รายงานประจำ�ปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

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

ศาลหลักเมืองหนองคาย

ที่มา : https://sites.google.com/site/pearpontiwa/home/salhlakmeuxng-hnxngkhay
ศาลหลักเมืองหนองคาย ตัง้ อยูร่ มิ ถนนมิตรภาพ ข้างศาลากลางจังหวัดหนองคาย ก่อสร้าง
ขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของบรรดาข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ประชาชนจังหวัดหนองคาย
เป็นทีย่ ดึ เหนีย่ วจิตใจ และเป็นอนุสรณ์แห่งความสามัคคี เริม่ ท�ำพิธพี ลีไม้เสาหลักเมือง เมือ่ วันที่ 8
เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2542 ตรงกับวันแรม 11 ค�ำ่ เดือน 8 ปีเถาะ ฤกษ์ เวลา 09 นาฬิกา 39 นาที
องค์ศาลจะแบ่งเป็นชัน้ ล่างเก็บของและส่วนบ�ำรุงรักษา ชัน้ บนเป็นส่วนทีต่ ดิ ตัง้ ศาลหลักเมือง
มีเครื่องยอดของอาคารเป็นสถาปัตยกรรมไทยแบบจตุรมุข และเรือนยอดเป็นพระธาตุ มีระเบียง
ล้อมรอบ 4 ทิศ

รายงานประจำ�ปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2565
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565

ณ หอประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย (แห่งใหม่) อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
แบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากศูนย์กลางไปยังจุดย่อย 2 จุด

กกกกกกกกกกกกก

สารประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด

กระผม นายอักษร  สมภักดี  รองประธานกรรมการ ท�ำการแทนประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูหนองคาย จ�ำกัด และคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 62 ภายใต้แนวคิด “สหกรณ์ มั่นคง สมาชิกสุขใจ
มีความเป็นอยู่ที่ดี”
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ�ำกัด ทุกท่านมีความมุ่งมั่น ทุ่มเท และขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานที่ท่านสมาชิกมอบหมายในฐานะผู้แทนสมาชิก เพื่อรักษาผลประโยชน์ของท่านสมาชิก
ในรอบปีที่ผ่านมาได้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เริ่ม 1 เมษายน 2565 จาก 6.50 % ต่อปี เป็น 6 % ต่อปี และ
จาก 6 % ต่อปี เป็น 5.50% ต่อปี เริ่ม  1 ตุลาคม 2565 ซึ่งผลการด�ำเนินงานสามารถสร้างความเชื่อมั่น
ศรัทธาแก่ทุกหน่วยงานและบุคคลทั่วไปได้เป็นอย่างดี จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านมาร่วมประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี 2565 ในวันเสาร์ที่  29  ตุลาคม  2565 แบ่งเป็น 3 จุดประชุม ดังนี้
จุดที่ 1 เขต 1 และ เขต 4  ณ  หอประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย (แห่งใหม่) อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
จุดที่ 2 เขต 2 และ เขต 4  ณ  หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 อ�ำเภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคาย
จุดที่ 3 เขต 3 และ เขต 4  ณ  หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ อ�ำเภอเมืองบึงกาพ
จังหวัดบึงกาฬ
ในโอกาสนี้ กระผมขออ�ำนวยพรคุณพระศรีรัตนตรัย ขอเดชบารมีองค์หลวงพ่อพระใส ได้โปรดดล
บันดาลประทานพรให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ทุกท่านประสพแต่ความสุข ความเจริญ
ในชีวิตและหน้าที่การงานยิ่งขึ้นไป โชคดีมีชัยตลอดปี และตลอดไป

(นายอักษร สมภักดี)
รองประธานกรรมการ ท�ำการแทน
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด

ที่ 2678 / 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด
เลขที่ 143 ถนนประจักษ์ ตำ�บลในเมือง
อำ�เภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000

					

17 ตุลาคม 2565

เรื่อง

เชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2565

เรียน

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

อ้างถึง หนังสือสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ที่ 2678/2565 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจ�ำปี 2565
จ�ำนวน 1 เล่ม
ตามหนังสือที่อ้างถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ได้ก�ำหนดประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2565
ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 โดยการประชุมแบบใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบการแสดงตน โดยให้ผู้เข้าร่วมยื่นรับรอง
การแสดงตนก่อนหรือระหว่างการประชุม (ให้สมาชิกไปแสดงตนเข้าร่วมประชุมและเลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2566 ตามจุดที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ก�ำหนด) โดยศูนย์กลางการ
ประชุมเพื่อถ่ายทอด ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อ�ำเภอเมืองหนองคาย นั้น
เนือ่ งจากมีเหตุขดั ข้องไม่สามารถทีจ่ ะจัดการประชุมโดยใช้ศนู ย์กลางการประชุมทีเ่ ดิมได้สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูหนองคาย จ�ำกัด จึงขอใช้หอประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
(แห่งใหม่) อ�ำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดการประชุมไปยังจุดก�ำหนดและจัดให้
มีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2566 แบ่งออกเป็น 3 จุดประชุมและ
เลือกตั้ง ดังนี้
จุดที่ 1 เขต 1 และ เขต 4 หอประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิค
หนองคาย (แห่งใหม่) อ�ำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
จุดที่ 2 เขต 2 และ เขต 4 ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 อ�ำเภอโพนพิสัย จังหวัด
หนองคาย
จุดที่ 3 เขต 3 และ เขต 4 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ อ�ำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด จึงขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุม และเลือกตั้งตามวัน เวลา
และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอักษร สมภักดี)
รองประธานกรรมการ ทำ�การแทน
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด
ฝ่ายบริหารส�ำนักงาน
โทร. 0-4241-1334, 0-4242-0495 Line : ID @nktsc
Email : nktsc.org@gmail.com Website : http//www.nktsc.org
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สารจากประธานกรรมการ
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2565
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4.4   รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ำกัด ประจ�ำปี 2565
4.5 ประกาศรายชื่อคณะกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2565
ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2564-2565 และประกาศแต่งตั้ง
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา และผู้ให้การสนับสนุน
กิจการสหกรณ์ ประจ�ำปี  2565
4.6   รายงานผลประโยชน์ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการด�ำเนินการ
ผู้จัดการ ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ ปี 2565
4.7 ข้อร้องเรียนและผลของข้อร้องเรียน
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4.8 แจ้งผลการขาดคุณสมบัติประธานกรรมการตามค�ำแนะน�ำของ
นายทะเบียนสหกรณ์
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การพิจารณาอนุมัติงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน  2565
5.2 การจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี  2565
5.3 การพิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณ ประจ�ำปี  2566
5.4 การพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกันของสหกรณ์  
ประจ�ำปี  2566
5.5 การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี  2566  และ
ก�ำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ระเบียบวาระที่ 6
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เรื่อง อื่น ๆ  
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
ชุดที่ 62 ประจ�ำปี 2565
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.

ณ หอประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย (แห่งใหม่) อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
-----------------------------------------------------------------

ผู้มาประชุม
1.  นายอักษร  สมภักดี

รองประธานกรรมการ
ท�ำการแทนประธานกรรมการ
2.  กรรมการด�ำเนินการ...........................................................คน
3.  ผู้ตรวจสอบกิจการ..............................................................คน
4.  สมาชิก................................................................................คน

ผู้เข้าร่วมประชุม
1...............................................................................................สหกรณ์จังหวัดหนองคาย
2...............................................................................................ผู้สอบบัญชี
3...............................................................................................
4...............................................................................................
5...............................................................................................
6...............................................................................................
7...............................................................................................
8...............................................................................................
9...............................................................................................
เริ่มประชุม..........................................น.
นายอักษร สมภักดี   รองประธานกรรมการ   ท�ำการแทนประธานกรรมการ เป็นประธาน
ในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2565 แล้วด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้
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วัดโพธิ์ชัย อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ที่มา https://www.108prageji.com ,
https://thailandtourismdirectory.go.th/th/attraction/1193

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
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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 2565 พร้อมการเลือกตั้ง
คณะกรรมการด�ำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2566   ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จากศูนย์กลางการประชุมที่ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย (แห่งใหม่) อ�ำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  และถ่ายทอดเชื่อมโยง
ไปจุดย่อยอีก 2 จุด  โดยสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ซึ่งมีสมาชิกทั้งสิ้น 6,570 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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ถ�้ำนาคา อ�ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
ที่มา : https://tourkrub.co/blog/bueng-kan-naka-nakee

ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่ งรับรองรายงานการประชุมใหญ่
2.1 การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2564
2.2 การรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2565
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ระเบียบวาระที่

2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่
2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2564
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ชุดที่ 61 ประจ�ำปี 2564
วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565

ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
อ�ำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
และจุดอื่น ๆ อีก 11 จุด รวมทั้งหมด 12 จุดประชุม แบบใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
**************
ผู้มาประชุม
-  สมาชิก จ�ำนวน 6,079 คน
ผู้ไม่มาประชุม
-  สมาชิก

จ�ำนวน   412 คน

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.   นายสะอาด  แสงรัตน์
2. นายมติชน  มูลสูตร
3. นายวรรณชัย  บุสนาม
4. นายประเสริฐ  วรสาร
5. นายธีระวุฒิ  เจริญราษฎร์
6. นายทวี  รัตนา
7. ดร.กานนท์  แสนเภา
8. ดร.เดชวิชัย  พิมพ์โคตร

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้ให้การสนับสนุนกิจการสหกรณ์
ผู้ให้การสนับสนุนกิจการสหกรณ์
ผู้ให้การสนับสนุนกิจการสหกรณ์
ผู้ให้การสนับสนุนกิจการสหกรณ์
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9. นายสวัสดิ์  มูลศรี
10. นายอรุณ  ขอค�ำ

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
นักวิชาการสหกรณ์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
11.   นางสาวศุภรดา  โยธาทัย
หัวหน้าส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
12.   นางสาวจารียา  พุฒิพัฒนพงษ์ ผู้สอบบัญชี
13.   นายบดินทร์  สงค์ประเสริฐ
ทนายความ
14.   นายพูนลาภ  รัตนาคณหุตานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ช�ำนาญการ
15.   นางสาวศิวจิราภัค  บริกุลพีธพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
16.   นางสาววิสา  สิงห์วิสุทธิ์
นิติกรสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
17.   นายณัฐวุฒิ  พรธนเดช
นิติกรปฏิบัติการสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
18.   นายประเทือง  กลิ่นคล้ายกัน
ผู้ช�ำนาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
(ท�ำหน้าทีแ่ ทน นายเอีย่ ม จันทเทวนุมาศ ผูส้ อบบัญชี
สหกรณ์ฯ)
19. นายอุดม  กุศล
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
20.   นางกนกนันท์  จงเทียมเท่า
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จ�ำกัด
21.   จ่าเอกพิชิต  ลีลาศ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1 สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธรณสุขหนองคาย จ�ำกัด
22.   นายไพศาล  พรรณะ
รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมา
หนองคาย จ�ำกัด
23. นายองค์อาจ  ธาตุวิสัย
ผู้ตรวจสอบกิจการ
24. นายเอนก  ดอนเกิด
ผู้ตรวจสอบกิจการ
25. นายอาทิตย์  อัมไพ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
26. นายพินิจ  งามวิเศษ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
		
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
		
นายเจริญ สอนค�ำหาญ   ประธานกรรมการ ได้ท�ำการแจ้งให้ นายสุระสิทธิ์ คะลีล้วน
กรรมการและเลขานุการ นับองค์ประชุมของสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมในหอประชุมทั้ง 12 จุดประชุม
โดยการสอบถามจ�ำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเรียงเป็นจุดจนครบทั้ง 12 จุด มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง
สิ้น 300 คน ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ
		
นายเจริญ สอนค�ำหาญ   ประธานกรรมการได้กล่าวรายงานการจัดประชุมใหญ่ต่อ
นายสะอาด  แสงรัตน์  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2564
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นายสะอาด แสงรัตน์  ประธานในพิธีได้กล่าวเปิด
เรียน นายทะเบียนสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ผู้ให้การสนับสนุนกิจการสหกรณ์ ประธาน
คณะกรรมการเลือกตั้งสหกรณ์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการด�ำเนินการ สมาชิก และผู้
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2564 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ทุกท่าน
ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2564
ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยก�ำหนดสถานที่การประชุมออกเป็น 12 จุด
ตามเขตเลือกตั้ง ทั้ง 4 เขต  ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1  มีจ�ำนวน 4 จุด และ 4 หน่วยเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ 2  มีจ�ำนวน 3 จุด และ 3 หน่วยเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ 3  มีจ�ำนวน 4 จุด และ 4 หน่วยเลือกตั้ง
เขตเลือกตั้งที่ 4  มีจ�ำนวน 1 จุด และ 1 หน่วยเลือกตั้ง
การประชุมในครัง้ นี้ เป็นครัง้ ที่ 61 ซึง่ ได้ดำ� เนินการประชุมตามข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูหนองคาย จ�ำกัด ข้อ 61 ที่ก�ำหนดไว้ว่า “ให้คณะกรรมการด�ำเนินการนัดบรรดาสมาชิกมาประชุม
กันเป็นการประชุมใหญ่สามัญ อย่างน้อยปีละครัง้ ภายในหนึง่ ร้อยห้าสิบวัน นับตัง้ แต่วนั สิน้ ปีทางบัญชี
ของสหกรณ์” และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด สิ้นปีทางบัญชี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564  
และก�ำหนดนัดประชุมในวันนี้
บัดนี้  ผมขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2564 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 แนะน�ำที่ปรึกษา คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุม
1) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(1)  ดร.อัมพร  พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(ติดภารกิจไม่ได้มาประชุม)
(2)  นายสะอาด  แสงรัตน์
ข้าราชการบ�ำนาญ  ต�ำแหน่งเดิม ผอ.ปจ.หนองคาย
2) ที่ปรึกษา
(1)  นายมติชน  มูลสูตร
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1
(2)  นายวรรณชัย  บุสนาม
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2
(3)  นายประเสริฐ  วรสาร
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
บึงกาฬ
3) ผู้ให้การสนับสนุนกิจการสหกรณ์
(1)  นายธีระวุฒิ  เจริณราษฎร์ ข้าราชการบ�ำนาญ  ต�ำแหน่งเดิม ผู้อ�ำนวยการ สพป.
หนองคาย  เขต 1   
(2)  นายทวี  รัตนา                   ข้าราชการบ�ำนาญ  ต�ำแหน่งเดิม ผอ.ปจ.หนองคาย
(3) ดร.กานนท์  แสนเภา
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
หนองคาย
(4) ดร.เดชวิชัย  พิมพ์โคตร
ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย   
4) คณะกรรมการด�ำเนินการ
(1) นายเจริญ  สอนค�ำหาญ
ประธานกรรมการ
(2) นายชูศักดิ์  สุทธศรี
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
(3) นายสมพงษ์  วงละคร
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
(4) นายไพทูรย์  บริจาค
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
(5) นายสัมฤทธิ์  ไกยราช
กรรมการ  เขต  1
(6) นายสมบูรณ์  สุบิน
กรรมการ  เขต  1
(7) นายจินดา  อุปฮาด
กรรมการ  เขต  1

10

รายงานประจำ�ปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

(8) นายพุฒิพงศ์  พัวตนะ
(9) นางร�ำเพย  ทินกระโทก
(10) นายเทวฤทธิ์  ศรีวัตร
(11) นายสุปรณิช  อุดมเพ็ญ
(12) นายสมหมาย  หลาบหนองแสง
(13) นายอักษร  สมภักดี
(14) นายสุวัฒ  ภาคีนุยะ
(15) นายสุระสิทธิ์  คะลีล้วน
5) ผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมประชุม
1. นายสวัสดิ์  มูลศรี
2. นายอรุณ  ขอค�ำ

กรรมการ  เขต  1
กรรมการ  เขต  1
กรรมการ  เขต  2
กรรมการ  เขต  3
กรรมการ  เขต  3
กรรมการ  เขต  3
กรรมการ  เขต  4
กรรมการ  เขต  3 (กรรมการและเลขานุการ)

ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
นักวิชาการสหกรณ์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
3. นางสาวศุภรดา  โยธาทัย
หัวหน้าส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
4. นางสาวจารียา  พุฒิพัฒนพงษ์ ผู้สอบบัญชี
5. นายบดินทร์  สงค์ประเสริฐ
ทนายความ
6. นายพูนลาภ  รัตนาคณหุตานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ช�ำนาญการ
7. นางสาวศิวจิราภัค  บริกุลพีธพงศ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
8. นางสาววิสา  สิงห์วิสุทธิ์
นิติกรสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
9. นายณัฐวุฒิ  พรธนเดช
นิติกรปฏิบัติการสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
10. นายประเทือง  กลิ่นคล้ายกัน
ผู้ช�ำนาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
(ท�ำหน้าที่แทน นายเอี่ยม จันทเทวนุมาศ
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ)
11. นายอุดม  กุศล
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
12. นางกนกนันท์  จงเทียมเท่า
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
หนองคาย จ�ำกัด
13. จ่าเอกพิชิต  ลีลาศ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธรณสุขหนองคาย จ�ำกัด
14. นายไพศาล  พรรณะ
รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมา
หนองคาย จ�ำกัด
15. นายองค์อาจ  ธาตุวิสัย
ผู้ตรวจสอบกิจการ
16. นายเอนก  ดอนเกิด
ผู้ตรวจสอบกิจการ
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17. นายอาทิตย์  อัมไพ
18. นายพินิจ  งามวิเศษ

ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

มติที่ประชุม  รับทราบ
1.2 การด�ำเนินการประชุม
เป็นการประชุมใหญ่สามัญ  ประจ�ำปี  2564  ครั้งที่  61  ซึ่งเป็นการประชุมโดยสมาชิก
ทุกคน  มีสมาชิกทั้งหมด  จ�ำนวน  6,491  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 ขออนุมัติเลื่อนระเบียบวาระที่   3   เรื่อง การพิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการ และ
กรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2565   มาน�ำเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติด�ำเนินการ
มติที่ประชุม  อนุมัติ 300 คน ไม่อนุมัติ − คน  งดออกเสียง – คน
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ระเบียบวาระที่ 2

2.1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2563
ประธานที่ประชุม  มอบหมายให้  นายสุระสิทธิ์  คะลีล้วน  กรรมการและเลขานุการสหกรณ์ฯ
เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2563  เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563  ณ หอประชุม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย (แห่งใหม่) อ�ำเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่ระเบียบวาระที่ 1  ถึงระเบียบวาระที่ 6  รายละเอียดตามรายงาน
ประจ�ำปี 2563 หน้า 7 – 41  เมื่อ นายสุระสิทธิ์   คะลีล้วน  เสนอจบแล้ว  ประธานได้สอบถามที่
ประชุมว่ามีผู้ใดสงสัย จะให้แก้ไขเพิ่มเติมเรื่องใดหรือไม่   ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสงสัย  จึงเสนอที่ประชุม
ใหญ่รับรอง
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2563   โดยมีมติรับรอง 367 คน
ไม่รับรอง − คนงดออกเสียง − คน

ระเบียบวาระที่ 3

เรือ่ ง การพิจารณาเลือกตัง้ ประธานกรรมการ และกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2565
3.1 เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการ ประจ�ำปี 2565
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50  ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หนึง่ คน  และคณะกรรมการอืน่ อีกไม่เกินสิบสีค่ น ซึง่ ทีป่ ระชุม
ใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง
กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์   ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
บัดนี้ ประธานกรรมการ  ชุดที่ 61  อยูใ่ นต�ำแหน่งครบวาระแล้ว  ต้องเลือกตัง้ ดังมีรายละเอียด
ดังนี้
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ที่

ชื่อ - สกุล

ต�ำแหน่ง

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

ปี 2565

1.

นายเจริญ สอนคำ�หาญ

ประธานกรรมการ

วาระที่ 2 ปีที่ 2

เว้นวรรค

จึงเสนอขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2564 ด�ำเนินการเลือกตัง้ ประธานกรรมการ
ประจ�ำปี 2565   ดังนี้
1. ประธานกรรมการ  จ�ำนวน  1  คน
2. เขตเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อ 10 แห่งระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการ
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
เขต 4 ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นข้าราชการ  ข้าราชการบ�ำนาญ  และลูกจ้างประจ�ำของ
หน่วยงานดังต่อไปนี้
(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
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(9) ส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
(10) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดหนองคาย  และจังหวัดบึงกาฬ
(11) ส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย  และจังหวัดบึงกาฬ
(12) และอื่น ๆ นอกเหนือจากสมาชิกสังกัดที่กล่าวมาแล้วใน เขต 1 เขต 2
เขต 3 สมาชิกสหกรณ์ที่ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด ใช้สิทธิเลือกตั้งประธานกรรมการ
ที่เขตเลือกตั้ง เขต 4
3. การด�ำเนินการเลือกตั้ง  เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้ง  ซึ่งเป็นผู้ได้รับการ
แต่งตัง้ จากคณะกรรมการด�ำเนินการ  ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนิน
การ 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�ำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
4. เขตปริมณฑล / สถานที่เลือกตั้ง / วิธีการเลือกตั้ง
(1) ก�ำหนดเขตที่ประชุมใหญ่สามัญ  ประกอบด้วย  2  ส่วนคือ  ภายในห้องประชุม  และ
บริเวณรอบนอกห้องประชุมซึ่งก�ำหนดเป็นเขตปริมณฑล ตามที่ก�ำหนดทั้งศูนย์กลางการประชุมและ
จุดย่อยรวมทั้งสิ้น 12 จุด  การลงมติตามระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกเข้ามาใช้สิทธิเพื่อยกมือ
ภายในห้องประชุมเท่านั้น
(2) วิธีการเลือกตั้ง  โดยวิธีหย่อนบัตรเลือกตั้ง  โดยเปิดการหย่อนบัตรเลือกตั้งตั้งแต่เวลา
08.00 น. จนถึงเวลา 13.00 น. ปิดการจ่ายบัตรเลือกตั้ง
(3) การลงคะแนน สมาชิกแต่ละเขตลงคะแนนเสียงด้วยตนเอง และโดยวิธีลับ สมาชิก
แต่ละเขตลงคะแนนเลือกประธานกรรมการได้ไม่เกิน 1 คน  ในการใช้สิทธิลงคะแนน  ให้สมาชิกแสดง
บัตรประจ�ำตัวเพื่อรับบัตรเลือกตั้ง
5. การประกาศผลการเลือกตั้ง
		
ประธานกรรมการ สหกรณ์ฯจะประกาศผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด เรียงตามล�ำดับเป็น
          
ประธานกรรมการ
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ในกรณีผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ  มีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลากโดยผู้สมัครที่มี
คะแนนเท่ากัน  หากผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากันนั้นไม่มาหรือไม่อยู่ในสถานที่ที่ประธานกรรมการเลือก
ตั้งก�ำหนดให้ประธานกรรมการเลือกตั้งจับสลากแทน
		
เสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม

การเลือกตั้งประธานกรรมการ ประจ�ำปี 2565  
1. อนุมัติ 303 คน ไม่อนุมัติ  −  คน งดออกเสียง − คน
2. เห็นชอบผลการเลือกตั้งตามผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ ประจ�ำปี 2565
ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งได้แจ้งผลการเลือกตั้งไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
ตามหนังสือที่ 11/2565 ลงวันที่ 8 มกราคม 2565

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  จึงไม่เลือก
ตั้งอีก  บางคนอยู่ในต�ำแหน่งครบวาระแล้ว  ต้องเลือกตั้งดังมีรายละเอียด ดังนี้
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ที่

ชื่อ – สกุล

ต�ำแหน่ง

1.
2.
3.
4.
5.

นายชูศักดิ์  สุทธศรี
นายสมพงษ์  วงละคร
นายไพทูรย์  บริจาค
นายสุระสิทธิ์  คะลีล้วน
นายสัมฤทธิ์  ไกยราช

รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ

วาระ/ปี
ที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
(1 ต.ค. 63 – 30
ก.ย. 64)
วาระที่ 1  ปีที่ 2
วาระที่ 2  ปีที่ 1
วาระที่ 2  ปีที่ 2
วาระที่ 2  ปีที่ 2
วาระที่ 1  ปีที่ 2

ปี 2565
ครบวาระที่  1
อยู่ต่อวาระที่ 2 ปีที่ 2
เว้นวรรค
เว้นวรรค
ครบวาระที่  1
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6. นายสมบูรณ์ สุบิน

กรรมการ

วาระ/ปี
ที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
ปี 2565
(1 ต.ค. 63 – 30
ก.ย. 64)
วาระที่ 1 ปีที่ 2
ครบวาระที่ 1

7. นายพุฒิพงศ์ พัวตนะ
8. นายจินดา อุปฮาด

กรรมการ
กรรมการ

วาระที่ 1 ปีที่ 1
วาระที่ 1 ปีที่ 1

อยู่ต่อวาระที่ 1 ปีที่ 2
อยู่ต่อวาระที่ 1 ปีที่ 2

9. นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร
10. นางร�ำเพย ทินกระโทก
11. นายสุปรณิช อุดมเพ็ญ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

ครบวาระที่ 1
อยู่ต่อวาระที่ 1 ปีที่ 2
อยู่ต่อวาระที่ 1 ปีที่ 2

12. นายอักษร สมภักดี
กรรมการ
13. นายสมหมาย หลาบหนองแสง กรรมการ
14. นายสุวฒ
ั ภาคีนุยะ
กรรมการ

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

ครบวาระที่ 1
อยู่ต่อวาระที่ 1 ปีที่ 2
อยู่ต่อวาระที่ 1 ปีที่ 2

ที่

ชื่อ – สกุล

ต�ำแหน่ง

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  เนือ่ งจากเขต 3 มีผสู้ มัครรับเลือกตัง้ 2 คน ประกาศรับสมัคร 2 คน คณะกรรมการ
ด�ำเนินการ จึงมีมติให้ไม่ตอ้ งมีการลงคะแนนเลือกตัง้ ให้เสนอชือ่ ผูส้ มัครทัง้ 2 คน ขอความเห็นชอบเป็น
กรรมการด�ำเนินการ จากที่ประชุมใหญ่ต่อไป
2. เขตเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อ 10 แห่งระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการ
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
3. การด�ำเนินการเลือกตั้ง  เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้ง  ซึ่งเป็นผู้ได้รับการ
แต่งตัง้ จากคณะกรรมการด�ำเนินการ  ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนิน
การ 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�ำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
4. เขตปริมณฑล / สถานที่เลือกตั้ง / วิธีการเลือกตั้ง
(1) ก�ำหนดเขตที่ประชุมใหญ่สามัญ  ประกอบด้วย  2  ส่วนคือ  ภายในห้องประชุม  และ
บริเวณรอบนอกห้องประชุมซึง่ ก�ำหนดเป็นเขตปริมณฑล ตามทีก่ ำ� หนดทัง้ ศูนย์กลางการประชุมและจุด
ย่อยรวมทัง้ สิน้ 12 จุด การลงมติตามระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกเข้ามาใช้สทิ ธิเพือ่ ยกมือภายใน
ห้องประชุมเท่านั้น
(2) วิธีการเลือกตั้ง  โดยวิธีหย่อนบัตรเลือกตั้ง  โดยเปิดการหย่อนบัตรเลือกตั้งตั้งแต่เวลา
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
เขต 4 อยู่ต่อวาระที่ 1 ปีที่ 2 ไม่มีการเลือกตั้งใหม่
		ในการใช้สิทธิลงคะแนน ให้สมาชิกแสดงบัตรประจ�ำตัวเพื่อรับบัตรเลือกตั้ง
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		6. การประกาศผลการเลือกตั้ง
			 กรรมการด�ำเนินการ สหกรณ์ฯจะประกาศผูไ้ ด้รบั คะแนนรวมสูงสุด เรียงตามล�ำดับ
เท่ากับจ�ำนวนกรรมการด�ำเนินการในแต่ละเขตเป็นกรรมการ
ด�ำเนินการ
		
ในกรณีผลการเลือกตั้งกรรมการด� ำ เนิ นการ   มี ค ะแนนเท่ า กั นให้ ใช้ วิธีจับสลากโดย
ผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากัน หากผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากันนั้นไม่มาหรือไม่อยู่ในสถานที่ที่ประธาน
กรรมการเลือกตั้งก�ำหนดให้ประธานกรรมการเลือกตั้งจับสลากแทน
		
เสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม การเลือกตั้งประธานกรรมการ ประจ�ำปี 2565   อนุมัติและเห็นชอบให้ด�ำเนินการ
361 คน ไม่อนุมัติ  −  คน งดออกเสียง  −  คน โดยอนุมัติและเห็นชอบดังนี้
1. อนุมัติให้ด�ำเนินการตามเสนอ
2. เห็นชอบให้ผู้สมัครกรรมการเขต 3 จังหวัดบึงกาฬ ที่มีจ�ำนวนผู้สมัครเท่ากับจ�ำนวน
กรรมการ คือ นายสมบูรณ์  วิชิต และ นายอักษร สมภักดี  เป็นกรรมการด�ำเนินการ
ปีงบประมาณ 2565 – 2566
3. เห็นชอบผลการเลือกตั้งตามผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ ประจ�ำปี 2565
ตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งได้แจ้งผลการเลือกตั้งไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองคาย จ�ำกัด  ตามหนังสือที่ 11/2565 ลงวันที่ 8 มกราคม 2565          
4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด  ได้ประกาศผลการเลือกตัง้ ประธานกรรมการ
และกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2565  ดังต่อไปนี้
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
เรื่อง ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการด�ำเนินการ
ประจ�ำปี 2565
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด  ได้ท�ำการประชุมใหญ่สามัญ  ประจ�ำปี   2564
ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 และได้ด�ำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการด�ำเนินการ
ประจ�ำปี 2565  นั้น
บัดนี้  การด�ำเนินการได้สิ้นสุดแล้ว
สหกรณ์ฯ ขอประกาศผลการเลือกตั้ง  และรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้ง  ดังนี้
ประธานกรรมการ
ล�ำดับที่
ชื่อ – สกุล
1
นายอนันต์  พันนึก
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กรรมการด�ำเนินการ เขต 1
ล�ำดับที่
1
2
3

ชื่อ – สกุล
นางสาวสุภาพร  ศรีจันดา
นายสมบูรณ์  สุบิน
นายสัมฤทธิ์  ไกยราช

กรรมการด�ำเนินการ เขต 2
ล�ำดับที่
1
2

ชื่อ – สกุล
นายพิทยา  บริจาค
นายประหยัด  โพนสิงห์

รายงานประจำ�ปี 2565
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กรรมการด�ำเนินการ เขต 3
เนือ่ งจากผูส้ มัครมีจำ� นวนเท่ากับกรรมการทีว่ า่ ง จึงไม่มกี ารลงคะแนนเลือกตัง้ และได้เสนอชือ่
ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2564  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565  เห็นชอบให้เป็นกรรมการด�ำเนิน
การ เขต 3  ตามระเบียบสหกรณ์ฯแล้ว ดังนี้
ล�ำดับที่
1
2

ชื่อ – สกุล
นายสมบูรณ์  วิชิต
นายอักษร  สมภักดี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ   ณ   วันที่  8   มกราคม  พ.ศ. 2565
				
			
			
(นายเจริญ  สอนค�ำหาญ)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด   
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

		
ประธานที่ประชุม   ได้มอบหมายให้   นายสวัสดิ์   มูลศรี    ผู้จัดการสหกรณ์น�ำเสนอผลการ
ด�ำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ำกัด  ในรอบปี 2564  โดยสรุปดังนี้

4.1 เรื่อง รายงานกิจการทั่วไปและการเงิน

ณ   วันสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์  30 กันยายน 2564  ขอรายงานกิจการทั่วไป  ดังนี้
1) จ�ำนวนสมาชิก
6,491
2) จ�ำนวนสมาชิกสมทบ
457
3) ทุนเรือนหุ้น ประเภทสามัญ
3,361,366,250.00
4) ทุนเรือนหุ้น ประเภทสมทบ
415,565,790.00
5) ทุนส�ำรอง และทุนอื่น ๆ
463,691,746.96
6) เงินรับฝาก
1,402,335,580.13
7) เงินให้กู้อยู่กับสมาชิกเมื่อสิ้นปี
7,251,897,834.83
8) เงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น
1,609,160,000.00
9) ก�ำไรสุทธิ
312,149,546.10

คน
คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

มติที่ประชุม      รับทราบ

4.2 เรื่อง การด�ำเนินงานด้านเงินทุนอื่น ๆ

4.2.1 เงินทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก
ในรอบปี 2564 สหกรณ์ได้จา่ ยเงินสวัสดิการส�ำหรับสมาชิก เป็นเงินทัง้ สิน้ 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  ปีขึ้นไป  แล้วลาออกจากสมาชิก
จ�ำนวน  1  ราย
เป็นเงิน                1,400.00  บาท
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5) ของขวัญครบรอบวันเกิดส�ำหรับสมาชิกเป็นเงินหุ้น
เพิ่มรายปี ๆ ละ 10  หุ้น (หุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 100 บาท)  
จ�ำนวน  6,412  ราย  
เป็นเงิน           635,800.00  บาท
6) สวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตร  จ�ำนวน 500 ราย เป็นเงิน         1,000,000.00  บาท
7) เงินสนับสนุนการจัดงานวันครูและอื่น ๆ
เป็นเงิน             97,075.00  บาท
8) เงินสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เป็นเงิน             80,000.00  บาท
4.2.2 เงินทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
ในรอบปี 2564 สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนเพื่อสาธารณประโยชน์ เป็นเงินทั้งสิ้น 213,000.00 บาท
(สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)  ดังนี้		
ยอดยกมาจาก 30 กันยายน 2563
23,367.25  บาท
รับจากจัดสรรก�ำไรสุทธิปี 2564
190,000.00  บาท
รวมรับ
213,367.25  บาท
1) สนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนต่าง ๆ
		
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ และการจัดกิจกรรมอื่น ๆ
213,000.00  บาท
มติที่ประชุม  รับทราบ

4.3 เรื่อง การด�ำเนินงานด้านกิจกรรมอื่น ๆ

		4.3.1 การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์
ระหว่างวันที่   1  ตุลาคม  2563 -  30 กันยายน 2564  มีผู้มาเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ฯ  
จ�ำนวน  6  หน่วยงาน
4.3.2 การประชุมอบรม / สัมมนา / ฝึกอบรม
1) ส่งคณะกรรมการด�ำเนินการ   ผู้ตรวจสอบกิจการ   และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าประชุม
อบรม / 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
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สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  ณ 30 กันยายน 2564  มีจ�ำนวน
สมาชิก ดังนี้
1.

2.

สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอค.)
− เพิ่มระหว่างปี
− โอนมา
− โอนไป
− ขออุทธรณ์คืนสภาพสมาชิก
− เสียชีวิต
− ลาออก
− ให้ออก (ขาดส่งเงินสงเคราะห์)
คงเหลือ
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สส.ชสอ.)
− สมาชิกเพิ่มระหว่างปี
− โอนมา
− โอนไป
− ขออุทธรณ์คืนสภาพสมาชิก
− เสียชีวิต
− ลาออก
− ให้ออก (ขาดส่งเงินสงเคราะห์)
คงเหลือ

จ�ำนวน
2,794  คน
จ�ำนวน
58  คน
จ�ำนวน          −  คน
จ�ำนวน
−  คน
จ�ำนวน          3  คน
จ�ำนวน         13  คน
จ�ำนวน           4  คน
จ�ำนวน           2  คน
จ�ำนวน     2,836  คน
จ�ำนวน     1,766  คน
จ�ำนวน          58  คน
จ�ำนวน
−  คน
จ�ำนวน
−  คน
จ�ำนวน            −  คน
จ�ำนวน            4  คน
จ�ำนวน            3  คน
จ�ำนวน            2  คน
จ�ำนวน      1,815  คน

4.3.4 ติดตามเงินให้กู้แก่สมาชิกที่ค้างช�ำระ รวมทั้งติดตามหนี้สงสัยจะสูญ  โดยการติดตาม
ทวงถาม และด�ำเนินคดีกับสมาชิกหรือผู้กู้  และผู้ค�้ำประกัน  ซึ่งไม่ปฏิบัติตามสัญญา  ข้อบังคับ  และ
ระเบียบของสหกรณ์  ดังนี้
		
1) ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
		
คดีเดิม   (ปี 2560, 2561, 2562, 2563) จ�ำนวน  12  ราย  อยูใ่ นระหว่างผูก้ ,ู้   ผูค้ ำ�้ ประกัน  
ขอผ่อนส่งตามค�ำพิพากษาของศาล
		
2) คดีใหม่  (ปี 2564)   จ�ำนวน  2  ราย    ช�ำระหนี้หมด  จ�ำนวน  2 ราย
มติที่ประชุม  รับทราบ
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4.4 เรื่อง รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
		
หนองคาย จ�ำกัด ประจ�ำปี 2564
นายเอนก  ดอนเกิด  ผู้ตรวจสอบกิจการ  รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2564  
รายละเอียดตามรายงาน ประจ�ำปี 2564  หน้า  57 – 62  ดังนี้
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจ�ำปี  2564   ประกอบด้วย
1.   นายเอนก  ดอนเกิด  
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
2.  นายอาทิตย์  อัมไพ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
3.  นายพินิจ  งามวิเศษ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
4.  นายองค์อาจ  ธาตุวิสัย
ผู้ตรวจสอบกิจการ / เลขานุการ
ได้รายงานผลการตรวจสอบกิจการ  ประจ�ำปี  2564   ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ
3. การตรวจสอบ
3.1 ผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์
- สหกรณ์มีสมาชิกต้นปี  6,316  คน  ระหว่างปีสมาชิกเพิ่มขึ้น 304 คน สมาชิกลด
ระหว่างปี 129 คน  สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี 6,491 คน
- สหกรณ์มีทุนด�ำเนินงาน 7,588,029,375.88  บาท
- สหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น 471,995,801.17 บาท  ค่าใช้จ่าย 159,846,255.07 บาท
- มีก�ำไรสุทธิ 312,149,546.10 บาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,122,190.67 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                 
3.2.4  สหกรณ์ได้ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ ไว้เพื่อปฏิบัติ  ได้แก่
3.2.4.1  ระเบียบการเงินและบัญชี
3.2.4.2  ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
3.2.4.3  ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้
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3.2.4.4  ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน
3.2.4.5  ระเบียบว่าด้วยอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
3.2.4.6  ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการ
3.2.4.7  ระเบียบว่าด้วยทุนสะสมตามระเบียบและข้อบังคับ
3.2.5 สหกรณ์จัดให้มีการตรวจสอบการเงินการบัญชี และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ
โดยผู้ตรวจสอบกิจการ

  

3.3 การบริหารการเงินและการบัญชี
3.3.1 บัญชีของสหกรณ์มกี ารบันทึกบัญชีถกู ต้องและเป็นปัจจุบนั   มเี อกสารประกอบการ
บันทึกบัญชีครบถ้วน
3.3.2 สหกรณ์ได้ก�ำหนดวงเงินขั้นต�่ำที่เก็บรักษาไว้ในมือในจ�ำนวนเงินตามข้อบังคับ
3.3.3 มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายได้ตามประมาณการกับรายได้ที่ได้รับจริงเป็น
ระยะ 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�ำบัญชีรายย่อยลูกหนี้เงินกู้ไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
3.4.4 สหกรณ์ท�ำการยืนยันยอดลูกหนี้รายตัวกับสมาชิกอย่างน้อยปีละครั้ง
3.5 ด้านการลงทุน
3.5.1 สหกรณ์ได้ลงทุนในกิจการซื้อหุ้น 4 ประเภท ดังนี้ คือ
1.  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด จ�ำนวน7,545,500 บาท
2.  หุ้น  ธ.ก.ส.  จ�ำนวน 100 บาท
3.  หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จ�ำกัด  จ�ำนวน200,000 บาท
4.  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จ�ำกัด  จ�ำนวน 60,040 บาท  
3.5.2 ที่ดิน/อาคาร/อุปกรณ์

3.6 ด้านเงินฝาก   สหกรณ์บริการสมาชิกมีการรับฝากเงินในระหว่างปี  4  ประเภท
จ�ำนวน 563,690,820.04 บาท (ห้าร้อยหกสิบสามล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดร้อยยี่สิบบาทสี่สตางค์)
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		เงินรับฝากเมื่อสิ้นปี มีเงินรับฝาก 1,402,335,580.13 บาท แยกได้ดังนี้
		
สมาชิกประเภทสามัญ
1. เงินรับฝากออมทรัพย์
จ�ำนวน
12,802,957.46 บาท
2. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
จ�ำนวน 847,458,499.21 บาท
3. เงินรับฝากประจ�ำ 
จ�ำนวน
1,785,749.23 บาท
4. เงินรับฝากออมทรัพย์ ATM
จ�ำนวน
3,119,291.65 บาท
		
สมาชิกประเภทสมทบ
1.  เงินรับฝากออมทรัพย์
จ�ำนวน       454,541.31 บาท
2.  เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
จ�ำนวน 536,547,048.97 บาท
3.  เงินรับฝากประจ�ำ 
จ�ำนวน         10,000.00 บาท
		
รับฝากจากสหกรณ์อื่น
1.  เงินรับฝากออมทรัพย์
จ�ำนวน         157,492.30 บาท
3.7 ด้านหนี้สิน  คงเหลือยอดหนี้ในวันสิ้นปี  ดังนี้
1. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำกัด คงเหลือ 397,000,000.-บาท
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
คงเหลือ 62,000,000.-บาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด
คงเหลือ 462,160,000.-บาท
4. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
คงเหลือ 388,000,000.-บาท
5. ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (ตั๋วสัญญาใช้เงิน)
คงเหลือ   200,000,000.-บาท
6. ธนาคารออมสิน สาขาหนองคาย (ตั๋วสัญญาใช้เงิน)
คงเหลือ 100,000,000.-บาท
    ในรอบปีงบประมาณ 2564 สหกรณ์ได้ท�ำสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินอื่นดังนี้
1. สอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำกัด
      
− ระยะสั้น
300,000,000.-บาท
2. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
     
− ระยะกลาง
400,000,000.-บาท
3. สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด
470,000,000.-บาท
3.8 ด้านทุน ณ สิ้นปี 2564
3.8.1 ทุนเรือนหุ้น สมาชิกประเภทสามัญ  คงเหลือ จ�ำนวน 3,361,366,250.-บาท
                       สมาชิกประเภทสมทบ คงเหลือ จ�ำนวน     415,565,790.-บาท
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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
ข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
1. ควรส่งเสริมการระดมเงินฝากและหุ้นเพิ่มขึ้นจากสมาชิก ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์
2. จากผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ พบว่าสหกรณ์มีก�ำไรสูงขึ้นทุกปี ควรเพิ่มเงินสวัสดิการ
ให้แก่สมาชิก
3. สหกรณ์ควรมีเงินกู้พิเศษ   ช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อน   กรณีประสบภัย
ธรรมชาติ  เช่น  อัคคีภัย  อุทกภัย  วาตภัย  ในอัตราดอกเบี้ยต�่ำกว่าปกติ
			
มติที่ประชุม    รับทราบ

4.5 เรื่อง ประกาศรายชื่อคณะกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2564
			
ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2563 – 2564 และประกาศการแต่งตั้ง
			
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษาสหกรณ์ ประจ�ำปี 2564
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ำกัด  ได้ท�ำการประชุมใหญ่สามัญ  ประจ�ำปี  2564
ในวันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม  2563   และได้ดำ� เนินการเลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการ, ผูต้ รวจสอบกิจการ
ประจ�ำปี 2564 – 2565  นั้น
สหกรณ์ได้ประกาศผลการเลือกตั้ง แล้วนั้น   ที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 61
ครั้งที่ 1/2564   วันที่ 29 ตุลาคม 2563   เห็นชอบให้ประกาศรายชื่อคณะกรรมการด�ำเนินการ
ประจ�ำปี 2564  ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2564 – 2565  และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์   ที่ปรึกษา
สหกรณ์  ประจ�ำปี 2564 ดังนี้
1. ประกาศรายชื่อคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2564
2. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งรองประธานกรรมการ  เลขานุการ  และผู้ที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอื่น
3. ประกาศรายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2564 – 2565
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4. ประกาศการแต่งตัง้ ทีป่ รึกษากิตติมศักดิ,์ ทีป่ รึกษา และผูใ้ ห้การสนับสนุนกิจการสหกรณ์
ประจ�ำปี 2563
รายละเอียดตามรายงานประจ�ำปี 2564  หน้า 63 – 68
เสนอเพื่อทราบ
มติที่ประชุม     รับทราบ

4.6 เรื่อง รายงานผลประโยชน์และค่าตอบแทน ของคณะกรรมการ ผู้จัดการ
			 ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์
ตามที่ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย มีหนังสือที่ นค 0010/2134 ลงวันที่ 30 สิงหาคม
2564   เรื่อง ขอค�ำแนะน�ำในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงการด�ำเนินงานและการก�ำกับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564  
ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคายได้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด แจ้งให้ที่
ประชุมใหญ่สามัญประจ�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) สหกรณ์ฯได้จ่ายผลประโยชน์
และค่าตอบแทนแก่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาสหกรณ์ ดังนี้
รายละเอียดตามรายงานประจ�ำปี 2564  หน้า 69 – 70
		 เสนอเพื่อทราบ
มติที่ประชุม  รับทราบ
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4.7 เรื่อง ข้อร้องเรียน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด เรือ่ ง การพิจารณา
			
การขาดคุณสมบัตผิ มู้ สี ทิ ธิเข้ารับการเลือกตัง้ เป็นกรรมการด�ำเนินการ
ตามกฎกระทรวงการด�ำเนินงาน และการก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน พ.ศ. 2564  หมวด 4  ด้านการก�ำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์
ข้อ 14 ในการประชุมใหญ่ นอกจากเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเป็นปกติแล้ว สหกรณ์ต้องแจ้ง
เรื่องดังต่อไปนี้
รายละเอียดตามรายงานประจ�ำปี 2564  หน้า 71 – 72  
		เสนอเพื่อทราบ
มติที่ประชุม   รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
5.1 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564
ประธานทีป่ ระชุม มอบให้ นายประเทือง  กลิน่ คล้ายกัน  ผูช้ ำ� นาญการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
ปฏิบัติหน้าที่แทน  นายเอี่ยม  จันทเทวนุมาศ  ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด น�ำ
เสนองบแสดงฐานะการเงิน  งบก�ำไรขาดทุน  และงบกระแสเงินสด  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564  ตาม
รายละเอียด หน้า  73 – 97   ให้ที่ประชุมพิจารณาพอสรุปได้  ดังนี้
1) งบแสดงฐานะการเงิน
รวมสินทรัพย์
จ�ำนวน 7,588,029,375.88 บาท
รวมหนี้สิน
จ�ำนวน 3,035,256,042.82 บาท
รวมทุนของสหกรณ์
จ�ำนวน 4,552,773,333.06 บาท
รวมหนี้สินและทุนสหกรณ์
จ�ำนวน 7,588,029,375.88 บาท
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2) งบก�ำไรขาดทุน
สหกรณ์มีก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2564
3) งบกระแสเงินสด
เงินสด ณ วันต้นปี
เงินสด ณ วันสิ้นปี

=

312,149,546.10

บาท

=
=

139,231,860.33
298,893,734.41

บาท
บาท

ประธานกรรมการ ได้เสนอให้สมาชิกได้พิจารณางบการเงินของสหกรณ์  
สิ้นสุด  ณ  30 กันยายน 2564 และได้ขอมติที่ประชุม
มติที่ประชุม

อนุมัติ  276 คน ไม่อนุมัติ  −  คน งดออกเสียง − คน

5.2 เรื่อง การจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2564
ประธานกรรมการ ได้เสนอแนะการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2564 จ�ำนวน 312,149,546.10 บาท
(สามร้อยสิบสองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบหกบาทสิบสตางค์)
ดังรายละเอียดหน้า 98 – 100  เสนอที่ประชุมพิจารณา
ประธานกรรมการ ได้เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2564
ก่อนลงมติ ประธานกรรมการ นายเจริญ สอนค�ำหาญ ได้เชิญสมาชิกในที่ประชุมแต่ละจุดได้
เสนอ แสดงความคิดเห็น และได้มีสมาชิกเสนอ ดังนี้
1. จุดโรงเรียนท่าบ่อ นายชัยชาญ  เพียบุตวงศ์   เสนอขอแก้ไขการจัดสรรก�ำไรสุทธิ ปี 2564
ตามตาราง หน้า 99  ข้อ 3 จาก 6% แก้ไขเป็น 7% และข้อ 4 จาก 11.63% ลดลงให้คงเหลือ 10.63%
2. นายสมบัติ  เทพวรรณ์  เสนอขอคงไว้เท่าเดิมทุกข้อ เพราะสมาชิกผู้กู้มีมาก
3. นายสมคิด  บาลไธสง  เสนอขอตัด ข้อ 5 (โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่) จาก 1.83% เป็น
1.80% และน�ำไปเพิ่มให้กับเฉลี่ยคืน (ข้อ 4)
4. นายอรุณ  ขอค�ำ นักวิชาการสหกรณ์ช�ำนาญการพิเศษสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  ชี้แจงว่า
ถ้าตัดเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน เงินที่ถูกตัดนั้นต้องน�ำเข้าเงินกองทุนส�ำรองของสหกรณ์เท่านั้น
ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 28 วรรคสาม
5. นายสมจันทร์  สิงห์พมิ พ์  บ�ำนาญอ.บุง่ คล้า  เสนอข้อ 3 ให้คงไว้แต่ขอตัดเงินโบนัสกรรมการ
ลง  3 แสนบาท (คงเหลือ 5,400,000 บาท) และน�ำไปเพิ่มเฉลี่ยคืน
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6. นายสนธยา  เพ็งนิล  เสนอข้อ 3, 4, 5 ตามตารางหน้า 99 ให้คงไว้เท่าเดิม
7. นายสมคิด  บาลไธสง  ขอถอนข้อเสนอของตนเอง และสนับสนุนข้อเสนอของ
นายสมจันทร์ สิงห์พิมพ์ แทน ประธานอนุญาตให้ถอน
8. นายมนตรี  แก้วสมบูรณ์  เสนอในปีต่อ ๆ ไปขอให้เพิ่มเงินเฉลี่ยคืนให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วย
เพราะสมาชิกที่ขอกู้มีจ�ำนวนมาก
        เมื่อไม่มีผู้เสนอเพิ่ม ประธานได้สรุปประเด็น ได้แก่
1. ประเด็นที่ 1 ให้คงไว้ตามเดิมที่กรรมการเสนอ
2. ประเด็นที่ 2 ให้ลดเงินโบนัสลง 3 แสน และน�ำไปเพิ่มเงินเฉลี่ยคืน
3. ประเด็นที่ 3 ให้เพิ่มเงินปันผลจาก 6% เป็น 7% และลดเงินเฉลี่ยคืนเหลือ 10.63%
มติที่ประชุม   อนุมัติ ประเด็นที่ 1 มีจ�ำนวน 192 คน
อนุมัติ ประเด็นที่ 2 มีจ�ำนวน   18 คน
อนุมัติ ประเด็นที่ 3 มีจ�ำนวน   14 คน
− เห็นชอบและอนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2564

ตามที่คณะกรรมการด�ำเนินการเสนอ ดังนี้
ที่
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รายการ

ร้อยละ
10.00

1

ทุนส�ำรอง

2

ค่าบ�ำรุงสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย

0.01

3

เงินปันผลตามหุ้น 6 %

70.72

4

เงินเฉลี่ยคืน 11.63 %

17.27

5

เงินโบนัสแก่กรรมการ
และเจ้าหน้าที่

1.83

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 ตามหุน้ ทีช่ ำ� ระแล้วไม่เกินอัตราทีก่ ำ� หนดใน
กฎกระทรวง
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
5,700,000.00 ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
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6

ทุนรักษาระดับอัตรา
เงินปันผล
7 ทุ น เพื่ อ การศึ ก ษาอบรม
ทางสหกรณ์
8 ทุนสาธารณประโยชน์
9 ทุนสวัสดิการหรือการ
สงเคาราะห์ ตามสมควร
แก่สมาชิก
10 ทุนจัดตั้งส�ำนักงาน หรือ
ทุนอื่น ๆ เพื่อสร้างความ
มั่นคง
11 ก�ำไรสุทธิสว่ นทีเ่ หลือ (ถ้ามี)
รวมเงินทั้งสิ้น

0.01
0.01

50,000 ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละสองแห่ ง ทุ น เรื อ นหุ ้ น ของ
สหกรณ์ ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น
50,000 ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ

0.08
0.03

250,000.00 ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
137,692.99 ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ

0.04

100,000.00 ข้อบังคับไม่ก�ำหนดจ�ำนวน

0.00
100

0.00 ให้จัดสรรเป็นทุนส�ำรองทั้งสิ้น
312,149,546.10

สรุปภาพรวมของการจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2564 ดังนี้
1.  จัดสรรเป็นเงินปันผล−เฉลี่ยคืน แก่สมาชิก              คิดเป็นร้อยละ  87.99
2.  จัดสรรเพื่อเป็นสวัสดิการ เพื่อสมาชิกส่วนรวม       คิดเป็นร้อยละ  10.17  
3.  จัดสรรเป็นค่าตอบแทนกรรมการ และเจ้าหน้าที่     คิดเป็นร้อยละ  1.83
4.  จัดสรรส�ำหรับเป็นค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์          คิดเป็นร้อยละ  0.01

5.3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณ ประจ�ำปี 2565
นายเจริญ สอนค�ำหาญ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ นายสวัสดิ  ์ มูลศรี  ผูจ้ ดั การสหกรณ์
น�ำเสนอแผนงานโครงการ ประจ�ำปี 2565 รายละเอียดตามรายงานประจ�ำปี  หน้า 101 – 112 และ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ�ำปี  2564  ตามรายละเอียด  หน้า 113 – 127 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา  
ดังนี้
1. งบบุคลากร
จ�ำนวน   13,427,200.−บาท
2.   งบด�ำเนินการ
จ�ำนวน   10,865,000.−บาท
3.   งบลงทุน
จ�ำนวน  
2,797,486.−บาท
4.   งบเงินอุดหนุน
จ�ำนวน   36,520,000.−บาท
5.   งบรายจ่ายอื่น
จ�ำนวน   14,142,000.−บาท
		
รวมทั้งสิ้น
จ�ำนวน 77,751,686.−บาท
                               (เจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)
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ประธานกรรมการ    เสนอให้สมาชิกพิจารณารายการ ขอตั้งงบประมาณ ประจ�ำปี 2565
มติที่ประชุม อนุมัติ 145 คน ไม่อนุมัติ − คน งดออกเสียง − คน การตั้งงบประมาณ ประจ�ำปี 2565  
ดังนี้
คณะกรรมการ
สมาชิกอภิปราย
มติที่ประชุมใหญ่
ด�ำเนินการเสนอ (บาท)
ขอเพิ่ม/ตัด (บาท)
(บาท)
1. งบบุคลากร
13,427,200
2. งบด�ำเนินการ
10,865,000
3. งบลงทุน
2,797,486
4. งบเงินอุดหนุน
36,520,000
5. งบรายจ่ายอื่น
14,142,000
รวมทั้งสิ้น
77,751,686
รวมทั้งสิ้น (เจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน)
รายการ

อนุมัติให้ถัวจ่ายงบประมาณทุกงบ ยกเว้นงบบุคลากร และงบลงทุน

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.		การกูย้ มื เงินหรือการค�ำ้ ประกัน  สหกรณ์อาจกูย้ มื เงิน  หรือออกตัว๋ สัญญาใช้เงินหรือตราสาร
การเงินหรือโดยวิธีอื่นใดส�ำหรับใช้เป็นทุนด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามที่คณะกรรมการ
ด�ำเนินการเห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินกู้ยืม หรือการค�้ำประกันประจ�ำปี ตาม
ข้อ  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)
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		เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์แล้ว คณะกรรมการ

ด�ำเนินการจะต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และแผนการด�ำเนินงานทีก่ �ำหนด
และสหกรณ์จะต้องรายงานขอความเห็นชอบก�ำหนดวงเงินการกู้ยืมต่อนายทะเบียนสหกรณ์ทุกปี
ทั้งนี้ ในระหว่างที่ยังไม่มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ให้สหกรณ์สามารถถือใช้วงเงินการกู้ยืมใน
ปีก่อนไปพลาง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
เดือนกันยายน 2564  สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นอยู่ 3,776,932,040.−บาท วงเงินกู้ยืมหรือการ
ค�้ำประกัน วงเงินกู้ยืมเท่าเดิม 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

อนุมัติ 150 คน ไม่อนุมัติ − คน  งดออกเสียง − คน  ให้กู้ยืมเงิน หรือการค�้ำประกัน
สหกรณ์   ประจ�ำปี 2565  จ�ำนวน 3,500,000,000.00 บาท  (สามพันห้าร้อยล้าน
บาทถ้วน)

5.5 เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2565 และก�ำหนดค่าธรรมเนียม
		
การสอบบัญชี
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 24. การตรวจสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้น   ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป   และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก�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
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ท�ำหน้าที่ให้บริการ และดูแลสหกรณ์ในโครงการ  รวมถึงก�ำหนด
มาตรการในการก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. คณะกรรมการต้องสรรหาผู้สอบบัญชีภาคเอกชน  เพื่อเสนอชื่อให้ที่ประชุมใหญ่คัดเลือก
ไม่น้อยกว่า 2  รายขึ้นไป  เพื่อให้สมาชิกได้มีทางเลือกในการตัดสินใจ
3. หนังสือแจ้งรายชื่อผู้ช่วยผู้สอบบัญชี  ผู้ที่ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าสาย  ต้องลงลายมือ
ชื่อยืนยันการปฏิบัติงานด้วย
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4. ผู้สอบบัญชีจะรับงานสอบบัญชีสหกรณ์  ที่มีปีบัญชีสิ้นสุดวันเดียวกันไม่เกิน  6  สหกรณ์  
และจะเป็นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์เดียวกันไม่เกิน  3  ปีบญ
ั ชีตดิ ต่อกัน  ทัง้ นี  ้ นับแต่ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ระเบียบดังกล่าว
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2562  เป็นต้นไป
5. ให้ที่ประชุมใหญ่  พิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีส�ำรองไว้ด้วย  จ�ำนวน 1 – 2 คน  ตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ�ำเป็นที่ท�ำให้ผู้สอบ
บัญชีทสี่ หกรณ์คดั เลือกไว้ไม่สามารถปฏิบตั งิ านสอบบัญชีได้และเพือ่ ลดภาระของสหกรณ์
ในการสรรหาผู้สอบบัญชีรายใหม่
รายละเอียดผู้สอบบัญชีเสนอรับงาน จ�ำนวน 2 ราย (รายละเอียดตามรายงาน
ประจ�ำปี 2564 หน้า 129 - 139)
มติที่ประชุม
1.
2.

อนุมัติ 146 คน ไม่อนุมัติ − คน งดออกเสียง − คน  โดยอนุมัติให้
จ้าง ศศิธรการบัญชี ภาษีอากร และธุรกิจ   เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองคาย จ�ำกัด ประจ�ำปี 2565  ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
จ�ำนวน 175,000.−บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
กรณีมีเหตุจ�ำเป็นสุดวิสัย ศศิธรการบัญชี ภาษีอากร และธุรกิจ  ไม่สามารถรับงาน
สอบบัญชีสหกรณ์ได้ให้จ้าง บริษัทมนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบ
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ประจ�ำปี   2565   ค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญชี จ�ำนวน 180,000.−บาท  (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

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
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและอนุกรรมการการลงทุน พ.ศ. 2564  โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อ
บังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 81 ดังนี้
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ข้อ 81. คณะอนุกรรมการ ในกรณี
จ�ำเป็นแก่การด�ำเนินการ คณะกรรมการ
ด�ำเนินการอาจมีคำ� สัง่ แต่งตัง้ อนุกรรมการ
ต่าง ๆ เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจ
ของสหกรณ์ โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่
คณะกรรมการด�ำเนินการก�ำหนด

ข้อ 81. คณะอนุกรรมการ  ในกรณีจำ�เป็น
แก่การดำ�เนินการ คณะกรรมการดำ�เนิน
การอาจมีคำ�สั่งแต่งตั้งอนุกรรมการต่างๆ
เพื่ อ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของ
สหกรณ์ โดยมีอำ�นาจหน้าที่ตามที่คณะ
กรรมการดำ�เนินการกำ�หนด
81/1   คณะอนุ ก รรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง ให้คณะกรรมการด�ำเนินการ
แต่ ง ตั้ ง กรรมการด� ำ เนิ น การเป็ น คณะ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�ำนวน 5
คน   โดยให้มีต�ำแหน่งประธานกรรมการ
คนหนึง่ และเลขานุการคนหนึง่ นอกนัน้ เป็น
อนุกรรมการ
     คณะกรรมการด�ำเนินการอาจแต่งตั้ง
บุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่
ปรึกษาคณะอนุกรรมการได้
     คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ให้อยู่ในต�ำแหน่งได้เท่ากับก�ำหนดเวลา
ของคณะกรรมการด�ำเนินการซึ่งตั้งคณะ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น
ให้ ค ณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความ
เสี่ยงประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือ
มีการประชุมกันเดือนละหนึง่ ครัง้ เป็นอย่าง
น้อยและให้ประธานอนุกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง หรือเลขานุการนัดเรียกประชุม
ได้
ในการประชุ ม คณะอนุ ก รรมการ
บริหารความเสี่ยง ต้องมีอนุกรรมการมา
ประชุ ม ไม่ น ้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ� ำ นวน
อนุกรรมการทัง้ หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ ง
และเป็ น ไปตาม
ร ะ เ บี ย บ น า ย
ทะเบี ย นสหกรณ์
ว่ า ด้ ว ย การรั บ
จ ด ท ะ เ บี ย น ข ้ อ
บั ง คั บ เ กี่ ย ว กั บ
คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และอนุ ก รรมการ
การลงทุ น พ.ศ.
2564
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ข้อวินจิ ฉัยทัง้ ปวงของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ให้เสนอคณะกรรมการ
ด�ำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบ
และพิจารณา
81/2   อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องคณะ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะ
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอ�ำนาจ
และหน้าที่ด�ำเนินการตามกฎหมาย ข้อ
บังคับ ระเบียบ มติ หรือค�ำสั่งของสหกรณ์
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และก�ำหนด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอ
ต่ อ คณะกรรมการด� ำ เนิ น การพิ จ ารณา
โดยครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง
ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การลงทุน
สภาพคล่อง ปฏิบัติการและด้านอื่น ๆ ให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์เสนอคณะกรรมการ
ด�ำเนินการอนุมัติ
(2) มีอ�ำนาจตัดสินใจในการด�ำเนิน
การใด ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้ขอบเขตความ
รั บ ผิ ด ชอบที่ ค ณะกรรมการด� ำ เนิ น การ
ก�ำหนด
(3) ประเมิ น ติ ด ตาม ก� ำ กั บ ดู แ ล
และทบทวนความเพียงพอของนโยบาย
เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารความเสี่ ย งเพื่ อ ให้
กระบวนการบริหารความเสีย่ งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
      (4) รายงานแผนด�ำเนินงานที่ควร
ปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนปัจจัยและปัญหา

เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ ง
และเป็ น ไปตาม
ร ะ เ บี ย บ น า ย
ทะเบี ย นสหกรณ์
ว่ า ด้ ว ย การรั บ
จ ด ท ะ เ บี ย น ข ้ อ
บั ง คั บ เ กี่ ย ว กั บ
คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และอนุ ก รรมการ
การลงทุ น พ.ศ.
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ที่มีนัยส�ำคัญให้แก่คณะกรรมการด�ำเนิน
การ เพือ่ ให้สอดคล้องกับการด�ำเนินกิจการ
ของสหกรณ์
     (5) ก�ำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยว
กับการบริหารความเสี่ยง  
(6) รายงานผลการปฏิบตั งิ านให้คณะ
กรรมการด�ำเนินการและต่อทีป่ ระชุมใหญ่
ทราบโดยแสดงรายละเอี ย ดในรายงาน
ประจ�ำปี
(7) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ ค ณะ
กรรมการด�ำเนินการมอบหมาย
81/3   คณะอนุกรรมการการลงทุน
เมื่ อ สหกรณ์ มี สั ด ส่ ว นการลงทุ น ตามที่
นายทะเบี ย นสหกรณ์ ก� ำ หนดให้ ค ณะ
กรรมการด� ำ เนิ น การแต่ ง ตั้ ง กรรมการ
ด� ำ เนิ น การเป็ น คณะอนุ ก รรมการการ
ลงทุนจ�ำนวน 5 คน และต้องไม่มกี รรมการ
ด�ำเนินการทีเ่ ป็นคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ ย งเป็ น อนุ ก รรมการด้ ว ย โดย
ให้มีต�ำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง
และเลขานุ ก ารคนหนึ่ ง นอกนั้ น เป็ น
อนุกรรมการ
คณะกรรมการด�ำเนินการอาจแต่ง
ตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็น
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการได้
คณะอนุ ก รรมการการลงทุ น ให้ อ ยู ่
ในต�ำแหน่งได้เท่ากับ ก�ำหนดเวลาของ
คณะกรรมการด� ำ เนิ น การซึ่ ง ตั้ ง คณะ
อนุกรรมการการลงทุนนั้น
ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนประชุม
กันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุม

เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ ง
และเป็ น ไปตาม
ร ะ เ บี ย บ น า ย
ทะเบี ย นสหกรณ์
ว่ า ด้ ว ย การรั บ
จ ด ท ะ เ บี ย น ข ้ อ
บั ง คั บ เ กี่ ย ว กั บ
คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และอนุ ก รรมการ
การลงทุ น พ.ศ.
2564
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กันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย และ
ให้ประธานอนุกรรมการการลงทุน หรือ
เลขานุการนัดเรียกประชุมได้
ในการประชุมคณะอนุกรรมการการ
ลงทุน ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนอนุกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ข ้ อ วิ นิ จ ฉั ย ทั้ ง ป ว ง ข อ ง ค ณ ะ
อนุ ก รรมการการลงทุ น ให้ เ สนอคณะ
กรรมการด�ำเนินการในการประชุมคราว
ถัดไปทราบและพิจารณา
81/4 อ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องคณะ
อ นุ ก ร ร ม ก า ร ก า ร ล ง ทุ น ใ ห ้ ค ณ ะ
อนุ ก รรมการการลงทุ น มี อ� ำ นาจและ
หน้าที่ด�ำเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ หรือค�ำสัง่ ของสหกรณ์ในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และก�ำหนด
นโยบายและแผนเกี่ ย วกั บ การลงทุ น
ประจ�ำปีให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการ
บริหารความเสี่ยงโดยรวม และเสนอคณะ
กรรมการด�ำเนินการพิจารณาเพือ่ เสนอให้
ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ
(2) พิจารณาอนุมตั แิ ผนการลงทุนและ
แผนจัดการการลงทุน ภายใต้ขอบเขตที่
คณะกรรมการด�ำเนินการก�ำหนด
(3) ประเมิน ติดตาม และก�ำกับดูแล
ผลประโยชน์จากการลงทุน และจัดให้มี
การควบคุมภายในที่เหมาะสม
(4) ก�ำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยว
กับการลงทุน

เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ ง
และเป็ น ไปตาม
ร ะ เ บี ย บ น า ย
ทะเบี ย นสหกรณ์
ว่ า ด้ ว ย การรั บ
จ ด ท ะ เ บี ย น ข ้ อ
บั ง คั บ เ กี่ ย ว กั บ
คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และอนุ ก รรมการ
การลงทุ น พ.ศ.
2564
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(5) รายงานผลการปฏิบตั งิ านให้คณะ
กรรมการด�ำเนินการทราบ และรายงานผล
การปฏิบัติงานให้ที่ประชุมใหญ่ทราบใน
รายงานประจ�ำปี
      (6) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ ค ณะ
กรรมการด�ำเนินการมอบหมาย

เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ ง
และเป็ น ไปตาม
ร ะ เ บี ย บ น า ย
ทะเบี ย นสหกรณ์
ว่ า ด้ ว ย การรั บ
จ ด ท ะ เ บี ย น ข ้ อ
บั ง คั บ เ กี่ ย ว กั บ
คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
และอนุ ก รรมการ
การลงทุ น พ.ศ.
2564

เสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม

อนุมัติ 134 คน ไม่อนุมัติ − คน งดออกเสียง − คน ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ข้อ 81
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

5.7 เรื่อง 		การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตั้ง
		 คณะกรรมการด�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

ข้อความใหม่

ข้อ10   เขตเลือกตั้งกรรมการ แบ่งเป็น
4 เขต ดังนี้
เขต  1  ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ป็น ข้าราชการ
ข้าราชการบ�ำนาญ และลูกจ้างประจ�ำ
      ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
      หนองคาย เขต 1
เขต 2  ประกอบด้วยสมาชิก  สังกัด (2) สมาชิกที่เคยสังกัด ส�ำนักงาน
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้       คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ฐานทีเ่ ป็นข้าราชการ  ข้าราชการบ�ำนาญ         ที่เป็นข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญ
และลูกจ้างประจ�ำ  ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา       และลูกจ้างประจ�ำ ในเขตพื้นที่
      การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
เขต 3  ประกอบด้วยสมาชิก สังกัด       เขต 1 ซึ่งต่อมาย้ายไปปฏิบัติราชการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้       หรือย้ายสังกัดหรือย้ายภูมิล�ำเนาไป
ฐานที่เป็นข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญ       นอกเขตจังหวัดหนองคายและ
และลูกจ้างประจ�ำในเขตพื้นที่การศึกษา       จังหวัดบึงกาฬ
ประถมศึกษาบึงกาฬ  
เขต 4  ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็น เขต  2   ประกอบด้วย
ข้าราชการ   ข้าราชการบ�ำนาญ   และ    (1) สมาชิกสังกัดส�ำนักงาน
ลูกจ้างประจ�ำของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น
ข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญ  และลูกจ้าง
(1) ส�ำนักการศึกษาเทศบาลเมือง
หนองคาย
ข้ อ 10    เขตเลื อ กตั้ ง กรรมการ
แบ่งเป็น  4 เขต ดังนี้
เขต 1  ประกอบด้วยสมาชิก สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่เป็นข้าราชการ   ข้าราชการ
บ�ำนาญ และลูกจ้างประจ�ำ  ในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1
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เหตุพล
เพื่อให้สมาชิกที่เคย
สังกัดในเขตเลือกตัง้
นั้น ๆ ใช้สิทธิเลือก
ตัง้ คณะกรรมการใน
สังกัดเดิมก่อนย้าย
ไปยังเขตพื้นที่นอก
เขตจังหวัด หนองคาย
และจังหวัดบึงกาฬ

รายงานประจำ�ปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

เหตุผล

(2) ส� ำนั ก งานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด หนองคาย และใน
จังหวัดบึงกาฬ
(3) ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
หนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
(4) ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองคาย จ�ำกัด
(5) ส� ำ นั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด
หนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
(6) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ�ำ
จังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
(7) ส� ำ นั ก งานพระพุ ท ธศาสนา
จังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
(8) สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  
จ�ำกัด
(9) ส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ   
(10) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
จังหวัดหนองคาย  และในจังหวัดบึงกาฬ
(11) และอืน่ ๆ นอกเหนือจากสมาชิก
สังกัดที่กล่าวมาแล้วใน เขต 1   เขต 2  
เขต 3

ประจ�ำ ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2
    (2) สมาชิ ก ที่ เ คยสั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น
ข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญและลูกจ้าง
ประจ�ำ ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 ซึ่งต่อมาย้ายไปปฏิบัติ
ราชการหรือย้ายสังกัดหรือย้ายภูมิล�ำเนา
ไปนอกเขตจังหวัดหนองคายและจังหวัด
บึงกาฬ  
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
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น
ข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญและลูกจ้าง
ประจ�ำ ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
บึงกาฬ ซึง่ ต่อมาย้ายไปปฏิบตั ริ าชการหรือ
ย้ายสังกัดหรือย้ายภูมิล�ำเนาไปนอกเขต
จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ
เขต 4 ประกอบด้ ว ย   สมาชิ ก ที่ เ ป็ น
ข้าราชการ  ข้าราชการบ�ำนาญ  และลูกจ้าง
ประจ�ำของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
(1) ส� ำ นั ก การศึ ก ษาเทศบาลเมื อ ง
หนองคาย
(2) ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด หนองคาย และใน
จังหวัดบึงกาฬ

เพื่อให้สมาชิกที่เคย
สังกัดในเขตเลือกตัง้
นั้น ๆ ใช้สิทธิเลือก
ตัง้ คณะกรรมการใน
สังกัดเดิมก่อนย้าย
ไปยังเขตพื้นที่นอก
เขตจังหวัด หนองคาย
และจังหวัดบึงกาฬ
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ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

เหตุผล

(3) ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
หนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ   
(4) ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองคาย จ�ำกัด
(5) ส� ำ นั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด
หนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
(6) ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ ประจ� ำ
จังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
    (7) ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
หนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
     (8) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ำกัด
    9) ส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา         
จังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ   
     (10) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น
จังหวัดหนองคาย  และในจังหวัดบึงกาฬ
    (11) และอื่น ๆ นอกเหนือจากสมาชิก
สังกัดที่กล่าวมาแล้วใน เขต 1  เขต 2
เขต 3

เพื่อให้สมาชิกที่เคย
สังกัดในเขตเลือกตัง้
นั้น ๆ ใช้สิทธิเลือก
ตัง้ คณะกรรมการใน
สังกัดเดิมก่อนย้าย
ไปยังเขตพื้นที่นอก
เขตจังหวัด หนองคาย
และจังหวัดบึงกาฬ

เสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม
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อนุมัติ 144 คน ไม่อนุมัติ − คน งดออกเสียง − คน  ให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ
สหกรณ์ฯว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองคาย จ�ำกัด พ.ศ. 2555 ข้อ 10

รายงานประจำ�ปี 2565
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5.8 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด พ.ศ.2555 ข้อ 10
ด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการ ได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 26/2564 วันที่ 17 สิงหาคม 2564
เห็นชอบให้แก้ไขเพิม่ เติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองคาย จ�ำกัด พ.ศ.2555  ข้อ 10  ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

เหตุผล

ข้อ 10   เขตเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
แบ่งเป็น 4 เขต ดังนี้
เขต 1  ประกอบด้วยสมาชิก สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้
ฐานที่เป็นข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญ
และลูกจ้างประจ�ำ  ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1
เขต 2  ประกอบด้วยสมาชิก  สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้
ฐานทีเ่ ป็นข้าราชการ  ข้าราชการบ�ำนาญ  
และลูกจ้างประจ�ำ  ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2  
เขต 3  ประกอบด้วยสมาชิก สังกัด
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้
ฐานที่เป็นข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญ
และลูกจ้างประจ�ำในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ
เขต 4  ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็น
ข้าราชการ   ข้าราชการบ�ำนาญ   และ
ลูกจ้างประจ�ำของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
(1) ส�ำนักการศึกษาเทศบาลเมือง
หนองคาย

ข้อ 10    เขตเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
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�ำในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1
(2) สมาชิกที่เคยสังกัด ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น
ข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญ และลูกจ้าง
ประจ�ำ ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 ซึ่งต่อมาย้ายไปปฏิบัติ
ราชการหรือย้ายสังกัดหรือย้ายภูมิล�ำเนา
ไปนอกเขตจังหวัดหนองคายและจังหวัด
บึงกาฬ

เพื่อให้สมาชิกที่เคย
สั ง กั ด ในเขตเลื อ ก
ตั้ ง นั้ น ๆ ใช้ สิ ท ธิ
เลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบ
กิจการในสังกัดเดิม
ก่ อ นย้ า ยไปยั ง เขต
พื้ น ที่ น อ ก เ ข ต
จั ง หวั ด หนองคาย
และจังหวัดบึงกาฬ

เขต  2   ประกอบด้วย
(1) สมาชิ ก สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ เ ป็ น ข้ า ราชการ ข้ า ราชการบ� ำ นาญ
และลูกจ้างประจ�ำ  ในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
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(2) ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด หนองคาย และใน
จังหวัดบึงกาฬ
(3) ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
หนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
(4) ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองคาย จ�ำกัด
(5) ส� ำ นั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด
หนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
(6) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ�ำ
จังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
(7) ส� ำ นั ก งานพระพุ ท ธศาสนา
จังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ   
(8) สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  
จ�ำกัด
(9) ส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา         
จังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ   
(10) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
จังหวัดหนองคาย  และในจังหวัดบึงกาฬ    
(11) และอื่ น ๆ นอกเหนื อ จาก
สมาชิกสังกัดที่กล่าวมาแล้วใน เขต 1
เขต 2  เขต 3
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     (2) สมาชิกที่เคยสังกัด ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ เ ป็ น
ข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญและลูกจ้าง
ประจ�ำ ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 2 ซึ่งต่อมาย้ายไปปฏิบัติ
ราชการหรือย้ายสังกัดหรือย้ายภูมิล�ำเนา
ไปนอกเขตจังหวัดหนองคายและจังหวัด
บึงกาฬ  
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
ข้าราชการข้าราชการบ�ำนาญ และลูกจ้าง
ประจ�ำในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
บึงกาฬ
(2) สมาชิกที่เคยสังกัด ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น
ข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญและลูกจ้าง
ประจ�ำ ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
บึงกาฬ ซึ่งต่อมาย้ายไปปฏิบัติราชการ
หรือย้ายสังกัดหรือย้ายภูมิล�ำเนาไปนอก
เขตจังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ
เขต 4 ประกอบด้ ว ย สมาชิ ก ที่ เ ป็ น
ข้าราชการ  ข้าราชการบ�ำนาญ  และลูกจ้าง
ประจ�ำของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
(1) ส� ำ นั ก การศึ ก ษาเทศบาลเมื อ ง
หนองคาย
(2) ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการ
อาชี ว ศึ ก ษาจั ง หวั ด หนองคาย และใน
จังหวัดบึงกาฬ
(3) ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด
หนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ  

เหตุผล
เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ที่
เคยสั ง กั ด ในเขต
เลื อ กตั้ ง นั้ น ๆ ใช้
สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง คณะ
กรรมการในสั ง กั ด
เดิ ม ก่ อ นย้ า ยไปยั ง
เขตพื้ น ที่ น อกเขต
จั ง หวั ด หนองคาย
และจังหวัดบึงกาฬ
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ข้อความใหม่
(4) ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองคาย จ�ำกัด
(5) ส� ำ นั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด
หนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
(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
สังกัดทีก่ ล่าวมาแล้วใน เขต 1  เขต 2 เขต 3

เหตุผล
เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ที่
เคยสั ง กั ด ในเขต
เลื อ กตั้ ง นั้ น ๆ ใช้
สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง คณะ
กรรมการในสั ง กั ด
เดิ ม ก่ อ นย้ า ยไปยั ง
เขตพื้ น ที่ น อกเขต
จั ง หวั ด หนองคาย
และจังหวัดบึงกาฬ

เสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม

อนุมัติ 144 คน   ไม่อนุมัติ − คน งดออกเสียง − คน   ให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ
สหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย
จำ�กัด พ.ศ. 2555 ข้อ 10
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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
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ข้อความใหม่

เหตุผล

ข้อ 67. คณะกรรมการด�ำเนินการ ให้
สหกรณ์ มี ค ณะกรรมการด� ำ เนิ น การ
สหกรณ์  ประกอบด้วยประธานกรรมการ
หนึง่ คน  และกรรมการด�ำเนินการอีกสิบสี่
คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
การเลือกตั้ง ผู้ที่จะเป็นกรรมการด�ำเนิน
การให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการใน
ระเบียบของสหกรณ์ โดยความเห็นชอบ
จากที่ประชุมใหญ่
ให้ ก รรมการด� ำ เนิ น การเลื อ กตั้ ง
ในระหว่างกันเองขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งรอง
ประธานกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน
เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิก
คนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิด
ประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน  ณ  ส�ำนักงาน
สหกรณ์      
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อ
ไปนี้เป็นหรือท�ำหน้าที่กรรมการด�ำเนิน
การ  
(1) เคยได้รับโทษจ�ำคุก   โดยค�ำ
พิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำ� คุก  เว้นแต่เป็นโทษ
ส�ำหรับความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ

ข้อ 67. คณะกรรมการด�ำเนินการ ให้
สหกรณ์ มี ค ณะกรรมการด� ำ เนิ น การ
สหกรณ์   ประกอบด้วยประธานกรรมการ
หนึ่งคน  และกรรมการด�ำเนินการอีกสิบสี่
คน   ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
การเลือกตั้ง ผู้ที่จะเป็นกรรมการด�ำเนิน
การให้ เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการใน
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
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ณ  ส�ำนักงาน
สหกรณ์      
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อ
ไปนี้เป็นหรือท�ำหน้าที่กรรมการด�ำเนิน
การ
(1) เคยได้ รั บ โทษจ� ำ คุ ก    โดยค� ำ
พิพากษาถึงที่สุดให้จ�ำคุก  เว้นแต่เป็นโทษ
ส�ำหรับความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ

เ พื่ อ ต ้ อ ง ก า ร ใ ห ้
ได้ ก รรมการ ที่ มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ มี
ความรอบรู้จากการ
เป็ น สมาชิ ก เพื่ อ
การบริ ห ารกิ จ การ
สหกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ
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ข้อความเดิม
(2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือ
ให้ออกจากราชการ  องค์การ  หน่วยงาน
ของรัฐ หรือเอกชน  ฐานทุจริตต่อหน้าที่    
(3) เคยถู ก ให้ พ ้ น จากต� ำ แหน่ ง
กรรมการหรือมีค�ำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้
พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการตามค�ำสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถู ก ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ มี ม ติ ใ ห้
ถอดถอนออกจากต� ำ แหน่ ง กรรมการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการช�ำระเงิน
งวดช�ำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย
ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่
ผิดนัดถึงปีทเี่ ลือกตัง้ กรรมการด�ำเนินการ  
เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการ
กระท�ำของตนเอง
(6)  ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้

ข้อความใหม่
(2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้
ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของ
รัฐ 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)   เคยถู ก ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ มี ม ติ ใ ห้
ถอดถอนออกจากต� ำ แหน่ ง กรรมการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) สมาชิ ก ซึ่ ง ผิ ด นั ด การช� ำ ระเงิ น
งวดช�ำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย
ในระยะเวลาสองปี ท างบั ญ ชี นั บ แต่ ป ี ที่
ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ  
เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการ
กระท�ำของตนเอง
(6)  ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
(7)  เป็นสมาชิกไม่ถึง 1 ปี นับถึงวัน
แรกของการรับสมัครเลือกตั้ง

เหตุผล
เ พื่ อ ต ้ อ ง ก า ร ใ ห ้
ได้ ก รรมการ ที่ มี
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ์ มี
ความรอบรู้จากการ
เป็ น สมาชิ ก เพื่ อ
การบริ ห ารกิ จ การ
สหกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ

เสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม

อนุมัติ 140 คน ไม่อนุมัติ − คน งดออกเสียง − คน ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 67
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5.10 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ		
		
กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด พ.ศ.2555 ข้อ 6
ด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการ ได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ 40/2564 วันที่  30 พฤศจิกายน 2564
เห็นชอบให้แก้ไขเพิม่ เติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองคาย จ�ำกัด พ.ศ. 2555  ข้อ 6  ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบข้อความที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

เหตุผล

6.   ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจ
สอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
6.1 เป็นสมาชิกของสหกรณ์   หรือ
บุคคลภายนอกที่มีความรู้ ความสามารถ
ในด้านต่าง ๆ เช่น  การเงิน  การบัญชี
กฎหมาย การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์
หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กตั้ ง จากที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์  หากเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ตอ้ งไม่ผดิ นัดช�ำระหนีใ้ น 1 ปี
บัญชีที่ผ่านมา

6.   ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจ
สอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
6.1 เป็นสมาชิกของสหกรณ์มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันแรกของการ
รับสมัครเลือกตั้ง หรือบุคคลภายนอกที่มี
ความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น  
การเงิน  การบัญชี  กฎหมาย  การบริหาร
จัดการ  เศรษฐศาสตร์  หรือนิติบุคคลที่ได้
รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์  
หากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต้องไม่ผิดนัด
ช�ำระหนี้ใน 1 ปีบัญชีที่ผ่านมา
6.2 ผ่ า นการอบรมจากกรมตรวจ
บั ญ ชี ส หกรณ์ ห รื อ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ ไ ด้
รั บ การรั บ รองหลั ก สู ต รจากกรมตรวจ
บั ญ ชี ส หกรณ์ หรื อ เคยเป็ น ผู ้ ต รวจการ
สหกรณ์ ผู้สอบบัญชีภาครัฐ และได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ  
6.3  ไม่เป็นผู้สอบบัญชี   หรือผู้ช่วย
ผู ้ ส อบบั ญ ชี    หรื อ บุ ค คลที่ อ ยู ่ ใ นสั ง กั ด
นิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์
นั้น
6.4  ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น
6.5   ไม่เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์นั้น  หรือสหกรณ์อื่น

เพื่ อ ต้ อ งการให้ ไ ด้
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ที่ มี ป ระสบการณ์
มี ค วามรอบรู ้ จ าก
การเป็ น สมาชิ ก
เ พื่ อ ก า ร บ ริ ห า ร
กิ จ การสหกรณ์ ที่
มีประสิทธิภาพ

6.2 ผ่านการอบรมจากกรมตรวจ
บั ญ ชี ส หกรณ์ ห รื อ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ ไ ด้
รั บ การรั บ รองหลั ก สู ต รจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์   หรือเคยเป็นผู้ตรวจการ
สหกรณ์   ผู้สอบบัญชีภาครัฐ และได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
6.3  ไม่เป็นผู้สอบบัญชี  หรือผู้ช่วย
ผู้สอบบัญชี   หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัด
นิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์
นั้น
6.4  ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นนั้
6.5   ไม่เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์นั้น  หรือสหกรณ์อื่น
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ข้อความเดิม

ข้อความใหม่

เหตุผล

6.6  พ้นจากต�ำแหน่งคณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
ทางบัญชีของสหกรณ์

6.6  พ้นจากต�ำแหน่งคณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ทางบัญชีของสหกรณ์

เพื่ อ ต้ อ งการให้ ไ ด้
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ที่ มี ป ระสบการณ์
มี ค วามรอบรู ้ จ าก
การเป็ น สมาชิ ก
เ พื่ อ ก า ร บ ริ ห า ร
กิ จ การสหกรณ์ ที่
มีประสิทธิภาพ

เสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม

อนุมัติ 143 คน ไม่อนุมัติ − คน งดออกเสียง − คน ให้แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ
สหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย
จำ�กัด พ.ศ. 2555 ข้อ 6
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่นๆ
นายเจริญ สอนค�ำหาญ ประธานกรรมการสหกรณ์ ขอเชิญสมาชิกเสนอความคิดเห็น
ค�ำแนะน�ำ หรือข้อเสนอแนะการด�ำเนินงานของสหกรณ์
6.1 นายสมคิด บาลไธสง   เสนอขอให้มีการแก้ไขระเบียบ กรณีถ้าสหกรณ์มีการเลื่อน
การประชุมใหญ่สามัญ และเลือ่ นการปันผล−เฉลีย่ คืน โดยไม่อยากให้มกี ารเลือ่ นปันผล−เฉลีย่ คืน และ
ถ้าสหกรณ์ออกระเบียบฯ การกู้เงินปันผล หรือกู้ฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ โดยมีดอกเบี้ย 1%
นัน้ ไม่ควรจะมีดอกเบีย้ และไม่อยากให้การจ่ายดอกเบีย้ เป็นภาระของสมาชิก อยากให้การจ่ายดอกเบีย้
เป็นภาระของสหกรณ์
ประธาน ชีแ้ จงว่า สหกรณ์จงั หวัดหนองคายแนะน�ำว่า การกูเ้ งินต้องมีดอกเบีย้ ดังนัน้ สหกรณ์ฯ
จึงคิดดอกเบี้ย 1% ต่อปี
6.2 นายเอนก ดอนเกิด  เสนอ  ขอเพิ่มเบี้ยประชุมเพิ่มจากคนละ 1,500 บาท เป็นคนละ
2,000 บาท   เพิ่มขึ้น 500 บาท โดยขอให้ประธานอนุมัติและโอนให้สมาชิกด้วย เพื่อเป็นก�ำลังใจ
แก่สมาชิก
ประธาน ชี้แจงว่าสหกรณ์ได้ตั้งงบประมาณส�ำหรับปี 2565 นี้ไว้เพียงคนละ 1,500 บาท
จึงมีงบไม่พอที่จะเพิ่มให้ คงต้องเสนอเพิ่มในปีต่อไป
มติที่ประชุม   − มอบหมายคณะกรรมการด�ำเนินการในปีงบประมาณ 2565  พิจารณาด�ำเนินการ
ตามค�ำแนะน�ำและข้อเสนอแนะของสมาชิกสหกรณ์ต่อไป
เลิกประชุมเวลา 14.10 น.
(ลงชื่อ)...............................................................กรรมการและเลขานุการ
                (นายสุระสิทธิ์ คะลีล้วน)
ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม
(ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ
               (นายเจริญ สอนค�ำหาญ)
ประธานในที่ประชุม
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม
เสนอเพื่อพิจารณารับรอง
มติที่ประชุม.........................................................................................
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2.2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2565
รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27
อ�ำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
...........................................................

จ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด 6,532 คน
สมาชิกมาประชุม
663 คน
สมาชิกไม่มาประชุม 5,869 คน

คณะกรรมการด�ำเนินการ ผู้มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายอักษร  สมภักดี
นายสมพงษ์  วงละคร
นายประหยัด  โพนสิงห์
นายสมบูรณ์  วิชิต
นายสัมฤทธิ์  ไกยราช
นายจินดา  อุปฮาด
นายพุฒิพงศ์  พัวตนะ
นางร�ำเพย  ทินกระโทก
นายสุปรณิช  อุดมเพ็ญ
นายสมหมาย  หลาบหนองแสง
นายสุวัฒ  ภาคีนุยะ
นายพิทยา  บริจาค
นายสมบูรณ์  สุบิน

ต�ำแหน่ง
ต�ำแหน่ง
ต�ำแหน่ง
ต�ำแหน่ง
ต�ำแหน่ง
ต�ำแหน่ง
ต�ำแหน่ง
ต�ำแหน่ง
ต�ำแหน่ง
ต�ำแหน่ง
ต�ำแหน่ง
ต�ำแหน่ง
ต�ำแหน่ง

รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
กรรมการด�ำเนินการ
กรรมการด�ำเนินการ
กรรมการด�ำเนินการ
กรรมการด�ำเนินการ
กรรมการด�ำเนินการ
กรรมการด�ำเนินการ
กรรมการด�ำเนินการ
กรรมการด�ำเนินการ
กรรมการด�ำเนินการ
กรรมการด�ำเนินการ

คณะกรรมการด�ำเนินการ - ผู้ไม่มาประชุม

1. นางสาวสุภาพร ศรีจันดา ต�ำแหน่ง กรรมการด�ำเนินการ (ป่วย ติดเชื้อโควิด-19)
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ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายอรุณ  ขอค�ำ

ต�ำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
2.   นางรวิภา  เพชรฤาชัย
ต�ำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช�ำนาญการ
ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
3.   นางสาวบังอร  วงษ์สีดา
ต�ำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
4.   นายอุดม  กุศล
ต�ำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
5. นางสาววิสา  สิงห์วิสุทธิ์
ต�ำแหน่ง นิติกร ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
6. นายณัฐวุฒิ  พรธนเดช
ต�ำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
7. นางหนูทอง  ทองก้านเหลือง ต�ำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
8. นายเอนก  ดอนเกิด
ต�ำแหน่ง ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
9. นายพินิจ  งามวิเศษ
ต�ำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
10. นายอาทิตย์  อัมไพ  
ต�ำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
11. นายองค์อาจ  ธาตุวิสัย
ต�ำแหน่ง เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ
                                            สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด

เวลา  09.40  น.  สมาชิกมาประชุม  663  คน  ครบองค์ประชุม  เลขานุการเรียนเชิญ
นายอักษร  สมภักดี  ต�ำแหน่ง รองประธานกรรมการ คนที่ 1  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
ด�ำเนินการประชุม
ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุม   แล้วด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

54

รายงานประจำ�ปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

ระเบียบวาระที่ 1
				

เรื่องประธานจะแจ้งให้ทราบ
แนะน�ำผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายอรุณ  ขอค�ำ
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ต�ำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
นางรวิภา  เพชรฤาชัย
ต�ำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ช�ำนาญการ
ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
นางสาวบังอร  วงษ์สีดา
ต�ำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
นายอุดม  กุศล
ต�ำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
นางสาววิสา  สิงห์วิสุทธิ์
ต�ำแหน่ง นิติกร ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
นายณัฐวุฒิ  พรธนเดช
ต�ำแหน่ง   นิตกิ รปฏิบตั กิ าร ส�ำนักงานสหกรณ์จงั หวัดหนองคาย
นางหนูทอง  ทองก้านเหลือง ต�ำแหน่ง   นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย
นายเอนก  ดอนเกิด
ต�ำแหน่ง ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
นายพินิจ  งามวิเศษ
ต�ำแหน่ง ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
นายอาทิตย์  อัมไพ  
ต�ำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
นายองค์อาจ  ธาตุวิสัย
ต�ำแหน่ง เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด

มติที่ประชุม   - ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่แล้ว

- ไม่มี
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามหนังสือสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ที่ นค 0010/ว802
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เรื่อง ร่างข้อบังคับสหกรณ์
- รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2565  หน้า 4  และ
เอกสารประกอบการประชุม  หมายเลข 1

มติที่ประชุม  - ทราบ
3.2 หนังสือฉบับลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ของ นายมติชน มูลสูตร พร้อมคณะสมาชิก
		 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ลงนามขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อขอยกเลิก
		 ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ข้อ 70(9)
		 ดังระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2565 หน้า 4 – 7
มติที่ประชุม  - ทราบ
3.3 คณะกรรมการด�ำเนินการจึงมีมติเห็นชอบให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2565
เพื่อแก้ไขข้อบังคับความละเอียดและความจ�ำเป็นตาม ข้อ 3.1 และ 3.2 ในคราวเดียวกัน
		 ในการประชุมครั้งนี้
มติที่ประชุม  - ทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ก่ อ นเสนอระเบี ย บวาระที่ 4 นายอั ก ษร สมภั ก ดี ประธานในที่ ป ระชุ ม ได้ เ สนอขอความ
เห็นชอบ จากสมาชิกในที่ประชุมให้ด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 4.1, 4.2, 4.3 และ 4.4
ตามล�ำดับ
มติที่ประชุม   - เห็นชอบ จ�ำนวน 410 คน,   ไม่เห็นชอบ -ไม่มี
4.1 การพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด พ.ศ. 2543 และที่
		 แก้ไขเพิม่ เติมทุกฉบับ โดยการยกเลิกข้อบังคับทั้งหมด และให้ใช้ข้อบังคับ ฉบับ พ.ศ.
		 2565 นี้แทน (ดังเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1) โดยมีข้อความดังต่อไปนี้
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ร่างกรมส่งเสริมสหกรณ์

ข้อความฉบับใหม่ที่แก้ไข

หมายเหตุ

ข้อ 6 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้อง
ช� ำ ระค่ า หุ ้ น เป็ น รายเดื อ นตั้ ง แต่ เ ดื อ น
แรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของ
จ�ำนวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่
ก�ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรค
แรก หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ�ำ 
และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนหรือค่า
จ้างประจ�ำ  ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วย
งานเจ้าสังกัด และหมายถึงบ�ำนาญ ตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยบ� ำ เหน็ จ บ� ำ นาญ ซึ่ ง
สมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย  
ถ้ า สมาชิ ก ประสงค์ จ ะถื อ หุ ้ น ราย
เดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ก�ำหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ หรือจะขอซื้อหุ้น
เพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมท�ำได้ โดยแสดง
ความจ�ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ด�ำเนินการแต่จ�ำนวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่
เกินหนึง่ ในห้าของหุน้ ทีช่ �ำระแล้วทัง้ หมด
สมาชิ ก จะโอนหรื อ ถอนหุ ้ น ใน
ระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้
เมื่อสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุด
ลง สหกรณ์มีสิทธิน�ำเงินตามมูลค่าหุ้นที่
สมาชิกมีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิก
ผูกพันต้องช�ำระหนี้แก่สหกรณ์ได้และให้
สหกรณ์มฐี านะเป็นเจ้าหนีบ้ รุ มิ สิทธิพเิ ศษ
เหนือเงินค่าหุ้นนั้น

ข้อ 6 การถือหุ้น สมาชิกทุกคนต้อง
ช� ำ ระค่ า หุ ้ น เป็ น รายเดื อ นตั้ ง แต่ เ ดื อ น
แรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของ
จ�ำนวนเงินได้รายเดือนของตน ตามที่
ก�ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
เงินได้รายเดือนตามความในวรรค
แรก หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ�ำ 
และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนหรือค่า
จ้างประจ�ำ  ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วย
งานเจ้าสังกัด และหมายถึงบ�ำนาญ ตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยบ� ำ เหน็ จ บ� ำ นาญ ซึ่ ง
สมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย  
ถ้ า สมาชิ ก ประสงค์ จ ะถื อ หุ ้ น ราย
เดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่ก�ำหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ หรือจะขอซื้อหุ้น
เพิ่มขึ้นอีกเมื่อใดก็ย่อมท�ำได้ โดยแสดง
ความจ�ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ด�ำเนินการแต่จ�ำนวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่
เกินหนึง่ ในห้าของหุน้ ทีช่ �ำระแล้วทัง้ หมด
สมาชิ ก จะโอนหรื อ ถอนหุ ้ น ใน
ระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้เว้นแต่
การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็น
สมาชิกตาม ข้อ 10
ในระหว่างทีส่ มาชิกภาพของสมาชิก
ยังไม่สนิ้ สุดลง ห้ามมิให้เจ้าหนีข้ องสมาชิก
ใช้ สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งหรื อ อายั ด ค่ า หุ ้ น ของ
สมาชิกผู้นั้น และเมื่อสมาชิกภาพของ
สมาชิกสิ้นสุดลง สหกรณ์มีสิทธิน�ำเงิน
ตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่มาหักกลบ
ลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องช�ำระหนี้แก่
สหกรณ์ ไ ด้ และให้ ส หกรณ์ มีฐานะเป็ น
เจ้ า หนี้ บุ ริ ม สิ ท ธิ พิ เ ศษเหนื อ เงิ น ค่ า หุ ้ น
นั้น

เป็ น ข้ อ ความที่ น าย
ทะเบี ย นสหกรณ์ ไ ด้
รั บ จดทะเบี ย นตาม
ข้ อ บั ง คั บ เดิ ม มาแล้ ว
ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ
สหกรณ์
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หมายเหตุ

ข้อ 7 การช�ำระค่าหุ้นรายเดือน การ
ช�ำระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ช�ำระโดยวิธี
หักจากเงินได้ รายเดือนของสมาชิกใน
วันจ่ายเงินได้รายเดือนประจ�ำเดือนนัน้ ๆ
ทุกเดือน กรณีสมาชิกที่เกษียณอายุ หรือ
สมาชิกทีโ่ อนย้ายสังกัดตามข้อ 41 และไม่
สามารถหักรายได้ ให้สมาชิกรายนั้นน�ำ
เงินส่งสหกรณ์ทุกวันสิ้นเดือน

ข้อ 7 การช�ำระค่าหุ้นรายเดือน การ
ช�ำระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ช�ำระโดยวิธี
หักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกในวัน
จ่ายเงินได้รายเดือนประจ�ำเดือนนั้น ๆ
ทุกเดือน กรณีสมาชิกที่เกษียณอายุ หรือ
สมาชิกทีโ่ อนย้ายสังกัดตามข้อ 43 และไม่
สามารถหักเงินได้ ให้สมาชิกรายนั้นน�ำ
เงินส่งสหกรณ์ทุกวันสิ้นเดือน
เมื่อสมาชิกมีค�ำขอเป็นหนังสือและ
คณะกรรมการด� ำ เนิ น การได้ ส อบสวน
พิ จ ารณาเห็ น ว่ า สมาชิ ก นั้ น ตกอยู ่ ใ น
พฤติ ก ารณ์ อั น ท� ำ ให้ ไ ม่ ส ามารถช� ำ ระ
ค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วย
เจตนาอันไม่สุจริตของตนคณะกรรมการ
ด�ำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนัน้ มิตอ้ ง
ช�ำระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตาม
ที่คณะกรรมการด�ำเนินการเห็นสมควร
ก็ได้

เป็ น ข้ อ ความที่ น าย
ทะเบี ย นสหกรณ์ ไ ด้
รั บ จดทะเบี ย นตาม
ข้ อ บั ง คั บ เดิ ม มาแล้ ว
ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ
สหกรณ์

ไม่มี

ข้อ 10 การจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วน
ระหว่างเป็นสมาชิก เมื่อสหกรณ์ได้ปิด
บัญชีเป็นปัจจุบันและไม่มียอดขาดทุน
สะสม สหกรณ์จึงจะจ่ายคืนค่าหุ้นบาง
ส่ ว นให้ แ ก่ ส มาชิ ก ในระหว่ า งที่ ยั ง เป็ น
สมาชิกได้
คณะกรรมการด�ำเนินการมีอ�ำนาจ
ในการจัดท�ำแผนและวงเงินการจ่ายคืน
ค่าหุน้ บางส่วนระหว่างเป็นสมาชิกในปีถดั
ไป เสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ โดยให้
ค�ำนวณวงเงินการจ่ายในปีถัดไปจากการ
เปรียบเทียบทุนเรือนหุ้น 2 ปีทางบัญชีที่
ผ่านมา ซึ่งให้จ่ายได้ไม่เกินยอดทุนเรือน
หุ้นที่เพิ่มขึ้น

ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว ่ า ด้ ว ยหลั ก
เ ก ณ ฑ ์ ก า ร ก� ำ ห น ด
รายการในข้ อ บั ง คั บ
เกี่ยวกับการจ่ายคืนค่า
หุ ้ น บางส่ ว นระหว่ า ง
เ ป ็ น ส ม า ชิ ก ข อ ง
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
พ.ศ. 2565
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ไม่มี

เมือ่ ทีป่ ระชุมใหญ่อนุมตั แิ ผนการจ่าย
เงินค่าหุ้นบางส่วนระหว่างเป็นสมาชิก
แล้ว สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นให้สมาชิกไม่
เกินร้อยละ 5 ของจ�ำนวนสมาชิกทั้งหมด
ที่มีอยู่ ณ วันสิ้นปีทางบัญชีที่ผ่านมา
สมาชิกแต่ละรายจะได้รับคืนค่าหุ้น
ไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิก
รายนั้นถืออยู่
ข้อก�ำหนดต่าง ๆ เกีย่ วกับหลักเกณฑ์
การพิจารณาการจ่ายคืนค่าหุน้ ล�ำดับการ
จ่าย และอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์  
ข้ อ 11 คุ ณ สมบั ติ ข องสมาชิ ก ที่
สามารถรับคืนค่าหุ้นบางส่วน
มีดังนี้
(1) เป็นสมาชิก โดยไม่รวมสมาชิก
สมทบ
(2) ต้องพ้นจากงานประจ�ำ
(3) ไม่มภี าระผูกพันต่อสหกรณ์ทงั้ ใน
ฐานะผู้กู้หรือผู้ค�้ำประกัน
(4) ไม่เป็นลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา
ของสหกรณ์และสถาบันการเงินอื่น ๆ

ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว ่ า ด้ ว ยหลั ก
เ ก ณ ฑ ์ ก า ร ก� ำ ห น ด
รายการในข้ อ บั ง คั บ
เกี่ยวกับการจ่ายคืนค่า
หุ ้ น บางส่ ว นระหว่ า ง
เ ป ็ น ส ม า ชิ ก ข อ ง
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
พ.ศ. 2565

ข้อ 11 การให้เงินกู้ สหกรณ์อาจให้
เงินกู้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อื่น
การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะ
กรรมการด�ำเนินการมีอ�ำนาจพิจารณา
วินจิ ฉัยให้เงินกูไ้ ด้ตามข้อบังคับนีแ้ ละตาม
ระเบียบของสหกรณ์
ข้อก�ำหนดต่าง ๆ เกีย่ วกับหลักเกณฑ์
การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภท
และวงเงินให้กู้ หลักประกันส�ำหรับเงินกู้

ข้อ 13 การให้เงินกู้ สหกรณ์อาจให้
เงินกู้แก่
(1) สมาชิกของสหกรณ์
(2) สหกรณ์อื่น
การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะ
กรรมการด�ำเนินการมีอ�ำนาจพิจารณา
วินจิ ฉัยให้เงินกูไ้ ด้ตามข้อบังคับนีแ้ ละตาม
ระเบียบของสหกรณ์
ข้อก�ำหนดต่าง ๆ เกีย่ วกับหลักเกณฑ์
การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ ประเภท
และวงเงินให้กู้ หลักประกันส�ำหรับเงินกู้

เป็ น ข้ อ ความที่ น าย
ทะเบี ย นสหกรณ์ ได้
รั บ จดทะเบี ย นตาม
ข้ อ บั ง คั บ เดิ ม มาแล้ ว
ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ
สหกรณ์
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ล�ำดับแห่งการให้เงินกู้ การก�ำหนดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ การส่งเงินงวดช�ำระหนี้
การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงิน
กู้ การสอบทานกระบวนการปฏิบตั งิ านที่
เกี่ยวข้อง กับการท�ำธุรกรรมด้านสินเชื่อ
หรือการให้เงินกู้ และอืน่ ๆ ให้เป็นไปตาม
ที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะ
กรรมการด�ำเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้
ต่ อ เมื่ อ สหกรณ์ มีเงิน ทุน เหลือจากการ
ให้ เ งิ น กู ้ แ ก่ ส มาชิ ก แล้ ว ตามระเบี ย บ
ของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์
จะขอกูเ้ งินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอค�ำขอ
กู ้ ต ามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที่
ก�ำหนดไว้

ล�ำดับแห่งการให้เงินกู้ การก�ำหนดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ การส่งเงินงวดช�ำระหนี้
การควบคุมหลักประกัน การเรียกคืนเงิน
กู้ การสอบทานกระบวนการปฏิบตั งิ านที่
เกี่ยวข้อง  กับการท�ำธุรกรรมด้านสินเชื่อ
หรือการให้เงินกู้ และอืน่ ๆ ให้เป็นไปตาม
ที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
การให้ เ งิ น กู ้ แ ก่ ส หกรณ์ อื่ น นั้ น
คณะกรรมการด�ำเนินการจะพิจารณาให้
กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุนเหลือจาก
การให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์
สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์
จะขอกูเ้ งินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอค�ำขอ
กู้ต ามแบบและระเบี ย บของสหกรณ์ ที่
ก�ำหนดไว้  
สมาชิกที่ขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้ต้อง
ท�ำความยินยอมให้หักเงินช�ำระหนี้เป็น
หนังสือไว้กับสหกรณ์
เมื่อสมาชิกได้ท�ำความยินยอมเป็น
หนังสือไว้กับสหกรณ์ ให้ผู้บังคับบัญชา
ในหน่วยงานของรัฐ   หรือนายจ้างใน
สถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใด
ทีส่ มาชิกปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ยูห่ กั เงินเดือนหรือ
ค่าจ้าง  หรือเงินอืน่ ใด ทีถ่ งึ ก�ำหนดจ่ายแก่
สมาชิกนัน้ เพือ่ ช�ำระหนีห้ รือภาระผูกพัน
อื่ น ที่ มี ต ่ อ สหกรณ์ ให้ แ ก่ ส หกรณ์ ต าม
จ�ำนวนที่สหกรณ์แจ้งไปจนกว่าหนี้หรือ
ภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไปให้หน่วย
งานนั้นหักเงินดังกล่าวและส่งเงินที่หักไว้
นั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลัน

เป็ น ข้ อ ความที่ น าย
ทะเบี ย นสหกรณ์ ได้
รั บ จดทะเบี ย นตาม
ข้ อ บั ง คั บ เดิ ม มาแล้ ว
ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ
สหกรณ์
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ข้อ 40 การขาดจากสมาชิกภาพ
สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะ
เหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องค�ำพิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้
จ�ำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความ
ผิดอันกระท�ำโดยประมาท
(6) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ
ข้อ 32 เว้นแต่สมาชิกตามข้อ 32 (3)
ที่ โ อนหรื อ ย้ า ย หรื อ ออกจากราชการ
หรื อ งานประจ� ำ โดยไม่ มี ค วามผิ ด
และมิได้ลาออกจากสหกรณ์
(7) ถูกให้ออกจากสหกรณ์

ข้อความฉบับใหม่ที่แก้ไข

หมายเหตุ

การแสดงเจตนายินยอมตามความ
ในวรรคก่ อ นมิ อ าจจะถอนคื น ได้ เว้ น
แต่สหกรณ์ให้ความยินยอมการหักเงิน
สมาชิกต้องยินยอมให้หักเงินให้สหกรณ์
เป็นล�ำดับแรก ถัดจากหนีภ้ าษีอากร และ
การหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูก
หักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ�ำเหน็จ
บ� ำ นาญข้ า ราชการ กฎหมายว่ า ด้ ว ย
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วย
การคุม้ ครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคม

เป็ น ข้ อ ความที่ น าย
ทะเบี ย นสหกรณ์ ได้
รั บ จดทะเบี ย นตาม
ข้ อ บั ง คั บ เดิ ม มาแล้ ว
ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ต ่ อ
สหกรณ์

ข้อ 42 การขาดจากสมาชิกภาพ
สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะ
เหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องค�ำพิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 34 เว้น
แต่สมาชิกตามข้อ 34 (3) ที่โอน หรือย้าย
หรือออกจากราชการหรืองานประจ�ำโดย
ไม่มคี วามผิด และมิได้ลาออกจากสหกรณ์
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์

−  เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูหนองคาย จ�ำกัด ที่
บั ง คั บ และถื อ ปฏิ บั ติ
มา และเพื่อให้ก่อเกิด
ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่
สมาชิกและสหกรณ์
− ข้อ 42(5) สมาชิก
สหกรณ์ ที่ ถู ก จ� ำ คุ ก ยั ง
ได้รับเงินเดือนบ�ำนาญ
สามารถส่งช�ำระหนี้ได้
ตามปกติ ลดภาระของ
ผู้ค�้ำประกันเงินกู้

61

รายงานประจำ�ปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

62

ร่างกรมส่งเสริมสหกรณ์

ข้อความฉบับใหม่ที่แก้ไข

หมายเหตุ

ไม่มี

ข้อ 64 การประชุม
สหกรณ์สามารถจัดการประชุม ตาม
ที่กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และข้อบังคับ
บัญญัติไว้ ประกอบด้วย การประชุมใหญ่
สามัญครั้งแรก การประชุมใหญ่สามัญ
การประชุ มใหญ่ ส ามั ญเรี ย กครั้ ง ที่ ส อง
การประชุมใหญ่วสิ ามัญ การประชุมคณะ
กรรมการด�ำเนินการ และการประชุม
คณะกรรมการอื่นหรือคณะอนุกรรมการ
ซึ่งด�ำเนินการได้สองรูปแบบดังนี้
(1) การประชุมปกติ คือการประชุม
ทีผ่ รู้ ว่ มประชุมอยูใ่ นสถานทีเ่ ดียวกันและ
สามารถประชุมปรึกษาและแสดงความ
เห็นระหว่างกันได้ตามปกติ
(2) การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก
ทรอนิกส์ คือ การประชุมที่ได้ กระท�ำ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ร่วมประชุม
มิได้อยู่ ในสถานที่เดียวกันและสามารถ
ประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิด
เห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีมีเหตุจ�ำเป็นที่เกิดสถานการณ์
อันไม่สามารถเกิดการรวมตัวกันได้โดย
ปกติ สหกรณ์อาจจัดการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการ
เป็นผู้พิจารณาด�ำเนินการตามระเบียบ
ว่าจะจัดการประชุมในรูปแบบใด
การประชุ ม ปกติ ต ามข้ อ 64 (1)
ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ และ
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ตามข้อ 64 (2) ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ โดยให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามระเบียบ
ประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์

− เพื่อเป็นประโยนชน์
แก่สมาชิก และสหกรณ์
ในกรณีมีเหตุจ�ำเป็นที่
เกิ ด สถานการณ์ อั น
ไม่ ส ามารถเกิ ด การ
รวมตัวกันได้โดยปกติ
สหกรณ์ อาจจะจั ด
การประชุ ม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ได้
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ข้อ 75 ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้เป็นหรือท�ำหน้าที่กรรมการ
ด�ำเนินการ
(1) เคยได้ รั บ โทษจ� ำ คุ ก โดยค� ำ
พิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำ� คุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส�ำหรับความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้
ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของ
รัฐหรือ เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถู ก ให้ พ ้ น จากต� ำ แหน่ ง
กรรมการหรื อ หรื อ ผู ้ จั ด การหรื อ มี ค� ำ
วิ นิ จ ฉั ย เป็ น ที่ สุ ด ให้ พ ้ น จากต� ำ แหน่ ง
กรรมการหรื อ ผู ้ จั ด การตามค� ำ สั่ ง นาย
ทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถู ก ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ มี ม ติ ใ ห้
ถอดถอนออกจากต� ำ แหน่ ง กรรมการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการใน
สหกรณ์ถกู สัง่ เลิกตามมาตรา 89/3 วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
(6) ผิดนัดช�ำระเงินต้นหรือดอกเบี้ย
กับสหกรณ์ทตี่ นเป็นสมาชิกในระยะเวลา
สองปีทางบัญชีก่อนวันที่ได้รับการเลือก
ตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ท�ำสัญญาจ้าง
เป็นผู้จัดการหรือในขณะที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
นั้น
(7) ผู ้ ซึ่ ง ถู ก สหกรณ์ ที่ ต นเป็ น
สมาชิ ก หรื อ รองนายทะเบี ย นสหกรณ์
ฟ ้ อ ง ด� ำ เ นิ น ค ดี ใ น ท า ง แ พ ่ ง ห รื อ
ทางอาญาในข้ อ กล่ า วหาที่ ก ระท� ำ
ให้ ส หกรณ์ เ สี ย หาย หรื อ เคยต้ อ งค� ำ
พิพากษาถึงที่สุดให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่

ข้อ 72 ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะ
ดังต่อไปนี้เป็นหรือท�ำหน้าที่กรรมการ
ด�ำเนินการ
(1) เคยได้ รั บ โทษจ� ำ คุ ก โดยค� ำ
พิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จำ� คุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส�ำหรับความผิดที่ได้กระท�ำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้
ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงานของ
รัฐหรือ เอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถู ก ให้ พ ้ น จากต� ำ แหน่ ง
กรรมการหรือผู้จัดการหรือมีค�ำวินิจฉัย
เป็นที่สุดให้พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ
หรื อ ผู ้ จั ด การตามค� ำ สั่ ง นายทะเบี ย น
สหกรณ์
(4) เคยถู ก ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ มี ม ติ ใ ห้
ถอดถอนออกจากต� ำ แหน่ ง กรรมการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการใน
สหกรณ์ถกู สัง่ เลิกตามมาตรา 89/3 วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(6) ผิดนัดช�ำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือ
ดอกเบี้ยเป็นเงินทั้งจ�ำนวนหรือบางส่วน
ที่ต้องช�ำระกับสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิก
ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีก่อนวันที่ได้
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่
ท�ำสัญญาจ้างเป็นผู้จัดการหรือในขณะที่
ด�ำรงต�ำแหน่งนั้น เว้นแต่การผิดนัดนั้น
มิได้เกิดขึ้นจากการกระท�ำของตนเอง
(7) ผู้ซึ่งถูกสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิก
หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ฟอ้ งด�ำเนิน
คดี ใ นทางแพ่ ง หรื อ ทางอาญาในข้ อ
กล่าวหาทีก่ ระท�ำให้สหกรณ์เสียหาย หรือ

− เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูหนองคาย จ�ำกัด ที่
บังคับและถือปฏิบัติมา
และเพื่ อ ให้ ก ่ อ เกิ ด
ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่
สมาชิกและสหกรณ์
−  ข้อ 72(6) มีสมาชิก
บางรายต้นสังกัดไม่หัก
เงินเดือน ณ ที่จ่ายส่ง
ช�ำระสหกรณ์เนื่องจาก
ผิ ด พลาด ทางระบบ
งานของทางราชการ ซึง่
สมาชิกไม่ทราบจนกว่า
จะได้ตรวจสอบกับทาง
สหกรณ์ ห รื อ สหกรณ์
แจ้ ง เป็ น ลายลั ก ษณ์
อักษรไปยังสมาชิกราย
นั้น ๆ
− ข้อ 72(12) เป็นข้อ
ความที่ น ายทะเบี ย น
ส ห ก ร ณ ์ ไ ด ้ รั บ จ ด
ทะเบียนตามข้อบังคับ
เดิ ม มาแล้ ว ซึ่ ง เป็ น
ประโยชน์ต่อสหกรณ์

63

รายงานประจำ�ปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

64

ร่างกรมส่งเสริมสหกรณ์

ข้อความฉบับใหม่ที่แก้ไข

หมายเหตุ

สหกรณ์ในการกระท�ำที่ก่อให้เกิดความ
เสียหาย
(8) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์หรือส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย สัง่ ถอดถอนจากการเป็น
กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ�ำนาจในการ
จั ด การ หรื อ ที่ ป รึ ก ษาของผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร
ทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแล
ของหน่วยงานดังกล่าว เว้นแต่ จะพักระยะ
เวลาทีก่ ำ� หนดห้ามด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว
แล้วหรือได้รับการยกเว้นจากหน่วยงาน
ก�ำกับดูแล แล้วแต่กรณี
(9) มี ห รื อ เคยมี ส ่ ว นร่ ว มในการ
ประกอบธุรกิจหรือการด�ำเนินกิจการใด ๆ
อันผิดกฎหมายทีม่ ลี กั ษณะเป็นการหลอก
ลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน
(10) เป็ น หรื อ เคยเป็ น บุ ค คลล้ ม
ละลาย
(11) เป็ น กรรมการหรื อ ผู ้ จั ด การ
ของสหกรณ์อนื่ เว้นแต่เป็นกรรมการของ
ชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิก
อยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง
(12) เป็นกรรมการของสหกรณ์ซึ่ง
พ้นจากต�ำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่
เกินหนึ่งปี หรือเป็นผู้จัดการสหกรณ์ซึ่ง
พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการของสหกรณ์
นั้นไม่เกินหนึ่งปี แล้วแต่กรณี
(13) ผิ ด นั ด ช� ำ ระเงิ น ต้ น หรื อ
ดอกเบี้ยเกินกว่าเก้าสิบวันกับนิติบุคคล
ทีเ่ ป็นสมาชิกของบริษทั ข้อมูลเครดิตตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูล
เครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับ

เคยต้องค�ำพิพากษาถึงที่สุดให้ชดใช้ค่า
เสียหายแก่สหกรณ์ในการกระท�ำที่ก่อให้
เกิดความเสียหาย
(8) เคยถูกธนาคารแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์หรือส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย สั่งถอดถอนจากการ
เป็นกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ�ำนาจใน
การจัดการ หรือที่ปรึกษาของผู้ให้บริการ
ทางการเงินซึ่งอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแล
ของหน่วยงานดั ง กล่ า ว เว้ น แต่ จ ะพ้ น
ระยะเวลาทีก่ �ำหนดห้ามด�ำรงต�ำแหน่งดัง
กล่าวแล้วหรือได้รบั การ ยกเว้นจากหน่วย
งานก�ำกับดูแล แล้วแต่กรณี       
(9) มี ห รื อ เคยมี ส ่ ว นร่ ว มในการ
ประกอบธุรกิจหรือการด�ำเนินกิจการใด ๆ
อันผิดกฎหมายทีม่ ลี กั ษณะเป็นการหลอก
ลวงผู้อื่นหรือฉ้อโกงประชาชน
(10) เป็ น หรื อ เคยเป็ น บุ ค คลล้ ม
ละลาย
(11) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการ
ของสหกรณ์อนื่ เว้นแต่เป็นกรรมการของ
ชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นั้นเป็นสมาชิก
อยู่ได้อีกไม่เกินหนึ่งแห่ง
(12) เป็นกรรมการของสหกรณ์ซึ่ง
พ้นจากต�ำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์นั้นไม่
เกินหนึ่งปี หรือเป็นผู้จัดการสหกรณ์ซึ่ง
พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการของสหกรณ์นนั้
ไม่เกินหนึ่งปี แล้วแต่กรณี  
(13) ผิดนัดช�ำระเงินต้นหรือดอกเบีย้
เกิ น กว่ า เก้ า สิ บ วั น กั บ นิ ติ บุ ค คลที่ เ ป็ น
สมาชิ ก ของบริ ษั ท ข้ อ มู ล เครดิ ต ตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจข้อมูล

− เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูหนองคาย จ�ำกัด ที่
บังคับและถือปฏิบัติมา
และเพื่ อ ให้ ก ่ อ เกิ ด
ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่
สมาชิกและสหกรณ์
−  ข้อ 72(6) มีสมาชิก
บางรายต้นสังกัดไม่หัก
เงินเดือน ณ ที่จ่ายส่ง
ช�ำระสหกรณ์เนื่องจาก
ผิ ด พลาด ทางระบบ
งานของทางราชการ ซึง่
สมาชิกไม่ทราบจนกว่า
จะได้ตรวจสอบกับทาง
สหกรณ์ ห รื อ สหกรณ์
แจ้ ง เป็ น ลายลั ก ษณ์
อักษรไปยังสมาชิกราย
นั้น ๆ
− ข้อ 72(12) เป็นข้อ
ความที่ น ายทะเบี ย น
ส ห ก ร ณ ์ ไ ด ้ รั บ จ ด
ทะเบียนตามข้อบังคับ
เดิ ม มาแล้ ว ซึ่ ง เป็ น
ประโยชน์ต่อสหกรณ์
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การเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ท�ำ
สั ญ ญาจ้ า งเป็ น ผู ้ จั ด การหรื อ ในขณะที่
ด�ำรงต�ำแหน่งนั้น
       (14) เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้

เครดิตในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือวันที่ท�ำ
สั ญ ญาจ้ า งเป็ น ผู ้ จั ด การหรื อ ในขณะที่
ด�ำรงต�ำแหน่งนั้น
(14) เป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
(15) เป็นสมาชิกไม่ถึง 1 ปี นับถึงวัน
แรกของการรับสมัครเลือกตั้ง
ข้อ 75 การพ้นจากต�ำแหน่ง กรรมการ
ด�ำเนินการต้องพ้นจากต�ำแหน่ง เพราะ
เหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจ�ำนงเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ หรือ
ลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 72
(5) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้ง
คณะหรือรายบุคคล
(6) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออก
ทั้งคณะหรือรายบุคคล
(7) ขาดประชุมคณะกรรมการด�ำเนิน
การติ ด ต่ อ กั น สามครั้ ง โดยไม่ มี เ หตุ
อันควร
(8) ผูซ้ งึ่ เป็นกรรมการด�ำเนินการของ
สหกรณ์นี้ หากได้รับค�ำสั่งย้ายไปปฏิบัติ
หน้าที่จังหวัดอื่น ๆ นอกเขตพื้นที่จังหวัด
หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ ก่อนการ
รับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการให้
ถือว่าสิ้นสุดการเป็นกรรมการด�ำเนินการ
ณ วันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ด�ำเนินการ ส่วนผู้ซึ่งได้รับค�ำสั่งย้ายไป
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดอื่น ๆ นอกเขตพื้นที่
จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ
หลังการรับเลือกตั้ง

ข้อ 78 การพ้นจากต�ำแหน่ง กรรมการ
ด�ำเนินการต้องพ้นจากต�ำแหน่ง เพราะ
เหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความจ�ำนงเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ หรือ
ลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ  75
(5) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้ง
คณะหรือรายบุคคล
(6) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออก
ทั้งคณะหรือรายบุคคล
(7) ขาดประชุ ม คณะกรรมการ
ด�ำเนินการติดต่อกันสามครัง้ โดยไม่มเี หตุ
อันควร
ให้กรรมการด�ำเนินการผู้มีส่วนได้
เสียตาม (6) อุทธรณ์ตอ่ ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ได้ ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่รับทราบค�ำสั่ง ค�ำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็น
ที่สุด  
เมื่ อ คณะกรรมการด� ำ เนิ น การได้
สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า กรรมการ
ด�ำเนินการมีเหตุตาม (7) และได้ลงมติ
โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
แห่งจ�ำนวนกรรมการด�ำเนินการที่มีอยู่

หมายเหตุ

− เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับและระเบียบ
ของสหกรณ์ออทรัพย์
ครูหนองคาย จ�ำกัด ที่
บังคับและถือปฏิบตั มิ า
และเพื่ อ ให้ ก ่ อ เกิ ด
ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่
สมาชิกและสหกรณ์
- ข้ อ 75(8) ในการ
ประชุม ที่ประชุมใหญ่
วิ ส ามั ญ ปี 2565
สหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 23
กรกฎาคม 2565 เพื่อ
ขอตัด ข้อ 70(9) ตาม
ข้อบังคับ พ.ศ. 2543
แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 9
ซึ่งเป็น ข้อ 75(8) ตาม
ข้อบังคับ พ.ศ. 2565
ได้ ล งมติ ด ้ ว ยคะแนน
เสียงไม่ถึงสองในสาม
(เสียง 395 คน ให้ตัด
150 คน) จึงถือว่ามติที่
ประชุมใหญ่วสิ ามัญให้
คงข้อบังคับข้อ 75(8)
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ร่างกรมส่งเสริมสหกรณ์

ข้อความฉบับใหม่ที่แก้ไข

ทั้งหมด ในขณะนั้นยกเว้นผู้มีส่วนได้เสีย
ก็เป็นอันถือว่ากรรมการด�ำเนินการราย
นั้นต้องพ้นจากต�ำแหน่ง
       กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอน
ให้กรรมการด�ำเนินการพ้นจากต�ำแหน่ง
ทั้ ง คณะให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ค รั้ ง นั้ น เลื อ ก
ตั้ ง คณะกรรมการด� ำ เนิ น การใหม่ ทั้ ง
คณะ และอยู่ในต�ำแหน่งได้เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการด�ำเนินการชุดแรก

เป็นกรรมการด�ำเนินการให้ถือว่าสิ้นสุด
การเป็นกรรมการด�ำเนินการ ณ วันที่ได้
รับค�ำสั่ง
ให้กรรมการด�ำเนินการผู้มีส่วนได้
เสียตาม (6) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่รับทราบค�ำสั่ง ค�ำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็น
ที่สุด
เมื่ อ คณะกรรมการด� ำ เนิ น การได้
สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า กรรมการ
ด�ำเนินการมีเหตุตาม (7) และได้ลงมติ
โดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
แห่งจ�ำนวนกรรมการด�ำเนินการที่มีอยู่
ทั้งหมดในขณะนั้นยกเว้นผู้มีส่วนได้เสีย
ก็เป็นอันถือว่ากรรมการด�ำเนินการราย
นั้นต้องพ้นจากต�ำแหน่ง  
กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอน
ให้กรรมการด�ำเนินการพ้นจากต�ำแหน่ง
ทั้งคณะให้ที่ประชุมใหญ่ครั้งนั้นเลือกตั้ง
คณะกรรมการด�ำเนินการใหม่ทั้งคณะ
และอยู่ในต�ำแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะ
กรรมการด�ำเนินการชุดแรก

ข้อ 102 การลาออกจากต�ำแหน่งผู้
จัดการ ให้ผู้จัดการยื่นหนังสือถึงสหกรณ์
ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
และให้เลขานุการน�ำเสนอที่ประชุมคณะ
กรรมการด�ำเนินการพิจารณาการลาออก
นั้น

ข้อ 99 การลาออกจากต�ำแหน่งผู้
จัดการ ให้ผู้จัดการยื่นหนังสือถึงสหกรณ์
ก่อนวันที่จะออกไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
และให้เลขานุการคณะกรรมการด�ำเนิน
การสหกรณ์ น� ำ เสนอที่ ป ระชุ ม คณะ
กรรมการด� ำเนินการสหกรณ์พิจารณา
การลาออกนั้ น การยั บ ยั้ ง การลาออก
ของผู ้ จั ด การสหกรณ์ ก ระท� ำ ได้ ไ ม่ เ กิ น
หกสิบวัน

หมายเหตุ

− เพื่อให้สอดคล้องกับ
ข้อบังคับและระเบียบ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูหนองคาย จ�ำกัด ที่
บั ง คั บ และถื อ ปฏิ บั ติ
มา และเพื่อให้ก่อเกิด
ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่
สมาชิกและสหกรณ์

รายงานประจำ�ปี 2565
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การพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2543 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยการยกเลิกข้อบังคับ
ทัง้ หมดและให้ใช้ขอ้ บังคับ ฉบับ พ.ศ. 2565 แทน ซึง่ จะต้องมีเสียงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนสมาชิก
ซึ่งมาประชุม
มติที่ประชุม

- สมาชิกในห้องประชุม จ�ำนวน 433 คน, มีมติเห็นชอบทั้งฉบับ จ�ำนวน 430 คน,
งดออกเสียง 3 คน เกินกว่าสองในสามของจ�ำนวนสมาชิกในห้องประชุม

4.2 การพิจารณายกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด พ.ศ. 2543 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2563 ข้อ 70(9) ซึ่งคือข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
ฉบับ พ.ศ. 2565 (ตามข้อ 4.1) ข้อ 75(8) ทีน่ ำ� เสนอพิจารณาในการประชุมครัง้ นี้ ตามวาระประชุม
ข้อ 4.1 โดยมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อบังคับ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2563

ข้อความฉบับใหม่ที่แก้ไข

หมายเหตุ

ข้อ 70(9) การพ้นจากต�ำแหน่ง
กรรมการด� ำ เนิ น การต้ อ งพ้ น จาก
ต�ำแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออกโดยแสดงความจ�ำนงเป็น
หนังสือต่อคณะกรรมการด�ำเนินการ หรือ
ลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) เข้ารับต�ำแหน่งหน้าที่ประจ�ำใน
สหกรณ์นี้
(5) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวด
ช�ำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย
(6) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้ง
คณะหรือรายตัว
(7) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออก
ทั้งคณะหรือรายตัว        

ข้อ 75 การพ้นจากต�ำแหน่ง
กรรมการด� ำ เนิ น การต้ อ งพ้ น จาก
ต�ำแหน่ง เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ถึงคราวออกตามวาระ
(2) ลาออก โดยแสดงความ
จ�ำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ หรือลาออกต่อที่ประชุม
ใหญ่ของสหกรณ์
(3) ขาดจากสมาชิกภาพ
(4) มีลักษณะต้องห้ามตาม
ข้อ 72
( 5 ) ที่ ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ ่ ล ง ม ติ
ถอดถอนทั้งคณะหรือรายบุคคล
(6) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้
ออกทั้งคณะหรือรายบุคคล
(7) ขาดประชุมคณะกรรมการ
ด�ำเนินการติดต่อกันสามครัง้ โดยไม่มี
เหตุอันควร

−  เพือ่ ให้สอดคล้องกับข้อบังคับ
และระเบี ย บของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
ที่บังคับและถือปฏิบัติมา และ
เพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่สมาชิกและสหกรณ์
- ข้ อ 75(8) ในการประชุ ม
ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ วิ ส ามั ญ ปี
2565 สหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 23
กรกฎาคม 2565 เพื่อขอตัด
ข้อ 70(9) ตามข้อบังคับ พ.ศ.
2543 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่
9 ซึ่งเป็น ข้อ 75(8) ตามข้อ
บังคับ พ.ศ. 2565 ได้ลงมติดว้ ย
คะแนนเสียงไม่ถึง สองในสาม
(เสียง 395 คน ให้ตัด 150 คน)
จึ ง ถื อ ว่ า มติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่
วิ ส ามั ญ ให้ ค งข้ อ บั ง คั บ ข้ อ
75(8)
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ข้อบังคับ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2563

ข้อความฉบับใหม่ที่แก้ไข

(8)   ขาดประชุ ม คณะกรรมการ
ด�ำเนินการติดต่อกันสามครั้ง   โดยไม่มี
เหตุอันควร     
(9) ผูซ้ งึ่ เป็นกรรมการด�ำเนินการของ
สหกรณ์นี้ ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่จังหวัดอื่น
ๆ นอกเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย  และ
จังหวัดบึงกาฬ   ให้ถือว่าสิ้นสุดการเป็น
กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์นี้ ณ วันที่
ได้รับค�ำสั่ง
ให้กรรมการด�ำเนินการผู้มีส่วนได้
เสียตาม (7)  อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่รับทราบค�ำสั่ง  ค�ำ
วิ นิ จ ฉั ย ของคณะกรรมการพั ฒ นาการ
สหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด
กรณีที่ที่ประชุมใหญ่ลงมติ
ถอดถอนให้ ก รรมการด� ำ เนิ น การพ้ น
จากต�ำแหน่งทั้งคณะ   ให้ที่ประชุมใหญ่  
เลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการใหม่ทงั้
คณะอยู่ในต�ำแหน่งได้เช่นเดียวกับคณะ
กรรมการด�ำเนินการชุดแรก

(8) ผู้ซึ่งเป็นกรรมการด�ำเนิน
การของสหกรณ์นี้ หากได้รับค�ำสั่ง
ย้ า ยไปปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ จั ง หวั ด อื่ น ๆ
นอกเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย และ
จังหวัดบึงกาฬ ก่อนการรับเลือกตั้ง
เป็ น กรรมการด� ำ เนิ น การให้ ถื อ ว่ า
สิ้ น สุ ด การเป็ น กรรมการด� ำ เนิ น
การ ณ วันที่ได้รับการเลือกตั้งเป็น
กรรมการด�ำเนินการ
ส่ ว นผู ้ ซึ่ ง ได้ รั บ ค� ำ สั่ ง ย้ า ยไป
ปฏิบัติหน้าที่จังหวัดอื่น ๆ นอกเขต
พื้นที่จังหวัดหนองคาย และจังหวัด
บึ ง กาฬ หลั ง การรั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น
กรรมการด�ำเนินการให้ถือว่าสิ้นสุด
การเป็นกรรมการด�ำเนินการ ณ วัน
ที่ได้รับค�ำสั่ง
ให้กรรมการด�ำเนินการผู้มีส่วน
ได้ เ สี ย ตาม (6) อุ ท ธรณ์ ต ่ อ คณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้
ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ รั บ
ทราบค� ำ สั่ ง ค� ำ วิ นิ จ ฉั ย ของคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็น
ที่สุด
เมื่อคณะกรรมการด�ำเนินการ
ได้ ส อบสวนพิ จ ารณาปรากฏว่ า
กรรมการด�ำเนินการมีเหตุตาม (7)
และได้ลงมติโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่าสองในสามแห่งจ�ำนวนกรรมการ
ด�ำเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น
ยกเว้นผู้มีส่วนได้เสีย ก็เป็นอันถือว่า
กรรมการด�ำเนินการรายนั้นต้องพ้น
จากต�ำแหน่ง

หมายเหตุ
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ข้อบังคับ พ.ศ. 2543 แก้ไขเพิ่มเติม
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กรณี ที่ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ล งมติ
ถอดถอนให้กรรมการด�ำเนินการพ้น
จากต� ำ แหน่ ง ทั้ ง คณะให้ ที่ ป ระชุ ม
ใหญ่ครั้งนั้นเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด� ำ เนิ น การใหม่ ทั้ ง คณะ และอยู ่
ในต� ำ แหน่ ง ได้ เ ช่ น เดี ย วกั บ คณะ
กรรมการด�ำเนินการชุดแรก

รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2565 หน้า 8-10
		การพิจารณายกเลิกข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2543 ข้อ 70(9) ซึ่งคือข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ.
2565 ข้อ 75(8) ซึ่งจะต้องมีเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�ำนวนสมาชิกซึ่งมาประชุม
มติที่ประชุม   - มีสมาชิกในห้องประชุม จ�ำนวน 395 คน, มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกข้อบังคับ
ข้อ 75(8) จ�ำนวน150 คน ซึ่งมีเสียงไม่ถึงสองในสามเป็นอันตกไป
- จึงไม่ครบตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ข้อที่ 84
ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คงข้อบังคับ ข้อที่ 75(8) ไว้
		 4.3 การพิจารณาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ว่าด้วย การเลือกตัง้
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด พ.ศ. 2565
รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2565 หน้า 10  และเอกสารแนบ
ตามระเบียบวาระการประชุมใหญ่วสิ ามัญ ปี 2565 ฉบับแก้ไขเพือ่ แนบเปลีย่ น ระเบียบวาระการประชุม
ที่ 4.3
การพิจารณาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ว่าด้วย การเลือกตัง้ คณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด พ.ศ. 2565 ซึง่ จะต้องมีเสียงเกินครึง่ หนึง่ ของจ�ำนวน
สมาชิกซึ่งมาประชุม
มติที่ประชุม  - สมาชิกมีมติเห็นชอบ จ�ำนวน 205 คน, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี
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4.4 พิจารณาระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ว่าด้วย การเลือกตั้ง
		 ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด พ.ศ. 2565
รายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2565 หน้า 16  และเอกสารแนบ
ตามระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ ปี 2565   ฉบับแก้ไขเพื่อแนบเปลี่ยน ระเบียบวาระการ
ประชุมที่ 4.4
มติที่ประชุม  - สมาชิกมีมติเห็นชอบ จ�ำนวน 190 คน, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
		

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

(ลงชื่อ) .................................................... เลขานุการ ผู้จดบันทึก
        (นายสมบูรณ์  สุบิน)
รายงานการประชุม

(ลงชื่อ) .................................................... ประธานในที่ประชุม
       (นายอักษร  สมภักดี)          ผู้ตรวจรายงานการประชุม

เสนอเพื่อพิจารณารับรอง
มติที่ประชุม.........................................................................................
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น�้ำตกห้วยหินขาว อ�ำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

ที่มา : http://nongkhaincnewsonline.blogspot.com/2014/08/blog-post_12.html

ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งการพิจารณาเลือกตัง้ ประธานกรรมการ
กรรมการด�ำเนินการ และผู้ตรวจกิจการ
ประจ�ำปี 2566
3.1 การเลือกตั้งประธานกรรมการ ประจ�ำปี 2566
3.2 การเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2566
3.3 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2566

รายงานประจำ�ปี 2565
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ระเบียบวาระที่

3

เรื่อง การพิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการ,
กรรมการดำ�เนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปี 2566
3.1 เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการ ประจ�ำปี 2566
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50  ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ หนึง่ คน  และคณะกรรมการอืน่ อีกไม่เกินสิบสีค่ น ซึง่ ทีป่ ระชุม
ใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง
กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์   ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
บัดนี้ ประธานกรรมการ  ชุดที่ 62  มีต�ำแหน่งว่าง (วาระที่ 1 ปีที่ 1) ต้องเลือกตั้งใหม่แทน
ต�ำแหน่งที่ว่างให้อยู่ในวาระที่ 1 ปีที่ 2 (วาระ 1 ปี)  ดังมีรายละเอียด ดังนี้

ที่
1.

ชื่อ – สกุล
ว่าง

ต�ำแหน่ง

วาระ/ปี ที่ด�ำรงต�ำแหน่ง
(1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65)

ประธานกรรมการ

วาระที่ 1  ปีที่ 1

ปี 2566
เลือกตั้งใหม่
วาระที่ 1 ปีที่ 2
(อยู่ในวาระ 1 ปี)

จึงเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2565    ด�ำเนินการเลือกตั้งประธาน
กรรมการ ประจ�ำปี 2566   ดังนี้
1. ประธานกรรมการ จ�ำนวน 1 คน (วาระที่ 1 ปีที่ 2 = อยู่ในวาระ 1 ปี)
2. เขตเลือกตัง้ ให้เป็นไปตามข้อ 10 แห่งระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตัง้ คณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์  พ.ศ. 2565  และประกาศสหกรณ์ฯ  เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ,
ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2566  ประกาศ  ณ  วันที่  30  สิงหาคม พ.ศ. 2565 ข้อ 7  ดังนี้
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“ข้อ 7 เขตเลือกตั้งประธานกรรมการ หรือกรรมการด�ำเนินการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ
แบ่งเป็น  4  เขต  ดังนี้
เขต 1 ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ป็น ข้าราชการ  ข้าราชการ
บ�ำนาญ  และลูกจ้างประจ�ำในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
(2) สมาชิกที่เคยสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นข้าราชการ
ข้าราชการบ�ำนาญ และลูกจ้างประจ�ำ  ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
เขต 1 ซึง่ ต่อมาย้ายไปปฏิบตั ริ าชการหรือย้ายสังกัดหรือย้ายภูมลิ ำ� เนาไปนอกเขตจังหวัด
หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ
เขต 2 ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ป็น ข้าราชการ  ข้าราชการ
บ�ำนาญ และลูกจ้างประจ�ำ ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
(2) สมาชิกที่เคยสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นข้าราชการ
ข้าราชการบ�ำนาญ และลูกจ้างประจ�ำ  ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
เขต 2 ซึ่งต่อมาย้ายไปปฏิบัติราชการ หรือย้ายสังกัดหรือย้ายภูมิล�ำเนาไปนอกเขต
จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ
เขต 3 ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ป็น ข้าราชการ ข้าราชการ
บ�ำนาญ และลูกจ้างประจ�ำในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สมาชิกทีเ่ คยสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีเ่ ป็นข้าราชการ  ข้าราชการ
บ�ำนาญ และลูกจ้างประจ�ำ ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ซึ่งต่อมาย้ายไปปฏิบัติราชการ
หรือย้ายสังกัดหรือย้ายภูมิล�ำเนาไปนอกเขตจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ
เขต 4 ประกอบด้วย สมาชิกที่เป็นข้าราชการ   ข้าราชการบ�ำนาญ   และลูกจ้างประจ�ำ
ของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
(1) ส�ำนักการศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย
(2) ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
(3) ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย
และในจังหวัดบึงกาฬ
  
(4) ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
(5) ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
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(6) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ�ำจังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
(7) ส�ำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
(8) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ำกัด
(9) ส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัด
หนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
(10) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย  และในจังหวัดบึงกาฬ
(11) และอื่น ๆ นอกเหนือจากสมาชิกสังกัดที่กล่าวมาแล้วใน เขต 1  เขต 2  เขต 3”
3. การด�ำเนินการเลือกตั้ง เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้ง   ซึ่งเป็นผู้ได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการด�ำเนินการ   ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ พ.ศ. 2565   
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  การลงมติตามระเบียบวาระ
การประชุมให้สมาชิกเข้ามาใช้สิทธิเพื่อยกมือภายในห้องประชุมเท่านั้น
(2) วิธีการเลือกตั้ง  โดยวิธีหย่อนบัตรเลือกตั้ง  โดยเปิดการหย่อนบัตรเลือกตั้งตั้งแต่เวลา
08.00 น. จนถึงเวลา 13.00 น. ปิดการจ่ายบัตรเลือกตั้ง
(3) การลงคะแนน สมาชิกแต่ละเขตลงคะแนนเสียงด้วยตนเอง และโดยวิธีลับ สมาชิก
แต่ละเขตลงคะแนนเลือกประธานกรรมการได้ไม่เกิน 1 คน   ในการใช้สทิ ธิลงคะแนน  
ให้สมาชิกแสดงบัตรประจ�ำตัวเพื่อรับบัตรเลือกตั้ง
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5. การประกาศผลการเลือกตั้ง
		 ประธานกรรมการ  สหกรณ์ฯจะประกาศผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด เรียงตามล�ำดับเป็น
                                    ประธานกรรมการ
ในกรณีผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ   มีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลากโดยผู้สมัครที่มี
คะแนนเท่ากัน  หากผูส้ มัครทีม่ คี ะแนนเท่ากันนัน้ ไม่มาหรือไม่อยูใ่ นสถานทีท่ ปี่ ระธานกรรมการเลือกตัง้
ก�ำหนด  ให้ประธานกรรมการเลือกตั้งจับสลากแทน
เสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม …………………………………….
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3.2 เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2566
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 62  บางคนอยู่ในต�ำแหน่งยังไม่ครบวาระ  จึงไม่เลือกตั้ง
อีก  บางคนอยู่ในต�ำแหน่งครบวาระแล้ว  ต้องเลือกตั้งดังมีรายละเอียด ดังนี้
ต�ำแหน่ง

วาระ/ปี ที่ด�ำรง
ต�ำแหน่ง (1 ต.ค. 64
– 30 ก.ย. 65)

ปี 2566

1. นายอักษร  สมภักดี

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

วาระที่ 2   ปีที่ 1

อยู่ต่อวาระที่ 2 ปีที่ 2

2. นายสมพงษ์  วงละคร

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

วาระที่ 2   ปีที่ 2

ครบวาระที่ 2

3. นายประหยัด  โพนสิงห์

รองประธานกรรมการ คนที่ 3

วาระที่ 1  ปีที่ 1

อยู่ต่อวาระที่ 1 ปีที่ 2

4. นายสมบูรณ์  สุบิน

กรรมการและเลขานุการ

วาระที่ 2  ปีที่ 1

อยู่ต่อวาระที่ 2 ปีที่ 2

5. นายสัมฤทธิ์  ไกยราช

กรรมการด�ำเนินการ

วาระที่ 2  ปีที่ 1

อยู่ต่อวาระที่ 2 ปีที่ 2

6. นายพุฒิพงศ์  พัวตนะ

กรรมการด�ำเนินการ

วาระที่ 1  ปีที่ 2

ครบวาระที่ 1

7. นายจินดา  อุปฮาด

กรรมการด�ำเนินการ

วาระที่ 1  ปีที่ 2

ครบวาระที่ 1

8. นางร�ำเพย  ทินกระโทก

กรรมการด�ำเนินการ

วาระที่ 1   ปีที่ 2

ครบวาระที่ 1

9. นายสุปรณิช  อุดมเพ็ญ

กรรมการด�ำเนินการ

วาระที่ 1   ปีที่ 2

ครบวาระที่ 1

10. นายสมหมาย หลาบหนองแสง

กรรมการด�ำเนินการ

วาระที่ 1   ปีที่ 2

ครบวาระที่ 1

11. นายสุวัฒ  ภาคีนุยะ

กรรมการด�ำเนินการ

วาระที่ 1   ปีที่ 2

ครบวาระที่ 1

12. นายสมบูรณ์  วิชิต

กรรมการด�ำเนินการ

วาระที่ 1  ปีที่ 1

อยู่ต่อวาระที่ 1 ปีที่ 2

13. นายพิทยา  บริจาค

กรรมการด�ำเนินการ

วาระที่ 1  ปีที่ 1

อยู่ต่อวาระที่ 1 ปีที่ 2

14. นางสาวสุภาพร  ศรีจันดา

กรรมการด�ำเนินการ

วาระที่ 1  ปีที่ 1

อยู่ต่อวาระที่ 1 ปีที่ 2

ที่

ชื่อ - สกุล
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จึงเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2565    ด�ำเนินการเลือกตั้งกรรมการ
ด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2566 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. 2565  และประกาศสหกรณ์ฯ  เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2566  ประกาศ  ณ  วันที่  30  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 ข้อ 7  ดังนี้
“ข้อ 7. เขตเลือกตั้งประธานกรรมการ หรือกรรมการด�ำเนินการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ
แบ่งเป็น  4  เขต  ดังนี้
เขต 1 ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น ข้าราชการ
ข้าราชการบ�ำนาญ และลูกจ้างประจ�ำในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
(2) สมาชิ ก ที่ เ คยสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ เ ป็ น
ข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญ และลูกจ้างประจ�ำ  ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
เขต 1 ซึ่งต่อมาย้ายไปปฏิบัติราชการหรือย้ายสังกัดหรือย้ายภูมิล�ำเนาไปนอกเขตจังหวัดหนองคาย
และจังหวัดบึงกาฬ
เขต 2 ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น ข้าราชการ
ข้าราชการบ�ำนาญ และลูกจ้างประจ�ำ ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
(2) สมาชิ ก ที่ เ คยสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ เ ป็ น
ข้าราชการ ข้าราชการบ�ำนาญ และลูกจ้างประจ�ำ  ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย
เขต 2 ซึ่งต่อมาย้ายไปปฏิบัติราชการ หรือย้ายสังกัดหรือย้ายภูมิล�ำเนาไปนอกเขตจังหวัดหนองคาย
และจังหวัดบึงกาฬ
เขต 3 ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น ข้าราชการ
ข้าราชการบ�ำนาญ และลูกจ้างประจ�ำในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
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สมาชิกที่เคยสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นข้าราชการ
ข้าราชการบ�ำนาญ และลูกจ้างประจ�ำ ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ซึง่ ต่อมาย้ายไปปฏิบตั ิ
ราชการ หรือย้ายสังกัดหรือย้ายภูมิล�ำเนาไปนอกเขตจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ
เขต 4 ประกอบด้วย สมาชิกทีเ่ ป็นข้าราชการ  ข้าราชการบ�ำนาญ  และลูกจ้างประจ�ำ
ของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
(1) ส�ำนักการศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย
(2) ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
(3) ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
หนองคาย 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�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด
หนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
(10) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย  และในจังหวัดบึงกาฬ
(11) และอื่น ๆ นอกเหนือจากสมาชิกสังกัดที่กล่าวมาแล้วใน เขต 1  เขต 2  เขต 3”
3. การด�ำเนินการเลือกตั้ง   เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเลือกตั้ง   ซึ่งเป็นผู้ได้รับ
การแต่งตั้งจากคณะกรรมการด�ำเนินการ  ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ พ.ศ. 2565   
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
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4. เขตปริมณฑล / สถานที่เลือกตั้ง / วิธีการเลือกตั้ง
(1) ก�ำหนดเขตที่ประชุมใหญ่สามัญ  ประกอบด้วย  2  ส่วนคือ  ภายในห้องประชุม  
และบริเวณรอบนอกห้องประชุมซึ่งก�ำหนดเป็นเขตปริมณฑล   การลงมติตาม
ระเบียบวาระการประชุมให้สมาชิกเข้ามาใช้สิทธิเพื่อยกมือภายในห้องประชุม
เท่านั้น
(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   1   คน
เขต 3 เลือกกรรมการได้ไม่เกิน  จ�ำนวน   2   คน
เขต 4 เลือกกรรมการได้ไม่เกิน  จ�ำนวน   1   คน
ในการใช้สิทธิลงคะแนน  ให้สมาชิกแสดงบัตรประจ�ำตัวเพื่อรับบัตรเลือกตั้ง
6. การประกาศผลการเลือกตั้ง
		 กรรมการด�ำเนินการ สหกรณ์ฯจะประกาศผู้ได้รับคะแนนรวมสูงสุด เรียงตามล�ำดับ
เท่ากับจ�ำนวนกรรมการด�ำเนินการในแต่ละเขต
เป็นกรรมการด�ำเนินการ
ในกรณีผลการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ   มีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลากโดยผู้สมัคร
ที่มีคะแนนเท่ากัน   หากผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากันนั้นไม่มาหรือไม่อยู่ในสถานที่ที่ประธานกรรมการ
เลือกตั้งก�ำหนด  ให้ประธานกรรมการเลือกตั้งจับสลากแทน
เสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม …………………………………….
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3.3 เรื่อง การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ�ำปี 2566 - 2567
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด  พ.ศ. 2565  ข้อ 104, 105  และ ข้อ 106
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 104 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล และเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านการเงิน การบัญชี การ
บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้
ผ่านการอบรม การตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรอง
หลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จ�ำนวนสี่คน หรือหนึ่งนิติบุคคล
ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้เลือกกันเองเป็นประธานหนึ่งคน มีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกิจการและให้ประกาศชื่อประธานผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุม
ใหญ่ทราบด้วย
ข้อ 105 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ การเลือกตั้งผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการให้เป็นไปตามขั้นตอน และวิธีการในระเบียบของสหกรณ์ โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่
ข้อ 106 การด�ำรงต�ำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต�ำแหน่งได้มีก�ำหนด
เวลาสองปีบัญชีสหกรณ์ เมื่อครบก�ำหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้
ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
คนใหม่
ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระอาจจะได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่อีกได้
แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน  
กรณี ผู ้ ต รวจสอบกิ จ การขาดจากการเป็ น ผู ้ ต รวจสอบกิ จ การก่ อ นครบวาระ ให้ ก� ำ หนด
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่เพือ่ เลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่ ในคราวประชุมใหญ่ครัง้ แรกหลัง
จากผู้ตรวจสอบกิจการคนนั้นขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ และนับวาระการด�ำรงต�ำแหน่งของ
ผู้แทนต่อเนื่องจากผู้ที่ตนมาด�ำรงต�ำแหน่ง  
บัดนี้   ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2564 - 2565  ครบก�ำหนดเวลา จึงต้องมีการ
เลือกตั้งใหม่ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด   ว่าด้วย   การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด พ.ศ. 2565
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
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ผู้ตรวจสอบกิจการ  เขต  3    จ�ำนวน  1  คน
ผู้ตรวจสอบกิจการ  เขต  4    จ�ำนวน  1  คน
2) คณะกรรมการเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ ให้เป็นคณะกรรมการเลือกตัง้ ชุดเดียวกัน
กับคณะกรรมการด�ำเนินการ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
3) การด�ำเนินการเลือกตั้ง   ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ ที่
ขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่  ข้อ 3, 4, 5
4) เขตเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อ 10 แห่งระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2565  และประกาศสหกรณ์ฯ  เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ และ
ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2566  ประกาศ  ณ  วันที่  30  สิงหาคม  พ.ศ. 2565 ข้อ 7  ดังนี้
“ข้อ 7. เขตเลือกตั้งประธานกรรมการ หรือกรรมการด�ำเนินการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการ
แบ่งเป็น  4  เขต  ดังนี้
		
เขต 1 ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น ข้าราชการ
ข้าราชการบ�ำนาญ และลูกจ้างประจ�ำในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
(2) สมาชิกที่เคยสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นข้าราชการ
ข้าราชการบ�ำนาญ และลูกจ้างประจ�ำ ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ซึ่งต่อมา
ย้ายไปปฏิบตั ริ าชการหรือย้ายสังกัดหรือย้ายภูมลิ ำ� เนาไปนอกเขตจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ
		
เขต 2 ประกอบด้วย
(1) สมาชิ ก สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ เ ป็ น ข้ า ราชการ
ข้าราชการบ�ำนาญ และลูกจ้างประจ�ำ ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
(2) สมาชิกที่เคยสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นข้าราชการ
ข้าราชการบ�ำนาญ และลูกจ้างประจ�ำ ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ซึ่งต่อมา
ย้ายไปปฏิบตั ริ าชการ หรือย้ายสังกัดหรือย้ายภูมลิ ำ� เนาไปนอกเขตจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ
		
เขต 3 ประกอบด้วย
(1) สมาชิ ก สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ เ ป็ น ข้ า ราชการ
ข้าราชการบ�ำนาญ และลูกจ้างประจ�ำในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
สมาชิกที่เคยสังกัด ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นข้าราชการ
ข้าราชการบ�ำนาญ และลูกจ้างประจ�ำ ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ซึง่ ต่อมาย้ายไปปฏิบตั ิ
ราชการ หรือย้ายสังกัดหรือย้ายภูมิล�ำเนาไปนอกเขตจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ
		
เขต 4 ประกอบด้วย  สมาชิกที่เป็นข้าราชการ  ข้าราชการบ�ำนาญ  และลูกจ้างประจ�ำ
ของหน่วยงาน ดังต่อไปนี้
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(1) ส�ำนักการศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย
(2) ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย และในจังหวัดบึงกาฬ
    
(3) ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย
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) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย  และในจังหวัดบึงกาฬ
(11) และอื่น ๆ นอกเหนือจากสมาชิกสังกัดที่กล่าวมาแล้วใน เขต 1  เขต 2  เขต 3”
5) การประกาศผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ   สหกรณ์ฯจะประกาศผู้ได้รับคะแนนรวม
สูงสุด เรียงตามล�ำดับเท่ากับจ�ำนวนผู้ตรวจสอบกิจการในแต่ละเขตเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ อยู่ใน
ต�ำแหน่ง 2  ปี จากปี 2566  - 2567
ในกรณีผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ   มีคะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลากโดยผู้สมัครที่มี
คะแนนเท่ากัน  หากผู้สมัครที่มีคะแนนเท่ากันนั้นไม่มาหรือไม่อยู่ในสถานที่ที่ประธานกรรมการเลือก
ตั้งก�ำหนด  ให้ประธานกรรมการเลือกตั้งจับสลากแทน
เสนอเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม …………………………………….
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หาดค�ำสมบูรณ์ อ�ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ที่มา : https://www.facebook.com/mahatsachansakon/ , https://www.facebook.com/dpgmaster

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

การรายงานกิจการทั่วไปและการเงิน
การด�ำเนินงานด้านเงินทุนอื่น ๆ
การด�ำเนินงานด้านกิจการอื่น ๆ
รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
ประจ�ำปี 2565
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2565 ผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจ�ำปี 2564-2565 และประกาศการแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา
และผู้ ให้การสนับสนุนกิจการสหกรณ์ ประจ�ำปี 2565
รายงานผลประโยชน์ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการด�ำเนินการ
ผู้จัดการ ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ ปี 2565
ข้อร้องเรียนและผลของข้อร้องเรียน
แจ้งผลการขาดคุณสมบัติประธานกรรมการตามค�ำแนะน�ำของนายทะเบียนสหกรณ์
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ระเบียบวาระที่

4

เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
4.1 เรื่อง การรายงานกิจการทั่วไปและการเงิน						
						
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ำกัด   ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2504 และได้เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2504  เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 62  ปี
แล้ว กิจการของสหกรณ์ได้เจริญก้าวหน้า  เติบโตอย่างมั่นคงมาตลอด  ผลการด�ำเนินงานของปี 2565    
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  ดังนี้
						
รายการ
1)  จ�ำนวนสมาชิก  (คน)
2)  จ�ำนวนสมาชิกสมทบ  (คน)
3) ทุนเรือนหุ้น
ประเภทสามัญ (บาท)
4) ทุนเรือนหุ้น ประเภทสมทบ (บาท)
5) ทุนส�ำรอง และทุนอื่น ๆ (บาท)
6) เงินรับฝาก (บาท)
7) เงินให้กู้อยู่กับสมาชิกเมื่อสิ้นปี (บาท)
8) เงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น(บาท)
9) ก�ำไรสุทธิ (บาท)

ปี 2564
ปี 2565
6,491 6,570
457 460
3,361,366,250 - 3,420,962,000
415,565,790
463,691,746
1,402,335,580
7,251,897,834
1,609,160,000
312,149,546

-

-

เพิ่ม / ลด
+ 79 +3 + 59,595,750 -

- 410,114,960 - 5,450,830
96 497,638,594 56 + 33,946,847
13 1,671,949,880 21 + 269,614,300
83 7,847,341,759 66 + 595,443,924
- 1,746,680,000 - + 137,520,000
10 296,464,173 82 - 15,685,372

60
08
83
28

							
มีรายละเอียดประกอบดังนี้
4.1.1 สมาชิกประเภทสามัญ		
จ�ำนวนสมาชิกเมื่อต้นปี
6,491 คน
สมาชิกเพิ่มระหว่างปี
211  คน
สมาชิกลดระหว่างปี
132  คน
     - ลาออก
53  คน
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- ให้ออก
  
1  คน
- ถึงแก่กรรม
52  คน
      - โอนสมาชิกภาพไปสหกรณ์อื่น
26  คน
				 จ�ำนวนสมาชิกเมื่อสิ้นปี 2565		
6,570 คน
			
สมาชิกประเภทสมทบ			
จ�ำนวนสมาชิกเมื่อต้นปี
457 คน
สมาชิกเพิ่มระหว่างปี
19  คน
สมาชิกลดระหว่างปี
16  คน
- ลาออก
16  คน
จ�ำนวนสมาชิกสมทบเมื่อสิ้นปี 2565
460 คน
			 รวมจ�ำนวนสมาชิกทั้ง 2 ประเภท ณ วันสิ้นปี 7,030 คน
จ�ำนวนสมาชิกที่เป็นหนี้สหกรณ์
5,084  คน
คิดเป็นร้อยละ 72.32
จ�ำนวนสมาชิกที่ไม่เป็นหนี้
1,946  คน
คิดเป็นร้อยละ 27.68
4.1.2 ทุนเรือนหุ้น
		
ทุนเรือนหุ้นประเภทสามัญเมื่อต้นปี
หุ้นเพิ่มระหว่างปี
ถอนหุ้นระหว่างปี
หุ้นคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2565
		
ทุนเรือนหุ้นประเภทสมทบเมื่อต้นปี
หุ้นเพิ่มระหว่างปี
ถอนหุ้นระหว่างปี
หุ้นคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 2565

3,361,366,250.00 บาท
124,122,810.00  บาท
64,527,060.00  บาท
3,420,962,000.00 บาท
415,565,790.00 บาท
2,141,370.00  บาท
7,592,200.00  บาท
410,114,960.00 บาท

4.1.3 ทุนส�ำรองและทุนอื่น ๆ  ได้แก่   ทุนส�ำรอง  ทุนสวัสดิการ  ทุนรักษาระดับอัตรา
เงินปันผล ทุนสาธารณประโยชน์ ทุนสะสมเพื่อขยายงานสหกรณ์
			 ทุนเมื่อต้นปี
463,691,746.96 บาท
เพิ่มระหว่างปี
38,520,787.60  บาท
ลดระหว่างปี
4,573,940.00  บาท
			 ทุนเมื่อสิ้นปี 2565
497,638,594.56 บาท
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ทุนส�ำรอง
472,317,912.34  บาท
ทุนสวัสดิการ
18,791,772.20  บาท
ทุนรักษาระดับเงินปันผล
4,482,938.11  บาท
ทุนสาธารณประโยชน์  
199,367.25  บาท
ทุนจัดตั้งส�ำนักงานหรือกองทุนต่าง ๆ 407,900.00  บาท
ทุนศึกษาอบรม
1,438,704.66  บาท
4.1.4 เงินรับฝาก
		
เงินรับฝากเมื่อต้นปี
รับฝากระหว่างปี
ถอนระหว่างปี
		
เงินรับฝากคงเหลือเมื่อสิ้นปี
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากประจ�ำ
เงินฝากออมทรัพย์ ATM
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
(สหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ)

1,402,335,580.13 บาท
732,276,911.71  บาท
462,662,611.63  บาท
1,671,949,880.21 บาท
13,279,440.15  บาท
1,650,706,616.58  บาท
4,092,680.94  บาท
3,708,659.27  บาท
162,483.27  บาท

4.1.5 เงินให้กู้แก่สมาชิก
		
เงินให้กู้คงเหลือเมื่อต้นปี
7,251,897,834.83 บาท
		
ให้ก้เู พิ่มระหว่างปี
4,077,118,584.46  บาท
เงินกู้สามัญ 1,251 สัญญา
1,930,542,000.00  บาท
เงินกู้ฉุกเฉิน 469 สัญญา
18,034,763.00  บาท
เงินกู้ฉุกเฉิน ATM สัญญา
-  บาท
			
เงินกู้สามัญเพื่อการด�ำรงชีพ 2,613 สัญญา 2,021,276,851.46  บาท
เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือสมาชิก 2,395 สัญญา 84,061,970.00   บาท
เงินกู้พิเศษเพื่อการโอนหนี้ 6 สัญญา
23,203,000.00   บาท
รับช�ำระคืนระหว่างปี
            3,481,674,659.63    บาท
		
เงินให้กู้อยู่กับสมาชิกเมื่อสิ้นปี
7,847,341,759.66 บาท
เงินกู้สามัญ 4,579  สัญญา
5,888,226,438.40  บาท
เงินกู้ฉุกเฉิน 162  สัญญา
4,751,158.75  บาท
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เงินกู้ฉุกเฉิน ATM  2  สัญญา
112,981.25  บาท
เงินกู้สามัญเพื่อการด�ำรงชีพ 3,388  สัญญา 1,930,975,591.51  บาท
			
			
เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือสมาชิก 10 สัญญา
72,589.75  บาท
					 เงินกู้พิเศษเพื่อการโอนหนี้ 6  สัญญา     23,203,000.00  บาท
4.1.6 เงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น
		
1) เงินกู้คงเหลือเมื่อต้นปี
1,609,160,000.00 บาท
กู้เพิ่มระหว่างปี
2,000,000,000.00  บาท
จ่ายช�ำระ  ระหว่างปี
1,862,480,000.00  บาท
			 เงินกู้คงเหลือเมื่อสิ้นปี
1,746,680,000.00 บาท
สถาบันการเงินที่สหกรณ์กู้ (คงเหลือ)
สอ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำกัด   
- ระยะกลาง 207,600,000.00  บาท
ดอกเบี้ย = 3.35 %
				- ระยะกลางพิเศษ 480,000,000.00  บาท
ดอกเบี้ย = 2.90 %
สอ. วชิรพยาบาล จ�ำกัด   
- ระยะยาว  
368,080,000.00  บาท
ดอกเบี้ย = 2.75 %
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด   
- ระยะกลาง   491,000,000.00  บาท
ดอกเบี้ย = 3.10 %
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด  สาขาหนองคาย ตั๋วสัญญาใช้เงิน   
100,000,000.00  บาท
ดอกเบี้ย = 3.05 %
ธนาคารออมสิน จ�ำกัด  สาขาหนองคาย ตั๋วสัญญาใช้เงิน   
100,000,000.00  บาท
ดอกเบี้ย = 3.00 %
		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 = 6.25 %
ธนาคารกรุงเทพ  จ�ำกัด   สาขามิตรภาพ
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วงเงินไม่เกิน      5,000,000.00  บาท   ดอกเบี้ย MOR = 6.25 %
ธนาคารออมสิน   อ. เมืองหนองคาย
วงเงินไม่เกิน     15,000,000.00  บาท   ดอกเบี้ย MOR -1 =  4.995 %
			
							
เสนอเพื่อทราบ							
							
มติที่ประชุม.....................................................................................					
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4.2 การด�ำเนินงานด้านเงินทุนอื่น ๆ
4.2.1 เงินทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก
ในรอบปี 2565  สหกรณ์ได้จ่ายเงินสวัสดิการส�ำหรับสมาชิก เป็นเงินทั้งสิ้น 35,693,800.00
บาท (สามสิบห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)
1) กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม  จ�ำนวน 52 ราย
เป็นเงิน   28,321,000.00   บาท
2) กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ  (60 ปี)
1 ตุลาคม 2564    จ�ำนวน 233 ราย
เป็นเงิน     5,205,000.00 บาท
3) กรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย
                จ�ำนวน 22 ราย  
เป็นเงิน       365,700.00 บาท
4) กรณีเป็นสมาชิก 10 ปี ขึ้นไปแล้วลาออกจากสมาชิก
     จ�ำนวน - ราย
เป็นเงิน
         - บาท
5) ของขวัญครบรอบวันเกิดส�ำหรับสมาชิกเป็นเงินหุ้นเพิ่ม
- รายปี ๆ ละ 10 หุ้น  (หุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน  100 บาท)
จ�ำนวน 6,505 คน
เป็นเงิน       650,500.00 บาท
6) สวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตร  จ�ำนวน  500 ราย เป็นเงิน     1,000,000.00 บาท  
7) เงินสนับสนุนการจัดงานวันครูและอื่นๆ
เป็นเงิน       105,600.00 บาท  
8)  เงินสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เป็นเงิน         46,000.00 บาท
4.2.2 เงินทุนเพื่อสาธารณประโยชน์
ในรอบปี  2565  สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์  ดังนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น 51,000.00  บาท  (ห้าหมื่นหนึ่งพันบาท)
		 ยอดยกมาจาก 30 กันยายน 2564		
367.25 บาท
รับจากจัดสรรก�ำไรสุทธิปี  2565    
250,000.00   บาท
		
รวมรับ		
250,367.25 บาท
1)  จ่ายสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ สพป.บึงกาฬ
10,000.00 บาท
2)  ร่วมท�ำบุญถวายผ้าพระกฐินหน่วยงานต่าง ๆ 13 หน่วยงาน 36,000.00 บาท
3)  ร่วมท�ำบุญสร้างพระพุทธรูป สพป.บึงกาฬ
5,000.00 บาท
				 รวมจ่าย		
51,000.00 บาท
เสนอเพื่อทราบ
มติที่ประชุม………………………………………………………….
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4.3 การด�ำเนินงานด้านกิจกรรมอื่น ๆ

4.3.1 การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ คือ
1) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ�ำกัด
23  พฤศจิกายน  2564
2) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสกลนคร จ�ำกัด
26  พฤศจิกายน  2564
3) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูขอนแก่น จ�ำกัด
5  สิงหาคม 2565
4) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาญจนบุรี จ�ำกัด
11  สิงหาคม  2565
5) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ�ำกัด
26  สิงหาคม  2565
6)  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ�ำกัด
27  กันยายน  2565
4.3.2 การประชุมอบรม / สัมมนา / ฝึกอบรม
		 1)  ส่งคณะกรรมการด�ำเนินการ  ผูต้ รวจสอบกิจการ  และเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ฯ  เข้าประชุม
/ สัมมนา / ฝึกอบรม  ตามความจ�ำเป็น  และตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  ดังนี้
-  คณะกรรมการด�ำเนินการ
9     ครั้ง
-  ผู้ตรวจสอบกิจการ
2     ครั้ง
-  เจ้าหน้าที่สหกรณ์
5     ครั้ง
4.3.3 รายงานจ�ำนวนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
			 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย   จ�ำกัด   ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)  และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  ณ 30 กันยายน 2565  มี
จ�ำนวนสมาชิก ดังนี้
1.  สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  (สสอค.) จ�ำนวน
2,831 คน
- เพิ่มระหว่างปี
จ�ำนวน
   31   คน
- ขออุทธรณ์คืนสภาพสมาชิก
จ�ำนวน
     - คน
- โอนไป
จ�ำนวน
     -   คน
- โอนมา
จ�ำนวน
     3   คน
- เสียชีวิต
จ�ำนวน
19 คน
- ลาออก
จ�ำนวน
5 คน
- ให้ออก (ขาดส่งเงินสงเคราะห์)
จ�ำนวน
     2 คน
            คงเหลือ
จ�ำนวน
2,839 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

1,812 คน
     17   คน  
      1 คน
      1   คน
-   คน
      7 คน
1 คน
      - คน
1,821 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   จ�ำนวน 14 ราย  
- ปี 2563   
จ�ำนวน 5 ราย  ช�ำระหนี้หมด  จ�ำนวน  3  ราย
  อยู่ในระหว่างผู้กู้ - ผู้ค�้ำประกันขอผ่อนช�ำระหนี้ตามค�ำพิพากษาของศาล
- ปี 2564   
จ�ำนวน 3 ราย  ช�ำระหนี้หมด  จ�ำนวน  1  ราย
2) คดีใหม่ ปี 2565   
เสนอเพื่อทราบ
มติที่ประชุม………………………………………………………….
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4.4

รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ประจ�ำปี 2565

รายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ประจ�ำปี 2565
ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2565
************************
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
ตามที่คณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการได้เข้าตรวจการด�ำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองคาย  จ�ำกัด  เป็นประจ�ำทุกๆ เดือน จนสิ้นสุดปีทางบัญชีสิ้นสุด วันที่  30  กันยายน  2565  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. ผลการตรวจสอบ
		
3.1 ผลการด�ำเนินงาน
- สหกรณ์มีสมาชิกต้นปี  6,491 คน ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น  211  คน สมาชิก
ลดลงระหว่างปี 132  คน  สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี  6,570  คน
- สหกรณ์มีทุนด�ำเนินงาน  8,062,432,162.98  บาท
- สหกรณ์มรี ายได้ทงั้ สิน้   473,855,094.74  บาท ค่าใช้จา่ ย  177,390,920.92  บาท
- มีก�ำไรสุทธิ  296,464,173.82  บาท ลดลงจากปีก่อน  15,685,372.28  บาท  
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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�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
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 �ำนาจตามทีก่ 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
         3.4.2.2 ผู้ที่ท�ำหน้าที่ตรวจสอบค�ำขอกู้และสัญญาค�้ำประกันให้เป็นไปตาม
					
ระเบียบของสหกรณ์ก่อนส่งให้กรรมการอนุมัติ
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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�ำนวนเงินกู้ที่จ่ายแก่ผู้กู้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติไว้
         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  10,545,500.00 บาท
         2. หุ้น ธ.ก.ส. จ�ำนวน  100.00  บาท
		
3. หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต  จ�ำกัด จ�ำนวน  200,000.00  บาท
         4. หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย  จ�ำกัด  จ�ำนวน  66,540.00  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
732,276,911.71 บาท
		 สมาชิกประเภทสามัญ
         1. เงินรับฝากออมทรัพย์
จ�ำนวน
   63,428,244.00  บาท
2. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
จ�ำนวน
   403,343,715.11  บาท
         3. เงินรับฝากประจ�ำ
จ�ำนวน             2,606,635.54  บาท
4. เงินรับฝากออมทรัพย์ ATM
จ�ำนวน         4,925,484.50  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

1,457,366.47  บาท
256,495,310.26  บาท
        20,155.83  บาท
1,671,949,880.21 บาท
  12,976,602.21  บาท
1,009,860,342.55  บาท
4,072,680.94    บาท
   3,708,659.27  บาท
       302,837.94  บาท
640,846,274.03  บาท
         20,000.00  บาท
162,483.27  บาท

3.7 ด้านหนี้สิน
ในรอบปีงบประมาณ 2565  สหกรณ์ได้กู้ยืมเงินในกิจการของสหกรณ์อื่นและมีการช�ำระหนี้
ที่กู้ยืมในรอบปีคงเหลือยอดหนี้ในวันสิ้นปี ดังนี้
			 1. สอ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จ�ำกัด คงเหลือ
687,600,000.00  บาท
			 2. สอ. วชิรพยาบาล  จ�ำกัด
คงเหลือ       368,080,000.00  บาท
			 3. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด  คงเหลือ      491,000,000.00    บาท
4. ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (ตั๋วสัญญาใช้เงิน) คงเหลือ       100,000,000.00  บาท
5. ธนาคารออมสินหนองคาย (ตั๋วสัญญาใช้เงิน) คงเหลือ      100,000,000.00  บาท
            ในรอบปีงบประมาณ 2565  สหกรณ์ได้ท�ำสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงิน อื่นดังนี้
   
1. สอ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จ�ำกัด
- ระยะกลาง
300,000,000.00  บาท
- ระยะกลางพิเศษ
500,000,000.00  บาท
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		 2. ตั๋วสัญญาใช้เงิน 			
				- ธนาคารออมสินหนองคาย
300,000,000.00  บาท
				- ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด
400,000,000.00  บาท
   
3. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
				- ระยะกลาง
500,000,000.00  บาท
3.8 ด้านทุน
		 3.8.1 ทุนเรือนหุ้น
				 สมาชิกประเภทสามัญ
				 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น วันสิ้นปี 64 จ�ำนวน
3,361,366,250.00  บาท
เพิ่มระหว่างปี 65
จ�ำนวน
124,122,810.00  บาท
ลดระหว่างปี 65
จ�ำนวน
64,526,860.00  บาท
คงเหลือ วันสิ้นปี 65
จ�ำนวน
3,420,962,200.00  บาท
สมาชิกประเภทสมทบ
สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น วันสิ้นปี 64 จ�ำนวน
415,565,790.00  บาท
เพิ่มระหว่างปี 65
จ�ำนวน
2,141,170.00  บาท
ลดระหว่างปี 65
จ�ำนวน
7,592,200.00  บาท
คงเหลือ วันสิ้นปี 65
จ�ำนวน
410,114,760.00  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
2.  นายอาทิตย์
3.  นายพินิจ      
4.  นายองค์อาจ

ดอนเกิด
อัมไพ
งามวิเศษ
ธาตุวิสัย

ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ/ เลขานุการ

		 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม..........................................................................................................................................
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4.5

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

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ำกัด  ได้ท�ำการประชุมใหญ่สามัญ  ประจ�ำปี  
2564 ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 และได้ด�ำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ 2565 นั้น
สหกรณ์ได้ประกาศผลการเลือกตัง้ แล้วนัน้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 62
ครั้งที่ 1/2565   วันที่ 10 มกราคม 2565   เห็นชอบให้ประกาศรายชื่อคณะกรรมการด�ำเนินการ
ประจ�ำปี 2565  และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ที่ปรึกษาสหกรณ์  ประจ�ำปี 2565 ดังนี้
1. ประกาศรายชื่อคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี  2565
2. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งรองประธานกรรมการ  เลขานุการ  และ
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอื่น
3. ประกาศรายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2564 – 2565
4. ประกาศการแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, ที่ปรึกษา และผู้ให้การสนับสนุนกิจการ
สหกรณ์ ประจ�ำปี 2565
รายละเอียดตามประกาศหน้าถัดไป
เสนอเพื่อทราบ
มติที่ประชุม....................................................................................
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
เรื่อง รายชื่อคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
ชุดที่ 62 ประจ�ำปีงบประมาณ 2565
------------------------ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด  ได้ประชุมใหญ่สามัญ  ประจ�ำปี 2564
ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565   และมีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 62
ประจ�ำปีงบประมาณ 2565  นั้น
บัดนี้  ที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ  ชุดที่  62   เมื่อการประชุม ครั้งที่ 1/2565  
วันที่ 10 มกราคม 2565  ได้เลือกตั้งระหว่างกันเองขึ้นเพื่อให้มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานกรรมการ  
เลขานุการ  ตามข้อบังคับ ข้อ 67  เพือ่ ปฏิบตั งิ านด้านต่าง ๆ ตามข้อบังคับของสหกรณ์  ดังรายชือ่ ต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายอนันต์  พันนึก
นายอักษร  สมภักดี
นายสมพงษ์  วงละคร
นายประหยัด  โพนสิงห์
นายสมบูรณ์  วิชิต
นายสัมฤทธิ์  ไกยราช
นายจินดา  อุปฮาด
นายพุฒิพงศ์  พัวตนะ
นางร�ำเพย  ทินกระโทก
นายสุปรณิช  อุดมเพ็ญ
นายสมหมาย  หลาบหนองแสง   
นายสุวัฒ  ภาคีนุยะ
นายพิทยา  บริจาค
นางสาวสุภาพร  ศรีจันดา
นายสมบูรณ์  สุบิน

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่  10  มกราคม  พ.ศ. 2565
							

(นายอนันต์ พันนึก)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด

เรื่อง การเลือกตั้งรองประธานกรรมการ เลขานุการ และการแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น
เพื่อปฏิบัติงานตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
ประจ�ำปีงบประมาณ 2565

------------------------------------		
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด  ได้ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2564   
เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 และมีการเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ฯ ชุดที่ 62 ประจ�ำปี 2565  นั้น
บัดนี้  ที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ครั้งที่  1/2565  วันที่ 10 มกราคม 2565  
ได้เลือกตั้งระหว่างกันเองขึ้นเพือ่ ให้มีผู้ด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานกรรมการ  เลขานุการ  ตามข้อบังคับ
ข้อ 67   และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการอื่นขึ้น เพื่อปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ตามข้อบังคับของ
สหกรณ์ ข้อ 75, 77, 79  และข้อ 81  บุคคลผู้ได้รับการเลือกตั้ง และแต่งตั้ง มีดังต่อไปนี้

  
  

การเลือกตั้ง รองประธานกรรมการ และเลขานุการ
นายอักษร  สมภักดี
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
นายสมพงษ์  วงละคร
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
นายประหยัด  โพนสิงห์
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
นายสมบูรณ์  สุบิน
กรรมการและเลขานุการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการอื่น

คณะกรรมการอ�ำนวยการ
นายอนันต์  พันนึก
ประธานกรรมการ
นายอักษร  สมภักดี
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
นายสมพงษ์  วงละคร
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
  
นายประหยัด  โพนสิงห์
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
  
นายสมบูรณ์  สุบิน
กรรมการและเลขานุการ
		
มีอำ� นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการอ�ำนวยการ ตามข้อบังคับ ข้อ 75 และ 76
คณะกรรมการเงินกู้
นายสุวัฒ  ภาคีนุยะ
ประธานกรรมการ
นายสุปรณิช  อุดมเพ็ญ
กรรมการ
นายพุฒิพงศ์  พัวตนะ
กรรมการ
นางร�ำเพย  ทินกระโทก
กรรมการ
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น.ส.สุภาพร  ศรีจันดา
กรรมการและเลขานุการ  
		
มีอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ตามข้อบังคับ ข้อ 77 และข้อ 78
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
นายสมบูรณ์  วิชิต
ประธานกรรมการ
นายสุปรณิช  อุดมเพ็ญ
กรรมการ
นายจินดา  อุปฮาด
กรรมการ
นายสุวัฒ  ภาคีนุยะ
กรรมการ
นายพิทยา  บริจาค
กรรมการและเลขานุการ
		
มีอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ตามข้อบังคับ
ข้อ 79 และข้อ 80
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายจินดา  อุปฮาด
ประธานกรรมการ
นายสัมฤทธิ์  ไกยราช
กรรมการ
นายพิทยา  บริจาค
กรรมการ
นางสาวสุภาพร  ศรีจันดา
กรรมการ
นายสมหมาย  หลาบหนองแสง กรรมการและเลขานุการ
		
มีอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามข้อบังคับ ข้อ 81
คณะกรรมการสวัสดิการ
นายสัมฤทธิ์  ไกยราช
ประธานกรรมการ
นางร�ำเพย  ทินกระโทก
กรรมการ
นายสมหมาย  หลาบหนองแสง กรรมการ
นายพุฒิพงศ์  พัวตนะ
กรรมการ
นายสวัสดิ์  มูลศรี
กรรมการและเลขานุการ
		
มีอำ� นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสวัสดิการ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูหนองคาย จ�ำกัด ว่าด้วย สวัสดิการส�ำหรับสมาชิก
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565
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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.  นายเอนก  ดอนเกิด
2.  นายพินิจ  งามวิเศษ
3.  นายอาทิตย์  อัมไพ
4.  นายองค์อาจ  ธาตุวิสัย

ผู้ตรวจสอบกิจการ เขต  1
ผู้ตรวจสอบกิจการ เขต  2
ผู้ตรวจสอบกิจการ เขต  3
ผู้ตรวจสอบกิจการ เขต  4

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่   30   ตุลาคม  พ.ศ. 2563

						

(นายเจริญ สอนค�ำหาญ)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ำกัด
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เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา และผู้ให้การสนับสนุนกิจการสหกรณ์
ประจ�ำปีงบประมาณ 2565
-------------------------

อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ำกัด  ข้อ 95 ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ำกัด  ว่าด้วย  ที่ปรึกษา และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  พ.ศ. 2544  ข้อ 5, 6, 7  
และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 62 ประชุมครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่ 10 มกราคม
2565  ได้แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ที่ปรึกษา  และผู้ให้การสนับสนุนกิจการสหกรณ์  ประจ�ำปีงบประมาณ
2565  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
ผู้ให้การสนับสนุนกิจการสหกรณ์
1.  ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย
2.  ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
3.  ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย
4.  นายทวี  รัตนา
5.  นายธีระวุฒิ  เจริญราษฎร์
มีหน้าที่ให้ความเห็น  ค�ำแนะน�ำ  แก้ปัญหา  ช่วยเหลือ  และสนับสนุนในการด�ำเนินงานทั่วไป
ของสหกรณ์ และแสวงหาความร่วมมือจากสมาชิกหน่วยงานต่าง ๆ  เพื่อพิจารณางานของสหกรณ์
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่   10   มกราคม  พ.ศ. 2565    
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4.6

รายงานผลประโยชน์และค่าตอบแทน ของคณะกรรมการ ผู้จัดการ
ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ ปี 2565

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 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) สหกรณ์ฯได้จ่ายผล
ประโยชน์และค่าตอบแทนแก่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ�ำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาสหกรณ์
รายละเอียดตามเอกสารน�ำเสนอหน้าถัดไป
เสนอเพื่อทราบ
มติที่ประชุม....................................................................
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รายงานค่าตอบแทนตามกฎกระทรวง
			
ลำ�ดับ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

ชื่อ - นามสกุล
ดร.อนันต์ พันนึก
นายอักษร สมภักดี
นายสมพงษ์ วงละคร
นายประหยัด โพนสิงห์
นายสมบูรณ์ สุบิน
นายสมบูรณ์ วิชิต
นายสุปรณิช อุดมเพ็ญ
นายจินดา อุปฮาด
นายสมหมาย หลาบหนองแสง
นายสัมฤทธิ์ ไกยราช
นายสุวัฒ ภาคีนุยะ
นายพุฒิพงศ์ พัวตนะ
นางรำ�เพย ทินกระโทก
นายพิทยา บริจาค
นางสุภาพร ศรีจันดา
นายสวัสดิ์ มูลศรี
นายเจริญ สอนคำ�หาญ
นายชูศักดิ์ สุทธศรี
นายไพทูรย์ บริจาค
นายสุระสิทธิ์ คะลีล้วน
นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร
ดร.อัมพร พินะสา
นายสะอาด แสงรัตน์
นายมติชน มูลสูตร
ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์
นายพลชัย ชุมปัญญา

เงินโบนัส

เงินเดือน/เงินประจำ�
ตำ�แหน่ง

251,391.66
271,391.67
251,391.67
251,391.66
251,391.67
251,391.66
251,391.67
251,391.66
251,391.67
251,391.66

129,431.31
281,391.67
271,391.67
271,391.67
271,391.67
251,391.67

847,860.00

ค่าเบี้ยประชุม/
รวมทั้งสิ้น
ค่าตอบแทน
36,526.00
36,526.00
220,294.00 471,685.66
232,066.00 503,457.67
125,696.00 125,696.00
161,640.00 413,031.67
88,448.00
88,448.00
194,814.00 446,205.66
131,264.00 382,655.67
163,432.00 414,823.66
122,360.00 373,751.67
131,000.00 382,391.66
98,120.00 349,511.67
125,950.00 377,341.66
61,020.00
61,020.00
51,840.00
51,840.00
182,704.00 1,159,995.31
105,158.00 386,549.67
112,330.00 383,721.67
95,410.00 366,801.67
87,160.00 358,551.67
79,840.00 331,231.67
12,000.00
12,000.00
13,150.00
13,150.00
3,334.00
3,334.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
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ลำ�ดับ
ที่
27.
28.
29.
30.

ชื่อ - นามสกุล
นายกานนท์ แสนเภา
นายเดชวิชัย พิมพ์โคตร
นายทวี รัตนา
นายธีระวุฒิ เจริญราษฎร์
รวม

เงินโบนัส

4,010,306.31

เงินเดือน/เงินประจำ�
ตำ�แหน่ง

847,860.00

ค่าเบี้ยประชุม/
รวมทั้งสิ้น
ค่าตอบแทน
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
8,000.00
9,150.00
9,150.00
2,684,706.00 7,542,872.31

4.7 ข้อร้องเรียน และผลของข้อร้องเรียน
ตาม กฎกระทรวง การด�ำเนินงานและการก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 หมวด 4 ด้านการก�ำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ข้อ 14 ในการ
ประชุมใหญ่ นอกจากเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบเป็นปกติแล้ว สหกรณ์ต้องแจ้งเรื่อง ดังต่อไปนี้
(2) ข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกด�ำเนินคดี   การถูกร้องเรียน และถูกลงโทษ
ของสหกรณ์ ในรอบปีบญ
ั ชีทผี่ า่ นมา พร้อมทัง้ แผนหรือแนวทางการป้องกันไม่ให้ถกู ร้องทุกข์กล่าวโทษ
ถูกด�ำเนินคดี  ถูกร้องเรียน และถูกลงโทษดังกล่าวอีก
จากบทบัญญัติดังกล่าวนั้น ในรอบปีบัญชี 2565 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย
จ�ำกัด พบข้อร้องเรียนจ�ำนวน 1 เรื่อง  และถูกด�ำเนินคดี 1 คดี โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเด็นข้อร้องเรียน การขอคัดค้านการจัดระเบียบวาระการประชุมใหญ่วิสามัญ
เพื่อแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
โดยสมาชิกได้ส่งหนังสือร้องเรียนเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ซึ่งมีประเด็นคัดค้าน
7 ประเด็นดังนี้
1. ผู้ร้องเรียนเห็นว่า เมื่อกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีความเห็นให้ประธานกรรมการสหกรณ์
พ้นจากต�ำแหน่ง โดยคงเหลือกรรมการด�ำเนินการอีก 14 คน จึงไม่สามารถ ด�ำเนินกิจการสหกรณ์ได้
เพราะขาดองค์ประกอบส�ำคัญ คือ ประธานกรรมการ แต่สหกรณ์ มีการจัดประชุมคณะกรรมการจึง
ถือว่ามิชอบตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และผู้ร้องเรียนเห็นว่าการท�ำนิติกรรมหรือสัญญา
ต่าง ๆ ของกรรมการต้องมีผลเป็นโมฆะ รวมทั้งการจัดประชุมวิสามัญเพื่อจัดท�ำข้อบังคับฉบับใหม่
จ�ำนวน 120 ข้อ และข้อบังคับทีส่ มาชิกสหกรณ์ขอยกเลิก ในข้อ 70(9) ด้วย โดยผูร้ อ้ งเห็นว่าการด�ำเนิน
การที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ควรด�ำเนินการหลังจากได้ผู้ด�ำรงประธานกรรมการสหกรณ์ก่อน
2.  ผูร้ อ้ งเรียนเห็นว่า ให้ยกเลิกค่าใช้จา่ ยการเดินทาง (ค่ารถแท็กซี่ ค่าโดยสารเครือ่ งบิน)
ของประธานกรรมการและกรรมการด�ำเนินการ เพราะเป็นงานในหน้าทีแ่ ละคณะกรรมการด�ำเนินการ
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สหกรณ์ได้ก�ำหนด ระเบียบการจ่ายค่าใช้จ่ายการเดินทางมาท�ำงานที่ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองคาย จ�ำกัด ขึ้นมา โดยไม่มีอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
3. ผู้ร้องเห็นว่าเมื่อไม่มีประธานกรรมการ กรรมการที่มีอยู่ไม่สามารถด�ำเนินกิจการ
สหกรณ์ได้ การท�ำนิติกรรม สัญญา จะมีผลเป็นโมฆะ โดยผู้ร้องขอให้ผู้ตรวจสอบกิจการรายงาน
ผลการตรวจสอบสหกรณ์แยกต่างหากจากผู้ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองคาย และให้เสนอวิธีการ
แก้ไขนิตกิ รรมสัญญาทีเ่ ป็นโมฆะให้เป็นนิตกิ รรมสัญญาทีส่ มบูรณ์ตามกฎหมาย ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการ
ด�ำเนินการ ในขณะที่มีต�ำแหน่งประธานกรรมการด�ำเนินการแก้ไขสัญญาตามค�ำแนะน�ำของสหกรณ์
จังหวัดหนองคาย และผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ต่อไป
4. ผูร้ อ้ งเห็นว่าให้จดั เลือกตัง้ ผูด้ �ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ ในการประชุมใหญ่วสิ ามัญ
ปี 2565 ด้วย
5. ผูร้ อ้ งเห็นว่า กรณีการเชิญประชุมใหญ่วสิ ามัญ ต้องกระท�ำโดยเปิดเผยแจ้งเป็นหนังสือ
ถึงสมาชิกสหกรณ์ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ ตามที่บันทึกไว้ในรายการสมาชิก ไม่ปกปิด
การแจ้งหนังสือเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ
6. ผู้ร้องสอบถามว่า กรณีตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด อ้างว่าสหกรณ์
จังหวัดหนองคาย แนะน�ำให้แก้ไขข้อบังคับเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันนั้น  เพื่อให้สอดคล้อง
สภาวะปัจจุบันเรื่องใด
7. ผู้ร้องเห็นว่าหากการเรียกร้องค่าเสียหายจากอดีตประธานกรรมการสหกรณ์และ
กรรมการด�ำเนินการอีก 14 คน ล่าช้าจนเป็นเหตุให้เรียกร้องความเสียหายไม่ได้ สหกรณ์จังหวัด
หนองคาย  ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้จัดการสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด อาจจะต้องรับผิดชอบร่วมกันในความเสียหายที่เกิดขึ้น
โดยประเด็นร้องเรียนดังกล่าวนีส้ มาชิกได้รบั ค�ำชีแ้ จงจากสหกรณ์จงั หวัดหนองคายและ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด แล้ว ข้อร้องเรียนจึงได้ยุติลง
การถูกด�ำเนินคดีของสหกรณ์
โดยผูส้ มัครเข้ารับเลือกตัง้ ต�ำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์หมายเลข 1 ได้ฟอ้ งสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด เป็นจ�ำเลยที่ 1 คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 61 เป็นจ�ำเลยที่ 2-16
และผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งต�ำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์หมายเลข 2 เป็นจ�ำเลยที่ 17
ในข้อหาหรือฐานความผิด ละเมิด ท�ำให้เสียหาย ผิดข้อบังคับ เพิกถอนสิทธิการรับสมัคร
ต�ำแหน่งประธานกรรมการ
มีค�ำขอท้ายฟ้อง ดังนี้
1. ขอให้จ�ำเลยที่ 1 ถึง 16 ประกาศให้จ�ำเลยที่ 17 เป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ประจ�ำปี 2565 โดยให้เหลือผู้สมัคร
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รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ปี 2565 เป็นโจทก์เพียง
คนเดียว
2. ขอให้จ�ำเลยที่ 17 ถอนตัวจากการเป็นผู้สมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
3. ให้จ�ำเลยช�ำระค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ในอัตราสูงสุด
ผลการพิจารณา – โจทก์ถอนฟ้องคดี
แนวทางการป้องกัน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ได้ยึดหลักแนวทางการบริการ
กิจการ ตามหลักสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์  มีความรับผิดชอบ สร้างการ
มีส่วนร่วม และมีการใช้กระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม จึงได้จัดให้มีช่องทางการร้องเรียน ดังต่อไปนี้
- ช่องทางโทรศัพท์
- ช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
- ช่องทางเว็บไซต์ และ Line official
- ช่องทางไปรษณีย์
โดยความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สหกรณ์และคณะกรรมการด�ำเนินการทุกท่าน
เสนอเพื่อทราบ
มติที่ประชุม...........................................................
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4.8 แจ้งผลการขาดคุณสมบัตปิ ระธานกรรมการตามค�ำแนะน�ำของนายทะเบียนสหกรณ์
ด้วยสหกรณ์จังหวัดหนองคายได้ส่งหนังสือของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/1663
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 เรื่องขอให้วินิจฉัยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด แจ้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ให้ทราบว่ากรณี นายอนันต์  พันนึก  ได้มีค�ำสั่งย้ายให้ไปปฏิบัติ
หน้าที่ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
เป็นการย้ายไปปฏิบัติหน้าที่จังหวัดอื่น ๆ นอกเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ  เมื่อวัน
ที่ 8 เมษายน 2564 ต่อมาลงสมัครและได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองคาย จ�ำกัด เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565  นั้น  ให้พ้นจากต�ำแหน่งประธานกรรมการทันทีตามข้อ
บังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 70(9)
กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด เมื่อการประชุม ครั้งที่
6/2565 วันที่ 22 เมษายน 2565  โดยความเห็นชอบของสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ที่เข้าร่วมประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
1. ให้ปฏิบัติตามหนังสือของสหกรณ์จังหวัดหนองคาย ที่ นค 0010/771 ลงวันที่ 29
มีนาคม 2565  และหนังสือของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1115/1663  ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565
ให้ นายอนันต์   พันนึก   พ้นจากต�ำแหน่งประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการประชุมของ
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด คือพ้นตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565
เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ได้รับหนังสือแจ้งของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ที่ 922/2565 ลง
วันที่ 26 เมษายน 2565
2. เมื่อต�ำแหน่งประธานกรรมการว่างลง ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองคาย จ�ำกัด พ.ศ. 2543 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ข้อ 71 โดยให้รองประธานกรรมการปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทน
ประธานกรรมการ ไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งประธานกรรมการใหม่ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำ
ปี 2565  ต่อไป
เสนอเพื่อทราบ
มติที่ประชุม...............................................................

108

รายงานประจำ�ปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

109

รายงานประจำ�ปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

110

รายงานประจำ�ปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

111

รายงานประจำ�ปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

112

รายงานประจำ�ปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

113

รายงานประจำ�ปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

114

รายงานประจำ�ปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

115

รายงานประจำ�ปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

วัดท่าคกเรือ อ�ำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ที่มา : https://db.sac.or.th/archaeology/archaeology/721

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

การพิจารณาอนุมัติงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
การจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2565
การพิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณ ประจ�ำปี 2566
การพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกันของสหกรณ์ ประจ�ำปี 2566
การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2566 และ
ก�ำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
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ระเบียบวาระที่

5

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
5.1 การพิจารณาอนุมัติงบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2565
หนังสือรับรองของสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
วันที่  15  ตุลาคม   2565
เรียน นายวรศักดิ์ ยิ้มเพียรภัทร
หนังสือรับรองฉบับนีใ้ ห้ไว้เพือ่ ประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ำกัด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2565  เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงิน
ดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด  ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ำกัด  โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การด�ำเนินงานของ
สหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบ และ
คิดว่าควรจะเป็น ดังต่อไปนี้
1. งบการเงิน
   
1.1 ตามข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�ำงบ
การเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
1.2 งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งรวมถึง
การละเว้นการแสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ
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1.3 ข้อสมมติที่ส�ำคัญที่สหกรณ์ใช้ในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล
   
1.4 รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนีม้ กี ารบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมใน
งบการเงิน เช่น รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยว
กับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจ�ำกัดการใช้เงินกู้สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
1.5 เหตุการณ์ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงินทีร่ ะเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนดให้ปรับปรุง
หรือเปิดเผย ได้ปรับปรุงหรือเปิดเผยแล้ว
1.6 ผลของการไม่แก้ไขข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงไม่มีสาระส�ำคัญ ข้อสังเกต ทั้งต่อเฉพาะ
รายการหรือโดยรวมต่องบการเงิน รายการของข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงทีไ่ ม่แก้ไขได้จดั ท�ำเป็นเอกสาร
แนบของหนังสือรับรองนี้
1.7 ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระท�ำของคณะกรรมการด�ำเนินการหรือเจ้า
หน้าที่ของสหกรณ์ผู้ซึ่งมีหน้าที่ส�ำคัญ เกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการ
ผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
1.8 สหกรณ์มกี รรมสิทธิใ์ นสินทรัพย์ทงั้ หมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มภี าระผูกพัน
หรือข้อผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
1.9 สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว และ
อาจเกิดขึน้ ในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ ได้มกี ารเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกีย่ ว
กับหลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดี
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
1.10 นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น
หรือไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส�ำคัญ ซึ่งต้องน�ำมาปรับปรุงงบ
การเงิน หรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
2. การให้ข้อมูล
ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีและข้อมูลอื่น
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
2.3 ข้อมูลอื่นที่ท่านขอจากข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
2.4 เข้าถึงบุคคลในสหกรณ์ทที่ า่ นระบุวา่ จ�ำเป็นในการได้มาซึง่ หลักฐานการสอบบัญชีอย่างไม่
จ�ำกัด

118

รายงานประจำ�ปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

2.5 สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมดซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบ
อย่าง มีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก�ำหนดของหน่วย
งานราชการ หรือหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่อ
งบการเงิน
2.6 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตที่
มีผลต่อการแสดงงบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
2.7 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือสงสัยว่าจะทุจริตที่
สหกรณ์ทราบและที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ เจ้า
หน้าที่สหกรณ์ที่มีบทบาทส�ำคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน หรือบุคคลอื่น ซึ่งการทุจริตมีผลกระทบ
อย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
2.8 สหกรณ์ไม่ได้รบั หนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ซึง่ รวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนีส้ นิ ทีอ่ าจ
เกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่งควรจะได้น�ำพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลัก
เกณฑ์ในการตั้งส�ำรองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ขอแสดงความนับถือ

(นายอักษร สมภักดี)
รองประธานกรรมการ ท�ำการแทนประธานกรรมการ

(นายสวัสดิ์ มูลศรี)
ผู้จัดการสหกรณ์
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รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
จังหวัดหนองคาย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
เสนอ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ตามทีอ่ ธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้แต่งตัง้ ให้ขา้ พเจ้าเป็นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองคาย จ�ำกัด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน 2565 นั้น  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและแสดงความ
เห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ลงวันที่ 15  ตุลาคม 2565 นั้น
ข้าพเจ้าขอรายงานผลการตรวจสอบบัญชีในเรื่องที่ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
1. ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ เกี่ยวกับจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
		
1.1 ด้านการบริหารจัดการทั่วไป
			 1.1.1 ผลการตรวจสอบ
• สหกรณ์มีการแบ่งส่วนงาน และก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
ที่เหมาะสม มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเงิน และด้านบัญชีออกจากกันอย่างชัดเจน
การจัดจ้างเจ้าหน้าที่มีการจัดท�ำหลักประกันเหมาะสมกับความรับผิดชอบ   เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ
สามารถ มีการประสานงานและเป็นระบบอย่างสม�่ำเสมอ
• สหกรณ์จัดท�ำบัญชีโดยใช้โปรแกรมบัญชีส�ำเร็จรูป มีการส�ำรองข้อมูลและ
จัดการกับไวรัสคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลเสียหาย/สูญหาย การจัดท�ำบัญชีเป็นปัจจุบัน
และมีการประมวลผลออกงบการเงินทุกเดือน ตลอดจนมีการตรวจสอบยอดคงเหลือตามบัญชีอย่าง
สม�่ำเสมอ
• สหกรณ์ได้ก�ำหนดระเบียบต่าง ๆ ขึ้นถือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้
เหมาะสมครอบคลุมการด�ำเนินงานและการด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ รวมทัง้ มีการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตาม
ระเบียบโดยสม�่ำเสมอ เว้นแต่
     
(1) การก�ำหนดงวดช�ำระหนี้
ตามค�ำแนะน�ำนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ กษ 1115/4101 เรือ่ ง ค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับ
การก�ำหนดงวดช�ำระหนี้เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ลงวันที่ 21 เมษายน
2558 นั้นได้แนะน�ำให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพิจารณาก�ำหนดงวดช�ำระหนี้เงิน
กู้ เพือ่ ลดความเสีย่ งทีอ่ าจไม่สามารถเรียกเก็บหนีไ้ ด้ในอนาคต และจากการตรวจสอบ พบว่างวดช�ำระ
หนี้ตามระเบียบสหกรณ์บางประเภทยังไม่เป็นไปตามค�ำแนะน�ำของหนังสือฉบับดังกล่าว
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ประเภทเงินกู้
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินกู้สามัญ

งวดชาระหนี้
คาแนะนานายทะเบียนสหกรณ์

ไม่เกิน 12 งวด
ไม่เกิน 120 งวด

เงินกู้สามัญ กรณีใช้ แหล่งที่มาของทุนดาเนินงานเป็ นเกณฑ์

- ทุนภายนอกสหกรณ์ มากกว่า 50%
- ทุนภายในสหกรณ์ มากกว่า 60 - 85%
- ทุนภายในสหกรณ์ มากกว่า 85%
เงินกู้สามัญ กรณีใช้ หลักประกันเป็ นเกณฑ์
- บุคคลค้ าประกันอย่างเดียว

ไม่เกิน 120 งวด
ขยายเพิ่มได้อีกไม่เกิน 10%
ขยายเพิ่มได้อีกไม่เกิน 20%

- บุคคลค้ าประกันร่ วมกับหลักทรัพย์
- หลักทรัพย์เป็ นประกันอย่างเดียว

ขยายเพิ่ม 2 เท่า (ไม่เกิน 240 งวด)

เงินกู้พเิ ศษ ใช้ หลักทรัพย์ ที่เป็ นอสั งหาริมทรัพย์เป็ นหลักประกัน

ไม่เกิน 360 งวด
ไม่นอ้ ยกว่า 40% ของรายได้

รายได้ คงเหลือ

ระยะเวลาการชาระหนีใ้ ห้ แล้ วเสร็จ

ไม่เกิน 120 งวด

ระเบียบสหกรณ์
ไม่เกิน 12 งวด
ไม่เกิน 145 งวด
ไม่มีธุรกรรม

ระยะเวลาการชาระหนี้
ให้ แล้วเสร็จ
ตามงวดที่ชาระในสัญญา
สามัญเพื่อการดารงชีพ

สมาชิ กใหม่ 150
ตามงวดที่ชาระในสัญญา
งวด ไม่เกิน 240 งวด

ขยายเพิ่ม 2 เท่า (ไม่เกิน 240 งวด)

ไม่เกินอายุ 75 ปี

ไม่มีธุรกรรม
สมาชิกใหม่เหลือ
30% สมาชิกเหลือไม่
ต่ากว่า 10-15 % ของ
รายได้

ไม่ได้กาหนด

1.2. ด้ านการดาเนินธุรกิจ
1.2.11.2.
ความเสี
งด้ านเครดิำตเนิเป็นนธุความเสี
		
ด้า่ยนการด�
รกิจ ่ ยงที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อที่เป็ นธุรกรรมหลักของสหกรณ์
และความเสี่ ยงในการก่อหนี้ของสหกรณ์
			
1.2.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต  เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อที่เป็น
- ธุ ร กิ จ สิ นเชื่ อ ในระหว่ า งปี จ่ า ยเงิ น กู้ ใ ห้ ส มาชิ ก จ านวน 4,077,122,584.46 บาท เฉลี่ ย เดื อ นละ
ธุรกรรมหลั
กของสหกรณ์
และความเสี
่ยงในการก่
้ของสหกรณ์
้ 2 ประเภท
339,760,215.37
บาท มีอตั ราขยายตั
วเพิ่มขึ้น โดยให้
สมาชิกอกูหนี
คือเงินให้กฉู้ ุกเฉิ น ร้อยละ 2.50 และเงินให้
- ธุรกิจายเงิ
สินนเชืกู้ ่อดอกเบี
ในระหว่
กู้ใ99.86
ห้สมาชิ
กจ�ำนวน
4,077,122,584.46
กูส้ ามัญ ร้อยละ 97.50 ของยอดจ่
ู้ คิดจเป็่ายเงิ
นร้อนยละ
ของรายได้
ดอกเบี
้ ยเงินให้ากงปี
้ ยและผลตอบแทน บาท
เฉลีจากการลงทุ
่ยเดือนละน 339,760,215.37 บาท มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยให้สมาชิกกู้ 2 ประเภท คือเงินให้
รกิ จสิ นเชื่ อด้านการจัดเก็บหนี้ ยงั ไม่เป็ นไปตามเงื่ อนไข และระเบียบกาหนด ทาให้มีลูกหนี้
กู้ฉุกเฉิน ร้การบริ
อยละหารธุ
2.50
และเงินให้กู้สามัญ ร้อยละ 97.50 ของยอดจ่ายเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินให้กู้ คิดเป็น
เงินให้กทู้ ี่ไม่สามารถชาระหนี้ได้ตามกาหนด จึงทาให้เกิดเป็ นลูกหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ประกอบด้วย ลูกหนี้ เงิน
ร้อยละ
้ยและผลตอบแทนจากการลงทุ
น 19 ราย เป็ นเงิน 14,982,745.06
ให้กยู้ ืม99.86
จานวน ของรายได้
10 ราย เป็ นเงิดนอกเบี
18,461,118.00
บาท ลูกหนี้ ตามคาพิพากษาจานวน
หารธุ2 ราย
รกิจเป็สินนเงิเชืนอ่ 2,980,151.25
ด้านการจัดบาท
เก็บและลู
หนีกย้ หนี
งั ไม่้ อื่เนป็อันนมีไปตามเงื
่ ดนไข
และระเบียบ
บาท ลูกหนี้ระหว่างดาเนิการบริ
นคดี จานวน
มูลหนี้ ที่เกิอ
จากการให้
ค้างส่ำงหนด
เงินงวดช
อกัน
นเกิ
เงินกู้ ซึท�่ งเกิำให้
ดจากลู
ภาพ กล่าวคืำระหนี
อ เมื่อสมาชิ
ก�ำหนด
มลี กกู หนี
หนี้ เงิเ้ นงิกูนท้ ให้ี่ขาดสมาชิ
กทู้ ไี่ ม่สกามารถช�
ไ้ ด้ตกามก�
จึงท�าระหนี
ำให้เ้ ตกิิดดต่เป็
ลูกนกว่
หนีา ท้ 2 ไี่ งวด
ม่กอ่ ให้เกิด
สหกรณ์
ได้ทาการโอนหุ
าระหนี
อ สหกรณ์
นลูกหนี้ อื่น ณ วันสิ้ นบาท  ลู
ปี มีจานวนกหนี
18 ้ตามค�ำ
้ คงเหลื10
รายได้
ประกอบด้
วย ลูน้ กชหนี
้เงิน้ ในส่
ให้กวู้ยนของหนี
ืม จ�ำนวน
ราย เป็ได้นโเงิอนเป็
น 18,461,118.00
ราย เป็ นลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จานวน 18 ราย เป็ นเงิน 10,185,911.05 บาท ส่ งผลให้รอบปี บัญชี 30 กันยายน
พิพ2565
ากษาจ�
ำนวน 19 ราย เป็นเงิน 14,982,745.06 บาท ลูกหนี้ระหว่างด�ำเนินคดี จ�ำนวน 2 ราย เป็น
สหกรณ์ตอ้ งรับภาระค่าใช้จ่ายจากการประมาณการค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญเพิ่มขึ้ นเป็ นจานวน 6,892,497.33
เงินบาท
2,980,151.25
บาทบรูและลู
้อื่นอันมีม้ ยูลเงิหนี
ดจากการให้
งินเกูกิ ด้ ซึรายได้
่งเกิดตจากลู
กหนี
ามเกณฑ์
คงค้้เางิงนกู้ที่ขาด
และต้องระงับการรั
้ รายได้กที่เหนี
กิ ดจากดอกเบี
นให้้ทกี่เูข้ กิองลู
กหนี้ ที่ไม่ก่อเให้

สมาชิกภาพ กล่าวคือ เมื่อสมาชิกค้างส่งเงินหน้งวดช�
ำระหนี้ติดต่อกันเกินกว่า 2 งวด สหกรณ์ได้ท�ำการ
า 2 จาก 8
โอนหุ้นช�ำระหนี้ ในส่วนของหนี้คงเหลือ สหกรณ์ได้โอนเป็นลูกหนี้อื่น ณ วันสิ้นปีมีจ�ำนวน 18 ราย
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เป็นลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จ�ำนวน 18 ราย เป็นเงิน 10,185,911.05 บาท ส่งผลให้รอบปีบัญชี
30  กันยายน 2565 สหกรณ์ตอ้ งรับภาระค่าใช้จา่ ยจากการประมาณการค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเพิม่ ขึน้
เป็นจ�ำนวน 6,892,497.33 บาท และต้องระงับการรับรู้รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ของลูกหนี้ที่
ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง จ�ำนวน 957,431.25  บาท ซึ่งหากสหกรณ์รับรู้ดอกเบี้ยเงินให้กู้
ของลูกหนี้ดังกล่าวแล้ว จะท�ำให้สหกรณ์มีก�ำไรสุทธิประจ�ำปีเป็น จ�ำนวน 297,421,605.07  บาท จะ
เห็
นว่าลู957,431.25
กหนี้เงินกูบาท
้ซึ่งเป็ซึน่ งหากสหกรณ์
สินทรัพย์สร่วับนใหญ่
มี ้ ยเงินให้กขู้ องลูกหนี้ดงั กล่าวแล้ว จะทาให้สหกรณ์มีกาไรสุ ทธิ
จานวน
รู ้ดอกเบี
ความสามารถในการช�
้ พย์ส่วนใหญ่มี
ประจาปี เป็ น จานวน1.2.2
297,421,605.07
บาท จะเห็นว่าลูำกระหนี
หนี้เงิน้ขกูซ้องลู
่ึงเป็ กนหนี
สิ นทรั
สว่ นใหญ่เกิดาระหนี
จากสมาชิ
รายได้
1.2.2 สาเหตุ
ความสามารถในการช
ข้ องลูกกมีหนี
้ คงเหลือไม่เพียงพอในการช�ำระหนีท้ สี่ หกรณ์สง่
หักในแต่สาเหตุ
ละเดืสอ่วนนใหญ่
โดยเฉพาะสมาชิ
่มทีค่เกษี
าชการ ซึ่งจะเพิ
้นในปี
ชีต่อลไปะเดืและ
เกิดจากสมาชิกกมีกลุ
รายได้
งเหลืยณอายุ
อไม่เพียรงพอในการช
าระหนี่ม้ มากขึ
ที่สหกรณ์
ส่งหับกัญในแต่
อน
เป็
น
ผลมาจากการพิ
จ
ารณาจ่
า
ยเงิ
น
กู
ข
้
องสหกรณ์
ท
ไ
่
ี
ม่
ป
ฏิ
บ
ต
ั
ต
ิ
ามระเบี
ย
บฯ
โดยเฉพาะสมาชิกกลุ่มที่เกษียณอายุราชการ ซึ่ งจะเพิ่มมากขึ้นในปี บัญชีต่อไป และเป็ นผลมาจากการพิจารณาจ่าย
เงินกูข้ องสหกรณ์ที่ไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบฯ
การให้
่อสมาชิ
่เกษีรยาชการ
ณอายุอายุ
ราชการ
การให้
สินสเชืิน่ อเชื
สมาชิ
กกลุ่มกทีกลุ
่เกษี่มยทีณอายุ
เกิน 70 ปีอายุ
ยังมีเหกินีนค้ 70
งเหลืปีอ ยังมีหนี้คงเหลือ
ปี พ.ศ.

กรณี ที่ 1 หุน้ ค้ำประกัน

เงินกู้คงเหลือ ณ
ที่กู้เงิน จำนวนรำย
31/7/65
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565

1
1
1
2
3
3
9
3
12
7
9
8
59

50,379.00
96,130.75
98,553.50
264,319.75
725,165.25
1,322,471.00
2,940,239.25
521,849.50
5,833,080.00
3,106,028.00
4,250,465.75
3,559,259.00
22,767,940.75

ทุนเรื อนหุน้
471,520.00
477,720.00
444,490.00
485,730.00
2,528,820.00
2,195,840.00
6,245,060.00
1,499,140.00
22,224,200.00
4,881,380.00
9,069,190.00
8,303,400.00
58,826,490.00

กรณี ที่ 2 บุคคลค้ำประกัน
หนี้คงเหลือ
เงินกูค้ งเหลือ ณ
จำนวนรำย
หลังหักค่ำหุน้
31/7/65
6
34
28
24
27
17
29
35
55
30
44
100
429

2,668,851.25
24,791,325.50
19,918,704.75
15,794,289.75
21,516,629.35
14,918,725.25
26,618,206.25
35,865,306.75
63,272,537.36
32,812,130.75
54,393,781.50
126,000,964.25
438,571,452.71

ทุนเรื อนหุน้ และ
หลักประกัน
7,243,210.00
55,710,760.00
37,669,280.00
34,028,980.00
43,230,170.00
22,345,110.00
39,042,940.00
48,830,860.00
85,297,780.00
51,974,650.00
67,685,540.00
151,575,200.00
644,634,480.00

หนี้คงเหลือ
หลังหักค่ำหุน้
และประกัน
1,074,808.75
1,112,907.50
443,680.25
780,252.00
1,523,454.25
801,209.50
3,371,046.75
7,571,407.25
1,172,042.00
5,881,876.25
23,833,503.50
47,566,188.00

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สหกรณ์มีความเสี่ ยงที่จะเกิ ดหนี้ สูญจากการเรี ยกเก็บหนี้ ไม่ได้ จานวน
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้วา่ สหกรณ์มคี วามเสีย่ งทีจ่ ะเกิดหนีส้ ญ
ู จากการเรียกเก็บหนีไ้ ม่ได้
สมาชิ ก 108 ราย ที่ เป็ นหนี้ หลังจากหักค่ า หุ ้นและค่ า ประกันชี วิต แล้วยังมี หนี้ ค งเหลื อจ านวน 47.57 ล้า นบาท
จ�ำนวนสมาชิก 108 ราย ที่เป็นหนี้หลังจากหักค่าหุ้นและค่าประกันชีวิตแล้วยังมีหนี้คงเหลือจ�ำนวน
เนื่ องจากสหกรณ์ให้สมาชิ กกลุ่มที่ เกษียณอายุราชการกู้ ซึ่ งมีหลักประกันไม่เพียงพอกับหนี้ เงิ นกู้ หลักประกัน
ดังกล่าว ประกอบด้วย ทุนเรื อนหุน้ ของสมาชิก ประกันชีวิต และค่าสงเคราะห์สวัสดิการต่าง ๆ
122 ดังนั้นการให้สมาชิกอายุเกิน 70 ปี กู้ ต้องเป็ นไปตามคาแนะนานายทะเบียนสหกรณ์กาหนดระยะเวลาการ
ชาระหนี้ให้แล้วเสร็จ
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47.57 ล้านบาท เนื่องจากสหกรณ์ให้สมาชิกกลุ่มที่เกษียณอายุราชการกู้ ซึ่งมีหลักประกันไม่เพียงพอ
กับหนีเ้ งินกู้ หลักประกันดังกล่าว ประกอบด้วย ทุนเรือนหุน้ ของสมาชิก  ประกันชีวติ และค่าสงเคราะห์
สวัสดิการต่าง ๆ
ดังนั้นการให้สมาชิกอายุเกิน 70 ปีกู้ ต้องเป็นไปตามค�ำแนะน�ำนายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
ระยะเวลาการช�ำระหนี้ให้แล้วเสร็จ
2. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน
		 2.1 ความเพียงพอของเงินทุน
			 2.1.1 อัตราส่วนหนี้สินทั้งสิ้นต่อทุน
          
สหกรณ์มีอัตราส่วนหนี้สินทั้งสิ้นต่อทุนปี 2565 และ ปี 2564 เท่ากับ   0.74
เท่า และ  0.67 เท่า สหกรณ์มีอัตราส่วนหนี้สินทั้งสิ้นต่อทุนในปี 2565 สูงกว่าปีก่อน  และต�่ำกว่า
อัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมของ Peer Group ปี 64 ที่  1.12 เท่า ทั้งนี้เนื่องจากระหว่างปีสหกรณ์มีการ
รับฝากเงินจากสมาชิกและการกู้ยืมจากบุคคลภายนอกเพิ่มมากขึ้นโดยมีสัดส่วนซึ่งสูงกว่าการเพิ่มขึ้น
ของทุน   สหกรณ์ได้น�ำเงินรับฝากกับเงินกู้ยืมไปให้สมาชิกกู้ ท�ำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามการ
บริหารจัดการแหล่งที่ได้มากับทางที่ใช้ไปของเงินทุน ให้มีความเหมาะสมและสัมพันธ์กันของสหกรณ์
เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้ธุรกิจไม่ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่อง
			 2.1.2 อัตราส่วนทุนส�ำรองต่อสินทรัพย์
           
สหกรณ์มีอัตราส่วนทุนส�ำรองต่อสินทรัพย์ปี 2565 และ ปี 2564 เท่ากับ 0.06
เท่าและ 0.06 เท่า สหกรณ์มีอัตราส่วนทุนส�ำรองต่อสินทรัพย์ในปี  2565  เท่ากับปีก่อน  และสูงกว่า
อัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมของ  Peer Group ปี 64 ที่   0.04 เท่า  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีความ
สามารถในการด�ำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เพราะสามารถด�ำรงดัชนีชี้วัดให้อยู่ในระดับสูงกว่าสหกรณ์
อื่น
			 2.1.3 อัตราการเจริญเติบโตทุนของสหกรณ์
           
สหกรณ์มีอัตราการเจริญเติบโตทุนของสหกรณ์ปี 2565 และ ปี 2564 ร้อยละ
1.59 และร้อยละ 5.96   สหกรณ์มีอัตราการเติบโตของทุนในปี 2565  ต�่ำกว่าปีก่อน  และเมื่อเทียบ
กับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมของ Peer Group ปี 64 ที่ร้อยละ 3.33  แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีความ
สามารถในการบริหารงานที่ลดลงแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้เมื่อเทียบอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวม
			 2.1.4 อัตราการเติบโตของหนี้
สหกรณ์มีอัตราการเติบโตของหนี้ของสหกรณ์ปี 2565 และ ปี 2564 ร้อยละ
13.24 และร้อยละ 22.66   สหกรณ์มีอัตราการเติบโตของหนี้ในปี 2565 ต�่ำกว่าปีก่อน และเมื่อเทียบ
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กับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมของ Peer Group ปี 64 ที่ร้อยละ 0.38   แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า
หนีส้ นิ ของสหกรณ์สว่ นใหญ่มาจากเงินรับฝากจากสมาชิก ซึง่ แสดงให้เห็นว่าสมาชิกมีความไว้วางใจใน
การบริหารงานสหกรณ์เป็นอย่างดี   
2.1.5 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน
สหกรณ์มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนของสหกรณ์ปี 2565 และ ปี 2564
ร้อยละ 6.46 และร้อยละ 7.05  สหกรณ์มีอัตราการผลตอบแทนต่อส่วนของทุนในปี   2565 ต�่ำกว่า
ปีก่อนและเมื่อเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมของ Peer Group ปี 64 ที่ร้อยละ 6.54   ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าสหกรณ์มีประสิทธิภาพในการบริหารงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
2.2 คุณภาพของสินทรัพย์
			 2.2.1 อัตราหมุนของสินทรัพย์
           
สหกรณ์มีอัตราหมุนของสินทรัพย์ปี 2565 และ ปี 2564 เท่ากับ 0.06 รอบ และ
0.07 รอบ สหกรณ์มีอัตราหมุนของสินทรัพย์ในปี   2565  ต�่ำกว่าปีก่อน และเมื่อเทียบกับอัตราส่วน
เฉลี่ยโดยรวมของ  Peer Group  ปี  64      ที่  0.05  รอบ  สหกรณ์มีความสามารถในการใช้สินทรัพย์
ที่มีอยู่เพื่อก่อให้เกิดรายได้  สหกรณ์มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
			 2.2.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
สหกรณ์มอี ตั ราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ปี 2565 และ ปี 2564 ร้อยละ 3.79 และ
ร้อยละ 4.35 สหกรณ์มอี ตั ราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ปี 2565 ต�ำ่ กว่าปีกอ่ นและเมือ่ เทียบกับอัตราส่วน
เฉลีย่ โดยรวมของ Peer Group ปี 64 ทีร่ อ้ ยละ 3.06  แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์สามารถบริหารสินทรัพย์
เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ที่ดี              
			 2.2.3 อัตราการเติบโตของสินทรัพย์
           
สหกรณ์มีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ปี 2565 และ ปี 2564 ร้อยละ 6.25
และ ร้อยละ 12.06 สหกรณ์มีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ปี 2565  ต�่ำกว่าปีก่อนและเมื่อเทียบกับ
อัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมของ Peer Group ปี 64 ที่ร้อยละ 1.75  ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี เพราะมีอัตรา
การเติบโตที่สูงกว่าถัวเฉลี่ยของสหกรณ์และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามสหกรณ์ต้องพิจารณา
อัตราส่วนนี้ควบคู่ไปกับอัตราการเติบโตของหนี้   อัตราการเติบโตของทุนและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
ของสหกรณ์ด้วย เพราะจะมีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงาน(ก�ำไร)ของสหกรณ์ที่จะมีอัตราส่วนที่ลด
ลงหากอัตราส่วนต่างๆ ที่กล่าวแล้ว ไม่สามารถรักษาสมดุลไว้ได้
2.3 ขีดความสามารถในการบริหาร
			 2.3.1 อัตราการเติบโตของธุรกิจ
สหกรณ์มีอัตราการเติบโตของธุรกิจปี 2565 และ ปี 2564 ร้อยละ 20.27  และ
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ร้อยละ 13.73 สหกรณ์มอี ตั ราการเติบโตของธุรกิจในปี  2565  สูงกว่าปีกอ่ นและเมือ่ เทียบกับอัตราส่วน
เฉลี่ยโดยรวมของ  Peer Group  ปี  64 ที่ร้อยละ  (7.84)  สหกรณ์ต้องระมัดระวังในการขยายธุรกิจ   
โดยไม่พยายามส่งเสริมให้สมาชิก  มีการก่อหนีเ้ กินความสามารถในการจ่ายช�ำระ  เพือ่ รักษาอัตราส่วน
ของการช�ำระหนี้ได้ตามก�ำหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ดีขึ้น  และไม่ให้เกิดหนี้เสียในอนาคต
2.4 การท�ำก�ำไร
			 2.4.1 ก�ำไรต่อสมาชิก
สหกรณ์มีก�ำไรต่อสมาชิกปี  2565 และ ปี 2564 เท่ากับ  42,009.94 บาท และ
44,926.53 บาท  สหกรณ์มีก�ำไรต่อสมาชิกปี   2565 ต�่ำกว่าปีก่อนและเมื่อเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ย
โดยรวมของ Peer Group ปี 64 ที่ 30,936.71 บาท แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ที่ดีของฝ่ายบริหารให้ผลตอบแทนคืนสู่สมาชิกในเกณฑ์ที่สูงกว่าเกณฑ์ถัวเฉลี่ยของสหกรณ์
			2.4.2 เงินออมต่อสมาชิก
สหกรณ์มีเงินออมต่อสมาชิกปี  2565 และ ปี 2564 เท่ากับ 779,773.89  บาท  
และ  745,410.21 บาท  สหกรณ์มเี งินออมต่อสมาชิกปี 2565 สูงกว่าปีกอ่ น และเมือ่ เทียบกับอัตราส่วน
เฉลี่ยโดยรวมของ Peer Group ปี 64 ที่ 800,475.61  บาท แสดงให้เห็นว่าสมาชิกยังคงให้ความไว้
วางใจในการบริหารงานของสหกรณ์ จึงน�ำเงินมาฝากกับสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น
			2.4.3 หนี้สินต่อสมาชิก
สหกรณ์มีหนี้สินต่อสมาชิกปี  2565 และ ปี 2564 เท่ากับ  1,113,437.39 บาท
และ   1,045,545.45 บาท    สมาชิกมีหนี้สินต่อสหกรณ์ปี   2565   สูงกว่าปีก่อนและเมื่อเทียบกับ
อัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมของ Peer Group ปี 64 ที่ 700,433.01 บาท  สหกรณ์ควรให้ความส�ำคัญใน
การบริหารความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อแก่สมาชิกอย่างระมัดระวัง โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมใน
การให้สนิ เชือ่ และความสามารถในการช�ำระหนีค้ นื เพือ่ ขจัดความเสียหายจากการเกิดหนีส้ ญ
ู เนือ่ งจาก
การไม่สามารถช�ำระคืนเงินกู้ของลูกหนี้ได้  
			 2.4.4 อัตราค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานต่อก�ำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด�ำเนินงาน
สหกรณ์มอี ตั ราค่าใช้จา่ ยด�ำเนินงานต่อก�ำไรก่อนหักค่าใช้จา่ ยด�ำเนินงานปี  2565
และ ปี 2564 ร้อยละ 19.24 และร้อยละ 17.09  สหกรณ์มีอัตราค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานต่อก�ำไรก่อนหัก
ค่าใช้จา่ ยด�ำเนินงานปี 2565  สูงกว่าปีกอ่ น และเมือ่ เทียบกับอัตราส่วนเฉลีย่ โดยรวมของ Peer Group
ปี 64 ที่ร้อยละ 14.19 สหกรณ์ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานโดยอาศัยหลักการประหยัดและคุ้มค่า
			 2.4.5 อัตราการเติบโตของทุนส�ำรอง
สหกรณ์มอี ตั ราการเติบโตของทุนส�ำรองปี 2565 และ ปี 2564 ร้อยละ 8.73  และ
ร้อยละ 7.83 สหกรณ์มอี ตั ราการเติบโตของทุนส�ำรองปี  2565 สูงกว่าปีกอ่ นแต่เมือ่ เทียบกับอัตราส่วน
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เฉลี่ยของ Peer Group ปี 64 ที่ร้อยละ  7.46 แสดงให้เห็นว่า ฝ่ายจัดการยังคงสามารถรักษาระดับ
ของการกันเงินก�ำไรไว้กับสหกรณ์โดยไม่ต้องน�ำไปจ่ายเป็นเงินปันผลและเงินถัวเฉลี่ยคืนได้ในเกณฑ์ที่
สูงกว่าเกณฑ์ถัวเฉลี่ย
			 2.4.6 อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น
สหกรณ์มอี ตั ราการเติบโตของทุนสะสมอืน่ ปี 2565 และ ปี 2564 ร้อยละ   (13.60)  
และร้อยละ (11.57)  สหกรณ์มีอัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่นปี 2565 ต�่ำกว่าปีก่อนและเมื่อเทียบ
กับอัตราส่วนเฉลีย่ โดยรวมของ Peer Group ปี 64 ทีร่ อ้ ยละ 28.10   สหกรณ์ควรค�ำนึงถึงความเหมาะ
สมทุกครั้งที่ใช้จ่ายทุนสะสมอื่น
		 2.4.7 อัตราการเติบโตของก�ำไรสุทธิ
สหกรณ์มีอัตราการเติบโตของก�ำไรสุทธิปี 2565 และ ปี 2564 ร้อยละ (5.02)  
และร้อยละ (0.99)  สหกรณ์มกี ารเติบโตของก�ำไรสุทธิปี 2565 ต�ำ่ กว่าปีกอ่ นและเมือ่ เทียบกับอัตราส่วน
เฉลี่ยโดยรวมของ Peer Group ปี 64 ที่ร้อยละ (0.44)  แสดงว่าสหกรณ์มีประสิทธิภาพในการจัดการ
และการบริหารงานด้านการควบคุมค่าใช้จ่ายลดลงจากเดิม
			2.4.8 อัตราก�ำไรสุทธิ
สหกรณ์มอี ตั ราก�ำไรสุทธิปี 2565 และ ปี 2564 ร้อยละ 62.61 และร้อยละ 66.15
สหกรณ์มอี ตั ราก�ำไรสุทธิปี 2565 ต�ำ่ กว่าปีกอ่ นและเมือ่ เทียบกับอัตราส่วนเฉลีย่ ของ Peer Group ปี 64
ที่ร้อยละ 58.48   สหกรณ์ควรให้ความส�ำคัญในส่วนของการบริหารงานและควบคุมค่าใช้จ่ายด�ำเนิน
งานเพื่อให้ประโยชน์สูงสุด
		
2.5 สภาพคล่อง
			 2.5.1 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
สหกรณ์มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนปี  2565 และ ปี 2564 เท่ากับ 0.31 เท่า และ
0.33 เท่า สหกรณ์มีสภาพคล่องทางการเงินปี 2565  ต�่ำกว่าปีก่อน และเมื่อเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ย
ของ Peer Group ปี 64 ที่ 0.44 เท่า สหกรณ์ควรให้ความส�ำคัญในส่วนของความสามารถในการช�ำระ
หนี้ระยะสั้น  แต่อย่างไรก็ตามสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การแปรสภาพเป็นเงินสดจึงขึ้น
อยู่กับประสิทธิภาพในการบริหารลูกหนี้เป็นส�ำคัญ
			 2.5.2 อัตราลูกหนี้ระยะสั้นที่ช�ำระได้ตามก�ำหนด
สหกรณ์มีอัตราลูกหนี้ระยะสั้นที่ช�ำระได้ตามก�ำหนดของสหกรณ์ปี   2565 และ
ปี 2564 ร้อยละ 96.32 และ ร้อยละ 100  สหกรณ์มอี ตั ราลูกหนีร้ ะยะสัน้ ทีช่ ำ� ระได้ตามก�ำหนด ปี 2565  
ต�ำ่ กว่าปีกอ่ น สหกรณ์ควรเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารลูกหนีแ้ ละการติดตามลูกหนีใ้ ห้สามารถเรียก
เก็บได้ทันก�ำหนดเวลา
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		 2.6 ผลกระทบของธุรกิจ
              จากปัญหาสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปัจจุบนั เป็นการหลีกเลีย่ งไม่ได้ทจี่ ะ
มีผลกระทบต่อทัง้ รายได้และค่าใช้จา่ ยในการด�ำรงชีวติ ของสมาชิก  เนือ่ งจากสมาชิกส่วนใหญ่มรี ายได้
ประจ�ำที่คงที่  จึงอาจท�ำให้มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่เกิดขึ้น ต้องมีการกู้ยืมเพิ่มขึ้นเพื่อน�ำมาใช้
จ่าย  ท�ำให้เกิดพฤติกรรมการกู้ยืมเงินใหม่เพื่อปิดหนี้วงเงินเดิม และใช้เงินส่วนต่าง (Refinance) เพิ่ม
ขึ้น ดังนั้นการอนุมัติสินเชื่อของสหกรณ์ต้องพิจารณาถึงหลักความสามารถในการช�ำระหนี้ของสมาชิก
(Capacity)  คุณสมบัตขิ องผูก้ ู้ (Character)  และหลักประกัน (Collateral)  เพือ่ เป็นการป้องกันความ
เสีย่ งจะเกิดขึน้ เนือ่ งจากลูกหนีไ้ ม่สามารถจ่ายช�ำระคืนเงินกูไ้ ด้ อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากโครงสร้าง
ของเงินทุนของสหกรณ์ซงึ่ มีแหล่งทีม่ าของเงินทุนทีส่ �ำคัญ จากการใช้ทนุ ภายในทีไ่ ด้จากหุน้   ซึง่ เกิดจาก
การสะสมรายเดือนและเงินฝากหรือเงินออมของสมาชิกโดยสะสมสม�่ำเสมอและต่อเนื่องทุกปีท�ำให้
สหกรณ์มีปริมาณเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบอย่างเพียงพอที่สหกรณ์จะน�ำไปให้สมาชิกกู้ยืม  เพื่อที่จะ
สามารถสร้างเป็นรายได้และผลก�ำไรที่เพิ่มขึ้นให้กับสหกรณ์
3. การติดตามแก้ไขข้อสังเกต
จากข้อสังเกตที่ตรวจพบและแนวทางการแก้ไข   เอกสารหลักฐานในส่วนของสัญญาเงินกู้    
ทะเบียนหุ้น  จ�ำนวนบัญชีเงินกู้  ซึ่งได้เคยให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการตรวจสอบระหว่างกาล  
ได้มีการแก้ไขตามล�ำดับยกเว้นเรื่องก�ำหนดงวดช�ำระหนี้ที่ยังไม่ได้ด�ำเนินการให้เป็นไปตามค�ำแนะน�ำ
นายทะเบียนสหกรณ์
4. เรื่องอื่น ๆ
4.1 ส�ำนักงานได้ส่งหนังสือเพื่อยืนยันยอดกับสถาบันการเงิน (ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
การสอบบัญชี รหัส 501) ที่เกี่ยวข้องทุกราย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565  แต่ ณ วันที่ในงบการเงิน
นี้ มีบางส่วนที่ยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับ
4.2  ส�ำหรับลูกหนี้เงินกู้  ทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝาก   ส�ำนักงานได้ส่งหนังสือขอค�ำ
ยืนยันยอด ณ วันที่ 31  กรกฎาคม 2565 จากสมาชิก  ซึ่งได้รับการยืนยันยอดตอบกลับจากสมาชิก
คิดเป็นร้อยละ 49.05, 49.05 และ 47.64 ของจ�ำนวนรายทีข่ อค�ำยืนยันยอดตามล�ำดับ  ซึง่ ผลการสอบ
ทานไม่ปรากฏข้อทักท้วงจากสมาชิก
ในปี 2565 พบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ยังมีความสามารถในการบริหาร
จัดการธุรกิจระดับทีด่   ี มีการลดอัตราดอกเบีย้ เงินกู  ้ ลดอัตราดอกเบีย้ เงินฝาก มีการรับฝากจากสมาชิก
เพิ่มขึ้น มีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆในระดับที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามสหกรณ์ ยังคงต้องระมัดระวัง
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ในการบริหารโครงสร้างทางการเงิน อันได้แก่ นโยบายขยายวงเงินกูค้ วรอยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสม ไม่ควร
ส่งเสริมให้สมาชิกใช้จ่ายเงินเกินก�ำลัง
การก�ำหนดทิศทางการบริหารหรือก�ำหนดนโยบายต่าง ๆนั้นมาจากการบริหารงานของคณะ
กรรมการด�ำเนินงาน  ฉะนัน้ คณะกรรมการด�ำเนินงานต้องก�ำหนดนโยบายต่าง ๆของสหกรณ์ฯ โดยไม่
ละทิ้งหลักการ วิธีการสหกรณ์   โดยต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สมาชิกและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดย
น�ำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการด�ำเนินกิจการของสหกรณ์ฯ เพือ่ ให้สหกรณ์ฯ เติบโตได้อย่างมัน่ คงและ
ยั่งยืน

						

กรุงเทพฯ:  15 ตุลาคม 2565
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 งบก�ำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้น
สุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย
จ�ำกัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นำ� เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณา
ในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าไม่
ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
1. เงินให้กู้ยืมและการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้
ตามที่แสดงในงบก�ำไรขาดทุน สหกรณ์มีรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมในปี 2565 จ�ำนวน
472,816,887.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.86 ของรายได้ค่าดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ซึง่ เป็นเรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบเนือ่ งจากรายได้ดงั กล่าวเป็นรายได้หลักของสหกรณ์เกิดจากสัญญา
เงินให้กู้ยืมประเภทต่างๆ มีเงื่อนไขการค�ำนวณดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ การรับรู้ราย
ได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ในทางบัญชีของสหกรณ์ สหกรณ์ได้ระงับรับรู้รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ของ
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ลูกหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์คงค้างทีค่ า้ งช�ำระเกิน 3 งวดขึน้ ไป ส่วนดอกเบีย้ เงินให้กใู้ นระบบ
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์จะยังคงคิดดอกเบี้ยต่อไป ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการติดตามเรียกร้องจาก
ลูกหนี้
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบความมีตวั ตนของลูกหนี้ โดยการตรวจสอบสัญญาเงินกูพ้ ร้อมทัง้ ส่งหนังสือ
ยืนยันยอดลูกหนี้ รวมทั้งทดสอบหลักฐานการรับช�ำระหนี้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาเป็นไปตาม
ระเบียบที่สหกรณ์ก�ำหนด และสอดคล้องกับนโยบายการบัญชีชองสหกรณ์
นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายังได้ตรวจสอบโดยการประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายใน
ของสหกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการรับรูร้ ายได้ดอกเบีย้ เงินให้กู้ และระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการค�ำนวณดอกเบี้ยเงินให้กู้ ว่ามีการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้เป็นไปตามเงื่อนไขใน
สัญญาและสอดคล้องกับนโยบายการบัญชีทสี่ หกรณ์ใช้ และตามทีร่ ะเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนด
รวมทั้งข้าพเจ้าได้ท�ำการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุง
บัญชีที่ส�ำคัญ
2. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินให้กู้
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 เงินให้กู้ยืม- สุทธิ ณ วันที่ 30  กันยายน
2565 ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญลูกหนีเ้ งินให้กยู้ มื จ�ำนวนเงิน 4,818,886.43 บาท เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น จ�ำนวน
4,818,886.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืม และลูกหนี้เงินกู้อื่น
ณ วันที่ 30  กันยายน 2565 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อื่น จ�ำนวนเงิน 24,481,546.84 บาท เพิ่ม
ขึ่นจากปีก่อน จ�ำนวน 2,073,610.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.25 ของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อื่น
ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต้องเป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
ข้าพเจ้าได้สมุ่ สอบทานการช�ำระหนีบ้ ญ
ั ชียอ่ ยลูกหนีเ้ งินให้กเู้ ปรียบเทียบกับรายละเอียดการตัง้
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญพบว่าการประมาณการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์
3. เงินรับฝาก
ตามที่แสดงไว้ในงบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11. เงินรับฝาก  
ณ วันที่ 30  กันยายน 2565 สหกรณ์มีเงินรับฝากจากสมาชิก จ�ำนวน 1,671,787,396.94 บาท ซึ่ง
เป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากเงินรับฝากเป็นภาระผูกพันที่สหกรณ์ต้องจ่ายคืนผู้ฝาก
ข้าพเจ้าได้สุ่มทดสอบระบบประเมินและควบคุมภายในของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับ
ฝากเงิน สอบทานการพิจารณาอนุมัติถอนเงินฝาก ดอกเบี้ยเงินรับฝากโดยผู้มีอ�ำนาจการลงลายมือชื่อ
ของผู้ถอนเงินในเอกสารการถอนเงินฝากเปรียบเทียบกับลายมือชื่อในบัตรตัวอย่างที่ให้ไว้กับสหกรณ์
และเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ก�ำหนด
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เรื่องอื่น

งบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 3 พฤศจิกายน
2564
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่า
นี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
ทีค่ ณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์พจิ ารณาว่าจ�ำเป็นเพือ่ ให้สามารถจัดท�ำงบการเงินทีป่ ราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความ
สามารถของสหกรณ์ในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องใน
กรณีที่มีเรื่องดังกล่าวและการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่คณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์มคี วามตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกสหกรณ์หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
ต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการ
เงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่
มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิด
พลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบ
การเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิ
งานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ
ในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตาม
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วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชี
ที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยง
ที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูง
กว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่
ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธี
การตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความ
เห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามี
ความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของสหกรณ์ในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง
หรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องให้ข้อ
สังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบ
การเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลง
ไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจ
เป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เกีย่ วกับขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัย
ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่อง
ต่าง ๆที่มีนัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการ
ตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับ
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ห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณา
ว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้
จากการสื่อสารดังกล่าว

(นายวรศักดิ์ ยิ้มเพียรภัทร)
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
กรุงเทพฯ :  15 ตุลาคม 2565
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รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม
ส่วนที่ 2 ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม
ด้านการเงินการบัญชี
ธุรกิจสินเชื่อ
ธุรกิจเงินรับฝาก
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เจ้าหนี้เงินกู้
สมาชิกและทุนเรือนหุ้น
ส่วนที่ 3 ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร
ส่วนที่ 4 ระบบการติดตามและประเมินผล
สรุปการประเมินจัดชั้นคุณภาพ

แบบ RQ 2
รายงาน-ระดับสหกรณ์

ระดับชั้นคุณภาพ
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

โดยนายวรศักดิ์ ยิ้มเพียรภัทร ผู้สอบบัญชี ภาคเอกชน
14 ตุลาคม 2565
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

										
				
ปี 2565
ปี 2564
				
หมายเหตุ
บาท
บาท
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
4
177,475,816.57
298,893,734.41
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ
6
499,894,102.98
400,452,129.72
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
7
218,321.44
154,238.56
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
677,588,240.99
699,500,102.69
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนระยะยาว
5
10,812,140.00
7,805,640.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
6
7,346,296,030.77 6,858,121,366.16
ที่ดิน  อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
8
25,766,224.82
19,874,239.03
สิทธิการใช้ประโยชน์ซอฟแวร์รอตัดจ่าย
1,928,326.40
2,686,828.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
9
41,200.00
41,200.00
		
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
7,384,843,921.99 6,888,529,273.19
		
รวมสินทรัพย์		
8,062,432,162.98 7,588,029,375.88
		
หนี้สินและทุนของสหกรณ์				
หนี้สินหมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
10
200,000,000.00
512,000,000.00
ส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึ่งปีบัญชี
13
326,880,000.00
226,080,000.00
เงินรับฝาก
11
1,671,949,880.21 1,402,335,580.13
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
12
2,272,284.39
3,624,997.69
		
รวมหนี้สินหมุนเวียน		
2,201,102,164.60 2,144,040,577.82
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาว
13
1,219,800,000.00
871,080,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
14
16,350,270.00
20,135,465.00
		
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
1,236,150,270.00
891,215,465.00
		
รวมหนี้สิน		
3,437,252,434.60 3,035,256,042.82
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หมายเหตุ

ปี 2565
บาท

ปี 2564
บาท

ทุนของสหกรณ์
			
ทุนเรือนหุ้น ( มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท )
3,831,076,960.00 3,776,932,040.00
ทุนส�ำรอง
472,317,912.34
434,384,817.73
ทุนสะสมตามข้อบังคับ  ระเบียบและอื่น ๆ
13
25,320,682.22
29,306,929.23
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
296,464,173.82
312,149,546.10
		
รวมทุนของสหกรณ์		
4,625,179,728.38 4,552,773,333.06
		
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์		
8,062,432,162.98 7,588,029,375.88
						
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้			
			

(นายอักษร สมภักดี)
รองประธานกรรมการ ท�ำการแทนประธานกรรมการ

(นายสมบูรณ์ สุบิน)
เลขานุการ
วันที่  15  ตุลาคม  2565
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สหกรณ์อสหกรณ์
อมทรั
พย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
ออมทรัพย์ ครูหนองคาย จากัด
าไรขาดทุน
งบก�ำงบกไรขาดทุ
น

30 กันกัยายน
2565 2565
ส�ำหรับสปีาหรั
สิ้นบสุปี สดิ้นวัสุนดวัทีน่ที่ 30
นยายน

รายได้ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้

ปี 2565
ปี 2565
บาท
%%
บาท

ปี 2564
ปี 2564
บาท
%%
บาท

470,898,249.08

99.45

469,598,766.35

99.52

ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ระหว่างดาเนินคดี
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามคาพิพากษา
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ถูกให้ออกตามข้อบังคับ
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
ผลตอบแทนจากการลงทุน
รวมรายได้ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ค่าใช้ จ่ายดอกเบีย้ และเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูย้ ืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูย้ ืมระยะยาว
รวมค่าใช้ จ่ายดอกเบีย้ และเงินลงทุน
หัก หนีส้ งสัยจะสูญและหนีส้ ูญ

5,069.25
1,289,690.34
623,878.50
202,627.64
472,955.72
473,492,470.53

0.01
0.27
0.13
0.04
0.10
100.00

1,243,571.75
537,231.25
315,864.01
169,303.17
471,864,736.53

0.00
0.26
0.11
0.07
0.04
100.00

50,303,369.04
4,833,377.86
44,738,110.52
99,874,857.42

10.62
1.02
9.45
21.09

46,078,759.70
21,605,833.17
28,478,367.72
96,162,960.59

9.77
4.58
6.04
20.38

หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินให้กู้
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ถูกให้ออกตามข้อบังคับ

4,818,886.43
642,394.03

1.02
0.14

2,980,151.25
(1,548,934.38)
6,892,497.33
366,725,115.78

0.63
(0.33)
1.46
77.45

(1,902,508.56)
(663,354.81)
376,365,130.75

0.00
(0.41)
(0.14)
79.76

11,450.00
351,174.21
362,624.21

0.00
0.07
0.07

16,950.00
114,114.64
131,064.64

0.00
0.02
0.03

หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระหว่างดาเนินคดี
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคาพิพากษา
รวมหนีส้ งสัยจะสูญและหนีส้ ูญ
รายได้ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ
บวก รายได้อื่น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
รายได้อื่น
รวมรายได้ที่มใิ ช่ ดอกเบีย้
หัก ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายเกีย่ วกับเจ้ าหน้ าที่
เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าจ้าง (ลูกจ้างชัวคราว)

9,507,733.20
115,200.00

2.01
0.02

1,239,153.75

-

10,483,499.60
115,200.00

0.00
0.27

2.22
0.02
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บวก รายได้อื่น
รายงานประจำ
�ปีา 2565
สหกรณ์ค่อาธรรมเนี
อมทรัพยย์มแรกเข้
ครูหนองคาย
จำ�กัด
รายได้อื่น
รวมรายได้ที่มใิ ช่ ดอกเบีย้
หัก ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายเกีย่ วกับเจ้ าหน้ าที่
เงินเดือนและค่าจ้าง
ค่าจ้าง (ลูกจ้างชัว่ คราว)
บาเหน็จเจ้าหน้าที่
ค่าปฎิบตั ิงานนอกเวลาทาการ

11,450.00
351,174.21
362,624.21
ปี 2565
บาท

77.45
0.00
0.07
0.07
%

376,365,130.75
16,950.00
114,114.64
131,064.64
ปี 2564
บาท

79.76
0.00
0.02
0.03
%

9,507,733.20
115,200.00
1,070,040.00
ปี 2565
534,640.00
บาท

2.01
0.02
0.23
%0.11

10,483,499.60
115,200.00
1,249,060.00
ปี 2564
241,180.00
บาท

2.22
0.02
0.26
%0.05

196,975.00
143,346.00

0.04
0.03

138,746.00
125,607.00

0.03
0.03

600,556.60
880,250.56
758,501.60

0.13
0.19
0.16

67,500.00
311,459.68
546,420.00

0.01
0.07
0.12

35,833,850.00

7.57

31,177,075.00

6.61

12.00
2,116,224.00
218,805.50
69,418.00
320,000.00
89,400.00
2,391,502.00
10,009,582.00

0.00
0.45
0.05
0.01
0.07
0.02
0.51
2.11

18,323.29
1,922,278.00
220,921.00
32,766.00
320,000.00
84,000.00
2,136,352.00
9,606,690.56

0.00
0.41
0.05
0.01
0.07
0.02
0.45
2.04

ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่วิสามัญ

364,712.00

0.08

ค่าใช้จ่ายดาเนินการเลือกตั้ง
วัสดุสานักงานใช้ไป
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินกู้
ค่าใช้จ่ายดาเนินคดีทางกฎหมาย

399,640.00
888,871.25
621,068.15
194,455.00
148,374.94

0.08
0.19
0.13
0.04
0.03

816,329.75
571,076.04
152,823.04
328,165.48

0.00
0.17
0.12
0.03
0.07

0.00
0.04
0.47

1,955,240.00
180,000.00
504,818.35

0.41
0.04
0.11

สวัสดิการเจ้าหน้าที่
เงินสมทบประกันสังคมและกองทุนทดแทน
ค่าใช้ จ่ายเกีย่ วกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าเสื่ อมราคาอาคาร,สิ่ งปลูกสร้าง
ค่าเสื่ อมราคาครุ ภณั ฑ์
สิ ทธิการใช้ประโยชน์ซอฟแวร์ ตดั จ่าย
ค่าใช้ จ่ายเกีย่ วกับสมาชิก
เงินสวัสดิการสาหรับสมาชิก
ค่าใช้ จ่ายดาเนินงานอื่น
ขาดทุนจากการเลิกใช้ครุ ภณั ฑ์
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่ารับรอง
ค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ
ค่าตอบแทนการกูย้ ืมเงิน
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตารวจ
ค่าตอบแทนหน่วยงานช่วยเหลือสหกรณ์
ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่
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366,725,115.78

ค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ค่าธรรมเนียมผูส้ อบบัญชี
ค่าใช้จ่ายอบรมสัมมนา

175,000.00
2,231,434.50

-

0.00

ค่าตอบแทนหน่วยงานช่วยเหลือสหกรณ์
ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่

0.51
2.11

2,136,352.00
9,606,690.56

0.45
2.04

- �ปี 2565
0.08
0.00
รายงานประจำ

ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่วิสามัญ

364,712.00

ค่าใช้จ่ายดาเนินการเลือกตั้ง
วัสดุสานักงานใช้ไป
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินกู้
ค่าใช้จ่ายดาเนินคดีทางกฎหมาย

�กัด
399,640.00 สหกรณ์
0.08 ออมทรัพย์-ครูหนองคาย จำ0.00
888,871.25
0.19
816,329.75
0.17
ปี 2565
ปี 2564
621,068.15
0.13
571,076.04
0.12
บาท
%
บาท
%
194,455.00
0.04
152,823.04
0.03
148,374.94
0.03
328,165.48
0.07

ค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงาน
ค่าธรรมเนียมผูส้ อบบัญชี
ค่าใช้จ่ายอบรมสัมมนา
ค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบกิจการ
ค่าใช้จ่ายทัว่ ไป
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าตอบแทนนิติกรสหกรณ์
ค่าตอบแทนผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง
รวมค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
กาไรสุทธิ

2,391,502.00
10,009,582.00

175,000.00
2,231,434.50
200,000.00
399,672.69
47,301.18

0.00
0.04
0.47
0.04
0.08
0.01

72,000.00
25,000.00
70,623,566.17
296,464,173.82

0.01
0.00
14.91
62.61

1,955,240.00
180,000.00
504,818.35
180,000.00
584,904.72
78,213.78

198,000.00
64,346,649.29
312,149,546.10

0.41
0.04
0.11
0.04
0.12
0.02
0.00
0.04
13.64
66.15
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สหกรณ์
ออมทรั
พย์อคอมทรั
รูหจากันองคาย
จ�ำกัจากัดด
สหกรณ์
ออมทรั
พย์ ครูสหกรณ์
หนองคาย
พดย์ ครู หนองคาย
งบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสด
สาหรับส�ปีำสิหรั
้นสุบดปีวัสนิ้นทีสุ่ สด30
าหรั
่ 30 กัน2565
ยายน 2565
วันกับนทีปียายน
่ สิ้น30สุดวั2565
กันนทียายน
ปี 2565
ปี 2565
ปี 2564
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2564
บาท
บาท บาท
บาท
บาท
บาท
แสเงินสดจากกิจกรรมด
นงาน จกรรมดาเนินงาน
กระแสเงิาเนินสดจากกิ
296,464,173.82 296,464,173.82
312,149,546.10 312,149,546.1
กำไรสุ ทธิ
กำไรสุทธิ
รำยกำรปรับปรุ งเพื่อกระทบยอดก
รำยกำรปรับปรุ
ำไรสุ
งเพืท่อธิกระทบยอดก
เป็ นเงินสดสุำไรสุ
ทธิ ทธิเป็ นเงินสดสุ ทธิ
จำกกิจกรรมดำเนิ นงำน
จำกกิจกรรมดำเนิ นงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำสิ นทรัพค่ย์ำเสื่ อมรำคำสิ นทรัพย์
1,480,807.16
1,480,807.16
378,959.68
378,959.6
สิ ทธิ ประโยชน์ซอฟแวร์
สิ ทธิตปดั จ่ระโยชน์
ำย ซอฟแวร์ ตดั จ่ำย
758,501.60
758,501.60
546,420.00
546,420.0
บำเหน็จเจ้ำหน้ำที่ บำเหน็จเจ้ำหน้ำที่
1,070,040.00
1,070,040.00
1,249,060.00
1,249,060.0
หนี้สงสัยจะสู ญลูกหนีหนี
ู้ ยจะสู ญลูกหนี้ ให้กู้
4,818,886.43
4,818,886.43
้ ให้้ สกงสั
หนี้สงสัยจะสู ญลูกหนีหนี
อกตำมข้
ยจะสู ญอลูบักงหนี
คับ้ ให้ออกตำมข้อบังคับ
642,394.03
642,394.03
1,239,153.75
1,239,153.7
้ ให้้ สองสั
หนี้สงสัยจะสู ญลูกหนีหนี
ำเนิญนลูคดี
กหนี้ ระหว่ำงดำเนิ นคดี
2,980,151.25
2,980,151.25
้ ระหว่
้ สงสัำยงดจะสู
หนี้สงสัยจะสู ญลูกหนีหนี
ยจะสู
พำกษำ
ญลูกหนี้ ตำมคำพิพำกษำ
(1,548,934.38)
(1,548,934.38)
(1,902,508.56)
(1,902,508.5
้ ตำมค
้ สงสัำพิ
ค่ำเครื่ องเขียนแบบพิมค่พ์ำเครื
ใช้่ ไอปงเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป
889,711.25
889,711.25
816,329.75
816,329.7
ค่ำตอบแทนผูต้ รวจสอบกิ
ค่ำตอบแทนผู
จกำรค้ำงจ่ต้ ำรวจสอบกิ
ย
จกำรค้ำงจ่ำย
10,380.00
10,380.00
14,040.00
14,040.0
ดอกเบี้ยเงินฝำกค้ำงจ่ดอกเบี
ำย ้ ยเงินฝำกค้ำงจ่ำย
81,342.70
81,342.70
32,372.71
32,372.7
ค่ำธรรมเนียมผูส้ อบบัค่ญำธรรมเนี
ชีคำ้ งจ่ำยมผูส้ อบบัญชีคำ้ งจ่ำย
55,000.00
55,000.00
60,000.00
60,000.0
เงินสดจ่ำยค่ำชดเชยแรงงำนค้
เงินสดจ่ำยค่
งจ่ำชดเชยแรงงำนค้
ย
ำงจ่ำย
- 1,955,240.00
1,955,240.0
ดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมค้ำงจ่ดอกเบี
ำย ้ ยเงินกูย้ ืมค้ำงจ่ำย
41,906.64
41,906.64
56,619.44
56,619.4
ค่ำเบี้ยประชุมค้ำงจ่ำยค่ำเบี้ยประชุมค้ำงจ่ำย
8,368.00
8,368.0
ค่ำตอบแทนผูค้ วบคุมค่งำนก่
ำตอบแทนผู
อสร้ ำงค้ค้ ำวบคุ
งจ่ำยมงำนก่อสร้ ำงค้ำงจ่ำย
25,000.00
25,000.00
85,200.00
85,200.0
สิ ทธิ ประโยชน์กำรใช้สิซทอฟแวร์
ธิประโยชน์
คำ้ งจ่กำยำรใช้ซอฟแวร์ คำ้ งจ่ำย
- 1,060,408.00
1,060,408.0
ขำดทุนจำกกำรเลิกใช้ขำดทุ
ทรัพย์นสจำกกำรเลิ
ิน
กใช้ทรัพย์สิน
12.00
12.00
18,323.29
18,323.2
ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำรค้
ดอกเบี
ำงรั้ ยเงิบนฝำกธนำคำรค้ำงรับ
- (45,148.56)
(45,148.5
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
1,502,860.00
1,502,860.00
รจากการดาเนินงานก่
กาไรจากการด
อนการเปลีาเนิ
ย่ นแปลง
นงานก่ อนการเปลีย่ นแปลง
สนทรัพย์ และหนีส้ ในสิ
ินดนาเนิ
ทรันพงาน
ย์ และหนีส้ ินดาเนินงาน
309,272,232.50 309,272,232.50
317,722,383.60 317,722,383.6
ทรัพย์ ดาเนินงาน สินทรัพย์ ดาเนินงาน
เงิน140
สดจ่ำยลูกหนี้ เงินกูเงิฉ้ นุกสดจ่
เฉิ นำยลูกหนี้ เงินกูฉ้ ุกเฉิน
(102,096,733.00) (102,096,733.00)
(13,236,542.00) (13,236,542.0
16,252,986.5
เงินสดรับจำกลูกหนี้ เเงิงินนกูสดรั
ฉ้ ุกเฉิบจำกลู
น กหนี้ เงินกูฉ้ ุกเฉิ น
102,380,019.25 102,380,019.25
16,252,986.50
่
เงิ้ นสดจ่ำยลูกหนี เงินกูส้ ำมัญเพื่อกำรดำรงชีพ
(2,021,280,851.46)
(1,679,257,311.3

งบกระแสเงินสด

สิ ทธิ ประโยชน์กำรใช้สิซทอฟแวร์
ธิ ประโยชน์
คำ้ งจ่กำยำรใช้ซอฟแวร์ คำ้ งจ่ำย
ขำดทุนจำกกำรเลิกใช้ขำดทุ
ทรัพย์นสจำกกำรเลิ
ิน
กใช้ทรัพย์สิน
ดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำรค้
ดอกเบี
ำงรั้ ยเงิบนฝำกธนำคำรค้ำงรับ
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
ไรจากการดาเนินงานก่
กาไรจากการด
อนการเปลีาเนิ
ย่ นแปลง
นงานก่ อนการเปลีย่ นแปลง
สินทรัพย์ และหนีส้ในสิ
ทรันพงาน
ินดนาเนิ
ย์ และหนีส้ ินดาเนินงาน
นทรัพย์ ดาเนินงาน สินทรัพย์ ดาเนินงาน
เงินสดจ่ำยลูกหนี้ เงินกูเงิฉ้ นุกสดจ่
เฉินำยลูกหนี้ เงินกูฉ้ ุกเฉิ น
เงินสดรับจำกลูกหนี้ เเงิงินนกูสดรั
ฉ้ ุกเฉิบจำกลู
น กหนี้ เงินกูฉ้ ุกเฉิน
เงินสดจ่ำยลูกหนี้ เงินกูเงิส้ นำมั
สดจ่
ญเพื
ำยลู
่อกำรด
กหนี้ำรงชี
เงินกูสพ้ ำมัญเพื่อกำรดำรงชีพ
เงินสดรับจำกลูกหนี้ เเงิงินนกูสดรั
ส้ ำมับญจำกลู
เพื่อกำรด
กหนี้ำรงชี
เงินกูสพ้ ำมัญเพื่อกำรดำรงชีพ
สดจ่บำยลู
กหนี
สดจ่
กหนีกหนี
้ เงิน้ เงิกูเงิเงินส้ นนกูำมั
้ เงิน้ เกูงินส้ ำมั
เงิเงินนสดรั
จำกลู
กหนี
สดรั
ส้ ญำมับำญยลู
จำกลู
กูส้ ญำมัญ
สดรับำยลู
จำกลู
สดรั
ำมับำญยลู
จำกลู
ำมัญ
้ เงิเงินนกูสดจ่
้ เงินกู่อส้ กำรโอนหนี
เงินสดจ่
กหนีกหนี
่อส้ กำรโอนหนี
กหนีกหนี
้ พิเศษเพื
้ พ้ ฯิเศษเพื
้ฯ
เงินสดจ่ำยลูกหนี้ พิเศษเพื
เงินสดจ่
่อกำรโอนหนี
ำยลูกหนี้ พ้ ฯิเศษเพื่อกำรโอนหนี้ฯ

เงินสดจ่ำยลูกหนี้ เงินกูเงิใ้ นห้สดจ่
ออกตำมข้
อบั้ เงงิคันบกูใ้ ห้ออกตำมข้อบังคับ
ำยลูกหนี
สดจ่
หนี
อกตำมข้ออบับังงคัคับบ
เงินสดรั
สดจ่บำยลู
หนี้ เ้ งิเงินนกูกูเงิใ้ ใ้ ห้นห้อสดรั
ออกตำมข้
อกตำมข้
ลูกกหนี
บำยลู
ลูกกหนี
ออบับั้ เง้ งิเงงิคันคันบกูบกูใ้ ใ้ ห้ห้อออกตำมข้
สดรั
ลูคดี
กกหนี
ออกตำมข้
เงินสดจ่
สดรับำยลู
ลูกกหนี
กูเงิใ้ ห้ำนงด
อสดจ่
อกตำมข้
อบั้ เ้งงิรคันะหว่
บกูใ้ ห้ำงด
หนี้ เ้ งิรนะหว่
ำเนิบำนยลู
หนี
ำเนิ นคดีอบังคับ
สดจ่
หนี้ ร้ ระหว่
ะหว่ำำงด
งดำเนิ
ำเนินนคดี
คดี
สดจ่บำยลู
หนี้ ร้ ระหว่
ะหว่
งด
ำเนิบำนนยลู
คดี
เงินสดรั
ลูกกหนี
เงิำนำงด
สดรั
ำเนิ
ลูคดี
กกหนี
สดรั
ลูคดี
กหนีก้ รหนี
ะหว่้ ตำำมค
งดำเนิ
สดรับำยจำกลู
ลูกหนีก้ รหนี
ะหว่้ ตเงิำำมค
ำเนิ
เงินสดจ่
นงดสดจ่
ำพิบำนพยจำกลู
ำกษำ
ำพินพคดี
ำกษำ
สดจ่
หนี้ ต้ ตำมค
ำมคำพิ
ำพิพพำกษำ
ำกษำ
สดจ่บำยจำกลู
หนี้ ต้ เงิตำมค
ำมค
ำพิพบำพยจำกลู
ำกษำกกหนี
เงินสดรั
จำกลูกกหนี
นสดรั
ำพิ
ำกษำ
จำกลู
สดรั
จำกลู
กหนี้ ตำมค
สดรับำยเงิ
จำกลู
กหนี้ ตเงิำมค
ำพิ
ำกษำ
เงินสดจ่
นทดรองจ่
ำนยด
สดจ่
ำเนิพบำนยเงิ
คดีนทดรองจ่
ำยดำพิ
ำเนิพนำกษำ
คดี
สดจ่
ทดรองจ่ำำยด
ยดำเนิ
ำเนินนคดี
คดี
เงินสดรั
สดจ่บำยเงิ
ทดรองจ่เงิำำนยด
ยด
ำเนิบำนนยเงิ
คดี
เงินนทดรองจ่
สดรั
ำเนิ
เงิคดี
นนทดรองจ่
สดรั
เงิคดี
ำเนิ นคดี
สดรับำยซื
เงิน้ อทดรองจ่
ำเนิบำนยซื
เงินสดจ่
เครื่ องเขีเงิำยนยด
นแบบพิ
สดจ่
มน้ อพ์ทดรองจ่
เครื่ องเขีำยยด
นแบบพิ
มพ์
สดจ่บำยซื
ยนแบบพิมพ์ำงรับ
สดจ่บำยซื
ยนนแบบพิ
ม้ อพ์เครื
้ อเครื้ ย่ อเงิงเขี
เงินสดรั
ดอกเบี
นเงิฝำกธนำคำรค้
สดรั
ดอกเบี
ำงรั้ ย่ อบเงิงเขี
นฝำกธนำคำรค้
สดรั
ดอกเบี
ำงรัำบ
สดรับำยค่
ดอกเบี
เงินเงิฝำกธนำคำรค้
เงินสดจ่
ำเบี้ย้ ยประกั
นภัสดจ่
ยจ่ำบำยล่
ยค่
วำงหน้
เบีำ้ ยงรั้ ยประกั
ำบเงินฝำกธนำคำรค้
นภัยจ่ำยล่วงหน้
ยค่วำงหน้
เบี้ยประกั
ภัสดจ่
ยจ่ำำยล่
ำ นภัยจ่ำยล่วงหน้ำ
สดจ่ำยค่
นีส้ ินดาเนิเงินนงาน
หนีำสเบี
้ ิน้ ยดประกั
าเนิเงินนงาน
หนีำตอบแทนผู
ส้ ินดาเนิเงินนงาน
นีส้ ินดาเนิเงินนงาน
สดจ่ำยค่
ต้ สดจ่
รวจสอบกิ
ำยค่ำตอบแทนผู
จกำรค้ำงจ่ต้ ำรวจสอบกิ
ย
จกำรค้ำงจ่ำย
้ ำรวจสอบกิ
จกำรค้ำงจ่ำย
้ สดจ่
รวจสอบกิ
กำรค้ำงจ่
ยำย
เงินสดจ่ำยค่ำล่ตอบแทนผู
วงเวลำค้
เงินำตงจ่
ำยำยค่ำล่ตอบแทนผู
วจงเวลำค้
ำตงจ่
สดจ่
ำงจ่ำย ำงจ่ำย
สดจ่บำยค่
ล่วบงเวลำค้
ำยบำยค่
เงินสดรั
ค่ำำปฎิ
ตั ิงำนนอกเวลำค้
เงินำงจ่
สดรั
ค่ำำปฎิ
ำล่งจ่วบงเวลำค้
ำตยั ิงำนนอกเวลำค้
สดรั
บำยดอกเบี
ค่ำปฎิ
สดรับำยดอกเบี
ค่ำปฎิบ้ตยั เงิิงำนนอกเวลำค้
ำงจ่
เงินสดจ่
นเงิรันบสดจ่
ฝำกประจ
ำค้บำำ้ตยั งจ่เงิิงำนนอกเวลำค้
ำนยรับฝำกประจำงจ่
ำค้ำำยงจ่ำย
เงินสดจ่ำยดอกเบี้ยเงินเงิกูรันบย้ สดจ่
ืมฝำกประจ
ค้ำำงจ่ยดอกเบี
ำย ำค้ำ้ ยงจ่เงิำนยกูรับย้ ืมฝำกประจ
ค้ำงจ่ำย ำค้ำงจ่ำย
สดจ่
เงินนกูย้ ืมค้ำงจ่ำย
เงินสดรั
สดจ่บำยดอกเบี
เงินเงินกูนย้ สดรั
ืมค้ำบำงจ่ยดอกเบี
เงินรอจ่้ ยำยคื
เงิำนย รอจ่้ ยำยคื
สดรับำยเงิ
เงินนรอจ่
สดรับำยเงิ
เงินนรอจ่
เงินสดจ่
รอจ่ำำยคื
ยคืเงินนนสดจ่
รอจ่ำำยคื
ยคืนน
สดจ่บำยเงิ
นรอจ่
ำยคืน
สดจ่บำยเงิ
นรอจ่
ำยคืเงินนสดรั
เงินสดรั
รอเงิ
นตรวจสอบ
รอเงิ
นตรวจสอบ
สดรับำยเงิ
รอเงิ
นตรวจสอบ
สดรับำยเงิ
รอเงิ
นตรวจสอบ
เงินสดจ่
นรอตรวจสอบ
เงินสดจ่
นรอตรวจสอบ
สดจ่บำยเงิ
สดจ่บำยเงิ
เงินสดรั
ภำษีนเรอตรวจสอบ
งินรับฝำก
เงินสดรั
ภำษีนเรอตรวจสอบ
งินรับฝำก
สดรัำบยภำษี
ภำษีเงิเงินนรัรับบฝำก
สดรัำบยภำษี
ภำษีเงิเงินนรัรับบฝำก
เงิฝำก
นสดจ่
ฝำก
เงินสดจ่
สดจ่
สดจ่บำยภำษี
ภำษีหเงิกั นณรับทีฝำก
่จ่ำย
เงินสดรั
ภำษีหเงิกั นณรับทีเงิฝำก
่จน่ำสดรั
ย บำยภำษี

-

- 1,060,408.00
12.00
12.00
18,323.29
รายงานประจำ
�
ปี
2565
- สหกรณ์ออมทรัพย์ค-รูหนองคาย
(45,148.56)
จำ�กัด
1,502,860.00
1,502,860.00
-

1,060,408
18,323
(45,148.
-

ปี 2565
บาท
309,272,232.50

ปี 2564
บาท
309,272,232.50
317,722,383.60

317,722,383

(102,096,733.00)
102,380,019.25
(2,021,280,851.46)
ปี 2565
1,478,059,992.63
ปี บาท
2565
(1,930,542,000.00)
บาท
1,896,917,990.75

(102,096,733.00)
(13,236,542.00)
102,380,019.25
16,252,986.50
(2,021,280,851.46)
ปี(1,679,257,311.34)
2565
ปี 2564
1,478,059,992.63
ปี 1,110,700,035.62
2565
ปี บาท
2564
บาท
(1,930,542,000.00)
(1,742,640,248.75)
บาท บาท
1,896,917,990.75
1,665,385,243.55

(13,236,542.
16,252,986.
(1,679,257,311.
ปี 2564
1,110,700,035.
ปี บาท
2564
(1,742,640,248.
บาท
1,665,385,243.

3,706,281.50
3,706,281.50
- 230.75
- 230.75
1,548,934.38
1,548,934.38
(61,107.00)
(61,107.00)
(903,676.25)
(903,676.25)
45,148.56
45,148.56
(34,159.44)
(34,159.44)

- (3,683,779.05)
- (3,683,779.05)
3,706,281.50
1,441,747.50
3,706,281.50
1,441,747.50
- (1,001,349.00)
- (1,001,349.00)
1,001,349.00
230.75
230.75
1,001,349.00
- (1,548,232.50)
- (1,548,232.50)
1,548,934.38
2,903,857.56
1,548,934.38
2,903,857.56
(61,107.00)
(36,002.00)
(61,107.00)
(36,002.00)
- 246,374.00
- (821,979.75)
246,374.00
(903,676.25)
(903,676.25)
(821,979.75)
45,148.56
23,897.88
45,148.56
(34,159.44)
-23,897.88
(34,159.44)
-

(3,683,779.
(3,683,779.
1,441,747.
1,441,747.
(1,001,349.
(1,001,349.
1,001,349.
1,001,349.
(1,548,232.
(1,548,232.
2,903,857.
2,903,857.
(36,002.
(36,002.
246,374.
246,374.
(821,979.
(821,979.
23,897
-23,897
-

(14,040.00)
(14,040.00)
- 3,800.00
3,800.00
(32,372.71)
(32,372.71)
(56,619.44)
(56,619.44)
570,801.00
570,801.00
(391,881.00)
(391,881.00)
3,853,144.18
3,853,144.18
(3,917,512.43)
(3,917,512.43)
9,102.81
9,102.81
(10,020.05)
(10,020.05)
285,000.00

(14,040.00)
(20,904.00)
(20,904.
(14,040.00)
(20,904.
- (20,904.00)
(9,800.00)
(9,800.
- 3,800.00
-(9,800.00)
-(9,800.
3,800.00
(32,372.71)
(50,124.52)
(50,124.
(32,372.71)
(50,124.
(50,124.52)
(56,619.44)
(29,914.52)
(29,914.
(56,619.44)
(29,914.
(29,914.52)
570,801.00
2,104,392.50
2,104,392
570,801.00
2,104,392
2,104,392.50
(391,881.00)
(2,245,121.19)
(2,245,121.
(391,881.00)
(2,245,121.
(2,245,121.19)
3,853,144.18
8,073,175.74
8,073,175.
3,853,144.18
8,073,175.
8,073,175.74
(3,917,512.43)
(7,950,367.
(7,950,367.49)
(3,917,512.43)
(7,950,367.
(7,950,367.49)
9,102.81
10,579.
10,579.94
9,102.81
10,579.
10,579.94 141 (10,729.
(10,020.05)
(10,729.98)
(10,020.05)
(10,729.98)
(10,729.
285,000.00
1,007,128.
1,007,128.85

1,896,917,990.75
1,665,385,243.55
1,665,385,243.
(23,203,000.00) 1,896,917,990.75
(23,203,000.00)
(23,203,000.00) (23,203,000.00)
-

เงินสดจ่ำยค่ำล่เงิวงเวลำค้
นสดจ่ำำยค่
งจ่ำำล่ยวงเวลำค้ำงจ่ำย
เงินสดรับค่ำปฎิเงิบนตั สดรั
ิงำนนอกเวลำค้
บค่ำปฎิบตั ิงำำนนอกเวลำค้
งจ่ำย
ำงจ่ำย
รายงานประจำ
�
ปี
2565
เงินสดจ่
ำยดอกเบี
เงิน้ ยสดจ่
เงิพนย์คำรัยดอกเบี
ฝำกประจ
ำย ำค้ำงจ่ำย
้ ยเงิจำนำค้
สหกรณ์
ออมทรั
รูบหฝำกประจ
นองคาย
�รักัำบดงจ่
เงินสดจ่ำยดอกเบี
เงิน้ ยสดจ่
เงินำกูยดอกเบี
ย้ ืมค้ำงจ่้ ยำยเงินกูย้ ืมค้ำงจ่ำย
เงินสดรับเงินรอจ่
เงินำสดรั
ยคืนบเงินรอจ่ำยคืน
เงินสดจ่ำยเงินรอจ่
เงินสดจ่
ำยคืนำยเงินรอจ่ำยคืน
เงินสดรับรอเงิเงินนตรวจสอบ
สดรับรอเงินตรวจสอบ
เงินสดจ่ำยเงินรอตรวจสอบ
เงินสดจ่ำยเงินรอตรวจสอบ
เงินสดรับภำษีเเงิงินรัสดรั
บฝำก
บภำษีเงินรับฝำก
เงินสดจ่ำยภำษีเงิเงินนสดจ่
รับฝำก
ำยภำษีเงินรับฝำก
เงินสดรับภำษีหเงิกันสดรั
ณ ทีบ่จ่ำภำษี
ย หกั ณ ที่จ่ำย
่ำย หกั ณ ที่จ่ำย
เงินสดจ่ำยภำษีเงิหนกั สดจ่
ณ ทีำ่จยภำษี
เงินสดรับเงินประกั
เงินสดรั
นสับญเงิญำนประกันสัญญำ
เงินสดจ่ำยเงินประกั
เงินสดจ่
นสัำญ
ยเงิญำนประกันสัญญำ
เงินสดจ่ำยเงินประกั
เงินสดจ่
นซองประกวดรำคำ
ำยเงินประกันซองประกวดรำคำ
เงินสดจ่ำยค่ำธรรมเนี
เงินสดจ่ยำมสอบบั
ยค่ำธรรมเนี
ญชีคยำ้ มสอบบั
งจ่ำย ญชีคำ้ งจ่ำย
เงินสดจ่ำยค่ำชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนค้
เงินสดจ่ำยค่ำชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนค้
ำงจ่ำย
ำงจ่ำย
เงินสดจ่ำยค่ำตอบแทนผู
เงินสดจ่ำยค่ค้ วบคุ
ำตอบแทนผู
มงำนก่อค้ สร้
วบคุ
ำงค้มำงำนก่
งจ่ำยอสร้ำงค้ำงจ่ำย
เงินสดจ่ำยค่ำเบีเงิ้ ยนประชุ
สดจ่ำมยค่
ค้ำำงจ่
เบีำ้ ยยประชุมค้ำงจ่ำย
เงินสดรับเงินปัเงินนผลเฉลี
สดรับ่ยเงิคืนนปัค้นำงจ่
ผลเฉลี
ำย ่ยคืนค้ำงจ่ำย
เงินสดจ่ำยค่ำตอบแทนผู
เงินสดจ่ำยค่ค้ วบคุ
ำตอบแทนผู
มงำนก่อค้ สร้
วบคุ
ำงค้มำงำนก่
งจ่ำยอสร้ำงค้ำงจ่ำย
เงินสดจ่ำยเงินเงิปันสดจ่
ผลเฉลี
ำยเงิ
่ยคืนนปัค้นำงจ่
ผลเฉลี
ำย ่ยคืนค้ำงจ่ำย
เงินสดรับเงินปัเงินนผลเฉลี
สดรับ่ยเงิคืนนปัค้นำงจ่
ผลเฉลี
ำย ่ยคืนค้ำงจ่ำย
เงินสดจ่ำยสำรองบ
เงินสดจ่
ำเหน็
ำยสจเจ้ำรองบ
ำหน้ำำเหน็
ที่ จเจ้ำหน้ำที่
เงินสดจ่ำยเงินเงิปันสดจ่
ผลเฉลี
ำยเงิ
่ยคืนนปัค้นำงจ่
ผลเฉลี
ำย ่ยคืนค้ำงจ่ำย
งินสดสุทธิใช้ ไเงิปในกิ
นสดสุจกรรมด
ทธิใช้ ไปในกิ
าเนินจงาน
กรรมดาเนินงาน
เงินสดจ่ำยสำรองบ
เงินสดจ่
ำเหน็
ำยสจเจ้ำรองบ
ำหน้ำำเหน็
ที่ จเจ้ำหน้ำที่
งินสดสุทธิใช้ ไเงิปในกิ
นสดสุจกรรมด
ทธิใช้ ไปในกิ
าเนินจงาน
กรรมดาเนินงาน

-

-

(9,800.00)

(9,800.00)

3,800.00
(32,372.71)
(56,619.44)
570,801.00
ปี 2565
บาท
(391,881.00)

3,800.00 (32,372.71)(50,124.52) (50,124.52)
(56,619.44)(29,914.52) (29,914.52)
570,801.002,104,392.50
ปี 2564 2,104,392.50
บาท (2,245,121.19)
(391,881.00)
(2,245,121.19)
3,853,144.18 3,853,144.188,073,175.74 8,073,175.74
(3,917,512.43)(3,917,512.43)
(7,950,367.49)(7,950,367.49)
9,102.81 9,102.81 10,579.94 10,579.94
(10,020.05) (10,020.05)(10,729.98) (10,729.98)
285,000.00 285,000.001,007,128.85 1,007,128.85
(285,000.00) (285,000.00)
(1,007,128.85)(1,007,128.85)
67,000.00 67,000.00 44,490.00 44,490.00
(67,225.00) (67,225.00)(674,490.00) (674,490.00)
(650,000.00) (650,000.00)
ปี 2565
ปี 2565 ปี 2564
ปี 2564
(60,000.00) (60,000.00)(44,000.00) (44,000.00)
บาท
บาท
บาท
บาท
(1,955,240.00)
(1,955,240.00)
ปี 2565
ปี 2565 ปี (930,859.93)
2564
ปี (930,859.93)
2564
(85,200.00) (85,200.00) (8,368.00) บาท(8,368.00)บาท
บาท
บาท
186,069.75 186,069.75
(85,200.00) (85,200.00) (134,774.00) (134,774.00)
186,069.75 186,069.75
(4,855,010.00)(4,855,010.00)
(2,194,170.00)(2,194,170.00)
(134,774.00) (134,774.00)
(293,140,337.47)
(293,140,337.47)
(331,074,116.88)
(331,074,116.88)
(4,855,010.00)(4,855,010.00)
(2,194,170.00)(2,194,170.00)
(293,140,337.47)
(293,140,337.47)
(331,074,116.88)
(331,074,116.88)

กระแสเงิ
นสดจากกิ
กระแสเงินสดจากกิ
จกรรมลงทุ
น จกรรมลงทุน
(6,500.00) (6,500.00) (6,320.00) (6,320.00)
นุมสหกรณ์
อมทรั
เงินสดจ่ำยซื้ อหุเงิ้นชุสดจ่
มนุำมยซื
สหกรณ์
พย์ครู ไอทย
จำกัพดย์ครู ไทย จำกัด
้ อหุ ้นชุอมอมทรั
กระแสเงินสดจากกิ
จกรรมลงทุ
น จกรรมลงทุน
กระแสเงิ
นสดจากกิ
เงินสดจ่ำยซื้อหุเงิ้นชุสดจ่
มนุำมยซื
สหกรณ์
นุมสหกรณ์
พย์แห่องประเทศไทย
อมทรัพย์แห่ งจประเทศไทย
ำกัด
จำกัด (3,000,000.00)(3,000,000.00)
(4,537,000.00)(4,537,000.00)
้ อหุ ้นชุอมอมทรั
เงินสดจ่ำยซื้ อหุเงิ้นชุสดจ่
มนุำมยซื
สหกรณ์
พย์ครู ไอทย
จำกัพดย์ครู ไทย จำกัด
(6,500.00) (6,500.00) (6,320.00) (6,320.00)
นุมสหกรณ์
อมทรั
้ อหุ ้นชุอมอมทรั
เงินสดจ่ำยซื้อครุ
เงินภสดจ่
ณั ฑ์ำยซื้อครุ ภณั ฑ์
(3,560,313.00)(3,560,313.00) (9,000.00) (9,000.00)
เงินสดจ่ำยซื้ อหุเงิ้นชุสดจ่
มนุำมยซื
สหกรณ์
พย์แห่องประเทศไทย
ำกัด
(4,537,000.00)(4,537,000.00)
นุมสหกรณ์
อมทรัพย์แห่ งจประเทศไทย
จำกัด (3,000,000.00)(3,000,000.00)
้ อหุ ้นชุอมอมทรั
เงินสดจ่ำยสิ่ งปลู
เงินกสดจ่
สร้ ำำงระหว่
ยสิ่ งปลูำงก่
กสร้
อสร้
ำงระหว่
ำง ำงก่อสร้ำง
(3,580,631.95)(3,580,631.95)
(8,143,500.00)(8,143,500.00)
เงินสดจ่ำยซื้ อครุ
ณั ฑ์ำยซื้ อครุ ภณั ฑ์
(3,560,313.00)(3,560,313.00) (9,000.00) (9,000.00)
เงินภสดจ่
เงินสดรับสิ่ งปลู
เงินกสร้
สดรัำงระหว่
บสิ่ งปลูำงก่
กสร้
อสร้
ำงระหว่
ำง ำงก่อสร้ ำง
12,624,471.9512,624,471.95 เงินสดจ่ำยสิ่ งปลู
สร้ ำำงระหว่
อสร้
ำง ำงก่อสร้ ำง
(3,580,631.95)(3,580,631.95)
(8,143,500.00)(8,143,500.00)
เงินกสดจ่
ยสิ่ งปลูำงก่
กสร้
ำงระหว่
เงินสดจ่ำยซื้อสิเงิทนธิสดจ่
กำรใช้
ำยซืป้ อระโยชน์
สิ ทธิกำรใช้
ในซอฟแวร์
ประโยชน์ในซอฟแวร์
(1,060,408.00)(1,060,408.00)
(1,060,408.00)(1,060,408.00)
เงินสดรับสิ่ งปลู
อสร้
ำง ำงก่อสร้ำง
12,624,471.9512,624,471.95 เงินกสร้
สดรัำงระหว่
บสิ่ งปลูำงก่
กสร้
ำงระหว่
เงินสดจ่ำยซื้ออำคำรส
เงินสดจ่ำนั
ำยซืก้ องำน
อำคำรสำนักงำน
(10,661,131.95)
(10,661,131.95) เงินสดจ่ำยซื้ อสิเงิทนธิสดจ่
กำรใช้
ในซอฟแวร์
(1,060,408.00)(1,060,408.00)
(1,060,408.00)(1,060,408.00)
ำยซืป้ อระโยชน์
สิ ทธิ กำรใช้
ประโยชน์ในซอฟแวร์
งินสดสุทธิใช้ ไเงิปในกิ
นสดสุจกรรมลงทุ
ทธิใช้ ไปในกิ
น จกรรมลงทุน
(9,244,512.95)(9,244,512.95)
(13,756,228.00)
(13,756,228.00)
เงินสดจ่ำยซื้ ออำคำรส
(10,661,131.95)
เงินสดจ่ำนั
ำยซืก้ องำน
อำคำรสำนักงำน
(10,661,131.95) งินสดสุทธิใช้ ไเงิปในกิ
น จกรรมลงทุน
(9,244,512.95)(9,244,512.95)
(13,756,228.00)
นสดสุจกรรมลงทุ
ทธิใช้ ไปในกิ
(13,756,228.00)
กระแสเงินสดจากกิ
จกรรมจั
ดหาเงิจนกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงิ
นสดจากกิ
เงินสดรับตัว๋ สัเงิญนญำใช้
700,000,000.00700,000,000.00
1,600,000,000.00
สดรัเบงิตันว๋ สัญญำใช้เงิน
1,600,000,000.00
กระแสเงินสดจากกิ
จกรรมจั
ดหาเงิจนกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงิ
นสดจากกิ
เงิ142
นสดจ่ำยตัว๋ สัเงิญนญำใช้
งินว๋ สัญญำใช้เงิน
(800,000,000.00)
(1,500,000,000.00)
สดจ่ำเยตั
(800,000,000.00)
(1,500,000,000.00)
เงินสดรับตัว๋ สัเงิญนญำใช้
700,000,000.00700,000,000.00
1,600,000,000.00
1,600,000,000.00
สดรัเบงิตันว๋ สัญญำใช้เงิน
เงินสดรับจำกเงิเงินกูสดรั
ย้ ืม บจำกเงินกูย้ ืม
1,300,000,000.00
1,170,000,000.00
1,300,000,000.00
1,170,000,000.00
เงินสดจ่ำยตัว๋ สัเงิญนญำใช้
สดจ่ำเยตั
งินว๋ สัญญำใช้เงิน
(800,000,000.00)
(800,000,000.00)
(1,500,000,000.00)
(1,500,000,000.00)
เงินสดจ่ำยชำระหนี
(1,062,480,000.00)
(894,003,000.00)
เงินสดจ่
(1,062,480,000.00)
(894,003,000.00)
้ เงินำกูยชย้ ืมำระหนี้ เงินกูย้ ืม

เงินสดจ่ำยสิ่ งปลูกสร้
เงินำสดจ่
งระหว่
ำยสิำงก่
อสร้
กสร้
ำงำงระหว่ำงก่อสร้ ำง
่ งปลู
เงินสดรับสิ่ งปลูกสร้เงิำนงระหว่
สดรับสิำงก่
อสร้
กสร้
ำงำงระหว่ำงก่อสร้ ำง
่ งปลู
เงินสดจ่ำยซื้ อสิ ทธิ กเงิำรใช้
นสดจ่ปำระโยชน์
ยซื้ อสิ ทใธินซอฟแวร์
กำรใช้ประโยชน์ในซอฟแวร์
เงินสดจ่ำยซื้ ออำคำรส
เงินำนั
สดจ่
กงำน
ำยซื้ ออำคำรสำนักงำน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิ
เงินจกรรมลงทุ
สดสุทธิใช้นไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิกระแสเงิ
จกรรมจันดสดจากกิ
หาเงิน จกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับตัว๋ สัญญำใช้
งิน บตัว๋ สัญญำใช้เงิน
เงินเสดรั
เงินสดจ่ำยตัว๋ สัญญำใช้
เงินสดจ่
เงิน ำยตัว๋ สัญญำใช้เงิน
เงินสดรับจำกเงินกูเงิย้ ืมนสดรับจำกเงินกูย้ ืม
เงินสดจ่ำยชำระหนีเงิ้ เงินนสดจ่
กูย้ ืมำยชำระหนี้ เงินกูย้ ืม
เงินสดรับจำกเงินรัเงิบฝำก
นสดรับจำกเงินรับฝำก
เงินสดจ่ำยคืนเงินรัเงิบฝำก
นสดจ่ำยคืนเงินรับฝำก
เงินสดจ่ำยค่ำบำรุ งสัเงินนิสดจ่
บำตสหกรณ์
ำยค่ำบำรุ งแสัห่นงนิประเทศไทย
บำตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย
เงินสดจ่ำยเงินปั นผล
เงินสดจ่ำยเงินปั นผล
เงินสดจ่ำยเงินเฉลี่ยเงิคืนสดจ่ำยเงินเฉลี่ยคืน
เงินสดจ่ำยโบนัสกรรมกำรเจ้
เงินสดจ่ำยโบนั
ำหน้ำสทีกรรมกำรเจ้
่
ำหน้ำที่
เงินสดรับจำกทุนเรืเงิอนนหุ
สดรั
้น บจำกทุนเรื อนหุ้น
เงินสดจ่ำยคืนทุนเรืเงิอนนหุ
สดจ่
้น ำยคืนทุนเรื อนหุ ้น
เงินสดจ่ำยทุนจัดตั้งเงิสนำนั
สดจ่
กงำน
ำยทุนจัดตั้งสำนักงำน
เงินสดจ่ำยทุนเพื่อกำรศึ
เงินสดจ่
กษำอบรม
ำยทุนเพื่อกำรศึกษำอบรม
เงินสดจ่ำยทุนสำธำรณประโยชน์
เงินสดจ่ำยทุนสำธำรณประโยชน์
เงินสดจ่ำยทุนสวัสเงิดิกนำรหรื
สดจ่ำอยทุ
กำรสงเครำะห์
นสวัสดิกำรหรื
สมำชิ
อกำรสงเครำะห์
กฯ
สมำชิกฯ

เงินสดสุทธิได้มาจากกิ
เงินจสดสุ
กรรมจั
ทธิไดด้หาเงิ
มาจากกิ
น จกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิเพิ่มขึน้ เงิ(ลดลง)
นสดสุ ทธิเพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินสด ณ วันต้ นปีเงินสด ณ วันต้ นปี
เงินสด ณ วันสิ้นปีเงินสด ณ วันสิ้นปี

(3,580,631.95) (3,580,631.95)
(8,143,500.00) (8,143,500
12,624,471.95 12,624,471.95
รายงานประจำ
�
ปี
2565
(1,060,408.00)
(1,060,408.00)
(1,060,408
สหกรณ์ออมทรัพ(1,060,408.00)
ย์ครูหนองคาย
จำ�กัด
(10,661,131.95) (10,661,131.95)
ปี 2565
ปี 2564
(9,244,512.95)
(9,244,512.95)
(13,756,228.00)
(13,756,228
บาท
บาท

700,000,000.00 700,000,000.00
1,600,000,000.00 1,600,000,000
(800,000,000.00) (800,000,000.00)
(1,500,000,000.00)(1,500,000,000
1,300,000,000.00 1,300,000,000.00
1,170,000,000.00 1,170,000,000
(1,062,480,000.00)(1,062,480,000.00)
(894,003,000.00) (894,003,000
732,276,911.71 732,276,911.71
563,690,820.04 563,690,820
(462,662,611.63) (462,662,611.63)
(378,961,678.33) (378,961,678
(30,000.00)
(30,000.00)
(30,000.00)
(30,000
(220,648,779.75) (220,648,779.75)
(221,170,727.25) (221,170,727
(53,882,507.75) (53,882,507.75)
(56,329,955.50) (56,329,955
(5,700,000.00) (5,700,000.00)
(5,800,000.00) (5,800,000
126,264,180.00 126,264,180.00
287,240,890.00 287,240,890
(72,119,260.00) (72,119,260.00)
(55,900,330.00) (55,900,330
- (2,195,200.00) (2,195,200
(91,600.00)
(91,600
(51,000.00)
(51,000.00)
(213,000.00)
(213,000
ปี 2565
ปี 2565ปี 2564
ปี 2564
- (1,744,000.00) (1,744,000
บาท
บาท บาท
บาท
180,966,932.58 180,966,932.58
504,492,218.96 504,492,218
(121,417,917.84) (121,417,917.84)
159,661,874.08 159,661,874
298,893,734.41 298,893,734.41
139,231,860.33 139,231,860
177,475,816.57 177,475,816.57
298,893,734.41 298,893,734
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
													

1 ข้อมูลทั่วไป

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด เลขทะเบียนที่ 51/10990 จดทะเบียนเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2504 ที่ตั้งส�ำนักงานเลขที่ 143 ถนนประจักษ์ ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เดิมชื่อสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูหนองคายจ�ำกัดสินใช้ และได้จดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อสหกรณ์เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย
จ�ำกัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2512
2. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
- สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
- สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจ�ำนวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ย
คูณด้วยจ�ำนวนเงินต้นที่ค้างช�ำระตามระยะเวลาที่กู้ยืม
- สหกรณ์ระงับการรับรูร้ ายได้ทเี่ กิดจากดอกเบีย้ เงินให้กขู้ องลูกหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
จ�ำนวน 957,431.25 บาท ซึง่ หากสหกรณ์รบั รูด้ อกเบีย้ เงินให้กขู้ องลูกหนีด้ งั กล่าวแล้ว จะท�ำให้สหกรณ์
มีก�ำไรสุทธิประจ�ำปีของสหกรณ์เพิ่มเป็นจ�ำนวน 297,421,605.07 บาท
- สหกรณ์ได้ตงั้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ทกี่ �ำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 และถือใช้ระเบียบดังกล่าว
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
พ.ศ. 2563 และประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 12 มกราคม
2564 จนกว่ากฎกระทรวงการจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินส�ำรอง จะมีผลบังคับใช้ เท่าที่ไม่ขัดกับ
ระเบียบนายทะเบียนฉบับดังกล่าว
- เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงด้วยราคาทุน
- สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน
- ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
- สิทธิการใช้ประโยชน์ซอฟต์แวร์ต่างๆ ตัดจ่ายตามระยะเวลาของอายุการใช้งาน
- ค่าซ่อมบ�ำรุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนส�ำหรับทรัพย์สินรายการย่อยๆ ถือเป็นค่าใช้
จ่ายหักจากรายได้ การต่อเติมหรือเพิม่ เติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ ถือเป็นราคาทุนของทรัพย์สนิ
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์ทุก
ประเภท
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3. สหกรณ์ปรับเปลี่ยนรูปแบบงบการเงินรูปแบบใหม่
- ตามหนังสือที่ กษ 0419/ว 3 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564 เรื่อง การปรับปรุงรูปแบบการบันทึกข้อมูล
ในระบบสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (Input Form Version 3.0) สหกรณ์ฯ
จึงได้จดั ประเภทรายการบัญชีใหม่ เพือ่ ให้รองรับกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 ซึ่งการจัดประเภทรายการบัญชีดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองคาย จ�ำกัด หมายเหตุประกอบงบการเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ไม่มีผล
กระทบต่อกาไร (ขาดทุน) ของสหกรณ์
4. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย
		
			
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
- ออมทรัพย์
- กระแสรายวัน
			 รวม

ปี 2565
บาท
9,142.73

ปี 2564
บาท
6,458.25

177,465,673.84
1,000.00
177,475,816.57

298,886,276.16
1,000.00
298,893,734.41

เงินฝากกระแสรายวัน ณ วันสิ้นปี ยังมียอดเบิกเกินบัญชี สหกรณ์ได้โอนเงินฝากออมทรัพย์ไปตัด
ยอดเงินเบิกเกินบัญชีตามข้อตกลงที่ท�ำไว้กับธนาคาร เพื่อให้เงินฝากกระแสรายวันมียอดคงเหลือเท่ากับจ�ำนวนเงิน
ตามข้อก�ำหนด
5 เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย
			
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
หุ้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จ�ำกัด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย   จ�ำกัด
		 รวม

ปี 2565
ราคาทุน บาท

ปี 2564
ราคาทุน บาท

10,545,500.00
100.00
200,000.00
66,540.00
10,812,140.00

7,545,500.00
100.00
200,000.00
60,040.00
7,805,640.00
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6 เงินให้กู้ยืม - สุทธิ ประกอบด้วย
					
เงินให้กู้ยืม - ปกติ
เงินให้กู้แก่สมาชิก
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกู้สามัญด�ำรงชีพ
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษเพื่อการโอนหนี้ฯ
รวมเงินให้กู้ยืม - ปกติ

ระยะสั้น

ปี 2565
บาท

ระยะยาว

ระยะสั้น

ปี 2564
บาท

ระยะยาว

4,838,297.79
98,431.96 5,106,745.98
113,270.02
150,636,013.02 1,779,892,646.74 115,456,868.76 1,272,899,275.42
326,575,504.76 5,543,636,747.39 273,212,853.93 5,585,108,820.72
534,795.32
22,668,204.68
482,584,610.89 7,346,296,030.77 393,776,468.67 6,858,121,366.16

เงินให้กู้ยืม - ไม่ก่อให้เกิดรายได้		
เงินให้กู้แก่สมาชิก		
		 ลูกหนี้เงินกู้สามัญด�ำรงชีพ
446,931.75
		 ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
18,014,186.25
		 รวมเงินให้กู้ยืม -ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 18,461,118.00
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
4,818,886.43
รวมเงินให้กู้ยืมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ - สุทธิ13,642,231.57

-

-

-

ลูกหนี้อื่นอันมีมูลหนี้ที่เกิดจากการให้เงินกู้					
ลูกหนี้เงินกู้ระหว่างด�ำเนินคดี
2,980,151.25
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
2,980,151.25
ลูกหนี้เงินกู้ระหว่างด�ำเนินคดี - สุทธิ
ลูกหนี้เงินกู้ตามค�ำพิพากษา
14,982,745.06
- 16,531,679.44
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
14,982,745.06
- 16,531,679.44
		 ลูกหนี้เงินกู้ตามค�ำพิพากษา - สุทธิ
ลูกหนี้ถูกให้ออกตามข้อบังคับ 10,185,911.05
- 12,551,917.55
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
6,518,650.53
5,876,256.50
ลูกหนี้ถูกให้ออกตามข้อบังคับ - สุทธิ 3,667,260.52
6,675,661.05
รวมลูกหนี้อื่นอันมีมูลหนี้ที่เกิดจากการ					
ให้เงินกู้ - สุทธิ
3,667,260.52
6,675,661.05
รวมเงินให้กู้ทั้งสิ้น - สุทธิ
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7 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
						
						
วัสดุส�ำนักงาน			
เงินทดรองจ่ายด�ำเนินคดี			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ			
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า			
				 รวม 			

ปี 2565
บาท
101,065.00
83,097.00
34,159.44
218,321.44

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

8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ประกอบด้วย
						
ปี 2565
ปี 2564
						
บาท
บาท
ที่ดิน					 10,680,000.00
10,680,000.00
อาคารส�ำนักงานสหกรณ์			 14,760,281.95
4,099,150.00
อาคารจอดรถ			
952,000.00
952,000.00
ยานพาหนะ			 1,338,800.00
1,338,800.00
ครุภัณฑ์				 5,864,723.00
4,146,846.00
สิ่งปลูกสร้าง(ห้องน�้ำ)			
400,000.00
400,000.00
อาคารส�ำนักงานระหว่างก่อสร้าง			 1,489,860.00
8,338,500.00
				 รวม 			 35,485,664.95 29,955,296.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม					
- ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารส�ำนักงานสหกรณ์			 4,489,703.60
3,909,147.00
- ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารจอดรถ			
951,999.00
951,999.00
- ค่าเสื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะ			 1,338,798.00
1,338,798.00
- ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์			 2,858,939.53
3,821,112.97
- ค่าเสื่อมราคาสะสม-สิ่งปลูกสร้าง(ห้องน�้ำ)			
80,000.00
60,000.00
			 รวม - ค่าเสื่อมราคาสะสม 			 9,719,440.13
10,081,056.97
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ			 25,766,224.82 19,874,239.03
9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
						
						
เงินประกันมิเตอร์ประปา			
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า			
			 รวม 			

ปี 2565
บาท
1,200.00
40,000.00
41,200.00

ปี 2564
บาท
1,200.00
40,000.00
41,200.00
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10 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น     ประกอบด้วย
						
ปี 2565
ปี 2564
						
บาท
บาท
ตั๋วสัญญาใช้เงิน			 200,000,000.00 300,000,000.00
เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำกัด		
- 212,000,000.00
			 รวม 			 200,000,000.00 512,000,000.00
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 สหกรณ์มีวงเงินเบิกเกินบัญชี ดังนี้				
1. ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย		
จ�ำนวน
25 ล้านบาท
2. ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) สาขาถนนมิตรภาพ		
จ�ำนวน
5 ล้านบาท
3. ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย		
จ�ำนวน
24 ล้านบาท
4. ธนาคารออมสิน สาขาหนองคาย			
จ�ำนวน
15 ล้านบาท
			 รวมสหกรณ์มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารทั้งสิ้น 69 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.995 - 6.32 ต่อปี 		
โดยคณะกรรมการด�ำเนินการทั้งคณะเป็นผู้ค�้ำประกันทุกสัญญา				
			 ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 สหกรณ์มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารคงเหลือ ดังนี้			
1. ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย		
จ�ำนวน
100 ล้านบาท
2. ธนาคารออมสิน สาขาหนองคาย			
จ�ำนวน
100 ล้านบาท
			
รวมสหกรณ์มี ตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งสิ้น 200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 3.00 - 3.55 ต่อปี 		
11 เงินรับฝาก ประกอบด้วย
			
ปี 2565
ปี 2564
			
บาท
บาท
เงินรับฝาก - สมาชิก					
			 เงินรับฝากออมทรัพย์ ATM			 3,708,659.27
3,119,291.65
			 เงินรับฝากออมทรัพย์			 13,279,440.15
13,257,498.77
			 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ			 1,650,706,616.58 1,384,005,548.18
			 เงินรับฝากประจ�ำ			 4,092,680.94
1,795,749.23
				 รวม 			1,671,787,396.94 1,402,178,087.83
เงินรับฝาก - สหกรณ์อื่น					
			 เงินฝากสหกรณ์การเกษตรท่าบ่อ จ�ำกัด			
162,483.27
157,492.30
				 รวม 			
162,483.27
157,492.30
		 รวมเงินรับฝาก 			1,671,949,880.21 1,402,335,580.13
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12 หนี้สินหมุนเวียนอื่น     ประกอบด้วย
						
						
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย			
ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่าย			
ค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานค้างจ่าย			
เงินรอตรวจสอบ			
เงินรอจ่ายคืน			
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการค้างจ่าย			
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย			
ภาษีเงินรับฝาก			
ค่าปฎิบัติงานนอกเวลาท�ำการค้างจ่าย			
เงินปันผล-เฉลี่ยคืนค้างจ่าย			
ค่าเบี้ยประชุมค้างจ่าย			
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้างค้างจ่าย			
สิทธิการใช้ประโยชน์ซอฟแวร์ค้างจ่าย			
เจ้าหนี้-ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดมั่งมี 2015			
เจ้าหนี้-บริษัท ฮัลค์ไซน์ช๊อป จ�ำกัด			
ค่าใช้จ่ายทั่วไปค้างจ่าย			
				 รวม 			
13 เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย
			
			
			

ปี 2565
บาท
ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี

ปี 2565
บาท
81,342.70
41,906.64
63,440.00
351,096.50
10,380.00
55,000.00
551.80
3,800.00
136,906.75
25,000.00
1,380,000.00
109,860.00
13,000.00
2,272,284.39

ปี 2564
บาท
32,372.71
56,619.44
1,955,240.00
127,808.25
172,176.50
14,040.00
60,000.00
1,469.04
51,295.75
8,368.00
85,200.00
1,060,408.00
3,624,997.69

ปี 2564
บาท
ถึงก�ำหนดช�ำระ
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี

เงินกู้ สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล จ�ำกัด
- 		 - 48,000,000.00 14,000,000.00
เงินกู้ สอ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำกัด 220,800,000.00 466,800,000.00 60,000,000.00 125,000,000.00
เงินกู้ ชุมนุมสอ.แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
12,000,000.00 479,000,000.00 24,000,000.00 364,000,000.00
เงินกู้ สอ.วชิรพยาบาล จ�ำกัด
94,080,000.00 274,000,000.00 94,080,000.00 368,080,000.00
			 		
326,880,000.00 1,219,800,000.00 226,080,000.00 871,080,000.00
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- สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำกัด วงเงินกู้จ�ำนวน 300 ล้านบาท ก�ำหนด
ช�ำระคืน 36 งวด งวดละ 8,400,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.35 ต่อปี ก�ำหนดช�ำระเสร็จสิ้น
ภายใน 31 ตุลาคม 2567 ค�้ำประกันโดยคณะกรรมการ
- สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำกัด วงเงินกู้จ�ำนวน 500 ล้านบาท ก�ำหนด
ช�ำระคืน 36 งวด งวดละ 10,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.65 ต่อปี ก�ำหนดช�ำระเสร็จสิ้น
ภายใน 31 กรกฎาคม 2568 ค�้ำประกันโดยคณะกรรมการ
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด วงเงินกู้จ�ำนวน 500 ล้านบาท ก�ำหนดช�ำระ
คืน 48 งวด งวดละ 1,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.70 ต่อปี ก�ำหนดช�ำระเสร็จสิ้นภายใน
31ธันวาคม 2568 ค�้ำประกันโดยคณะกรรมการ 						
- สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด วงเงินกู้จ�ำนวน 470 ล้านบาท ก�ำหนดช�ำระคืน 60
งวด งวดละ 7,840,000.00 บาท อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 2.75 ต่อปี ก�ำหนดช�ำระเสร็จสิน้ ภายใน 31 สิงหาคม
2569 ค�้ำประกันโดยคณะกรรมการ 								
14 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
			
			
เงินประกันสัญญา
เงินส�ำรองบ�ำเหน็จเจ้าหน้าที่
			 รวม

ปี 2565
บาท
207,800.00
16,142,470.00
16,350,270.00

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

15. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ประกอบด้วย
			
ปี 2565
ปี 2564
			
บาท
บาท
ทุนสาธารณประโยชน์
199,367.25
367.25
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
4,482,938.11
4,432,938.11
ทุนจัดตั้งสํานักงานสหกรณ์
407,900.00
4,830,840.00
ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์
1,438,704.66
1,388,704.66
ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์
18,791,772.20
18,654,079.21
				 รวม 			 25,320,682.22
29,306,929.23
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5.2 การจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ำกัด  ได้ด�ำเนินธุรกิจ  ระหว่างวันที่   1  ตุลาคม  2564
ถึง  30  กันยายน 2565   ครบรอบ  1  ปีบัญชีแล้ว  คณะกรรมการด�ำเนินการต้องเสนอการจัดสรร
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปีต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี  ตามข้อบังคับข้อ  30  ดังต่อไปนี้
ข้อบังคับสหกรณ์ฉบับ พ.ศ. 2565
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
ข้อ 30 การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี เมือ่ สิน้ ปีทางบัญชีและได้ปดิ บัญชีตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มกี ำ� ไรสุทธิ ให้จดั สรร
เป็นทุนส�ำรองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ และเป็นค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ตามอัตราที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปีทเี่ หลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนัน้ ทีป่ ระชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ ดัง
ต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช�ำระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก�ำหนดใน
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 มีระยะเวลาส�ำหรับค�ำนวณเงินปันผลตัง้ แต่เดือนนัน้   ส่วนหุน้ ทีส่ มาชิกช�ำระต่อสหกรณ์
หลังวันที่ห้าของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป
(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ท�ำไว้กับสหกรณ์ใน
ระหว่างปี เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดช�ำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นเงินทั้งจ�ำนวนหรือบางส่วนที่
ต้องช�ำระ สหกรณ์ มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืน ส�ำหรับงวดที่ผิดนัดนั้น
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไร
สุทธิ
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่
เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1) และห้ามจ่ายทุนนี้หากสหกรณ์ขาดทุนอันเกิดจากเหตุทุจริต
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(5) เป็นทุนการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
(7) เป็นทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกิน
ร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
(8) เป็นทุนเพือ่ จัดตัง้ ส�ำนักงานหรือทุนอืน่ ๆ เพือ่ เสริมสร้างความมัน่ คงให้แก่สหกรณ์
ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
(9) ก�ำไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนส�ำรองทั้งสิ้น
การใช้จา่ ยทุนตามวรรคก่อน ให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์และให้กำ� หนดระเบียบส�ำหรับ
แต่ละทุนเป็นการเฉพาะ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด

มีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 296,464,173.82 บาท
(สองร้อยเก้าสิบหกล้านสี่แสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามบาทแปดสิบสองสตางค์)
การจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2565 ดังนี้
ที่
1

รายการ
ทุนส�ำรอง

ร้อยละ
10

2

ค่าบ�ำรุงสันนิบาต
0.01
สหกรณ์แห่งประเทศไทย
3 เงินปันผลตามหุน้ 5.50 % 69.82
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4

เงินเฉลี่ยคืน 11.55 %

18.14

5

เงินโบนัสแก่กรรมการ
และเจ้าหน้าที่

1.88

ปี 2565
ข้อบังคับ ข้อ 30
จ�ำนวนเงิน (บาท)
29,650,830.57 ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
30,000.00 ตามอัตราที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
206,978,034.25 ตามหุ้นที่ช�ำระแล้วไม่เกินอัตราที่ก�ำหนด
ในกฎกระทรวง
53,775,309.00 เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก ตามส่วน
ธุ ร กิ จ ที่ ส มาชิ ก ได้ ท� ำ ไว้ กั บ สหกรณ์ ใ น
ระหว่างปีเว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดช�ำระหนี้
ไม่วา่ ต้นเงินหรือดอกเบีย้ เป็นเงินทัง้ จ�ำนวน
หรือบางส่วนทีต่ อ้ งช�ำระ สหกรณ์ มิให้ได้รบั
เงินเฉลี่ยคืน ส�ำหรับงวดที่ผิดนัดนั้น
5,600,000.00 ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
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ที่

รายการ

6

ทุนรักษาระดับอัตรา
เงินปันผล
ทุนเพื่อการศึกษาอบรม
ทางสหกรณ์
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุ น สวั ส ดิ ก ารหรื อ การ
สงเคราะห์ ต ามสมควร
แก่สมาชิก
ทุนจัดตั้งส�ำนักงาน หรือ
ทุนอื่น ๆ เพื่อสร้างความ
มั่นคง
ก� ำ ไรสุ ท ธิ ส ่ ว นที่ เ หลื อ
(ถ้ามี)
รวมเงินทั้งสิ้น

7
8
9

10

11

ร้อยละ
0.02
0.02
0.06
0.03

0.02

ปี 2565
ข้อบังคับ ข้อ 30
จ�ำนวนเงิน (บาท)
50,000.00 ไม่ เ กิ น ร้ อ ยละสองแห่ ง ทุ น เรื อ นหุ ้ น ของ
สหกรณ์ ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น
50,000.00 ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
200,000.00 ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
80,000.00 ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ

50,000.00 ข้อบังคับไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ

0.00
100

0.00 ให้จัดสรรเป็นทุนส�ำรองทั้งสิ้น
296,464,173.82

สรุปภาพรวมของการจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2565
1.  จัดสรรเป็นเงินปันผล−เฉลี่ยคืน แก่สมาชิก
2.  จัดสรรเพื่อเป็นสวัสดิการ เพื่อสมาชิกส่วนรวม
3.  จัดสรรเป็นค่าตอบแทนกรรมการ และเจ้าหน้าที่
4. จัดสรรส�ำหรับเป็นค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์
		

ดังนี้
คิดเป็นร้อยละ  87.96
คิดเป็นร้อยละ  10.15  
คิดเป็นร้อยละ  1.88
คิดเป็นร้อยละ  0.01

เสนอเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม..............................................................
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5.3 การพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ และงบประมาณ ประจ�ำปี 2566
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2504 และได้เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2504  เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 62  ปี
แล้ว กิจการของสหกรณ์ได้เจริญก้าวหน้า เติบโตอย่างมั่นคงมาตลอด
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ได้เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล  
ซึ่งได้น�ำหลักการสหกรณ์สีขาว 9 ประการ มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ   ซึ่งประกอบด้วย  
หลักประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  การตอบสนอง  ภาระรับผิดชอบ  ความโปร่งใส  การมีส่วนร่วม  
การมอบอ�ำนาจ  นิติธรรม  และความเสมอภาค  โดยก�ำหนดแผนกลยุทธ์สหกรณ์ ประจ�ำปี 25642566  ไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

จากสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการดังที่ได้กล่าวแล้ว ได้น�ำมาก�ำหนดเป็นวิสัยทัศน์
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
สหกรณ์ สู่ความมั่นคง  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.  เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการที่ถูกต้อง  รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ
แก่สมาชิก
4.  เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์กับสมาชิกและองค์กรต่างๆ ให้เอื้อ
ต่อการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5.  เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิก ชุมชน  สังคม และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ตามหลัก
การสหกรณ์
6.  เพือ่ พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสูก่ ารเป็นสหกรณ์สขี าวทีย่ งั่ ยืน

กลยุทธ์ (STRATEGY)
พันธกิจที่ 1

ส่งเสริมสนับสนุนการออมทรัพย์เพื่อให้สมาชิกสามารถช่วยเหลือตนเอง
ได้
เป้าประสงค์ :     เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการออมทรัพย์เพื่อให้สมาชิกสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้
กลยุทธ์
1.  ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์
2.  สร้างแรงจูงใจในการระดมหุ้น และเงินฝาก
พันธกิจที่ 2
เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร สมาชิกให้มีความรู้ความเข้าใจในการขับ
เคลื่อนและพัฒนาสหกรณ์สู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน
เป้าประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร สมาชิกให้มีความรู้ความเข้าใจในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนาสหกรณ์  สู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน
กลยุทธ์
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับ “สหกรณ์”
พันธกิจที่ 3

เป้าประสงค์ :

พัฒนาเทคโนโลยีและการให้บริการทีถ่ กู ต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ
แก่สมาชิก
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและการให้บริการที่ถูกต้อง  รวดเร็ว สร้างความพึง
พอใจแก่สมาชิก
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กลยุทธ์

1. จัดหาระบบปฏิบัติการสหกรณ์แบบใหม่ให้ครอบคลุม ครบวงจร
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
3. พัฒนาเทคโนโลยีและปรับปรุงอาคารสถานทีใ่ ห้สามารถบริการสมาชิก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจที่ 4

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์กบั สมาชิกและองค์กร
ต่างๆ ให้เอื้อต่อการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เป้าประสงค์ :      เพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์กับสมาชิกและ
องค์กรต่างๆ ให้เอื้อต่อการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กลยุทธ์
1. พัฒนาเครือข่ายสมาชิกเพื่อประสานงานและให้บริการสมาชิก
2. พัฒนาเครือข่ายสมาชิกกับสถาบันการเงิน สหกรณ์อื่น หรือหน่วย
งานการเงินที่เกี่ยวข้อง
พันธกิจที่ 5
ส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิก ชุมชน  สงั คม และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ตามหลักการสหกรณ์
เป้าประสงค์ :     เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และช่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก ชุ ม ชน   สั ง คม และกิ จ กรรม
สาธารณประโยชน์ตามหลักการสหกรณ์
กลยุทธ์
1.  จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกอย่างเหมาะสม
2.  จัดสวัสดิการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
พันธกิจที่ 6
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสูก่ ารเป็นสหกรณ์
สีขาวที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์ :     เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่การเป็น
สหกรณ์สีขาวที่ยั่งยืน
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงวิธีการและกระบวนการตรวจสอบภายในสหกรณ์
2. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาลให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการออมทรัพย์เพื่อให้สมาชิกสามารถช่วยเหลือตนเองได้
เป้าประสงค์ : เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนการออมทรัพย์เพือ่ ให้สมาชิกสามารถช่วยเหลือตนเองได้
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กลยุทธ์

1. ส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กับสหกรณ์

โครงการ

กิจกรรม

1. โครงการส่งเสริมให้
สมาชิกเปิดบัญชี
เงินฝากออมทรัพย์
กับสหกรณ์

1. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
2. ส่งตัวแทนร่วมประชุม
กับส่วนราชการ และ
ไปเปิดบัญชีนอกสถานที่

ปี 2565

ปี 2566

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

เป้าหมาย

6 ครั้ง
6 ครั้ง

-

5 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 2565

ปี 2566

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

เป้าหมาย

6 ครั้ง
5 ครั้ง

-

-

หมายเหตุ : ปี 2565 มีการลดอัตราการเก็บหุ้นรายเดือน และการซื้อหุ้นระหว่างปี เพื่อให้
อัตราการถือหุ้นของสมาชิก เหมาะสมกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ที่จะน�ำมาเป็น
ต้นทุนการด�ำเนินการ และให้สอดคล้องกับการจัดสรรปันผล-เฉลีย่ คืน ของทุกปี
			
ปี 2566 มีนโยบายเปลี่ยนแปลงการหักหุ้นรายเดือน และการซื้อหุ้นระหว่าง
ปีใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
พันธกิจที่ 2 เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร สมาชิกให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการขับเคลือ่ น
และพัฒนาสหกรณ์สู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน
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เป้าประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร สมาชิกให้มีความรู้ความเข้าใจในการขับ
เคลื่อนและพัฒนาสหกรณ์  สู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง และยั่งยืน
กลยุทธ์
1. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์
โครงการ

กิจกรรม

ปี 2565

ปี 2566

เป้าหมาย ผลการด�ำเนินงาน เป้าหมาย

1. โครงการพัฒนา
1. ประชุมสัมมนานอกสถาน
ศักยภาพคณะกรรมการ ที่
ผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

2. โครงการเสริมสร้าง 1. ประชุมสัมมนานอกสถาน
ความรู ้ ค วามเข้ า ใจ ที่
ส�ำหรับสมาชิกสหกรณ์
(เขต 1   เขต 2 เขต
บึงกาฬ  เขต 4  เขต 21)

5 ครั้ง

5 ครั้ง

5 ครั้ง

3. โครงการประชุม
สัมมนาคณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที่ และสมาชิก
สหกรณ์
4. โครงการพัฒนาความ
รู้ส�ำหรับ
1) คณะกรรมการ
   (คนละ 1 ครั้ง/ปี)
2) ผู้ตรวจสอบกิจการ
   (คนละ 1 ครั้ง/ปี)
3) เจ้าหน้าที่
   (ทั้งหมด 5 ครั้ง/ปี)

1. ประชุมสัมมนาและศึกษา
ดูงานสหกรณ์อื่น

100 %

100 %

3 ครั้ง

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

พัฒนาเทคโนโลยีและการให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ
แก่สมาชิก
เป้าประสงค์ : เพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีและการให้บริการทีถ่ กู ต้อง  รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ
แก่สมาชิก
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กลยุทธ์
โครงการ
1. โครงการจัดหา
พั ฒ นาระบบปฏิ บั ติ
การสหกรณ์
ให้ครอบคลุม ทันสมัย

1. จัดหาระบบปฏิบัติการสหกรณ์ให้ทันสมัย
กิจกรรม
1. จัดซื้อ จัดจ้าง
2. ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
3. บ�ำรุงรักษา

ปี 2565

ปี 2566

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

เป้าหมาย

1
1

1
1

3
3

พันธกิจที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีและการให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจแก่
สมาชิก
เป้าประสงค์ :   เพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีและการให้บริการทีถ่ กู ต้อง  รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ
แก่สมาชิก
กลยุทธ์
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยี
โครงการ

กิจกรรม

1. โครงการพัฒนา
คณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
เจ้าหน้าที  ่ ให้มคี วามรู้
ด้านเทคโนโลยี

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

ปี 2565

ปี 2566

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

เป้าหมาย

1

1

3 ครั้ง

50%

-

3 ครั้ง

พันธกิจที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีและการให้บริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจแก่
สมาชิก
เป้าประสงค์ :   เพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีและการให้บริการทีถ่ กู ต้อง  รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ
แก่สมาชิก
กลยุทธ์
3. พัฒนาเทคโนโลยีและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้สามารถบริการสมาชิกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
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โครงการ

กิจกรรม

1. โครงการปรับปรุง
อาคารสถานที่
2. โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีการบริการ
ให้ทันสมัย

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

ปี 2565

ปี 2566

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

เป้าหมาย

100%

100%

1 หลัง

100%

100%

100%

พันธกิจที่ 4 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์กบั สมาชิกและองค์กรต่างๆ
ให้เอื้อต่อการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เป้าประสงค์ :   เพือ่ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์กบั สมาชิกและองค์กร
ต่างๆ ให้เอื้อต่อการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กลยุทธ์
1. พัฒนาเครือข่ายสมาชิกเพื่อประสานงานและให้บริการสมาชิกอย่างทั่วถึง
มีประสิทธิภาพ
โครงการ

กิจกรรม

1. โครงการพั ฒ นา
เครือข่ายสมาชิกเพื่อ
ประสานงานและให้
บริการสมาชิกอย่าง
ทั่วถึงมีประสิทธิภาพ

1. พัฒนาตัวแทนเครือข่าย
สมาชิก
2. ตั้งและพัฒนากลุ่มเครือ
ข่ายโดยใช้เทคโนโลยี
ให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
เครือข่ายโรงเรียน

ปี 2565

ปี 2566

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

เป้าหมาย

100%

-

100%

100%

-

100%

พันธกิจที่ 4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์กับสมาชิกและองค์กรต่างๆ
ให้เอื้อต่อการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เป้าประสงค์ : เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์กับสมาชิกและองค์กร
ต่างๆ ให้เอื้อต่อการบริหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กลยุทธ์
2. จัดตั้งตัวแทนหน่วยงานการเงินที่เกี่ยวข้อง

160

รายงานประจำ�ปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

โครงการ

กิจกรรม

1. โครงการจั ด ตั้ ง 1. จัดตั้งตัวแทนหน่วยงาน
ตัวแทนหน่วยงานการ หักเงินจาก สพป.นค.เขต 1
เงินที่เกี่ยวข้อง
เขต 2 เขตบึงกาฬ
สพม.เขต 21 (เขตละ 2 คน)
2. จัดประชุมชี้แจงตัวแทน
หน่วยงานหักเงิน

ปี 2565

ปี 2566

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

เป้าหมาย

10 คน

10 คน

10 คน

1 ครั้ง

-

1 ครั้ง

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิก ชุมชน  สังคม และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ตามหลักการสหกรณ์
เป้าประสงค์ :   เพือ่ ส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิก ชุมชน  สังคม และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ตามหลักการสหกรณ์
กลยุทธ์
1. จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกอย่างเหมาะสม
โครงการ
1. โครงการจัด
สวัสดิการให้แก่
สมาชิก

กิจกรรม
1. จัดสวัสดิการตาม
ระเบียบสหกรณ์
พ.ศ. 2563

ปี 2565

ปี 2566

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

เป้าหมาย

100%

100%

100%

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

กิจกรรม

ปี 2565

ปี 2566

เป้าหมาย


ผลการด�ำเนินงาน


เป้าหมาย



-

1

3. กฐิน ผ้าป่า





100%

4. กิจกรรมเพื่อสาธารณ
ประโยชน์ สาธารณภัย
อื่น ๆ





100%

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



-

5 ครั้ง

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

1

พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่การเป็นสหกรณ์
สีขาวที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์ : เพือ่ พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสูก่ ารเป็นสหกรณ์
สีขาวที่ยั่งยืน
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงวิธีการและกระบวนการตรวจสอบภายในสหกรณ์
โครงการ

กิจกรรม

1. ปรับปรุงวิธกี ารและ 1. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน
กระบวนการตรวจ 2. เข้ารับการพัฒนาตัวเอง
สอบภายในสหกรณ์ ด้านการตรวจสอบภายใน

ปี 2565

ปี 2566

เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

เป้าหมาย

4 คน

-

4 คน

100%

-

100%

พันธกิจที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู่การเป็นสหกรณ์
สีขาวที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์ : เพือ่ พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสูก่ ารเป็นสหกรณ์
สีขาวที่ยั่งยืน
กลยุทธ์
2.  ส่งเสริมระบบบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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โครงการ

ปี 2565

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

ปี 2566

ผลการด�ำเนินงาน


เป้าหมาย



1 ครั้ง

1 ครั้ง

3. แต่งตั้งมอบหมายภาระ
หน้าที่ผู้รับผิดชอบหลัก
ธรรมาภิบาลทั้ง 9 หลัก





1 ครั้ง

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





100 %

5. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ติ ด ตาม ตรวจสอบการ
ประเมิ น ผล และแจ้ ง ผล
การประเมิน ผลด�ำเนินการ
แก้ไขปรับปรุง





1 ครั้ง
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แผนปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ปี พ.ศ. 2566
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จบรรลุตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการประจ�ำปี จึงมีการประเมินผล
การด�ำเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจ�ำปี 2565 เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการ PDCA เป็นข้อมูลใน
การจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปี 2566 จึงมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. แต่งตั้งกรรมการประเมินแบบปฏิบัติการ 2565         
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 เพือ่ ให้มกี ารน�ำแผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
หนองคาย จ�ำกัด ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สมควรก�ำหนดแนวทางในการติดตามและประเมิน
ผล ดังนี้
       
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 ที่ได้ด�ำเนินงานในแต่ละช่วงปี ตลอดระยะเวลา 3 ปี (2564-2566)
และสรุปผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
5. ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายใต้ ช่วงเวลาของ
แผนกลยุทธ์ควรมีการก�ำหนดแผนงานและปฏิทนิ การท�ำงานในการทบทวนแผน เพือ่ น�ำข้อมูลย้อนกลับ
น�ำไปปรับปรุงกลยุทธ์ต่างๆ ให้สอดคล้องเหมาะสม
6. งบประมาณ เพือ่ ให้การจัดท�ำแผนกลยุทธ์ไปสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการ
ด�ำเนินการต้องจัดเตรียมงบประมาณ  ส�ำหรับสนับสนุนแผนงานการพัฒนาสหกรณ์ตามแผนกลยุทธ์ให้
บรรลุวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ที่ก�ำหนด
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รายงานประจำ�ปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

ประมาณการรายได้ประจ�ำปี 2566
หมวดรายได้
- ดอกเบี้ยรับ (จากเงิน
ที่สมาชิกกู้ยืม)
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- รายได้อื่น ๆ

รวม

แผน
จ�ำนวนเงิน
ค�ำชี้แจงประกอบ
ต้นทุน
8,500,000,000.00 467,500,000.00 -   คาดว่าจะได้รับดอกเบี้ยเงินกู้จาก
สมาชิก
600 คน
30,000.00 - คาดว่าจะมีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก
ใหม่ ระหว่างปี ประมาณ 600 คน
200,000,000.00
5,000,000.00 - ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร และสถาบัน
การเงินอื่น, ถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ และ
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญทีจ่ ะได้รบั คืนมา
8,700,000,000.00 472,530,000.00 (สี่ร้อยเจ็ดสิบสองล้านห้าแสนสาม
หมื่นบาทถ้วน)

ประมาณการรายจ่ายประจ�ำปี 2566
หมวดรายจ่าย
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
(จากสถาบันการเงินอืน่ )
- ดอกเบี้ยจ่ายเงิน
รับฝาก (จากสมาชิก)
- ค่าใช้จ่ายในการ
  ด�ำเนินงาน
รวม

แผน
ต้นทุน
2,500,000,000.00
1,800,000,000.00
85,239,135.00

จ�ำนวนเงิน

ค�ำชี้แจงประกอบ

80,000,000.00 -   คาดว่าจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเงินที่
สหกรณ์กู้ยืมมา
54,000,000.00 -   คาดว่าจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากที่
สมาชิกฝาก
85,239,135.00 -  รายละเอียดตามงบประมาณรายจ่าย

4,385,239,135.00 219,239,135.00 (สองร้อยสิบเก้าล้านสองแสนสาม
หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาท
ถ้วน)

ประมาณการ ปี 2566  จะมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย (ก�ำไร)   ประมาณ  253,290,865.00 บาท

165

รายงานประจำ�ปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด
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
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เรื่องแผนงาน/กิจกรรมและงบประมาณ ประจําปี 2566
เงื่อนไข/เหตุผล
และความจําเป็น

1.1.1 เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินเดือนของ
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างรวม 23 อัตรา
จ่ายจริงตามระเบียบสหกรณ์
1.1.2 ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ชั่วคราว จํานวน
3 อัตรา (เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง) ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจ้างบุคคลที่สหกรณ์
จ้างไว้ปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว
ตามระเบียบและข้อบังคับการทํางาน
ของสหกรณ์
1.2.1 ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัยสํานักงาน
ตามระเบียบสหกรณ์ เดือนละ 10,200.- บาท
ปรับเพิ่มตามมติ ครม. อัตราค่าจ้างขั้นต่ํา ปี 65
จังหวัดหนองคาย (อัตราค่าจ้างขั้นต่ํา 340 บาท/วัน)
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

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

ปี 2565
ตั้งไว้

จ่ายไปแล้ว
30 ก.ย. 65

ปี 2566
ขอตั้ง

12,600,000.00
คงเหลือ

9,183,733.20
3,416,266.80

11,500,000.00

432,000.00
คงเหลือ

324,000.00
108,000.00

432,000.00

115,200.00
คงเหลือ

115,200.00
-

122,400.00

270,000.00
คงเหลือ

137,450.00
132,550.00

270,000.00

10,000.00
คงเหลือ

5,896.00
4,104.00

10,000.00

13,427,200.00

9,766,279.20

12,334,400.00

รายงานประจำ�ปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด
ประเภทงบประมาณ/
หมวดรายจ่าย
2. งบดําเนินการ
2.1 ค่าตอบแทน
2.1.1 ค่าตอบแทน
การกู้ยืมเงิน

2.1.2 ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ตํารวจ

เงื่อนไข/เหตุผล
และความจําเป็น

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ลงนาม
ในสัญญากู้ และสัญญาค้ําประกัน ตามที่
กู้จริงแต่ไม่เกินจํานวนตามมติที่ประชุมใหญ่อนุมัติ โดยถือจ่ายให้ผู้ซึ่งได้ลงนาม
ลงนามสัญญากู้ และสัญญาค้ําประกัน
ในระหว่าง 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65
1) เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ตํารวจที่มาอยู่รักษา
ความปลอดภัยในสํานักงาน ตั้งแต่
เวลา 08.00 - 15.30 น. ของวัน
ทําการอัตราเท่ากับธนาคาร
วันละ 300.- บาท รวม 269 วัน
2) จุดตรวจตํารวจสายตรวจ
(ตู้แดง) เดือนละ 1,500.- บาท

2.1.3 ค่าตอบแทนหน่วยงาน
ที่ช่วยเหลือสหกรณ์
1) โรงเรียน
- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้
โรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ ของ
สหกรณ์ จ่ายตามจํานวนสมาชิก
แต่ละสังกัดคนละ 100.-บาท
โดยถือจ่ายให้โรงเรียนซึ่งได้ให้
การสนับสนุนส่งเสริมงานสหกรณ์
ระหว่าง 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65
- เพื่อใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ทางการศึกษาทั่วไป จ่ายตามจํานวนสมาชิก
แต่ละสังกัด คนละ 50 บาท จ่ายตามจํานวนสมาชิก ณ 30 ก.ย.65

ปี 2565
ตั้งไว้

จ่ายไปแล้ว
30 ก.ย. 65

ปี 2566
ขอตั้ง

320,000.00
คงเหลือ

320,000.00
-

320,000.00

80,700.00
คงเหลือ

69,900.00
10,800.00

80,700.00

18,000.00
ติดลบ

19,500.00
-1,500.00

18,000.00

650,000.00
คงเหลือ

623,800.00
26,200.00

650,000.00

330,000.00
คงเหลือ

238,350.00
91,650.00

330,000.00
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รายงานประจำ�ปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด
ประเภทงบประมาณ/
หมวดรายจ่าย

เงื่อนไข/เหตุผล
และความจําเป็น
- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้หน่วยงาน
หักเงินส่งชําระหนี้ให้สหกรณ์ใน 1 ปี
ระหว่าง 1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65
จ่ายตามจํานวนสมาชิกสมาชิกแต่ละ
สังกัดคนละ 50 บาท ขั้นต่ําจ่ายหน่วย
งานละ 1,000 บาท ได้แก่ หน่วยงาน
สพป.นค. เขต 1, 2, สพป. บึงกาฬ
สพม. หนองคาย และ สพม.บึงกาฬ, โรงเรียนเบิกจ่ายตรง ปี 2565 จํานวน 7 โรงเรียน

350,000.00
คงเหลือ

2.1.4 ค่าตอบแทน
ผู้ตรวจสอบกิจการ

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับ
ผู้ตรวจสอบกิจการ

200,000.00
คงเหลือ

200,000.00
-

200,000.00

2.1.5 ค่าตอบแทน/
ค่าธรรมเนียม
ผู้สอบบัญชี

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
สอบบัญชีตามระเบียบของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด
ให้สหกรณ์ต่าง ๆ ที่มีทุนดําเนินการ
ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป จัดจ้าง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภาคเอกชน

200,000.00
คงเหลือ

175,000.00
25,000.00

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. 64 - 30 ก.ย. 65

300,000.00
คงเหลือ

300,000.00
-

300,000.00

300,000.00
คงเหลือ

240,000.00
60,000.00

300,000.00

2.1.7 ค่าตอบแทน ผอ.เขตฯ - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ดํารง ตําแหน่ง
ผอ.สพป.นค. เขต 1, 2 , สพป.บึงกาฬ
สพม. หนองคาย และ สพม.บึงกาฬ
เขตละ 5,000.-บาท/เดือน

ตั้งไว้

ปี 2566
ขอตั้ง

จ่ายไปแล้ว
30 ก.ย. 65
329,400.00
20,600.00

2) จังหวัด
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ปี 2565

350,000.00

รายงานประจำ�ปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด
ประเภทงบประมาณ/
หมวดรายจ่าย

เงื่อนไข/เหตุผล
และความจําเป็น

2.1.8 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้
ผู้ปฏิบัติงานในสํานักงาน- เจ้าหน้าที่ในสํานักงานเขตฯ
เขตพื้นที่การศึกษา
ปฏิบัติงานช่วยเหลือกิจการสหกรณ์
1) ฝ่ายการเงิน สพป.นค.เขต 1, 2, สพป.บึงกาฬ
สพม.หนองคาย, สพม.บึงกาฬ เขตละ
1,500.-บาท/เดือน = 90,000.- บาท
2) สําหรับเจ้าหน้าที่ใน สพป.นค. เขต 1, 2,
สพป.บึงกาฬ, สพม.หนองคาย, และ
สพม.บึงกาฬ ผู้ทําหน้าที่รวบรวมเอกสาร
ต่าง ๆ ของสมาชิกทุกอําเภอในเขต
เพื่อนําส่งสหกรณ์เขต ๆ ละ
1,500.-บาท/เดือน = 90,000 บาท
3) สําหรับเจ้าหน้าที่ ใน สพป.นค. เขต 1, 2,
สพป.บึงกาฬ, สพม.หนองคาย และ
สพม.บึงกาฬ ทําหน้าที่ รับ-ส่งเอกสาร
1 คน ระหว่างสํานักงานเขตฯ สหกรณ์ สหกรณ์-สํานักงานเขตฯ
เดือนละ 1 หรือ 2 วัน ตามปฏิทิน
การจ่ายเงินกู้ในระหว่างปี ค่าตอบแทน
วันละ 800 บาท และค่าพาหนะ สพป.นค. เขต 1และ สพม.หนองคาย เหมาจ่ายเท่ากับ
กรรมการครั้งละ 150.- บาท สําหรับเขต 2,
สพป.บึงกาฬ และ สพม.บึงกาฬ
กม. ละ 4 บาท = 164,300.- บาท
4) ตัวแทนอําเภอ ผู้รับ-ส่งเอกสาร
ระหว่าง อําเภอ - สํานักงานเขตฯ
และสํานักงานเขตฯ - อําเภอ
ค่าตอบแทนตัวแทนอําเภอ
คนละ 1,000 บาท/เดือน
เขต 1=5 อําเภอ เขต 2=2 อําเภอ
สพป. บึงกาฬ = 7 อําเภอ
(36X1,000X12) = 432,000.- บาท

ปี 2565
ตั้งไว้
776,300.00
คงเหลือ

จ่ายไปแล้ว
30 ก.ย. 65
659,952.00
116,348.00

ปี 2566
ขอตั้ง
776,300.00
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รายงานประจำ�ปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด
ประเภทงบประมาณ/
หมวดรายจ่าย

เงื่อนไข/เหตุผล
และความจําเป็น

2.1.9 ค่าตอบแทนผู้ควบคุม - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ผู้ควบคุมงาน
งานการก่อสร้าง
การก่อสร้างอาคารสํานักงานสหกรณ์

ปี 2565
ตั้งไว้

จ่ายไปแล้ว
30 ก.ย. 65

ปี 2566
ขอตั้ง

25,000.00
คงเหลือ

25,000.00
-

30,000.00

2.1.10 สวัสดิการเจ้าหน้าที่ - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตร,
ตามระเบียบสหกรณ์ ค่าช่วยเหลือบุตร, ค่ารักษาพยาบาล
เช่าซื้อบ้านจ่ายจริงตามระเบียบสหกรณ์

350,000.00
คงเหลือ

196,975.00
153,025.00

350,000.00

2.1.11 ค่าตอบแทนนิติกรสหก - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนสําหรับ
นิติกรสหกรณ์ในการเป็นทนายดําเนินการ
ทางคดีกับศาล (เดือนละ 6,000X12)
2.2 ค่าใช้จ่ายทั่วไป
2.2.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง,เบี้ยประชุม,
ค่าพาหนะ,ค่าเช่าที่พัก
มาประชุม
1) คณะกรรมการ
- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม
ดําเนินการ
ค่าเบี้ยเลี้ยง, พาหนะ, ค่าเช่าที่พัก
ของคณะกรรมการดําเนินการ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมมาประชุมเดือนละหนึ่งครั้ง เป็นอย่างน้อยไม่เกิน 20 ครั้งต่อปี

72,000.00
คงเหลือ

72,000.00
-

72,000.00

600,000.00
ติดลบ

780,462.00
-180,462.00

700,000.00
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2) คณะกรรมการ
อํานวยการ

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ยเลี้ยง, พาหนะ, ค่าเช่าที่พัก
คณะกรรมการอํานวยการ และ
ผู้เข้าร่วมประชุมมาประชุมประจําเดือน
อย่างน้อยเดือนละครั้งและตามคราวที่มี
กิจธุระ พร้อมทั้งมากํากับดูแลจัดการ
ดําเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

370,000.00
ติดลบ

372,674.00
-2,674.00

370,000.00

3) คณะกรรมการเงินกู้

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ยเลี้ยง, พาหนะ, ค่าเช่าที่พัก
คณะกรรมการเงินกู้ และผู้เข้าร่วมประชุม
ที่มาประชุมเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย

198,000.00
คงเหลือ

104,404.00
93,596.00

198,000.00

รายงานประจำ�ปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด
ประเภทงบประมาณ/
หมวดรายจ่าย

เงื่อนไข/เหตุผล
และความจําเป็น

ปี 2565
ตั้งไว้

จ่ายไปแล้ว
30 ก.ย. 65

ปี 2566
ขอตั้ง

4) คณะกรรมการศึกษา - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม
และประชาสัมพันธ์
ค่าเบี้ยเลี้ยง, พาหนะ, ค่าเช่าที่พัก
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
และผู้เข้าร่วมประชุมมาประชุมเดือนละ
หนึ่งครั้งและตามคราวที่มีกิจธุระ

200,000.00
คงเหลือ

194,074.00
5,926.00

200,000.00

5) คณะกรรมการ
สวัสดิการ

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

106,000.00
คงเหลือ

75,082.00
30,918.00

106,000.00

6) คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

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

150,000.00
คงเหลือ

76,276.00
73,724.00

150,000.00

7) คณะอนุกรรมการ
การลงทุน

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

150,000.00
คงเหลือ

150,000.00

8) หัวหน้าส่วนราชการ - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง, พาหนะ, ค่าเช่าที่พัก
และที่ปรึกษาสหกรณ์ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษาสหกรณ์ หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่ไม่มีกรรมการตามความจําเป็นใน
กิจการสหกรณ์ ไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี

34,000.00
คงเหลือ

34,000.00

ไม่ตั้ง

34,000.00
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รายงานประจำ�ปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด
ประเภทงบประมาณ/
หมวดรายจ่าย

เงื่อนไข/เหตุผล
และความจําเป็น

ตั้งไว้

ปี 2566
ขอตั้ง

9) คณะทํางาน

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ยเลี้ยง, พาหนะ, ค่าเช่าที่พัก
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับแต่งตั้ง
จากคณะกรรมการดําเนินการ หรือ
มอบหมายเพื่อวางแผนแก้ปัญหา มา
ประชุมเป็นครั้งคราวเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อบังคับ หรือบุคคลภายนอกซึ่งได้รับ
แต่งตั้งให้เป็นคณะทํางานมาประชุมตาม
ที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย
ในเรื่องจําเป็นหรือเร่งด่วนของกิจการสหกรณ์

350,000.00
ติดลบ

จ่ายไปแล้ว
30 ก.ย. 65
474,702.00
-124,702.00

10) ผู้ชํานาญการ

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ยเลี้ยง, พาหนะ, ค่าเช่าที่พัก
สําหรับผู้ชํานาญการมาร่วมประชุม
เป็นครั้งคราวให้คําแนะนําและ
ช่วยเหลือด้าน การเงิน, บัญชี,
กฎหมาย และอื่น ๆ ที่จําเป็นในกิจการสหกรณ์

30,000.00
คงเหลือ

22,710.00
7,290.00

30,000.00

11) กรรมการและ
เจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติ
งานนอกสถานที่

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, พาหนะ
ค่าเช่าที่พัก สําหรับกรรมการ,
เจ้าหน้าที่ ไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
ติดต่อประสานงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์
กรมตรวจบัญชี สถาบันการเงิน
หรือองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์

60,000.00
คงเหลือ

59,402.00
598.00

60,000.00

360,000.00
คงเหลือ

358,838.50
1,161.50

400,000.00

12) การประชุมสัมมนา - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, พาหนะ
ของกรรมการ
ค่าเช่าที่พักกรรมการไปประชุมสัมมนา
หลักสูตรเฉพาะกรรมการที่จัดโดย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง ประเทศไทย จํากัด สันนิบาตสหกรณ์
หรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์ และหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีคุณวุฒิ
ด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ
เศรษฐศาสตร์ตามกฎกระทรวง
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ปี 2565

400,000.00

รายงานประจำ�ปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด
ประเภทงบประมาณ/
หมวดรายจ่าย

เงื่อนไข/เหตุผล
และความจําเป็น

ปี 2565
ตั้งไว้

ปี 2566
ขอตั้ง

13) การประชุมสัมมนา - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, พาหนะ
ของผู้ตรวจสอบกิจการ ค่าเช่าที่พัก ผู้ตรวจสอบกิจการ
ไปประชุมสัมมนาหลักสูตรเฉพาะ
ผู้ตรวจสอบกิจการที่จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
สันนิบาตสหกรณ์ หรือองค์กรอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์

75,000.00
คงเหลือ

จ่ายไปแล้ว
30 ก.ย. 65
66,930.00
8,070.00

14) การประชุมสัมมนา - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง, พาหนะ
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ค่าเช่าที่พัก สําหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ไปประชุมสัมมนาหลักสูตรเฉพาะ
เจ้าหน้าที่จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
สันนิบาตสหกรณ์ และชมรม
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สหกรณ์สีขาว, ประชุมร่วมคณะ ปปง.
องค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์

150,000.00
คงเหลือ

149,510.00
490.00

150,000.00

15) กรรมการและหรือ
ผู้ได้รับมอบหมาย
ไปติดตามหนี้ หรือ
ตรวจสอบทรัพย์ลูกหนี้

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง,
เบี้ยประชุม, พาหนะ, ที่พัก สําหรับ
กรรมการหรือผู้ได้รับมอบหมาย
ติดตามหนี้และตรวจหาหลักทรัพย์ลูกหนี้

170,000.00
คงเหลือ

10,016.00
159,984.00

170,000.00

16) ผู้ตรวจสอบกิจการ

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง,
เบี้ยประชุม, พาหนะ, ค่าเช่าที่พัก
ของผู้ตรวจสอบกิจการมารายงาน
ผลการตรวจสอบรายเดือนต่อ
คณะกรรมการดําเนินการ

20,000.00
คงเหลือ

15,840.00
4,160.00

20,000.00

75,000.00
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รายงานประจำ�ปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด
ประเภทงบประมาณ/
หมวดรายจ่าย
2.2.2 ค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาบุคลากร
1) สมาชิก,
ผู้ตรวจสอบกิจการ,
กรรมการ และ
เจ้าหน้าที่

เงื่อนไข/เหตุผล
และความจําเป็น

จ่ายไปแล้ว
30 ก.ย. 65

600,000.00
-

600,000.00

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียน
สําหรับกรรมการเข้าร่วมประชุม
สัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
งานสหกรณ์

80,000.00
คงเหลือ

80,000.00
-

80,000.00

3) ค่าลงทะเบียน
- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียน
ผู้ตรวจสอบกิจการ สําหรับผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์

20,000.00
คงเหลือ

17,200.00
2,800.00

20,000.00

4) ค่าลงทะเบียน
- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าลงทะเบียน
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ สําหรับเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม
สัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
งานสหกรณ์

60,000.00
คงเหลือ

60,000.00
-

60,000.00

150,000.00
คงเหลือ

150,000.00
-

150,000.00

5) โครงการพัฒนา
- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม
ศักยภาพการบริหาร ค่าเบี้ยเลี้ยง, พาหนะ หรืออื่น ๆ
จัดการของกรรมการ ตามโครงการ
เจ้าหน้าที่ บุคลากร
ของสหกรณ์

174

ตั้งไว้

ปี 2566
ขอตั้ง

600,000.00
คงเหลือ

2) ค่าลงทะเบียน
กรรมการ

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดําเนินการตาม
โครงการประชุมสัมมนาสมาชิก
ผู้ตรวจสอบกิจการ, กรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ อบรมสัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรู้กับสหกรณ์อื่นหรือสถาบัน
การเงินอื่น

ปี 2565

รายงานประจำ�ปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด
ประเภทงบประมาณ/
หมวดรายจ่าย

เงื่อนไข/เหตุผล
และความจําเป็น

ปี 2565

600,000.00
คงเหลือ

จ่ายไปแล้ว
30 ก.ย. 65
538,956.00
61,044.00

7) โครงการจัดกิจกรรมให้ - เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะหรือค่า
ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกั ดําเนินการต่างๆในการจัดประชุมอบรม
กิจการสหกรณ์
ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์
ที่ สพป.หนองคาย เขต 1,2, สพป.บึงกาฬ
สพม.หนองคาย, สพม.บึงกาฬ และสมาชิกสังกัด เขต 4

210,000.00
คงเหลือ

210,000.00
-

210,000.00

8) โครงการส่งเสริมระบบ - เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ ที่พักและค่า
บริหารจัดการหลักธรรมาภิบ ดําเนินการอื่นในการประชุมสัมมนาโครงการ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งเสริมระบบบริหารจัดการหลักธรรมาภิบาล
ให้มีประสิทธิภาพ

210,000.00
คงเหลือ

210,000.00

210,000.00

200,000.00
ติดลบ

534,640.00
-334,640.00

200,000.00

100,000.00
คงเหลือ

48,700.00
51,300.00

100,000.00

6) โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
และการพัฒนา
สมาชิก

2.2.3 ค่าปฏิบัติงาน
นอกเวลาทําการ

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม
ค่าเบี้ยเลี้ยง, พาหนะ หรืออื่น ๆ
ตามโครงการ

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ทําการ และวันหยุดของเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ กรณีมีงานเร่งเด่วนจําเป็น
ต้องทําให้สําเร็จตามเป้าหมายเพื่อ
ไม่ให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์,
งานการสอบบัญชีวันสิ้นปี การคํานวณ
เงินปันผล-เฉลี่ยคืน และอื่น ๆ

2.2.4 ค่าบํารุงรักษา
- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าต่อสัญญาประกัน
ระบบคอมพิวเตอร์ รักษาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์,
ซ่อมบํารุงรักษาระบบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ระบบใหม่
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)

ตั้งไว้

ปี 2566
ขอตั้ง
600,000.00
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รายงานประจำ�ปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด
ประเภทงบประมาณ/
หมวดรายจ่าย

เงื่อนไข/เหตุผล
และความจําเป็น

150,000.00
คงเหลือ

350,000.00
ติดลบ

354,043.75
-4,043.75

350,000.00

200,000.00
ติดลบ

204,292.50
-4,292.50

200,000.00

300,000.00
ติดลบ

344,500.00
-44,500.00

450,000.00

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าน้ํายา และอุปกรณ์
ทําความสะอาดของสํานักงานสหกรณ์
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)

30,000.00
คงเหลือ

15,351.00
14,649.00

30,000.00

2.3.5 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและ
และน้ํามันหล่อลื่น น้ํามันหล่อลื่น ในการติดต่อประสาน
งานกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในกิจการ
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)

60,000.00
คงเหลือ

51,181.10
8,818.90

60,000.00

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมบํารุงรักษา
เครื่องดิจิตอล, เครื่องปรับอากาศ, รถยนต์
ระบบสัญญาณเตือนภัย และครุภัณฑ์
ของสหกรณ์
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)

2.3 ค่าวัสดุ
เครื่องเขียนแบบพิมพ์
2.3.1 ค่าวัสดุสํานักงาน - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าสมุดบัญชี, สมุดทะเบียนต่างๆ,
วัสดุสํานักงานและวัสดุโฆษณาประชาสัมพันธ์
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)
2.3.2 ค่าแบบพิมพ์

- แบบคําขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน, เงินกู้สามัญ
ใบรับเงิน, ใบฝาก-ถอนเงิน,
แบบขอเปลี่ยนแปลงส่งเงินค่าหุ้น, หนี้,
สมัครใหม่, ลาออก, แบบสัญญากู้,
สัญญาค้ําประกัน และ อื่นๆ
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)

2.3.3 ค่าจัดพิมพ์รายงาน - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าจัดพิมพ์รายงาน
ประชุมใหญ่
การประชุมใหญ่สามัญประจําปี
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)
2.3.4 ค่าอุปกรณ์
ทําความสะอาด

ตั้งไว้

ปี 2566
ขอตั้ง

จ่ายไปแล้ว
30 ก.ย. 65
38,485.00
111,515.00

2.2.5 ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์
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150,000.00

รายงานประจำ�ปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด
ประเภทงบประมาณ/
หมวดรายจ่าย

เงื่อนไข/เหตุผล
และความจําเป็น

2.3.6 ค่าวัสดุยานพาหนะ - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าบํารุงรักษา วัสดุ
รถยนต์, รถจักรยานยนต์ของสหกรณ์
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)
2.4 ค่าสาธารณูปโภค

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าน้ําประปา, น้ําดื่ม,
ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์, ค่าอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง, ส่งข้อความทาง Line official
ค่าแสตมป์ พัสดุไปรษณีย์
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)

2.5 ค่าชดเชยตามระเบียบ - ค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานสําหรับ
ว่าด้วย เจ้าหน้าที่และ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 1 คน ตามมาตรา 67
ข้อบังคับเกี่ยวกับการ และ 118 ออกจากงานเนื่องจาก
ทํางาน พ.ศ. 2551
เกษียณอายุ 60 ปี
3. งบลงทุน
3.1 ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

ปี 2565
ตั้งไว้
50,000.00
คงเหลือ

จ่ายไปแล้ว
30 ก.ย. 65
25,741.87
24,258.13

500,000.00
ติดลบ

621,068.15
-121,068.15

ปี 2566
ขอตั้ง
50,000.00

600,000.00

ไม่ตั้ง

-

1,156,540.00

10,865,000.00

10,124,956.87

12,316,540.00

792,900.00
คงเหลือ

792,804.95
95.05

ไม่ตั้ง

2) ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารเก็บวัสดุ,
งานปรับปรุงหลังคาโรงจอดรถ,งานปรับปรุงรั้ว
และประตูด้านข้างโดยต่อเนื่องกันในปี 2565

1,388,226.00
คงเหลือ

1,380,000.00
8,226.00

ไม่ตั้ง

3.1.2 ค่าจัดจ้างและติดตั้งป้ายตัวอักษรชื่อสํานักงาน,
ป้ายบอกชื่อกลุ่มงานต่างๆ, ป้ายอะคริลิคประตู
3.1.3 ค่าก่อสร้าง ต่อเติม อาคารเดิมเป็นห้องเก็บเอกสาร

109,860.00
คงเหลือ
-

109,860.00
-

ไม่ตั้ง

3.1.1 ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง สํานักงานที่มีความจําเป็น
ในการก่อสร้างเพิ่มเติม ปรับลดการก่อสร้าง โดย
หจก. มั่งมี 2015 ตามรายละเอียดดังนี้
1) ค่าก่อสร้าง ปรับปรุง สํานักงานที่มีการปรับลด
เพิ่มเติม การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564

1,440,795.00
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด
ประเภทงบประมาณ/
หมวดรายจ่าย
3.2 ค่าครุภัณฑ์

เงื่อนไข/เหตุผล
และความจําเป็น
3.2.1 ซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม
5 เครื่อง ( การเงิน,บัญชี,บริหาร สนง.)

126,500.00
คงเหลือ

3.2.2 ซื้อเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเลเซอร์
5 เครื่อง ( บัญชี,สินเชื่อ2,บริหารสนง.,นิติกร )

70,000.00
คงเหลือ

70,000.00
-

ไม่ตั้ง

3.2.3 ซื้อเครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
3 เครื่อง ( การเงิน,สารสนเทศฯ,สินเชื่อ )

45,000.00
คงเหลือ

45,000.00
-

ไม่ตั้ง

3.2.4 ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร (เครื่องใหญ่)
1 เครื่อง ( การเงิน )

100,000.00
คงเหลือ

70,000.00
30,000.00

ไม่ตั้ง

3.2.5 ซื้อสัญญาณเตือนภัยสํานักงานและกล้องวงจรปิดพร้อมค่าติดตั้ง
(1) สัญญาณเตือนภัยและกล้องวงจรปิด 180,000.(2) ค่าติดตั้งโทรศัพท์ภายในสํานักงาน 20,000.3.2.6 ซื้อไมค์ตั้งโต๊ะห้องประชุม 2 ห้อง
3.2.7 ซื้อชั้นวางของแบบโครงเหล็กและตู้เหล็กเก็บเอกส
เพื่อเก็บเอกสาร, สัญญาเงินกู้ และอื่นๆ

165,000.00
คงเหลือ

165,000.00

4.1.2 เพื่อใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาบุตร สมาชิกประจําปี 2565 ตามระเบียบ
สหกรณ์

ตั้งไว้

ปี 2566
ขอตั้ง

จ่ายไปแล้ว
30 ก.ย. 65
125,500.00
1,000.00

4. งบเงินอุดหนุน
4.1 เงินสวัสดิการสําหรับ 4.1.1 เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินสวัสดิการสําหรับ
สมาชิก
สมาชิกตามระเบียบสหกรณ์ เช่น
ถึงแก่กรรม, อุบัติเหตุ, หุ้นวันเกิด,
หุ้นวันเกิดอายุ 75 ปีขึ้นไป, เกษียณอายุราชการ
ลาออกจากสหกรณ์ เป็นสมาชิก 10 ปี ขึ้นไป,
ประสบอัคคีภัย วาตภัย และอุบัติภัย
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ปี 2565

-

-

ไม่ตั้ง

200,000.00

75,400.00
100,000.00

2,797,486.00

2,593,164.95

1,816,195.00

35,000,000.00
คงเหลือ

34,547,250.00
452,750.00

40,000,000.00

1,000,000.00
คงเหลือ

1,000,000.00
-

1,000,000.00

รายงานประจำ�ปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด
ประเภทงบประมาณ/
หมวดรายจ่าย

เงื่อนไข/เหตุผล
และความจําเป็น

ปี 2565

4.1.3 เพื่อใช้จ่ายสนับสนุนการจัดงานวันครู
และอื่น ๆ ตามจ่ายจริง

170,000.00
คงเหลือ

จ่ายไปแล้ว
30 ก.ย. 65
105,600.00
64,400.00

4.1.4 เพื่อใช้จ่ายสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน, งานส่งเสริมวิชาการ,
งานนิทรรศการ และ กิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ
สังกัด สพป.นค. เขต 1, 2 ,สพป.บึงกาฬ,
สพม. หนองคาย, สพม.บึงกาฬ
และ สมาชิกสังกัด เขต 4

200,000.00
คงเหลือ

46,000.00
154,000.00

200,000.00

4.1.5 เพื่อใช้จ่ายสนับสนุนการจัดงานเกษียณอายุราชการสมาชิกสหกรณ์
- สังกัด สพป.นค. เขต 1 50,000.- สังกัด สพป.นค. เขต 2 30,000.- สังกัด สพป.บึงกาฬ 50,000.- สังกัด เขต 4 30,000.- สังกัด สพม.นค. 20,000.- สังกัด สพม.บึงกาฬ 20,000.-

150,000.00
คงเหลือ

135,000.00
15,000.00

200,000.00

36,520,000.00

35,833,850.00

41,570,000.00

50,000.00
คงเหลือ

36,384.70
13,615.30

50,000.00

5.1.2 ประกันสํานักงาน - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัย
อาคารสํานักงานและทรัพย์สินของ
สหกรณ์
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)

30,000.00
คงเหลือ

907.92
29,092.08

30,000.00

5.1.3 ค่าประกันยานพาห - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัย
ชั้นหนึ่งรถยนต์สหกรณ์
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)

25,000.00
คงเหลือ

10,008.56
14,991.44

25,000.00

5. งบรายจ่ายอื่น
5.1 ค่าเบี้ยประกัน
5.1.1 ประกันการขนเงินสด - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันภัย
ของสหกรณ์
การขนย้ายเงินสดและประกันภัย
ระหว่างเวลาเปิดทําการของสหกรณ์

ตั้งไว้

ปี 2566
ขอตั้ง
170,000.00
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด
ประเภทงบประมาณ/
หมวดรายจ่าย

เงื่อนไข/เหตุผล
และความจําเป็น

5.2 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
5.2.1 ภาษีโรงเรือน

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าภาษีโรงเรือน
ภาษีป้าย ปรับตามอัตราเทศบาลเมือง
หนองคายเรียกเก็บ
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)
5.2.2 ค่าธรรมเนียมการ - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
โอนเงินของธนาคาร การโอนเงินของธนาคารในการจ่าย
เงินกู้ เงินปันผล-เฉลี่ยคืน ให้สมาชิก
ทุกอําเภอ โอนเงินชําระหนี้ของ
สหกรณ์และเงินงวดรายเดือนจาก
สมาชิกจังหวัดบึงกาฬ
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)

ตั้งไว้

จ่ายไปแล้ว
30 ก.ย. 65

ปี 2566
ขอตั้ง

30,000.00
คงเหลือ

26,038.60
3,961.40

30,000.00

300,000.00
คงเหลือ

172,140.00
127,860.00

300,000.00

10,000.00
คงเหลือ

715.00
9,285.00

10,000.00

50,000.00
คงเหลือ

21,600.00
28,400.00

50,000.00

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่ารับรองแขกสหกรณ์
เช่น สหกรณ์อื่นที่มาเยี่ยมชม และ
ศึกษาดูงาน และบุคลากรในองค์กร
ทางสหกรณ์

300,000.00
คงเหลือ

218,805.50
81,194.50

300,000.00

5.4 ค่าใช้จ่ายในการ
- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดําเนินการฟ้องร้อง
ดําเนินคดีทางกฎหมาย ต่อสู้คดี อัตราศาลกําหนดและอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องจําเป็นเพื่อการนี้
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)

300,000.00
คงเหลือ

148,374.94
151,625.06

300,000.00

5.2.3 ค่าอากรติด
สัญญาเงินกู้

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอากรติดสัญญา
กู้เงินจากธนาคาร
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)

5.2.4 ค่าอากรเช็คธนาค - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอากรเช็คธนาคาร
ในการจ่ายเงินกู้ ถอนเงินฝากให้แก่สมาชิก
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)
5.3 ค่ารับรอง
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ประเภทงบประมาณ/
หมวดรายจ่าย

เงื่อนไข/เหตุผล
และความจําเป็น

5.5 ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมใหญ่สามัญ /
ประชุมใหญ่วิสามัญ
5.5.1 การประชุมใหญ่ - เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับสมาชิกผู้มาประชุมใหญ่
สามัญประจําปี
ประจําปี 2565 จํานวนสมาชิก ณ 30 ก.ย. 65
6,570 คน จ่ายคนละ 2,000 บาท
และใช้จ่ายเป็นค่าดําเนินการจัดการประชุม
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)
5.5.2 การประชุมใหญ่ - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดําเนินการในการ
วิสามัญ
จัดประชุมใหญ่วิสามัญ กรณีจําเป็น
ต้องเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ
5.6 ค่าใช้จ่ายดําเนินการ - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดําเนินการเลือกตั้ง
เลือกตั้งประธานกรรมการ ประธานกรรมการ,กรรมการดําเนินการ และ
กรรมการดําเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)
5.7 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
และเงินรับฝาก
5.7.1 ดอกเบี้ยจ่าย
เงินกู้ยืม

5.7.2 ดอกเบี้ยจ่าย
เงินรับฝาก

ปี 2565
ตั้งไว้

จ่ายไปแล้ว
30 ก.ย. 65

ปี 2566
ขอตั้ง

12,000,000.00
คงเหลือ

10,009,582.00
1,990,418.00

15,000,000.00

300,000.00
ติดลบ

364,712.00
-64,712.00

360,000.00

400,000.00
คงเหลือ

399,640.00
360.00

400,000.00

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยเงินกู้
ซึ่งสหกรณ์กู้ยืมมาใช้ในกิจการ
ในระหว่างปี

เท่าที่จ่ายจริง

49,529,581.74

เท่าที่จ่ายจริง

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยจ่าย
เงินรับฝากในระหว่างปี

เท่าที่จ่ายจริง

50,303,735.47

เท่าที่จ่ายจริง

5.8 ค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริม - เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าอื่นๆที่มิได้คาดหมาย
ประสิทธิภาพสหกรณ์ แต่จําเป็นต่อกิจการในธุรกิจของสหกรณ์
(เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง)

300,000.00
คงเหลือ

169,367.12
130,632.88

300,000.00
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เงื่อนไข/เหตุผล
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ปี 2565
ตั้งไว้

จ่ายไปแล้ว
30 ก.ย. 65

ปี 2566
ขอตั้ง

5.9 ค่าเบี้ยประกันชีวิต

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิต
เจ้าหน้าที่ รับ - ส่งเงินรายวัน ระหว่าง
ธนาคารและสํานักงานสหกรณ์

32,000.00
คงเหลือ

24,808.00
7,192.00

32,000.00

5.10 ค่าเช่าพื้นที่จัดทํา
เว็บไซต์

- เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าโดเมนเนม ค่าเช่า
Server พื้นที่ WWW 400 MB
บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จํากัด ระยะเวลา 3ปี
( 31 ส.ค.64 - 31 ส.ค.67 )

15,000.00
คงเหลือ

15,000.00

15,000.00

14,142,000.00 11,603,084.34 17,202,000.00
77,751,686.00 69,921,335.36 85,239,135.00
(ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมดอกเบี้ยจ่าย ข้อ 5.7.1 ข้อ 5.7.2 ปี 2565 = 99,833,317.21 บาท)
จํานวนเงิจำน�เสนอตั
2566 เพิ่มขึ้นปีจากเงิ
นงบประมาณ
( 9.63%
) ไม่รวมดอกเบี้ยจ่าบาท
ย ( 9.63% )
นวนเงิ้งงบประมาณ
นเสนอตั้งปีงบประมาณ
2566
เพิ่มขึ้น2565
จากเงิ=น7,487,449.00
งบประมาณบาท
2565
= 7,487,449.00
ขออนุ
ัติถัวจ่ายทุกงบ้ยจ่ายกเว้
นงบบุคมลากร,
ไม่รมวมดอกเบี
ย ขออนุ
ัติถัวงบลงทุ
จ่ายทุนกงบ ยกเว้นงบบุคลากร, งบลงทุน
เสนอเพื่อพิจารณา

เสนอเพื่อพิจารณา

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

มติที่ประชุม..............................................................................
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5.4 การพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกันของสหกรณ์
ประจ�ำปี 2566
ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 20 และข้อ 21
ข้อ 20 วงเงินการกูย้ มื หรือการค�ำ้ ประกัน ให้ทปี่ ระชุมใหญ่กำ� หนดวงเงินการกูย้ มื หรือการ
ค�้ำประกันส�ำหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จ�ำเป็นและสมควรแก่การด�ำเนินงาน วงเงินซึ่งก�ำหนดดังว่านี้ต้อง
เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ก�ำหนดไว้และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
ข้อ 21 การกูย้ มื เงินหรือการค�ำ้ ประกัน สหกรณ์อาจกูย้ มื เงินหรือออกตัว๋ สัญญาใช้เงินหรือ
โดยวิธอี นื่ ใดส�ำหรับใช้เป็นทุนด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้ตามทีค่ ณะกรรมการด�ำเนินการเห็นสมควร
ทั้งนี้ จะต้องอยู่ภายในวงเงินการกู้ยืมหรือการค�้ำประกันประจ�ำปีตามข้อ 20
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 6,400 ล้านบาท)
เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์แล้ว คณะกรรมการ
ด�ำเนินการจะต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และแผนการด�ำเนินงานทีก่ ำ� หนด
และสหกรณ์จะต้องรายงานขอความเห็นชอบก�ำหนดวงเงินการกูย้ มื ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ทกุ ปี ทัง้ นี้
ในระหว่างทีย่ งั ไม่มกี ารประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ให้สหกรณ์สามารถถือใช้วงเงินการกูย้ มื ในปีกอ่ นไป
พลาง แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์
เดือนกันยายน 2565  สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นอยู่ 3,831,076,960.−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 2566
จ�ำนวน 3,500,000,000.00 บาท  (สามพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)
มติที่ประชุม........................................................................
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5.5 การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2566 และก�ำหนด
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
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 นี  ้ นับแต่ได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา แล้ว เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 และมีผลบังคับใช้ระเบียบดัง
กล่าว ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป
5. ให้ที่ประชุมใหญ่  พิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชีส�ำรองไว้ด้วย  จ�ำนวน 1 – 2 คน  ตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุจ�ำเป็นที่ท�ำให้ผู้สอบ
บัญชีทสี่ หกรณ์คดั เลือกไว้ไม่สามารถปฏิบตั งิ านสอบบัญชีได้และเพือ่ ลดภาระของสหกรณ์
ในการสรรหาผู้สอบบัญชีรายใหม่
    รายละเอียดผู้สอบบัญชีเสนอรับงาน  จ�ำนวน 2 ราย (รายละเอียดหน้าถัดไป)
		 เสนอเพื่อพิจารณา
มติที่ประชุม...................................................................
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รายที่ 1
ข้อมูลที่เสนอ
1. วัตถุประสงค์และ
ขอบเขตการตรวจสอบ

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
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด มีความประสงค์ที่จะให้
ข้าพเจ้าตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2566 ข้าพเจ้าขอยืนยันการรับงานและท�ำความเข้าใจของข้าพเจ้าเกีย่ วกับงาน
สอบบัญชีสหกรณ์ตามหนังสือฉบับนี้ การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงิน
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าคือเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของ
ผูใ้ ช้งบการเงินทีม่ ตี อ่ งบการเงินของสหกรณ์วา่ สหกรณ์ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
สหกรณ์ กฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์ เพือ่ ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของ
สหกรณ์ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ก� ำ หนด เพื่ อ แสดงความเห็ น ว่ า งบการเงิ น โดยรวมของสหกรณ์
ปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญตามกฎหมาย
และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
โดยข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมทั้งข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน
2.1 ขอบเขตการปฏิบัติงาน
      ขา้ พเจ้าจะปฏิบตั งิ านตรวจสอบโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชี
และระเบียบทีอ่ ธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำ� หนด ซึง่ ก�ำหนดให้ขา้ พเจ้าต้อง
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดในจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์การตรวจสอบ
ของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ก�ำหนด รวมถึงการที่ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจ และการสังเกตและสงสัย
เยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอด การตรวจสอบ การปฏิบตั งิ านของข้าพเจ้ารวมถึง
การใช้วิธีการดังต่อไปนี้
    ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญในงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบ
และปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้ และ
ได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
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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 ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
ส�ำคัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตและสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด
เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลัก
ฐานการตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล  การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
หรือ การแทรกแซงการควบคุมภายใน
ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุม
ภายในของสหกรณ์ อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ทา่ นทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรเกีย่ วกับข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทีม่ นี ยั ส�ำคัญซึง่ เกีย่ วข้องกับ
ตรวจสอบงบการเงินซึ่งข้าพเจ้าตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทคี่ ณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนิน
งานต่อเนื่องของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์และจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถ
ของสหกรณ์ในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ
ไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบ
บัญชีของข้าพเจ้า ถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการ
เปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุป
ของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมิน ว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ โดยถูกต้องตามทีค่ วรหรือไม่เนือ่ งจากข้อจ�ำกัด
ที่สืบเนื่องของการตรวจสอบ
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2. ความรับผิดชอบของ รวมถึ ง ข้ อ จ� ำ กั ด สื บ เนื่ อ งของการควบคุ ม ภายใน ท� ำ ให้ มี ค วามเสี่ ย งซึ่ ง
ไม่ อ าจหลี ก เลี่ ย งได้ ที่ ก ารแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระ
ผู้สอบบัญชี
ส� ำ คั ญ อาจไม่ ถู ก ค้ น พบ แม้ ว ่ า การตรวจสอบได้ ถู ก วางแผนและปฏิ บั ติ
อย่ า งเหมาะสมโดยสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานการสอบบั ญ ชี แ ละระเบี ย บ
นายทะเบียนสหกรณ์
2.2 การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ
      ข้าพเจ้าจะให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
ครั้งละไม่น้อยกว่า 3 วันท�ำการ โดยมีจ�ำนวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่า
4 คน โดยสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้หลังจากสหกรณ์ปิดบัญชี
เสร็จภายใน 5 วันท�ำการ
3. ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์รบั ทราบและเข้าใจในหน้าทีแ่ ละความ
คณะกรรมการด�ำเนินการ รับผิดชอบ ดังนี้
3.1 การจัดท�ำและการแสดงรายการอย่างถูกต้องตามควรของงบการเงินโดย
สหกรณ์
สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
3.2 การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดท�ำงบการเงินที่มีความจ�ำเป็นจะ
ต้องท�ำให้สามารถจัดท�ำงบการเงินโดยปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อ
เท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ไม่ว่าจะเนื่องจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
3.3 ในการจัดท�ำงบการเงิน คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์รับผิดชอบใน
การประเมินความสามารถของสหกรณ์ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง การเปิดเผย
เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องและการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนิน
งานต่อเนื่อง เว้นแต่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มีความตั้งใจที่จะเลิก
สหกรณ์หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไป
3.4 จัดเตรียมให้ข้าพเจ้าเกี่ยวกับ
(1) การเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่คณะกรรมการด�ำเนินการและฝ่ายจัดการ
สหกรณ์รบั ทราบเกีย่ วกับการจัดท�ำงบการเงิน ได้แก่ การบันทึกบัญชี เอกสาร
หลักฐาน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งข้าพเจ้าอาจร้องขอจากคณะกรรมการด�ำเนินการ
และฝ่ายจัดการสหกรณ์ เพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
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3. ความรับผิดชอบของ
(3) การเข้าถึงอย่างไม่จำ� กัดต่อบุคคลภายในสหกรณ์ ซึง่ ข้าพเจ้าพิจารณา
คณะกรรมการด�ำเนินการ ว่ามีความจ�ำเป็น ที่จะต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชีข้าพเจ้าจะขอค�ำ
ยืนยันที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับ
สหกรณ์
ค�ำรับรองทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบและข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าจะได้รบั
ความร่วมมืออย่างเต็มที่จากเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ในระหว่างการตรวจสอบ
4. ค่าธรรมเนียม
การค�ำนวณค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ข้าพเจ้าคิดตามปริมาณธุรกิจ
ความเสีย่ งในการสอบบัญชี ภารกิจทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
การสอบบัญชี
สหกรณ์ก�ำหนด รวมทั้งเวลาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยรวม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไว้เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการขอค�ำยืนยัน
ยอดและการสอบทานหนี้ ขอให้เป็นความรับผิดชอบของสหกรณ์ ข้าพเจ้า
ขอเสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็นจ�ำนวนเงิน 175,000 บาท
5. การรายงานผลการ
ตรวจสอบบัญชี
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      5.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ
      5.2 รายงานการสอบบัญชีประจ�ำปี ตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ก�ำหนด
5.3 ข้าพเจ้าจะให้ค�ำแนะน�ำในการบริหารการเงินการบัญชีตามที่เห็น
สมควร โดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด กรณีมีข้อสังเกตทางการเงิน
การบัญชีที่ส�ำคัญที่พบในระหว่างการตรวจสอบ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเมื่อได้รับแจ้งข้อ
สังเกตทางการเงินการบัญชีจากหน่วยงานราชการข้าพเจ้าจะด�ำเนินการตรวจ
สอบเพิ่มเติม ตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานราชการนั้น แล้วแจ้งผลการตรวจ
สอบให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
     5.4 ข้าพเจ้ายินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการด�ำเนิน
การทุกครั้งตามที่สหกรณ์ร้องขอ
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ข้อมูลที่เสนอ
142/76−77 ชั้น 16 อาคาร B คลองจั่นเพลส ถนนเสรีไทย
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0237786523 โทรสาร 027286358
6. ในการเสนอบริ ก าร 6.1 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผู้สอบบัญชีทราบและปฏิบัติตามระเบียบกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์วา่ ด้วยการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตหรือบุคคลอืน่ เป็นผูส้ อบ
สอบบัญชี
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
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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
ข้าพเจ้าขอท�ำความเข้าใจของข้าพเจ้าเกีย่ วกับงานสอบบัญชีสหกรณ์ตาม
หนังสือฉบับนีก้ ารตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้าต่องบการเงิน
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าคือเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของ
ผูใ้ ช้งบการเงินทีม่ ตี อ่ งบการเงินของสหกรณ์วา่ สหกรณ์ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
สหกรณ์ กฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานตรวจสอบงบการเงินของ
สหกรณ์ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบที่อธิบดีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์กำ� หนดเพือ่ แสดงความเห็นว่างบการเงินโดยรวมของสหกรณ์ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญตามกฎหมาย
และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
โดยข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
รวมทั้งข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน
2.1 ขอบเขตการปฏิบัติงาน
ข้าพเจ้าจะปฏิบตั งิ านตรวจสอบโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชี
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�ำคัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตและสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
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รายที่ 2 (ต่อ)
ข้อมูลที่เสนอ
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
หลักฐาน การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จ
จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของสหกรณ์ อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ทา่ นทราบเป็นลายลักษณ์
อักษรเกีย่ วกับข้อบกพร่องของการควบคุมภายในทีม่ นี ยั ส�ำคัญซึง่ เกีย่ วข้องกับ
การตรวจสอบงบการเงินซึ่งข้าพเจ้าตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทคี่ ณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนิน
งานต่อเนื่องของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์และจากหลักฐานการ
สอบบัญชีทไี่ ด้รบั ว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถ
ของสหกรณ์ในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความ
ไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบ
บัญชีของข้าพเจ้า ถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการ
เปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุป
ของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
เนื่องจากข้อจ�ำกัดที่สืบเนื่องของการตรวจสอบ รวมถึงข้อจ�ำกัดสืบเนื่อง
ของการควบคุมภายใน ท�ำให้มีความเสี่ยงซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่การแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญอาจไม่ถูกค้นพบ แม้ว่าการตรวจ
สอบได้ถูกวางแผนและปฏิบัติอย่างเหมาะสมโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการ
สอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
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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 2.2 การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ
      ข้าพเจ้าและ/หรือทีมงานผู้ช่วยผู้สอบบัญชีจะเข้าตรวจสอบและเข้าร่วม
ผู้สอบบัญชี
ประชุมรวมไม่นอ้ ยกว่า 6 ครัง้ ประกอบด้วย เข้าตรวจสอบระหว่างปี เข้าตรวจ
สอบสิ้นปี เข้าร่วมประชุมรับรองงบการเงิน และเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจ�ำปี
โดยเข้าตรวจสอบครั้งละไม่น้อยกว่า 3 – 4 วันท�ำการ โดยมีผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
ครั้งละ 4 – 5 คน
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์รบั ทราบและเข้าใจในหน้าทีแ่ ละความ
3. ความรับผิดชอบของ
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
3.4 จัดเตรียมให้ข้าพเจ้าเกี่ยวกับ
      (1) การเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดที่คณะกรรมการด�ำเนินการและฝ่ายจัดการ
สหกรณ์รบั ทราบเกีย่ วกับการจัดท�ำงบการเงิน ได้แก่ การบันทึกบัญชี เอกสาร
หลักฐาน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
      (2) ข้อมูลเพิม่ เติมซึง่ ข้าพเจ้าอาจร้องขอจากคณะกรรมการด�ำเนินการ และ
ฝ่ายจัดการสหกรณ์ เพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
      (3) การเข้าถึงอย่างไม่จำ� กัดต่อบุคคลภายในสหกรณ์ ซึง่ ข้าพเจ้าพิจารณาว่า
มีความจ�ำเป็น ที่จะต้องได้รับหลักฐานการสอบบัญชี
     ข้าพเจ้าจะขอค�ำยืนยันที่เป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการด�ำเนิน
การสหกรณ์เกีย่ วกับค�ำรับรอง   ทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบและข้าพเจ้าหวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ใน
ระหว่างการตรวจสอบ
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รายที่ 2 (ต่อ)
ข้อมูลที่เสนอ
4. ค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชี

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
การค�ำนวณค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ข้าพเจ้าคิดตามปริมาณธุรกิจ
ความเสีย่ งในการสอบบัญชี ภารกิจทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ก�ำหนด รวมทั้งเวลาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี โดยรวม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไว้เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการขอค�ำยืนยัน
ยอดและการสอบทานหนี้ ขอให้เป็นความรับผิดชอบของสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอ
เสนอค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็นจ�ำนวนเงิน 175,000.00 บาท (หนึง่ แสน
เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมเก็บครั้งเดียวเมื่อมีการประชุมรับรอง
งบการเงินเรียบร้อยแล้ว
5.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีทกุ ไตรมาส (3 เดือน/ครัง้ ) ให้สหกรณ์
ทราบ
5.2 รายงานการสอบบัญชีประจ�ำปี ตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ก�ำหนด
     5.3 ข้าพเจ้าจะให้ค�ำแนะน�ำในการบริหารการเงินการบัญชีตามที่เห็น
สมควรโดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษแต่อย่างใด กรณีมีข้อสังเกตทางการเงิน
การบัญชีที่ส�ำคัญที่พบในระหว่างการตรวจสอบ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเมื่อได้รับแจ้ง
ข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีจากหน่วยงานราชการข้าพเจ้าจะด�ำเนินการ
ตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานราชการนั้น แล้วแจ้งผลการ
ตรวจสอบให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
     5.4 ข้าพเจ้ายินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการด�ำเนิน
การทุกครั้งตามที่สหกรณ์ร้องขอ
6.1 ระยะเวลาการแสดงความเห็นต่องบการเงินและส่งมอบรายงานการสอบ
บัญชีหลังจากสหกรณ์ได้จัดท�ำงบการเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วภายใน 5 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
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการ
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		 - คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ฯ ได้ประชุม ครั้งที่ 17/2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565

มีมติที่ประชุม
มติที่ประชุม

1. อนุมตั เิ ป็นเอกฉันท์ให้จา้ ง  ศศิธรการบัญชี ภาษีอากร และธุรกิจ  เป็นผูส้ อบบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ประจ�ำปี 2566  ค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชี จ�ำนวน 175,000.−บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
2. กรณีมีเหตุจ�ำเป็นสุดวิสัย ศศิธรการบัญชี ภาษีอากร และธุรกิจ  ไม่สามารถรับ
งานสอบบัญชีสหกรณ์ได้ให้จ้าง บริษัทมนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จ�ำกัด เป็น
ผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ประจ�ำปี  2566  ค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชี จ�ำนวน 170,000.−บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  
3. น�ำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2565 พิจารณาอนุมัติต่อไป

		เสนอเพื่อพิจารณา – การคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2566
มติที่ประชุม............................................................
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ภูห้วยอีสัน อ�ำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ที่มา : https://www.tripgether.com

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง  อื่นๆ
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ระเบียบวาระที่

6

เรื่อง อื่น ๆ
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............................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................
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............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
		 เลิกประชุมเวลา................................น.
						

.............................................ผู้จดบันทึกการประชุม

						

...............................................ประธานในที่ประชุม

195

กกกกกกกกกกกกก

สะพานมิตรภาพไทย–ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย–เวียงจันทน์)
ที่มา : https://maps.google.com/maps/contrib/113226973668080847962

ภาคผนวก

- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  ที่ปรึกษาสหกรณ์
และผู้ ให้การสนับสนุนกิจการสหกรณ์ ประจ�ำปี 2565
- คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 62 ประจ�ำปี 2565
- คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2564 - 2565
- เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จ�ำกัด
- เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
- ภาพกิจกรรมต่าง ๆ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ดร.อัมพร พินะสา

นายสะอาด แสงรัตน์

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อดีต ผอ.สปจ.หนองคาย

ที่ปรึกษา

นายมติชน มูลสูตร

ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1

นายวรรณชัย บุสนาม
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 62 ปี 2565

นายอักษร สมภักดี

รองประธานกรรมการ คนที่ 1
ทำ�การแทน ประธานกรรมการ

นายสมพงษ์ วงละคร

นายประหยัด โพนสิงห์
รองประธานกรรมการ คนที่ 3

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายสมบูรณ์ สุบิน

กรรมการและเลขานุการ

นายสัมฤทธิ์ ไกยราช
กรรมการ

นายจินดา อุปฮาด
กรรมการ

คณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 62 ปี 2565

นายพุฒิพงศ์ พัวตนะ

นางสาวสุภาพร ศรีจันดา

นางรำ�เพย ทินกระโทก

นายพิทยา บริจาค

นายสมบูรณ์ วิชิต

นายสุปรณิช อุดมเพ็ญ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นายสมหมาย หลาบหนองแสง
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นายสุวัฒ ภาคีนุยะ
กรรมการ

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

นางจิรัชญา รัตนะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารสำ�นักงาน

นางนิตยา หนูจันทร์
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางสมภาร รัตนติสร้อย
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นางวิภาดา ภูกิ่งพลอย
หัวหน้าฝ่ายการเงินและเงินฝาก

นางนราญา โชติกรพงษ์
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ

นางวริดา ปัญญา
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงินฯ

นายศักดิ์สิทธิ์ โคตรวันดี
เจ้าหน้าที่สารสนเทศ

นางสาวอภิญญา พิเภก
นิติกร

นางนิตยา ศรีจันทะ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

นางปนิตา ศรีบุรินทร์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวพิลาสลักษณ์ สุขรมย์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวอภัชนันท์ จิตติพิมพ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวกนกวรรณ ภักดีบรรดิษฐ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวภัทรวดี ปัญญาสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่การเงินฯ

นางสาววีณา เพ็ชรดีคาย
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ

นางสาวศัศฐา ภูมิวัตร
เจ้าหน้าที่บริหารสำ�นักงาน

นางสาวอาทิตยา ขันตี
เจ้าหน้าที่บริหารสำ�นักงาน

นายทศพร คำ�จุมพล
พนักงานขับรถ

นางสาวอรนิตย์ บุตรส
ลูกจ้างชั่วคราวฝ่ายบัญชี

นางสาวกมลภัทร รูปขันธ์
ลูกจ้างชั่วคราวฝ่ายสินเชื่อ

นางอรพิน ไสยสุทธิ์
แม่บ้าน

นายสายัน ไสยสุทธิ์
ยามรักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

นางสาวธิราภรณ์ วรธีรพันธ์ุ

นายจิรวัฒน์ เลขาศิริโรจน์

นางอุมาพร อินสว่าง

นางสาวปิยดา นิลภู่

นางปราณี นนทสินธิ์

ประชุมใหญ่วิสามัญปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด
วันที่ 23 กรกฎาคม 2565
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาความรู้
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ประจ�ำปี 2565
วันที่ 26 มีนาคม 2565
ณ โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาความรู้
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ประจ�ำปี 2565
วันที่ 27 มีนาคม 2565
ณ โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาความรู้
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ประจ�ำปี 2565
วันที่ 2 เมษายน 2565
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาความรู้
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ประจ�ำปี 2565
วันที่ 3 เมษายน 2565
ณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อ�ำนวยศิลป์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาความรู้
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ประจ�ำปี 2565
วันที่ 9 เมษายน 2565
ณ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ

ร่วมกิจกรรมสหกรณ์จังหวัดหนองคาย

โครงการบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบ�ำเพ็ญสาธารณกุศล
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

วันสหกรณ์แห่งชาติประจ�ำปี 2565

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
กรรมการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร

พิธีมุทิตาจิตสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จ�ำกัด ปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแห่งอื่นศึกษาดูงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ�ำกัด วันที่ 26 สิงหาคม 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ�ำกัด วันที่ 27 กันยายน 2565
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รายงานประจำ�ปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำ�กัด

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

