ�านวน 2 ราย ดังนี้    

   หมายเลข 1 นางดาริษา อร่ามเรือง เสนอค่าธรรมเนียม 132,000 บาท ต่อปี

   หมายเลข 2 นางวราพร แพสถิตถาวร เสนอค่าธรรมเนียม 120,000 บาท ต่อปี

มติที่ประชุม

นายดิลก วิจิตรสมบัติ

นายอวยชัย บุญญานุพงศ์

นายประเสริฐ อนุพันธ์

นายยสิศร์ อินทรสถิตย์

นายสุรพล ใจดี

นางอรอนงค์ สอนสุข

นายสมบัติ ตงเต๊า
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ข้อมูลของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2562

1

2

 

 3

 

4

 

5

6

ชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ

 

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

 

การเข้าปฏิบัติงาน

 

การรายงานผลการตรวจสอบ

 

 ประสบการณ์

 

 

 

ค่าธรรมเนียมบริการ

1. นางวราพร แพสถิตถาวร 

ข้าราชการบ�านาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.กรมวิชาการเกษตร 

จ�ากัด ปี 2552-2555

คณะท�างาน

1. นางอุไร เทียนบูชา

2. นางฤดี เกียรติก้องทวี

ตรวจสอบการบริหารและการด�าเนินงานให้

เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

และค�าแนะน�าของนายทะเบียนสหกรณ์

ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน

ของเอกสาร

ตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน

ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบ

เข้าตรวจสอบด้วยตนเองพร้อมทีมงาน 1-2 คน

เข้าตรวจสอบทุกเดือน ๆ ละ 1-3 วัน

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด�าเนินการทุกครั้ง

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

- จัดท�ารายงานผลการตรวจสอบประจ�าเดือน

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ

- จัดท�ารายงานการตรวจสอบกิจการประจ�าปี

เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

จ�านวนสหกรณ์ที่ตรวจสอบจนถึงปัจจุบัน

จ�านวน 22 สหกรณ์

สอ.กรมการค้าภายใน จ�ากัด

สอ.ส�านักข่าวกรองแห่งชาติ จ�ากัด

สอ.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ากัด

สอ.พนักงานฝาจีบ จ�ากัด

สอ.กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อม จ�ากัด

สอ.โตชิบาคอนซูเมอร์ โปรดัคส์ จ�ากัด

ปีละ 120,000 บาท

1. นางดาริษา อร่ามเรือง 

ข้าราชการบ�านาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.กรมวิชาการเกษตร 

จ�ากัด ปี 2561

คณะท�างาน

1. น.ส.เอื้อจิตต์ เอกสิทธิ์

2. นางสุปัญญา พลายทวี

ตรวจสอบการบริหารและการด�าเนินงานให้

เป็นไปตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

และค�าแนะน�าของนายทะเบียนสหกรณ์

ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ

ตรวจสอบการควบคุม การดูแลรักษาทรัพย์สิน

ติดตามผลการบริหารงานของคณะกรรมการ

เข้าตรวจสอบด้วยตนเองพร้อมคณะเดือนละ 

1 ครั้ง

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด�าเนินการทุกครั้ง

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

 - จัดท�ารายงานผลการตรวจสอบประจ�าเดือน

เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ

- จัดท�ารายงานการตรวจสอบกิจการประจ�าปี

เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

จ�านวนสหกรณ์ที่ตรวจสอบจนถึงปัจจุบัน

จ�านวน 1 สหกรณ์

สอ.กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

 

 

 

 

 

ปีละ 132,000 บาท

                        รายการ                                        หมายเลข 1                                          หมายเลข 2
                                                             นางดาริษา อร่ามเรือง และคณะ                นางวราพร แพสถิตถาวร และคณะ 



145

สห
กร

ณ
์ออ

มท
รัพ

ย์ก
รม

วิช
าก

าร
เก

ษต
ร 

จ�า
กัด

หน่วยนับ : ล้านบาท

                                รายการ                                            ปี 2561                    ปี 2562

                                                                             แผน                ผล              แผน

1. จ�านวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น (คน) 

  1.1 สมาชิกสามัญ   

  1.2   สมาชิกสมทบ  

 2. การระดมทุน 

  2.1 การถือหุ้น  

  2.2   การรับฝากเงิน 

  2.3   การกู้ยืมเงิน 

 3. การใช้ไปของเงินทุน 

  3.1   การให้เงินกู้ยืม  

  3.2   การฝากและการลงทุน 

มติที่ประชุม 

285

35

250

7,490.00

2,500.00

2,990.00

2,000.00

7,770.00

3,500.00

4,270.00

511

73

438

7,060.00

2,478.00

2,907.00

1,675.00

7,612.00

3,373.00

4,239.00

250

200

50

7,700.00

2,700.00

3,000.00

2,000.00

8,040.00

3,490.00

4,550.00

 5.4  แผนงานและประมาณการรายได้-รายจ่าย ประจ�าปี 2562

   เพ่ือให้สหกรณ์มีแผนในการด�าเนินงานและเป้าหมายที่ชัดเจน ตามข้อบังคับ ข้อ 65(7) ก�าหนดให้ 

ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของสหกรณ์ จึงขอเสนอแผนการด�าเนินงาน 

ประจ�าปี 2562 ดังนี้

ประมาณการรายได้ – รายจ่าย ปี 2562

หน่วยนับ : ล้านบาท

                                รายการ                                            ปี 2561                    ปี 2562

                                                                             แผน                ผล              แผน

1. ประมาณการรายได้ 

 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 

 ผลตอบแทนจากการฝากและลงทุน 

 รายได้อื่น 

2. ประมาณการรายจ่าย 

 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 

 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น 

 ค่าใช้จ่ายบริหาร 

 ค่าใช้จ่ายทางบัญชี 

3. ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย 

มติที่ประชุม 

350.00

199.00

149.00

2.00

165.00

86.00

38.00

38.00

3.00

185.00

342.73

195.06

145.87

1.80

153.91

83.32

34.43

33.28

2.88

188.82

377.00

205.00

170.00

2.00

182.00

89.00

50.00

43.00

-

195.00
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 5.5  งบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี 2562                                           หน่วยนับ  :  บาท

            หมวดรายจ่าย                               ปี 2561                       ปี 2562                            ค�าชี้แจง
                                              งบประมาณ          จ่ายจริง         งบประมาณ

หมวดที่ 1 ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน

1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่

 1.1 เงินเดือนและค่าจ้าง

 1.2  เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ

 1.3  ค่าตอบแทนวิชาชีพ 

  (ด้านคอมพิวเตอร์)

 1.4 ค่าล่วงเวลา                                                                                                          

 1.5  ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่

 1.6  เงินสมทบกองทุนทดแทนและ  

  ประกันสังคม

 1.7  การฝึกอบรมและสัมมนาเจ้าหน้าที่

 1.8  ค่าบ�าเหน็จเจ้าหน้าที่

2.  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร   

  และอุปกรณ์

 2.1  ค่าเสื่อมราคา 

 2.2  สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร

  ตัดจ่าย

 2.3  สิทธิการใช้ประโยชน์ในซอฟแวร์

  ตัดจ่าย

 2.4  ค่าซ่อมแซมสินทรัพย์

 2.5  ค่าบ�ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์

 2.6  งานบ�ารุงรักษาอาคารสถานที่

 2.7  ค่าเบี้ยประกันภัย รถยนต์ อัคคีภัย   

  โจรกรรม                         

 2.8  ค่าน�้ามันเช้ือเพลิง                          

 2.9  ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

3.  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก

 3.1  เงินสมทบกองทุนคุ้มครองสมาชิก                                                                        

 3.2  ค่าใช้จ่ายประชุมกลุ่มสมาชิก

11,810,000.00 

9,703,600.00 

 126,000.00 

144,000.00 

181,800.00 

 304,600.00 

280,000.00 

 70,000.00 

 1,000,000.00 

 3,101,400.00 

800,000.00 

600,000.00 

 600,000.00 

86,400.00 

  462,000.00 

 180,000.00 

 55,000.00 

 30,000.00 

 288,000.00 

  18,236,020.00 

 15,000,000.00 

 1,799,020.00 

10,491,382.86 

8,612,664.11 

 78,000.00 

144,000.00 

 158,115.00 

 236,243.75 

258,706.00 

 28,960.00 

 974,694.00 

 2,935,569.49 

765,668.71 

598,269.96

542,492.85

56,555.65 

  358,344.58 

 297,946.85 

 47,772.95 

 22,781.10 

 245,736.84

 17,158,004.56

 15,000,000.00 

 1,159,930.00 

12,262,940.00 

9,775,440.00 

 174,000.00 

144,000.00 

 100,000.00 

307,000.00 

 307,000.00 

 55,500.00 

 1,400,000.00 

 2,907,800.00 

800,000.00 

600,000.00 

600,000.00 

86,400.00 

 304,000.00 

 107,400.00 

 80,000.00 

 42,000.00 

 288,000.00 

  19,400,500.00 

 15,000,000.00 

 2,755,000.00 

เพิ่มขึ้น 2 ต�าแหน่ง

1. ผู้ช่วยผู้จัดการ

2. เจ้าหน้าที่ 

เพิ่มขึ้นเนื่องจาก ผู้ช่วยผู้จัดการ เพิ่มขึ้น จ�านวน 1 คน

ลดลงเพราะไม่มีงานทดสอบระบบบริหารงานสหกรณ์

เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าเล่าเรียนบุตร

เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่จ้างเหมา

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้นเนื่องจากมียานพาหนะเพิ่มขึ้นและจะต้องมีการ

จ้างตรวจสอบไฟฟ้าเพราะมีปัญหาไฟฟ้าช็อตบ่อยครั้ง

ลดลงเนื่องจากงานด้านพัฒนาระบบเสร็จแล้ว

ลดลงเพราะการซ่อมแซมน้อยลง

คาดว่าราคาน�้ามันสูงขึ้น

มีการรวบรวมกันเป็นงบประมาณใหม่เพื่อสรรหา

คณะกรรมการและประชุมกลุ่มสมาชิกในคราวเดียวกัน 
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            หมวดรายจ่าย                               ปี 2561                       ปี 2562                            ค�าชี้แจง
                                              งบประมาณ          จ่ายจริง         งบประมาณ

 3.3  ค่าสัมมนาผู้แทนสมาชิก

 3.4  ค่าสหกรณ์พบปะสมาชิก

 3.5  ค่าบริการทาง Line

 3.6  ค่าบริการ SMS

 3.7  ค่าตอบแทนผู้แทนและสมาชิก

  ช่วยงานสหกรณ์

 3.8  ค่าธรรมเนียม bill Payment

 3.9  ค่าประเมินหลักทรัพย์ GreenHome

4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกรรมการ

 4.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

 4.2 ค่าพาหนะและค่าที่พักกรรมการ

 4.3  ค่าใช้จ่ายในการประชุม อบรม

  และสัมมนาของกรรมการ

 4.4  ค่าประชุมคณะกรรมการด�าเนินการสัญจร                                                                   

 4.5  ค่าเครื่องแบบกรรมการ

5.  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโครงการ

 5.1  ค่าใช้จ่ายในการสัมมนากรรมการ

  และเจ้าหน้าที่

 5.2  โครงการจัดท�าแผนงานและ

  งบประมาณประจ�าปี 

 5.3  โครงการจัดท�าและติดตามประเมินผล

  แผนกลยุทธ์

 5.4  โครงการ 5 ส.

 5.5  โครงการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยง

 5.6  โครงการประเมินความพึงพอใจ

 5.7  โครงการพัฒนาระบบการบริการ 

  ผ่านอินเตอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน

 5.8  โครงการจัดท�าคู่มือการปฏิบัติงาน

 550,000.00 

50,000.00 

24,000.00 

 40,000.00 

 316,000.00 

 217,000.00 

 240,000.00 

2,159,720.00 

  660,000.00 

  1,319,720.00 

70,000.00 

  110,000.00 

  - 

 1,379,900.00 

 145,800.00 

  40,000.00 

  100,000.00 

  10,000.00 

 1,054,100.00 

 30,000.00 

 320,000.00 

39,516.51 

19,665.60 

 35,952.00 

 294,240.00 

 168,700.45 

 120,000.00 

2,119,755.05 

  695,750.00 

 1,199,624.70 

46,452.00 

  131,128.35 

  46,800.00 

 762,252.50 

  -   

  19,867.50 

  94,155.00 

  -   

 648,230.00 

 662,500.00 

60,000.00 

 24,000.00 

 40,000.00 

 403,000.00 

 216,000.00 

 240,000.00 

 2,712,300.00 

  783,800.00 

  1,675,000.00 

 115,500.00 

  108,000.00 

  30,000.00 

 370,000.00 

  80,000.00 

  50,000.00 

  50,000.00 

 

 10,000.00 

 150,000.00 

30,000.00 

เพิ่มค่าตอบแทนจาก 250 บาท เป็น 300 บาท

เพิ่มขึ้นเนื่องจากได้จัดค่าตอบแทน ค่าตรวจสัญญา

ผู้แทนสมาชิก

เพิ่มขึ้นเนื่องจากเบี้ยประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ

อ�านวยการ/เงินกู้/ประชาสัมพันธ์และบริหารเงิน

เพิ่มขึ้นคนละ 200 บาท คณะกรรมการเลือกตั้งและ

คณะท�างานอื่น เพิ่มขึ้น 100 บาท/ครั้ง

เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าเดินทางแบบเหมาจ่ายเพิ่มขึ้น 

จาก กม.ละ 2 บาท เป็น กม.ละ 2.50 บาท

ลดลงตามการจ่ายจริง

ประมาณตามแผนงานของกลุ่มฝ่ายต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการรับรองงบประมาณปี 2561

ลดลงเนื่องจากเป็นการประชุมเพื่อติดตามแผนกลยุทธ์

งบประมาณใหม่เพื่อจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์

ปีที่ผ่านมาไม่ได้ด�าเนินการประเมิน
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            หมวดรายจ่าย                               ปี 2561                       ปี 2562                            ค�าชี้แจง
                                              งบประมาณ          จ่ายจริง         งบประมาณ

6. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการด�าเนินงานอื่น

 6.1 ค่ารับรอง

 6.2  ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

 6.3  ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์                                                         

 6.4  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์                                                               

 6.5  วัสดุส�านักงาน

 6.6  ค่าตอบแทนท�างานพิเศษ

 6.7  ค่าสอบบัญชี                                                

 6.8  ค่าตรวจสอบกิจการ                                              

 6.9  ค่าผู้ตรวจสอบภายใน                                         

 6.10  ค่าไปรษณียากร                                                                                              

 6.11 ค่าน�้าประปา

 6.12 ค่าไฟฟ้า 

 6.13 ค่าโทรศัพท์                                         

 6.14 ค่าพิมพ์ข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์

 6.15 ค่าอินเตอร์เนต 

 6.16 ค่าธรรมเนียมธนาคาร

 6.17 ค่าใช้จ่ายด�าเนินคดี

 6.18 ค่าใช้จ่ายท�าบุญส�านักงานประจ�าปี                                                                                

 6.19 ค่าประชุมสัมนากลุ่มภาคีสหกรณ์   

        บางเขน                   

 6.20 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

 6.21 ค่าใช้จ่ายส�ารองฉุกเฉิน 

รวมงบรายจ่ายบริหาร

หมวดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้าง

1. สินทรัพย์ถาวร

 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จ�านวน 3 เครื่อง

 1.2 เครื่อง SAN จ�านวน 1 เครื่อง

 1.3 เครื่อง Firewall จ�านวน 1 เครื่อง

 1.4 เครื่องปรับอากาศ จ�านวน 4 เครื่อง

 1.5 เครื่องท�าน�้าเย็น จ�านวน 1 เครื่อง

 1.6 เครื่องปริ้นเตอร์ จ�านวน 3 เครื่อง

4,442,280.00 

75,000.00 

 1,314,800.00 

  200,000.00 

390,000.00 

177,500.00 

60,000.00 

100,000.00 

120,000.00 

180,000.00 

420,000.00 

36,000.00 

420,000.00 

 45,000.00 

  238,000.00 

54,000.00 

 31,980.00 

120,000.00 

 50,000.00 

150,000.00 

  60,000.00 

  200,000.00 

  41,129,320.00 

2,488,680.00 

 120,000.00 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 3,859,131.28 

81,042.00 

 929,371.25

 87,679.60

384,662.40 

155,304.01 

62,000.00 

90,000.00 

100,000.00 

180,000.00 

437,952.00 

  28,408.20 

  487,778.73

  36,436.81

  123,302.00 

  43,103.37

  29,582.25 

  365,569.75

  36,244.94 

  155,424.50 

  45,269.47 

  -   

  37,326,095.74 

2,146,229.00 

 102,720.00 

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 4,670,500.00 

 100,000.00 

 1,465,000.00 

  200,000.00 

300,000.00 

155,000.00 

60,000.00 

120,000.00 

 132,000.00 

  180,000.00 

  500,000.00 

  36,000.00 

  480,000.00 

  45,000.00 

  222,000.00 

  54,000.00 

  31,500.00 

  120,000.00 

  50,000.00 

  150,000.00 

  70,000.00 

  200,000.00 

  42,324,040.00 

971,000.00 

 126,000.00 

300,000.00 

 200,000.00 

  96,000.00 

 15,000.00 

 30,000.00 

เป็นค่ารับรองผู้มาเยี่ยมชมสหกรณ์และค่ารับรอง

กรรมการและสมาชิก

เพิ่มขึ้นเพราะค่าพิมพ์หนังสือรายงานประจ�าปีเพิ่มและ

เพิ่มค่าตอบแทนผู้แทนสมาชิกอีกคนละ 150 บาท

ลดลงเพราะมีการใช้ระบบบริหารงานด้วยโปรแกรม

ปรับลดลงตามการใช้จริงในปีที่ผ่านมา

เพิ่มขึ้นเพราะราคาที่เสนอมา

ลดลงเนื่องจากมีการพิมพ์เอกสารน้อยลง

ลดลงเพราะมีการจัดซื้อในปีที่ผ่านมาเกือบ

จะเพียงพอแล้ว
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            หมวดรายจ่าย                               ปี 2561                       ปี 2562                            ค�าชี้แจง
                                              งบประมาณ          จ่ายจริง         งบประมาณ

หมายเหตุ งบรายจ่ายบริหารถัวจ่ายได้

มติที่ประชุม 

 1.7 เครื่องพิมพ์เช็คแบบเลเซอร์ จ�านวน  

  1 เครื่อง

 1.8 ตู้เหล็ก จ�านวน 3 ตู้

 1.9 ตู้ใส่เอกสาร จ�านวน 1 ตู้

 1.10 ค่าโปรแกรมบริหารงานสหกรณ์ 

         Web Application

 1.11 อุปกรณ์เครือข่าย Swith hub 

         1 เครื่อง 24 Port

 1.12 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2 เครื่อง

 1.13 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง           

         (Macbook)

 1.14 Tablet 1 เครื่อง

 1.15 ปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง

 1.16 เครื่องสแกนเอกสารความเร็วสูง 

         1 เครื่อง

 1.17 โปรแกรม Microsoft Office 5 ชุด

 1.18 โปรแกรม VM Ware

 1.19 Load Balance

 1.20 จัดท�าระบบจัดเก็บล็อค

 1.21 โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง

 1.22 เครื่องเสียงเคลื่อนที่ (ล�าโพงซัพ)

 1.23 เครื่องเจาะและเข้าเล่นสันห่วง

 1.24 รถกระบะ 4 ประตู พร้อมหลังคา

2. ซอฟต์แวร์

 2.1 ค่าโปรแกรมป้องกันไวรัส 

 2.2 ค่าระบบ QR CODE 

  (เพื่อรองรับ MobileApp)

 2.3 ค่าระบบ log in wifi ของสหกรณ์

รวมทั้งสิ้น

 - 

-

-

 992,680.00 

 44,000.00 

 55,000.00 

 55,000.00 

 11,000.00 

 11,000.00 

 66,000.00 

 30,000.00 

 44,000.00 

 110,000.00 

 90,000.00 

 20,000.00 

 15,000.00 

 25,000.00 

  800,000.00 

 43,618,000.00 

 -   

-

-

 763,980.00 

 39,483.00 

 51,500.00 

 52,080.00 

 8,881.00 

 8,990.00 

 62,049.00 

 22,785.00 

 42,586.00 

 98,975.00 

 80,000.00 

 17,200.00 

 -   

  -   

 795,000.00 

39,472,324.74 

 20,000.00 

 18,000.00 

 6,000.00

 30,000.00 

 100,000.00 

  30,000.00 

  43,295,040.00 
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 5.6  การน�าเงินไปฝากหรือลงทุนอย่างอื่น ประจ�าปี 2562
  ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2553 มาตรา 62 ก�าหนดว่า เงินของสหกรณ์นั้น สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
  (1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
  (2) ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน 
แก่สหกรณ์
  (3) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
  (4) ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
  (5) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
  (6) ซือ้หุน้ของสถาบนัทีป่ระกอบธุรกจิอนัท�าให้เกิดความสะดวกหรอืส่งเสรมิความเจริญแก่กจิการของ
สหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
  (7) ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก�าหนด
  ทั้งนี้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้มีมติในคราวการประชุม คร้ังที่ 2/2558 เมื่อวันที่  
28 พฤษภาคม 2558 เห็นชอบให้มีการปรับปรุงข้อก�าหนดการน�าเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอื่น  
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 เพื่อให้เกิดความมั่นคงกับสหกรณ์มากยิ่งขึ้น
  อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา 10 (7) ประกอบมาตรา 62 (7) แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 
และมติคณะกรรมการการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ในการประชุม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ จึงได้ก�าหนดการน�าเงินของสหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอื่น ไว้ดังต่อไปนี้
  ข้อ 1. ยกเลกิประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ เร่ือง ข้อก�าหนดการฝากหรือการลงทุน
อย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2552 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552
  ข้อ 2. “ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์และธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งประกอบ
กิจการภายในราชอาณาจักร
   “ตราสารแสดงสิทธิในหนี้” หมายความว่า ต๋ัวแลกเงิน ต๋ัวสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หุ้นกู้ 
ไม่ด้อยสิทธิ
  ข้อ 3. เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ดังต่อไปนี้
   (1)  บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
   (2)  ตั๋วแลกเงินท่ีธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร 
เป็นผู้สลักหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจ�ากัดความรับผิด
   (3)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
   (4)  บตัรเงินฝาก หรอืใบรบัฝากเงนิทีอ่อกโดยบริษทัเงินทนุ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซ่ึงสถาบนั
คุ้มครองเงินฝากประกันการช�าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
   (5)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์ 
เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชก�าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  
พ.ศ.2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต้ังแต่ระดับ A- ข้ึนไป จากบริษัท 

จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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   (6) หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ 
A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
   (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดต้ังขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
และอยู่ในการก�ากับดูแลของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  ข้อ 4. การน�าเงินไปฝากหรือลงทุนตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส�ารองของสหกรณ์และต้องผ่าน
การอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด�าเนินการได้
  ข้อ 5.  การฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ด�าเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ ์
แห่งชาติ เรื่อง ข้อก�าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2552 อยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับ 
ให้ถือว่าเป็นการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป
  ข้อ 6. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันออกประกาศ (3 กรกฎาคม 2558) เป็นต้นไป
  อนึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด มีทุนส�ารอง จ�านวน 
294,229,735.52 บาท
  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารการลงทุน ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด เป็นไปตาม 
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก�าหนด  
เพ่ือความม่ันคง และเกิดผลตอบแทนการลงทุนที่ดี คณะกรรมการด�าเนินการ จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัต ิ
ให้คณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด น�าเงินไปฝากหรือลงทุน  
ตามข้อ 3 (7) ได้ 
 จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม

 5.7 การก�าหนดวงเงินซึ่งอาจกู้ยืม ประจ�าปี 2562
  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 ข้อ 17
  “วงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจก�าหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค�้าประกันส�าหรับปีหนึ่ง ๆ 
ไว้ตามที่จ�าเป็นและสมควรแก่การด�าเนินงาน วงเงินซึ่งก�าหนดดังว่านี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์ 
  ถ้าทีป่ระชมุใหญ่ยงัมิได้ก�าหนด หรอืนายทะเบยีนสหกรณ์ยงัมไิด้เหน็ชอบวงเงนิกูย้มืหรือค�า้ประกนัส�าหรบั
ปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันส�าหรับปีก่อนไปพลาง”
  ส�าหรับในปี 2562 คณะกรรมการด�าเนินการ ขอเสนออนุมัติก�าหนดวงเงินซึ่งอาจกู้ยืม เท่ากับวงเงิน  
ที่ได้รับอนุมัติในปี 2561 ในวงเงิน 2,400 ล้านบาท (สองพันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ เพื่อความรอบคอบในการ
ด�าเนินกิจการ ให้สามารถรองรับการขยายขอบเขตของการให้ความช่วยเหลือสมาชิกให้กว้างขวาง และเพ่ือให้การ
บริหารงานมีสภาพคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม 
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 5.8  การคัดเลือกและก�าหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2562

  “การตรวจสอบบัญชี” บัญชีสหกรณ์นั้นต้องตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง โดยนายทะเบียนสหกรณ์ 

หรือผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง

  ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดท�าโครงการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ (ตามระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2535) เพื่อสนองตามนโยบายของรัฐในอันที่จะให้ภาคเอกชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เพื่อกระจายงานสอบบัญชีที่มีฐานะมั่นคงจ�านวนหนึ่งไปให้แก่ผู้สอบบัญช ี

รบัอนญุาตด�าเนนิการแทน และเปลีย่นแปลงบทบาทของ กรมตรวจบัญชสีหกรณ์จากผูใ้ห้บรกิารสอบบญัชแีก่สหกรณ์

มาเป็นผู้ประสานงานระหว่างสหกรณ์กับภาคเอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การก�ากับดูแลของ

ส�านักงานควบคุมการสอบบัญชี

  สหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ และมีผลเริ่มบังคับใช้กับสหกรณ์ตั้งแต่ปีทางบัญชี 2536 เป็นต้นมา

  ระเบยีบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยผูส้อบบญัชสีหกรณ์ พ.ศ.2535 ได้ก�าหนดคณุสมบติัของผูส้อบบญัชี

สหกรณ์ทีม่าจากผูส้อบบัญชอีนญุาตว่า ต้องเป็นผูส้อบบญัชีทีข่ึน้ทะเบยีนเป็นผูส้อบบญัชสีหกรณ์ทีไ่ด้รบัการคดัเลือก

จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีของสหกรณ์

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

เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2561 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

  ในปีนี้ ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2562 จากผู้เสนอตัวมา 2 ราย คือ

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

  2.   บริษัท เอส. เอ็ม. การบัญชีและการตรวจสอบบัญชี จ�ากัด เสนอค่าธรรมเนียม 120,000 บาท ต่อปี

มติที่ประชุม
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ข้อมูลของผู้เสนอบริการสอบบัญชี ประจ�าปี 2562 

1

2

 

 

3

 

4

 

5

รายละเอียดการเสนอบริการ

ชื่อผู้สอบบัญชี ล�าดับที่ 1

 ชื่อผู้สอบบัญชี ล�าดับที่ 2

 

การเข้าปฏิบัติงาน

จ�านวนครั้งที่เข้าตรวจสอบ

 

 

การเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการด�าเนินการ

 

- จ�านวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

การรายงานผลการตรวจสอบบัญช ี 

ประสบการณ์

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

บริษัท เอ็น. เอส. เค. สอบบัญชี จ�ากัด

ดร.กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์

ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5889

นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์

ผู้สอบบัญชีเลขที่ 10136

เป็นผู้สอบบัญชี สอ.กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

ปี 2551-ปัจจุบัน

- ปฏิบัติงานตามแผนการสอบบัญชี 3 ครั้ง/ปี

ครั้งละ 2-5 วันท�าการ 

ตรวจสอบระหว่างปี ครั้งที่ 1 (ม.ค.-มิ.ย.)

สุ่มยืนยันหุ้น-หนี้และเงินฝาก 30 พ.ย.62

ตรวจสอบบัญชีประจ�าปี (ก.ค.-ธ.ค.)

 

- เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง

รายงานผลการตรวจสอบระหว่างปี

ประชุมรับรองงบการเงิน

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 3-4 คน

- รายงานผลการสอบบัญชีระหว่างปี 

ภายหลังการตรวจสอบ 1 สัปดาห์

- รายงานการสอบบัญชีประจ�าปี ตามระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

- วิเคราะห์งบการเงินโดยใช้อัตราส่วน 

CAMELS Analysis

- ให้ค�าแนะน�าด้านการบริหารการเงินการบัญชี

โดยไม่คิดค่าบริการ

- เข้าด�าเนินการตรวจสอบบัญชี หลังจากสหกรณ์

ส่งงบการเงินพร้อมรายละเอียดประกอบงบ

โดยแสดงความเห็นภายใน 5 วันท�าการ

จ�านวนสหกรณ์ที่ตรวจสอบจนถึงปัจจุบัน

จ�านวน 130 สหกรณ์

สอ.ต�ารวจนครบาล จ�ากัด, 

สอ.สภากาชาดไทย จ�ากัด

สอ.องค์การเภสัชกรรม จ�ากัด, สอ.กรมที่ดิน จ�ากัด

สอ.พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จ�ากัด

ปีละ 120,000 บาท

บริษัท เอส.เอ็ม.การบัญชี
และการตรวจสอบบัญชี จ�ากัด

นายสรวิชญ์ บุญขวัญ

ผู้สอบบัญชีเลขที่ 10146

นายพุฒิภาณุ บุญโง้วสุขคณา

ผู้สอบบัญชีเลขที่ 10131

ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของ สอ.กรมวิชา

การเกษตร จ�ากัด

- เข้าตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง

ครั้งละ 3 - 4 วันท�าการ

ตรวจสอบระหว่างปี ครั้งที่ 1

ตรวจสอบระหว่างปี ครั้งที่ 2

ตรวจสอบระหว่างปี ครั้งที่ 3

ตรวจสอบบัญชีประจ�าปี

- เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง

รายงานผลการตรวจสอบระหว่างปี

ประชุมรับรองงบการเงิน

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี

- ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ไม่น้อยกว่า 4 คน

- รายงานผลการสอบบัญชีระหว่างปี 

พร้อมวิเคราะห์งบการเงิน

- รายงานการสอบบัญชีประจ�าปี ตามระเบียบ

นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด

- ให้ค�าแนะน�าด้านการบริหารการเงินการบัญชี

โดยไม่คิดค่าบริการ

- เข้าด�าเนินการตรวจสอบบัญชี หลังจาก

สหกรณ์ส่งงบการเงินพร้อมรายละเอียด

ประกอบงบโดยแสดงความเห็นภายใน 15 วัน

ท�าการ

 

 จ�านวนสหกรณ์ที่ตรวจสอบจนถึงปัจจุบัน

จ�านวน 25 สหกรณ์

สอ.กรมบัญชีกลาง จ�ากัด

สอ.โรงเรียนนายเรืออากาศ จ�ากัด

สอ.กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จ�ากัด

สอ.ต�ารวจพระนครศรีอยุธยา จ�ากัด

ปีละ 120,000 บาท
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 5.9  การแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

  ตารางเปรียบเทียบข้อความในข้อบังคับของเดิมกับที่เสนอแก้ไขใหม่

ข้อความเดิม

 ข้อ 7 การงดช�าระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้

ช�าระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่าสองร้อยงวดเดือน หรือเป็น

จ�านวนเงินไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาท และไม่มีหนี้สินกับ

สหกรณ์ จะงดช�าระเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือลดจ�านวน

การถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจ�านงเป็น

หนังสือต่อคณะกรรมการด�าเนินการ

 ข้อ 65 อ�านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุม

ใหญ่มีอ�านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวง ที่เกิดขึ้น

เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ ฯ

  (2) พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการจาก

การสรรหาโดยสมาชิก และพิจารณาถอดถอนกรรมการ

ด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

 ข้อ 66 คณะกรรมการด�าเนินการ ให้สหกรณ์มี

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธาน

กรรมการหนึ่งคน และกรรมการด�าเนินการอีกสิบสี่คน 

ซึ่งที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งจากการสรรหาสมาชิก

เพื่อเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ 

 ให้กรรมการด�าเนินการเลือกกันเองในต�าแหน่ง 

รองประธานกรรมการ จ�านวน 3 คน เลขานุการคนหนึ่ง 

ผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง 

นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบ 

โดยทั่วกัน ณ ส�านักงานสหกรณ์

ข้อความที่เสนอแก้ไข

 ข้อ 7 สมาชิกที่ได้ช�าระเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อย

กว่า 200 งวดเดือน หรือเป็นจ�านวนเงินไม่น้อยกว่า 

100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และไม่มีหนี้สินกับ

สหกรณ์ จะงดช�าระค่าหุ้นรายเดือนก็ได้ โดยแจ้งความ

จ�านงเป็นหนังสือต่อผู้จัดการ หรือในกรณีที่สมาชิกได้

ช�าระค่าหุ้นรายเดือนตามก�าหนดแล้ว ขาดส่งค่าหุ้นรายเดือน

สามงวดติดต่อกัน และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ ถือว่าแสดง

ความจ�านงจะงดช�าระค่าหุ้นรายเดือน ให้ผู้จัดการพิจารณา

อนุมัติตามหลักเกณฑ์และแจ้งให้คณะกรรมการอ�านวยการทราบ

  สมาชิกสมทบที่ได้ช�าระเงินค่าหุ้นรายเดือน ไม่น้อยกว่า 

200 งวดเดือน หรือเป็นจ�านวนเงินไม่น้อยกว่า 50,000 

บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงด

ช�าระค่าหุ้นรายเดือนก็ได้ โดยแจ้งความจ�านงเป็นหนังสือ

ต่อผู้จัดการ หรือในกรณีที่สมาชิกสมทบได้ช�าระ ค่าหุ้น

รายเดือนตามก�าหนดแล้ว ขาดส่งค่าหุ้นรายเดือน สามงวด

ติดต่อกัน และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ ถือว่าแสดงความ

จ�านงจะงดช�าระค่าหุ้นรายเดือน ให้ผู้จัดการพิจารณาอนุมัติ

ตามหลักเกณฑ์และแจ้งให้คณะกรรมการอ�านวยการทราบ

 ข้อ 65 อ�านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุม

ใหญ่มีอ�านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวง ที่เกิดขึ้น

เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ ฯ

  (2) พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ 

และพิจารณาถอดถอนกรรมการด�าเนินการ และ

ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

 ข้อ 66 คณะกรรมการด�าเนินการ ให้สหกรณ์มี

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วยประธาน

กรรมการหนึ่งคน และกรรมการด�าเนินการอีกสิบสี่คน 

ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก โดยวิธีการเลือกตั้ง

และกระบวนการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็น

ไปตามระเบียบซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ ่

  ให้กรรมการด�าเนินการเลือกกันเองในต�าแหน่ง 

เลขานุการคนหนึ่ง ผู้ช่วยเลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือ

เหรัญญิกอีกคนหนึ่ง และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ณ ส�านักงานสหกรณ์

เหตุผล

- เพื่อแก้ไขปัญหาให้

แก่สมาชิกที่เป็น

สมาชิกกับสหกรณ์ 

เป็นเวลานานแล้ว 

และเป็นผู้สูงอายุ 

ไม่สะดวกในการ

เดินทางมาส่งเงินค่าหุ้น

ทั้งของตนเองและ

สมาชิกสมทบที่เป็น 

คู่สมรสหรือบุตร

- เพื่อเป็นการรักษา

จ�านวนสมาชิกของ

สหกรณ์ให้อยู่ในเกณฑ์

ที่เหมาะสม

- เพราะการสรรหา

เป็นเพียงกระบวนการ

หนึ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่ง

ผู้สมัครเป็นกรรมการ

ด�าเนินการ

- เพื่อให้เป็นไปตาม

ค�าแนะน�าของ

นายทะเบียนสหกรณ์
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 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

ข้อความเดิม

 ข้อ 75 คณะกรรมการอ�านวยการ คณะกรรมการ

ด�าเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอ�านวยการจ�านวนเจ็ดคน 

โดยให้ประธานกรรมการ และ/หรือ รองประธานกรรมการ 

เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการด�าเนินการ

เป็นกรรมการอ�านวยการ และให้คณะกรรมการด�าเนิน

การตั้งกรรมการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร

  ข้อ 100 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการ

ด�าเนินการมีอ�านาจหน้าที่ก�าหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อ

ด�าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และ

เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์รวมทั้งใน

ข้อดังต่อไปนี้

 (1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์

 (2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น

 (3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์

 (4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น

 (5) ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมา ชิก

 (6) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์

 (7) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน

 (8) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

 (9) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์

  (10) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

  (11) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการด�าเนินการ

เห็นสมควรก�าหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงานของสหกรณ์เฉพาะระเบียบใน (1), (2), (4) 

ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อน

จึงจะใช้บังคับได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการ

ด�าเนินการก�าหนดใช้แล้วให้ส่งส�าเนาให้นายทะเบียน

สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ทราบ

ข้อความที่เสนอแก้ไข

 ข้อ 75 คณะกรรมการอ�านวยการ ให้คณะกรรมการ

ด�าเนินการอาจตั้งกรรมการอ�านวยการจ�านวนไม่เกินเจ็ดคน 

โดยให้มีต�าแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง และ

เลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ

 ข้อ 100 ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการ

ด�าเนินการมีอ�านาจหน้าที่ก�าหนดระเบียบต่าง ๆ เพื่อ

ด�าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และ 

เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์รวมทั้ง

ในข้อดังต่อไปนี้

 (1) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสมาชิกสหกรณ์

 (2) ระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น

 (3) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์

 (4) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น

 (5) ระเบียบว่าด้วยกลุ่มสมาชิก

 (6) ระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์

 (7) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน

 (8) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

 (9) ระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์

  (10) ระเบียบว่าด้วยที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

  (11) ระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะเสนอ

ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ 

ด�าเนินการสหกรณ์

  (12) ระเบียบว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ

ด�าเนินการ

  (13) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการด�าเนินการ

เห็นสมควรก�าหนดไว้ให้มี เพื่อสะดวกและเป็นแนวทางใน

การปฏิบัติงานของสหกรณ์ เฉพาะระเบียบใน (1), (2), (4) 

ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อน

จึงจะใช้บังคับได้ และ ระเบียบใน (11), (12) ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ก่อนจึงจะใช้บังคับได้ 

ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการด�าเนินการก�าหนดใช้

แล้วให้ส่งส�าเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ

เหตุผล

- เพราะต้องการให้เป็น

ไปตามแนวทางเดียวกัน

ในการแต่งตั้งคณะ

กรรมการอื่น

- เพื่อให้สอดคล้องกับ

การก�าหนดระเบียบ 

สอ.กวก. ว่าด้วยการ

สรรหา และวิธีการ

เลือกตั้งคณะกรรมการ

ด�าเนินการ
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 5.10 ระเบียบว่าด้วยการสรรหาและวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ

   5.10.1         (ร่าง) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

ว่าด้วยการสรรหาบุคคลที่จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 

เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2562

 

  อาศัยอ�านาจตามความในข้อ 73(8) และ ข้อ 100(11) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการ

เกษตร จ�ากัด พ.ศ. 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ชุดที่ 43 

ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 จึงออก

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคลท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญ 

ประจ�าปี เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1

ข้อก�าหนดทั่วไป

 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ว่าด้วยการสรรหาบุคคล 

ที่จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี เลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2562”

 ข้อ 2 ระเบยีบนีใ้ห้ใช้บังคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์รับจดทะเบยีนข้อบงัคบั ฉบบัที ่5/2562 

เป็นต้นไป

 ข้อ 3 ในระเบียบนี้

  สหกรณ์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

  สมาชิก หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

  คณะกรรมการด�าเนินการ หมายความว่า คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการ

เกษตร จ�ากัด

   ประธานกรรมการด�าเนินการ หมายความว่า ประธานคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

  รองประธานกรรมการด�าเนินการ หมายความว่า รองประธานคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ ์

ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

   กรรมการด�าเนนิการ หมายความว่า กรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากดั

  ประธานกรรมการสรรหา หมายความว่า ประธานคณะกรรมการสรรหาที่ได้รับการแต่งต้ังโดย 

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

   กรรมการสรรหา หมายความว่า คณะกรรมการสรรหาที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานคณะกรรมการ

สรรหา ให้เป็นผู้ด�าเนินการสรรหาบุคคลที่จะเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ 

ด�าเนินการสหกรณ์ โดยให้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ

   ผู้สมัคร หมายความว่า ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์
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   ผู้จัดการ หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

   การสรรหา หมายความว่า เป็นการสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์โดยสมาชิก

   ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

   หน่วยสรรหา หมายความว่า หน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมหม่อนไหม  

ตามท่ีคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ก�าหนดให้เป็นหน่วยลงคะแนนเสียง

สรรหาคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

   ส�านักงานสหกรณ์ หมายถึง ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

   ที่อยู่ของสมาชิก หมายถึง หน่วยงานอันเป็นที่ท�าการตามต�าแหน่งหน้าที่ ณ วันที่ประกาศรับสมัคร 

ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ทั้งนี้ ในส่วนของสมาชิกที่เกษียณอายุราชการแล้ว หรือ

สมาชิกซึ่งได้โอนย้าย หรือออกจากราชการ ให้ใช้สิทธิ์ที่หน่วยสรรหาตามที่สมาชิกกลุ่มดังกล่าวแจ้งความประสงค์ไว้

กบัสหกรณ์ เว้นแต่ สมาชกิจะได้แสดงเจตนาแจ้งท่ีอยูอ่ืน่ใดให้เป็นหน่วยงานเฉพาะภายในเวลา 30 วนั ก่อนวนัสรรหา

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

หมวดที่ 2

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

 ข้อ 4 คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

  (1) ผู้สมัครเป็นประธานกรรมการ ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์

  (2) ผู้สมัครเป็นรองประธานกรรมการ และกรรมการด�าเนินการ ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 5 ปี ยกเว้น ผู้สมัครที่เป็นพนักงานราชการ ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

  (3) เป็นผู้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ มติ ข้อก�าหนด และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามระเบียบ ข้อบังคับที่สหกรณ์

ก�าหนด

  (4) ไม่เคยต้องค�าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ�าคุก เว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ

  (5) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐหรือ

เอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่

  (6) ไม่เคยถูกให้พ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการด�าเนินการ หรือมีค�าวินิจฉัย 

เป็นทีส่ดุของนายทะเบยีนสหกรณ์ให้พ้นจากต�าแหน่งประธานกรรมการ หรอืกรรมการด�าเนนิการตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ 

พ.ศ.2542 มาตรา 22(4)

  (7) ไม่เคยถูกท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติให้ถอดถอนออกจากต�าแหน่งประธานกรรมการหรือ

กรรมการด�าเนินการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่

  (8) ไม่เคยจงใจหรือเจตนาผิดนัดการส่งเงินงวดช�าระหนี้ ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยในระยะเวลา 2 ปี 

ทางบัญชีจนถึงวันรับสมัคร

  (9) ไม่มีต�าแหน่งเป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ประจ�าของสหกรณ์
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  (10)  กรรมการสรรหาของสหกรณ์ท่ีได้รับการแต่งตั้งผู ้ใด หากมีความประสงค์จะสมัครเป็น 

คณะกรรมการด�าเนินการ ต้องลาออกจากการเป็นกรรมการสรรหา และให้ประธานกรรมการสรรหาแต่งตั้งผู้อื่น 

เป็นกรรมการสรรหาแทน

  (11)  ไม่เป็นผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการด�าเนินการมาแล้ว 2 วาระติดต่อกัน

หมวดที่ 3

คณะกรรมการสรรหา

 ข้อ 5 คณะกรรมการสรรหา

  ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาประจ�าส�านกังานสหกรณ์ คณะกรรมการ

สรรหาประจ�าเขตการสรรหา (ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1-8 และกอง/ส�านักส่วนกลาง) และแต่งตั้ง 

คณะกรรมการสรรหาประจ�าหน่วยสรรหา (กอง ส�านกั หน่วยงาน ศนูย์วจิยัของกรมวชิาการเกษตร กรมการข้าว และ

กรมหม่อนไหม) ทั้งนี้ หน่วยสรรหา และเขตการสรรหาปรากฏตามระบุในเอกสารแนบท้ายระเบียบนี้

  ให้คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่ด�าเนินการสรรหาผู้สมัครเป็นคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์  

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ให้ส�าเร็จลุล่วงได้ตามความจ�าเป็น เหมาะสม และประหยัด อาทิ  

การรับสมัครและการตรวจสอบคุณสมบัติ การประชาสัมพันธ์ การประเมินผลการสรรหา การควบคุมตรวจสอบ 

การสรรหา อาคารสถานที่ เป็นต้น

  ให้คณะกรรมการสรรหา มอี�านาจวนิจิฉยัชีข้าดปัญหา ข้อโต้แย้ง ข้อร้องเรยีนทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิการ

สรรหา และให้ถือว่าค�าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการสรรหาเป็นที่สุด

หมวดที่ 4

การรับสมัครและการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหา

 ข้อ 6 การรับสมัครเพื่อรับการสรรหา

  (1) ให้สหกรณ์โดยคณะกรรมการด�าเนินการพจิารณาก�าหนด วนั เวลา หลกัเกณฑ์และวธิกีารรบัสมคัร

และลงคะแนนสรรหา ก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีไม่น้อยกว่า 100 วัน โดยคณะกรรมการสรรหาต้องจัดให้

มกีารด�าเนนิการสรรหาให้แล้วเสรจ็ภายใน 60 วัน ก่อนวนัประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี ทัง้นี ้หากการด�าเนนิการสรรหา

ในรอบแรกเกดิปัญหา ให้คณะกรรมการสรรหาด�าเนนิการสรรหารอบทีส่องให้แล้วเสรจ็ ภายใน 30 วนั ก่อนวนัประชมุ

ใหญ่สามัญประจ�าปี 

  (2) สมาชิกท่ีประสงค์จะสมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ให้ยื่นใบสมัคร

พร้อมเอกสารหลกัฐานตามทีค่ณะกรรมการสรรหาก�าหนดด้วยตนเอง หรือทางไปรษณย์ีหรือมอบหมายให้บคุคลอืน่

เป็นผู้ยื่น ใบสมัครแทนโดยมีหนังสือมอบอ�านาจ

   บุคคลผู้ได้รับมอบอ�านาจให้เป็นผู้ยื่นใบสมัครแทนต้องไม่เป็นบุคคล ดังนี้

   1) กรรมการด�าเนินการหรือกรรมการสรรหา

   2) เจ้าหน้าที่สหกรณ์
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  (3) กรณีท่ีส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ ให้นับวันที่ส�านักงานสหกรณ์ได้รับเอกสารและลงทะเบียน 

รับเอกสาร นั้น หากพ้นก�าหนดดังกล่าวให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นสละสิทธิ์

  (4) ผู้สมัครจะสมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ และกรรมการด�าเนินการในคราวเดียวกัน

มิได้

  (5) กรณีผู้ที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการที่ยังอยู่ในวาระ ประสงค์จะสมัครรับการสรรหาเป็น

ประธานกรรมการ ให้ยื่นใบสมัครพร้อมใบลาออกจากการเป็นกรรมการด�าเนินการ การลาออกจากกรรมการ 

ด�าเนินการ เมื่อได้ยื่นแล้วจะเพิกถอนมิได้ และให้มีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีเป็นต้นไป

  (6) การตรวจสอบคณุสมบัตแิละหลกัฐานของผูส้มคัร ต้องด�าเนนิการให้เสรจ็สิน้ไม่เกิน 20 วนัท�าการ 

หลังวันปิดรับสมัคร และให้คณะกรรมการสรรหาประจ�าส�านักงานสหกรณ์ด�าเนินการจับฉลากหมายเลขประจ�าตัว 

ผู้สมัคร

 ข้อ 7 การประกาศรายชื่อผู้สมัครรับการสรรหา

  (1) เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการรับสมัครให้ประกาศรายชื่อ และหมายเลขประจ�าตัวผู ้สมัครทั้งหมด  

ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมท้ังปิดประกาศรายช่ือผู้สมัครไว้ที่บริเวณส�านักงานของสหกรณ์ กรมการข้าว และกรม 

หม่อนไหม รวมทัง้ ส่งประกาศให้หน่วยงานตวัแทนสหกรณ์ทกุแห่งทราบด้วย ผู้สมคัรรายใดไม่มชีือ่ในประกาศสหกรณ์ 

สามารถท�าหนังสือโต้แย้งต่อคณะกรรมการสรรหาได้ภายใน 15 วัน นับจากวัน ที่ประกาศผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการสรรหาให้ถือเป็นที่สุด

  (2) ในกรณทีีผู่ส้มคัรคนใดขอถอนการสมคัรรับการสรรหา ให้ท�าเป็นหนงัสือยืน่ต่อประธานกรรมการ

สรรหาประจ�าส�านักงานสหกรณ์ภายใน 15 วันท�าการ นับจากวันที่ประกาศ และให้ประธานกรรมการสรรหาประจ�า

ส�านักงานสหกรณ์ ประกาศเพิกถอนการสมัครของผู้สมัครรายนั้น และให้เจ้าหน้าที่ถอนชื่อและเลขประจ�าตัว 

ออกทันที โดยให้คง เลขประจ�าตัวผู้สมัครรายอื่นไว้ตามเดิม และห้ามผู้ที่ถอนการสมัครเข้ารับการสมัครใหม่

หมวดที่ 5

การลงคะแนนสรรหาและการประกาศผล

 ข้อ 8 การลงคะแนนสรรหา

  (1) ให้สหกรณ์ตรวจสอบและจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกที่มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหารายชื่อ หมายเลข

สมาชิก ให้แก่สมาชิกโดยผ่านหน่วยงานตัวแทนสหกรณ์ต้นสังกัดของสมาชิก ก่อนวันลงคะแนนสรรหาไม่น้อยกว่า 

60 วัน ส�าหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการบ�านาญ หรือพ้นจากราชการแล้ว ให้สหกรณ์จัดส่งให้สมาชิกโดยตรง ณ ที่อยู่

ของสมาชิก 

  (2) ในการใช้สิทธิ์ลงคะแนนของสมาชิก ส�าหรับต�าแหน่งประธานกรรมการ 1 คน ส่วนต�าแหน่ง

กรรมการด�าเนินการ ให้ลงคะแนนได้ตามจ�านวนที่สหกรณ์ประกาศ

  (3) ในการรวบรวมผลคะแนนการสรรหา ให้ด�าเนนิการโดยเปิดเผย ณ หน่วยสรรหา และให้ส่งคะแนน

ไปยงัคณะกรรมการสรรหาประจ�าเขตภายใน 24 ชัว่โมง นบัจากเวลาการปิดการลงคะแนนสรรหาและคณะกรรมการ

สรรหาประจ�าเขตส่งผลคะแนนให้คณะกรรมการสรรหาประจ�าส�านักงานสหกรณ์ภายใน 48 ชั่วโมง แล้วให้รายงาน

ผลคะแนนการสรรหาต่อคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ในการประชมุ เพือ่พจิารณาและประกาศให้สมาชกิทราบ 
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แล้วส่งให้คณะกรรมการเลอืกตัง้ด�าเนนิการต่อไป ทัง้นี ้ให้หน่วยสรรหาเก็บบตัรลงคะแนนสรรหา ไว้ในกล่องปิดผนกึ

และลงลายมือชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาประจ�าหน่วยไว้ตรวจสอบภายใน 45 วัน 

  (4) การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ จะมีผลสมบูรณ์เมื่อคณะกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ ได้รายงานผลการสรรหากรรมการด�าเนนิการ ให้คณะกรรมการเลือกต้ังและด�าเนนิการเลือกต้ังในทีป่ระชมุ

ใหญ่สามัญประจ�าปีตามระเบียบว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งที่ก�าหนด

 ข้อ 9 ในกรณีท่ีไม่มีหรือมีผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการด�าเนินการไม่ครบหรือ

ครบตามจ�านวนทีจ่ะด�าเนนิการสรรหาในปีใด ให้มกีารลงคะแนน โดยผู้สมคัรแต่ละรายต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 20 ของผู้ที่มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนทั้งหมด จึงจะถือว่าเป็นผู้ได้รับการสรรหา

  ในกรณทีีม่ผีูส้มคัรรบัการสรรหาเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการด�าเนนิการ เกนิกว่าจ�านวนทีจ่ะ

ด�าเนินการสรรหาในปีนั้น ให้มีการลงคะแนนสรรหาโดยผู้สมัครแต่ละรายไม่ต้องใช้เกณฑ์คะแนนร้อยละ 20 ของ 

ผู้ที่มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนทั้งหมด

  ส�าหรับจ�านวนผู้ได้รับการสรรหาที่ขาดอยู่ หรือยังไม่มีผู้ได้รับการสรรหา (ถ้ามี) ให้ผู้แทนสมาชิกเสนอ

ชื่อสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 15 คน ให้ที่ประชุมใหญ่

สามัญประจ�าปีพิจารณาเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการด�าเนินการ เฉพาะในส่วนที่ขาดอยู่ เพื่อให ้

ครบถ้วนตามจ�านวนที่ข้อบังคับก�าหนด

หมวดที่ 6

ข้อปฏิบัติของผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา

 ข้อ 10  ผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาต้องไม่กระท�าการใด ๆ ซ่ึงเป็นการฝ่าฝืนระเบียบและท�าให้

กระบวนการสรรหาไม่ยุติธรรม และต้องปฏิบัติตามข้อห้ามหรือข้อควรปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

  10.1 ด้านผู้สมัครรับการสรรหา

    (1) ห้ามมิให้ผูส้มคัรรบัการสรรหา ให้หรอืสญัญาว่าจะให้ ซึง่สิง่ของ ทรพัย์สนิ หรอืผลประโยชน์ 

อื่นใด หรือซื้อขายสิทธิ์การลงคะแนน เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหาลงคะแนนเสียงให้ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนน

เสียง แก่ตนด้วยประการใด ๆ การกระท�าดังกล่าวให้รวมหมายถึงบุคคลผู้กระท�าการแทนผู้สมัครรับการสรรหาด้วย

    (2) ห้ามมิให้ผู้ใด กระท�าการโดยหลอกลวง บังคับ หรือข่มขู่ หรือใช้อ�านาจในต�าแหน่งหน้าที่

ราชการบังคับหรือชักจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา ลงคะแนนเสียงให้ผู้สมัครรับการสรรหา เพื่อการลงคะแนน

เสียงแก่ผู้สมัครคนใดหรือทีมใด

    (3) การหาเสยีง ให้กระท�าได้โดยการบอกกล่าวหรอืเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ตนเอง ด้วยเอกสาร 

สื่อสิ่งพิมพ์ หรือระบบเทคโนโลยีสานสนเทศต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ Facebook line sms ฯลฯ โดยต้องกระท�าด้วย

ถ้อยค�าที่สุภาพ ไม่กล่าวโจมตีให้ร้ายผู้สมัครรายอื่น ๆ และไม่ใช้ถ้อยค�าอันเป็นเท็จ



161

สห
กร

ณ
์ออ

มท
รัพ

ย์ก
รม

วิช
าก

าร
เก

ษต
ร 

จ�า
กัด

  10.2 ด้านผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนสรรหา

    (1) ผูม้สีทิธิล์งคะแนนสรรหาต้องเป็นสมาชกิสหกรณ์ ก่อนวนัประกาศผู้มสีทิธิล์งคะแนนสรรหา

    (2) การเลอืกผูส้มัคร ควรเลอืกจากผู้มคีวามรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ บริหารกจิการ

ด้านธุรกิจการเงิน มีความซื่อสัตย์ สุจริต และตั้งใจที่จะเข้าไปร่วมบริหารกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์มีความ

มั่นคงและก้าวหน้า เป็นประโยชน์แก่มวลสมาชิก

 ข้อ 11 ในกรณีที่ผู้สมัครรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการด�าเนินการรายใด หรือผู้มีสิทธิ์ 

ลงคะแนนสรรหารายใด เหน็ว่าการด�าเนนิการสรรหามไิด้เป็นไปตามระเบียบด้วยความบรสิทุธิ ์ยตุธิรรม หรอืผูส้มคัร 

หรือตัวแทนของผู้สมัครรายใด กระท�าการฝ่าฝืนระเบียบ หรือประกาศของสหกรณ์ในข้อใด หรือกรณีมีการทุจริต 

ในการลงคะแนนสรรหา ให้ผู้นั้นยื่นข้อร้องเรียนหรือข้อคัดค้านเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการสรรหาประจ�าหน่วย  

โดยต้องลงชื่อนามสกุลจริงและที่อยู่ พร้อมพยานหลักฐานภายใน 5 วัน นับแต่วันประกาศผลการนับคะแนน และให้

คณะกรรมการสรรหาด�าเนินการพิจารณาถ้าหากไม่มีมูลให้ยุติเรื่อง ถ้ามีมูลให้คณะกรรมการสรรหาประจ�าหน่วย

พิจารณา และผลการพิจารณาให้ถือเป็นที่สุด

  ขั้นตอนการด�าเนินการกรณีมีผู้ร้องเรียนการสรรหา

  (1) เชิญผู้ร้องมาให้ข้อมลู พร้อมแสดงหลกัฐานพยานวตัถ ุและพยานบุคคล เพือ่ประกอบการพจิารณา

  (2) คณะกรรมการสรรหาประจ�าหน่วยไต่สวนพยานหลักฐาน และพยานบุคคล

   2.1) ถ้าผู้ร้องไม่มาให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการสรรหาประจ�าหน่วย จะไม่รับพิจารณา

   2.2)  ถ้าผู้ร้องมาให้ข้อมูลและคณะกรรมการสรรหาประจ�าหน่วยไต่สวนแล้ว หากปรากฏว่า 

ไม่มีมูลให้ยุติเรื่อง

   2.3)  ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาไต่สวน แล้วปรากฏว่ามีมูล ให้ด�าเนินการตาม (3) ต่อไป

  (3)  เชิญผู้ถูกร้องมาชี้แจงข้อกล่าวหา ถ้าผู้ถูกร้องไม่มาชี้แจง ถือว่าไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ์ชี้แจง  

คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาตามพยานหลักฐานที่มีอยู่

  ผูร้้องเรยีนจกัต้องรบัผดิชอบต่อข้อร้องเรยีน หรอืคดัค้าน รวมทัง้พยานหลกัฐานทีพ่าดพงิหรอืกล่าวหา

ผู้อื่น ซึ่งอาจมีผลในทางกฎหมาย เป็นคดีแพ่งและคดีอาญา รวมทั้งวินัยข้าราชการเป็นการส่วนตัวด้วย

 ข้อ 12  ในกรณีท่ีผลการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาประจ�าหน่วยปรากฏว่ามีผู้กระท�าผิดตามข้อร้อง

เรียน คัดค้านจริงให้ด�าเนินการ ดังนี้

  (1) ในกรณผีูถ้กูร้องเรยีน คดัค้านว่ากระท�าผดิ เป็นผูส้มคัรรบัการสรรหา และผลการลงคะแนนปรากฏ

ว่าไม่ได้รับการสรรหา ให้ตัดสิทธิ์บุคคลนั้นลงคะแนนสรรหา และตัดสิทธิ์การสมัครเป็นประธานกรรมการ 

หรือกรรมการด�าเนินการ เป็นเวลา 5 ปี และให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งเตือนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้ผู้นั้นทราบ  

พร้อมกับแจ้งผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือนด้วย

  (2) หากผู้สมัครท่ีถูกร้องเรียน คัดค้าน มีผลการลงคะแนนเป็นผู้ได้รับการสรรหา ให้ถือว่าผู้สมัคร 

รายนั้นสิ้นสิทธิ์การเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการด�าเนินการ และตัดสิทธิ์บุคคลนั้นลงคะแนนสรรหา ตัดสิทธิ์

การสมัครเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการด�าเนินการ เป็นเวลา 5 ปี รวมทั้งให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งเตือน

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้ผู้นั้นทราบ พร้อมกับแจ้งผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือนด้วย และให้เลื่อนผู้สมัครที่ได้รับ

คะแนนสรรหาในล�าดับถัดไปเป็นผู้ได้รับการสรรหาแทน
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  (3) ในกรณีที่การร้องเรียนคัดค้าน เกิดจากการกระท�าที่ไม่สุจริต กลั่นแกล้งให้ผู้สมัครรับการสรรหาก็ด ี

หรอืสหกรณ์ก็ด ีได้รบัความเสยีหาย เมือ่ปรากฏหลกัฐานชดัแจ้งผูร้้องเรยีนคดัค้านโดยไม่สจุรติดงักล่าวจะถกูตดัสทิธิ์

การลงคะแนนสรรหา และตดัสิทธิก์ารสมคัรเป็นประธานกรรมการหรอืคณะกรรมการด�าเนนิการ เป็นเวลา 5 ปี และ

ให้สหกรณ์มหีนังสือแจ้งเตอืนพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมให้ ผูน้ัน้ทราบ พร้อมกบัแจ้งผูบ้งัคบับญัชาว่ากล่าวตกัเตอืนด้วย 

รวมทั้งต้องรับผิดชอบต่อค�ากล่าวหา และพยานหลักฐานท่ีพาดพิงหรือกล่าวหาผู้อื่นซ่ึงอาจมีผลทางกฎหมาย  

ทั้งคดีแพ่งและอาญา รวมทั้งวินัยข้าราชการเป็นการส่วนตัวด้วย

 ข้อ 13 ให้ประธานกรรมการด�าเนินการ มอบอ�านาจให้ประธานกรรมการสรรหาแต่งตั้งคณะบุคคลและหรือ

บคุคลเพือ่ปฏบิตักิารตามระเบียบน้ี รวมท้ัง มอี�านาจออกประกาศ วนิจิฉยั ชีข้าดปัญหาเกีย่วกบัการด�าเนนิการสรรหา

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรม

 ข้อ 14 ให้ประธานกรรมการด�าเนินการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

     

 ประกาศ ณ วันที่ ............................. พ.ศ. 2562

 (...................................................)

 ประธานกรรมการด�าเนินการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
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 5.10.2               (ร่าง) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

 ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2562

 

 อาศัยอ�านาจตามความในข้อ 73(8) และ ข้อ 100(12) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร 

จ�ากัด พ.ศ. 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ชุดที่ 43 ครั้งที่ 

11/2561 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 จึงออกระเบียบ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ว่าด้วยวิธีการเลือกต้ัง 

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ”

 ข้อ 2 ระเบยีบนีใ้ห้ใช้บังคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์รับจดทะเบยีนข้อบงัคบั ฉบบัที ่5/2562 

เป็นต้นไป

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้ง คณะกรรมการ

ด�าเนินการ พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 รวมทั้งบรรดาระเบียบ ประกาศ และมติที่ประชุม

คณะกรรมการด�าเนินการ ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ โดยให้ใช้ระเบียบนี้แทน

 ข้อ 4 ในระเบียบนี้

  สหกรณ์ หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

  สมาชิก หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

  ผู้แทนสมาชิก หมายความว่า ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

  คณะกรรมการด�าเนินการ หมายความว่า คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการ

เกษตร จ�ากัด

  รองประธานกรรมการด�าเนินการ หมายความว่า รองประธานคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ ์

ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

  ประธานกรรมการด�าเนินการ หมายความว่า ประธานคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

  กรรมการด�าเนนิการ หมายความว่า กรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร จ�ากดั

  ผู้จัดการ หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

  เจ้าหน้าที่ หมายความว่า เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

  คณะกรรมการเลือกตั้ง หมายความว่า คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังเพ่ือด�าเนินการเลือกต้ัง 

คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

  ผู้ได้รับการเลือกตั้ง หมายความว่า ผู้ได้รับคะแนนจากการเลือกตั้งสูงสุดและรองลงมา ตามล�าดับ

จ�านวนที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้

 ข้อ 5  ให้คณะกรรมการด�าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งขึ้นมาคณะหนึ่ง จ�านวนไม่เกิน 25 คน  

โดยให้ประธานกรรมการด�าเนินการหรือรองประธานกรรมการด�าเนินการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการเลือกตั้ง  

ให้ผู้จัดการ เป็นกรรมการและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการเลือกตั้ง
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 ข้อ 6 ให้คณะกรรมการเลือกตั้งมีหน้าที่ ดังนี้

  (1) ก�าหนดวันรับสมัคร

  (2) ก�าหนดแบบฟอร์มใบสมัคร และบัตรลงคะแนน

  (3) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง และจับฉลากหมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้ง

  (4) ประกาศชื่อพร้อมหมายเลขประจ�าตัว รูปถ่ายและรายละเอียดอื่น ๆ ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง แล้ว

แจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกันก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 7 วัน

  (5) เตรียมสถานที่และการเลือกตั้ง

  (6) จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการทุกต�าแหน่งท่ีว่างลง โดยผู้แทนสมาชิกในที่ประชุม

ใหญ่สามัญประจ�าปี

  ข้อ 7 องค์ประกอบของคณะกรรมการด�าเนินการ ประกอบด้วย

  (1) ประธานกรรมการด�าเนินการ 1 คน

  (2) รองประธานกรรมการด�าเนินการ 3 คน

  (3) กรรมการด�าเนินการ 11 คน

 ข้อ 8 ผู้ที่จะสมัครเป็นคณะกรรมการด�าเนินการ จะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร 

จ�ากัด หรือผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการด�าเนินการ

 ข้อ 9 วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ มีขั้นตอน ดังนี้

  (1) จัดให้มีการลงคะแนนเสียง เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ ตามข้อ 6 ณ สถานที่ประชุม

ใหญ่สามัญประจ�าปี

  (2) เมื่อครบก�าหนดเวลาลงคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการเลือกตั้งปิดหีบบัตรลงคะแนน และ 

ท�าการนับคะแนนโดยเปิดเผย แล้วน�าคะแนนเสียงเลือกต้ังเรียงจากสูงไปหาต�่า ผลการนับคะแนนพิจารณาเรียง 

ตามล�าดับจากมากไปหาน้อยตามจ�านวนกรรมการที่ว่างลงในปีนั้น 

  (3) ในคณะกรรมการด�าเนินการแต่ละชุด ให้มีสมาชิกท่ีเป็นพนักงานราชการได้รับการเลือกตั้ง 

เป็นกรรมการด�าเนินการไม่เกินหนึ่งคน

  (4)  ในกรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันให้มีการจับฉลากว่าผู้ใดได้รับการเลือกตั้ง 

  (5)  ให้ประธานกรรมการเลือกตั้งแจ้งผลการเลือกต้ัง ให้ประธานท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีทราบ 

เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีรับรองผลการเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ ในครั้งนั้น

 ประกาศ ณ วันที่ .........................พ.ศ. 2562 

 (.................................................)

 ประธานกรรมการด�าเนินการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
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 5.11 การพิจารณาการอุทธรณ์ของสมาชิกที่ถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิก

  ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดท่ี 43 คร้ังท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 25 เมษายน 2561  

มีมติให้ นายบุรี ชูบุญ และ นางนนทชา พิมพ์กิจ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ออกจาก

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

ดอกเบีย้ตดิต่อกนัเป็นเวลาถงึสองเดอืนหรอืผดินดัส่งเงนิงวดช�าระหนีดั้งว่านัน้ถงึสามคราว ส�าหรับเงินกูร้ายหนึง่ ๆ ”

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

ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ออกจากสหกรณ์ตามข้อบังคับฯ ข้อ 41(1) “ขาดช�าระค่าหุ้นรายเดือนถึง 

สามงวดติดต่อกันหรือขาดช�าระรวมถึงหกงวด ทั้งนี้ โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการด�าเนินการ”

  นายบรุ ีชบูญุ นางนนทชา พมิพ์กจิ และ นายธนทั พรหมศร ีได้ยืน่อทุธรณ์ต่อคณะกรรมการด�าเนนิการ 

ชุดที่ 43 ภายในก�าหนด และสหกรณ์รับค�าร้องแล้วมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561

  ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับฯ ข้อ 41 วรรคท้าย “สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อ 

ท่ีประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการด�าเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก 

ค�าวินิจฉัยของที่ประชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด”

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม  

 5.12 การปรับปรุงสวัสดิการเพื่อการเข้ารับรักษาพยาบาล

  ปรบัขึน้ค่าสวสัดกิารเพือ่การเข้ารบัรกัษาพยาบาลสมาชกิ จากเดมิวันละ 300 บาท เป็นวนัละ 400 บาท 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม

 5.13 การปรับปรุงค่าตอบแทนสมาชิก และค่าตอบแทนกรรมการ 

  1. ปรับขึ้นค่าตอบแทนการประชุมกลุ่มสมาชิกและลงคะแนนสรรหา จากเดิมคนละ 100 บาท เป็น

คนละ 200 บาท 

  2. ปรบัขึน้ค่าตอบแทนผูแ้ทนสมาชกิในการประชุมใหญ่สามัญ จากเดิมวันละ 250 บาท เป็น 300 บาท

  3. ปรับขึ้นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ เพิ่มขึ้น 200 บาท 

  4. ปรับขึ้นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการบริหารเงิน

และการลงทุน คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ เพิ่มขึ้นคนละ 200 บาท ต่อครั้ง 

  5.  ปรับขึ้นค่าเดินทางแบบเหมาจ่ายของกรรมการ เจ้าหน้าที่ จากเดิม กิโลเมตรละ 2 บาท เป็น

กิโลเมตรละ 2.50 บาท 

  6.  ปรับขึ้นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง และคณะท�างานอื่น ๆ คนละ 100 บาท ต่อครั้ง

  7.  จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการ คนละ 300 บาท 

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ที่เคารพรักทุกท่าน

 รายงานกจิการประจ�าปี 2561 นี ้จดัท�าขึน้เพือ่รายงานผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์

ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ�ากัด ชุดที่ 43 น�าเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร เอกสารเล่มนี้ 

ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

 ส่วนท่ี 1 แผนกลยทุธ์ 3 ปี ( 2562 - 2564) รายงานผลการด�าเนนิงานและกจิกรรมของสหกรณ์ประจ�าปี 2561 

รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน สมาชิก 

ทุกคนจะได้รับรู้ถึงการด�าเนินกิจการสหกรณ์ของเราว่า เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงเป็นที่พึ่งของสมาชิก

 ส่วนที่ 2 เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 ซึ่งมีสาระที่ส�าคัญคือ การเลือกตั้ง 

คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 44 โดยผู้แทนสมาชิก การจัดสรรก�าไรสุทธิ แผนงานและงบประมาณ รายได้ –  

รายจ่าย ประจ�าปี 2561 การพจิารณาปรบัปรงุและแก้ไขข้อบงัคบัรวมทัง้ระเบยีบต่างๆ เพ่ือให้เหมาะสมสถานการณ์

ปัจจุบัน

 ในวาระดิถีขึน้ปีใหม ่2562 นี้ ขอให้สมาชิกทุกทา่น ประสบแต่ความสุขคดิหวงัสิ่งใดขอให้สมหวังดงัที่ประสงค์ 

ขอให้สิง่ศักดิส์ทิธิท่ี์ทกุท่านเคารพนบัถอือภบิาลคุม้ครองท่าน และครอบครวัปลอดภยัจากภยนัตรายทัง้หลายทัง้ปวง 

มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป

คณะจัดท�ารายงานกิจการประจ�าปี 2561

รายชื่อคณะผู้จัดทำา

 1. ว่าที่ร้อยตรีจตุรภัทร  รัตนวิสาลนนท์ ประธานคณะท�างาน

 2. นายอุดร เจริญแสง คณะท�างาน

 3. นายกอบเกียรติ์ บันสิทธิ์ คณะท�างาน

 4. นายวินัย ชื่นจิตต์ คณะท�างาน

 5. นายวุฒิ  นิพนธ์กิจ คณะท�างานและเลขานุการ



168

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
�าป

ี 2
56

1

บันทึก
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