จดทะเบียนก่อตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ปีพุทธศักราช 2471 เมื่อ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 โดยใช้ชื่อว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย
จำ�กัดสินใช้ และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด เมื่อ
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2512 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ปีพุทธศักราช 2511
จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันสำ�นักงานตั้งอยู่เลขที่
143 ถนนประจักษ์ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
โทรศัพท์ 0-4241-1334, 0-4242-0495, 062-3089190, 098-5841680
โทรสาร 0-4242-0746

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๔ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

วัดสิริมหากัจจายน์ หรือ วัดธาตุ
พระธาตุหนองคาย หรือ พระธาตุกลางน�ำ้ เดิมชือ่ พระธาตุหล้า
หนอง เป็นพระธาตุที่หักพังอยู่กลางล�ำน�้ำโขง เป็นที่ประดิษฐาน
พระบรมธาตุฝ่าพระบาท เก้าพระองค์ตามต�ำนานอุรังคธาตุ หรือ
ต�ำนานพระธาตุพนม จากการส�ำรวจใต้นำ�้ ของหน่วยโบราณคดีภาค
7 พบว่าองค์พระธาตุมฐี านกว้างด้านละ 17.2 เมตร ย่อมุมทีฐ่ าน และ
มีความสูงประมาณ 28.5 เมตร หักออกเป็น 3 ท่อน สันนิษฐานว่า
น่าจะสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 20–22 เนื่องจากมีรูปร่างคล้าย
พระธาตุบังพวน
บริเวณวัดธาตุแห่งนี้ มีพื้นที่ไม่ต�่ำกว่า 100 ไร่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น�้ำ
โขง พอถึงฤดูน�้ำหลากแม่น�้ำโขงได้ไหลเชี่ยวกรากจะกัดเซาะตลิ่งบริเวณวัดธาตุ จนพังทลายหายไป ซึ่งตามพงศาวดารย่อ
เมืองเวียงจันทร์ตีพิมพ์ในหนังสือชุดประชุมพงศาวดารภาค 70 ได้บันทึกไว้ ว่า “ ศักราชได้ 209 ปีเมิงมด เดือน 9 ขึ้น 9
ค�่ำ วันศุกร์ยามแลงใกล้ค�่ำมื้อฮับไค้ พระธาตุใหญ่หนองคายเพ(พัง)ลงน�้ำของมื้อนั้นแล “ค�ำนวณตามปฏิทินไทย
ปัจจุบันทางจันทรคติตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 9 ค�่ำ เดือน 9 ปีมะแม นพศก จ.ศ. 1209 ส่วนทางสุริยคติ ตรงกับวัน
ศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2390
ฟรองซัวส์ การ์นิเยร์ ชาวฝรั่งเศส หนึ่งในคณะส�ำรวจอินโดจีนในอาณาจักรล้านช้าง ได้วาดภาพลายเส้นของพระ
ธาตุหล้าหนอง ไว้เมื่อปี พ.ศ. 2411 พร้อมค�ำบรรยายภาพ ว่า “ปิรา
มิด หรือองค์พระธาตุ ตั้งอยู่บนพื้นที่รูปครึ่งวงกลมที่ถูกตัดขาดจาก
ฝั่งแม่น�้ำด้านขวา หรือฝั่งไทย โดยปิรมิดแห่งนี้ ถูกน�้ำพัดขาดจากที่
ตั้งเดิมบนริมฝั่งสิบปีมาแล้ว และยังเอียง ลงสู่น�้ำราวกับเรืออับปาง
ที่พร้อมจะจมลง”
ปัจจุบันองค์พระธาตุจมอยู่กลางแม่น�้ำโขงห่างจากฝั่ง
ไทย 180 เมตร องค์พระธาตุก่อด้วยอิฐถือปูน ล้มตะแคงไปตาม
กระแสน�้ำ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีฐานเหลี่ยมมุมฉาก โดย
ด้านหนึง่ โผล่ขนึ้ มาเหนือน�ำ้ เพียงครึง่ ฐาน องค์พระธาตุมรี ปู ทรงทาง
สถาปัตยกรรมเท่าทีย่ งั เหลืออยูเ่ ป็นชัน้ ฐานเขียง 2 ชัน้ ฐานสีเ่ หลีย่ ม
ย่อเก็จต่อขึ้นมาอีก 4 ชั้น จึงเป็นเรือนธาตุ ต่อด้วยบัวลูกแก้ว อีก 2 ชั้น ความสูงของเจดีย์เฉพาะส่วนที่สัมผัสได้ 12.20 เมตร
ความกว้างของฐานองค์พระธาตุชั้นล่างสุด 15.80 เมตร
พระธาตุหล้าหนอง เป็นทีเ่ คารพสักการะของชาวหนองคาย และ
ชาวบ้านได้จดั งานประเพณีเกีย่ วกับพระธาตุในทุกปี คือประเพณีบญ
ุ บัง้ ไฟ
เดือน 6 เพื่อจุดถวายองค์พระธาตุ ในวันแรม 1 ค�่ำ เดือน 6 พิธีบวงสรวง
องค์พระธาตุ วันขึน้ 14 ค�ำ่ เดือน 11 ถวายปราสาทผึง้ วันขึน้ 15 ค�ำ่ เดือน
11 และการแข่งเรือยาววันออกพรรษาทุกปี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
การที่องค์พระธาตุจมลงไปในแม่น�้ำโขง ท�ำให้ชาวหนองคาย
ต้องการบ�ำรุงรักษาพุทธสถานแห่งนี้ไว้ จึงร่วมกันท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธ
ศาสนาให้คงอยู่ การสร้างองค์พระธาตุหล้าหนองจ�ำลองขึ้น แล้วบรรจุ
ชิ้นส่วนพระธาตุองค์จริงเข้าไว้ข้างใน และปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมฝั่ง
แม่นำ�้ โขงขึน้ โดยขนาดพระธาตุองค์จำ� ลอง ฐานกว้าง 10×10 เมตร ความ
สูงประมาณ 15 เมตร พร้อมทั้งการเสริมสร้างเสถียรภาพตลิ่งและป้องกัน
การกัดเซาะตลิ่งตลอดความยาว 194 เมตร

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๔
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี ๒๕๖๔
วันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕

ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย อำ�เภอเมือง จังหวัดหนองคาย
แบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากศูนย์กลางไปยังจุดย่อย ๑๑ จุด

สารประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด

เรียน คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2564 จะได้ด�ำเนินการขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 ใน
รูปแบบการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้สถานทีห่ อ้ งประชุม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นศูนย์กลางการจัดประชุม และส่งต่อไปยังสถานที่จัดประชุมตาม
เขตเลือกตั้งที่ก�ำหนด
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ชุดที่ 61 ได้มุ่งมั่นท�ำงาน
ตามนโยบาย “บริหารโปร่งใส บริการฉับไว ใส่ใจสมาชิก” ได้ดูแลเอาใจใส่สมาชิกที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-2019(COVID-19) โดยจัดให้มีการลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ การปรับโครงสร้างหนี้ การพักช�ำระหนี้ เพิ่มสวัสดิการส�ำหรับข้าราชการที่เกษียณ
อายุราชการปีละ 1,000 บาท สวัสดิการส�ำหรับสมาชิกถึงแก่กรรมโดยมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่
12 ปีขึ้นไป ให้รายละ 600,000 บาท และสวัสดิการอื่น ๆ ให้กับสมาชิก เช่น น�้ำท่วม อัคคีภัย และ
วาตภัย ที่อยู่อาศัยของสมาชิก นอกจากนั้นยังมีการรักษาสมาชิกที่เกิดปัญหาด้านการช�ำระหนี้ โดย
การยืดหยุ่นขยายเวลาช�ำระหนี้ ไม่ให้สมาชิกออกจากการเป็นสมาชิก และไม่ฟ้องสมาชิก ไม่ไล่ออก
หรือฟ้องบังคับคดีขายทอดตลาด
ผลการด�ำเนินงานเป็นที่น่าพอใจของสมาชิก สร้างความศรัทธา เชื่อมั่นในระดับน่าพอใจ
จากบุคคลภายใน หน่วยงาน และผู้มีส่วนได้เสียเป็นอย่างดี
ในโอกาสนี้ ผมขออ�ำนวยอวยพรให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ทุกท่าน
ได้พบแต่ความสุข ความเจริญ ในหน้าที่การงานยิ่ง ๆ ขึ้นไป พ้นจากโรคภัยพิบัติอันตรายทั้งปวงเทอญ

( นายเจริญ สอนค�ำหาญ )
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด

ที่ 2491 / 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด
143 ถนนประจักษ์ ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000

					

7 ธันวาคม 2564

เรื่อง

เชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2564

เรียน

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด จำ�นวน 1 เล่ม
		
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด ได้กำ�หนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปี 2564 พร้อมการเลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการ ประจำ�ปี 2565 ในวันเสาร์ ที่ 8 มกราคม 2565
เริม่ เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ทัง้ นี้ จะดำ�เนินการจัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
		
1. จุดศูนย์กลางการประชุม ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย
และถ่ายทอดเชื่อมโยงไปจุดย่อยอีก 11 จุด
		
2. จัดการประชุมแบบการแสดงตนโดยให้ผเู้ ข้าร่วมอืน่ รับรองการแสดงตนก่อนหรือระหว่าง
การประชุม (ให้สมาชิกไปแสดงตนเข้าร่วมประชุมและเลือกตัง้ กรรมการดำ�เนินการตามจุดทีส่ หกรณ์ก�ำ หนด)
		
3. จัดการเลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการโดยวิธีตรงและลับแบบหย่อนบัตรเลือกตั้งตามจุด
ประชุม และหน่วยเลือกตั้งที่สหกรณ์ กำ�หนด		
		
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด จึงขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุม และเลือกตั้ง
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญ สอนคำ�หาญ)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด
ฝ่ายบริหารสำ�นักงาน
โทร. 042-411334, 042-420495
โทรสาร 0-4242-0746
Email :nktsc.org@gmail.com

การกำ�หนดสถานที่ในการจัดประชุมใหญ่ประจำ�ปี 2564 โดยแบ่งตามเขตเลือกตั้งดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 จำ�นวน 4 หน่วย
		
		
		
		

1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
2. โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
3. โรงเรียนท่าบ่อ (มัธยม)
4. โรงเรียนพานพร้าว (มัธยม)

เขตเลือกตั้งที่ 2 จำ�นวน 3 หน่วย
		
		
		

1. สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
2. โรงเรียนอนุบาลจุมพล (ประถม)
3. โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย (มัธยม)

เขตเลือกตั้งที่ 3 จำ�นวน 4 หน่วย
		
		
		
		

1. โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำ�นวยศิลป์ อ.เมืองบึงกาฬ
2. โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ
3. วิทยาลัยเทคนิคเซกา
4. โรงเรียนอนุบาลปากคาด

เขตเลือกตั้งที่ 4 จำ�นวน 1 หน่วย
		

1. วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

สารบัญ
										

สารจากประธานกรรมการ
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2564
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2564
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		 3.2 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2565
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ประจ�ำปี 2564
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ข้อร้องเรียนและผลของข้อร้องเรียน
71
การพิจารณาอนุมัติงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุด
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		 5.4 เรื่อง
				
		 5.5 เรื่อง
				
		 5.6 เรื่อง
				
		 5.7 เรื่อง
				
				
		 5.8 เรื่อง
				
				
		 5.9 เรื่อง
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การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย การเลือกตั้ง
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
พ.ศ. 2555 ข้อ 10
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การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู		
หนองคาย จ�ำกัด พ.ศ. 2555 ข้อ 10
149
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 67
153
แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด พ.ศ. 2555 ข้อ 6
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ		

ภาคผนวก

-
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาสหกรณ์ และผู้ให้การสนับสนุนกิจการสหกรณ์
คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 61 ประจ�ำปี 2564
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2564-2565
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
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รายงานประจำ�ปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
ชุดที่ 61 ประจ�ำปี 2564

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
อ�ำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2563
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		 3.1 เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2565
		 3.2 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2565
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
			 4.1 เรื่อง รายงานกิจการทั่วไปและการเงิน
			 4.2 เรื่อง การด�ำเนินงานด้านเงินทุนอื่น ๆ
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			 4.4 เรื่อง รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการ
				
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ประจ�ำปี 2564
			 4.5 เรื่อง ประกาศรายชื่อคณะกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2564
					
					

ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2564 – 2565 และประกาศการแต่งตั้ง
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาสหกรณ์ ประจ�ำปี 2564

			 4.6 เรื่อง รายงานผลประโยชน์ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
					 ผู้จัดการ ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์
			 4.7 เรื่อง ข้อร้องเรียนและผลของข้อร้องเรียน
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					 ด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด พ.ศ.2555
					 ข้อ 10
			 5.8 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด 		
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			 5.9 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 67

			 5.10 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
ชุดที่ 61 ประจ�ำปี 2564

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
อ�ำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

-----------------------------------------------------------------

ผู้มาประชุม
1. นายเจริญ สอนค�ำหาญ				
ประธานกรรมการ
2. กรรมการด�ำเนินการ...........................................................คน
3. ผู้ตรวจสอบกิจการ..............................................................คน
4. สมาชิก................................................................................คน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1...............................................................................................สหกรณ์จังหวัดหนองคาย
2...............................................................................................ผู้สอบบัญชี
3...............................................................................................
4...............................................................................................
5...............................................................................................
6...............................................................................................
7...............................................................................................
8...............................................................................................
9...............................................................................................
เริ่มประชุม..........................................น.
นายเจริญ สอนค�ำหาญ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมใหญ่
สามัญ ประจ�ำปี 2564 แล้วด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
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วัดไทย อ�ำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ที่มา : https://www.mahatsachan.com/travel-tips/isaan/8168

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รายงานประจำ�ปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

ระเบียบวาระที่

1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1
		
		
		
		
		
		
		
		
		

แนะน�ำผู้เข้าร่วมประชุม
1).........................................................................................
2).........................................................................................
3).........................................................................................
4).........................................................................................
5).........................................................................................
6).........................................................................................
7).........................................................................................
8).........................................................................................
9).........................................................................................
10).........................................................................................

1.2 การด�ำเนินการประชุม เป็นการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2564 พร้อมการเลือกตั้ง
กรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากศูนย์กลางการ
ประชุมที่ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย และถ่ายทอดเชื่อมโยงไป
จุดย่อยอีก 11 จุด โดยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ซึ่งมีสมาชิกทั้งสิ้น 6,491 คน
1.3 ข้อบังคับหรือระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่
		 1) องค์ประชุม สมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งหรือไม่น้อยกว่า 100 คน
		 2) การประชุมให้พิจารณาเฉพาะเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม
		 3) การอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นให้ด�ำเนินการ ดังนี้
			 (1) ยกมือเพื่อขออนุญาต
			 (2) ประธานอนุญาตให้อภิปราย หรือแสดงความคิดเห็น
			 (3) แนะน�ำตัว แจ้งเลขทะเบียนสมาชิกประจ�ำตัว (ถ้าจ�ำได้) และอภิปรายหรือ
				 แสดงความคิดเห็น
มติที่ประชุม.....................................................................................................................
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ผาชมหมอก อ�ำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ที่มา : https://th.worldorgs.com/

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2563

รายงานประจำ�ปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

ระเบียบวาระที่

2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2563
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ชุดที่ 60 ประจ�ำปี 2563
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563
ณ หอประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย (แห่งใหม่) ถนนหนองคาย–โพนพิสัย
อ�ำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
**************
ผู้มาประชุม
	- สมาชิก	 จ�ำนวน 5,956 คน
ผู้ไม่มาประชุม
	- สมาชิก

จ�ำนวน

360 คน

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ดร.อัมพร พินะสา		
2. นายสะอาด แสงรัตน์		
3. นางสาวศุภราดา โยธาทัย		
4. นายประเทือง กลิ่นคล้ายกัน		
5. นายอาทิตย์ อัมไพ		
6. นายจินดา อุปฮาด		
7. นายองค์อาจ ธาตุวิสัย		
8. นายสุเมธ พุทธิพรไพศาล		
				

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
หัวหน้าส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ผู้สอบบัญชี
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
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9. นายเสกสรร ไตรทิพย์
			
10. นายพูนลาภ รัตนาคณหุตานนท์
			
11. นายดนุพันธ์ พจน์พงษ์
			
12. นางสาวสุดารัตน์ รัตนประภา
			
13. นายทวี รัตนา
			
14. ดร.อนันต์ พันนึก
15. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์
16. นางอนงค์ พูลสง่า
			
17. นายอุดมภูเบศวร์ สมบูรณ์เรศ
18. นายสมใจ วิเศษทักษิณ
			
19. นายสวัสดิ์ มูลศรี
20. นางอ้อมขวัญ คงทัน
21. นายสมพงษ์ อินทะชัย

ผู้อ�ำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์
ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1
ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
ทนายความ ส�ำนักงานทนายความ
โกเมนทร์ สงค์ประเสริฐ
ทนายความ ส�ำนักงานทนายความ
โกเมนทร์ สงค์ประเสริฐ
ผู้ให้การสนับสนุนกิจการสหกรณ์
ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง
ที่ปรึกษา และกรรมการเลือกตั้ง
ที่ปรึกษา และกรรมการเลือกตั้ง
ตัวแทนที่ปรึกษา และกรรมการเลือกตั้ง
(แทนผอ.สพป.บึงกาฬ)
กรรมการและเลขานุการเลือกตั้ง
ผู้ให้การสนับสนุนกิจการสหกรณ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการเลือกตั้ง
ผู้จัดการสหกรณ์
ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์
ประธานอนุกรรมการเลือกตั้ง

		 เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
		 นายเจริญ สอนค�ำหาญ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม
ใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2563
ประธานกล่าวเปิด
		 ท่านทีป่ รึกษา นายทะเบียนสหกรณ์ คณะกรรมการ สมาชิก และผูเ้ ข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ทุกท่าน
		 ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึง่ เป็นการประชุมใหญ่
สามัญ ประจ�ำปี 2563 ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 60 ซึ่งได้ด�ำเนินการประชุมตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูหนองคาย จ�ำกัด ข้อ 61 ที่ก�ำหนดไว้ว่า ให้คณะกรรมการด�ำเนินการนัดบรรดาสมาชิกมาประชุม
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กันเป็นการประชุมใหญ่สามัญ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด สิ้นปีทางบัญชีเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 และก�ำหนด
นัดประชุมในวันนี้
		 บัดนี้ ผมขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2563 ตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไปนี้
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะน�ำที่ปรึกษา คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุม
1) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
		 (1) ดร.อัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
		 (2) นายสะอาด แสงรัตน์ ข้าราชการบ�ำนาญ ต�ำแหน่งเดิม
				
ผู้อ�ำนวยการ สปจ.หนองคาย
2) ที่ปรึกษา
		 (1) ดร.อนันต์ พันนึก
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
				
หนองคาย เขต 1
		 (2) ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
				
หนองคาย เขต 2
3) ผู้ให้การสนับสนุนกิจการสหกรณ์
		 (1) นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
				
เขต 21
		 (2) นายธีระวุฒิ เจริญราษฎร์ ข้าราชการบ�ำนาญ ต�ำแหน่งเดิม ผู้อ�ำนวยการ สพป.
				
หนองคาย เขต 1
		 (3) นายทวี รัตนา
ข้าราชการบ�ำนาญ ต�ำแหน่งเดิม ผู้อ�ำนวยการ สปจ.
				
หนองคาย
4) คณะกรรมการด�ำเนินการ
		 (1) นายเจริญ สอนค�ำหาญ
ประธานกรรมการ
		 (2) นายสมบูรณ์ วิชิต
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
		 (3) นายวิสุทธิ์ จันทะ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
		 (4) นายประหยัด โพนสิงห์
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
		 (5) นายสมพงษ์ วงละคร
กรรมการ เขต 1 (กรรมการและเลขานุการ)
		 (6) นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ
กรรมการ เขต 1
		 (7) นางมยุเรศ โคตรชมภู
กรรมการ เขต 1
		 (8) นายสัมฤทธิ์ ไกยราช
กรรมการ เขต 1
		 (9) นายสมบูรณ์ สุบิน
กรรมการ เขต 1
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		 (10) นายไพทูรย์ บริจาค
		 (11) นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร
		 (12) นายชูศักดิ์ สุทธศรี
		 (13) นายอักษร สมภักดี
		 (14) นายสุระสิทธิ์ คะลีล้วน
		 (15) นายอภิชาติ ค�ำเพชร
4) ผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวศุภราดา โยธาทัย
2. นายประเทือง กลิ่นคล้ายกัน
3. นายอาทิตย์ อัมไพ
4. นายจินดา อุปฮาด
5. นายองค์อาจ ธาตุวิสัย
6. นายสุเมธ พุทธิพรไพศาล
				
7. นายเสกสรร ไตรทิพย์
				
8. นายพูนลาภ รัตนาคณหุตานนท์
				
9. นายดนุพันธ์ พจน์พงษ์
				
10. นางสาวสุดารัตน์ รัตนประภา
				
11. นางอนงค์ พูลสง่า
				
12. นายอุดมภูเบศวร์ สมบูรณ์เรศ
13. นายสมพงษ์ อินทะชัย
14. นายสวัสดิ์ มูลศรี
15. นางอ้อมขวัญ คงทัน

กรรมการ เขต 2
กรรมการ เขต 2
กรรมการ เขต 3
กรรมการ เขต 3
กรรมการ เขต 3
กรรมการ เขต 3
หัวหน้าส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ผู้สอบบัญชี
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์
ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
ทนายความ
ส�ำนักงานทนายความ โกเมนทร์ สงค์ประเสริฐ
ทนายความ
ส�ำนักงานทนายความ โกเมนทร์ สงค์ประเสริฐ
ตัวแทนที่ปรึกษา และกรรมการเลือกตั้ง
(แทนผอ.สพป.บึงกาฬ)
กรรมการและเลขานุการเลือกตั้ง
ประธานอนุกรรมการเลือกตั้ง
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด

มติที่ประชุม รับทราบ
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1.2 การด�ำเนินการประชุม
			 เป็นการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2563 ครั้งที่ 60 ซึ่งเป็นการประชุมโดยสมาชิก
ทุกคน มีสมาชิกทั้งหมด จ�ำนวน 6,316 คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.3 ข้อบังคับหรือระเบียบว่าด้วยการประชุมใหญ่
		 1) องค์ประชุม สมาชิกไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งหรือไม่น้อยกว่า 100 คน
		 2) การประชุมให้พิจารณาเฉพาะเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม
		 3) การอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นให้ด�ำเนินการ ดังนี้
			 (1) ยกมือเพื่อขออนุญาต
			 (2) ประธานอนุญาตให้อภิปราย หรือแสดงความคิดเห็น
			 (3) แนะน�ำตัว แจ้งเลขทะเบียนสมาชิกประจ�ำตัว (ถ้าจ�ำได้) และอภิปรายหรือ
				 แสดงความคิดเห็น
มติที่ประชุม

รับทราบ

1.4 นายเจริญ สอนค�ำหาญ ประธานกรรมการ ขอเรียนเชิญ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ ได้ให้ความคิดเห็นเกีย่ วกับการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการด�ำเนินการในปี 2563 และค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติงานปีต่อๆ ไป
ดร.อัมพร พินะสา -ได้ให้ค�ำแนะน�ำการบริหารและหลักการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยให้
ยึดหลัก
1. ความมั่นคง สหกรณ์ที่มั่นคงจะต้องเป็นสหกรณ์ของสมาชิก บริหารจัดการโดยสมาชิก
มีส่วนร่วม และเพื่อประโยชน์ของสมาชิกทั้งสิ้น
2. ผลประกอบการ ทั้งสวัสดิการ และผลก�ำไรต้องคืนสู่สมาชิกให้มากที่สุด
3. สหกรณ์จะมีทั้งผู้ถือหุ้น ผู้ฝากเงิน และผู้กู้เงิน การบริหารจัดการต้องบริหารดอกเบี้ย
เงินปันผล เฉลี่ยคืนให้เหมาะสม บริสุทธิ์ ยุติธรรม มากที่สุด
			 - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด เป็นสหกรณ์สีขาว จึงขอให้ยึดหลัก และ
บริหารโดยหลักธรรมาภิบาลของสหกรณ์สีขาวอย่างเคร่งครัด
			 - ผมเป็นคนหนองคาย และบึงกาฬ ทั้งโดยส่วนตัว และการได้เป็นผู้บริหารจัดการ
ศึกษาที่ได้ท�ำงานร่วมกับสมาชิกทุกคนที่ผ่านมา และในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ
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คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา การจัดการศึกษา
ทุกอย่างเพื่อน�ำไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาต่อไป
1.5 ขออนุมัติเลื่อนระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ และ
ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2564 มาน�ำเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติด�ำเนินการ
มติที่ประชุม อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 2

2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562
		 ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ วิชิต รองประธานกรรมการ เสนอรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมประจักษ
ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อ�ำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่ระเบียบวาระ
ที่ 1 ถึงระเบียบวาระที่ 6 รายละเอียดตามรายงานประจ�ำปี 2562 หน้า 7 – 35 เมื่อ นายสมบูรณ์ วิชิต
เสนอจบแล้ว ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดสงสัย จะให้แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องใดหรือไม่ ปรากฏ
ว่าไม่มีผู้ใดสงสัย จึงเสนอที่ประชุมใหญ่รับรอง
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ�ำปี 2564
3.1 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2564
ประธานกรรมการเลือกตั้ง (นายทวี รัตนา)
ตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์พ.ศ.2542 มาตรา50 ให้สหกรณ์มคี ณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หนึ่งคน และคณะกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งจากสมาชิก
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง
กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
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บัดนี้ คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 60 บางคนอยู่ในต�ำแหน่งยังไม่ครบวาระ จึงไม่เลือกตั้ง
อีก บางคนอยู่ในต�ำแหน่งครบวาระแล้ว ต้องเลือกตั้งดังมีรายละเอียด ดังนี้

ต�ำแหน่ง

วาระ/ปี ที่ด�ำรง
ต�ำแหน่ง (1 ต.ค. 62 –
30 ก.ย. 63)

ประธานกรรมการ

วาระที่ 2 ปีที่ 1
วาระที่ 2 ปีที่ 2
วาระที่ 1 ปีที่ 2

ครบวาระที่ 1

วาระที่ 1 ปีที่ 2

ครบวาระที่ 1

วาระที่ 1 ปีที่ 2

ครบวาระที่ 1

6.

รองประธาน
กรรมการ คนที่ 1
นายวิสุทธิ์ จันทะ
รองประธาน
กรรมการ คนที่ 2
นายประหยัด โพนสิงห์
รองประธาน
กรรมการ คนที่ 3
นายสมพงษ์ วงละคร
กรรมการและ
เลขานุการ
นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ
กรรมการ

อยู่ต่อวาระที่ 2
ปีที่ 2
เว้นวรรค 1 ปี

วาระที่ 1 ปีที่ 2

ครบวาระที่ 1

7.

นางมยุเรศ โคตรชมภู

กรรมการ

วาระที่ 2 ปีที่ 2

เว้นวรรค 1 ปี

8.

นายสัมฤทธิ์ ไกยราช

กรรมการ

วาระที่ 1 ปีที่ 1

9.

นายสมบูรณ์ สุบิน

กรรมการ

วาระที่ 1 ปีที่ 1

10. นายไพทูรย์ บริจาค

กรรมการ

วาระที่ 2 ปีที่ 1

11. นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร

กรรมการ

วาระที่ 1 ปีที่ 1

12. นายชูศักดิ์ สุทธศรี

กรรมการ

วาระที่ 1 ปีที่ 1

13. นายอภิชาติ คำ�เพชร

กรรมการ

วาระที่ 1 ปีที่ 2

อยู่ต่อวาระที่ 1
ปีที่ 2
อยู่ต่อวาระที่ 1
ปีที่ 2
อยู่ต่อวาระที่ 2
ปีที่ 2
อยู่ต่อวาระที่ 1
ปีที่ 2
อยู่ต่อวาระที่ 1
ปีที่ 2
ครบวาระที่ 1

ที่
1.

นายเจริญ สอนคำ�หาญ

2.

นายสมบูรณ์ วิชิต

3.
4.
5.
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ต�ำแหน่ง

วาระ/ปี ที่ด�ำรง
ต�ำแหน่ง (1 ต.ค. 62 –
30 ก.ย. 63)

14. นายสุระสิทธิ์ คะลีล้วน

กรรมการ

วาระที่ 2 ปีที่ 1

15. นายอักษร สมภักดี

กรรมการ

วาระที่ 1 ปีที่ 1

ที่

ชื่อ - สกุล

ปี 2564
อยู่ต่อวาระที่ 2
ปีที่ 2
อยู่ต่อวาระที่ 1
ปีที่ 2

จึงเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2563 ด�ำเนินการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนิน
การ ประจ�ำปี 2564 ดังนี้
1. กรรมการ จ�ำนวน 7 คน
		 - เขต 1
จ�ำนวน 3 คน
		 - เขต 2
จ�ำนวน 1 คน
		 - เขต 3
จ�ำนวน 2 คน
		 - เขต 4
จ�ำนวน 1 คน
2. เขตเลือกตัง้ ให้เป็นไปตามข้อ 10 แห่งระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตัง้ คณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2555 และประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2564 ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ดังนี้
เขต 1 ประกอบด้วยสมาชิก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น
ข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญ และลูกจ้างประจ�ำ ในเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาหนองคาย เขต 1
เขต 2 ประกอบด้วยสมาชิก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น
ข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญ และลูกจ้างประจ�ำ ในเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาหนองคาย เขต 2
เขต 3 ประกอบด้วยสมาชิก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น
ข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญ และลูกจ้างประจ�ำ ในเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาบึงกาฬ
เขต 4 ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญ และลูกจ้างประจ�ำของ
หน่วยงานดังต่อไปนี้ 			
		
(1) ส�ำนักการศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย
		
(2) ส�ำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในจังหวัดหนองคาย และในจังหวัด
บึงกาฬ
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(3) ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
			 จังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
		
(4) ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
		
(5) ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
		
(6) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ�ำจังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
		
(7) ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
		
(8) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
		
(9) ส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
			 จังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
		
(10) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ
		
(11) ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ
		
(12) และอื่น ๆ นอกเหนือจากสมาชิกสังกัดที่กล่าวมาแล้วใน เขต 1 เขต 2 เขต 3
สมาชิกสหกรณ์ที่ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด ใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ และผู้ตรวจสอบ
กิจการ ที่เขตเลือกตั้ง เขต 4
3. การด�ำเนินการเลือกตั้ง เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผู้ได้รับการ
		 แต่งตั้งจากคณะกรรมการด�ำเนินการ ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตั้ง
		 คณะกรรมการด�ำเนินการ พ.ศ. 2555
		 คณะกรรมการเลือกตั้ง ประกอบด้วย
		 1) นายทวี รัตนา					
ประธานกรรมการ
		 2) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 กรรมการ
		 3) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กรรมการ
		 4) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ		
กรรมการ
		 5) ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย		
กรรมการและเลขานุการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการเลือกตั้ง
		 1) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
4. เขตปริมณฑล / สถานที่เลือกตั้ง / วิธีการเลือกตั้ง
(1) ก�ำหนดเขตที่ประชุมใหญ่สามัญ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ภายในห้องประชุม และบริเวณ
		 รอบนอกห้องประชุมซึง่ ก�ำหนดเป็นเขตปริมณฑล การลงมติตามระเบียบวาระการประชุม
		 ให้สมาชิกเข้ามาใช้สิทธิเพื่อยกมือภายในห้องประชุมเท่านั้น
(2) วิธีการเลือกตั้ง โดยวิธีหย่อนบัตรเลือกตั้ง โดยเปิดการหย่อนบัตรเลือกตั้งตั้งแต่เวลา
		 08.00 น. จนถึงเวลา 13.00 น. ปิดการจ่ายบัตรเลือกตั้ง
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5. การลงคะแนน สมาชิกแต่ละเขตลงคะแนนเสียงด้วยตนเอง และโดยวิธีลับ
		 (1) สมาชิกแต่ละเขตลงคะแนนเลือกกรรมการได้ ดังนี้
			 เขต 1 เลือกกรรมการได้ไม่เกิน จ�ำนวน 3 คน
			 เขต 2 เลือกกรรมการได้ไม่เกิน จ�ำนวน 1 คน
			 เขต 3 เลือกกรรมการได้ไม่เกิน จ�ำนวน 2 คน
			 เขต 4 เลือกกรรมการได้ไม่เกิน จ�ำนวน 1 คน
ในการใช้สิทธิลงคะแนน ให้สมาชิกแสดงบัตรประจ�ำตัวเพื่อรับบัตรเลือกตั้ง
6. การประกาศผลการเลือกตั้ง
		 กรรมการด�ำเนิน สหกรณ์ฯ จะประกาศผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด เรียงตามล�ำดับเท่ากับ
			
จ�ำนวน กรรมการด�ำเนินการในแต่ละเขตเป็นกรรมการด�ำเนินการ
		 ในกรณีผลการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ มีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลากโดยผู้สมัคร
ที่มีคะแนนเท่ากัน หากผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากันนั้นไม่มาหรือไม่อยู่ในสถานที่ที่ประธานกรรมการ
เลือกตั้งก�ำหนด ให้ประธานกรรมการเลือกตั้งจับสลากแทน
		 เสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
		 1.
		 2.
			
			

การเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2564
อนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้ด�ำเนินการตามเสนอ
เห็นชอบผลการเลือกตั้งตามผลการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2564
ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งได้แจ้งผลการเลือกตั้งไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ครู		
หนองคาย จ�ำกัด ตามหนังสือที่ พิเศษ/2563 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2563

3.2 เรื่อง การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ�ำปี 2564 – 2565
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด พ.ศ. 2543 ข้อ 96 และ ข้อ 97
ข้อ 96. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ
ความรู้ความสามารถ ในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือ การสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์เป็นการประจ�ำปี จ�ำนวนไม่เกินห้าคน หรือหนึ่งนิติบุคคล

17

รายงานประจำ�ปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

การเลือกตั้งผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ให้เป็นไปตามขั้นตอน และวิธีการในระเบียบของ
สหกรณ์ โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ทีป่ ระชุมใหญ่จะเลือกตัง้ กรรมการด�ำเนินการ หรือผูซ้ งึ่ ด�ำรงต�ำแหน่งหน้าทีป่ ระจ�ำในสหกรณ์
เป็น ผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้
ข้อ 97. การด�ำรงต�ำแหน่งผูต้ รวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการอยูใ่ นต�ำแหน่งได้มกี ำ� หนด
เวลาสองปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมือ่ ครบก�ำหนดเวลาแล้วยังไม่มกี ารเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่
ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากต�ำแหน่งอาจได้
รับเลือกตั้ง อีกได้
บัดนี้ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2562 - 2563 ครบก�ำหนดเวลา จึงต้องมีการ
เลือกตัง้ ใหม่ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ว่าด้วย การเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด พ.ศ. 2555
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาด�ำเนินการ ดังนี้
1) จ�ำนวนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จ�ำนวน 4 คน โดยสมาชิกแต่ละเขตเลือกได้ ดังนี้
		 ผู้ตรวจสอบกิจการ เขต 1 จ�ำนวน 1 คน
		 ผู้ตรวจสอบกิจการ เขต 2 จ�ำนวน 1 คน
		 ผู้ตรวจสอบกิจการ เขต 3 จ�ำนวน 1 คน
		 ผู้ตรวจสอบกิจการ เขต 4 จ�ำนวน 1 คน
2) คณะกรรมการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ให้เป็นคณะกรรมการเลือกตั้งชุด
เดียวกันกับคณะกรรมการด�ำเนินการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
3) การด�ำเนินการเลือกตัง้ ให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการเลือกตัง้ กรรมการด�ำเนินการ ทีข่ ออนุมตั ิ
จากที่ประชุมใหญ่ ข้อ 3, 4, 5
4) สมาชิกสหกรณ์ที่ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ที่เขตเลือกตั้ง
เขต 4
5) การประกาศผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ฯจะประกาศผู้ได้รับคะแนน
รวมสูงสุด เรียงตามล�ำดับเท่ากับจ�ำนวนผู้ตรวจสอบกิจการในแต่ละเขตเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ อยู่ในต�ำแหน่ง 2 ปี จากปี 2564 - 2565
		 ในกรณีผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ มีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลากโดยผู้สมัคร
ที่มีคะแนนเท่ากัน หากผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากันนั้นไม่มาหรือไม่อยู่ในสถานที่ที่ประธานกรรมการ
เลือกตั้งก�ำหนดให้ประธานกรรมการเลือกตั้งจับสลากแทน
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		 เสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2564
1.
2.
		
		
3.
		

อนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้ด�ำเนินการตามเสนอ
เห็นชอบผลการเลือกตั้งตามผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2564
ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งได้แจ้งผลการเลือกตั้งไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย
จ�ำกัด ตามหนังสือที่ พิเศษ/2563 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ได้ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2564 ดังต่อไปนี้
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจ�ำปี 2564
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ได้ท�ำการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2563 ใน
วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 และได้ด�ำเนินการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจ�ำปี 2564 นั้น
บัดนี้ การด�ำเนินการได้สิ้นสุดแล้ว
สหกรณ์ฯ ขอประกาศผลการเลือกตั้ง และรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้ง ดังนี้
กรรมการด�ำเนินการ เขต 1
ล�ำดับที่ 		
ชื่อ – สกุล
1
นายสมพงษ์ วงละคร
2
นายพุฒิพงศ์ พัวตนะ
3
นายจินดา อุปฮาด
กรรมการด�ำเนินการ เขต 2
ล�ำดับที่ 		
ชื่อ – สกุล
1
นางร�ำเพย ทินกระโทก
กรรมการด�ำเนินการ เขต 3
ล�ำดับที่		
ชื่อ – สกุล
1
นายสุปรณิช อุดมเพ็ญ
2 		นายสมหมาย หลาบหนองแสง
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กรรมการด�ำเนินการ เขต 4
ล�ำดับที่		
1

ชื่อ – สกุล
นายสุวัฒ ภาคีนุยะ

ผู้ตรวจสอบกิจการ เขต 1
ล�ำดับที่		
1

ชื่อ – สกุล
นายเอนก ดอนเกิด

ผู้ตรวจสอบกิจการ เขต 2
ล�ำดับที่		
1

ชื่อ – สกุล
นายพินิจ งามวิเศษ

ผู้ตรวจสอบกิจการ เขต 3
ล�ำดับที่		
1

ชื่อ – สกุล
นายอาทิตย์ อัมไพ

ผู้ตรวจสอบกิจการ เขต 4
ล�ำดับที่		
1

ชื่อ – สกุล
นายองค์อาจ ธาตุวิสัย

		 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
		 ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563
			
			

				
(นายเจริญ สอนค�ำหาญ)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

		
ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายสวัสดิ์ มูลศรี ผู้จัดการสหกรณ์น�ำเสนอผลการด�ำเนิน
งานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ในรอบปี 2563 โดยสรุปดังนี้

4.1 เรื่อง รายงานกิจการทั่วไปและการเงิน

ณ วันสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ 30 กันยายน 2563 ขอรายงานกิจการทั่วไป ดังนี้
1) จ�ำนวนสมาชิก
6,316
2) จ�ำนวนสมาชิกสมทบ
449
3) ทุนเรือนหุ้น ประเภทสามัญ
3,149,446,940.00
4) ทุนเรือนหุ้น ประเภทสมทบ
396,144,540.00
5) ทุนส�ำรอง และทุนอื่น ๆ
435,994,492.94
6) เงินรับฝาก
1,217,606,438.42
7) เงินให้กู้อยู่กับสมาชิกเมื่อสิ้นปี
6,609,101,998.41
8) เงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น
1,233,163,000.00
9) ก�ำไรสุทธิ
315,271,736.77

มติที่ประชุม

คน
คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รับทราบ

4.2 เรื่อง การด�ำเนินงานด้านเงินทุนอื่น ๆ

4.2.1 เงินทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก
ในรอบปี 2563 สหกรณ์ได้จ่ายเงินสวัสดิการส�ำหรับสมาชิก เป็นเงินทั้งสิ้น 18,254,256.-บาท
(สิบแปดล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน)
1) กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม จ�ำนวน 35 ราย เป็นเงิน 		
13,220,000.00 บาท
2) กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ (60 ปี)
		 1 ตุลาคม 2562 จ�ำนวน 274 ราย
เป็นเงิน
3,218,400.00 บาท
3) กรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ จ�ำนวน 8 ราย
เป็นเงิน
14,000.00 บาท
4) กรณีเป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป แล้วลาออกจากสมาชิก
		 จ�ำนวน 3 ราย
เป็นเงิน
4,300.00 บาท
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5)
		
		
6)
7)
8)

ของขวัญครบรอบวันเกิดส�ำหรับสมาชิกเป็นเงินหุ้น
เพิ่มรายปี ๆ ละ 7 หุ้น (หุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 70 บาท)
จ�ำนวน 6,198 ราย
เป็นเงิน
สวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตร จ�ำนวน 500 ราย
เป็นเงิน
เงินสนับสนุนการจัดงานวันครูและอื่น ๆ
เป็นเงิน
เงินสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เป็นเงิน

433,860.00
1,000,000.00
163,696.00
200,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท

4.2.2 เงินทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
ในรอบปี 2563 สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ เป็นเงินทั้งสิ้น 361,550.00 บาท
(สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังนี้		
ยอดยกมาจาก 30 กันยายน 2562 		
287,917.25 บาท
รับจากจัดสรรก�ำไรสุทธิปี 2563 		
100,000.00 บาท
		 รวมรับ 		
387,917.25 บาท
1) จ่ายเพื่อสาธารณประโยชน์ 		
54,500.00 บาท
2) จ่ายเพื่อการกุศล 		
20,000.00 บาท
3) ทุนสาธารณประโยชน์ตามจ�ำนวนสมาชิก เขต 1,2,3,4
287,050.00 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ

4.3 เรื่อง การด�ำเนินงานด้านกิจกรรมอื่น ๆ

4.3.1 การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 มีผู้มาเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ฯ จ�ำนวน
5 หน่วยงาน
4.3.2 การประชุมอบรม / สัมมนา / ฝึกอบรม
1) ส่งคณะกรรมการด�ำเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ฯ เข้าประชุมอบรม
/ สัมมนา / ฝึกอบรม ตามความจ�ำเป็น และตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ดังนี้
		 - คณะกรรมการด�ำเนินการ
13 ครั้ง
		 - ผู้ตรวจสอบกิจการ
2 ครั้ง
		 - เจ้าหน้าที่สหกรณ์
8 ครั้ง
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4.3.3 รายงานจ�ำนวนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์
สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ณ 30 กันยายน 2563 มีจ�ำนวน
สมาชิก ดังนี้
		 1. สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอค.)
			 - เพิ่มระหว่างปี
			 - โอนมา
			 - โอนไป
			 - ขออุทธรณ์คืนสภาพสมาชิก
			 - เสียชีวิต
			 - ลาออก
			 - ให้ออก (ขาดส่งเงินสงเคราะห์)
				 คงเหลือ

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

2,627
174
2
1
5
2,787

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

		 2. สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.ชสอ.)
			 - สมาชิกเพิ่มระหว่างปี
			 - โอนมา
			 - โอนไป
			 - ขออุทธรณ์คืนสภาพสมาชิก
			 - เสียชีวิต
			 - ลาออก
			 - ให้ออก (ขาดส่งเงินสงเคราะห์)
				 คงเหลือ

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

1,466
289
10
1
5
1,759

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

4.3.4 ติดตามเงินให้กู้แก่สมาชิกที่ค้างช�ำระ รวมทั้งติดตามหนี้สงสัยจะสูญ โดยการติดตาม
ทวงถามและด�ำเนินคดีกับสมาชิกหรือผู้กู้ และผู้คํ้าประกัน ซึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญา ข้อบังคับ และ
ระเบียบของสหกรณ์ ดังนี้
		 1) ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
		 คดีเดิม (ปี 2560, 2561, 2562) จ�ำนวน 14 ราย อยู่ในระหว่างผู้กู้, ผู้คํ้าประกัน
			
ขอผ่อนส่งตามค�ำพิพากษาของศาล
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		 2) คดีใหม่ (ปี 2563) จ�ำนวน 5 ราย ช�ำระหนี้หมด จ�ำนวน 2 ราย
มติที่ประชุม รับทราบ

4.4 เรื่อง รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
		
หนองคาย จ�ำกัด ประจ�ำปี 2563
นายองค์อาจ ธาตุวิสัย ผู้ตรวจสอบกิจการ รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2563
รายละเอียดตามรายงาน ประจ�ำปี 2563 หน้า 51 – 56 ดังนี้
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2563 ประกอบด้วย
1. นายอาทิตย์ อัมไพ
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
2. นายสุวัฒน์ โบราณินทร์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
3. นายจินดา อุปฮาด
ผู้ตรวจสอบกิจการ
4. นายองค์อาจ ธาตุวิสัย
ผู้ตรวจสอบกิจการ / เลขานุการ
ได้รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2563 ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
3. ผลการตรวจสอบ
3.1 ผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์
- สหกรณ์มีสมาชิกต้นปี 6,598 คน ระหว่างปีสมาชิกเพิ่มขึ้น 321 คน สมาชิกลด
		 ระหว่างปี 154 คน สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี 6,765 คน
- สหกรณ์มีทุนด�ำเนินงาน 6,771,392,850.37 บาท
- สหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น 362,720,738.94 บาท ค่าใช้จ่าย 47,449,002.17 บาท
- มีก�ำไรสุทธิ 315,271,736.77 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 21,442,591.47 บาท
3.2 การบริหารงานทั่วไป
		 3.2.1 สหกรณ์ได้ก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ไว้ชัดเจน และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับ
		 3.2.2 สหกรณ์มีการจัดท�ำแผนงานไว้ในรูปของงบประมาณ
		 3.2.3 ระหว่างปี สหกรณ์ได้น�ำผลการด�ำเนินการที่เกิดขึ้นจริงมาเปรียบเทียบกับประมาณ
การงบประมาณที่ตั้งไว้
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		 3.2.4
			
			
			
			
			
			
			
		 3.2.5

สหกรณ์ได้ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ไว้เพื่อปฏิบัติ ได้แก่
3.2.4.1 ระเบียบการเงินและบัญชี
3.2.4.2 ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
3.2.4.3 ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้
3.2.4.4 ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน
3.2.4.5 ระเบียบว่าด้วยอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
3.2.4.6 ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการ
3.2.4.7 ระเบียบว่าด้วยทุนสะสมตามระเบียบและข้อบังคับ
สหกรณ์จัดให้มีการตรวจสอบการเงินการบัญชี และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
โดยผู้ตรวจสอบกิจการ

3.3 การบริหารการเงินและการบัญชี
		 3.3.1 บัญชีของสหกรณ์มกี ารบันทึกบัญชีถกู ต้องและเป็นปัจจุบนั มีเอกสารประกอบการ
			
บันทึกบัญชีครบถ้วน
		 3.3.2 สหกรณ์ได้ก�ำหนดวงเงินขั้นตํ่าที่เก็บรักษาไว้ในมือในจ�ำนวนเงินตามข้อบังคับ
		 3.3.3 มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้ตามประมาณการกับรายได้ที่ได้รับจริง
			
เป็นระยะ ๆ ในระหว่างปีเพื่อทราบสาเหตุของข้อแตกต่าง
		 3.3.4 การจ่ายเงินทุกครั้งมีการอนุมัติจากผู้มีอ�ำนาจตามที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบหรือมติ
			
ของที่ประชุมและมีเอกสารประกอบการรับจ่ายเงินทุกครั้ง
3.4 ด้านลูกหนี้เงินให้กู้
		 3.4.1 สหกรณ์ได้ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติงานด้านการให้เงินกู้ไว้โดยเหมาะสม
		 3.4.2 การปฏิบัติด้านการให้เงินกู้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่ก�ำหนดไว้
		 3.4.3 สหกรณ์จัดท�ำบัญชีรายย่อยลูกหนี้เงินกู้ไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบันและเปรียบเทียบ
			
ยอดรวมถูกต้องตรงกันอยู่เสมอ
		 3.4.4 สหกรณ์ท�ำการยืนยันยอดลูกหนี้รายตัวกับสมาชิกอย่างน้อยปีละครั้ง
3.5 ด้านการลงทุน
		 3.5.1 สหกรณ์ได้ลงทุนในกิจการซื้อหุ้น 4 ประเภท ดังนี้ คือ
			
1. หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด จ�ำนวน 3,008,500.-บาท
			
2. หุ้น ธ.ก.ส. จ�ำนวน 100 บาท
			
3. หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จ�ำกัด จ�ำนวน 200,000.-บาท
			
4. หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จ�ำกัด จ�ำนวน 53,720.−บาท
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		 3.5.2 ที่ดิน/อาคาร/อุปกรณ์
3.6 ด้านเงินฝาก สหกรณ์บริการสมาชิกมีการรับฝากเงินในระหว่างปี 4 ประเภท จ�ำนวน
526,870,656.36 บาท (ห้าร้อยยีส่ บิ หกล้านแปดแสนเจ็ดหมืน่ หกร้อยห้าสิบหกบาทสามสิบหกสตางค์)
		 เงินรับฝากเมื่อสิ้นปี มีเงินรับฝาก 1,217,606,438.42 บาท แยกได้ดังนี้
		 สมาชิกประเภทสามัญ
		 1. เงินรับฝากออมทรัพย์
จ�ำนวน
14,132,597.91 บาท
		 2. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
จ�ำนวน 707,524,679.96 บาท
		 3. เงินรับฝากประจ�ำ
จ�ำนวน
1,718,656.60 บาท
		 4. เงินรับฝากออมทรัพย์ ATM
จ�ำนวน
2,836,605.49 บาท
สมาชิกประเภทสมทบ
		 1. เงินรับฝากออมทรัพย์
จ�ำนวน
371,660.10 บาท
		 2. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
จ�ำนวน 470,830,278.97 บาท
		 3. เงินรับฝากประจ�ำ
จ�ำนวน
40,000.00 บาท
		 รับฝากจากสหกรณ์อื่น
		 1. เงินรับฝากออมทรัพย์
จ�ำนวน
151,959.39 บาท
3.7 ด้านหนี้สิน คงเหลือยอดหนี้ในวันสิ้นปี ดังนี้
		 1. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำกัด คงเหลือ 457,000,000.-บาท
		 2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
คงเหลือ 110,000,000.-บาท
		 3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด คงเหลือ 204,163,000.-บาท
		 4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ำกัด คงเหลือ 185,000,000.-บาท
		 5. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
คงเหลือ 77,000,000.-บาท
		 6. ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (ตั๋วสัญญาใช้เงิน)
คงเหลือ 200,000,000.-บาท
3.8 ด้านทุน ณ สิ้นปี 2563
		 3.8.1 ทุนเรือนหุ้น สมาชิกประเภทสามัญ คงเหลือ จ�ำนวน 3,149,446,940 บาท
		
สมาชิกประเภทสมทบ คงเหลือ จ�ำนวน
396,144,540 บาท
		 3.8.2 ทุนส�ำรองและทุนสะสมต่าง ๆ
			
3.8.2.1 คณะกรรมการได้กำ� หนดระเบียบเกีย่ วกับทุนต่าง ๆ ไว้เหมาะสมและได้
				
ปฏิบัติตามระเบียบที่ก�ำหนดไว้
			
3.8.2.2 การบันทึกรายการในบัญชีทุนส�ำรองและทุนสะสมตามข้อบังคับ และ
				
ระเบียบมีการบันทึกรายการ ได้มาตามการจัดสรรก�ำไรสุทธิที่ได้รับ		
				
อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
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ข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
1. ควรส่งเสริมการระดมเงินฝากและหุ้นเพิ่มขึ้นจากสมาชิก เพื่อความมั่นคงของสหกณณ์
2. จากผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ พบว่าสหกรณ์มีก�ำไรสูงขึ้นทุกปี ควรเพิ่มเงินสวัสดิการ
ให้แก่สมาชิก
3. สหกรณ์ควรมีเงินกูพ้ เิ ศษ ช่วยเหลือสมาชิกทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน กรณีประสบภัยธรรมชาติ
เช่น อัคคีภัย วาตภัย ให้สมาชิกกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต�่ำกว่าปกติ
			
มติที่ประชุม รับทราบ

4.5 เรื่อง ผลการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
ตามทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ได้เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สขี าวด้วยธรรมาภิบาล
ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นมานั้น
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ได้รบั การตรวจประเมินสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
ประจ�ำปี 2562 จ�ำนวน 9 หลัก ผลการประเมินผ่านการประเมิน หมายถึง ต้องได้คะแนนรวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และต้องได้คะแนนแต่ละหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย มีหนังสือที่ นค 0010/2524 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562
แจ้งสรุปผลการประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ผ่านการประเมินทั้ง 9 หลัก ดังนี้
หลักที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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หลักธรรมาภิบาล
ผลการประเมิน คะแนนสุทธิ
หลักประสิทธิผล
ผ่าน
13
หลักประสิทธิภาพ
ผ่าน
13
หลักการตอบสนอง
ผ่าน
12
หลักภาระรับผิดชอบ
ผ่าน
12
หลักความโปร่งใส
ผ่าน
13
หลักการมีส่วนร่วม
ผ่าน
13
หลักการมอบอ�ำนาจ
ผ่าน
7
หลักนิติธรรม
ผ่าน
10
หลักความเสมอภาค
ผ่าน
7
ผลการประเมินรวม 9 หลัก เต็ม 100%

คะแนนสุทธิที่ได้
12.61
13
12
11.16
13
13
7
9.70
6.72
98.19 %
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ในปี 2563 ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายได้เข้าตรวจการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วย
ธรรมาภิบาล จ�ำนวน 2 ครั้ง ก็ได้รับค�ำแนะน�ำและผ่านการประเมินทั้ง 2 ครั้ง เนื่องจากเป็นช่วง
ไวรัสโคโรนาระบาด กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงยังไม่ได้เข้าตรวจประเมิน ประจ�ำปี 2563
เสนอเพื่อทราบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.6 เรื่อง ประกาศรายชื่อคณะกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2563
		
ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2562 – 2563 และประกาศการแต่งตั้ง
		
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาสหกรณ์ ประจ�ำปี 2563
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ได้ท�ำการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562
ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 และได้ดำ� เนินการเลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการ, ประธานกรรมการ
ประจ�ำปี 2563 – 2564 นั้น
สหกรณ์ได้ประกาศผลการเลือกตั้ง แล้วนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 60 ครั้งที่
1/2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เห็นชอบให้ประกาศรายชื่อคณะกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2563
ผูต้ รวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2562 – 2563 และทีป่ รึกษากิตติมศักดิ์ ทีป่ รึกษาสหกรณ์ ประจ�ำปี 2563
ดังนี้
1. ประกาศรายชื่อคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2563
2. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งรองประธานกรรมการ เลขานุการ และ
		 ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอื่น
3. ประกาศรายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2562 – 2563
4. ประกาศการแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, ที่ปรึกษา และผู้ให้การสนับสนุนกิจการสหกรณ์
		 ประจ�ำปี 2563
		 รายละเอียดตามรายงานประจ�ำปี 2563 หน้า 58 – 63
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563
		 ประธานที่ประชุม มอบให้ นายประเทือง กลิ่นคล้ายกัน ผู้สอบบัญชีสหกรณ์น�ำเสนอ
งบแสดงฐานะการเงิน งบก�ำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ตาม
รายละเอียด หน้า 65 – 90 ให้ที่ประชุมพิจารณาพอสรุปได้ ดังนี้
1) งบแสดงฐานะการเงิน
		 รวมสินทรัพย์
จ�ำนวน 6,771,392,850.37 บาท
		 รวมหนี้สิน
จ�ำนวน 2,474,535,140.66 บาท
		 รวมทุนของสหกรณ์
จ�ำนวน 4,296,857,709.71 บาท
		 รวมหนี้สินและทุนสหกรณ์
จ�ำนวน 6,771,392,850.37 บาท
2) งบก�ำไรขาดทุน
		 สหกรณ์มีก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2563
=
315,271,736.77 บาท
3) งบกระแสเงินสด
		 เงินสด ณ วันต้นปี
=
224,416,632.91 บาท
		 เงินสด ณ วันสิ้นปี
=
139,231,860.33 บาท
ประธานกรรมการ ได้เสนอให้สมาชิกได้พจิ ารณางบการเงินของสหกรณ์ สิน้ สุด ณ 30 กันยายน 2563
			
และได้ขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม

อนุมัติโดยมีมติเป็นเอกฉันท์

5.2 เรื่อง การจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2563
ประธานกรรมการ ได้เสนอแนะการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2563 จ�ำนวน 315,271,736.77 บาท
(สามร้อยสิบห้าล้านสองแสนเจ็ดหมืน่ หนึง่ พันเจ็ดร้อยสามสิบหกบาทเจ็ดสิบเจ็ด
สตางค์) ดังรายละเอียดหน้า 91 – 93 เสนอที่ประชุมพิจารณา
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ประธานกรรมการ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2563
มติที่ประชุม
ที่

อนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้จัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2563
ตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการเสนอ ดังนี้
รายการ

ร้อยละ
10.00

1

ทุนส�ำรอง

2

ค่าบ�ำรุงสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย

3

เงินปันผลตามหุน้ 6.50 % 70.15

4

เงินเฉลี่ยคืน 12.50 %

5

เงินโบนัสแก่กรรมการ
และเจ้าหน้าที่
6 ทุนรักษาระดับอัตรา
เงินปันผล
7 ทุนเพื่อการศึกษาอบรม
ทางสหกรณ์
8 ทุนสาธารณประโยชน์
9 ทุนสวัสดิการหรือการ
สงเคาราะห์ ตามสมควร
แก่สมาชิก
10 ทุนจัดตั้งส�ำนักงาน หรือ
ทุนอื่น ๆ เพื่อสร้างความ
มั่นคง
11 ก� ำ ไรสุ ท ธิ ส ่ ว นที่ เ หลื อ
(ถ้ามี)
รวมเงินทั้งสิ้น

0.01

17.87

1.83
0.01
0.01

ปี 2563
ข้อบังคับ ข้อ 27
จ�ำนวนเงิน (บาท)
31,531,054.02 ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
30,000 ไม่เกินร้อยละห้าของก�ำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน
อัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติก�ำหนด
221,170,727.25 ตามหุ้นที่ช�ำระแล้วไม่เกินอัตราที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวง
56,329,955.50 เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก ตามส่วน
ธุ ร กิ จ ที่ ส มาชิ ก ได้ ท� ำ ไว้ กั บ สหกรณ์ ใ น
ระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกทีผ่ ดิ นัดการส่งเงิน
งวดช�ำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปี
ใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส�ำหรับปีนั้น
5,800,000.00 ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
10,000 ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละสองแห่ ง ทุ น เรื อ นหุ ้ น ของ
สหกรณ์ ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น
10,000 ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ

0.06
0.03

190,000.00 ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
100,000.00 ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ

0.03

100,000.00 ข้อบังคับไม่ก�ำหนดจ�ำนวน

0.00
100

0.00 ให้จัดสรรเป็นทุนส�ำรองทั้งสิ้น
315,271,736.77
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สรุปภาพรวมของการจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2563
1. จัดสรรเป็นเงินปันผล−เฉลี่ยคืน แก่สมาชิก
2. จัดสรรเพื่อเป็นสวัสดิการ เพื่อสมาชิกส่วนรวม
3. จัดสรรเป็นค่าตอบแทนกรรมการ และเจ้าหน้าที่
4. จัดสรรส�ำหรับเป็นค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์

ดังนี้
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

88.02
10.14
1.83
0.01

5.3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณ ประจ�ำปี 2564
นายเจริญ สอนค�ำหาญ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นายสวัสดิ์ มูลศรี ผู้จัดการสหกรณ์
น�ำเสนอแผนงานโครงการ ประจ�ำปี 2564 รายละเอียดตามรายงานประจ�ำปี หน้า 94 – 105 และงบ
ประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี 2564 ตามรายละเอียด หน้า 106 – 119 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
		

งบบุคลากร
งบด�ำเนินการ
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น

จ�ำนวน
13,871,200.−บาท
จ�ำนวน
13,094,148.−บาท
จ�ำนวน
6,325,000.−บาท
จ�ำนวน
31,370,000.−บาท
จ�ำนวน
12,071,000.−บาท
รวมทั้งสิ้น
จ�ำนวน 76,731,348.−บาท
(เจ็ดสิบหกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)

ประธานกรรมการ เสนอให้สมาชิกพิจารณารายการ ขอตั้งงบประมาณ ประจ�ำปี 2564
มติที่ประชุม อนุมัติเป็นเอกฉันท์ การตั้งงบประมาณ ประจ�ำปี 2564 ดังนี้
คณะกรรมการ
สมาชิกอภิปราย
มติที่ประชุมใหญ่
ด�ำเนินการเสนอ (บาท)
ขอเพิ่ม/ตัด (บาท)
(บาท)
1. งบบุคลากร
13,871,200
13,871,200
2. งบด�ำเนินการ
13,094,148
13,094,148
3. งบลงทุน
6,325,000
6,325,000
4. งบเงินอุดหนุน
31,370,000
31,370,000
5. งบรายจ่ายอื่น
12,071,000
12,071,000
รวมทั้งสิ้น
76,731,348
76,731,348
รวมทั้งสิ้น (เจ็ดสิบหกล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)
รายการ

อนุมัติให้ถัวจ่ายงบประมาณทุกงบ ยกเว้นงบบุคลากร และงบลงทุน
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5.4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกันของสหกรณ์ ประจ�ำปี 2564

		 ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 17 และข้อ 18
ข้อ 17. วงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการคํ้าประกัน
ส�ำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จ�ำเป็น และสมควรแก่การด�ำเนินงาน วงเงินซึ่งก�ำหนดดังว่านี้ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก�ำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบ
วงเงินกู้ยืม หรือการคํ้าประกันส�ำหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือคํ้าประกันส�ำหรับปีก่อน
ไปพลาง
ข้อ 18. การกู้ยืมเงินหรือการค�้ำประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือ
ตราสารการเงิ น หรื อ โดยวิ ธี อื่ น ใดส� ำ หรั บ ใช้ เ ป็ น ทุ น ด� ำ เนิ น งานตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ไ ด้
ตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืม หรือการคํ้า
ประกันประจ�ำปี ตามข้อ 17
		 ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมเงินหรือการคํ้าประกันของสหกรณ์ ก�ำหนดวิธีปฏิบัติไว้ ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์ ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส�ำรอง
ของสหกรณ์ (ซึ่งสหกรณ์ฯสามารถถือใช้วงเงินกู้ยืมได้ 4,800 ล้านบาท)
		 เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์แล้วคณะกรรมการ
ด�ำเนินการจะต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และแผนการด�ำเนินงานทีก่ �ำหนด
และสหกรณ์จะต้องรายงานขอความเห็นชอบก�ำหนดวงเงินการกู้ยืมต่อนายทะเบียนสหกรณ์ทุกปี
ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ให้สหกรณ์สามารถถือใช้วงเงินการกู้ยืมในปี
ก่อนไปพลาง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
		 เดือนสิงหาคม 2563 สหกรณ์มที นุ เรือนหุน้ รวม 3,111,714,830.- บาท วงเงินกูย้ มื หรือการ
คํ้าประกัน วงเงินกู้ยืมเท่าเดิม คือ จ�ำนวน 3,500,000,000.00 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)
เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง
		 เสนอเพื่อพิจารณา ขออนุมัติกู้ยืมเงิน หรือการคํ้าประกันสหกรณ์ ประจ�ำปี 2564
จ�ำนวน 3,500,000,000.00 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)
มติที่ประชุม

อนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้กู้ยืมเงินหรือการค�้ำประกันสหกรณ์ ประจ�ำปี 2564
จ�ำนวน 3,500,000,000.00 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)
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5.5 เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2564 และก�ำหนดค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชี
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 24. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้น ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรี่ บั รองทัว่ ไป และตามระเบียบทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนด
โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
ระเบียบ ค�ำสั่ง ค�ำแนะน�ำของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
1. สหกรณ์ที่มีทุนด�ำเนินงานตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป ให้จ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน โดย
กรมฯ ท�ำหน้าที่ให้บริการ และดูแลสหกรณ์ในโครงการ รวมถึงก�ำหนดมาตรการในการ
ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
2. คณะกรรมการต้องสรรหาผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมใหญ่คัดเลือก
ไม่น้อยกว่า 2 รายขึ้นไป เพื่อให้สมาชิกได้มีทางเลือกในการตัดสินใจ
3. หนังสือแจ้งรายชือ่ ผูช้ ว่ ยผูส้ อบบัญชี ผูท้ ปี่ ฏิบตั งิ านในฐานะหัวหน้าสาย ต้องลงลายมือชือ่
ยืนยันการปฏิบัติงานด้วย
4. ผู้สอบบัญชีจะรับงานสอบบัญชีสหกรณ์ ที่มีปีบัญชีสิ้นสุดวันเดียวกันไม่เกิน 5 สหกรณ์
และจะเป็นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์เดียวกันไม่เกิน 3 ปีบญ
ั ชีตดิ ต่อกัน ทัง้ นี้ นับแต่ปที างบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 เป็นต้นไป
5. ให้ทปี่ ระชุมใหญ่ พิจารณาเสนอชือ่ ผูส้ อบบัญชีสำ� รองไว้ดว้ ย จ�ำนวน 1 – 2 คน ตามความ
เหมาะสมทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ�ำเป็นที่ท�ำให้ผู้สอบบัญชีที่
สหกรณ์คดั เลือกไว้ไม่สามารถปฏิบตั งิ านสอบบัญชีได้และเพือ่ ลดภาระของสหกรณ์ในการ
สรรหาผู้สอบบัญชีรายใหม่
		
รายละเอียดผู้สอบบัญชีเสนอรับงาน จ�ำนวน 2 ราย (รายละเอียดตามรายงาน
ประจ�ำปี 2563 หน้า 121 - 130)
มติที่ประชุม อนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้จ้าง นายเอี่ยม จันทเทวนุมาศ ผู้ช�ำนาญงานตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์เป็นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ประจ�ำปี 2564 ค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชี จ�ำนวน 180,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
กรณีมเี หตุจำ� เป็นสุดวิสยั นายเอีย่ ม จันทเทวนุมาศ ไม่สามารถรับงานสอบบัญชีสหกรณ์
ได้ให้จา้ ง นายประเทือง กลิน่ คล้ายกัน เป็นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
ประจ�ำปี 2564 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จ�ำนวน 180,000.-บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่น
บาทถ้วน)
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5.6 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 70
การรับสมัครสมาชิกเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ และสภาพการเป็น
กรรมการด�ำเนินการของสหกรณ์ เพื่อให้การบริหารกิจการสหกรณ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กรณี
สมาชิกสหกรณ์ ย้ายไปปฏิบตั หิ น้าทีจ่ งั หวัดอืน่ ๆ (นอกเหนือจากระหว่างจังหวัดหนองคายและจังหวัด
บึงกาฬ) ให้ขาดสิทธิ เป็นกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
เมือ่ สมาชิกสมัครเข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย
จ�ำกัด และได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการแล้ว ต่อมาสมาชิกได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่จังหวัด
อืน่ (นอกเหนือ ระหว่างจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ) ท�ำให้การบริหารจัดการและการประชุม
คณะกรรมการด�ำเนินการ เป็นการขาดประสิทธิภาพ จึงขอให้กรรมการที่ย้ายไปจังหวัดอื่นนั้นพ้นจาก
ต�ำแหน่งกรรมการด�ำเนินการด้วย
เสนอเพื่อพิจารณา
ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 70 เพิ่มเติมเฉพาะข้อ (9) ข้อความอื่นนอกนั้นคงเดิม
ดังต่อไปนี้
ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

เหตุพล

ข้อ 70. การพ้นจากตำ�แหน่ง
กรรมการดำ � เนิ น การต้ อ งพ้ น จาก
ตำ�แหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออกโดยแสดงความจำ�นง
เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำ�เนิน
การ หรือลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตำ�แหน่งหน้าที่ประจำ�
ในสหกรณ์นี้
(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวด
ชำ�ระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย

ข้อ 70. การพ้นจากตำ�แหน่ง
กรรมการดำ � เนิ น การต้ อ งพ้ น จาก
ตำ�แหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออกโดยแสดงความจำ�นง
เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำ�เนิน
การ หรือลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับตำ�แหน่งหน้าที่ประจำ�
ในสหกรณ์นี้
(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวด
ชำ�ระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย

เพื่อให้การบริหาร
กิ จ การสหกรณ์ มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
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ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

เหตุพล

(6) ทีป่ ระชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทัง้
คณะหรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สงั่ ให้ออก
ทั้งคณะหรือรายตัว
(8) ขาดประชุ ม คณะกรรมการ
ดำ�เนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มี
เหตุอันควร

(6) ทีป่ ระชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทัง้
คณะหรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สงั่ ให้ออก
ทั้งคณะหรือรายตัว
(8) ขาดประชุ ม คณะกรรมการ
ดำ�เนินการติดต่อกันสามครั้ง โดยไม่มี
เหตุอันควร
(9) ผู้ซึ่งเป็นกรรมการดำ�เนินการ
ของสหกรณ์ นี้ ย้ า ยไปปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
จังหวัดอื่น ๆ นอกเขตพื้นที่จังหวัด
หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ ให้ถอื ว่า
สิ้ น สุ ด การเป็ น กรรมการดำ � เนิ น การ
สหกรณ์นี้ ณ วันที่ได้รับคำ�สั่ง

เพื่อให้การบริหาร
กิ จ การสหกรณ์ มี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

ให้กรรมการดำ�เนินการผู้มีส่วนได้
เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้ ภายใน
สามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ รั บ ทราบคำ � สั่ ง
คำ�วินจิ ฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด
กรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ล งมติ ถ อด
ถอนให้ ก รรมการดำ � เนิ น การพ้ น จาก
ตำ � แหน่ ง ทั้ ง คณะ ให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่
เลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการใหม่
ทั้งคณะอยู่ในตำ�แหน่งได้เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการดำ�เนินการชุดแรก

ให้กรรมการดำ�เนินการผู้มีส่วนได้
เสียตาม (7) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้ ภายใน
สามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ รั บ ทราบคำ � สั่ ง
คำ�วินจิ ฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด
กรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ล งมติ ถ อด
ถอนให้ ก รรมการดำ � เนิ น การพ้ น จาก
ตำ � แหน่ ง ทั้ ง คณะ ให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่
เลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการใหม่
ทั้งคณะอยู่ในตำ�แหน่งได้เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการดำ�เนินการชุดแรก

มติที่ประชุม
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5.7 เรื่อง ขอแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนิน
การ พ.ศ. 2555
ด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด มีมติที่ประชุมครั้งที่
23/2563 วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย
จ�ำกัด ว่าด้วย การเลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด พ.ศ. 2555
ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

เหตุพล

ข้อ 14 บัตรลงคะแนน ให้สหกรณ์เป็น
ผู้จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง 2 แบบ แบบละ
สี ดังนี้
14.1 บัตรเลือกตั้งประธานกรรมการ
14.2 บัตรเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 14 การกำ�หนดการเลือกตัง้ อาจดำ�เนิน
การ โดยวิธีหย่อนบัตรเลือกตั้ง หรือโดยใช้
เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งหรือวิธอี ื่นที่คณะ
กรรมการดำ�เนินการเห็นสมควร
กรณีเลือกตั้งโดยวิธีหย่อนบัตรเลือก
ตั้ง ให้สหกรณ์เป็นผู้จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง
2 แบบ แบบละสี ดังนี้
14.1 บัตรเลือกตั้งประธานกรรมการ
14.2 บัตรเลือกตั้งกรรมการ
ข้อ 16 วัน เวลา ลงคะแนน กำ�หนดลง
คะแนนการเลือกตัง้ ประธานกรรมการ และ
กรรมการโดยวิธีหย่อนบัตร หรือโดยใช้
เครื่ อ งลงคะแนนเลื อ กตั้ ง หรื อ วิ ธี อื่ น ที่
คณะกรรมการดำ�เนินการเห็นสมควร ใน
วันประชุมใหญ่ ตัง้ แต่เวลา 08.00 น. จนถึง
เวลา 13.00 น.
การกำ�หนดสถานที่เลือกตั้ง ให้ถือว่า
บริเวณสถานที่ประชุมใหญ่เป็นสถานที่จัด
หน่วยเลือกตั้งและจัดให้มีเขตปริมณฑล
กรณีที่มีผู้สมัครไม่เกินตำ�แหน่งหรือ
จำ�นวนที่ประกาศรับสมัครคณะกรรมการ
ดำ�เนินการอาจประกาศผลให้ด�ำ รงตำ�แหน่ง
เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการ โดย
ไม่ต้องมีการลงคะแนนก็ได้ แต่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่

เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห าร
กิ จ การสหกรณ์ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพมาก
ยิ่งขึ้น

ข้อ 16 วัน เวลา ลงคะแนน กำ�หนดลง
คะแนนการเลือกตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการโดยวิ ธี ห ย่ อ นบั ต รลง
คะแนนในวั น ประชุ ม ใหญ่ ตั้ ง แต่ เวลา
08.00 น. จนถึงเวลา 13.00 น.
การกำ � หนดสถานที่ เ ลื อ กตั้ ง ให้ ถื อ ว่ า
บริเวณสถานทีป่ ระชุมใหญ่เป็นสถานทีจ่ ดั
หน่วยเลือกตั้งและจัดให้มีเขตปริมณฑล

เสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม อนุมัติเป็นเอกฉันท์
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5.8 เรื่อง ขอแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
พ.ศ. 2555
ด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด มีมติที่ประชุมครั้งที่
23/2563 วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย
จ�ำกัด ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด พ.ศ. 2555
ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

เหตุพล

ข้อ 14 บัตรลงคะแนน ให้สหกรณ์เป็น
ผู้จัดพิมพ์บัตรผู้ตรวจสอบกิจการ

ข้อ 14 การกำ�หนดการเลือกตัง้ อาจดำ�เนิน
การ โดยวิธีหย่อนบัตรเลือกตั้ง หรือโดย
ใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งหรือวิธีอื่นที่
คณะกรรมการดำ�เนินการเห็นสมควร
กรณีเลือกตั้งโดยวิธีหย่อนบัตรเลือก
ตั้ง ให้สหกรณ์เป็นผู้จัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจการ

เพื่อให้การเลือกตั้ง
เป็นไปอย่างบริสุทธิ์
ยุติธรรม สะดวก
และรวดเร็ว

ข้อ 16 วัน เวลา ลงคะแนน ให้เป็นวัน
เดียวกับวันเลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการ
สหกรณ์ กำ�หนดลงคะแนนการเลือกตั้ง
ผู้ ต รวจสอบกิ จ การ โดยวิ ธี ห ย่ อ นบั ต ร
ลงคะแนนในวันประชุมใหญ่ ตั้งแต่เวลา
08.00 น. จนถึงเวลา 13.00 น.
การกำ�หนดสถานทีเ่ ลือกตัง้ ให้ถอื ว่า
บริเวณสถานทีป่ ระชุมใหญ่เป็นสถานทีจ่ ดั
หน่วยเลือกตั้งและจัดให้มีเขตปริมณฑล

ข้อ 16 วัน เวลา ลงคะแนน ให้เป็นวันเดียว
กับวันเลือกตัง้ กรรมการดำ�เนินการสหกรณ์
กำ�หนดลงคะแนนการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการ โดยวิธีหย่อนบัตรหรือโดยใช้เครื่อง
ลงคะแนนในวันประชุมใหญ่ ตั้งแต่เวลา
08.00 น. จนถึงเวลา 13.00 น.
การกำ�หนดสถานที่เลือกตั้ง ให้ถือว่า
บริเวณสถานที่ประชุมใหญ่เป็นสถานที่จัด
หน่วยเลือกตั้งและจัดให้มีเขตปริมณฑล
กรณีที่มีผู้สมัครไม่เกินตำ�แหน่งหรือ
จำ � นวนที่ ป ระกาศรั บ สมั ค รของสหกรณ์
คณะกรรมการดำ�เนินการอาจประกาศผล
ให้ดำ�รงตำ�แหน่งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
โดยไม่ต้องมีการลงคะแนนก็ได้ แต่ต้องได้
รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่

เสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
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5.9 ขอขยายเวลาการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจ�ำปี 2564
นางมยุเรศ โคตรชมภู ได้เสนอขอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2563 เพื่อพิจารณาขยาย
เวลาการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2564 จากปกติเวลา ตั้งแต่
08.00 – 13.00 น. เป็น เวลาตั้งแต่ 08.00 – 15.00 น. เนื่องจากปัจจุบันเวลา 11.30 น. รถของสมาชิก
ยังติดอยูบ่ นถนนสายโพนพิสยั -หนองคาย เป็นจ�ำนวนมาก ไม่สามารถทีจ่ ะเข้ามายังทีป่ ระชุมใหญ่ และ
เขตปริมณฑลการเลือกตั้งได้เลย อันอาจท�ำให้ไม่สามารถที่จะลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการได้ทันเวลาที่ก�ำหนดไว้เดิม
นายเจริญ สอนค�ำหาญ ขอเรียนเชิญ นายทวี รัตนา ประธานกรรมการเลือกตั้ง ให้ความ
คิดเห็น
นายทวี รัตนา
1. จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ได้รับรายงานว่ารถยังติดอยู่อีกมาก สมาชิกอาจไม่สามารถมาลง
คะแนนเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ได้ทันเวลาเดิม
2. การเลื่อนเวลาเลือกตั้งสามารถจะกระท�ำได้โดยกรรมการด�ำเนินการเสนอ และที่ประชุม
ใหญ่ในขณะนี้มีอ�ำนาจพิจารณาว่าเห็นชอบหรือไม่
นายเจริญ สอนค�ำหาญ ขอเรียนเชิญ นายพูนลาภ รัตนาคณหุตานนท์ ผู้อ�ำนวยการส่งเสริม
สหกรณ์ ตัวแทนสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ให้ความคิดเห็น
นายพูนลาภ รัตนาคณหุตานนท์ ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญในครัง้ นี้ มีอำ� นาจทีจ่ ะพิจารณาให้เลือ่ น
เวลาการเลือกตัง้ กรรมการด�ำเนินการ และผูต้ รวจสอบกิจการได้ตามความเหมาะสม โดยทีป่ ระชุมใหญ่
รับรองผลการเลือกตั้งที่กรรมการเลือกตั้งได้เสนอหลักการไว้แล้ว
นายเจริญ สอนค�ำหาญ ขอมติทปี่ ระชุมใหญ่พจิ ารณาเลือ่ นเวลาเลือกตัง้ กรรมการด�ำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ เป็น 2 มติ
1. เลื่อนจากเวลา 08.00 - 13.00 น. เป็น 08.00 - 14.00 น.
2. เลื่อนจากเวลา 08.00 - 13.00 น. เป็น 08.00 - 15.00 น.
มติที่ประชุม ให้สมาชิกยกมือ
1. เห็นชอบขยายเวลา 08.00 - 13.00 น. เป็น เวลา 08.00 - 14.00 น. จ�ำนวน 144 เสียง
2. เห็นชอบขยายเวลา 08.00 - 13.00 น. เป็น เวลา 08.00 - 15.00 น. จ�ำนวน 27 เสียง
สรุป ให้ขยายเวลาเลือกตั้งจากเวลา 08.00 - 13.00 น. เป็น เวลา 08.00 - 14.00 น.
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
นายเจริญ สอนค�ำหาญ ประธานกรรมการสหกรณ์ ขอเชิญสมาชิกเสนอความคิดเห็น ค�ำแนะน�ำ
หรือข้อเสนอแนะการด�ำเนินงานของสหกรณ์
1. นายอิทธิชัย วิชิต สมาชิกเลขที่ 27625 ข้าราชการบ�ำนาญ อ�ำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
มีข้อเสนอแนะ
		 1) สถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2563 เหมาะสมดีมาก แต่ขอให้แก้ไขเรื่องรถติด
			 เดินทางไม่สะดวก
		 2) เป็นสหกรณ์สีขาว ที่ได้ระดับคะแนนสูงขึ้น
		 3) ขอเสนอไห้มีการจัดท�ำประกันชีวิตสมาชิก อายุ 75 ปี ลงมาโดยวิธีใช้กองทุน
2. นายสมบัติ เทพวรรณ์ สมาชิกเลขที่ 25453 ข้าราชการบ�ำนาญอ�ำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย
ให้ข้อเสนอแนะ
		 1) ขอชมเชยการลดดอกเบี้ยเงินกู้ เพิ่มหุ้นวันเกิด
		 2) ขอให้เพิ่มเบี้ยประชุมจาก 1,500 บาท เป็น 2,000 บาท
		 3) ขอให้พัฒนาระบบปฏิบัติการของสหกรณ์ให้มากที่สุด โดยเฉพาะการมีแอพพิเคชั่นของ
			 สหกรณ์มีประโยชน์มาก
		 4) การจัดบริการศึกษาดูงานของสมาชิก ให้เพิ่มอัตราส่วนของข้าราชการบ�ำนาญให้มากขึ้น
3. นายธวัช ทองแสน เลขที่สมาชิก 28459 ข้าราชการบ�ำนาญ สพป.หนองคาย เขต 1 อ.เมือง
จ.หนองคาย
		 1) การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ท�ำให้มีก�ำไรมากขึ้นแม้ว่าจะมีการลดดอกเบี้ยเงินกู้
		 2) การจัดการเกี่ยวกับการเร่งรัด จัดการหนี้ค้างให้มีน้อยที่สุด
		 3) ความมั่นคงมีมากขึ้น กู้เงินจากสถาบันการเงินอื่นลดลง
		 4) ขอให้เพิ่มหุ้นวันเกิดจากคนละ 10 หุ้น 100 บาท เป็น 50 หุ้น 500 บาท
		 5) มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นสหกรณ์สีขาว

40

รายงานประจำ�ปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

4. นายชัชรมาณิศว์ วิเศษพงศ์ภทั ร เลขทีส่ มาชิก 26975 โรงเรียนบ้านนาตาล อ.โพนพิสยั จ.หนองคาย
		 1) ขอชื่นชมในการบริหารมีการลดดอกเบี้ยเงินกู้ แต่มีก�ำไรเพิ่ม
		 2) มีระบบบริหารตรวจสอบโปร่งใส บริสุทธิ์ เป็นสหกรณ์สีขาว
3) มีการบริการของเจ้าหน้าที่ ผู้จัดการ และกรรมการทุกท่านเป็นอย่างดียิ่ง
มติที่ประชุม - มอบหมายคณะกรรมการด�ำเนินการในปีงบประมาณ 2564 พิจารณาด�ำเนินการตาม
		
ค�ำแนะน�ำและข้อเสนอแนะของสมาชิกสหกรณ์ต่อไป
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

(ลงชื่อ).....................................................กรรมการและเลขานุการ
(นายสมพงษ์ วงละคร)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ).....................................................ประธานกรรมการ
(นายเจริญ สอนค�ำหาญ)
ประธานในที่ประชุม
		
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
เสนอเพื่อพิจารณารับรอง
มติที่ประชุม.........................................................................................
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น�้ำตกชะแนน อ�ำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ที่มา : https://yaipearn.blogspot.com/2014/08/blog-post_20.html

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การพิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการ
3.1  เรื่อง
3.2  เรื่อง

และกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2565

การเลือกตั้งประธานกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2565
การเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการประจ�ำปี 2565
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ระเบียบวาระที่

3

เรื่อง การพิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการ
และกรรมการดำ�เนินการ ประจำ�ปี 2565
3.1 เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการ ประจ�ำปี 2565
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หนึ่งคน และคณะกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง
กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
บัดนี้ ประธานกรรมการ ชุดที่ 61 อยู่ในต�ำแหน่งครบวาระแล้ว ต้องเลือกตั้งดังมีรายละเอียด
ดังนี้
ที่
1.

ชื่อ – สกุล
นายเจริญ สอนค�ำหาญ

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ

วาระ/ปี ที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
(1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64)

ปี 2565

วาระที่ 2 ปีที่ 2

เว้นวรรค

จึงเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2564 ด�ำเนินการเลือกตั้งประธาน
กรรมการ ประจ�ำปี 2565 ดังนี้
1. ประธานกรรมการ จ�ำนวน 1 คน
2. เขตเลือกตัง้ ให้เป็นไปตามข้อ 10 แห่งระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตัง้ คณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2555 และประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ
ประจ�ำปี 2565 ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 ดังนี้
เขต 1 ประกอบด้วยสมาชิก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น
ข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญ และลูกจ้างประจ�ำ ในเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาหนองคาย เขต 1
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เขต 2

ประกอบด้วยสมาชิก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น
ข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญ และลูกจ้างประจ�ำ ในเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาหนองคาย เขต 2
เขต 3 ประกอบด้วยสมาชิก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น
ข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญ และลูกจ้างประจ�ำ ในเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาบึงกาฬ
เขต 4 ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญ และลูกจ้างประจ�ำของ
หน่วยงาน ดังต่อไปนี้
		
(1) ส�ำนักการศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย
		
(2) ส�ำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในจังหวัดหนองคาย
			
และในจังหวัดบึงกาฬ
		
(3) ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
			
จังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
		
(4) ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
		
(5) ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
		
(6) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ�ำจังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
		
(7) ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
		
(8) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
		
(9) ส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
		
(10) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ
		
(11) ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ
		
(12) และอื่น ๆ นอกเหนือจากสมาชิกสังกัดที่กล่าวมาแล้วใน เขต 1 เขต 2
			
เขต 3
		
สมาชิกสหกรณ์ที่ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด ใช้สิทธิเลือกตั้งประธานกรรมการ ที่
เขตเลือกตั้ง เขต 4
3. การด�ำเนินการเลือกตั้ง เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผู้ได้รับการ
แต่งตัง้ จากคณะกรรมการด�ำเนินการ ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการ
พ.ศ. 2555
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คณะกรรมการเลือกตั้ง ประกอบด้วย
		 1) นายทวี รัตนา					
ประธานกรรมการ
		 2) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 กรรมการ
		 3) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กรรมการ
		 4) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ		
กรรมการ
		 5) ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย		
กรรมการและเลขานุการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการเลือกตั้ง
		 1) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
4. เขตปริมณฑล / สถานที่เลือกตั้ง / วิธีการเลือกตั้ง
		 (1) ก�ำหนดเขตที่ประชุมใหญ่สามัญ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ภายในห้องประชุม และ
บริเวณรอบนอกห้องประชุมซึง่ ก�ำหนดเป็นเขตปริมณฑล ตามทีก่ ำ� หนดทัง้ ศูนย์กลาง
การประชุมและจุดย่อยรวมทั้งสิ้น 12 จุด การลงมติตามระเบียบวาระการประชุมให้
สมาชิกเข้ามาใช้สิทธิเพื่อยกมือภายในห้องประชุมเท่านั้น
		 (2) วิธีการเลือกตั้ง โดยวิธีหย่อนบัตรเลือกตั้ง โดยเปิดการหย่อนบัตรเลือกตั้งตั้งแต่เวลา
08.00 น. จนถึงเวลา 13.00 น. ปิดการจ่ายบัตรเลือกตั้ง
		 (3) การลงคะแนน สมาชิกแต่ละเขตลงคะแนนเสียงด้วยตนเอง และโดยวิธีลับ
			 สมาชิกแต่ละเขตลงคะแนนเลือกประธานกรรมการได้ไม่เกิน 1 คน
		 ในการใช้สิทธิลงคะแนน ให้สมาชิกแสดงบัตรประจ�ำตัวเพื่อรับบัตรเลือกตั้ง
5. การประกาศผลการเลือกตั้ง
		 ประธานกรรมการ สหกรณ์ฯจะประกาศผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด เรียงตามล�ำดับเป็น
ประธานกรรมการ
ในกรณีผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ มีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลากโดยผู้สมัครที่มี
คะแนนเท่ากัน หากผูส้ มัครทีม่ คี ะแนนเท่ากันนัน้ ไม่มาหรือไม่อยูใ่ นสถานทีท่ ปี่ ระธานกรรมการเลือกตัง้
ก�ำหนด ให้ประธานกรรมการเลือกตั้งจับสลากแทน
เสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม …………………………………….

45

รายงานประจำ�ปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

3.2 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2565
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หนึ่งคน และคณะกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง
กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
บัดนี้ คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 61 บางคนอยู่ในต�ำแหน่งยังไม่ครบวาระ จึงไม่เลือกตั้ง
อีก บางคนอยู่ในต�ำแหน่งครบวาระแล้ว ต้องเลือกตั้งดังมีรายละเอียด ดังนี้
ที่
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ชื่อ - สกุล

ต�ำแหน่ง

วาระ/ปี ที่ด�ำรง
ต�ำแหน่ง (1 ต.ค. 63
– 30 ก.ย. 64)

ปี 2564

1.

นายชูศักดิ์ สุทธศรี

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

วาระที่ 1 ปีที่ 2

ครบวาระที่ 1

2.

นายสมพงษ์ วงละคร

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

วาระที่ 2 ปีที่ 1

อยู่ต่อวาระที่ 2 ปีที่ 2

3.

นายไพทูรย์ บริจาค

รองประธานกรรมการ คนที่ 3

วาระที่ 2 ปีที่ 2

เว้นวรรค

4.

นายสุระสิทธิ์ คะลีล้วน

กรรมการและเลขานุการ

วาระที่ 2 ปีที่ 2

เว้นวรรค

5.

นายสัมฤทธิ์ ไกยราช

กรรมการ

วาระที่ 1 ปีที่ 2

ครบวาระที่ 1

6.

นายสมบูรณ์ สุบิน

กรรมการ

วาระที่ 1 ปีที่ 2

ครบวาระที่ 1

7.

นายพุฒิพงศ์ พัวตนะ

กรรมการ

วาระที่ 1 ปีที่ 1

อยู่ต่อวาระที่ 1 ปีที่ 2

8.

นายจินดา อุปฮาด

กรรมการ

วาระที่ 1 ปีที่ 1

อยู่ต่อวาระที่ 1 ปีที่ 2

9.

นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร

กรรมการ

วาระที่ 1 ปีที่ 2

ครบวาระที่ 1

10. นางร�ำเพย ทินกระโทก

กรรมการ

วาระที่ 1 ปีที่ 1

อยู่ต่อวาระที่ 1 ปีที่ 2

11. นายสุปรณิช อุดมเพ็ญ

กรรมการ

วาระที่ 1 ปีที่ 1

อยู่ต่อวาระที่ 1 ปีที่ 2

12. นายอักษร สมภักดี

กรรมการ

วาระที่ 1 ปีที่ 2

ครบวาระที่ 1

13. นายสมหมาย หลาบหนองแสง

กรรมการ

วาระที่ 1 ปีที่ 1

อยู่ต่อวาระที่ 1 ปีที่ 2

14. นายสุวัฒ ภาคีนุยะ

กรรมการ

วาระที่ 1 ปีที่ 1

อยู่ต่อวาระที่ 1 ปีที่ 2
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จึงเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2564 ด�ำเนินการเลือกตั้งกรรมการ
ด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2565 ดังนี้
1. กรรมการ
จ�ำนวน 7 คน
		 - เขต 1
จ�ำนวน 3 คน
		 - เขต 2
จ�ำนวน 2 คน
		 - เขต 3
จ�ำนวน 2 คน
		 - เขต 4
จ�ำนวน - คน (อยู่ต่อวาระที่ 1 ปีที่ 2) ไม่มีการเลือกตั้งใหม่
หมายเหตุ เนื่องจากเขต 3 มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง 2 คน ประกาศรับสมัคร 2 คน คณะกรรมการ
ด�ำเนินการจึงมีมติให้ไม่ตอ้ งมีการลงคะแนนเลือกตัง้ ให้เสนอชือ่ ผูส้ มัครทัง้ 2 คน ขอความเห็นชอบเป็น
กรรมการด�ำเนินการจากที่ประชุมใหญ่ต่อไป
2. เขตเลือกตัง้ ให้เป็นไปตามข้อ 10 แห่งระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตัง้ คณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ พ.ศ. 2555 และประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ
ประจ�ำปี 2565 ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 ดังนี้
เขต 1 ประกอบด้วยสมาชิก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น
ข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญ และลูกจ้างประจ�ำ ในเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาหนองคาย เขต 1
เขต 2 ประกอบด้วยสมาชิก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น
ข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญ และลูกจ้างประจ�ำ ในเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาหนองคาย เขต 2
เขต 3 ประกอบด้วยสมาชิก สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น
ข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญ และลูกจ้างประจ�ำ ในเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาบึงกาฬ
3. การด�ำเนินการเลือกตั้ง เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผู้ได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการด�ำเนินการ ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ พ.ศ. 2555
คณะกรรมการเลือกตั้ง ประกอบด้วย
1) นายทวี รัตนา		
ประธานกรรมการ
2) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 กรรมการ
3) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 กรรมการ
4) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กรรมการ
5) ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
กรรมการและเลขานุการ
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		 ที่ปรึกษาคณะกรรมการเลือกตั้ง
		 1) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
4. เขตปริมณฑล / สถานที่เลือกตั้ง / วิธีการเลือกตั้ง
		 (1) ก�ำหนดเขตที่ประชุมใหญ่สามัญ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ภายในห้องประชุม
และบริเวณรอบนอกห้องประชุมซึ่งก�ำหนดเป็นเขตปริมณฑล ตามที่ก�ำหนดทั้ง
ศูนย์กลางการประชุมและจุดย่อย รวมทั้งสิ้น 12 จุด การลงมติตามระเบียบวาระ
การประชุมให้สมาชิกเข้ามาใช้สิทธิเพื่อยกมือภายในห้องประชุมเท่านั้น
		 (2) วิธีการเลือกตั้ง โดยวิธีหย่อนบัตรเลือกตั้ง โดยเปิดการหย่อนบัตรเลือกตั้งตั้งแต่
เวลา 08.00 น. จนถึงเวลา 13.00 น. ปิดการจ่ายบัตรเลือกตั้ง
5. การลงคะแนน สมาชิกแต่ละเขตลงคะแนนเสียงด้วยตนเอง และโดยวิธีลับ
		 (1) สมาชิกแต่ละเขตลงคะแนนเลือกกรรมการได้ ดังนี้
			 เขต 1 เลือกกรรมการได้ไม่เกิน จ�ำนวน 3 คน
			 เขต 2 เลือกกรรมการได้ไม่เกิน จ�ำนวน 2 คน
			 เขต 3 เลือกกรรมการได้ไม่เกิน จ�ำนวน 2 คน มีผู้สมัคร 2 คน
				
จึงไม่มีการลงคะแนนเลือกตั้ง
			 เขต 4 อยู่ต่อวาระที่ 1 ปีที่ 2 ไม่มีการเลือกตั้งใหม่
ในการใช้สิทธิลงคะแนน ให้สมาชิกแสดงบัตรประจ�ำตัวเพื่อรับบัตรเลือกตั้ง
6. การประกาศผลการเลือกตั้ง
		 กรรมการด�ำเนินการ สหกรณ์ฯจะประกาศผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด เรียงตามล�ำดับ
			
เท่ากับจ�ำนวนกรรมการด�ำเนินการในแต่ละเขต
			
เป็นกรรมการด�ำเนินการ
ในกรณีผลการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ มีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลากโดยผู้สมัคร
ที่มีคะแนนเท่ากัน หากผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากันนั้นไม่มาหรือไม่อยู่ในสถานที่ที่ประธานกรรมการ
เลือกตั้งก�ำหนดให้ประธานกรรมการเลือกตั้งจับสลากแทน
เสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม …………………………………….
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พันโขดแสนไคร้ อ�ำเภอสังคม จ.หนองคาย

ที่มา : https://www.mahatsachan.com/travel-tips/isaan/8168

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง  เสนอเพื่อทราบ
4.1  เรื่อง
4.2  เรื่อง
4.3  เรื่อง
4.4 เรื่อง

รายงานกิจการทั่วไปและการเงิน
การด�ำเนินงานด้านเงินทุนอื่น ๆ
การด�ำเนินงานด้านกิจการอื่น ๆ
รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูหนองคาย จ�ำกัด ประจ�ำปี 2564
4.5 เรื่อง ประกาศรายชื่อคณะกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2564
ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2564 - 2565 และประกาศการ
แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาสหกรณ์ ประจ�ำปี 2564
4.6 เรื่อง รายงานผลประโยชน์ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการด�ำเนินการ 		
ผู้จัดการ ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์
4.7 เรื่อง ข้อร้องเรียนและผลของข้อร้องเรียน
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ระเบียบวาระที่

4

เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
4.1 เรื่อง รายงานกิจการทั่วไปและการเงิน							

						
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2504 และได้เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2504 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 61 ปี
แล้วกิจการของสหกรณ์ได้เจริญก้าวหน้า เติบโตอย่างมั่นคงมาตลอด ผลการด�ำเนินงานของปี 2564
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้								
						
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

รายการ
จ�ำนวนสมาชิก (คน)
จ�ำนวนสมาชิกสมทบ (คน)
ทุนเรือนหุ้น ประเภทสามัญ (บาท)
ทุนเรือนหุ้น ประเภทสมทบ (บาท)
ทุนส�ำรอง และทุนอื่น ๆ (บาท)
เงินรับฝาก (บาท)
เงินให้กู้อยู่กับสมาชิกเมื่อสิ้นปี (บาท)
เงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น(บาท)
ก�ำไรสุทธิ (บาท)

ปี 2563
6,316
449
3,149,446,940
396,144,540
435,994,492
1,217,606,438
6,609,101,998
1,233,163,000
315,271,736

94
42
41
77

ปี 2564
6,491
457
3,361,366,250
415,565,790
463,691,746
1,402,335,580
7,251,897,834
1,609,160,000
312,149,546

96
13
83
10

เพิ่ม / ลด
+175
+8
+211,919,310
+19,421,250
+27,697,254
+184,729,141
+642,795,836
+375,997,000
-3,122,190

-

02
71
42
67

							
มีรายละเอียดประกอบดังนี้							
4.1.1 สมาชิกประเภทสามัญ		
		
จ�ำนวนสมาชิกเมื่อต้นปี
6,316 คน
		
สมาชิกเพิ่มระหว่างปี
304 คน
		
สมาชิกลดระหว่างปี
129 คน
		
		 - ลาออก		55 คน
		
		 - ให้ออก
2 คน
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			 - ถึงแก่กรรม
49 คน
		
		 - โอนสมาชิกภาพไปสหกรณ์อื่น
23 คน		
				 จ�ำนวนสมาชิกเมื่อสิ้นปี 2564		
6,491 คน
			 สมาชิกประเภทสมทบ			
			 จ�ำนวนสมาชิกเมื่อต้นปี
`
449 คน
			 สมาชิกเพิ่มระหว่างปี		
35 คน
			 สมาชิกลดระหว่างปี		
27 คน
				 -ลาออก
27 คน
			 จ�ำนวนสมาชิกสมทบเมื่อสิ้นปี 2564		
457 คน
			 รวมจ�ำนวนสมาชิกทั้ง 2 ประเภท ณ วันสิ้นปี 6,948 คน
			 จ�ำนวนสมาชิกที่เป็นหนี้สหกรณ์
5,015 คน
			 คิดเป็นร้อยละ 72.18		
			 จ�ำนวนสมาชิกที่ไม่เป็นหนี้
1,933 คน
			 คิดเป็นร้อยละ 27.82		
4.1.2 ทุนเรือนหุ้น
		
ทุนเรือนหุ้นประเภทสามัญเมื่อต้นปี
			 หุ้นเพิ่มระหว่างปี
			 ถอนหุ้นระหว่างปี
			 หุ้นคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2564
		
ทุนเรือนหุ้นประเภทสมทบเมื่อต้นปี
			 หุ้นเพิ่มระหว่างปี
			 ถอนหุ้นระหว่างปี
			 หุ้นคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2564

3,149,446,940.00
256,071,490.00
44,152,180.00
3,361,366,250.00
396,144,540.00
31,169,400.00
11,748,150.00
415,565,790.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

4.1.3 ทุนส�ำรองและทุนอื่น ๆ ได้แก่ ทุนส�ำรอง ทุนสวัสดิการ ทุนรักษาระดับอัตรา
เงินปันผล ทุนสาธารณประโยชน์ ทุนสะสมเพื่อขยายงานสหกรณ์
			 ทุนเมื่อต้นปี
435,994,492.94 บาท
			 เพิ่มระหว่างปี
31,941,154.02 บาท
			 ลดระหว่างปี
4,243,900.00 บาท
			 ทุนเมื่อสิ้นปี 2564
463,691,746.96 บาท
			 ทุนส�ำรอง
434,384,817.73 บาท
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ทุนสวัสดิการ
ทุนรักษาระดับเงินปันผล
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนจัดตั้งส�ำนักงานหรือกองทุนต่าง ๆ
ทุนศึกษาอบรม

4.1.4
		
		
		
		
		
		
		
		

เงินรับฝาก
เงินรับฝากเมื่อต้นปี
รับฝากระหว่างปี
ถอนระหว่างปี
เงินรับฝากคงเหลือเมื่อสิ้นปี
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากประจ�ำ	
เงินฝากออมทรัพย์ ATM

4.1.5 เงินให้กู้แก่สมาชิก
		
เงินให้กู้คงเหลือเมื่อต้นปี
		
ให้กู้เพิ่มระหว่างปี
		
เงินกู้สามัญ 1,165 สัญญา
		
เงินกู้ฉุกเฉิน 388 สัญญา
		
เงินกู้ฉุกเฉิน ATM สัญญา
		
เงินกู้สามัญเพื่อการด�ำรงชีพ 2,856 สัญญา
		
เงินกู้พิเศษ - สัญญา
		
รับช�ำระคืนระหว่างปี
		
เงินให้กู้อยู่กับสมาชิกเมื่อสิ้นปี
			 เงินกู้สามัญ 4,612 สัญญา
			 เงินกู้ฉุกเฉิน 200 สัญญา
			 เงินกู้ฉุกเฉิน ATM 38 สัญญา
			 เงินกู้สามัญเพื่อการด�ำรงชีพ 3,045 สัญญา
			 เงินกู้พิเศษ - สัญญา

18,654,079.21
4,432,938.11
367.25
4,830,840.00
1,388,704.66

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,217,606,438.42 บาท
563,690,820.04 บาท
378,961,678.33 บาท
1,402,335,580.13 บาท
13,414,991.07 บาท
1,384,005,548.18 บาท
1,795,749.33 บาท
3,119,291.65 บาท
6,609,101,998.41 บาท
3,439,796,316.59 บาท
1,742,258,000.00 บาท
13,170,145.00 บาท
งดบริการ บาท
1,684,368,171.59 บาท
- บาท
2,797,000,480.17 บาท
7,251,897,834.83 บาท
5,858,321,674.65 บาท
4,451,360.25 บาท
768,655.75 บาท
1,388,356,144.18 บาท
- บาท
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4.1.6 เงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น
		
1) เงินกู้คงเหลือเมื่อต้นปี
1,233,163,000.00 บาท
			 กู้เพิ่มระหว่างปี
2,770,000,000.00 บาท
			 จ่ายช�ำระ ระหว่างปี
2,394,003,000.00 บาท
			 เงินกู้คงเหลือเมื่อสิ้นปี
1,609,160,000.00 บาท
			 สถาบันการเงินที่สหกรณ์กู้ (คงเหลือ)
			 สอ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำกัด
				 - ระยะสั้น
212,000,000.00 บาท
ดอกเบี้ย = 3.35 %
				 - ระยะยาว
185,000,000.00 บาท
ดอกเบี้ย = 3.60 %
			 สอ. มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด 			
				 - ระยะกลาง
- บาท
ดอกเบี้ย = 0 %
				 - ระยะยาว
62,000,000.00 บาท
ดอกเบี้ย = 3.40 %
			 สอ. วชิรพยาบาล จ�ำกัด 		
			
- ระยะยาว
462,160,000.00 บาท
ดอกเบี้ย = 2.75 %
			 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
				 - ระยะยาว
388,000,000.00 บาท
ดอกเบี้ย = 3.20 %
			 ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด สาขาหนองคาย ตั๋วสัญญาใช้เงิน
					
200,000,000.00 บาท
ดอกเบี้ย = 3.20 %
			 ธนาคารออมสิน จ�ำกัด สาขาหนองคาย ตั๋วสัญญาใช้เงิน
					
100,000,000.00 บาท
ดอกเบี้ย = 3.20 %
		
2) เงินกู้เบิกเกินบัญชีเมื่อต้นปี		
			 เบิกระหว่างปี
- บาท
			 จ่ายช�ำระระหว่างปี
- บาท
สถาบันการเงินที่สหกรณ์กู้ (เบิกเกินบัญชี)		
		 ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด อ.เมืองหนองคาย		
			 วงเงินไม่เกิน 24,000,000.00 บาท ดอกเบี้ย MOR +0.50 = 6.32 %
		 ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด อ.เมืองหนองคาย		
			 วงเงินไม่เกิน 25,000,000.00 บาท ดอกเบี้ย MOR = 5.875 %
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		 ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด สาขามิตรภาพ		
			 วงเงินไม่เกิน 5,000,000.00 บาท ดอกเบี้ย MOR = 5.875 %
		 ธนาคารออมสิน อ.เมืองหนองคาย			
			 วงเงินไม่เกิน 15,000,000.00 บาท ดอกเบี้ย MOR -1 = 4.995 %
		
							
เสนอเพื่อทราบ							
							
มติที่ประชุม.....................................................................................					
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4.2 เรื่อง การด�ำเนินงานด้านเงินทุนอื่น ๆ						

						
4.2.1 เงินทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก
ในรอบปี 2564 สหกรณ์ ไ ด้ จ ่ า ยเงิ น สวั ส ดิ ก ารส� ำ หรั บ สมาชิ ก เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น
32,892,275 .00 บาท (สามสิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
1) กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม จ�ำนวน 49 ราย
เป็นเงิน 26,045,000.00 บาท
2) กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ (60 ปี)
		 1 ตุลาคม 2563 จ�ำนวน 238 ราย
เป็นเงิน 4,994,000.00 บาท
3) กรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ จ�ำนวน 7 ราย เป็นเงิน
39,000.00 บาท
4) กรณีเป็นสมาชิก 10 ปี ขึ้นไปแล้วลาออกจากสมาชิก
จ�ำนวน 1 ราย
เป็นเงิน
1,400.00		บาท
5) ของขวัญครบรอบวันเกิดส�ำหรับสมาชิกเป็นเงินหุ้นเพิ่ม
		 - รายปี ๆ ละ 10 หุ้น (หุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 100 บาท)
			 จ�ำนวน 6,412 คน
เป็นเงิน 635,800.00 บาท
6) สวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตร จ�ำนวน 500 ราย เป็นเงิน 1,000,000.00 บาท
7) เงินสนับสนุนการจัดงานวันครูและอื่นๆ
เป็นเงิน
97,075.00 บาท
8) เงินสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เป็นเงิน
80,000.00 บาท
4.2.2 เงินทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
ในรอบปี 2564 สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ ดังนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น 213,000.00 บาท (เงินสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
		 ยอดยกมาจาก 30 กันยายน 2563		
23,367.25 บาท
		 รับจากจัดสรรก�ำไรสุทธิปี 2564		
190,000.00 บาท
		
รวมรับ		
213,367.25 บาท
		 1) สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนต่างๆ
			 การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ และการจัดกิจกรรมอื่นๆ
213,000.00 บาท

เสนอเพื่อทราบ
มติที่ประชุม………………………………………………………….
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4.3 เรื่อง การด�ำเนินงานด้านกิจกรรมอื่น ๆ
4.3.1 การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ คือ
		 1) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จ�ำกัด 12 ตุลาคม 2563
		 2) สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จ�ำกัด, สสอค.		
10 พฤศจิกายน 2563
		 3) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด		
30 มีนาคม 2563
		 4) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จ�ำกัด		
25 พฤษภาคม 2564
		 5) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จ�ำกัด		
4 สิงหาคม 2564
		 6) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จ�ำกัด		
24 กันยายน 2564
		
4.3.2 การประชุมอบรม / สัมมนา / ฝึกอบรม
1) ส่งคณะกรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าประชุม /
สัมมนา / ฝึกอบรม ตามความจ�ำเป็น และตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ดังนี้
- คณะกรรมการด�ำเนินการ
10 ครั้ง
- ผู้ตรวจสอบกิจการ
1 ครั้ง
- เจ้าหน้าที่สหกรณ์
2 ครั้ง
4.3.3 รายงานจ�ำนวนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์
สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ณ 30 กันยายน 2564 มีจ�ำนวน
สมาชิก ดังนี้
1. สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอค.)
จ�ำนวน
2,794 คน
			 - เพิ่มระหว่างปี
จ�ำนวน
58 คน
			 - ขออุทธรณ์คืนสภาพสมาชิก
จ�ำนวน
- คน
			 - โอนไป
จ�ำนวน
- คน
			 - โอนมา
จ�ำนวน
3 คน
			 - เสียชีวิต
จ�ำนวน
13 คน
			 - ลาออก
จ�ำนวน
4 คน
			 - ให้ออก (ขาดส่งเงินสงเคราะห์)
จ�ำนวน
2 คน
				
คงเหลือ
จ�ำนวน
2,836 คน
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2. สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.ชสอ.)
			 - สมาชิกเพิ่มระหว่างปี
			 - โอนไป
			 - โอนมา
			 - ขออุทธรณ์คืนสภาพสมาชิก
			 - เสียชีวิต
			 - ลาออก
			 - ให้ออก (ขาดส่งเงินสงเคราะห์)
				
คงเหลือ

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

1,766
58
4
3
2
1,815

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

4.3.4 ติดตามเงินให้กู้แก่สมาชิกที่ค้างช�ำระ รวมทั้งติดตามหนี้สงสัยจะสูญโดยการติดตาม
ทวงถาม และด�ำเนินคดีกับสมาชิกหรือผู้กู้ และผู้ค�้ำประกัน ซึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญา , ข้อบังคับ และ
ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ดังนี้
		 1) ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
			 คดีเดิม (ปี 2560, 2561, 2562, 2563 ) จ�ำนวน 12 ราย อยู่ในระหว่างผู้กู้ ,
		
ผู้ค้ำ� ประกันขอผ่อนส่งช�ำระตามค�ำพิพากษาของศาล
2) คดีใหม่ (ปี 2564) จ�ำนวน 2 ราย ช�ำระหนี้หมด จ�ำนวน 2 ราย
เสนอเพื่อทราบ
มติที่ประชุม………………………………………………………….
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4.4 เรื่อง รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ประจ�ำปี 2564

รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ประจ�ำปี 2564
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564
************************
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
ตามที่ ค ณะเป็ น ผู ้ ต รวจสอบกิ จ การได้ เ ข้ า ตรวจการด� ำ เนิ น การของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ครูหนองคาย จ�ำกัด เป็นประจ�ำทุกๆ เดือน จนสิ้นสุดปีทางบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564
นั้น ข้าพเจ้า พร้อมคณะผู้ตรวจสอบกิจการ จึงขอสรุปผลการตรวจสอบประจ�ำปีดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
		 1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด�ำเนินการ
		 1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและควบคุมการเงิน
		 1.3 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกตามเอกสารหลักฐาน
2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ
		 2.1. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
		 2.2 ตรวจสอบการด�ำเนินการตามระเบียบและข้อก�ำหนดของสหกรณ์
		 2.3 ตรวจสอบการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
		 2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด�ำเนินการ ตามแผนงานและงบประมาณ
			 ที่ก�ำหนด
3. การตรวจสอบ
		 3.1 ผลการด�ำเนินงาน
			 - สหกรณ์มีสมาชิกต้นปี 6,316 คน ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 304 คน สมาชิก
ลดลงระหว่างปี 129 คน สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี 6,491 คน
			 - สหกรณ์มีทุนด�ำเนินงาน 7,588,029,375.88 บาท
			 - สหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น 471,995,801.17บาท ค่าใช้จ่าย 159,846,255.07บาท
			 - มีก�ำไรสุทธิ 312,149,546.10 บาท ลดลงจากปีก่อน 3,122,190.67บาท
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		 3.2 การบริหารงานทั่วไป
			 3.2.1 สหกรณ์ได้กำ� หนดนโยบายการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ไว้ชดั เจน และเป็นไปตาม
				
วัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับ
			 3.2.2 สหกรณ์มีการจัดท�ำแผนงานไว้ในรูปของงบประมาณ
			 3.2.3 ระหว่างปี สหกรณ์ได้น�ำผลการด�ำเนินการที่เกิดขึ้นจริงมาเปรียบเทียบกับ
				
ประมาณการงบประมาณที่ตั้งไว้
			 3.2.4 สหกรณ์ได้ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ไว้เพื่อปฏิบัติ ได้แก่
				
3.2.4.1 ระเบียบการเงินและบัญชี
				
3.2.4.2 ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
				
3.2.4.3 ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้
				
3.2.4.4 ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน
				
3.2.4.5 ระเบียบว่าด้วยอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
					
สหกรณ์
				
3.2.4.6 ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการ
				
3.2.4.7 ระเบียบว่าด้วยทุนสะสมตามระเบียบและข้อบังคับ
		
3.2.5 สหกรณ์จดั ให้มกี ารตรวจสอบการเงินการบัญชีและการปฏิบตั งิ านด้านต่าง ๆ
			
โดยผู้ตรวจสอบกิจการ
		 3.3 การบริหารการเงินและการบัญชี
			 3.3.1 บัญชีของสหกรณ์มกี ารบันทึกบัญชีถกู ต้องและเป็นปัจจุบนั มีเอกสารประกอบ
				
การบันทึกบัญชีครบถ้วน
			 3.3.2 สหกรณ์ได้ก�ำหนดวงเงินขั้นต�่ำที่เก็บรักษาไว้ในมือจ�ำนวนเงินตามข้อบังคับ
			 3.3.3 มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้ตามประมาณการกับรายได้ทไี่ ด้รบั จริง เป็น
				
ระยะ ๆ ในระหว่างปีเพื่อทราบสาเหตุของข้อแตกต่าง
			 3.3.4 การจ่ายเงินทุกครัง้ มีการอนุมตั จิ ากผูม้ อี ำ� นาจตามทีก่ ำ� หนดไว้ในระเบียบหรือ
				
มติของที่ประชุมและมีเอกสารประกอบการรับจ่ายเงินทุกครั้ง
		 3.4 ด้านลูกหนี้เงินให้กู้
3.4.1 สหกรณ์ได้ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติงานด้านการให้เงินกู้ไว้โดยเหมาะสม
		 3.4.2 การปฏิบัติด้านการให้เงินกู้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่ก�ำหนดไว้ คือ
				
3.4.2.1 สมาชิกจะต้องยื่นค�ำขอกู้พร้อมทั้งหนังสือสัญญากู้ต่อสหกรณ์ตาม
					
ระเบียบที่ก�ำหนดไว้
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3.4.2.2 ผู้ที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบค�ำขอกู้และสัญญาค�้ำประกันให้เป็นไปตาม
					
ระเบียบของสหกรณ์ก่อนส่งให้กรรมการอนุมัติ
				
3.4.2.3 มีการมอบอ�ำนาจการอนุมัติค�ำขอกู้เป็นระดับ ๆ อย่างชัดเจน และ
					
เหมาะสม เช่น ระดับผู้จัดการ ระดับคณะกรรมการเงินกู้ และ
					
ระดับคณะกรรมการด�ำเนินการ
		
3.4.2.4 การจ่ายเงินกูท้ กุ ครัง้ จะผ่านการอนุมตั จิ ากผูม้ อี ำ� นาจในแต่ละระดับ
					
ก่อนและมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
				
3.4.2.5 จ�ำนวนเงินกู้ที่จ่ายแก่ผู้กู้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติไว้
3.4.3 สหกรณ์จัดท�ำบัญชีย่อยลูกหนี้เงินกู้ไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
			 3.4.4 สหกรณ์ท�ำการยืนยันยอดลูกหนี้รายตัวกับสมาชิกอย่างน้อยปีละครั้ง
3.5 ด้านการลงทุน
			 3.5.1 สหกรณ์ได้ลงทุนในกิจการซื้อหุ้น 4 ประเภท ดังนี้ คือ
		
1. หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
					 จ�ำนวน 7,545,500.00 บาท
		
2. หุ้น ธ.ก.ส. จ�ำนวน 100 บาท
		
3. หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จ�ำกัด จ�ำนวน 200,000.00 บาท
		
4. หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จ�ำกัด จ�ำนวน 60,040.00 บาท
			 3.5.2 ที่ดิน / อาคาร / อุปกรณ์
				
3.5.2.1 สหกรณ์ได้คิดค่าเสื่อมราคา อาคาร เครื่องใช้ในส�ำนักงาน และ
					
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ เป็นไปตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
					
บัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2542
		
3.5.2.2 การเก็บรักษาวัสดุอปุ กรณ์ ได้เก็บรักษาไว้ในทีม่ นั่ คงปลอดภัยและ
				
เหมาะสมกับสภาพ
		
3.5.2.3 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
3.6 ด้านเงินฝาก
			 สหกรณ์บริการสมาชิกมีการรับฝากเงิน ในระหว่างปี 4 ประเภท จ�ำนวน
563,690,820.04 บาท
		
สมาชิกประเภทสามัญ
1. เงินรับฝากออมทรัพย์
จ�ำนวน
60,853,840.15 บาท
			 2. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
จ�ำนวน
316,301,983.32 บาท
3. เงินรับฝากประจ�ำ	
จ�ำนวน
202,416.56 บาท
			 4. เงินรับฝากออมทรัพย์ ATM
จ�ำนวน
3,298,487.91 บาท
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สมาชิกประเภทสมทบ
1. เงินรับฝากออมทรัพย์
จ�ำนวน
2. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
จ�ำนวน
3. เงินรับฝากประจ�ำ	
จ�ำนวน
ในวันสิ้นปี สหกรณ์มีเงินรับฝากคงเหลือ จ�ำนวน
แยกประเภท ดังนี้
สมาชิกประเภทสามัญ
1. เงินรับฝากออมทรัพย์
จ�ำนวน
2. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
จ�ำนวน
3. เงินรับฝากประจ�ำ	
จ�ำนวน
4. เงินรับฝากออมทรัพย์ ATM
จ�ำนวน
สมาชิกประเภทสมทบ
1. เงินรับฝากออมทรัพย์
จ�ำนวน
2. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
จ�ำนวน
3. เงินรับฝากประจ�ำ	
จ�ำนวน
รับฝากจากสหกรณ์อื่น
1. เงินรับฝากออมทรัพย์
จ�ำนวน

2,418,478.04
180,524,149.02
91,465.04
1,402,335,580.13

บาท
บาท
บาท
บาท

12,802,957.46
847,458,499.21
1,785,749.23
3,119,291.65

บาท
บาท
บาท
บาท

454,541.31 บาท
536,547,048.97 บาท
10,000.00 บาท
157,492.30 บาท

3.7 ด้านหนี้สิน
ในรอบปีงบประมาณ 2564 สหกรณ์ได้กู้ยืมเงินในกิจการของสหกรณ์อื่นและมีการช�ำระหนี้
ที่กู้ยืมในรอบปีคงเหลือยอดหนี้ในวันสิ้นปี ดังนี้
			 1. สอ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำกัด คงเหลือ
397,000,000.00 บาท
			 2. สอ. มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
คงเหลือ
62,000,000.00 บาท
			 3. สอ. วชิรพยาบาล จ�ำกัด
คงเหลือ
462,160,000.00 บาท
			 4. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด คงเหลือ 388,000,000.00 บาท
			 5. ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (ตั๋วสัญญาใช้เงิน) คงเหลือ 200,000,000.00 บาท
			 6. ธนาคารออมสินหนองคาย (ตั๋วสัญญาใช้เงิน) คงเหลือ 100,000,000.00 บาท
ในรอบปีงบประมาณ 2564 สหกรณ์ได้ท�ำสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงิน อื่นดังนี้
			 1. สอ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำกัด		
				 - ระยะสั้น			
300,000,000.00 บาท
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			 2. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด 		
				 - ระยะกลาง			
400,000,000.00 บาท
			 3. สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด		
470,000,000.00 บาท
3.8 ด้านทุน
		 3.8.1 ทุนเรือนหุ้น
				 สมาชิกประเภทสามัญ
				 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น วันสิ้นปี 63 จ�ำนวน 3,149,446,940.00 บาท
					
เพิ่มระหว่างปี 64
จ�ำนวน
256,071,490.00 บาท
		
		
ลดระหว่างปี 64
จ�ำนวน
44,152,180.00 บาท
			
คงเหลือ วันสิ้นปี 64
จ�ำนวน
3,361,366,250.00 บาท
		
สมาชิกประเภทสมทบ
				 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น วันสิ้นปี 63 จ�ำนวน
396,144,540.00 บาท
					
เพิ่มระหว่างปี 64
จ�ำนวน
31,169,400.00 บาท
		
		
ลดระหว่างปี 64
จ�ำนวน
11,748,150.00 บาท
		 		 คงเหลือ วันสิ้นปี 64
จ�ำนวน
415,565,790.00 บาท
		 3.8.2 ทุนส�ำรองและทุนสะสมต่าง ๆ
			 3.8.2.1 คณะกรรมการได้ก�ำหนดระเบียบเกี่ยวกับทุนต่าง ๆ ไว้เหมาะสม
					
และได้ปฏิบัติตามระเบียบที่ก�ำหนดไว้
		 3.8.2.2 การบันทึกรายการในบัญชีทุนส�ำรองและทุนสะสมตามข้อบังคับและ		
					
ระเบียบมีการบันทึกรายการ ได้มาตามการจัดสรรก�ำไรสุทธิที่ได้รับ
					
อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
ข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
1. ควรส่งเสริมการระดมเงินฝากและหุ้นเพิ่มขึ้นจากสมาชิก ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์
2. จากผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ พบว่าสหกรณ์มีก�ำไรสูงขึ้นทุกปี ควรเพิ่มเงินสวัสดิการ
ให้แก่สมาชิก
3. สหกรณ์ ควรมีเงินกูพ้ เิ ศษ ช่วยเหลือสมาชิกทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน กรณีประสบภัยธรรมชาติ
เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ในอัตราดอกเบี้ยต�่ำกว่าปกติ
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คณะผู้ตรวจสอบกิจการ 1. นายเอนก ดอนเกิด
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
		
2. นายอาทิตย์ อัมไพ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
		
3. นายพินิจ
งามวิเศษ ผู้ตรวจสอบกิจการ
		
4. นายองค์อาจ ธาตุวิสัย
ผู้ตรวจสอบกิจการ/เลขานุการ
								
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติทปี่ ระชุม...........................................................................................................................................
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4.5 เรื่อง ประกาศรายชื่อคณะกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2564
ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2564 – 2565 และประกาศการแต่งตั้ง
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาสหกรณ์ ประจ�ำปี 2564
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ได้ท�ำการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี
2564 ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 และได้ด�ำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ, ผู้ตรวจ
สอบกิจการ ประจ�ำปี 2564 – 2565 นั้น
สหกรณ์ได้ประกาศผลการเลือกตัง้ แล้วนัน้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 61
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้ประกาศรายชื่อคณะกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำ
ปี 2564 ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2564 – 2565 และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาสหกรณ์
ประจ�ำปี 2564 ดังนี้
1. ประกาศรายชื่อคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2564
2. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งรองประธานกรรมการ เลขานุการ และ
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอื่น
3. ประกาศรายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2564 – 2565
4. ประกาศการแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, ที่ปรึกษา และผู้ให้การสนับสนุนกิจการ
สหกรณ์ประจ�ำปี 2564
รายละเอียดตามประกาศหน้าถัดไป
เสนอเพื่อทราบ
มติที่ประชุม....................................................................................
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
ชุดที่ 61 ประจ�ำปีงบประมาณ 2564
------------------------ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ได้ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2563
ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 61 ประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2564 นั้น
บัดนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 61 เมื่อการประชุม ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ได้เลือกตั้งระหว่างกันเองขึ้นเพื่อให้มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานกรรมการ
เลขานุการ ตามข้อบังคับ ข้อ 67 เพื่อปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ดังรายชื่อ
ต่อไปนี้
1. นายเจริญ สอนค�ำหาญ
2. นายชูศักดิ์ สุทธศรี
3. นายสมพงษ์ วงละคร
4. นายไพทูรย์ บริจาค
5. นายสุระสิทธิ์ คะลีล้วน
6. นายสัมฤทธิ์ ไกยราช
7. นายสมบูรณ์ สุบิน
8. นายจินดา อุปฮาด
9. นายพุฒิพงศ์ พัวตนะ
10. นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร
11. นางร�ำเพย ทินกระโทก
12. นายอักษร สมภักดี
13. นายสุปรณิช อุดมเพ็ญ
14. นายสมหมาย หลาบหนองแสง
15. นายสุวัฒ ภาคีนุยะ
				
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563
							

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1			
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

(นายเจริญ สอนค�ำหาญ)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด

เรื่อง การเลือกตั้งรองประธานกรรมการ เลขานุการ และการแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น
เพื่อปฏิบัติงานตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
ประจ�ำปีงบประมาณ 2564

------------------------------------ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ได้ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2563
เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 และมีการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ฯ ชุดที่ 61 ประจ�ำปี 2564 นั้น
บัดนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ได้
เลือกตั้งระหว่างกันเองขึ้นเพื่อให้มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานกรรมการ เลขานุการ ตามข้อบังคับ
ข้อ 67 และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการอื่นขึ้น เพื่อปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ตามข้อบังคับของ
สหกรณ์ ข้อ 75, 77 ข้อ 79 บุคคลผู้ได้รับการเลือกตั้ง และแต่งตั้ง มีดังต่อไปนี้
การเลือกตั้ง รองประธานกรรมการ และเลขานุการ
		
นายชูศักดิ์ สุทธศรี		
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
		
นายสมพงษ์ วงละคร		
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
		
นายไพทูรย์ บริจาค
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
		
นายสุระสิทธิ์ คะลีล้วน
กรรมการและเลขานุการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น
คณะกรรมการอ�ำนวยการ
		
นายเจริญ สอนค�ำหาญ		
ประธานกรรมการ
		
นายชูศักดิ์ สุทธศรี		
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
		
นายสมพงษ์ วงละคร		
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
		
นายไพทูรย์ บริจาค
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
		
นายสุระสิทธิ์ คะลีล้วน
กรรมการและเลขานุการ
		
มีอำ� นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการอ�ำนวยการ ตามข้อบังคับ ข้อ 75 และ 76
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คณะกรรมการเงินกู้
		
นายอักษร สมภักดี
ประธานกรรมการ
		
นายพุฒิพงศ์ พัวตนะ		
กรรมการ
		
นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร
กรรมการ
		
นายสมหมาย หลาบหนองแสง		
กรรมการ
		
นายสุวัฒ ภาคีนุยะ		
กรรมการและเลขานุการ
		
มีอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ตามข้อบังคับ ข้อ 77 และข้อ 78
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
		
นายสมบูรณ์ สุบิน		
ประธานกรรมการ
		
นายสุปรณิช อุดมเพ็ญ		
กรรมการ
		
นายจินดา อุปฮาด		
กรรมการ
		
นายสัมฤทธิ์ ไกยราช		
กรรมการ
		
นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร		
กรรมการและเลขานุการ
		
มีอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ตามข้อบังคับ
ข้อ 79 และข้อ 80
คณะกรรมการสวัสดิการ
		
นายสัมฤทธิ์ ไกยราช		
ประธานกรรมการ
		
นางร�ำเพย ทินกระโทก		
กรรมการ
		
นายสมบูรณ์ สุบิน		
กรรมการ
		
นายอักษร สมภักดี		
กรรมการ
		
นายสวัสดิ์ มูลศรี		
กรรมการและเลขานุการ
		
มีอำ� นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสวัสดิการ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูหนองคาย จ�ำกัด ว่าด้วย สวัสดิการส�ำหรับสมาชิก
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563
			
						

(นายเจริญ สอนค�ำหาญ)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
เรื่อง รายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
ประจ�ำปี 2564 – 2565
-------------------------

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ได้ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2563
ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 และมีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย
จ�ำกัด ประจ�ำปี 2564 – 2565 นั้น
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ขอประกาศรายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2564 – 2565 เพื่อปฏิบัติงานตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

นายเอนก ดอนเกิด		
นายพินิจ งามวิเศษ		
นายอาทิตย์ อัมไพ		
นายองค์อาจ ธาตุวิสัย		

ผู้ตรวจสอบกิจการ เขต
ผู้ตรวจสอบกิจการ เขต
ผู้ตรวจสอบกิจการ เขต
ผู้ตรวจสอบกิจการ เขต

1
2
3
4

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

						

(นายเจริญ สอนค�ำหาญ)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา และผู้ให้การสนับสนุนกิจการสหกรณ์
ประจ�ำปีงบประมาณ 2564
-------------------------

อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ข้อ 95 ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ว่าด้วย ที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2544 ข้อ 5, 6, 7
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 61 ประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม
2563 ได้แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา และผู้ให้การสนับสนุนกิจการสหกรณ์ ประจ�ำปีงบประมาณ
2564 ดังรายชื่อต่อไปนี้
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
				
1. ดร.อัมพร พินะสา
				
2. นายสะอาด แสงรัตน์
ที่ปรึกษา
1. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
2. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
3. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
1.
2.
3.
4.

ผู้ให้การสนับสนุนกิจการสหกรณ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
นายทวี รัตนา
นายธีระวุฒิ เจริญราษฎร์
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

มีหน้าที่ให้ความเห็น ค�ำแนะน�ำ แก้ปัญหา ช่วยเหลือ และสนับสนุนในการด�ำเนินงานทั่วไป
ของสหกรณ์ และแสวงหาความร่วมมือจากสมาชิกหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพิจารณางานของสหกรณ์
		 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
		 ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563
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ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด

รายงานประจำ�ปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

4.6 เรื่อง รายงานผลประโยชน์และค่าตอบแทน ของคณะกรรมการด�ำเนินการ
		
ผู้จัดการ ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์
ตามที่ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย มีหนังสือที่ นค 0010/2134 ลงวันที่ 30
สิงหาคม 2564 เรื่อง ขอค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงการด�ำเนินงานและการก�ำกับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564
ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายได้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด แจ้งให้
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีทราบ ตามกฎกระทรวงการด�ำเนินงานและการก�ำกับดูแลสหกรณ์ออม
ทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ข้อ 14(1) ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาสหกรณ์ ได้รับจากสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมา โดยให้
สหกรณ์แสดงรายละเอียดดังกล่าวเป็นรายบุคคลในรายงานประจ�ำปี นั้น
ในรอบปีบัญชี 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) สหกรณ์ฯได้จ่ายผล
ประโยชน์และค่าตอบแทนแก่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาสหกรณ์ ดังนี้
เสนอเพื่อทราบ
มติที่ประชุม....................................................................
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รำยงำนค่ ำตอบแทนตำมกฎกระทรวง
1 ตุลำคม 2563 - 30 กันยำยน 2564
ลำดับ
ชื่ อ - นำมสกุล
ที่
1 นายเจริ ญ สอนคาหาญ
2 นายชูศกั ดิ์ สุ ทธศรี
3 นายสมพงษ์ วงละคร
4 นายไพทูรย์ บริ จาค
5 นายสุ ระสิ ทธิ์ คะลีลว้ น
6 นายสัมฤทธิ์ ไกยราช
7 นายสมบูรณ์ สุ บิน
8 นายจินดา อุปฮาด
9 นายพุฒิพงศ์ พัวตนะ
10 นายเทวฤทธิ์ ศรี วตั ร
11 นางราเพย ทินกระโทก
12 นายอักษร สมภักดี
13 นายสุ ปรณิ ช อุดมเพ็ญ
14 นายสมหมาย หลาบหนองแสง
15 นายสุ วฒั ภาคีนุยะ
16 นายสวัสดิ์ มูลศรี
17 นายสมบูรณ์ วิชิต
18 นายวิสุทธิ์ จันทะ
19 นายประหยัด โพนสิ งห์
20 นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ
21 นางมยุเรศ โคตรชมภู
22 นายอภิชาติ คาเพชร
23 ดร.อัมพร พินะสา
24 นายสะอาด แสงรัตน์
25 ดร.อนันต์ พันนึก
26 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์
27 นายอนุกูล ทองนุย้
รวม
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เงินโบนัส

เงินเดือน/
เงินประจำตำแหน่ ง

294,581.34
264,581.33
284,581.34
264,581.33
264,581.33
264,581.33
264,581.33
264,581.33
264,581.33

112,895.37
284,581.34
284,581.34
284,581.34
264,581.33
264,581.33
264,581.33

787,980.00

4,191,615.37

787,980.00

ค่ำเบีย้ ประชุม/
ค่ำตอบแทน
214,694.00
242,078.00
198,270.00
187,487.00
152,070.00
137,720.00
151,300.00
76,840.00
57,050.00
171,966.00
64,200.00
162,590.00
143,712.00
109,296.00
55,900.00
152,000.00
71,974.00
61,050.00
54,687.00
42,600.00
52,220.00
54,006.00
18,920.00
13,150.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
2,669,780.00

รวมทั้งสิ้น
509,275.34
506,659.33
482,851.34
452,068.33
416,651.33
402,301.33
415,881.33
76,840.00
57,050.00
436,547.33
64,200.00
427,171.33
143,712.00
109,296.00
55,900.00
1,052,875.37
356,555.34
345,631.34
339,268.34
307,181.33
316,801.33
318,587.33
18,920.00
13,150.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
7,649,375.37
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4.7 เรื่อง ข้อร้องเรียน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด เรื่อง การพิจารณา
การขาดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการ
ตาม กฎกระทรวง การด�ำเนินงานและการก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 หมวด 4 ด้านการก�ำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์
ข้อ 14 ในการประชุมใหญ่ นอกจากเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเป็นปกติแล้ว สหกรณ์
ต้องแจ้งเรื่องดังต่อไปนี้
(2) ข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกด�ำเนินคดี การถูกร้องเรียน และถูกลงโทษ
ของสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแผนหรือแนวทางการป้องกันไม่ให้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ
ถูกด�ำเนินคดี ถูกร้องเรียน และถูกลงโทษดังกล่าวอีก
จากบทบัญญัติดังกล่าวนั้น ในรอบปีบัญชี 2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย
จ�ำกัด พบข้อร้องเรียนจ�ำนวน 1 เรื่อง โดยมีประเด็นและแนวทางการป้องกันดังนี้
ประเด็นข้อร้องเรียน ขอคัดค้านการตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
ข้อเท็จจริง ผู้สมัครกรรมการได้สมัครเข้ารับเลือกตั้งในต�ำแหน่งกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ประจ�ำปี 2564 คณะกรรมการตรวจคุณสมบัติผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการ ได้พิจารณาคุณสมบัติ และพบว่าผู้สมัครรายดังกล่าว ขาดคุณสมบัติ
การสมัครเข้าเป็นกรรมการด�ำเนินการตามประกาศรับสมัคร ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ข้อที่ 3.1.2
(5) ความว่า “สมาชิกซึ่งผิดนัดการช�ำระเงินงวดช�ำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสอง
ปีทางบัญชี นับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจาก
การกระท�ำของตนเอง” ต่อมา ผูส้ มัครจึงได้ยนื่ เรือ่ งขอคัดค้านไปยังสหกรณ์จงั หวัดหนองคาย ว่าตนเอง
ได้มีการช�ำระเงินงวดช�ำระหนี้ถูกต้องตามระเบียบแล้วจึงมีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น
กรรมการครบถ้วน
		 สหกรณ์จงั หวัดหนองคาย จึงได้มหี นังสือที่ นค 0010/2876 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563
มายังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด เพื่อให้สหกรณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมทั้งส่งหลักฐาน
และเอกสารข้อเท็จจริงทั้งหมด เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาตามอ�ำนาจหน้าที่ของสหกรณ์
จั ง หวั ด หนองคาย ซึ่ ง สหกรณ์ จั ง หวั ด หนองคายได้ แ จ้ ง ผลการพิ จ ารณา ว่ า สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ครูหนองคาย จ�ำกัด ด�ำเนินการถูกต้องตามระเบียบแล้ว โดยได้แจ้งให้ผู้สมัครทราบแล้ว
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		 แนวทางการป้องกัน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ได้ยึดหลักแนวทาง
การบริหารกิจการ ตามหลักสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
สร้างการมีส่วนร่วม และมีการใช้กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม จึงได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน
ดังต่อไปนี้
		
		
		
		
		

- โทรศัพท์ : 042-411334 , 042-420495
- เว็ปไซต์ : www.nktsc.org
- Line official : @nktsc
- Email : nktsc.org@gmail.com
- ไปรษณีย์ : เลขที่ 143 ถ.ประจักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

		 โดยความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์และคณะกรรมการด�ำเนินการทุกท่าน
		 เสนอเพื่อทราบ
มติที่ประชุม..............................................
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วัดถ�้ำศรีธน หรือวัดสว่างอารมณ์ อ�ำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
ที่มา : https://th.worldorgs.com/

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง   เสนอเพื่อพิจารณา
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

การพิจารณาอนุมัติงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564
การจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2564
พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณ ประจ�ำปี 2565
พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกันของสหกรณ์ ประจ�ำปี 2565
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2565 และก�ำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ข้อ 81
การแก้ ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด  พ.ศ. 2555 ข้อ 10
5.8 เรื่อง การแก้ ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด  พ.ศ. 2555 ข้อ 10
5.9 เรื่อง การแก้ ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 67
5.10 เรื่อง แก้ ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วย การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด  พ.ศ. 2555 ข้อ 6
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ระเบียบวาระที่

5

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุด
		
วันที่ 30 กันยายน 2564
หนังสือรับรองของสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
เรียน นายเอี่ยม จันท์เทวนุมาส ผู้สอบบัญชี

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่าน ในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อแสดงความเห็นว่า
งบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ผลการด�ำเนินงาน ส�ำหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การด�ำเนินงานของ
สหกรณ์เป็นไปตามกฏหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงิน ที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและ
คิดว่าควรจะเป็น ดังนี้
1 งบการเงิน
		 1.1 ตามข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับ
ผิดชอบในการจัดท�ำงบการเงิน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตามระเบียบทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์
ก�ำหนด
		 1.2 งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งรวมถึง
การละเว้นการแสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ
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		 1.3 ข้อสมมติทสี่ �ำคัญทีส่ หกรณ์ใช้ในการประมาณการทางบัญชีมคี วามสมเหตุสมผล
		 1.4 รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนีม้ กี ารบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะ
สมในงบการเงิน เช่น รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น ข้อตกลงกับสถาบันการเงิน
เกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝากหรือข้อจ�ำกัดการใช้เงินกู้ สินทรัพย์ที่ใช้เป็นประกัน
		 1.5 เหตุการณ์ภายหลังวันที่งบการเงินที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
ให้ปรับปรุงหรือเปิดเผยในงบการเงินแล้ว
		 1.6 ผลของการไม่แก้ไขข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงไม่มีสาระส�ำคัญข้อสังเกต
ทั้งต่อเฉพาะรายการหรือโดยรวมต่องบการเงิน รายการของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ไม่แก้ไขได้
จัดท�ำเป็นเอกสารแนบของหนังสือรับรองนี้
		 1.7 ไม่มรี ายการผิดปกติทเี่ กีย่ วข้องกับการกระท�ำของคณะกรรมการด�ำเนินการหรือ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าที่ส�ำคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในหรือรายการ
ผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
		 1.8 สหกรณ์มกี รรมสิทธิใ์ นสินทรัพย์ทงั้ หมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่มภี าระผูกพัน
หรือข้อผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
		 1.9 สหกรณ์ได้บนั ทึกหรือเปิดเผยรายการหนีส้ นิ ทัง้ หมดของสหกรณ์ ทัง้ ทีเ่ กิดขึน้ แล้ว
และอาจเกิดขึน้ ในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ ได้มกี ารเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เกีย่ วกับหลักประกันทัง้ หมดทีส่ หกรณ์ให้แก่บคุ คลทีส่ าม นอกจากนีส้ หกรณ์ไม่มคี ดีฟอ้ งร้องอืน่ และไม่มี
คดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
		 1.10 นอกจากที่ได้อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใด
เกิดขึ้นหรือปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส�ำคัญ ซึ่งต้องน�ำมาปรับปรุง
งบการเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
2 การให้ข้อมูล
		 2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชีเอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และ
ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
		 2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
		 2.3 ข้อมูลอื่นที่ท่านขอจากข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
		 2.4 เข้าถึงบุคคลในสหกรณ์ทที่ า่ นระบุวา่ จ�ำเป็นในการได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชี
อย่างไม่จ�ำกัด
		 2.5 สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมดซึ่งหากไม่ปฏิบัติตาม
อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อ
ก�ำหนดของหน่ายงานราชการหรือหน่ายงานที่ก�ำกับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่าง
มีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน

74

รายงานประจำ�ปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

		
2.6 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยง เรื่องการ
ทุจริตที่มีผลต่อการแสดงงบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
		 2.7 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือสงสัยว่า
จะทุจริต ที่สหกรณ์ทราบและที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มีบทบาทส�ำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน หรือบุคคลอื่น ซึ่งการทุจริต
มีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
		 2.8 สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานราชการอันมีผลกระทบต่องบการเงิน
เพราะมิได้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษี
อากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่งควรจะได้น�ำมาพิจาณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน หรือใช้เป็นเกณฑ์ในการตั้งส�ำรองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ขอแสดงความนับถือ
					
(นายเจริญ สอนค�ำหาญ)
ประธานกรรมการ
						

(นายสวัสดิ์ มูลศรี)
ผู้จัดการสหกรณ์
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รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
จังหวัดหนองคาย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

เสนอ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้า เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูหนองคาย จ�ำกัด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 นั้น ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการ
เงินประจ�ำปีและแสดงความเห็นในรายงานของผูส้ อบบัญชีอย่างไม่มเี งือ่ นไข ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน
2564 นั้น
ข้าพเจ้าขอรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ดังนี้
1. ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ เกี่ยวกับจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
		 1.1 ด้านการบริหารจัดการทั่วไป
			
1. สหกรณ์ได้มีการปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์ ประกาศ ค�ำสั่ง ค�ำแนะน�ำ
แนวปฏิบตั ขิ องนายทะเบียนสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างสม�ำ่ เสมอ
			
2. การแบ่งแยกหน้าที่ของสหกรณ์เป็นไปอย่างเหมาะสม
			
3. ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์และฝ่ายจัดการ
ของสหกรณ์ คณะกรรมการมีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถในการบริหารของสหกรณ์เป็น
อย่างดี ส�ำหรับฝ่ายจัดการ เจ้าหน้าที่แต่ละต�ำแหน่งมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
			
4. การจัดท�ำบัญชีและรายงานทางการเงิน สหกรณ์ใช้โปรแกรมระบบบัญชีของ
เอกชน การควบคุมภายในส�ำหรับการใช้โปรแกรมระบบงานส่วนใหญ่เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์วา่ ด้วยมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ ในการควบคุมภายใน และการรักษาความปลอดภัยส�ำหรับสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตร ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล พ.ศ. 2553
				 การบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี
ครบถ้วน สหกรณ์สามารถจัดท�ำงบการเงินได้ตามสมควร ในสาระส�ำคัญตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์
			
5. ผู้ตรวจสอบกิจการได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ ได้ปฏิบัติงานตรวจ
สอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการด�ำเนินการโดยสม�ำ่ เสมอซึง่ คณะกรรมการ
ได้ใช้ประโยชน์จากรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการในการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้า
หน้าที่ได้ดีพอควร
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6. ผลการประเมินคุณภาพสหกรณ์ จากการประเมินคุณภาพสหกรณ์ตามหลัก
เกณฑ์ทกี่ รมตรวจบัญชีสหกรณ์กำ� หนด ปรากฏว่าสหกรณ์มชี นั้ คุณภาพการควบคุมภายในอยูใ่ นระดับ
“ดีมาก” และจัดอยู่ในประเภทสหกรณ์ขนาดใหญ่
		 1.2. ด้านการด�ำเนินธุรกิจ
			
1.2.1 ธุรกิจสินเชื่อ เป็นธุรกิจหลักของสหกรณ์ ในระหว่างปีให้สินเชื่อแก่
สมาชิก จ�ำนวนเงิน 3,435,134,102.09 บาท การจ่ายเงินให้กู้มีเอกสารหลักฐานประกอบการ
เป็นหนี้ครบถ้วน วันสิ้นปีบัญชีมีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมคงเหลือทั้งสิ้น รวม 5,060 ราย เป็นจ�ำนวนเงิน
7,258,573,495.88 บาท โดยแยกเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้น-สุทธิ จ�ำนวน 400,452,129.72 บาท
เงินให้กู้ระยะยาว 6,858,121,366.16 บาท เป็นร้อยละ 95.66 ของทุนด�ำเนินงานทั้งสิ้น ซึ่งหนี้จ�ำนวน
ดังกล่าว ได้รวมลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา จ�ำนวน 16,531,679.44 ซึ่งสหกรณ์ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยไว้
เต็มจ�ำนวน และลูกหนี้ถูกให้ออกตามข้อบังคับ – สุทธิ จ�ำนวน 6,675,661.05 บาท
			
1.2.2 การรับฝากเงิน ระหว่างปีสหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น
จ�ำนวน 563,690,820.04 บาท การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบการรับฝากเงินวันสิ้นปีบัญชีมียอดคง
เหลือจ�ำนวน 1,402,335,580.13 บาท
2. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน
− ด้านความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง หากพิจารณาถึงความเข้มแข็งและเพียงพอ
ต่อความเสี่ยงของเงินทุนนับว่ามีความเข้มแข็งเพียงพอทุนของสหกรณ์สามารถคุ้มครองเจ้าหนี้ได้
ทัง้ หมด ซึง่ สหกรณ์มสี ดั ส่วนการเป็นหนีน้ อ้ ยกว่าทุนของสหกรณ์ 0.67 เท่า ทุนดังกล่าวมาจากภายใน
ร้อยละ 78.48 ซึง่ ประกอบด้วย ทุนของสหกรณ์รอ้ ยละ 60.00 และเงินรับฝากจากสมาชิกร้อยละ 18.48
มาจากภายนอกร้อยละ 21.52 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืม ร้อยละ 21.21 และหนี้สินอื่นๆ ร้อยละ 0.31
มีทุนส�ำรองต่อสินทรัพย์ทั้งสิ้น 0.06 เท่า อัตราการเติบโตของหนี้สินเพิ่มขึ้น ร้อยละ 22.66 และมี
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนร้อยละ 7.05
− คุณภาพของสินทรัพย์ สหกรณ์มีสินทรัพย์ทั้งสิ้น จ�ำนวน 7,588,029,375.88 บาท
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 12.06 อยู่ในรูปของลูกหนี้เงินกู้ ร้อยละ 95.66 เงินสดและเงินฝาก ร้อยละ 3.94 และ
อื่นๆ ร้อยละ 0.40 สร้างผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ให้กับสหกรณ์ได้ในอัตราร้อยละ 4.35 จะเห็นว่า
เงินทุนของสหกรณ์ส่วนใหญ่อยู่ในรูปเงินให้สมาชิกกู้ คุณภาพของสินทรัพย์จึงขึ้นอยู่กับการบริหาร
ลูกหนี้เป็นส�ำคัญ
- ความสามารถในการบริหารจัดการ สหกรณ์เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่ มีสมาชิกจ�ำนวน
6,965 ราย ด� ำเนินธุรกิจ 2 ด้าน มูลค่าธุรกิจรวม 3,998,824,922.13 บาท เฉลี่ยเดือนละ
333,235,410.18 บาท/ต่อเดือน มีรายละเอียดการด�ำเนินธุรกิจ ดังนี้
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		 ธุรกิจสินเชื่อ ในระหว่างปีจ่ายเงินกู้ให้สมาชิก จ�ำนวน 3,435,134,102.09 บาท เฉลี่ย
เดือนละ 286,261,175.17 บาท การจ่ายเงินกู้มีเอกสารประกอบการกู้ของสมาชิกครบถ้วน วันสิ้นปี
มีหนี้คงเหลือสุทธิ จ�ำนวน 7,258,573,495.88 เป็นร้อยละ 95.66 ของทุนด�ำเนินงานทั้งสิ้น มีรายได้
ดอกเบี้ยเงินให้กู้คิดเป็นร้อยละ 99.63 ของรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
		 การรับฝากเงิน สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น ในระหว่างปี จ�ำนวน
563,690,820.04 บาท เฉลีย่ เดือนละ 46,974,235.00 บาท การฝากและการถอนเป็นไปตามระเบียบ
ที่ก�ำหนดไว้ มีดอกเบี้ยจ่ายคิดเป็นร้อยละ 9.77 ของรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
− ด้านการท�ำก�ำไร สหกรณ์บริหารงานมีก�ำไรสุทธิ 312,149,546.10 ลดลงจากปีก่อน
3,122,190.67 บาท มีอัตราการปรับตัวลดลงของก�ำไร ร้อยละ 0.99 มีก�ำไรเฉลี่ยต่อสมาชิก
44,816.87 บาท โดยรวมแม้ว่าสหกรณ์จะมีความสามารถในการท�ำก�ำไร คิดเป็นร้อยละ 66.15 ของ
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน แต่หากพิจารณาถึงสัดส่วนปริมาณเงินออมกับหนี้สิน
ของสมาชิกแล้ว มีข้อสังเกตถึงความไม่สมดุลกันระหว่างปริมาณเงินออมเฉลี่ยของสมาชิก จ�ำนวน
743,590.83 บาทต่อคน และมีปริมาณหนีส้ นิ เฉลีย่ จ�ำนวน 1,041,191.36 บาทต่อคน ความสามารถ
ในการช�ำระหนี้ของสมาชิกค่อนข้างจะมีปัญหาและไม่ตรงตามก�ำหนด ซึ่งมีความส�ำคัญต่อการบริหาร
งานของสหกรณ์ในอนาคต
− ด้านสภาพคล่องทางการเงิน สภาพคล่องทางการเงินพอใช้ โดยพิจารณาจากสัดส่วน
ของสินทรัพย์หมุนเวียนซึ่งมีน้อยกว่าหนี้สินหมุนเวียน 0.33 เท่า แสดงว่าในหนี้สินหมุนเวียน 1 บาท
มีสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นประกันการช�ำระหนี้ได้เพียง 0.33 บาท เนื่องจากแหล่งเงินทุนที่สหกรณ์น�ำ
มาให้สินเชื่อกับสมาชิกส่วนใหญ่มาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินรับฝากซึ่งเป็นหนี้สินระยะสั้นจ�ำนวน
มาก เงินที่สหกรณ์ให้กู้กับสมาชิกมีงวดช�ำระหนี้ระยะยาว ส่งผลให้เกิดความไม่สัมพันธ์กันระหว่าง
การได้มาและการใช้ไปของเงินทุน ดังนั้น การบริหารสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ นอกจาก
ขึ้นอยู่กับการบริหารลูกหนี้เงินให้กู้แล้วยังขึ้นอยู่กับการแสวงหาแหล่งเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องใน
อนาคตด้วย
อย่างไรก็ตาม ในหนี้สินหมุนเวียน 2,144,040,577.82 บาท ได้รวมเงินรับฝากของสมาชิกไว้
ด้วยเป็นเงิน 1,402,178,087.83 บาท ซึ่งให้ผลตอบแทนมากกว่าสถาบันการเงินภายนอก จึงไม่น่าจะ
มีสมาชิกส่วนใหญ่ถอนเงินฝากดังกล่าวออกไปในระยะเวลาอันใกล้
- ด้านผลกระทบของธุรกิจ จากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบัน
จะส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ที่อาจเกิดความเสี่ยง กล่าวคือ เงินทุนของสหกรณ์ที่น�ำมาบริหาร ส่วน
หนึ่งมาจากเงินกู้ยืมและเงินรับฝาก ที่มีความไม่แน่นอนในเรื่องดอกเบี้ยจ่าย ที่อาจปรับตัวสูงขึ้น จะ
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ท�ำให้สหกรณ์จะต้องปรับดอกเบีย้ เงินให้สมาชิกสูงขึน้ เป็นการเพิม่ ภาระรายจ่ายให้สมาชิก ทีจ่ ะส่งผล
กระทบต่อผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ได้

(นายเอี่ยม จันท์เทวนุมาส)
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

527/82 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 39
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบก�ำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ส�ำหรับ
ปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีทสี่ ำ� คัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย
จ�ำกัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงิน ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นำ� เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณา
ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธกี ารตรวจสอบแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้ การให้ให้สนิ เชือ่
แก่สมาชิกซึ่งเป็นธุรกิจหลักของสหกรณ์จะตรวจสอบโดยพิจารณา
การปฏิบัติตามระเบียบของการให้เงินกู้ของสหกรณ์ มติที่ประชุมของคณะกรรมการเงินกู้
การลงลายมือชื่อของผู้มีอ�ำนาจอนุมัติในค�ำขอกู้เงิน ลายมือชื่อของผู้กู้และผู้ค�้ำประกันในเอกสาร
สัญญาการกูเ้ งินของสมาชิก การช�ำระหนีต้ ามก�ำหนด การจัดท�ำรายละเอียดรายตัวของลูกหนี้ การสอบ
ทานหนี้ของสมาชิกเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความมีตัวตนของลูกหนี้ รวมถึงการทดสอบและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติตามกระบวนการให้สินเชื่อและการพิจารณาประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญของสหกรณ์
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ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4 สหกรณ์ให้สินเชื่อในระหว่างปี เป็นไปตามระเบียบ
ก�ำหนดไว้ โดยมีเอกสารหลักฐานประกอบการให้กู้ครบถ้วน วันสิ้นปีแยกเป็นลูกหนี้เงินให้กู้ระยะสั้น
สุทธิ 400,452,129.72 บาท เงินให้กรู้ ะยะยาว สุทธิ 6,858,121,366.16 บาท รวม 7,258,573,495.88
บาท เป็นร้อยละ 95.66 ของทุนด�ำเนินงานทั้งสิ้น
การตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึงการทดสอบประสิทธิผลการปฏิบัติกระบวนการการให้สิน
เชื่อและการพิจารณาประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ก�ำหนด
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความมีตัวตนของลูกหนี้ โดยการตรวจสอบสัญญาเงินกู้พร้อมทั้งส่ง
หนังสือยืนยอดลูกหนี้ รวมทั้งทดสอบหลักฐานการรับช�ำระหนี้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเป็น
ไปตามระเบียบที่สหกรณ์ก�ำหนด และสอดคล้องกับนโยบายการบัญชีของสหกรณ์
ข้าพเจ้าสุ่มสอบทานการช�ำระหนี้ของลูกหนี้กับบัญชีย่อยลูกหนี้เงินกู้ เพื่อสอบทานการ
ประมาณการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พบว่า มีความเพียงพอและเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ โดยข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ
การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ ในงบก�ำไรขาดทุน สหกรณ์มีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
ในปี 2564 จ�ำนวนเงิน 470,135,997.60 บาท เป็นร้อยละ 99.63 ของรายได้รวม ซึ่งเป็นเรื่อง
ส�ำคัญในการตรวจสอบ การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การ
จัดท�ำทะเบียนลูกหนี้เป็นปัจจุบัน สหกรณ์มีความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ต�่ำ ในการท�ำรายงานเรียกเก็บเงิน
จากสมาชิก

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน

คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำ และการน�ำเสนองบการ
เงินเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในที่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจ�ำเป็น เพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการ
เงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความ
สามารถของสหกรณ์ในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องใน
กรณีทมี่ เี รือ่ งดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง เว้นแต่คณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์มีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์ หรือหยุดด�ำเนินงาน หรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อ
เนื่องต่อไปได้
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

การตรวจสอบของข้าพเจ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้า
อยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ จะสามารถตรวจ
พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจาก
การทุจริต หรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการ
ทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้
งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิ
งานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุ และประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง อันเป็นสาระส�ำคัญ
ในงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
ซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจาดข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับ
การสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่
ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธี
การตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์
• ประเมินความเหมาะสม ของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดย
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี ส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งของ
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั ว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระ
ส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความ
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สามารถของสหกรณ์ในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี
สาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลง
ไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการ
ด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดโดยถูกต้องตาม
ที่ควรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ เกี่ยวกับขอบเขต และช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่
มีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่อง
ต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน และก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการ
ตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ
ห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณา
ว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวใน รายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท�ำดังกล่าวสมารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่า จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้
จากการสื่อสารดังกล่าว

(นายเอี่ยม จันท์เทวนุมาส)
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
527/82 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 39
ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี
เขตบางขุนศรี กรุงเทพมหานคร 10700
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
โทร 081 481 0210
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รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม
ส่วนที่ 2 ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม
ด้านการเงินการบัญชี
ธุรกิจสินเชื่อ
ธุรกิจเงินรับฝาก
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เจ้าหนี้เงินกู้
สมาชิกและทุนเรือนหุ้น
ส่วนที่ 3 ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร
ส่วนที่ 4 ระบบการติดตามและประเมินผล

แบบ RQ 2
รายงาน-ระดับสหกรณ์

ระดับชั้นคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

โดยนายเอี่ยม จันท์เทวนุมาศ ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
3 พฤศจิกายน 2564
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

										
				
ปี 2564
				
หมายเหตุ
บาท
		
สินทรัพย์

ปี 2563
บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
2
298,893,734.41
139,231,860.33
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ
4
400,452,129.72
313,684,385.25
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
5
154,238.56
337,709.88
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
699,500,102.69
453,253,955.46
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุน - ระยะยาว
3
7,805,640.00
3,262,320.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
4
6,858,121,366.16 6,300,543,512.91
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
6
19,874,239.03
12,119,022.00
สิทธิการใช้ประโยชน์ซอฟแวร์รอตัดจ่าย		
2,686,828.00
2,172,840.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
7
41,200.00
41,200.00
		
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
6,888,529,273.19 6,318,138,894.91
		
รวมสินทรัพย์		
7,588,029,375.88 6,771,392,850.37
		
หนี้สินและทุนของสหกรณ์				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
8
512,000,000.00
412,000,000.00
ส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปีบัญชี
11
226,080,000.00
230,004,000.00
เงินรับฝาก
9
1,402,335,580.13 1,217,606,438.42
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
10
3,624,997.69
1,405,127.24
		
รวมหนี้สินหมุนเวียน		
2,144,040,577.82 1,861,015,565.66
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาว
11
871,080,000.00
591,159,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
12
20,135,465.00
22,360,575.00
		
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
891,215,465.00
613,519,575.00
		
รวมหนี้สิน		
3,035,256,042.82 2,474,535,140.66
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หมายเหตุ

ปี 2564
บาท

ปี 2563
บาท

ทุนของสหกรณ์
			
ทุนเรือนหุ้น ( มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท )		
3,776,932,040.00 3,545,591,480.00
ทุนส�ำรอง			
434,384,817.73
402,853,763.71
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ
13
29,306,929.23
33,140,729.23
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี		
312,149,546.10
315,271,736.77
		
รวมทุนของสหกรณ์		
4,552,773,333.06 4,296,857,709.71
		
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์		
7,588,029,375.88 6,771,392,850.37
						
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			
			

(นายเจริญ สอนค�ำหาญ)
ประธานกรรมการ

(นายสุระสิทธิ์ คะลีล้วน)
เลขานุการ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
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งบก�ำไรขาดทุน

			

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
บาท

ปี 2564

%

ปี 2563
บาท
%

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน					
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้
470,135,997.60 99.63 454,494,293.44 99.47
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
1,243,571.75 0.26 1,277,142.25 0.28
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
315,864.01 0.07
960,756.52 0.21
ผลตอบแทนจากการลงทุน
169,303.17 0.04
162,583.96 0.04
		 รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 471,864,736.53 100.00 456,894,776.17 100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน					
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
46,078,759.70 9.77 42,261,359.43 9.25
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
21,605,833.17 4.58 24,924,506.40 5.46
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
28,478,367.72 6.04 27,134,602.00 5.94
		 รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
96,162,960.59 20.38 94,320,467.83 20.65
หัก หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ					
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
(1,902,508.56) (0.41) (116,783.36) (0.03)
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ถูกให้ออกตามข้อบังคับ
1,239,153.75 0.27 (2,202,689.56) (0.48)
		 รวมหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
(663,354.81) (0.14) (2,319,472.92) (0.51)
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ
376,365,130.75 79.76 364,893,781.26 79.86
บวก รายได้อื่น					
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
16,950.00 0.00
16,050.00 0.00
รายได้อื่น
114,114.64 0.02
130,380.60 0.03
		 รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
131,064.64 0.03
146,430.60 0.03
หัก ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน					
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
				
		 เงินเดือนและค่าจ้าง
10,483,499.60 2.22 10,355,647.20 2.27
		 ค่าจ้าง (ลูกจ้างชั่วคราว)
115,200.00 0.02
115,200.00 0.03
		 บ�ำเหน็จเจ้าหน้าที่
1,249,060.00 0.26 2,370,500.00 0.52
		 ค่าปฎิบัติงานนอกเวลาท�ำการ
241,180.00 0.05
240,280.00 0.05
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บาท

ปี 2564

%

ปี 2563
บาท
%

		 สวัสดิการเจ้าหน้าที่
138,746.00 0.03
124,796.00 0.03
		 เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนทดแทน
125,607.00 0.03
164,423.00 0.04
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์					
		 ค่าเสื่อมราคาอาคาร,สิ่งปลูกสร้าง
67,500.00 0.01
114,968.59 0.03
		 ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์
311,459.68 0.07
305,782.33 0.07
		 สิทธิการใช้ประโยชน์ซอฟแวร์ตัดจ่าย
546,420.00 0.12
546,420.00 0.12
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก					
		 เงินสวัสดิการส�ำหรับสมาชิก
31,177,075.00 6.61 16,363,696.00 3.58
ค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานอื่น 				
		 ขาดทุนจากการเลิกใช้ครุภัณฑ์
18,323.29 0.00
0.00 0.00
		 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
1,922,278.00 0.41 1,870,328.00 0.41
		 ค่ารับรอง
220,921.00 0.05
201,265.00 0.04
		 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ
32,766.00 0.01
26,146.00 0.01
		 ค่าตอบแทนการกู้ยืมเงิน
320,000.00 0.07
240,000.00 0.05
		 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
84,000.00 0.02
87,900.00 0.02
		 ค่าตอบแทนหน่วยงานช่วยเหลือสหกรณ์
2,136,352.00 0.45 1,524,644.00 0.33
		 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่
9,606,690.56 2.04 9,564,181.48 2.09
		 วัสดุส�ำนักงานใช้ไป
816,329.75 0.17
508,891.00 0.11
		 ค่าสาธารณูปโภค
571,076.04 0.12
561,287.72 0.12
		 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินกู้
152,823.04 0.03
153,192.00 0.03
		 ค่าใช้จ่ายด�ำเนินคดีทางกฎหมาย
328,165.48 0.07
457,295.00 0.10
		 ค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
1,955,240.00 0.41
930,859.93 0.20
		 ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี
180,000.00 0.04
170,000.00 0.04
		 ค่าใช้จ่ายอบรมสัมมนา
504,818.35 0.11 1,802,007.00 0.39
		 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ
180,000.00 0.04
180,000.00 0.04
		 ค่าใช้จ่ายทั่วไป
584,904.72 0.12
726,987.16 0.16
		 ค่าเบี้ยประกันภัย
78,213.78 0.02
61,777.68 0.01
		 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
198,000.00 0.04
0.00 0.00
		 รวมค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
64,346,649.29 13.64 49,768,475.09 10.89
ก�ำไรสุทธิ		
312,149,546.10 66.15 315,271,736.77 69.00
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งบกระแสเงินสด

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
ปี 2564
บาท		

ปี 2563
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรสุทธิ
312,149,546.10
315,271,736.77
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดก�ำไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ			
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน			
		 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
378,959.68
420,750.92
		 สิทธิประโยชน์ซอฟแวร์ตัดจ่าย
546,420.00
546,420.00
		 บ�ำเหน็จเจ้าหน้าที่
1,249,060.00
2,370,500.00
		 หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ให้ออกตามข้อบังคับ
1,239,153.75
(2,202,689.56)
		 หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
(1,902,508.56)
(116,783.36)
		 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป
816,329.75
508,891.00
		 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการค้างจ่าย
14,040.00
20,904.00
		 ดอกเบี้ยเงินฝากค้างจ่าย
32,372.71
50,124.52
		 ค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีค้างจ่าย
60,000.00
44,000.00
		 เงินสดจ่ายค่าชดเชยแรงงานค้างจ่าย
1,955,240.00
930,859.93
		 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย
56,619.44
29,914.52
		 เงินค่าล่วงเวลาค้างจ่าย
0.00
9,800.00
		 ค่าเบี้ยประชุมค้างจ่าย
8,368.00
0.00
		 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้างค้างจ่าย
85,200.00
0.00
		 สิทธิประโยชน์การใช้ซอฟแวร์ค้างจ่าย
1,060,408.00
0.00
		 ขาดทุนจากการเลิกใช้ครุภัณฑ์
18,323.29
0.00
		 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
(45,148.56)
(23,897.88)
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
317,722,383.60
317,860,530.86
ในสินทรัพย์ และหนี้สินด�ำเนินงาน			
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน			
		 เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้
(3,435,134,102.09)
(2,989,094,973.84)
		 เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้
2,792,338,265.67
2,420,841,163.03
		 เงินสดจ่ายลูกหนี้ระหว่างด�ำเนินคดี
(1,001,349.00)
(4,036,322.50)
		 เงินสดรับลูกหนี้ระหว่างด�ำเนินคดี
1,001,349.00
5,659,226.25
		 เงินสดจ่ายจากลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
(1,548,232.50)
(7,256,013.00)
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ปี 2564
					
บาท
		 เงินสดรับจากลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
2,903,857.56
		 เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ให้ออกตามข้อบังคับ
(3,683,779.05)
		 เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้ให้ออกตามข้อบังคับ
1,441,747.50
		 เงินสดจ่ายเงินทดรองจ่ายด�ำเนินคดี
(36,002.00)
		 เงินสดรับเงินทดรองจ่ายด�ำเนินคดี
246,374.00
		 เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์
(821,979.75)
		 เงินสดรับเงินรอเรียกคืน
0.00
		 เงินสดจ่ายเงินรอเรียกคืน
0.00
		 เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
23,897.88
หนี้สินด�ำเนินงาน		
		 เงินสดจ่ายค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการค้างจ่าย
(20,904.00)
		 เงินสดจ่ายค่าล่วงเวลาค้างจ่าย
(9,800.00)
		 เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากประจ�ำค้างจ่าย
(50,124.52)
		 เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย
(29,914.52)
		 เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน
2,104,392.50
		 เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน
(2,245,121.19)
		 เงินสดรับรอเงินตรวจสอบ
8,073,175.74
		 เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ
(7,950,367.49)
		 เงินสดรับภาษีเงินรับฝาก
10,579.94
		 เงินสดจ่ายภาษีเงินรับฝาก
(10,729.98)
		 เงินสดรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
1,007,128.85
		 เงินสดจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
(1,007,128.85)
		 เงินสดรับเงินประกันสัญญา
44,490.00
		 เงินสดจ่ายเงินประกันสัญญา
(674,490.00)
		 เงินสดจ่ายเงินประกันซองประกวดราคา
(650,000.00)
		 เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมสอบบัญชีค้างจ่าย
(44,000.00)
		 เงินสดจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานค้างจ่าย
(930,859.93)
		 เงินสดรับเงินปันผลเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
186,069.75
		 เงินสดจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
(134,774.00)
		 เงินสดจ่ายส�ำรองบ�ำเหน็จเจ้าหน้าที่
(2,194,170.00)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน
(331,074,116.88)
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บาท
2,515,347.00
(2,767,246.00)
13,716,343.75
(148,506.00)
33,353.00
(464,611.00)
10,000.00
(10,000.00)
0.00
(24,400.00)
(2,800.00)
(51,990.14)
(60,201.17)
217,267.69
(655,565.60)
2,686,306.35
(2,681,306.35)
11,277.41
(11,903.10)
735,388.00
(735,388.00)
2,192,515.00
(737,090.00)
0.00
(33,000.00)
(966,420.00)
0.00
0.00
(2,485,080.00)
(245,744,098.36)
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ปี 2564
					
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 		
		 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จ�ำกัด
(6,320.00)
		 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด(4,537,000.00)
		 เงินสดจ่ายซื้อครุภัณฑ์
(9,000.00)
		 เงินสดจ่ายสิ่งปลูกสร้างระหว่างก่อสร้าง (อาคาร,ห้องน�้ำ) (8,143,500.00)
		 เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้ประโยชน์ในซอฟแวร์
(1,060,408.00)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
(13,756,228.00)

ปี 2563
บาท
(6,170.00)
0.00
(134,800.00)
(195,000.00)
(2,700,000.00)
(3,035,970.00)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
		 เงินสดรับตั๋วสัญญาใช้เงิน
1,600,000,000.00
500,000,000.00
		 เงินสดจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน
(1,500,000,000.00)
(300,000,000.00)
		 เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
1,170,000,000.00
854,125,137.00
		 เงินสดจ่ายช�ำระหนี้เงินกู้ยืม
(894,003,000.00)
(1,125,338,137.00)
		 เงินสดรับจากเงินรับฝาก
563,690,820.04
526,870,656.36
		 เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก
(378,961,678.33)
(329,026,886.33)
		 เงินสดจ่ายค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
(30,000.00)
(30,000.00)
		 เงินสดจ่ายเงินปันผล
(221,170,727.25)
(215,424,144.75)
		 เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
(56,329,955.50)
(43,408,789.50)
		 เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการเจ้าหน้าที่
(5,800,000.00)
(5,300,000.00)
		 เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น
287,240,890.00
352,423,550.00
		 เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น
(55,900,330.00)
(49,040,980.00)
		 เงินสดจ่ายทุนจัดตั้งส�ำนักงาน
(2,195,200.00)
0.00
		 เงินสดจ่ายทุนเพื่อการศึกษาอบรม
(91,600.00)
0.00
		 เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
(213,000.00)
(364,550.00)
		 เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิกฯ
(1,744,000.00)
(1,890,560.00)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
504,492,218.96
163,595,295.78
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
159,661,874.08
(85,184,772.58)
เงินสด ณ วันต้นปี
139,231,860.33
224,416,632.91
เงินสด ณ วันสิ้นปี
298,893,734.41
139,231,860.33
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
													

1 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

- สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง 			
- สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา จะรับรู้เข้า
		 เป็นรายได้ต่อเมื่อได้รับช�ำระเป็นเงินสด			
- สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ใน ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
		 การบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 และตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก�ำหนด		
- เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน		
- สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใช้สิ้นเปลืองตามราคาทุน			
- ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ค�ำนวณตามการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานในอัตราที่นายทะเบียน
		 สหกรณ์ก�ำหนด ทั้งนี้ยกเว้นที่ดิน			
- สิทธิในการใช้ซอฟแวร์ต่างๆ ตัดจ่ายตามอายุการใช้งาน/ตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ซอฟแวร์ใหม่		
- ค่าซ่อมบ�ำรุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทน ส�ำหรับสินทรัพย์รายการย่อยๆ ถือเป็นค่าใช้จ่าย
		 หักจากรายได้การเพิ่มเติมอุปกรณ์รายใหญ่ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์			
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารทุกประเภท		
- ในปีบัญชี 30 กันยายน 2564 ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบงบการเงิน ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
		 ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 และได้ปรับเปลี่ยนงบการเงินที่น�ำมาเปรียบ		
		 เทียบด้วย			
2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย
		
ปี 2564
			
บาท
		 เงินสด
6,458.25
		 เงินฝากธนาคาร		
		 - ออมทรัพย์
298,886,276.16
		 - กระแสรายวัน
1,000.00
			 รวม
298,893,734.41

ปี 2563
บาท
2,397.15
139,228,463.18
1,000.00
139,231,860.33

เงิ น ฝากกระแสรายวั น ณ วั น สิ้ น ปี ยั ง มี ย อดเบิ ก เกิ น บั ญ ชี สหกรณ์ ไ ด้ โ อนเงิ น ฝากออมทรั พ ย์ ไ ปตั ด
ยอดเงิน เบิกเกินบัญชีตามข้อตกลงที่ท�ำไว้กับธนาคาร เพื่อให้เงินฝากกระแสรายวันมียอดคงเหลือเท่ากับจ�ำนวนเงิน
ตามข้อก�ำหนด
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3 เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย
			
ปี 2564
ปี 2563
เงินลงทุนระยะยาว
ราคาทุน บาท
ราคาทุน บาท
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด			
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
7,545,500.00
3,008,500.00
หุ้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
100.00
100.00
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จ�ำกัด
200,000.00
200,000.00
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จ�ำกัด
60,040.00
53,720.00
		 รวม
7,805,640.00
3,262,320.00
4 เงินให้กู้ยืม - สุทธิ ประกอบด้วย

ปี 2564
บาท

					
ระยะสั้น
เงินให้กู้ยืม - ปกติ
- เงินกู้ฉุกเฉิน
5,106,745.98
- เงินกู้สามัญด�ำรงชีพ
115,456,868.76
- เงินกู้สามัญ
273,212,853.93
		 รวมเงินให้กู้ยืม-ปกติ
393,776,468.67
ลูกหนี้อื่นอันมีมูลหนี้ที่เกิดจากการให้เงินกู้		
ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
16,531,679.44
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
16,531,679.44
ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา-สุทธิ
0.00
ลูกหนี้ถูกให้ออกตามข้อบังคับ
12,551,917.55
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
5,876,256.50
ลูกหนี้ถูกให้ออกตามข้อบังคับ-สุทธิ 6,675,661.05
รวมลูกหนี้อื่นอันมีมูลหนี้ที่เกิดจากการ
ให้เงินกู้ - สุทธิ
6,675,661.05
รวมเงินให้กู้ยืม-สุทธิ
400,452,129.72

ระยะยาว

ระยะสั้น

ปี 2563
บาท

ระยะยาว

113,270.02 7,646,143.50
590,317.00
1,272,899,275.42 77,950,320.00 741,848,548.46
5,585,108,820.72 222,962,022.00 5,558,104,647.45
6,858,121,366.16 308,558,485.50 6,300,543,512.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

17,887,304.50
17,887,304.50
0.00
10,309,886.00
5,183,986.25
5,125,899.75

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 5,125,899.75
0.00
6,858,121,366.16 313,684,385.25 6,300,543,512.91
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5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
			
						
วัสดุส�ำนักงาน
เงินทดรองจ่ายด�ำเนินคดี
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
		 รวม		
6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
						
						
ที่ดิน			
อาคารส�ำนักงานสหกรณ์
อาคารจอดรถ
ยานพาหนะ
ครุภัณฑ์		
สิ่งปลูกสร้าง(ห้องน�้ำ)
อาคารระหว่างก่อสร้าง
		
รวม
หัก
		
		

ปี 2564
บาท
87,100.00
21,990.00
45,148.56
154,238.56

ปี 2563
บาท
81,450.00
232,362.00
23,897.88
337,709.88

ประกอบด้วย				
ปี 2564		
ปี 2563
บาท		
บาท
10,680,000.00
10,680,000.00
4,099,150.00
4,099,150.00
952,000.00
952,000.00
1,338,800.00
1,338,800.00
4,146,846.00
5,350,998.40
400,000.00
400,000.00
8,338,500.00
195,000.00
29,955,296.00
23,015,948.40

ค่าเสื่อมราคา			
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารส�ำนักงานสหกรณ์
3,909,147.00
3,861,647.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารจอดรถ
951,999.00
951,999.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ
1,338,798.00
1,338,798.00
ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์
3,821,112.97
4,704,482.40
ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง(ห้องน�้ำ)
60,000.00
40,000.00
รวม
10,081,056.97
10,896,926.40
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
19,874,239.03
12,119,022.00

7 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย			
					
						
ปี 2564		
ปี 2563
						
บาท		
บาท
เงินประกันมิเตอร์ประปา
1,200.00
1,200.00
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า
40,000.00
40,000.00
		 รวม
41,200.00
41,200.00

94

รายงานประจำ�ปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

8 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้น ประกอบด้วย			
						
ปี 2564
ปี 2563
						
บาท
บาท
เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ธรรมศาสตร์ จ�ำกัด
212,000,000.00
212,000,000.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (ตั๋วสัญญาใช้เงิน)
200,000,000.00
200,000,000.00
เงินกู้ธนาคารออมสิน (ตั๋วสัญญาใช้เงิน)
100,000,000.00
0.00
รวม
512,000,000.00 412,000,000.00
เงินกู้ยืมระยะสั้นวันสิ้นปี ดังนี้				
1. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำกัด สัญญาลงวันที่ 25 ตุลาคม 2563 จ�ำนวน 300,000,000.00
บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.35 บาท ต่อปี ช�ำระคืน 12 งวด โดยมีคณะกรรมการด�ำเนินการทั้งคณะ
และผู้จัดการค�้ำประกัน ณ วันสิ้นปีบัญชีมียอดคงเหลือ 212,000,000.00 บาท			
2. เงินกูธ้ นาคารกรุงไทย จ�ำกัด (ตัว๋ สัญญาใช้เงิน) สัญญาลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 วงเงินกู้ 200,000,000.00
บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.30 บาท ก�ำหนดช�ำระให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 โดยมี
คณะกรรมการทั้งคณะและผู้จัดการค�้ำประกัน หลังวันสิ้นปีบัญชีช�ำระเสร็จสิ้นแล้ว
3. เงินกู้ธนาคารออมสิน (ตั๋วสัญญาใช้เงิน) สัญญาลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 วงเงินกู้ 100,000,000.00
บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.20 บาท ก�ำหนดช�ำระให้เสร็จสิ้นภายใน 19 ตุลาคม 2564 โดยมีคณะกรรมการ
ด�ำเนินการทั้งคณะและผู้จัดการค�้ำประกัน หลังวันสิ้นปีบัญชีช�ำระเสร็จสิ้นแล้ว			
9 เงินรับฝาก ประกอบด้วย
			
ปี 2564
ปี 2563
			
บาท
บาท
เงินรับฝากสมาชิก		
- เงินรับฝากออมทรัพย์ ATM
3,119,291.65
2,836,605.49
- เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
1,384,005,548.18 1,198,354,958.93
- เงินรับฝากออมทรัพย์
13,257,498.77
14,504,258.01
- เงินรับฝากประจ�ำ	
1,795,749.23
1,758,656.60
				
1,402,178,087.83 1,217,454,479.03
เงินรับฝากสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จ�ำกัด
157,492.30
151,959.39
			 รวม
1,402,335,580.13 1,217,606,438.42
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10 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
			
ปี 2564
ปี 2563
			
บาท
บาท
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
32,372.71
50,124.52
ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย
56,619.44
29,914.52
ค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานค้างจ่าย
1,955,240.00
930,859.93
เงินรอตรวจสอบ
127,808.25
5,000.00
เงินรอจ่ายคืน
172,176.50
312,905.19
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการค้างจ่าย
14,040.00
20,904.00
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีค้างจ่าย
60,000.00
44,000.00
ภาษีเงินรับฝาก
1,469.04
1,619.08
ค่าปฎิบัติงานนอกเวลาท�ำการค้างจ่าย
0.00
9,800.00
เงินปันผล-เฉลี่ยคืนค้างจ่าย
51,295.75
0.00
ค่าเบี้ยประชุมค้างจ่าย
8,368.00
0.00
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้างค้างจ่าย
85,200.00
0.00
สิทธิการใช้ประโยชน์ซอฟแวร์ค้างจ่าย
1,060,408.00
0.00
รวม
3,624,997.69
1,405,127.24
						
11 เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย
ปี 2564
ปี 2563
บาท
บาท
ถึงก�ำหนดช�ำระ
ถึงก�ำหนดช�ำระ
					
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี
เงินกู้ สอ.พนักงานการบินไทย จ�ำกัด
0.00
0.00 60,000,000.00 125,000,000.00
เงินกู้สอ.มหิดล จ�ำกัด
48,000,000.00 14,000,000.00 48,000,000.00 62,000,000.00
เงินกู้สอ.มศว. จ�ำกัด
0.00
0.00 50,004,000.00 154,159,000.00
เงินกู้สอ.ม.ธรรมศาสตร์ จ�ำกัด
60,000,000.00 125,000,000.00 60,000,000.00 185,000,000.00
เงินกู้ชุมนุมสอ.แห่งประเทศไทย 24,000,000.00 364,000,000.00 12,000,000.00 65,000,000.00
เงินกู้สอ.วชิรพยาบาล จ�ำกัด
94,080,000.00 368,080,000.00
0.00
0.00
		 รวม
226,080,000.00 871,080,000.00 230,004,000.00 591,159,000.00
สหกรณ์กู้ยืมระยะยาวจากแหล่งเงินกู้ต่าง ๆ ดังนี้
1. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด สัญญาลงะลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 วงเงินกู้
400,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.40 บาทต่อปี ช�ำระคืน 100 งวด จ�ำนวนช�ำระคืนงวดละ
4,000,000.00 บาท วันเริ่มช�ำระ 31 ตุลาคม 2560 ก�ำหนดช�ำระเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมี
คณะกรรมการด�ำเนินการ และผู้จัดการเป็นผู้ค�้ำประกัน วันสิ้นปีมียอดคงเหลือ จ�ำนวน 62,000,000.00 บาท
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2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำกัด สัญญาลงวันที่ 25 ตุลาคม 2562 วงเงินกู้
300,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.60 บาทต่อปี ช�ำระคืน 60 งวด งวดละ 5,000,000.00 บาท
วันเริ่มช�ำระ 29 พฤศจิกายน 2562 ก�ำหนดช�ำระเสร็จสิ้นภายใน 31 ตุลาคม 2567 โดยมีคณะกรรมการด�ำเนินการ
และผู้จัดการเป็นผู้ค�้ำประกัน วันสิ้นปีมียอดคงเหลือจ�ำนวน 185,000,000.00 บาท			
3. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ� ำกัด สัญญาลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 วงเงินกู้
400,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.20 บาทต่อปี ช�ำระคืน 72 งวด งวดละ 2,00,000.00 บาท วัน
เริ่มช�ำระ 30 เมษายน 2564 ก�ำหนดช�ำระเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2570 โดยมีคณะกรรมการด�ำเนิน
การและผู้จัดการเป็นผู้ค�้ำประกัน วันสิ้นปีมียอดคงเหลือจ�ำนวน 388,000,000.00 บาท			
4. สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด สัญญาลงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 วงเงินกู้ 470,000,000.00
บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2.75 บาทต่อปี ช�ำระคืน 60 งวด งวดละ 7,840,000.00 บาท วันเริ่มช�ำระ
30 กันยายน 2564 ก�ำหนดช�ำระเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569 วันสิ้นปีมียอดคงเหลือจ�ำนวน
462,160,000.00 บาท
12 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
			
						
เงินประกันสัญญา
ส�ำรองบ�ำเหน็จเจ้าหน้าที่
เงินประกันซองประกวดราคา
		 รวม		
		
13 ทุนสะสมตามระเบียบ ข้อบังคับ และอื่น ๆ ประกอบด้วย
			
						
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนจัดตั้งส�ำนักงานสหกรณ์
ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์
ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์
		 รวม

ปี 2564
บาท
208,025.00
19,927,440.00
0.00
20,135,465.00

ปี 2563
บาท
838,025.00
20,872,550.00
650,000.00
22,360,575.00

ปี 2564
บาท
367.25
4,432,938.11
4,830,840.00
1,388,704.66
18,654,079.21
29,306,929.23

ปี 2563
บาท
23,367.25
4,422,938.11
6,926,040.00
1,470,304.66
20,298,079.21
33,140,729.23

14 การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ระหว่างปีสหกรณ์ได้ด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2550 ซึ่งก�ำหนดให้สหกรณ์ ต้อง
ด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องไว้ไม่น้อยกว่า ร้อยละหนึ่ง ของเงินฝาก		
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5.2 เรื่อง การจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ได้ด�ำเนินธุรกิจ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563
ถึง 30 กันยายน 2564 ครบรอบ 1 ปีบัญชีแล้ว คณะกรรมการด�ำเนินการต้องเสนอการจัดสรร
ก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปีต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ตามข้อบังคับข้อ 27 ดังต่อไปนี้
ข้อบังคับสหกรณ์ฉบับ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
ข้อ 27. การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีก�ำไรสุทธิให้จัดสรรเป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ และเป็นค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ตามอัตราที่ก�ำหนดใน
กฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของก�ำไรสุทธิ
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะ
จัดสรรได้ดังต่อไปนี้
		
(1) เป็นเงินปันผลตามหุน้ ทีช่ ำ� ระแล้วให้แก่สมาชิกแต่ตอ้ งไม่เกินอัตราทีก่ ำ� หนดใน
กฎกระทรวง โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึ่ง ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส�ำหรับปีใดด้วยจ�ำนวนเงินปันผลทัง้ สิน้ ทีจ่ า่ ยส�ำหรับปีนนั้ ก็ตอ้ งไม่เกิน
อัตราดังกล่าวมาแล้ว
		
ในการค�ำนวณเงินปันผลตามหุน้ ให้ถอื ว่าหุน้ ทีส่ มาชิกได้ชำ� ระต่อสหกรณ์ภายในวัน
ทีห่ า้ ของเดือน มีระยะ เวลาส�ำหรับค�ำนวณเงินปันผลตัง้ แต่เดือนนัน้ ส่วนหุน้ ทีส่ มาชิกช�ำระต่อสหกรณ์
หลังวันที่ห้าของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป
		
(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ท�ำไว้กับสหกรณ์ใน
ระหว่างปี เว้นแต่สมาชิก ที่ผิดนัดการส่งเงินงวดช�ำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับ
เงินเฉลี่ยคืนส�ำหรับปีนั้น
		
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของ
ก�ำไรสุทธิ
		
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ตามทีม่ อี ยูใ่ นวันสิน้ ปีนนั้ ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนีจ้ ะถอนได้โดยมติแห่งทีป่ ระชุมใหญ่
เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1)
		
(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ ตาม
ระเบียบของสหกรณ์
		
(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ ตามระเบียบของ
สหกรณ์
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(7) เป็นทุนสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก และครอบครัว
ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
		
(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส�ำนักงานหรือทุนอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่
สหกรณ์
		
(9) ก�ำไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนส�ำรองทั้งสิ้น

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด

มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 312,149,546.10 บาท
(สามร้อยสิบสองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบหกบาทสิบสตางค์)
การจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2564 ดังนี้
ที่

รายการ

1

ทุนส�ำรอง

2

ค่าบ�ำรุงสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย

ร้อยละ
10
0.01

3 เงินปันผลตามหุ้น 6 %

70.72

4

เงินเฉลี่ยคืน 11.63 %

17.27

5

เงินโบนัสแก่กรรมการ
และเจ้าหน้าที่
ทุนรักษาระดับอัตรา
เงินปันผล
ทุนเพื่อการศึกษาอบรม
ทางสหกรณ์
ทุนสาธารณประโยชน์

1.83

6
7
8

0.01
0.01
0.08

ปี 2564
ข้อบังคับ ข้อ 27
จ�ำนวนเงิน (บาท)
31,214,954.61 ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
30,000 ไม่เกินร้อยละห้าของก�ำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน
อัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติก�ำหนด
220,734,390.75 ตามหุ้นที่ช�ำระแล้วไม่เกินอัตราที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวง
53,882,507.75 เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก ตามส่วน
ธุ ร กิ จ ที่ ส มาชิ ก ได้ ท� ำ ไว้ กั บ สหกรณ์ ใ น
ระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงิน
งวดช�ำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปี
ใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส�ำหรับปีนั้น
5,700,000 ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
50,000 ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละสองแห่ ง ทุ น เรื อ นหุ ้ น ของ
สหกรณ์ ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น
50,000 ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
250,000 ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
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ที่

รายการ

ร้อยละ
9 ทุ น สวั ส ดิ ก ารหรื อ การ 0.03
สงเคราะห์ ต ามสมควร
แก่สมาชิก
10 ทุนจัดตั้งส�ำนักงาน หรือ 0.04
ทุนอื่น ๆ เพื่อสร้างความ
มั่นคง
11 ก� ำ ไรสุ ท ธิ ส ่ ว นที่ เ หลื อ 0.00
(ถ้ามี)
รวมเงินทั้งสิ้น
100

ปี 2564
ข้อบังคับ ข้อ 27
จ�ำนวนเงิน (บาท)
137,692.99 ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ

100,000 ข้อบังคับไม่ก�ำหนดจ�ำนวน

0.00 ให้จัดสรรเป็นทุนส�ำรองทั้งสิ้น
312,149,546.10

สรุปภาพรวมของการจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2564
1. จัดสรรเป็นเงินปันผล−เฉลี่ยคืน แก่สมาชิก
2. จัดสรรเพื่อเป็นสวัสดิการ เพื่อสมาชิกส่วนรวม
3. จัดสรรเป็นค่าตอบแทนกรรมการ และเจ้าหน้าที่
4. จัดสรรส�ำหรับเป็นค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์
		

เสนอเพื่อพิจารณา

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

100

ดังนี้
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

87.99
10.17
1.83
0.01
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5.3 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจ�ำปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2504 และได้เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2504 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 61 ปี
แล้ว กิจการของสหกรณ์ ได้เจริญก้าวหน้า เติบโตอย่างมั่นคงมาตลอด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ได้เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
ซึ่งได้น�ำหลักการสหกรณ์สีขาว 9 ประการ มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วย
หลักประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การตอบสนอง ภาระรับผิดชอบ ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม การ
มอบอ�ำนาจ นิติธรรม และความเสมอภาค โดยก�ำหนดแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ประจ�ำปี 2564-2566
ไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

จากสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความต้องการดังทีไ่ ด้กล่าวแล้ว ได้นำ� มาก�ำหนดเป็นวิสยั ทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ปี พ.ศ. 2564
-2566 ดังนี้

วิสัยทัศน์

ปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด เป็นสถาบันการเงินทีม่ คี วามมัน่ คง ได้มาตรฐาน
บริการฉับไว ประทับใจสมาชิก บริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

1. ส่งเสริมสนับสนุนการออมทรัพย์เพื่อให้สมาชิกสามารถช่วยเหลือตนเองได้
2. เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร สมาชิกให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการขับเคลือ่ นและพัฒนา
สหกรณ์สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
3. พัฒนาเทคโนโลยีและการให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจแก่สมาชิก
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์กับสมาชิกและองค์กรต่างๆ ให้เอื้อต่อ
การบริหาร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. ส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิก ชุมชน สังคม และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามหลักการ
สหกรณ์
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่การเป็นสหกรณ์สีขาวที่ยั่งยืน
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เป้าประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการออมทรัพย์เพื่อให้สมาชิกสามารถช่วยเหลือตนเองได้
2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร สมาชิกให้มีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาสหกรณ์ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
3. เพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการทีถ่ กู ต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ
แก่สมาชิก
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์กับสมาชิกและองค์กรต่างๆ ให้เอื้อ
ต่อ การบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5. เพือ่ ส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิก ชุมชน สังคม และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามหลัก
การสหกรณ์
6. เพือ่ พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสูก่ ารเป็นสหกรณ์สขี าวทีย่ งั่ ยืน

กลยุทธ์ (STRATEGY)
พันธกิจที่ 1

เป้าประสงค์ :
กลยุทธ์
		
พันธกิจที่ 2
เป้าประสงค์ :
กลยุทธ์
พันธกิจที่ 3
เป้าประสงค์ :
กลยุทธ์
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ส่งเสริมสนับสนุนการออมทรัพย์เพื่อให้สมาชิกสามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการออมทรัพย์เพื่อให้สมาชิกสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้
1. ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์
2. สร้างแรงจูงใจในการระดมหุ้น และเงินฝาก
เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร สมาชิกให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาสหกรณ์สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร สมาชิกให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาสหกรณ์ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับ “สหกรณ์”
พัฒนาเทคโนโลยีและการให้บริการทีถ่ กู ต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ
แก่สมาชิก
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและการให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึง
พอใจแก่สมาชิก
1. จัดหาระบบปฏิบัติการสหกรณ์แบบใหม่ให้ครอบคลุม ครบวงจร
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
3. พัฒนาเทคโนโลยีและปรับปรุงอาคารสถานทีใ่ ห้สามารถบริการสมาชิก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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พันธกิจที่ 4
เป้าประสงค์ :
กลยุทธ์
		
พันธกิจที่ 5
เป้าประสงค์ :
กลยุทธ์
		
พันธกิจที่ 6
เป้าประสงค์ :
กลยุทธ์
		

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์กบั สมาชิกและองค์กร
ต่างๆ ให้เอื้อต่อการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์กับสมาชิกและ
องค์กรต่างๆ ให้เอื้อต่อการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1. พัฒนาเครือข่ายสมาชิกเพื่อประสานงานและให้บริการสมาชิก
2. พัฒนาเครือข่ายสมาชิกกับสถาบันการเงิน สหกรณ์อื่น หรือหน่วย
งานการเงินที่เกี่ยวข้อง
ส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิก ชุมชน สังคม และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ตามหลักการสหกรณ์
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และช่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก ชุ ม ชน สั ง คม และกิ จ กรรม
สาธารณประโยชน์ตามหลักการสหกรณ์
1. จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกอย่างเหมาะสม
2. จัดสวัสดิการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสูก่ ารเป็นสหกรณ์
สีขาวที่ยั่งยืน
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่การเป็น
สหกรณ์สีขาวที่ยั่งยืน
1. ปรับปรุงวิธีการและกระบวนการตรวจสอบภายในสหกรณ์
2. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาลให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้

พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการออมทรัพย์เพื่อให้สมาชิกสามารถช่วยเหลือตนเองได้
เป้าประสงค์ : เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนการออมทรัพย์เพือ่ ให้สมาชิกสามารถช่วยเหลือตนเองได้
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กับสหกรณ์
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โครงการ

กิจกรรม

1. โครงการส่งเสริมให้
สมาชิกเปิดบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์
กับสหกรณ์

1. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
2. ส่งตัวแทนร่วมประชุม
กับส่วนราชการ และ
ไปเปิดบัญชีนอกสถานที่

ปี 2564

ปี 2565

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

เป้าหมาย

6 ครั้ง
5 ครั้ง

-

6 ครั้ง
5 ครั้ง

หมายเหตุ : ส่งตัวแทนร่วมประชุมกับส่วนราชการ และไปเปิดบัญชีนอกสถานที่ ไม่สามารถ
			
ด�ำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัส
			
โคโรน่า2019 (COVID-19)
พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการออมทรัพย์เพื่อให้สมาชิกสามารถช่วยเหลือตนเองได้
เป้าประสงค์ : เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนการออมทรัพย์เพือ่ ให้สมาชิกสามารถช่วยเหลือตนเองได้
กลยุทธ์
2. สร้างแรงจูงใจในการระดมหุ้น และเงินฝาก
โครงการ

กิจกรรม

1. โครงการระดมหุ้น 1. ประชาสัมพันธ์
และเงินฝาก
2. ส่งตัวแทนร่วมประชุม
กับส่วนราชการ และ
ไปเปิดบัญชีนอกสถานที่

ปี 2564

ปี 2565

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

เป้าหมาย

6 ครั้ง
5 ครั้ง

-

-

หมายเหตุ : มีการลดอัตราการเก็บหุ้นรายเดือน และการซื้อหุ้นระหว่างปี เพื่อให้อัตราการ
			
ถือหุ้นของสมาชิก เหมาะสมกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ที่จะน�ำมาเป็นต้นทุนการ
			
ด�ำเนินการ และให้สอดคล้องกับการจัดสรรปันผล-เฉลี่ยคืน ของทุกปี
พันธกิจที่ 2
			
เป้าประสงค์ :
			
กลยุทธ์
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เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร สมาชิกให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการขับเคลือ่ น
และพัฒนาสหกรณ์สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร สมาชิกให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาสหกรณ์ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
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โครงการ

กิจกรรม

ปี 2564

ปี 2565

เป้าหมาย ผลการด�ำเนินงาน เป้าหมาย

1. โครงการพัฒนา
1. ประชุมสัมมนานอกสถาน
ศักยภาพคณะกรรมการ ที่
ผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

2. โครงการเสริมสร้าง
ความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
ส�ำหรับสมาชิกสหกรณ์
(เขต 1 เขต 2 เขต
บึงกาฬ เขต 4 สพม.นค.,
สพม.บึงกาฬ)
3. โครงการประชุม
สัมมนาคณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่ และสมาชิก
สหกรณ์
4. โครงการพัฒนา
ความรู้ส�ำหรับ
1) คณะกรรมการ
2) ผู้ตรวจสอบกิจการ
3) เจ้าหน้าที่

1. ประชุมสัมมนานอกสถาน
ที่

5 ครั้ง

2 ครั้ง

5 ครั้ง

1. ประชุมสัมมนาและศึกษา
ดูงานสหกรณ์อื่น

100 %

100 %

100 %

1. ไปพัฒนาความรู้ตามที่
สันนิบาตสหกรณ์ หรือ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด หรือ
องค์ ก รที่ เ ป็ น เครื อ ค่ า ย
สหกรณ์ ไ ด้ จั ด ฝึ ก อบรม
ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนา
บุคลากรของสหกรณ์

100 %

100 %

100 %

พันธกิจที่ 3
			
เป้าประสงค์ :
			
กลยุทธ์

พัฒนาเทคโนโลยีและการให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจแก่
สมาชิก
เพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีและการให้บริการทีถ่ กู ต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ
แก่สมาชิก
1. จัดหาระบบปฏิบัติการสหกรณ์ให้ทันสมัย
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โครงการ

กิจกรรม

1. โครงการจัดหา
1. จัดซื้อ จัดจ้าง
พั ฒ นาระบบปฏิ บั ติ 2. พัฒนาระบบ
การสหกรณ์
3. บ�ำรุงรักษา
ให้ครอบคลุม ทันสมัย

พันธกิจที่ 3
			
เป้าประสงค์ :
			
กลยุทธ์

ปี 2564

ปี 2565

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

เป้าหมาย

1
1
-

1
1
-

1
1

พัฒนาเทคโนโลยีและการให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจแก่
สมาชิก
เพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีและการให้บริการทีถ่ กู ต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ
แก่สมาชิก
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
ปี 2564

ปี 2565

โครงการ

กิจกรรม

1. โครงการพัฒนา
คณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่ ให้มคี วามรู้
ด้านเทคโนโลยี

1. อบรมวิธีการใช้ระบบ
ปฏิบัติการของส�ำนักงาน
สหกรณ์
2. ส่งบุคลากรเข้าไปรับการ
พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
อื่นๆ

พันธกิจที่ 3
			
เป้าประสงค์ :
			
กลยุทธ์
			

พัฒนาเทคโนโลยีและการให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจแก่
สมาชิก
เพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีและการให้บริการทีถ่ กู ต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ
แก่สมาชิก
3. พัฒนาเทคโนโลยีและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้สามารถบริการสมาชิกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

เป้าหมาย

1

1

1

50%

-

50%
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ปี 2564

ปี 2565

โครงการ

กิจกรรม

1. โครงการปรับปรุง
อาคารสถานที่
2. โครงการพั ฒ นา
เทคโนโลยีการบริการ
ให้ทันสมัย

1. ต่อเติม ปรับปรุง อาคาร
ส�ำนักงาน
1. ปรั บ ปรุ ง การออกใบ
เสร็จรับเงินให้รวดเร็ว
2. การรับช�ำระเงิน จ่ายเงิน
ฝากเงิน อื่น ๆ ให้รวดเร็ว
มีประสิทธิภาพ

พันธกิจที่ 4
			
เป้าประสงค์ :
			
กลยุทธ์
			

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์กบั สมาชิกและองค์กรต่างๆ
ให้เอื้อต่อการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพือ่ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์กบั สมาชิกและองค์กร
ต่างๆ ให้เอื้อต่อการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1. พัฒนาเครือข่ายสมาชิกเพื่อประสานงานและให้บริการสมาชิกอย่างทั่วถึง
มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

เป้าหมาย

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ปี 2564

ปี 2565

โครงการ

กิจกรรม

1. โครงการพั ฒ นา
เครือข่ายสมาชิกเพื่อ
ประสานงานและให้
บริการสมาชิกอย่าง
ทั่วถึงมีประสิทธิภาพ

1. พัฒนาตัวแทนเครือข่าย
สมาชิก
2. ตั้งกลุ่มเครือข่ายโดยใช้
เทคโนโลยีให้ครอบคลุมทุก
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน

พันธกิจที่ 4
			
เป้าประสงค์ :
			
กลยุทธ์

สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์กับสมาชิกและองค์กรต่างๆ
ให้เอื้อต่อการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์กับสมาชิกและองค์กร
ต่างๆ ให้เอื้อต่อการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. จัดตั้งตัวแทนหน่วยงานการเงินที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

เป้าหมาย

100%

-

100%

100%

-

100%
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โครงการ

กิจกรรม

1. โครงการจั ด ตั้ ง 1. จัดตั้งตัวแทนหน่วยงาน
ตัวแทนหน่วยงานการ หักเงินจาก สพป.นค.เขต 1
เงินที่เกี่ยวข้อง
เขต 2 เขตบึงกาฬ
สพม.นค., สพม.บึ ง กาฬ
(เขตละ 2 คน)
2. จัดประชุมชี้แจงตัวแทน
หน่วยงานหักเงิน

พันธกิจที่ 5
			
เป้าประสงค์ :
			
กลยุทธ์
โครงการ
1. โครงการจัด
สวัสดิการให้แก่
สมาชิก

ปี 2564

ปี 2565

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

เป้าหมาย

10 คน

10 คน

10 คน

1 ครั้ง

-

1 ครั้ง

ส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิก ชุมชน สังคม และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ตามหลักการสหกรณ์
เพือ่ ส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิก ชุมชน สังคม และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ตามหลักการสหกรณ์
1. จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกอย่างเหมาะสม
กิจกรรม
1. จัดสวัสดิการตาม
ระเบียบสหกรณ์
พ.ศ. 2563

ปี 2564

ปี 2565

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

เป้าหมาย

100%

100%

100%

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิก ชุมชน สังคม และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ตามหลักการสหกรณ์
เป้าประสงค์ : เพือ่ ส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิก ชุมชน สังคม และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ตามหลักการสหกรณ์
กลยุทธ์
2. จัดสวัสดิการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
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โครงการ

กิจกรรม

โครงการ

ผลการด�ำเนินงาน


เป้าหมาย




-



3. กฐิน ผ้าป่า







4. กิจกรรมเพื่อสาธารณ
ประโยชน์ สาธารณภัย
อื่น ๆ







5. กิจกรรมให้ความรู้แก่
นั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ กิ จ การ
สหกรณ์



-



พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่การเป็นสหกรณ์
สีขาวที่ยั่งยืน
เพือ่ พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสูก่ ารเป็นสหกรณ์
สีขาวที่ยั่งยืน
1. ปรับปรุงวิธีการและกระบวนการตรวจสอบภายในสหกรณ์
กิจกรรม

1. ปรับปรุงวิธกี ารและ 1. แต่ ง ตั้ ง ผู ้ ต รวจสอบ
กระบวนการตรวจ ภายใน
สอบภายในสหกรณ์ 2. เข้ารับการพัฒนาตัวเอง
ด้านการตรวจสอบภายใน

พันธกิจที่ 6
			
เป้าประสงค์ :
			

ปี 2565

เป้าหมาย


1. โครงการจัด
1. งานวันครู
สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ สั ง คม
2. งานศิลปหัตกรรม
และสาธารณประโยชน์
นักเรียน

พันธกิจที่ 6
			
เป้าประสงค์ :
			
กลยุทธ์

ปี 2564

ปี 2564

ปี 2565

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

เป้าหมาย

4

-

4

100%

-

100%

พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่การเป็นสหกรณ์
สีขาวที่ยั่งยืน
เพือ่ พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสูก่ ารเป็นสหกรณ์
สีขาวที่ยั่งยืน
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กลยุทธ์
โครงการ

2. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ปี 2564

กิจกรรม

เป้าหมาย

1. โครงการส่ ง เสริ ม 1. ปรั บ โครงสร้ า งการ
ระบบบริ ห ารจั ด การ บริหารจัดการ
หลั ก ธรรมาภิ บ าลให้

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. ประชุมและแจ้งแนวทาง
ปฏิ บั ติ ด ้ า นหลั ก ธรรมาภิ
บาลให้เจ้าหน้าที่มีความรู้
ความเข้าใจ
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ปี 2565

ผลการด�ำเนินงาน


เป้าหมาย






3. แต่งตั้งมอบหมายภาระ
หน้าที่ผู้รับผิดชอบหลัก
ธรรมาภิบาลทั้ง 9 หลัก







4. ด�ำเนินการโดยใช้วงจร
การบริ ห ารงานคุ ณ ภาพ
(กระบวนการ PDCA)
Plan P = วางแผน
Do
D = ปฏิบัติ
Check C = ตรวจสอบ
Act A = ประเมินผล







5. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติ ด ตาม ตรวจสอบการ
ประเมิ น ผล และแจ้ ง ผล
การประเมิน ผลด�ำเนินการ
แก้ไขปรับปรุง
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แผนปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ปี พ.ศ. 2565
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จบรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ�ำปี จึงมีการประเมินผล
การด�ำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจ�ำปี 2564 เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการ PDCA เป็นข้อมูล
ในการจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปี 2565 จึงมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. แต่งตั้งกรรมการประเมินแบบปฏิบัติการ 2564
2. การจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด เพือ่ เป็นการ
น�ำแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติ
3. เมื่อได้จัดท�ำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด เสร็จเรียบร้อย แต่ละ
โครงการจะต้องด�ำเนินงานให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายในการด�ำเนินงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
4. การก�ำกับ ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ในที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ
เป็นประจ�ำทุกเดือน โดยมุ่งเน้นการติดตามประเมินผล ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ตามตัวชี้วัด
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคของแผนงาน/โครงการ เพื่อให้มีการน�ำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูหนองคาย จ�ำกัด ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สมควรก�ำหนดแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลดังนี้
		 4.1 การติดตามความก้าวหน้าก่อนด�ำเนินโครงการ เป็นการติดตามความก้าวหน้าก่อนการ
ด�ำเนินการตามโครงการ ซึง่ ตรวจสอบถึงผลงานทีเ่ กิดขึน้ จริง เมือ่ เปรียบเทียบกับเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้
อันจะน�ำไปสู่การทบทวนปรับปรุงแก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้เหมาะสมต่อไป
		 4.2 การติดตามความก้าวหน้าขณะด�ำเนินการตามโครงการ เป็นการติดตามความก้าวหน้า
ขณะด�ำเนินงานตามโครงการ ซึง่ เป็นการทราบถึงปัญหาและอุปสรรค ในขณะด�ำเนินการตามโครงการ
เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการด�ำเนินงานเพื่อให้ทันและเหมาะสมกับสภาวการณ์
		 4.3 การประเมินผลหลังสิน้ สุดการด�ำเนินงาน เป็นการประเมินผลเมือ่ สิน้ สุดโครงการ เพือ่
เป็นการประมวลผลแผนกลยุทธ์ ทีไ่ ด้ดำ� เนินงานในแต่ละช่วงปี ตลอดระยะเวลา 3 ปี (2564-2566) และ
สรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น เพื่อให้เป็นแนวทางในการการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
5. ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายใต้ ช่วงเวลาของ
แผนกลยุทธ์ควรมีการก�ำหนดแผนงานและปฏิทนิ การท�ำงานในการทบทวนแผน เพือ่ น�ำข้อมูลย้อนกลับ
น�ำไปปรับปรุงกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องเหมาะสม
6. งบประมาณ เพือ่ ให้การแผนกลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการด�ำเนิน
การต้องจัดเตรียมงบประมาณ ส�ำหรับสนับสนุนแผนงานการพัฒนาสหกรณ์ตามแผนกลยุทธ์ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนด
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ประมาณการรายได้ประจ�ำปี 2565
หมวดรายได้
- ดอกเบี้ยรับ
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- รายได้อื่น ๆ

รวม

แผน
จ�ำนวนเงิน
ค�ำชี้แจงประกอบ
ต้นทุน
7,500,000,000.00 487,500,000.00 - คาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเงินกู้จาก
สมาชิก
500 คน
25,000.00 - คาดว่าจะมีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
ใหม่ ระหว่างปี ประมาณ 400 คน
200,000,000.00
5,000,000.00 - ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร และสถาบัน
การเงินอื่น,
ถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ และค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญที่จะได้รับคืนมา
7,700,000,000.00 492,525,000.00 (สี่ร้อยเก้าสิบสองล้านห้าแสนสอง
หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ประมาณการรายจ่ายประจ�ำปี 2565
หมวดรายจ่าย
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับ
ฝาก
- ค่าใช้จ่ายในการ
ด�ำเนินงาน
รวม

แผน
ต้นทุน
1,609,160,000.00
1,402,334,700.00
77,751,686.00

จ�ำนวนเงิน

ค�ำชี้แจงประกอบ

54,711,440.00 - คาดว่าจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินที่
สหกรณ์กู้ยืมมา
48,722,210.00 - คาดว่าจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากที่
สมาชิกฝาก
77,751,686.00 - รายละเอียดตามงบประมาณรายจ่าย

3,089,246,386.00 181,185,336.00 (หนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสน
แปดหมื่นห้าพันสามร้อยสามสิบหก
บาทถ้วน)

ประมาณการ ปี 2565 จะมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย (ก�ำไร) ประมาณ 311,339,664.00 บาท
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เรื่องแผนงาน/กิจกรรมและงบประมาณ ประจาปี 2565
ประเภทงบประมาณ/
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน

1.2 ค่าจ้างชั่วคราว

1.3 ค่าใช้จ่ายตาม พ.ร.บ.
ประกันสังคม
1.3.1 เงินสมทบเข้า
กองทุนประกันสังคม

1.3.2 เงินสมทบเข้า
กองทุนเงินทดแทน

เงื่อนไข/เหตุผล
และความจาเป็น

1.1.1 เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินเดือนของ
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างรวม 23 อัตรา
จ่ายจริงตามระเบียบสหกรณ์
1.1.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ชั่วคราว จานวน
3 อัตรา (เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง) ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลที่สหกรณ์
จ้างไว้ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว
ตามระเบียบและข้อบังคับการทางาน
ของสหกรณ์
1.2.1 ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย
สานักงานตามระเบียบสหกรณ์
เดือนละ 9,600.- บาท
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง) ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าสมทบตาม พ.ร.บ.
ประกันสังคมกาหนดให้นายจ้าง และ
ผู้ประกันตนออกเงินสมทบเข้า
กองทุนประกันสังคมจ่ายทุกงวด
สิ้นเดือนอัตราตามกฎกระทรวง
- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าสมทบตาม
พ.ร.บ.ประกันสังคมให้นายจ้าง
มีหน้าที่นาส่งเงินสมทบเข้ากองทุน
เงินทดแทนปีละ 1 ครั้ง อัตราตาม
กฎกระทรวง

ปี 2564

ปี 2565
ขอตั้ง

ตั้งไว้

จ่ายไปแล้ว
30 ก.ย. 64

12,900,000.00
คงเหลือ

9,978,979.60
2,921,020.40

12,600,000.00

576,000.00
คงเหลือ

504,520.00
71,480.00

432,000.00

115,200.00
คงเหลือ

115,200.00
-

115,200.00

270,000.00
คงเหลือ

121,600.00
148,400.00

270,000.00

10,000.00
คงเหลือ

4,007.00
5,993.00

10,000.00

13,871,200.00 10,724,306.60 13,427,200.00
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ประเภทงบประมาณ/
หมวดรายจ่าย
2. งบดาเนินการ
2.1 ค่าตอบแทน
2.1.1 ค่าตอบแทน
การกู้ยืมเงิน

2.1.2 ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ตารวจ

2.1.3 ค่าตอบแทนหน่วยงาน
ที่ช่วยเหลือสหกรณ์
1) โรงเรียน

เงื่อนไข/เหตุผล
และความจาเป็น

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ลงนาม
ในสัญญากู้ และสัญญาค้าประกัน ตามที่
กู้จริงแต่ไม่เกินจานวนตามมติที่ประชุมใหญ่อนุมัติ โดยถือจ่ายให้ผู้ซึ่งได้ลงนาม
ลงนามสัญญากู้ และสัญญาค้าประกัน
ในระหว่าง 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64
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จ่ายไปแล้ว
30 ก.ย. 64

ปี 2565
ขอตั้ง

320,000.00
คงเหลือ

320,000.00
-

320,000.00

1) เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ตารวจที่มาอยู่รักษา
ความปลอดภัยในสานักงาน ตั้งแต่
เวลา 08.00 - 15.30 น. ของวัน
ทาการอัตราเท่ากับธนาคาร
วันละ 300.- บาท รวม 269 วัน
2) จุดตรวจตารวจสายตรวจ
(ตู้แดง) เดือนละ 1,500.- บาท

80,700.00
คงเหลือ

66,000.00
14,700.00

80,700.00

18,000.00
คงเหลือ

18,000.00
-

18,000.00

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้
โรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ ของ
สหกรณ์ จ่ายตามจานวนสมาชิก
แต่ละสังกัดคนละ 100.-บาท
โดยถือจ่ายให้โรงเรียนซึ่งได้ให้
การสนับสนุนส่งเสริมงานสหกรณ์
ระหว่าง 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64

650,000.00
คงเหลือ

609,200.00
40,800.00

650,000.00

- เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ทางการศึกษาทั่วไป จ่ายตามจานวนสมาชิก
แต่ละสังกัด คนละ 50 บาท จ่ายตามจานวนสมาชิก ณ 30 ก.ย.64
2) จังหวัด

ปี 2564
ตั้งไว้

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้หน่วยงาน
หักเงินส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์ใน 1 ปี
ระหว่าง 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64
จ่ายตามจานวนสมาชิกสมาชิกแต่ละ
สังกัดคนละ 50 บาท ขั้นต่าจ่ายหน่วย
งานละ 1,000 บาท ได้แก่ หน่วยงาน
สพป.นค. เขต 1, 2, สพป. บึงกาฬ
สพม. หนองคาย และ สพม.บึงกาฬ เบิกจ่าย
เบิกจ่ายตรง ปี 2564 จานวน 7 โรงเรียน

-

350,000.00
คงเหลือ

-

324,200.00
25,800.00

330,000.00

350,000.00

รายงานประจำ�ปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด
ประเภทงบประมาณ/
หมวดรายจ่าย

เงื่อนไข/เหตุผล
และความจาเป็น

ปี 2564
ตั้งไว้

ปี 2565
ขอตั้ง

2.1.4 ค่าตอบแทน
ผู้ตรวจสอบกิจการ

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนสาหรับ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

180,000.00
คงเหลือ

จ่ายไปแล้ว
30 ก.ย. 64
180,000.00
-

2.1.5 ค่าตอบแทน/
ค่าธรรมเนียม
ผู้สอบบัญชี

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
สอบบัญชีตามระเบียบของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด
ให้สหกรณ์ต่าง ๆ ที่มีทุนดาเนินการ
ตั้งแต่ 40 ล้านบาทขึ้นไป จัดจ้าง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภาคเอกชน

200,000.00
คงเหลือ

180,000.00
20,000.00

200,000.00

2.1.6 ค่าตอบแทน
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ตามข้อบังคับ และ
บุคคลผู้สนับสนุน
กิจการสหกรณ์

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาสหกรณ์
ตามข้อบังคับสหกรณ์ ไม่เกิน 5 คน
และบุคคลผู้สนับสนุนกิจการ
สหกรณ์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ระหว่าง
1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64

300,000.00
คงเหลือ

300,000.00
-

300,000.00

2.1.7 ค่าตอบแทน ผอ.เขตฯ

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ดารง ตาแหน่ง
ผอ.สพป.นค. เขต 1, 2 , สพป.บึงกาฬ
สพม. หนองคาย และ สพม.บึงกาฬ
เขตละ 5,000.-บาท/เดือน

240,000.00
คงเหลือ

240,000.00
-

300,000.00

2.1.8 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้
เจ้าหน้าที่ในสานักงานเขตฯ
ปฏิบัติงานช่วยเหลือกิจการสหกรณ์
1) ฝ่ายการเงิน สพป.นค.เขต 1, 2, สพป.บึงกาฬ
สพม.หนองคาย, สพม.บึงกาฬ เขตละ
1,500.-บาท/เดือน = 90,000.- บาท
2) สาหรับเจ้าหน้าที่ใน สพป.นค. เขต 1, 2,
สพป.บึงกาฬ, สพม.หนองคาย, และ
สพม.บึงกาฬ ผู้ทาหน้าที่รวบรวมเอกสาร
ต่าง ๆ ของสมาชิกทุกอาเภอในเขต
เพื่อนาส่งสหกรณ์เขต ๆ ละ
1,500.-บาท/เดือน = 90,000 บาท

694,800.00
คงเหลือ

662,952.00
31,848.00

776,300.00

200,000.00
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รายงานประจำ�ปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด
ประเภทงบประมาณ/
หมวดรายจ่าย

เงื่อนไข/เหตุผล
และความจาเป็น

ปี 2564
ตั้งไว้

จ่ายไปแล้ว
30 ก.ย. 64

ปี 2565
ขอตั้ง

3) สาหรับเจ้าหน้าที่ ใน สพป.นค. เขต 1, 2,
สพป.บึงกาฬ, สพม.หนองคาย และ
สพม.บึงกาฬ ทาหน้าที่ รับ-ส่งเอกสาร
1 คน ระหว่างสานักงานเขตฯ สหกรณ์ สหกรณ์-สานักงานเขตฯ
เดือนละ 1 หรือ 2 วัน ตามปฏิทิน
การจ่ายเงินกู้ในระหว่างปี ค่าตอบแทน
วันละ 800 บาท และค่าพาหนะ สพป.นค. เขต 1และ สพม.หนองคาย เหมาจ่ายเทากับ
กรรมการครั้งละ 150.- บาท สาหรับเขต 2,
สพป.บึงกาฬ และ สพม.บึงกาฬ
กม. ละ 4 บาท = 164,300.- บาท
4) ตัวแทนอาเภอ ผู้รับ-ส่งเอกสาร
ระหว่าง อาเภอ - สานักงานเขตฯ
และสานักงานเขตฯ - อาเภอ
ค่าตอบแทนตัวแทนอาเภอ
คนละ 1,000 บาท/เดือน
เขต 1=5 อาเภอ เขต 2=2 อาเภอ
สพป. บึงกาฬ = 7 อาเภอ
(36X1,000X12) = 432,000.- บาท
2.1.9 ค่าตอบแทนผู้ควบคุม
งานการก่อสร้าง

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ผู้ควบคุมงาน
การก่อสร้างอาคารสานักงานสหกรณ์

198,000.00
คงเหลือ

198,000.00
-

25,000.00

2.1.10 สวัสดิการเจ้าหน้าที่
ตามระเบียบสหกรณ์

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตร,
ค่าช่วยเหลือบุตร, ค่ารักษาพยาบาล
เช่าซื้อบ้านจ่ายจริงตามระเบียบสหกรณ์

350,000.00
คงเหลือ

138,746.00
211,254.00

350,000.00

2.1.11 ค่าตอบแทนนิติกรสหกรณ์ - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนสาหรับ
นิติกรสหกรณ์ในการเป็นทนายดาเนินการ
ทางคดีกับศาล เดือนละ 6,000X12
2.2 ค่าใช้จ่ายทั่วไป
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง,เบี้ยประชุม,
ค่าพาหนะ,ค่าเช่าที่พัก
มาประชุม
1) คณะกรรมการ
- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม
ดาเนินการ
ค่าเบี้ยเลี้ยง, พาหนะ, ค่าเช่าที่พัก
ของคณะกรรมการดาเนินการ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมมาประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง เป็นอย่างน้อยไม่เกิน 20 ครั้งต่อปี
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-

540,000.00
ติดลบ

-

777,884.00
-237,884.00

72,000.00

600,000.00

รายงานประจำ�ปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด
ประเภทงบประมาณ/
หมวดรายจ่าย

เงื่อนไข/เหตุผล
และความจาเป็น

ปี 2564
ตั้งไว้

จ่ายไปแล้ว
30 ก.ย. 64

ปี 2565
ขอตั้ง

2) คณะกรรมการ
อานวยการ

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ยเลี้ยง, พาหนะ, ค่าเช่าที่พัก
คณะกรรมการอานวยการ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมมาประชุมประจาเดือน
อย่างน้อยเดือนละครั้งและตามคราวที่มี
กิจธุระ พร้อมทั้งมากากับดูแลจัดการ
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

370,000.00
คงเหลือ

331,582.00
38,418.00

370,000.00

3) คณะกรรมการเงินกู้

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ยเลี้ยง, พาหนะ, ค่าเช่าที่พัก
คณะกรรมการเงินกู้ และผู้เข้าร่วมประชุม
ที่มาประชุมเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย

198,000.00
คงเหลือ

109,302.00
88,698.00

198,000.00

4) คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ยเลี้ยง, พาหนะ, ค่าเช่าที่พัก
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
และผู้เข้าร่วมประชุมมาประชุมเดือนละ
หนึ่งครั้งและตามคราวที่มีกิจธุระ

150,000.00
ติดลบ

220,638.00
-70,638.00

200,000.00

5) คณะกรรมการ
สวัสดิการ

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม,ค่าเบี้ยเลี้ยง,
พาหนะ,ค่าเช่าที่พัก คณะกรรมการสวัสดิการ
และผู้เข้าร่วมประชุม มาประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง
และตามคราวที่มีกิจธุระ

106,000.00
คงเหลือ

75,538.00
30,462.00

106,000.00

6) คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม,ค่าเบี้ยเลี้ยง,
พาหนะ,ค่าเช่าที่พัก คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และผู้เข้าร่วมประชุม มาประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง
และตามคราวที่มีกิจธุระ

-

150,000.00

7) คณะอนุกรรมการ
การลงทุน

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม,ค่าเบี้ยเลี้ยง,
พาหนะ,ค่าเช่าที่พัก คณะอนุกรรมการการลงทุน
และผู้เข้าร่วมประชุม มาประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง
และตามคราวที่มีกิจธุระ

-

150,000.00

8) หัวหน้าส่วนราชการ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
และที่ปรึกษาสหกรณ์

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ยเลี้ยง, พาหนะ, ค่าเช่าที่พัก
ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษาสหกรณ์ หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่ไม่มีกรรมการตามความจาเป็นใน
กิจการสหกรณ์ ไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี

-

34,000.00
คงเหลือ

34,000.00

34,000.00
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และผู้เข้าร่วมประชุม มาประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง
และตามคราวที่มีกิจธุระ

รายงานประจำ�ปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด
7) คณะอนุกรรมการ
การลงทุน
ประเภทงบประมาณ/
หมวดรายจ่าย

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม,ค่าเบี้ยเลี้ยง,
พาหนะ,ค่าเช่าที่พัก คณะอนุกรรมการการลงทุน
เงื่อนไข/เหตุผล
และผู้เข้าร่วมประชุม มาประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง
และความจาเป็น
และตามคราวที่มีกิจธุระ

8) หัวหน้าส่วนราชการ
2) ค่าลงทะเบียน
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
กรรมการ
และที่ปรึกษาสหกรณ์
ประเภทงบประมาณ/
หมวดรายจ่าย

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม
- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียน
ค่าเบี้ยเลี้ยง, พาหนะ, ค่าเช่าที่พัก
สาหรับกรรมการเข้าร่วมประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวในฐานะที่ปรึกษาสัมมนาทางวิชาการที
่เกี่ยวข้ผอลงกับ
เงื่อ่ปนไข/เหตุ
กิตติมศักดิ์ และที
รึกษาสหกรณ์
หรือหัวหน้า
งานสหกรณ์ และความจาเป็น
หน่วยงานที่ไม่มีกรรมการตามความจาเป็นใน
กิจการสหกรณ์ ไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี
-- เพื
เพื่อ่อใช้
ใช้จจ่า่ายเป็
ยเป็นนค่ค่าาลงทะเบี
เบี้ยประชุยนม
สค่าหรั
บ
ผู
ต
้
รวจสอบกิ
าเบี้ยเลี้ยง, พาหนะ,จการเข้
ค่าเช่าาทีร่่พวักม
ประชุมสัมมนาทางวิ
ชาการที
คณะกรรมการ
เจ้าหน้
าที่ ที่ ่ได้รับแต่งตั้ง
เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์
จากคณะกรรมการด
าเนินการ หรือ
มอบหมายเพื่อวางแผนแก้ปัญหา มา
- เพื
่อใช้มจเป็
่ายเป็
าลงทะเบี
ประชุ
นครัน้งค่คราวเกี
่ยวกัยนบระเบียบ
หน้อาบุทีค่ คลภายนอกซึ
เข้าร่วมประชุ่งมได้รับ
ข้สอาหรั
บังบคัเจ้
บ าหรื
สัแต่มงมนาทางวิ
ช
าการที
่เกี่ยวข้องกับ มตาม
ตั้งให้เป็นคณะทางานมาประชุ
งานสหกรณ์
ที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย
ในเรื่องจาเป็นหรือเร่งด่วนของกิจการสหกรณ์
- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม
ค่า่อเบีใช้้ยจเลี่า้ยยเป็
ง, พาหนะ
หรืออืม่น ๆ
- เพื
นค่าเบี้ยประชุ
ค่ตามโครงการ
าเบี้ยเลี้ยง, พาหนะ, ค่าเช่าที่พัก

ค่าลงทะเบี
9) 3)คณะท
างาน ยน
ผู้ตรวจสอบกิจการ

4) ค่าลงทะเบียน
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

5) โครงการพัฒนา
10)ศัผูก้ชยภาพการบริ
านาญการ หาร
จัดการของกรรมการ
เจ้าหน้าที่ บุคลากร
ของสหกรณ์
6) โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
ฒนา
11) และการพั
กรรมการและ
สมาชิ
ก
เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติ

สาหรับผู้ชานาญการมาร่วมประชุม
เป็นครั้งคราวให้คาแนะนาและ
ช่วยเหลือด้าน การเงิน, บัญชี,
- เพื
่อใช้จ่ายเป็
นค่่นาเบีๆ ้ยทีประชุ
กฎหมาย
และอื
่จาเป็มนในกิจการสหกรณ์
ค่าเบี้ยเลี้ยง, พาหนะ หรืออื่น ๆ
ตามโครงการ
- เพื
่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, พาหนะ

ค่าเช่าที่พัก สาหรับกรรมการ,
งานนอกสถานที่
เจ้าหน้าที่ ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
7) โครงการส่งเสริมให้สมาชิก - เพืติด่อต่เป็อนประสานงาน
ค่าเบี้ยเลี้ยง กรมส่
พาหนะหรื
อื่นๆใน
งเสริมอสหกรณ์
เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ การส่
ง
ตั
ว
แทนเข้
า
ร่
ว
มประชุ
ม
กั
บ
ส่
กรมตรวจบัญชี สถาบันการเงิน วนราชการ
และระดมหุ้นกับสหกรณ์
และเชิ
ญชวนเปิ
อกสถานที
่
หรือองค์
กรอื่นๆดบัทีญ่เกีชี่ยนวข้
องกับสหกรณ์
8)12)โครงการจั
การประชุดกิมจสักรรมให้
มมนา
ความรู
้
แ
ก่
น
ก
ั
เรี
ย
ของกรรมการ นเกี่ยวกับ
กิจการสหกรณ์
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-- เพื
าเบีน้ยค่เลีา้ยเบีง ้ยพาหนะหรื
อค่า
เพื่อ่อเป็
ใช้จน่าค่ยเป็
เลี้ยง, พาหนะ
ดค่าเนิ
างๆในการจัดประชุ
าเช่านทีการต่
่พักกรรมการไปประชุ
มสัมมอบรม
มนา
ให้
ค
วามรู
้
แ
ก่
น
ก
ั
เรี
ย
นเกี
ย
่
วกั
บ
กิ
จการสหกรณ์
หลักสูตรเฉพาะกรรมการที่จัดโดย
ทีชุ่ มสพป.หนองคาย
เขตพ1,2,
นุมสหกรณ์ออมทรั
ย์แห่งสพป.บึ
- งกาฬ
สพม.
หนองคาย
งกาฬ
ประเทศไทย
จากัและ
ด สัสพม.บึ
นนิบาตสหกรณ์
หรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์

-

ปี 2564

ตั้งไว้

จ่ายไปแล้ว
30 ก.ย. 64

34,000.00
80,000.00
คงเหลือ
คงเหลือ

4,100.00
34,000.00
75,900.00

ปี 2564
ตั้งไว้

150,000.00
ปี 2565
ขอตั้ง
34,000.00
80,000.00
ปี 2565
ขอตั้ง

20,000.00
350,000.00
คงเหลืออ
คงเหลื

จ่ายไปแล้ว
30 ก.ย. 64
379,546.00
20,000.00
-29,546.00

60,000.00
คงเหลือ

3,500.00
56,500.00

60,000.00

150,000.00
คงเหลือ
30,000.00

122,282.00
27,718.00
6,900.00

150,000.00

คงเหลือ

23,100.00

600,000.00
คงเหลือ

122,104.00
477,896.00

600,000.00

60,000.00
คงเหลือ

28,022.00
31,978.00

60,000.00

30,000.00
คงเหลือ

30,000.00

ไม่ตั้ง

210,000.00
360,000.00
คงเหลื
คงเหลืออ

220,476.35
210,000.00
139,523.65

20,000.00
350,000.00

30,000.00

210,000.00
360,000.00

รายงานประจำ�ปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด
ประเภทงบประมาณ/
หมวดรายจ่าย

เงื่อนไข/เหตุผล
และความจาเป็น

ปี 2564

13) การประชุมสัมมนา
ของผู้ตรวจสอบกิจการ

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, พาหนะ
ค่าเช่าที่พัก ผู้ตรวจสอบกิจการ
ไปประชุมสัมมนาหลักสูตรเฉพาะ
ผู้ตรวจสอบกิจการที่จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
สันนิบาตสหกรณ์ หรือองค์กรอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์

75,000.00
คงเหลือ

จ่ายไปแล้ว
30 ก.ย. 64
13,850.00
61,150.00

14) การประชุมสัมมนา
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, พาหนะ
ค่าเช่าที่พัก สาหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ไปประชุมสัมมนาหลักสูตรเฉพาะ
เจ้าหน้าที่จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
สันนิบาตสหกรณ์ และชมรม
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์สีขาว, ประชุมร่วมคณะ ปปง.
องค์กรอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับสหกรณ์

150,000.00
คงเหลือ

18,506.00
131,494.00

150,000.00

15) กรรมการและหรือ
ผู้ได้รับมอบหมาย
ไปติดตามหนี้ หรือ
ตรวจสอบทรัพย์ลูกหนี้

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง,
เบี้ยประชุม, พาหนะ, ที่พัก สาหรับ
กรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมาย
ติดตามหนี้และตรวจหาหลักทรัพย์ลูกหนี้

170,000.00
คงเหลือ

4,744.00
165,256.00

170,000.00

16) ผู้ตรวจสอบกิจการ

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง,
เบี้ยประชุม, พาหนะ, ค่าเช่าที่พัก
ของผู้ตรวจสอบกิจการมารายงาน
ผลการตรวจสอบรายเดือนต่อ
คณะกรรมการดาเนินการ

20,000.00
คงเหลือ

20,888.00
-888.00

20,000.00

600,000.00
คงเหลือ

600,000.00

600,000.00

2.2.2 ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาบุคลากร
1) สมาชิก,
ผู้ตรวจสอบกิจการ,
กรรมการ และ
เจ้าหน้าที่

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดาเนินการตาม
โครงการประชุมสัมมนาสมาชิก
ผู้ตรวจสอบกิจการ, กรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ อบรมสัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรู้กับสหกรณ์อื่นหรือสถาบัน
การเงินอื่น

ตั้งไว้

ปี 2565
ขอตั้ง
75,000.00
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รายงานประจำ�ปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด
ประเภทงบประมาณ/
หมวดรายจ่าย

เงื่อนไข/เหตุผล
และความจาเป็น

ตั้งไว้

จ่ายไปแล้ว
30 ก.ย. 64

ปี 2565
ขอตั้ง

2) ค่าลงทะเบียน
กรรมการ

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียน
สาหรับกรรมการเข้าร่วมประชุม
สัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
งานสหกรณ์

80,000.00
คงเหลือ

4,100.00
75,900.00

80,000.00

3) ค่าลงทะเบียน
ผู้ตรวจสอบกิจการ

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียน
สาหรับผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์

20,000.00
คงเหลือ

20,000.00

20,000.00

4) ค่าลงทะเบียน
เจ้าหน้าที่สหกรณ์

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียน
สาหรับเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม
สัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
งานสหกรณ์

60,000.00
คงเหลือ

3,500.00
56,500.00

60,000.00

5) โครงการพัฒนา
ศักยภาพการบริหาร
จัดการของกรรมการ
เจ้าหน้าที่ บุคลากร
ของสหกรณ์

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ยเลี้ยง, พาหนะ หรืออื่น ๆ
ตามโครงการ

150,000.00
คงเหลือ

122,282.00
27,718.00

150,000.00

6) โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
และการพัฒนา
สมาชิก

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ยเลี้ยง, พาหนะ หรืออื่น ๆ
ตามโครงการ

600,000.00
คงเหลือ

122,104.00
477,896.00

600,000.00

30,000.00
คงเหลือ

30,000.00

210,000.00
คงเหลือ

210,000.00

7) โครงการส่งเสริมให้สมาชิก - เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะหรืออื่นๆใน
เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ การส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมกับส่วนราชการ
และระดมหุ้นกับสหกรณ์
และเชิญชวนเปิดบัญชีนอกสถานที่
8) โครงการจัดกิจกรรมให้
ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับ
กิจการสหกรณ์
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ปี 2564

- เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะหรือค่า
ดาเนินการต่างๆในการจัดประชุมอบรม
ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์
ที่ สพป.หนองคาย เขต 1,2, สพป.บึงกาฬ
สพม. หนองคาย และ สพม.บึงกาฬ

ไม่ตั้ง

210,000.00

รายงานประจำ�ปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด
ประเภทงบประมาณ/
หมวดรายจ่าย

เงื่อนไข/เหตุผล
และความจาเป็น

ปี 2564

210,000.00
คงเหลือ

จ่ายไปแล้ว
30 ก.ย. 64
210,000.00

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ทาการ และวันหยุดของเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ กรณีมีงานเร่งเด่วนจาเป็น
ต้องทาให้สาเร็จตามเป้าหมายเพื่อ
ไม่ให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์,
งานการสอบบัญชีวันสิ้นปี การคานวณ
เงินปันผล-เฉลี่ยคืน และอื่น ๆ

200,000.00
คงเหลือ

241,180.00
-41,180.00

200,000.00

2.2.4 ค่าบารุงรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าต่อสัญญาประกัน
รักษาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์,
ซ่อมบารุงรักษาระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ระบบใหม่
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)

100,000.00
คงเหลือ

44,250.00
55,750.00

100,000.00

2.2.5 ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบารุงรักษา
เครื่องดิจิตอล เครื่องปรับอากาศ,
รถยนต์, ระบบสัญญาณเตือนภัย,
ทีวีวงจรปิด, และครุภัณฑ์อื่น ๆ
ของสหกรณ์
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)

150,000.00
คงเหลือ

112,981.73
37,018.27

150,000.00

2.2.6 ค่าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดซื้อระบบปฎิบัติงาน
1,060,408.00
โปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
คงเหลือ
ให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ โดย
1. ตั้งงบไว้ปี 2563 เป็นเงิน 2,700,000.- บาท
2. จัดซื้อระบบปฎิบัติการ ปี 2563 เป็นเงิน
3,477,500.- บาท
3. จัดซื้อแม่ข่าย ปี 2563 เป็นเงิน 282,908.- บาท
4. จะต้องตั้งงบในปี 2564 เป็นเงิน 1,060,408.- บาท

1,060,408.00
-

9) โครงการส่งเสริมระบบ
- เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พักและค่า
บริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล ดาเนินการอื่นในการประชุมสัมมนาโครงการ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ส่งเสริมระบบบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล
ให้มีประสิทธิภาพ
2.2.3 ค่าปฏิบัติงาน
นอกเวลาทาการ

ตั้งไว้

ปี 2565
ขอตั้ง
210,000.00

ไม่ตั้ง
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รายงานประจำ�ปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด
ประเภทงบประมาณ/
หมวดรายจ่าย
2.3 ค่าวัสดุ
เครื่องเขียนแบบพิมพ์
2.3.1 ค่าวัสดุสานักงาน

ปี 2564
ตั้งไว้

จ่ายไปแล้ว
30 ก.ย. 64

ปี 2565
ขอตั้ง

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าสมุดบัญชี, สมุดทะเบียนต่างๆ,
วัสดุสานักงานและวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)

350,000.00
คงเหลือ

259,890.75
90,109.25

350,000.00

2.3.2 ค่าแบบพิมพ์

- แบบคาขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน, เงินกู้สามัญ
ใบรับเงิน, ใบฝาก-ถอนเงิน,
แบบขอเปลี่ยนแปลงส่งเงินค่าหุ้น, หนี,้
สมัครใหม่, ลาออก, แบบสัญญากู,้
สัญญาค้าประกัน และ อื่นๆ
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)

200,000.00
คงเหลือ

174,289.00
25,711.00

200,000.00

2.3.3 ค่าจัดพิมพ์รายงาน
ประชุมใหญ่

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดพิมพ์รายงาน
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)

300,000.00
คงเหลือ

289,800.00
10,200.00

300,000.00

2.3.4 ค่าหนังสือพิมพ์

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์รายวัน
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)

4,000.00
คงเหลือ

920.00
3,080.00

2.3.5 ค่าอุปกรณ์
ทาความสะอาด

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าน้ายา และอุปกรณ์
ทาความสะอาดของสานักงานสหกรณ์
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)

10,000.00
ติดลบ

19,142.00
-9,142.00

30,000.00

2.3.6 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
และน้ามันหล่อลื่น

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าน้ามันเชื้อเพลิงและ
น้ามันหล่อลื่น ในการติดต่อประสาน
งานกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในกิจการ
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)

60,000.00
คงเหลือ

34,151.56
25,848.44

60,000.00

2.3.7 ค่าวัสดุยานพาหนะ

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าบารุงรักษา วัสดุ
รถยนต์, รถจักรยานยนต์ของสหกรณ์
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)

50,000.00
คงเหลือ

50,000.00

50,000.00

500,000.00
คงเหลือ

571,076.04
-71,076.04

500,000.00

2.4 ค่าสาธารณูปโภค
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เงื่อนไข/เหตุผล
และความจาเป็น

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าน้าประปา, น้าดื่ม,
ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง, ส่งข้อความทาง Line official
ค่าแสตมป์ พัสดุไปรษณีย์
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)

ไม่ตั้ง

ประเภทงบประมาณ/
หมวดรายจ่าย

เงื่อนไข/เหตุผล
และความจาเป็น

ประเภทงบประมาณ/
หมวดรายจ่าย ยบ
2.5 ค่าชดเชยตามระเบี

เงื่อนไข/เหตุผล
และความจาเป็น าหรับ
- ค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานส

ว่าด้วย เจ้าหน้าที่และ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการ
2.5 ค่าชดเชยตามระเบี
ยบ
ทางาน พ.ศ. 2551
ว่าด้วย เจ้าหน้าที่และ
3. งบลงทุข้นอบังคับเกี่ยวกับการ
3.1 ค่าททีางาน
่ดินสิ่งก่พ.ศ.
อสร้2551
าง

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2 คน ตามมาตรา 67
และ 118 ออกจากงานเนื่องจาก
- ค่เกษี
าชดเชยตามกฎหมายแรงงานส
าหรับ
ยณอายุ 60 ปี
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 2 คน ตามมาตรา 67
และ 118 ออกจากงานเนื่องจาก
เกษียค่ณอายุ
60 ปีและก่อสร้างอาคาร
3.1.1
าออกแบบ

3. งบลงทุน
3.1 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

รายงานประจำ
�ปี ปี2564
ปี 2564
2565

พย์คว รูหนองคายขอตัจำ้ง�กัด
ตั้งไว้สหกรณ์ออมทรั
จ่ายไปแล้
30 ก.ย. 64
ปี 2564
ปี 2565
ตั้งไว้
จ่ายไปแล้ว
ขอตั
1,955,240.00
1,955,240.00
ไม่ตั้ง
30
ก.ย.
64
คงเหลือ
1,955,240.00 1,955,240.00
คงเหลือ 10,460,289.43
13,094,148.00

10,865,000.00

6,205,000.00 6,205,000.00
13,094,148.00
คงเหลือ 10,460,289.43
-

ไม่ตั้ง
10,865,000.00

สานักงานใหม่ 2 หลัง และปรับปรุง
ต่อเติมอาคารสานักงานเดิม พร้อมติดตั้ง
3.1.1
และก่อาสร้
6,205,000.00
ครุภค่ัณาออกแบบ
ฑ์งบประมาณสร้
งทัา้งงอาคาร
หมด
ส13,200,000.านักงานใหม่ 2บาท
หลัง และปรับปรุง
คงเหลือ
พร้อมติอดตั้ง
1)ต่อใช้เติเงิมนอาคารส
จากทุนานั
จัดกตังานเดิ
้ง สานัมกงานหรื
ครุทุภนัณอืฑ์่นงบประมาณสร้
้งหมด ่นคง
ๆ เพื่อเสริมสร้าางทังความมั
13,200,000.บาท
ให้แก่สหกรณ์
1) ใช้จเานวน
งินจากทุ6,800,000.นจัดตั้ง สานับาท
กงานหรื
อ เบิกจ่าย)
(ยังไม่
นอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้าาปี
งความมั
2) ทุตามงบประมาณประจ
2563่นคง
ให้
แ
ก่
ส
หกรณ์
จานวน 6,400,000.- บาท
6,800,000.บาท (ยังไม่อเบิสร้กาจ่งแล้
าย) ว
3) ปีจานวน
2563 ได้
จ่ายค่าออกแบบการก่
2) ตามงบประมาณประจ
195,000.- บาท าปี 2563
จ
6,400,000.4) ปี านวน
2563 ได้
ทาสัญญาจ้าบาท
งก่อสร้างกับ
3) หจก.มั
ปี 2563่งมีได้2015
จ่ายค่แล้
าออกแบบการก่
อสร้บาท
างแล้ว
ว 12,923,140.บาท 2564 ต่อเนื่องกัน
จึ195,000.งขอตั้งงบประมาณปี
4)
ปี
2563
ได้
ท
าสับญปรุ
ญาจ้
งก่อกสร้
างกั่มบีความจาเป็น
3.1.2 ค่าก่อสร้าง ปรั
ง สาานั
งานที
หจก.มั่งมีอสร้
2015
ในการก่
างเพิแล้
่มเติว ม12,923,140.ปรับลดการก่บาท
อสร้าง โดย
จึงขอตัมั้ง่งงบประมาณปี
2564 ต่อยเนื
หจก.
มี 2015 ตามรายละเอี
ดดั่องงกั
นี้ น
3.1.21)ค่าค่ก่าอก่สร้
า
ง
ปรั
บ
ปรุ
ง
ส
านั
ก
งานที
ม
่
ค
ี
น
อสร้าง ปรับปรุง สานักงานที่มวามจ
ีการปรัาเป็
บลด
ในการก่
างเพิอ่มสร้
เติามงแล้
ปรัวบเสร็
ลดการก่
สร้าง โดย
เพิ่มเติอมสร้การก่
จในปีอ2564
หจก.
ยดดั
2)
ค่าก่มัอ่งมีสร้2015
าง ปรัตามรายละเอี
บปรุง อาคารเก็
บวังสนีดุ้ ,
1) งานปรั
ค่าก่อสร้
า
ง
ปรั
บ
ปรุ
ง
ส
านั
ก
งานที
ม
่
ก
ี
ารปรั
บ
ลด
บปรุงหลังคาโรงจอดรถ,งานปรับปรุงรั้ว
เพิ่มเติม การก่
างแล้อวเสร็
2564
และประตู
ด้านข้อสร้
างโดยต่
เนื่อจงกัในปี
นในปี
2565
2)
ค่
า
ก่
อ
สร้
า
ง
ปรั
บ
ปรุ
ง
อาคารเก็
บ
วั
ส
ดุ
,
3.1.3 ค่าจัดจ้างและติดตั้งป้ายตัวอักษรชื่อสานักงาน,
งคาโรงจอดรถ,งานปรั
ปรุงรั้ว
ป้างานปรั
ยบอกชืบปรุ
่อกลุงหลั
่มงานต่
างๆ, ป้ายอะคริลิคบประตู
และประตูด้านข้างโดยต่อเนื่องกันในปี 2565
3.1.3 ค่าจัดจ้างและติดตั้งป้ายตัวอักษรชื่อสานักงาน,
ป้ายบอกชื่อกลุ่มงานต่างๆ, ป้ายอะคริลิคประตู

6,205,000.00
-

ไม่ตั้ง

ไม่ตั้ง

-

792,900.00

-

1,388,226.00
792,900.00

-

1,388,226.00
109,860.00

-

109,860.00

123

รายงานประจำ�ปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด
ประเภทงบประมาณ/
หมวดรายจ่าย

เงื่อนไข/เหตุผล
และความจาเป็น

ปี 2564
ตั้งไว้

3.2 ค่าจ้างจัดพิมพ์ ระเบียบ
ข้อบังคับ

- ค่าจัดจ้างพิมพ์ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อรวม
เป็นเล่มดียวให้เป็นปัจจุบัน และสะดวก
ในการค้นหา

3.3 ค่าครุภัณฑ์

3.3.1 ซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์มัลติฟังก์ชั่น
20,000.00
1 เครื่อง ของฝ่ายบัญชี
คงเหลือ
3.3.2 ซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม
5 เครื่อง ( การเงิน,บัญชี,บริหาร สนง.)
3.3.3 ซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์
5 เครื่อง ( บัญชี,สินเชื่อ2,บริหารสนง.,นิติกร )
3.3.4 ซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
3 เครื่อง ( การเงิน,สารสนเทศฯ,สินเชื่อ )
3.3.5 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร (เครื่องใหญ่)
1 เครื่อง ( การเงิน )
3.3.6 ซื้อสัญญาณเตือนภัยสานักงานและกล้องวงจรปิดพร้อมค่าติดตั้ง
(1) สัญญาณเตือนภัยและกล้องวงจรปิด 150,000.(2) ค่าติดตั้งโทรศัพท์ภายในสานักงาน 15,000.6,325,000.00

4. งบเงินอุดหนุน
4.1 เงินสวัสดิการสาหรับ
สมาชิก

4.1.1 เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินสวัสดิการสาหรับ
สมาชิกตามระเบียบสหกรณ์ เช่น
ถึงแก่กรรม, อุบัติเหตุ, หุ้นวันเกิด,
เกษียณอายุราชการ, ลาออกจาก
สหกรณ์ เป็นสมาชิก 10 ปี ขึ้นไป

100,000.00
คงเหลือ

9,000.00
11,000.00
-

ไม่ตั้ง

ไม่ตั้ง
126,500.00

-

70,000.00

-

45,000.00

-

100,000.00

-

165,000.00

6,312,000.00

2,797,486.00

30,000,000.00 30,000,000.00
คงเหลือ
-

35,000,000.00

4.1.2 เพื่อใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาบุตร 1,000,000.00
สมาชิกประจาปี 2565 ตามระเบียบ
คงเหลือ
สหกรณ์
4.1.3 เพื่อใช้จ่ายสนับสนุนการจัดงานวันครู
170,000.00
และอื่น ๆ ตามจ่ายจริง
คงเหลือ
4.1.4 เพื่อใช้จ่ายสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรม200,000.00
นักเรียน, งานส่งเสริมวิชาการ,
คงเหลือ
งานนิทรรศการ และ กิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ
สังกัด สพป.นค. เขต 1, 2 ,สพป.บึงกาฬ,
สพม. หนองคาย, สพม.บึงกาฬ
และ สมาชิกสังกัด เขต 4
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จ่ายไปแล้ว
30 ก.ย. 64
98,000.00
2,000.00

ปี 2565
ขอตั้ง

1,000,000.00
-

1,000,000.00

97,075.00
72,925.00
80,000.00
120,000.00

170,000.00
200,000.00

รายงานประจำ�ปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด
ประเภทงบประมาณ/
หมวดรายจ่าย

เงื่อนไข/เหตุผล
และความจาเป็น
4.1.5 เพื่อใช้จ่ายสนับสนุนการจัดงานเกษียณอายุราชการสมาชิกสหกรณ์
- สังกัด สพป.นค. เขต 1-2 เขตละ 30,000.- สังกัด สพป.บึงกาฬ 30,000.- สังกัด เขต 4 30,000.- สังกัด สพม.นค. 20,000.- สังกัด สพม.บึงกาฬ 10,000.-

ปี 2564
ตั้งไว้
-

จ่ายไปแล้ว
30 ก.ย. 64
-

31,370,000.00 31,177,075.00
5. งบรายจ่ายอื่น
5.1 ค่าเบี้ยประกัน
5.1.1 ประกันการขนเงินสด
ของสหกรณ์

5.1.2 ประกันสานักงาน

ปี 2565
ขอตั้ง
150,000.00

36,520,000.00

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัย
การขนย้ายเงินสดและประกันภัย
ระหว่างเวลาเปิดทาการของสหกรณ์

45,000.00
คงเหลือ

39,110.64
5,889.36

50,000.00

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัย
อาคารสานักงานและทรัพย์สินของ
สหกรณ์
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)

20,000.00
คงเหลือ

25,491.68
-5,491.68

30,000.00

25,000.00
คงเหลือ

13,611.46
11,388.54

25,000.00

30,000.00
คงเหลือ

3,604.20
26,395.80

30,000.00

300,000.00
คงเหลือ

131,083.04
168,916.96

300,000.00

5.1.3 ค่าประกันยานพาหนะ - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัย
ชั้นหนึ่งรถยนต์สหกรณ์
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)
5.2 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
5.2.1 ภาษีโรงเรือน
- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือน
ภาษีป้าย ปรับตามอัตราเทศบาลเมือง
หนองคายเรียกเก็บ
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)
5.2.2 ค่าธรรมเนียมการ
- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
โอนเงินของธนาคาร
การโอนเงินของธนาคารในการจ่าย
เงินกู้ เงินปันผล-เฉลี่ยคืน ให้สมาชิก
ทุกอาเภอ โอนเงินชาระหนี้ของ
สหกรณ์และเงินงวดรายเดือนจาก
สมาชิกจังหวัดบึงกาฬ
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)
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รายงานประจำ�ปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด
ประเภทงบประมาณ/
หมวดรายจ่าย
5.2.3 ค่าอากรติด
สัญญาเงินกู้

เงื่อนไข/เหตุผล
และความจาเป็น
- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอากรติดสัญญา
กู้เงินจากธนาคาร
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)

5.2.4 ค่าอากรเช็คธนาคาร - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอากรเช็คธนาคาร
ในการจ่ายเงินกู้ ถอนเงินฝากให้แก่สมาชิก
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)

ตั้งไว้

ปี 2565
ขอตั้ง

10,000.00
คงเหลือ

จ่ายไปแล้ว
30 ก.ย. 64
740.00
9,260.00

50,000.00
คงเหลือ

21,000.00
29,000.00

50,000.00

10,000.00

5.3 ค่ารับรอง

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ารับรองแขกสหกรณ์
เช่น สหกรณ์อื่นที่มาเยี่ยมชม และ
ศึกษาดูงาน และบุคลากรในองค์กร
ทางสหกรณ์

300,000.00
คงเหลือ

220,921.00
79,079.00

300,000.00

5.4 ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินคดีทางกฎหมาย

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดาเนินการฟ้องร้อง
ต่อสู้คดี อัตราศาลกาหนดและอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องจาเป็นเพื่อการนี้
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)

600,000.00
คงเหลือ

328,165.48
271,834.52

300,000.00

- เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับสมาชิก
ผู้มาประชุมใหญ่ ประจาปี 2564
คนละ 1,500 บาท และใช้จ่ายเป็นค่า
ดาเนินการจัดการประชุม
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)
- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดาเนินการในการ
จัดประชุมใหญ่วิสามัญ กรณีจาเป็น
ต้องเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ

9,800,000.00
คงเหลือ

9,357,164.00
442,836.00

12,000,000.00

300,000.00
คงเหลือ

300,000.00

300,000.00

250,000.00
คงเหลือ

249,526.56
473.44

400,000.00

5.5 ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมใหญ่สามัญ /
ประชุมใหญ่วิสามัญ
5.5.1 การประชุมใหญ่
สามัญประจาปี

5.5.2 การประชุมใหญ่
วิสามัญ

5.6 ค่าใช้จ่ายดาเนินการ
เลือกตั้งประธานกรรมการ,
กรรมการดาเนินการ และ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
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ประเภทงบประมาณ/
หมวดรายจ่าย

5.7 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
และเงินรับฝาก
5.7.1 ดอกเบี้ยจ่าย
เงินกู้ยืม

5.7.2 ดอกเบี้ยจ่าย
เงินรับฝาก

เงื่อนไข/เหตุผล
และความจาเป็น

ปี 2564

ปี 2565
ขอตั้ง

ตั้งไว้

จ่ายไปแล้ว
30 ก.ย. 64

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้
ซึ่งสหกรณ์กู้ยืมมาใช้ในกิจการ
ในระหว่างปี

เท่าที่จ่ายจริง

50,084,200.89

เท่าที่จ่ายจริง

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยจ่าย
เงินรับฝากในระหว่างปี

เท่าที่จ่ายจริง

46,078,759.70

เท่าที่จ่ายจริง

5.8 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริม
ประสิทธิภาพสหกรณ์

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอื่นๆที่มิได้คาดหมาย
แต่จาเป็นต่อกิจการในธุรกิจของสหกรณ์
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)

5.9 ค่าเบี้ยประกันชีวิต

5.10 ค่าเช่าพื้นที่จัดทา
เว็บไซต์

300,000.00
ติดลบ

333,867.83
-33,867.83

300,000.00

5.9.1 เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิต
เจ้าหน้าที่ รับ - ส่งเงินรายวัน ระหว่าง
ธนาคารและสานักงานสหกรณ์

26,000.00
คงเหลือ

25,413.00
587.00

32,000.00

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าโดเมนเนม ค่าเช่า
Server พื้นที่ WWW 400 MB/รายปี

15,000.00
คงเหลือ

10,574.40
4,425.60

15,000.00

12,071,000.00 10,760,273.29 14,142,000.00
76,731,348.00 69,433,944.32 77,751,686.00
(ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมดอกเบี้ยจ่าย ข้อ 5.7.1 ข้อ 5.7.2 = 96,162,960.59 บาท)
จานวนเงินเสนอตั้งงบประมาณ ปี 2565 เพิ่มขึ้นจากเงินงบประมาณ 2564 = 1,020,338.00 บาท ( 1.33 %) ไม่รวมดอกเบี้ยจ่าย
ขออนุมัติถัวจ่ายทุกงบ ยกเว้นงบบุคลากร, งบลงทุน
เสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม........................................
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5.4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกันของสหกรณ์
		 ประจ�ำปี 2565
ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 17 และข้อ 18
ข้อ 17. วงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกัน
ส�ำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จ�ำเป็น และสมควรแก่การด�ำเนินงาน วงเงินซึ่งก�ำหนดดังว่านี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
		
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก�ำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบ
วงเงินกู้ยืม หรือการค�้ำประกันส�ำหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือค�้ำประกันส�ำหรับปีก่อน
ไปพลาง
ข้อ 18. การกู้ยืมเงินหรือการค�้ำประกัน สหกรณ์อาจกู้ยืมเงิน หรือออกตั๋วสัญญาใช้เงินหรือ
ตราสารการเงินหรือโดยวิธีอื่นใดส�ำหรับใช้เป็นทุนด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่
คณะกรรมการด�ำเนินการเห็นสมควร ทัง้ นี้ จะต้องอยูภ่ ายในวงเงินกูย้ มื หรือการค�ำ้ ประกัน
ประจ�ำปี ตามข้อ 17
ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ มื เงินหรือการค�ำ้ ประกันของสหกรณ์ ก�ำหนดวิธปี ฏิบตั ไิ ว้ ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์ ถือใช้วงเงินการกูย้ มื ของสหกรณ์ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุน้ รวมกับทุนส�ำรอง
ของสหกรณ์ (ซึ่งสหกรณ์ฯสามารถถือใช้วงเงินกู้ยืมได้ 6,300 ล้านบาท)
เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์แล้ว คณะกรรมการ
ด�ำเนินการจะต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และแผนการด�ำเนินงานทีก่ ำ� หนด
และสหกรณ์จะต้องรายงานขอความเห็นชอบก�ำหนดวงเงินการกู้ยืมต่อนายทะเบียนสหกรณ์ทุกปี
ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ให้สหกรณ์สามารถถือใช้วงเงินการกู้ยืมใน
ปีก่อนไปพลาง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
เดือนกันยายน 2564 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นอยู่ 3,776,932,040.−บาท วงเงินกู้ยืมหรือ
การค�ำ้ ประกัน วงเงินกูย้ มื เท่าเดิม คือ จ�ำนวน 3,500,000,000.00 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)
เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง
เสนอเพื่อพิจารณา ขออนุมัติกู้ยืมเงิน หรือการค�้ำประกันสหกรณ์ ประจ�ำปี 2565
จ�ำนวน 3,500,000,000.00 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)
มติที่ประชุม........................................................................
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5.5 เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2565
		
และก�ำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 24.

การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้น ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณ์ก�ำหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง

ระเบียบ ค�ำสั่ง ค�ำแนะน�ำของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
1. สหกรณ์ทมี่ ที นุ ด�ำเนินงานตัง้ แต่ 5,000 ล้านบาทขึน้ ไป ให้จา้ งผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทีไ่ ด้
รับการขึ้นทะเบียน และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสภาวิชาชีพ โดย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ท�ำหน้าที่ให้บริการ และดูแลสหกรณ์ในโครงการ รวมถึงก�ำหนด
มาตรการในการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. คณะกรรมการต้องสรรหาผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมใหญ่คัดเลือก
ไม่น้อยกว่า 2 รายขึ้นไป เพื่อให้สมาชิกได้มีทางเลือกในการตัดสินใจ
3. หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ผู้ที่ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าสาย ต้องลงลายมือ
ชื่อยืนยันการปฏิบัติงานด้วย
4. ผู้สอบบัญชีจะรับงานสอบบัญชีสหกรณ์ ที่มีปีบัญชีสิ้นสุดวันเดียวกันไม่เกิน 6 สหกรณ์
และจะเป็นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์เดียวกันไม่เกิน 3 ปีบญ
ั ชีตดิ ต่อกัน ทัง้ นี้ นับแต่ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา แล้ว เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ระเบียบดัง
กล่าว ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
5. ให้ที่ประชุมใหญ่ พิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีส�ำรองไว้ด้วย จ�ำนวน 1 – 2 คน ตาม
ความเหมาะสมทัง้ นี้ เพือ่ ป้องกันปัญหาจากเหตุสดุ วิสยั หรือเหตุจำ� เป็นทีท่ ำ� ให้ผสู้ อบบัญชี
ที่สหกรณ์คัดเลือกไว้ไม่สามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีได้และเพื่อลดภาระของสหกรณ์ใน
การสรรหาผู้สอบบัญชีรายใหม่
		 รายละเอียดผู้สอบบัญชีเสนอรับงาน จ�ำนวน 2 ราย (รายละเอียดหน้าถัดไป)
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รายที่ 1
ข้อมูลที่เสนอ
1. วัตถุประสงค์และ
ขอบเขตการตรวจสอบ

2. ความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชี

130

ศศิธรการบัญชี ภาษีอากร และธุรกิจ
(นายวรศักดิ์ ยิ้มเพียรภัทร หัวหน้าส�ำนักงานสอบบัญชี)
142/76-77 ชั้น 16 อาคาร B คลองจั่นเพลส ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0237786523 โทรสาร 027286358
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด มีความประสงค์ที่จะให้
ข้าพเจ้าตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2565 ข้าพเจ้าขอยืนยันการรับงานและท�ำความเข้าใจของข้าพเจ้าเกีย่ วกับงาน
สอบบัญชีสหกรณ์ตามหนังสือฉบับนี้ การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าคือเพือ่ เพิม่ ความเชือ่ มัน่ ของผูใ้ ช้
งบการเงินที่มีต่องบการเงินของสหกรณ์ว่า สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
สหกรณ์ กฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์ เพือ่ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของ
สหกรณ์ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ก�ำหนด เพื่ อ แสดงความเห็ น ว่ า งบการเงิ น โดยรวมของสหกรณ์
ปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญตามกฎหมาย
และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
โดยข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมทั้งข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ งบการเงิน
2.1 ขอบเขตการปฏิบัติงาน
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานตรวจสอบโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชี
และระเบียบทีอ่ ธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำ� หนด ซึง่ ก�ำหนดให้ขา้ พเจ้าต้อง
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดในจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์การตรวจสอบ
ของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ก�ำหนด รวมถึงการที่ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจ และการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอด การตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
การใช้วิธีการดังต่อไปนี้
ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบ
และปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
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รายที่ 1 (ต่อ)

ข้อมูลที่เสนอ
2. ความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชี

ศศิธรการบัญชี ภาษีอากร และธุรกิจ
(นายวรศักดิ์ ยิ้มเพียรภัทร หัวหน้าส�ำนักงานสอบบัญชี)
142/76-77 ชั้น 16 อาคาร B คลองจั่นเพลส ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0237786523 โทรสาร 027286358
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตและสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อ
ผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลักฐานการตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือ การแทรกแซงการควบคุมภายใน
ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่
ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์
ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของ
สหกรณ์ อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ทา่ นทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษรเกีย่ ว
กับข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีนัยส�ำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับตรวจสอบ
งบการเงินซึ่งข้าพเจ้าตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทคี่ ณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนิน
งานต่อเนื่องของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์และจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถ
ของสหกรณ์ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ของข้าพเจ้า ถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจ
เป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
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2. ความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชี

ศศิธรการบัญชี ภาษีอากร และธุรกิจ
(นายวรศักดิ์ ยิ้มเพียรภัทร หัวหน้าส�ำนักงานสอบบัญชี)
142/76-77 ชั้น 16 อาคาร B คลองจั่นเพลส ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0237786523 โทรสาร 027286358
ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องตลอดจนประเมิน ว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่เนื่องจากข้อจ�ำกัดที่สืบเนื่อง
ของการตรวจสอบ รวมถึงข้อจ�ำกัดสืบเนื่องของการควบคุมภายใน ท�ำให้มี
ความเสี่ยงซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญอาจไม่ถูกค้นพบ แม้ว่าการตรวจสอบได้ถูกวางแผนและปฏิบัติ
อย่างเหมาะสมโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์
2.2 การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ
ข้าพเจ้าจะให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 วันท�ำการ โดยมีจ�ำนวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า
4 คน โดยสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้หลังจากสหกรณ์ปิดบัญชี
เสร็จภายใน 5 วันท�ำการ

3. ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์รับทราบและเข้าใจในหน้าที่และความ
คณะกรรมการด�ำเนินการ รับผิดชอบ ดังนี้
สหกรณ์
3.1 การจัดท�ำและการแสดงรายการอย่างถูกต้องตามควรของงบการเงินโดย
สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
3.2 การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำงบการเงินที่มีความจ�ำเป็น
จะต้องท�ำให้สามารถจัดท�ำงบการเงินโดยปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ไม่ว่าจะเนื่องจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
3.3 ในการจัดท�ำงบการเงิน คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์รับผิดชอบใน
การประเมินความสามารถของสหกรณ์ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง การเปิดเผย
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องและการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนิน
งานต่อเนื่อง เว้นแต่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มีความตั้งใจที่จะ
เลิกสหกรณ์หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไป
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ศศิธรการบัญชี ภาษีอากร และธุรกิจ
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ข้อมูลที่เสนอ
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3. ความรับผิดชอบของ 3.4 จัดเตรียมให้ข้าพเจ้าเกี่ยวกับ
คณะกรรมการด�ำเนินการ
(1) การเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่คณะกรรมการด�ำเนินการและฝ่ายจัดการ
สหกรณ์
สหกรณ์รบั ทราบเกีย่ วกับการจัดท�ำงบการเงิน ได้แก่ การบันทึกบัญชี เอกสาร
หลักฐาน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ข้อมูลเพิม่ เติมซึง่ ข้าพเจ้าอาจร้องขอจากคณะกรรมการด�ำเนินการ และ
ฝ่ายจัดการสหกรณ์ เพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
(3) การเข้าถึงอย่างไม่จ�ำกัดต่อบุคคลภายในสหกรณ์ ซึ่งข้าพเจ้าพิจารณา
ว่ามีความจ�ำเป็น ทีจ่ ะต้องได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีขา้ พเจ้าจะขอค�ำยืนยัน
ที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับค�ำ
รับรองที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความร่วมมืออย่างเต็มที่จากเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ในระหว่างการตรวจสอบ
4. ค่าธรรมเนียม
การค�ำนวณค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ข้าพเจ้าคิดตามปริมาณธุรกิจ
การสอบบัญชี
ความเสีย่ งในการสอบบัญชี ภารกิจทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ก�ำหนด รวมทั้งเวลาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยรวม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไว้เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการขอค�ำยืนยัน
ยอดและการสอบทานหนี้ ขอให้เป็นความรับผิดชอบของสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอ
เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็นจ�ำนวนเงิน 175,000 บาท
5. การรายงานผลการ
ตรวจสอบบัญชี

5.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
5.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ
5.2 รายงานการสอบบัญชีประจ�ำปี ตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ก�ำหนด
5.3 ข้าพเจ้าจะให้ค�ำแนะน�ำในการบริหารการเงินการบัญชีตามที่เห็น
สมควรโดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด กรณีมีข้อสังเกตทางการเงิน
การบัญชีที่ส�ำคัญที่พบในระหว่างการตรวจสอบ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเมื่อได้รับแจ้ง
ข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีจากหน่วยงานราชการข้าพเจ้าจะด�ำเนินการ
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5. การรายงานผลการ
ตรวจสอบบัญชี

ศศิธรการบัญชี ภาษีอากร และธุรกิจ
(นายวรศักดิ์ ยิ้มเพียรภัทร หัวหน้าส�ำนักงานสอบบัญชี)
142/76-77 ชั้น 16 อาคาร B คลองจั่นเพลส ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0237786523 โทรสาร 027286358
ตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานราชการนั้น แล้วแจ้งผลการ
ตรวจสอบให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
5.4 ข้าพเจ้ายินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการด�ำเนิน
การทุกครั้งตามที่สหกรณ์ร้องขอ

6. ในการเสนอบริ ก าร 6.1 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผู้สอบบัญชีทราบและปฏิบัติตามระเบียบกรมตรวจ
สอบบัญชี
บัญชีสหกรณ์วา่ ด้วยการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตหรือบุคคลอืน่ เป็นผูส้ อบ
บัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ข้อ 12 และข้อ 13
6.2 ข้าพเจ้าขอเสนอชื่อผู้สอบบัญชีในสังกัดส�ำนักงานสอบบัญชี ดังนี้
1. ผู้สอบบัญชีหลักชื่อ นายวรศักดิ์ ยิ้มเพียรภัทร
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3054
2. ผู้สอบบัญชีส�ำรองชื่อ นายบุญสรรค์ สินพรชัย
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2795
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการ
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รายที่ 2
ข้อมูลที่เสนอ
1. วัตถุประสงค์และ
ขอบเขตการตรวจสอบ

2. ความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชี

บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด
240/95-96 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 28/7 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. 0-2866-0278, 098-069-2399 โทรสาร 0-2866-0277
ข้าพเจ้าขอท�ำความเข้าใจของข้าพเจ้าเกีย่ วกับงานสอบบัญชีสหกรณ์ตาม
หนังสือฉบับนีก้ ารตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้าต่องบการเงิน
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าคือเพือ่ เพิม่ ความเชือ่ มัน่ ของผูใ้ ช้
งบการเงินที่มีต่องบการเงินของสหกรณ์ว่า สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
สหกรณ์ กฎหมายอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้อง และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เพือ่ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของ
สหกรณ์ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์กำ� หนดเพือ่ แสดงความเห็นว่างบการเงินโดยรวมของสหกรณ์ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญตามกฎหมาย
และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
โดยข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ รวม
ทั้งข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน
2.1 ขอบเขตการปฏิบัติงาน
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานตรวจสอบโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชี
และระเบียบทีอ่ ธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำ� หนด ซึง่ ก�ำหนดให้ขา้ พเจ้าต้อง
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดในจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ การตรวจสอบ
ของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ก�ำหนด รวมถึงการที่ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจ และการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
การใช้วิธีการ ดังต่อไปนี้
ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบ
และปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�ำคัญ ซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตและสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด
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ข้อมูลที่เสนอ
2. ความรับผิดชอบของ
ผู้สอบบัญชี
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บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด
240/95-96 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 28/7 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. 0-2866-0278, 098-069-2399 โทรสาร 0-2866-0277
เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลัก
ฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่
ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์
ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
สหกรณ์ อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ทา่ นทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษรเกีย่ ว
กับข้อบกพร่องของการควบคุมภายในที่มีนัยส�ำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจ
สอบงบการเงินซึ่งข้าพเจ้าตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนิน
งานต่อเนื่องของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์และจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถ
ของสหกรณ์ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่
แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ของข้าพเจ้า ถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจ
เป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
เนื่องจากข้อจ�ำกัดที่สืบเนื่องของการตรวจสอบ รวมถึงข้อจ�ำกัดสืบเนื่อง
ของการควบคุมภายใน ท�ำให้มีความเสี่ยงซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่การแสดง
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รายที่ 2 (ต่อ)
บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด
240/95-96 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 28/7 ถนนจรัญสนิทวงศ์
ข้อมูลที่เสนอ
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. 0-2866-0278, 098-069-2399 โทรสาร 0-2866-0277
2. ความรับผิดชอบของ ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญอาจไม่ถูกค้นพบ แม้ว่าการตรวจ
สอบได้ถูกวางแผนและปฏิบัติอย่างเหมาะสมโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการ
ผู้สอบบัญชี
สอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
2.2 การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ
ข้าพเจ้าและ/หรือทีมงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจะเข้าตรวจสอบและเข้าร่วม
ประชุมรวมไม่นอ้ ยกว่า 6 ครัง้ ประกอบด้วย เข้าตรวจสอบระหว่างปี เข้าตรวจ
สอบสิ้นปี เข้าร่วมประชุมรับรองงบการเงิน และเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจ�ำปี
โดยเข้าตรวจสอบครั้งละไม่น้อยกว่า 2 – 4 วันท�ำการ โดยมีผู้ช่วย
ผู้สอบบัญชีครั้งละ 4 – 7 คน
ข้าพเจ้าจะจัดท�ำรายงานการสอบบัญชีเสนอให้สหกรณ์ทราบหลังการสอบ
บัญชีเสร็จสิน้ แต่ละครัง้ ภายใน 3 – 7 วัน โดยจะท�ำการวิเคราะห์ฐานะการเงิน
ผลการด�ำเนินงาน อัตราส่วนทางการเงิน (Ratios Analysis) ตามหลัก Camels Analysis ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือ วิเคราะห์เปรียบเทียบค่า
เทียบเคียงถัวเฉลี่ยมาตรฐาน (Peer Group Analysis) โดยเปรียบเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยมาตรฐานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และค่าเฉลี่ยของสหกรณ์ใน
ปีที่แล้ว ตามความเหมาะสม
3. ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์รับทราบและเข้าใจในหน้าที่และความ
คณะกรรมการด�ำเนินการ รับผิดชอบ ดังนี้
3.1 การจัดท�ำและการแสดงรายการอย่างถูกต้องตามควรของงบการเงินโดย
สหกรณ์
สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
3.2 การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำงบการเงินที่มีความจ�ำเป็น
จะต้องท�ำให้สามารถจัดท�ำงบการเงินโดยปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ไม่ว่าจะเนื่องจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
3.3 ในการจัดท�ำงบการเงิน คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์รับผิดชอบใน
การประเมินความสามารถของสหกรณ์ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง การเปิดเผย
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องและการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนิน
งานต่อเนื่อง เว้นแต่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มีความตั้งใจที่จะ
เลิกสหกรณ์หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไป
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บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด
240/95-96 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 28/7 ถนนจรัญสนิทวงศ์
ข้อมูลที่เสนอ
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. 0-2866-0278, 098-069-2399 โทรสาร 0-2866-0277
3. ความรับผิดชอบของ 3.4 จัดเตรียมให้ข้าพเจ้าเกี่ยวกับ
(1) การเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่คณะกรรมการด�ำเนินการและฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์รบั ทราบเกีย่ วกับการจัดท�ำงบการเงิน ได้แก่ การบันทึกบัญชี เอกสาร
สหกรณ์
หลักฐาน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งข้าพเจ้าอาจร้องขอจากคณะกรรมการด�ำเนินการ
และฝ่ายจัดการสหกรณ์ เพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
(3) การเข้าถึงอย่างไม่จ�ำกัดต่อบุคคลภายในสหกรณ์ ซึ่งข้าพเจ้าพิจารณา
ว่ามีความจ�ำเป็น ที่จะต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชี
ข้าพเจ้าจะขอค�ำยืนยันที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการด�ำเนิน
การสหกรณ์เกี่ยวกับค�ำรับรอง ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและข้าพเจ้าหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ใน
ระหว่างการตรวจสอบ
4. ค่าธรรมเนียม
การค�ำนวณค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ข้าพเจ้าคิดตามปริมาณธุรกิจ
การสอบบัญชี
ความเสีย่ งในการสอบบัญชี ภารกิจทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ก�ำหนด รวมทั้งเวลาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยรวมค่า
ใช้จ่ายในการเดินทางไว้เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการขอค�ำยืนยัน
ยอดและการสอบทานหนี้ ขอให้เป็นความรับผิดชอบของสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอ
เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็นจ�ำนวนเงิน 180,000.00 บาท (หนึ่ง
แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมเก็บครั้งเดียวเมื่อมีการประชุมรับรอง
งบการเงินเรียบร้อยแล้ว
5. การรายงานผลการ
5.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีทกุ ครัง้ ทีเ่ ข้าตรวจสอบให้สหกรณ์ทราบ
ตรวจสอบบัญชี
5.2 รายงานการสอบบัญชีประจ�ำปี ตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ก�ำหนด
5.3 ข้าพเจ้าจะให้คำ� แนะน�ำในการบริหารการเงินการบัญชีตามทีเ่ ห็นสมควร
โดยไม่ถอื เป็นค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด กรณีมขี อ้ สังเกตทางการเงินการบัญชี
ทีส่ ำ� คัญทีพ่ บในระหว่างการตรวจสอบ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษร หรือเมือ่ ได้รบั แจ้งข้อสังเกตทางการ
เงินการบัญชีจากหน่วยงานราชการข้าพเจ้าจะด�ำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติม
ตามทีไ่ ด้รบั แจ้งจากหน่วยงานราชการนัน้ แล้วแจ้งผลการตรวจสอบให้สหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
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รายที่ 2 (ต่อ)
ข้อมูลที่เสนอ
5. การรายงานผลการ
ตรวจสอบบัญชี
6. ในการเสนอบริการ
สอบบัญชี

บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด
240/95-96 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 28/7 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทร. 0-2866-0278, 098-069-2399 โทรสาร 0-2866-0277
5.4 ข้าพเจ้ายินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการด�ำเนิน
การทุกครั้งตามที่สหกรณ์ร้องขอ
6.1 ระยะเวลาการแสดงความเห็นต่องบการเงินและส่งมอบรายงานการสอบ
บัญชีหลังจากสหกรณ์ได้จัดท�ำงบการเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วภายใน 3 วัน
6.2 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผู้สอบบัญชีหลักชื่อ นายมนตรี ช่วยชู เลขทะเบียน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3214 และผู้สอบบัญชีส�ำรองชื่อ นายชูศักดิ์ ช่วยชู
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8369 ทราบและปฏิบัติตามระเบียบ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตหรือบุคคลอืน่
เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ข้อ 12 และข้อ 13

- คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ฯ ได้ประชุม ครั้งที่ 31/2564 วันที่ 1 ตุลาคม 2564
มีมติที่ประชุม
มติที่ประชุม 1. อนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้จ้าง ศศิธรการบัญชี ภาษีอากร และธุรกิจ เป็นผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด ประจำ�ปี 2565 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
จำ�นวน 175,000.-บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2. กรณีมีเหตุจำ�เป็นสุดวิสัย ศศิธรการบัญชี ภาษีอากร และธุรกิจ ไม่สามารถรับงาน
สอบบัญชีสหกรณ์ได้ให้จ้าง บริษัทมนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด ประจำ�ปี 2565 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จำ�นวน 180,000.-บาท
(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
3. นำ�เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2564 พิจารณาอนุมัติต่อไป
เสนอเพื่อพิจารณา – การคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำ�ปี 2565
มติที่ประชุม............................................................
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5.6 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 81
ด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการ ได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 29/2564 วันที่ 16 กันยายน 2564
เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด พ.ศ. 2543 ข้อ 81 เพื่อให้
สอดคล้องและเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุกรรมการการลงทุน พ.ศ. 2564 โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อ
บังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 81 ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม
เสนอเพื่อพิจารณา
ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 81 ดังต่อไปนี้
ข้อความเดิม
ข้ อ 81. คณะอนุ ก รรมการ ใน
กรณีจ�ำเป็นแก่การด�ำเนินการ คณะ
กรรมการด�ำเนินการอาจมีค�ำสั่งแต่ง
ตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมาย
ให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมี
อ� ำ นาจหน้ า ที่ ต ามที่ ค ณะกรรมการ
ด�ำเนินการก�ำหนด
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ข้อ 81. คณะอนุกรรมการ ในกรณี
จ� ำ เป็ น แก่ ก ารด� ำ เนิ น การ คณะ
กรรมการด�ำเนินการอาจมีค�ำสั่งแต่ง
ตั้งอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อมอบหมาย
ให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์ โดยมี
อ� ำ นาจหน้ า ที่ ต ามที่ ค ณะกรรมการ
ด�ำเนินการก�ำหนด
81/1 คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ให้คณะกรรมการด�ำเนิน
การแต่ ง ตั้ ง กรรมการด� ำ เนิ น การ
เป็นคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยง จ�ำนวน 5 คน โดยให้มีต�ำแหน่ง
ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ค น ห นึ่ ง แ ล ะ
เลขานุ ก ารคนหนึ่ ง นอกนั้ น เป็ น
อนุกรรมการ
คณะกรรมการด�ำเนินการอาจแต่ง
ตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการได้

เหตุผล
เพื่อให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วย การรับจด
ทะเบียนข้อบังคับ
เกี่ยวกับคณะ
อนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและ
อนุกรรมการการ
ลงทุน พ.ศ. 2564
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ตารางเปรียบเทียบข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความเดิม

ข้อความใหม่
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ให้อยู่ในต�ำแหน่งได้เท่ากับก�ำหนด
เวลาของคณะกรรมการด�ำเนินการ
ซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยงนั้น
ให้คณะอนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยงประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ
หรื อ มี ก ารประชุ ม กั น เดื อ นละหนึ่ ง
ครั้ ง เป็ น อย่ า งน้ อ ยและให้ ป ระธาน
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ต้องมีอนุกรรมการ
มาประชุ ม ไม่ น ้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของ
จ�ำนวนอนุกรรมการทัง้ หมด จึงจะเป็น
องค์ประชุม
ข้ อ วิ นิ จ ฉั ย ทั้ ง ปวงของคณะ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้
เสนอคณะกรรมการด�ำเนินการในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา
81/2 อ�ำนาจหน้าที่ของคณะ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีอ�ำนาจและหน้าที่ด�ำเนินการตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรือ
ค�ำสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และก�ำหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ
พิจารณา โดยครอบคลุมถึงความเสีย่ ง
ประเภทต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้าน

เหตุผล
เพื่อให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วย การรับจด
ทะเบียนข้อบังคับ
เกี่ยวกับคณะ
อนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและ
อนุกรรมการการ
ลงทุน พ.ศ. 2564
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ตารางเปรียบเทียบข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความเดิม
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ข้อความใหม่

เหตุผล

สินเชือ่ การลงทุน สภาพคล่อง ปฏิบตั ิ
การและด้านอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์เสนอคณะกรรมการด�ำเนิน
การอนุมัติ
(2) มีอ�ำนาจตัดสินใจในการด�ำเนิน
การใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ขอบเขต
ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ค ณะกรรมการ
ด�ำเนินการก�ำหนด
(3) ประเมิน ติดตาม ก�ำกับดูแล
และทบทวนความเพี ย งพอของ
นโยบายเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารความ
เสีย่ งเพือ่ ให้กระบวนการบริหารความ
เสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(4) รายงานแผนด� ำ เนิ น งานที่
ควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนปัจจัย
และปัญหาที่มีนัยส�ำคัญให้แก่คณะ
กรรมการด�ำเนินการ เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับการด�ำเนินกิจการของสหกรณ์
(5) ก�ำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาล
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
(6) รายงานผลการปฏิบัติงานให้
คณะกรรมการด� ำ เนิ น การและต่ อ
ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ท ราบโดยแสดงราย
ละเอียดในรายงานประจ�ำปี
(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะ
กรรมการด�ำเนินการมอบหมาย
81/3 คณะอนุกรรมการการลงทุน
เมือ่ สหกรณ์มสี ดั ส่วนการลงทุนตามที่
นายทะเบี ย นสหกรณ์ ก� ำ หนดให้
คณะกรรมการด� ำ เนิ น การแต่ ง ตั้ ง
กรรมการด� ำ เนิ น การเป็ น คณะ
อนุกรรมการการลงทุนจ�ำนวน 5 คน

เพื่อให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วย การรับจด
ทะเบียนข้อบังคับ
เกี่ยวกับคณะ
อนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและ
อนุกรรมการการ
ลงทุน พ.ศ. 2564
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ตารางเปรียบเทียบข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

เหตุผล

และต้องไม่มีกรรมการด�ำเนินการที่
เป็ น คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความ
เสี่ยงเป็นอนุกรรมการด้วย โดยให้มี
ต� ำ แหน่ ง ประธานกรรมการคนหนึ่ ง
และเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็น
อนุกรรมการ
คณะกรรมการด�ำเนินการอาจแต่ง
ตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการได้
คณะอนุกรรมการการลงทุนให้อยู่
ในต�ำแหน่งได้เท่ากับ ก�ำหนดเวลาของ
คณะกรรมการด�ำเนินการซึ่งตั้งคณะ
อนุกรรมการการลงทุนนั้น
ให้ค ณะอนุกรรมการการลงทุน
ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมี
การประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้ง เป็น
อย่างน้อย และให้ประธานอนุกรรมการ
การลงทุ น หรื อ เลขานุ ก ารนั ด เรี ย ก
ประชุมได้
ในการประชุมคณะอนุกรรมการ
การลงทุ น ต้ อ งมี อ นุ ก รรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน
อนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม
ข้ อ วิ นิ จ ฉั ย ทั้ ง ปวงของคณะ
อนุ ก รรมการการลงทุ น ให้ เ สนอ
คณะกรรมการด� ำ เนิ น การในการ
ประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา
81/4 อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องคณะ
อนุ ก รรมการการลงทุ น ให้ ค ณะ
อนุกรรมการการลงทุนมีอ�ำนาจและ
หน้าที่ด�ำเนินการตามกฎหมาย ข้อ
บังคับ ระเบียบ มติ หรือค�ำสั่งของ
สหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้ง
ในข้อต่อไปนี้

เพื่อให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วย การรับจด
ทะเบียนข้อบังคับ
เกี่ยวกับคณะ
อนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและ
อนุกรรมการการ
ลงทุน พ.ศ. 2564
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ตารางเปรียบเทียบข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

เหตุผล

(1) ศึกษา วิเคราะห์ และก�ำหนด
นโยบายและแผนเกี่ยวกับการลงทุน
ประจ�ำปีให้สอดคล้องกับนโยบาย
ด้านการบริหารความเสี่ยงโดยรวม
และเสนอคณะกรรมการด�ำเนินการ
พิจารณาเพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่
อนุมัติ
(2) พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนการ
ลงทุนและแผนจัดการการลงทุน ภาย
ใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการด� ำเนิน
การก�ำหนด
(3) ประเมิน ติดตาม และก�ำกับ
ดูแลผลประโยชน์จากการลงทุน และ
จัดให้มกี ารควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
(4) ก�ำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาล
เกี่ยวกับการลงทุน
(5) รายงานผลการปฏิบัติงานให้
คณะกรรมการด�ำเนินการทราบ และ
รายงานผลการปฏิบตั งิ านให้ทปี่ ระชุม
ใหญ่ทราบในรายงานประจ�ำปี
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะ
กรรมการด�ำเนินการมอบหมาย

เพื่อให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วย การรับจด
ทะเบียนข้อบังคับ
เกี่ยวกับคณะ
อนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและ
อนุกรรมการการ
ลงทุน พ.ศ. 2564

เสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม....................................................................
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5.7

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด พ.ศ. 2555
ข้อ 10

ด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการ ได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 26/2564 วันที่ 17 สิงหาคม 2564
เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด พ.ศ.2555 ข้อ 10 ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความเดิม
ข้ อ 10 เขตเลื อ กตั้ ง กรรมการ
แบ่งเป็น 4 เขต ดังนี้
เขต 1 ประกอบด้วยสมาชิก
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นข้าราชการ
ข้ า ราชการบ� ำ นาญ และลู ก จ้ า ง
ประจ� ำ ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
เขต 2 ประกอบด้วยสมาชิก
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นข้าราชการ
ข้ า ราชการบ� ำ นาญ และลู ก จ้ า ง
ประจ� ำ ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
เขต 3 ประกอบด้วยสมาชิก
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นข้าราชการ
ข้ า ราชการบ� ำ นาญ และลู ก จ้ า ง
ประจ� ำ ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ

ข้อความใหม่
ข้อ 10 เขตเลือกตั้งกรรมการ แบ่งเป็น
4 เขต ดังนี้
เขต 1 ประกอบด้วย
(1) สมาชิ ก สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ เ ป็ น
ข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญ และ
ลูกจ้างประจ�ำ ในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
(2) สมาชิกที่เคยสังกัด ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ป็น
ข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญและลูกจ้าง
ประจ� ำ ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม
ศึกษาหนองคายเขต 1 ซึ่งต่อมาย้ายไป
ปฏิบัติราชการ หรือย้ายสังกัดหรือย้าย
ภูมิล�ำเนานอกเขตจังหวัดหนองคายและ
จังหวัดบึงกาฬ

เหตุผล
เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ที่ เ คย
สั ง กั ด ในเขตเลื อ กตั้ ง
นั้น ๆ ใช้สิทธิเลือกตั้ง
คณะกรรมการในสังกัด
เดิมก่อนย้ายไปยังเขต
พื้ น ที่ น อกเขตจั ง หวั ด
หนองคาย และ
จังหวัดบึงกาฬ
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ตารางเปรียบเทียบข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความเดิม
ข้อความใหม่
เขต 4 ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็น เขต 2 ประกอบด้วย
ข้ า ราชการ ข้ า ราชการบ� ำ นาญ (1) สมาชิกสังกัดส�ำนักงาน
และลูกจ้างประจ�ำของหน่วยงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังต่อไปนี้
ที่เป็น ข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญ
(1) ส�ำนักการศึกษาเทศบาล
และลูกจ้างประจ�ำ ในเขตพื้นที่
เมืองหนองคาย
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
(2) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
เขต 2
การอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย (2) สมาชิกที่เคยสังกัด ส�ำนักงาน
และ ในจังหวัดบึงกาฬ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(3) ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การ
ที่เป็นข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
และลูกจ้างประจ�ำ ในเขตพื้นที่
อัธยาศัย จังหวัดหนองคาย และใน
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
จังหวัดบึงกาฬ
เขต 2 ซึ่งต่อมาย้ายไปปฏิบัติราชการ
(4) ส� ำ นั ก งานสหกรณ์ อ อม
หรือย้ายสังกัดหรือย้ายภูมลิ ำ� เนานอก
ทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
เขตจังหวัดหนองคายและ
(5) ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
จังหวัดบึงกาฬ
หนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
(6) ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ
ประจ�ำจังหวัดหนองคาย และใน
จังหวัดบึงกาฬ
(7) ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองคาย และในจังหวัด
บึงกาฬ
(8) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู
หนองคาย จ�ำกัด
(9) ส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวั ส ดิ ภ าพครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา จังหวัดหนองคาย
และในจังหวัดบึงกาฬ
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เหตุผล
เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ที่ เ คย
สั ง กั ด ในเขตเลื อ กตั้ ง
นั้น ๆ ใช้สิทธิเลือกตั้ง
คณะกรรมการในสังกัด
เดิมก่อนย้ายไปยังเขต
พื้ น ที่ น อกเขตจั ง หวั ด
หนองคาย และ
จังหวัดบึงกาฬ
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ตารางเปรียบเทียบข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความเดิม
(10) องค์การบริหารส่วนท้อง
ถิน่ จังหวัดหนองคาย และในจังหวัด
บึงกาฬ
(11) และอื่น ๆ นอกเหนือจาก
สมาชิกสังกัดที่กล่าวมาแล้วใน เขต
1 เขต 2 เขต 3

ข้อความใหม่
เขต 3 ประกอบด้วย
(1) สมาชิ ก สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ เ ป็ น
ข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญ และลูกจ้าง
ประจ�ำในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
บึงกาฬ
(2) สมาชิกที่เคยสังกัด ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ป็น
ข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญและลูกจ้าง
ประจ� ำ ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม
ศึกษาหนองคาย เขต 2 ซึ่งต่อมาย้ายไป
ปฏิบัติราชการหรือย้ายสังกัดหรือย้าย
ภูมิล�ำเนาไปนอกเขตจังหวัดหนองคาย
และจังหวัดบึงกาฬ
เขต 4 ประกอบด้วย สมาชิกที่เป็น
ข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญ และ
ลูกจ้างประจ�ำของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
(1) ส�ำนักการศึกษาเทศบาลเมือง
หนองคาย
(2) ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด หนองคาย และใน
จังหวัดบึงกาฬ
(3) ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
(4) ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองคาย จ�ำกัด
(5) ส� ำ นั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด
หนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ

เหตุผล
เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ที่ เ คย
สั ง กั ด ในเขตเลื อ กตั้ ง
นั้น ๆ ใช้สิทธิเลือกตั้ง
คณะกรรมการในสังกัด
เดิมก่อนย้ายไปยังเขต
พื้ น ที่ น อกเขตจั ง หวั ด
หนองคาย และ
จังหวัดบึงกาฬ
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ตารางเปรียบเทียบข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความเดิม

ข้อความใหม่
(6) ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ ประจ� ำ
จังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
(7) ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
หนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
(8) สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย
จ�ำกัด
(9) ส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
(10) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น
จังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
(11) และอืน่ ๆ นอกเหนือจากสมาชิก
สังกัดที่กล่าวมาแล้วใน เขต 1 เขต 2
เขต 3

เสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม....................................................................
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เหตุผล
เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ที่ เ คย
สั ง กั ด ในเขตเลื อ กตั้ ง
นั้น ๆ ใช้สิทธิเลือกตั้ง
คณะกรรมการในสังกัด
เดิมก่อนย้ายไปยังเขต
พื้ น ที่ น อกเขตจั ง หวั ด
หนองคาย และ
จังหวัดบึงกาฬ
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5.8

เรือ่ ง การแก้ไขเพิม่ เติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด พ.ศ. 2555 ข้อ 10

ด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการ ได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 26/2564 วันที่ 17 สิงหาคม 2564
เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูหนองคาย จ�ำกัด พ.ศ. 2555 ข้อ 10 ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความเดิม
ข้อ 10 เขตเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการ แบ่งเป็น 4 เขต ดังนี้
เขต 1 ประกอบด้วยสมาชิก
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นข้าราชการ
ข้ า ราชการบ� ำ นาญ และลู ก จ้ า ง
ประจ� ำ ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
เขต 2 ประกอบด้วยสมาชิก
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นข้าราชการ
ข้าราชการบ�ำนาญ และลูกจ้าง
ประจ� ำ ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
เขต 3 ประกอบด้วยสมาชิก
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นข้าราชการ
ข้ า ราชการบ� ำ นาญ และลู ก จ้ า ง
ประจ� ำ ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ

ข้อความใหม่
ข้อ 10 เขตเลือกตั้งกรรมการ แบ่งเป็น
4 เขต ดังนี้
เขต 1 ประกอบด้วย
(1) สมาชิ ก สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ เ ป็ น
ข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญ และลูกจ้าง
ประจ� ำ ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม
ศึกษาหนองคาย เขต 1
(2) สมาชิกที่เคยสังกัด ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ป็น
ข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญ และลูกจ้าง
ประจ� ำ ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม
ศึกษาหนองคาย เขต 1 ซึ่งต่อมาย้ายไป
ปฏิบัติราชการ หรือย้ายสังกัดหรือย้าย
ภูมิล�ำเนาไปนอกเขตจังหวัดหนองคาย
และจังหวัดบึงกาฬ

เหตุผล
เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ที่ เ คย
สั ง กั ด ในเขตเลื อ กตั้ ง
นั้น ๆ ใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจการใน
สังกัดเดิมก่อนย้ายไป
ยั ง เขตพื้ น ที่ น อกเขต
จังหวัดหนองคาย และ
จังหวัดบึงกาฬ
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ตารางเปรียบเทียบข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความเดิม
เขต 4 ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็น
ข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญ
และลูกจ้างประจ�ำของหน่วยงาน
ดังต่อไปนี้
(1) ส�ำนักการศึกษาเทศบาล
เมืองหนองคาย
(2) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย
และในจังหวัดบึงกาฬ
(3) ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย จังหวัดหนองคาย และใน
จังหวัดบึงกาฬ
(4) ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูหนองคาย จ�ำกัด
(5) ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
หนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
(6) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ�ำ
จังหวัดหนองคาย และในจังหวัด
บึงกาฬ
(7) ส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดหนองคาย และในจังหวัด
บึงกาฬ
(8) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู
หนองคาย จ�ำกัด
(9) ส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวั ส ดิ ภ าพครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา จังหวัดหนองคาย
และในจังหวัดบึงกาฬ
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ข้อความใหม่
เขต 2 ประกอบด้วย
(1) สมาชิ ก สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ เ ป็ น
ข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญ และลูกจ้าง
ประจ� ำ ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม
ศึกษาหนองคาย เขต 2
(2) สมาชิกที่เคยสังกัด ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ป็น
ข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญและลูกจ้าง
ประจ� ำ ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม
ศึกษาหนองคาย เขต 2 ซึ่งต่อมาย้ายไป
ปฏิบัติราชการหรือย้ายสังกัดหรือย้าย
ภูมิล�ำเนาไปนอกเขตจังหวัดหนองคาย
และจังหวัดบึงกาฬ

เหตุผล
เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ที่ เ คย
สั ง กั ด ในเขตเลื อ กตั้ ง
นั้น ๆ ใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจการใน
สังกัดเดิมก่อนย้ายไป
ยั ง เขตพื้ น ที่ น อกเขต
จังหวัดหนองคาย และ
จังหวัดบึงกาฬ
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ตารางเปรียบเทียบข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความเดิม
(10) องค์การบริหารส่วนท้องถิน่
จังหวัดหนองคาย และในจังหวัด
บึงกาฬ
(11) และอื่น ๆ นอกเหนือจาก
สมาชิกสังกัดที่กล่าวมาแล้วใน เขต
1 เขต 2 เขต 3

ข้อความใหม่
เขต 3 ประกอบด้วย
(1) สมาชิ ก สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ เ ป็ น
ข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญ และลูกจ้าง
ประจ� ำ ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม
ศึกษาบึงกาฬ
(2) สมาชิกที่เคยสังกัด ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ป็น
ข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญและลูกจ้าง
ประจ� ำ ในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม
ศึกษาหนองคาย เขต 2 ซึ่งต่อมาย้ายไป
ปฏิบัติราชการ หรือย้ายสังกัดหรือย้าย
ภูมิล�ำเนาไปนอกเขตจังหวัดหนองคาย
และจังหวัดบึงกาฬ

เหตุผล
เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ที่ เ คย
สั ง กั ด ในเขตเลื อ กตั้ ง
นั้น ๆ ใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจการใน
สังกัดเดิมก่อนย้ายไป
ยั ง เขตพื้ น ที่ น อกเขต
จังหวัดหนองคาย และ
จังหวัดบึงกาฬ

เขต 4 ประกอบด้ ว ยสมาชิ ก ที่ เ ป็ น
ข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญ และ
ลูกจ้างประจ�ำของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
(1) ส�ำนักการศึกษาเทศบาลเมือง
หนองคาย
(2) ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด หนองคาย และใน
จังหวัดบึงกาฬ
(3) ส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
(4) ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองคาย จ�ำกัด
(5) ส� ำ นั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด
หนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
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ตารางเปรียบเทียบข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความเดิม

ข้อความใหม่
(6) ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ ประจ� ำ
จังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
(7) ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
หนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
(8) สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย
จ�ำกัด
(9) ส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
(10) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น
จังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
(11) และอืน่ ๆ นอกเหนือจากสมาชิก
สังกัดที่กล่าวมาแล้วใน เขต 1 เขต 2
เขต 3

เสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม....................................................................
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เหตุผล
เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ที่ เ คย
สั ง กั ด ในเขตเลื อ กตั้ ง
นั้น ๆ ใช้สิทธิเลือกตั้ง
ผู้ตรวจสอบกิจการใน
สังกัดเดิมก่อนย้ายไป
ยั ง เขตพื้ น ที่ น อกเขต
จังหวัดหนองคาย และ
จังหวัดบึงกาฬ
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5.9

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 67

ด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการ ได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 40/2564 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด พ.ศ. 2543 ข้อ 67 เพื่อ
ต้องการให้ได้กรรมการทีม่ ปี ระสบการณ์มคี วามรอบรูจ้ ากการเป็นสมาชิก เพือ่ การบริหารกิจการสหกรณ์
ที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้
ตารางเปรียบเทียบข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความเดิม
ข้อ 67. คณะกรรมการด�ำเนิน
การ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และ
กรรมการด�ำเนินการอีกสิบสีค่ น ซึง่
ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
การเลือกตั้ง ผู้ที่จะเป็นกรรมการ
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน
และวิธีการในระเบียบของสหกรณ์
โดยความเห็ น ชอบจากที่ ป ระชุ ม
ใหญ่
ให้กรรมการด�ำเนินการเลือกตั้ง
ในระหว่างกันเองขึ้นด�ำรงต�ำแหน่ง
รองประธานกรรมการคนหนึง่ หรือ
หลายคน เลขานุการคนหนึง่ และ/
หรื อ เหรั ญ ญิ ก คนหนึ่ ง นอกนั้ น
เป็นกรรมการ และปิดประกาศให้
ทราบโดยทั่ ว กั น ณ ส� ำ นั ก งาน
สหกรณ์
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดัง
ต่อไปนีเ้ ป็นหรือท�ำหน้าทีก่ รรมการ
ด�ำเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจ�ำคุก โดย
ค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก เว้น
แต่เป็นโทษส�ำหรับความผิดที่ได้
กระท�ำโดยประมาทหรือความผิด
ลหุโทษ

ข้อความใหม่
ข้อ 67. คณะกรรมการด�ำเนินการ
ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ ประกอบด้วยประธานกรรมการ
หนึง่ คน และกรรมการด�ำเนินการอีกสิบสี่
คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
การเลือกตั้งผู้ที่จะเป็นกรรมการด�ำเนิน
การให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการใน
ระเบียบของสหกรณ์ โดยความเห็นชอบ
จากที่ประชุมใหญ่
ให้กรรมการด�ำเนินการเลือกตั้งใน
ระหว่ า งกั น เองขึ้ น ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง รอง
ประธานกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน
เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิก
คนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิด
ประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน ณ ส�ำนักงาน
สหกรณ์
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไป
นี้เป็นหรือท�ำหน้าที่กรรมการด�ำเนินการ
(1) เคยได้รับโทษจ�ำคุก โดยค�ำ
พิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำ� คุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส�ำหรับความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
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ข้อความเดิม
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก
หรือให้ออกจากราชการ องค์การ
หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถูกให้พ้นจากต�ำแหน่ง
กรรมการหรือมีคำ� วินจิ ฉัยเป็นทีส่ ดุ
ให้พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการตาม
ค�ำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติ
ให้ ถ อดถอนออกจากต� ำ แหน่ ง
กรรมการ เพราะเหตุ ทุ จ ริ ต ต่ อ
หน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการช�ำระ
เงินงวดช�ำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือ
ดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทาง
บัญชีนบั แต่ปที ผี่ ดิ นัดถึงปีทเี่ ลือกตัง้
กรรมการด�ำเนินการ เว้นแต่การ
ผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระ
ท�ำของตนเอง
(6) ผู ้ ซึ่ ง เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ใ น
สหกรณ์นี้

ข้อความใหม่
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือ
ให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถู ก ให้ พ ้ น จากต� ำ แหน่ ง
กรรมการหรื อ มี ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย เป็ น ที่ สุ ด ให้
พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการตามค�ำสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้
ถอดถอนออกจากต� ำ แหน่ ง กรรมการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการช�ำระเงินงวด
ช�ำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ใน
ระยะเวลาสองปีทางบัญชีนบั แต่ปที ผี่ ดิ นัด
ถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ เว้น
แต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระ
ท�ำของตนเอง
(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
(7) เป็นสมาชิกไม่ถึง 1 ปี นับถึงวัน
แรกของการรับสมัครเลือกตั้ง

เสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม....................................................................
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5.10 เรือ่ ง การแก้ไขเพิม่ เติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด พ.ศ.2555 ข้อ 6
ด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการ ได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 40/2564 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
เห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองคาย จ�ำกัด พ.ศ. 2555 ข้อ 6 ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความเดิม
6. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้
ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
6.1 เป็นสมาชิกของสหกรณ์
หรื อ บุ ค คลภายนอกที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น
การเงิน การบัญชี กฎหมาย การ
บริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือ
นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กตั้ ง จากที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ หากเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ต้องไม่ผิดนัด
ช�ำระหนี้ใน 1 ปีบัญชีที่ผ่านมา
6.2 ผ่ า นการอบรมจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงาน
อื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือเคย
เป็นผู้ตรวจการสหกรณ์ ผู้สอบ
บั ญ ชี ภ าครั ฐ และได้ รั บ การขึ้ น
ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
6.3 ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้
ช่วยผูส้ อบบัญชี หรือบุคคลทีอ่ ยูใ่ น
สังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชี
ของสหกรณ์นั้น
6.4 ไม่เป็นกรรมการของ
สหกรณ์นั้น
6.5 ไม่เป็นผู้จัดการหรือ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือ
สหกรณ์อื่น

ข้อความใหม่
6. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจ
สอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
6.1 เป็นสมาชิกของสหกรณ์มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันแรกของการ
รับสมัครเลือกตัง้ หรือบุคคลภายนอกทีม่ ี
ความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น
การเงิน การบัญชี กฎหมาย การบริหาร
จัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือนิติบุคคล
ที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของ
สหกรณ์ หากเป็นสมาชิกของสหกรณ์
ต้องไม่ผดิ นัดช�ำระหนีใ้ น 1 ปีบญ
ั ชีทผี่ า่ น
มา
6.2 ผ่านการอบรมจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
การรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ หรือเคยเป็นผู้ตรวจการสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีภาครัฐ และได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

เหตุผล
เพื่อต้องการให้ได้
กรรมการที่มี
ประสบการณ์มีความ
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สมาชิก เพือ่ การบริหาร
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6.3 ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วย
ผู ้ ส อบบั ญชี หรือบุ ค คลที่อยู ่ใ นสังกัด
นิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์
นั้น
6.4 ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นนั้
6.5 ไม่เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น
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ข้อความเดิม
ข้อความใหม่
6.6 พ้นจากต�ำแหน่งคณะ
6.6 พ้นจากต�ำแหน่งคณะกรรมการ
กรรมการด� ำ เนิ น การสหกรณ์ ม า ด�ำเนินการสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า
แล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ทางบัญชีของ 2 ปี ทางบัญชีของสหกรณ์
สหกรณ์

เสนอเพื่อพิจารณา
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วัดถ�้ำศรีมงคล(ถ�้ำดินเพียง) อ�ำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

ที่มา : https://www.papaiwat.com/th/story/category/detail/id/8/iid/95 ,
https://www.paiduaykan.com/travel

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง  อื่นๆ
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ระเบียบวาระที่
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ภาคผนวก

- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ที่ปรึกษาสหกรณ์  และผู้ ให้การสนับสนุนกิจการสหกรณ์
- คณะกรรมการด�ำเนินการ  ชุดที่ 61  ประจ�ำปี 2564
- คณะผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจ�ำปี 2564 - 2565
- เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
- เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
- ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ดร.อัมพร พินะสา

นายสะอาด แสงรัตน์

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อดีต ผอ.สำ�นักงานการประถมศึกษาจังหวัดหนองคาย

ที่ปรึกษา

นายมติชน มูลสูตร

ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1

นายวรรณชัย บุสยาม
ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2

นายประเสริฐ วรสาร
ผอ.สพป.บึงกาฬ

ผู้ให้การสนับสนุนกิจการสหกรณ์

นายธีระวุฒิ เจริญราษฎร์

อดีต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1

นายทวี รัตนา

อดีต ผอ.สปจ.หนองคาย

ดร.กานนท์ แสนเภา
ผอ.สพม.หนองคาย

ดร.เดชวิชัย พิมพ์โคตร

ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 61 ปี 2564

นายเจริญ สอนคำ�หาญ
ประธานกรรมการ

นายชูศักดิ์ สุทธศรี

นายสมพงษ์ วงละคร

นายไพทูรย์ บริจาค

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

รองประธานกรรมการ คนที่ 3

นายสัมฤทธิ์ ไกยราช

นายสมบูรณ์ สุบิน

นายจินดา อุปฮาด

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 61 ปี 2564

นายพุฒิพงศ์ พัวตนะ

นางรำ�เพย ทินกระโทก

นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร

นายสุปรณิช อุดมเพ็ญ

นายสมหมาย หลาบหนองแสง

นายอักษร สมภักดี

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นายสุวัฒ ภาคีนุยะ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นายสุระสิทธิ์ คะลีล้วน
กรรมการและเลขานุการ

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2564 - 2565

นายเอนก ดอนเกิด

ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

นายอาทิตย์ อัมไพ

นายพินิจ งามวิเศษ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายองค์อาจ ธาตุวิสัย

เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

นายสวัสดิ์ มูลศรี
ผู้จัดการ

นางอ้อมขวัญ คงทัน
ผู้ช่วยผู้จัดการ

นางวิภาดา ภูกิ่งพลอย
หัวหน้าฝ่ายการเงินและเงินฝาก

นางพิสมัย พงษากลาง
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นางประนอม จิตต์อำ�มาตย์
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางสมภาร รัตนติสร้อย
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นางจิรัชญา รัตนะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารสำ�นักงาน

นางนราญา โชติกรพงษ์
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ

นางวริดา ปัญญา
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงินฯ

นางนิตยา หนูจันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบัญชี

นายศักดิ์สิทธิ์ โคตรวันดี
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

นางนิตยา ศรีจันทะ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางปนิตา ศรีบุรินทร์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวพิลาสลักษณ์ สุขรมย์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวอภัชนันท์ จิตติพิมพ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวกนกวรรณ ภักดีบรรดิษฐ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวภัทราวดี ปัญญาสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่การเงินฯ

นางสาวศัศฐา ภูมิวัตร
เจ้าหน้าที่บริหารสำ�นักงาน

นางสาววีณา เพ็ชรดีคาย
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ

นายทศพร คำ�จุมพล
พนักงานขับรถ

นางสาวอภิญญา พิเภก
นิติกร

นางอรพิน ไสยสุทธิ์
แม่บ้าน

นางสาวอาทิตยา ขันตี
เจ้าหน้าที่บริหารสำ�นักงาน

นายสายัน ไสยสุทธิ์
ยามรักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

นางสาวธิราภรณ์ วรธีรพันธ์ุ

นายจิรวัฒน์ เลขาศิริโรจน์

นางอุมาพร อินสว่าง

นางสาวปิยดา นิลภู่

นางปราณี นนทสินธิ์

ประชุมสัมมนาตามโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
10 – 11 กรกฎาคม 2564

ประชุมสัมมนาตามโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
10 – 11 กรกฎาคม 2564

ประชุมสัมมนาตามโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
10 – 11 กรกฎาคม 2564

มอบชุดป้องกันเชื้อโรค PPE และหน้ากากอนามัย และน�้ำดื่มแก่บุคลากรทางการแพทย์
ณ โรงพยาบาลหนองคาย

มอบชุดป้องกันเชื้อโรค PPE และหน้ากากอนามัย และน�้ำดื่มแก่บุคลากรทางการแพทย์
ณ โรงพยาบาลบึงกาฬ

มอบชุดป้องกันเชื้อโรค PPE และหน้ากากอนามัย
และน�้ำดื่มแก่บุคลากรทางการแพทย์
ณ โรงพยาบาลหนองคาย

มอบชุดป้องกันเชื้อโรค PPE และหน้ากากอนามัย และน�้ำดื่ม
แก่บุคลากรทางการแพทย์
ณ โรงพยาบาลหนองคาย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแห่งอื่นศึกษาดูงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จ�ำกัด 24 กันยายน 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำกัด
29 ตุลาคม 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จ�ำกัด
4 สิงหาคม 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด 31 มีนาคม 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่
และบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
23-25 กันยายน 2564

ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2563 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 13 มีนาคม 2564

พิธีมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
ประธานกรรมการ และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
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จดทะเบียนก่อตั้งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ปีพุทธศักราช 2471 เมื่อ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 โดยใช้ชื่อว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย
จำ�กัดสินใช้ และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด เมื่อ
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2512 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ปีพุทธศักราช 2511
จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันสำ�นักงานตั้งอยู่เลขที่
143 ถนนประจักษ์ ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
โทรศัพท์ 0-4241-1334, 0-4242-0495, 062-3089190, 098-5841680
โทรสาร 0-4242-0746

รายงานประจำ�ปี ๒๕๖๔ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

