“คุณค่าของสหกรณ์”

(Cooperative Values)
“สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความเสมอภาค
ความเทีย่ งธรรม และความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เชือ่ มัน่ ในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคม
และความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น โดยสืบทอดประเพณีปฏิบัติของผู้ริเริ่มการสหกรณ์”

“หลักการสหกรณ์”

(Cooperative Principles)
หลักการสหกรณ์ คือ “แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผล เป็นรูปธรรม” ซึ่งประกอบด้วยหลักการ
ที่ส�ำคัญรวม 7 ประการ กล่าวคือ
หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง (Voluntary and Open Membership)
สหกรณ์เป็นองค์การแห่งความสมัครใจ เปิดรับบุคคลทั่วไปที่สามารถใช้บริการสหกรณ์ได้และเต็มใจจะรับผิดชอบในฐานะสมาชิก
เข้าเป็นสมาชิกโดยปราศจากการกีดกันทางเพศ ฐานะทางสังคม เชื้อชาติ การเมือง หรือศาสนา
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control)
สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยที่มีการควบคุมโดยสมาชิก ซึ่งมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน ในการก�ำหนดนโยบายและการตัดสินใจ
บุรุษและสตรีที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ให้เป็นผู้แทนสมาชิก ต้องรับผิดชอบต่อสมาชิก ในสหกรณ์ขั้นปฐมสมาชิกมีสิทธิ์
ในการออกเสียงเท่าเทียมกัน ( สมาชิกหนึง่ คนหนึง่ เสียง ) ส�ำหรับสหกรณ์ในระดับอืน่ ๆ ก็ดำ� เนินการตามแนวทางประชาธิปไตยเช่นเดียวกัน
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic Participation)
สมาชิกมีสว่ นร่วมในการลงทุน (ซือ้ หุน้ ) ในสหกรณ์ของตนเองอย่างเสมอภาคกัน และมีสว่ นในการควบคุมการใช้เงินทุนของสหกรณ์
ตามแนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณ์อย่างน้อยๆ ส่วนหนึ่งต้องเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของสหกรณ์ โดยปกติสมาชิกจะได้รับ
ผลตอบแทน (ถ้ามี) ในอัตราที่จ�ำกัดตามเงินลงทุน (หุ้น) ที่ก�ำหนดเป็นเงื่อนไขของการเข้าเป็นสมาชิก สมาชิกสามารถจัดสรรเงินส่วนเกิน
ของสหกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งหรือทุกอย่างตามข้อบังคับดังนี้ คือ
- เพื่อการพัฒนาสหกรณ์โดยอาจกันไว้เป็นทุนส�ำรองซึ่งอย่างน้อยๆ จะต้องมีส่วนหนึ่งที่น�ำมาแบ่งปันกันไม่ได้
- เพื่อตอบแทนแก่สมาชิกตามสัดส่วนของปริมาณธุรกิจที่สมาชิกได้ท�ำกับสหกรณ์
- เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่มวลสมาชิกเห็นชอบ
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy and Independence)
สหกรณ์เป็นองค์การที่พึ่งพาตนเองและปกครองตนเอง โดยการควบคุมของมวลสมาชิก หากสหกรณ์จะต้องมีข้อตกลงผูกพัน
กับองค์การอื่นใด ซึ่งรวมถึงหน่วยงานของรัฐบาลด้วย หรือจะต้องเพิ่มเงินลงทุน โดยอาศัยแหล่งเงินทุนจากภายนอกสหกรณ์ สหกรณ์
จะต้องกระท�ำการดังกล่าวภายใต้เงือ่ นไขทีม่ นั่ ใจได้วา่ มวลสมาชิกจะยังคงธ�ำรงไว้ซงึ่ อ�ำนาจในการควบคุมสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย
และสหกรณ์ยังคงด�ำรงความเป็นอิสระ
หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ (Education, Trainning and Information)
สหกรณ์พึงให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่สมาชิก ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้ง ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อให้
บุคลากรเหล่านี้สามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล และพึงให้ข่าวสารแก่สาธารณชนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เยาวชนและบรรดาผู้น�ำทางความคิดในเรื่องคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของสหกรณ์
หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives)
สหกรณ์จะสามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์ได้
โดยร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community)
สหกรณ์พึงด�ำเนินกิจการต่างๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญยั่งยืนตามนโยบาย ที่มวลสมาชิกเห็นชอบ

“อุ ดมการณ์สหกรณ์”

(Cooperative Ideology)
อุดมการณ์สหกรณ์ คือ “ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์ซึ่งจะน�ำไปสู่
การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม”

“วิธีการสหกรณ์”

(Cooperative Practices)
วิธีการสหกรณ์ คือ “การน�ำหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ของ
มวลสมาชิกและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดี”

ประวัติและความเป็นมา
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดเชี ยงราย จ�ำกัด
จัดตั้งโดยคณะครูผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย นายทะเบียนสหกรณ์ได้รับ
จดทะเบียน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2536 หมายเลขทะเบียนสหกรณ์ที่ อ.015036 และได้ออกใบส�ำคัญ
ให้ไว้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2536 มีสมาชิกเริ่มต้น 112 คน เริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่
วันที่ 21 ตุลาคม 2536 เป็นต้นมา

ท�ำเนียบประธาน
พ.ศ.
2537-2538
2538-2539
2539-2542
2542-2546
2546-2550
2550-2551
2551-2552
2552-2556
2556-2557
2557-2558
2558-2562
2562-ปัจจุบัน

   ชื่อ-สกุล
นางอรทัย  หนองขุ่นสาร
นายเฉลิมชัย  รัตนประยูร
นายมนู  มณีรัตน์
นายอุทัย  ขัติยศ
นายปรีชา  พัวนุกุลนนท์
นายธวัชชัย  ข่ายแก้ว
นายศรีวรรณ  ปินใจ
นายธวัชชัย  ข่ายแก้ว
นายประเสริฐ  กันธะวัง
นายวีระชัย  สุขบุญชูเทพ
นายธวัชชัย  ข่ายแก้ว
นายอดุลย์  นันท์บัญชา

สารจากประธานกรรมการ

นายอดุลย์ นันท์บัญชา

เรียน สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ก รมสามั ญ ศึ ก ษา
จังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
จากการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562 เมื่อวันที่
17 ตุลาคม 2562 ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ พร้อมกับ
เลือกตั้งประธานกรรมการด�ำเนินการ ชุดใหม่แทนกรรมการ
ที่หมดวาระ ในการประชุมใหญ่ครั้งนี้จะเห็นได้ว่า ผู้แทน
จากส�ำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เชียงราย ได้รายงาน
ถึงผลการบริหารของสหกรณ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากและได้รับ
รางวัลสหกรณ์สีขาวจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งเป็นผลจาก
การท� ำ งานอย่ า งหนั ก ของคณะกรรมการและเจ้ า หน้ า ที่
น�ำโดยผู้จัดการ ท�ำให้สหกรณ์ประสบความส�ำเร็จด้วยบริบท
การท�ำงานทีม่ เี ป้าหมาย คือ องค์กรทีม่ นั่ คง โปร่งใส มีมาตรฐาน
ระดับสากล บริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ผมขอขอบคุ ณ คณะกรรมการ สมาชิ ก สหกรณ์ แ ละ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน ให้ความร่วมมือ
กับสหกรณ์ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด
ผมขอขอบคุณครับ

(นายอดุลย์  นันท์บัญชา)
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

คณะกรรมการอ�ำนวยการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดเชี ยงราย จ�ำกัด ชุ ดที่ 27

นายอดุลย์  นันท์บัญชา
ประธานกรรมการด�ำเนินการ

นายสุรินทร์  กันค�ำ
รองประธานกรรมการ (1)

นายณรงค์  คูร์พิพัฒน์
รองประธานกรรมการ (2)

นายส่งศักดิ์  เทพดวงแก้ว
เหรัญญิก

นายสมบูรณ์  พูนภิญโญยศ
เลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดเชี ยงราย จ�ำกัด ชุ ดที่ 27

นายจรัล  แก้วเป็ง
ประธานกรรมการเงินกู้

นายประดิษฐ์  โพธิกลาง
กรรมการ

นายเทอดศักดิ์  ธนสิทธิ์
กรรมการ

นายสมพงษ์  พินิจ
กรรมการ

นายด�ำรง  ใจหงษ์
กรรมการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดเชี ยงราย จ�ำกัด ชุ ดที่ 27

นายมานัส  พรมรินทร์
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายศรีวรรณ  ปินใจ
กรรมการ

นายบุญเทพ  พิศวง
กรรมการ

นายอิสรภาพ  จินาอิ
กรรมการ

นายวุฒิชัย  ใหม่วงค์
กรรมการ

ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษา

ผู้สอบบัญชี

นายธวัชชัย  ข่ายแก้ว

นายฐนพงศ์  อินทรแสน

ผศ.บุญเรือง เจริญศรี

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายสมบัติ  ประมวน

นายประเสริฐ  กันธะวัง

นายสนอง  สุจริต

ผู้ตรวจสอบภายใน

นายจรูญ  ไชยวงศ์

นายปราโมทย์  นพวงค์

นายเอนก  ตาค�ำ

ฝ่ายจัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดเชี ยงราย จ�ำกัด ชุ ดที่ 27

นางพรสวรรค์  จันทร์หลวง
ผู้จัดการ

นางวชิรญาณ์  ชัยตาน
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

น.ส.สุภาพร  พวงขุนทด
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.วราภรณ์  เสาวมาลย์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

น.ส.รัตน์มณี  โรจนคีรีสันติ
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางรพีพรรณ  ชมเชย
นักการภารโรง

น.ส.ศุภรัตน์  กิจคม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

ส ห ก ร ณ ์ อ อ ม ท รั พ ย ์ ค รู ก ร ม ส า มั ญ ศึ ก ษ า จั ง ห วั ด เชี ย ง ร า ย จ� ำ กั ด

Chiang Rai Provincial General Education Teacher’s Saving & Credit Co-operative Ltd.
1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์. 0-5360-1176 โทรสาร. 0-5360-1549
1115/23 Kaisorrasit Rd.,Wiang Subdistrict, Muang District, Chiang Rai Province 57000 Tel. 0-5360-1176 Fax.0-5360-1549
ที  ่ สอ  สศ  ชร  ว. 346/2562

7 ตุลาคม  2562

เรือ่ ง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี  2562
เรียน ผูแ้ ทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
ด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด ชุดที่ 26 ครั้งที่ 12/2562
วันที่ 25 กันยายน 2562 ได้มีมติก�ำหนดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13:00 น. และเริ่มประชุมเวลา 13:.30 น. เป็นต้นไป
ระเบียบวาระที่ 1 เรือ่ งทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรือ่ งเพือ่ ทราบ
2.1 การรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ ระหว่างปี 2562
2.2 รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2562
2.3 รายงานของผูต้ รวจสอบกิจการ
2.4 รายงานของผูต้ รวจสอบภายในของสหกรณ์
2.5 ค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมสหกรณ์
2.6 ค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย
ระเบียบวาระที่ 3 เรือ่ งเพือ่ พิจารณา
3.1 อนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน งบก�ำไรขาดทุนประจ�ำปี 2562
3.2 อนุมตั กิ ารจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2562
3.3 อนุมตั แิ ผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2563
3.4 ก�ำหนดวงเงินกูย้ มื หรือค�ำ้ ประกัน ประจ�ำปี 2563
3.5 การพิจารณาเลือกผูส้ อบบัญชีภาคเอกชนเพือ่ แต่งตัง้ เป็นผูส้ อบบัญชี
สหกรณ์ประจ�ำปี 2563 และก�ำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
3.6 การเลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการ และการเลือกผูต้ รวจสอบกิจการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรือ่ งอืน่ ๆ
ระเบียบวาระที่ 5 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและขอเชิญผูแ้ ทนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562  ตามวันเวลาและสถานทีด่ งั กล่าวด้วย
จักขอบคุณยิ่ง  
ขอแสดงความนับถือ

(นายธวัชชัย ข่ายแก้ว)
ประธานกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
ส�ำนักงานสหกรณ์ ฯ
โทรศัพท์ 0-5360-1176

รายงานประจ�าปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชี ยงราย จ�ากัด
17 ตุลาคม 2562
ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชี ยงราย
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ปี ระชุมทราบ

รายงานประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
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รายงานประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
*********************

ผู้แทนสมาชิกเข้าประชุม

ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
จ�ำนวน 179 คน เข้าประชุมครั้งนี้ จ�ำนวน 159 คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวิสุทธิ์

จตุรลาวัลย์ นักวิชาการสหกรณ์ช�ำนาญการ
รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
2. นายสวัสดิ์
รมภิสันต์ นักวิชาการสหกรณ์ช�ำนาญการ
3. นายเจริญชัย เชื้อสะอาด เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
4. นางเฌณิศา ดาวลาม
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช�ำนาญการ
5. น.ส.จวงจันทร์ ขุนผา
เจ้าหน้าที่ส�ำนักงานสอบบัญชีนครพิงค์

เริ่มประชุมเวลา     

13:30 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 สหกรณ์สขี าวด้วยธรรมาภิบาล นับเป็นความสง่างามและเป็นเกียรติอย่างยิง่ ทีผ่ ลการประเมิน สหกรณ์สขี าว
ด้วยธรรมาภิบาล จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์เราได้รับผลการประเมิน 94.23 เป็นล�ำดับที่ 1 ของ
จังหวัดเชียงราย สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จ�ำกัด ได้ลำ� ดับที่ 2 (สหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดเชียงราย
มีทั้งหมด 9 แห่ง) และผลการประเมินทั่วประเทศมีสหกรณ์ออมทรัพย์ผ่าน 68 แห่ง ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์
ทั่วประเทศมีจ�ำนวน 1,461 แห่ง
1.2 เราได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ประสานงาน สสอค. ดีเด่นล�ำดับที่ 1 ระดับประเทศท�ำให้ผมได้มีโอกาสไปรับ
โล่รางวัล เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ล�ำดับที่ 2 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ�ำกัด ล�ำดับที่ 3
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี จ�ำกัด
1.3 ในรอบปีบัญชีสหกรณ์มาขอดูงาน ดังนี้
- สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสตูล จ�ำกัด
- สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จ�ำกัด
- สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จ�ำกัด
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รายงานประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

- สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงราย จ�ำกัด
- สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย จ�ำกัด
- สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
1.4 ศาลปกครองกลางตัดสินเรื่องเกณฑ์เงินเดือนคงเหลือ 30% เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 รัฐมนตรี
ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให้ ที่ ป รึ ก ษารั ฐ มนตรี เชิ ญ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ใ นกรุ ง เทพมหานคร และ
ปริมณฑลพบ วันที่ 30 กันยายน 2562 จึงเป็นที่มาของการประชุมหาแนวทางของชุมนุมครูไทย 108 แห่ง
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย บุคคลหลักที่รัฐมนตรีมอบหมาย
คือ ดร.ดิสกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการเป็นประธานผู้ร่วมด�ำเนินการ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) พลต�ำรวจโท วิโรจน์ สัตน์สัณห์สกุล
ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย นายอุทัย ศรีเทพ ประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูไทย และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 ท่าน
1.5 ประกันชีวิตกลุ่มด้วยบริษัท เอฟดับบลิวดี จ�ำกัด ที่เคยท�ำกันมาหลายปีได้ขอยกเลิก จึงมอบให้คณะท�ำงาน
หาบริษัทที่มีคุณภาพ และเบี้ยต�่ำที่สุด ในยอดสมาชิก 926 คน ปรากฏว่าได้บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต
จ�ำกัด (มหาชน) เบี้ยประกัน 800 บาท ต่อทุนประกัน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยสมาชิก
จ่ายเอง 400 บาท และสหกรณ์สมทบให้คนละ 400 บาท
ที่ประชุม
- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องเพื่อทราบ

รายงานประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ

คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด ชุดที่ 26
ประจ�ำปี 2562 โดยมี นายธวัชชัย ข่ายแก้ว เป็นประธานกรรมการและคณะกรรมการอีก 14 คน ได้ด�ำเนินการ
มาจนถึงวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี จึงขอรายงานผลการด�ำเนินงานในรอบปี 2562 ดังนี้

2.1 การรับสมัครสมาชิกใหม่ และสมาชิกออกจากสหกรณ์ ระหว่างปี  2562
จ�ำนวนสมาชิก ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
- สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ
มีสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
- สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ
มีสมาชิกลาออก ให้ออกและเสียชีวิตระหว่างปี
สมาชิกสามัญ
- ลาออก
- ให้ออก
- เสียชีวิต
สมาชิกสมทบ
- ลาออก
- เสียชีวิต    
จ�ำนวนสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
- สมาชิกสามัญ
- สมาชิกสมทบ

จ�ำนวน 1,442 คน
จ�ำนวน
909 คน
จ�ำนวน
533 คน
จ�ำนวน
68 คน
จ�ำนวน
48 คน
จ�ำนวน
20 คน
จ�ำนวน
50 คน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

25 คน
1 คน
5 คน

จ�ำนวน
16 คน
จ�ำนวน
3 คน
จ�ำนวน 1,460 คน
จ�ำนวน
926 คน
จ�ำนวน
534 คน

6

รายงานประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

ตารางแสดงจ�ำนวนสมาชิก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2562
ปี พ.ศ.
จ�ำนวนสมาชิก (คน)

2558
1,361

2559
1,463

2560
1,556

2561
1,442

2562
1,460

มติที่ประชุม
-  รับทราบ

2.2 รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2562

		
สรุปการบริหารงานในภาพรวมของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

เพื่อให้เห็นข้อแตกต่างจึงได้น�ำข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 1 ปี ดังนี้

ตารางแสดงผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบปี 2562 และปี 2561
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการ
จ�ำนวนสมาชิก (คน)
ทุนด�ำเนินงาน (บาท)
ทุนเรือนหุ้น (บาท)
ทุนส�ำรอง (บาท)
ทุนสะสมตามข้อบังคับฯ (บาท)
เงินรับฝาก (บาท)
เงินกู้ยืม (บาท)
เงินให้กู้ระหว่างปี (บาท)

30 กันยายน 2562
1,460
1,631,675,710.76
753,135,300.00
44,916,326.85
3,213,680.87
376,202,739.48
386,550,000.00
535,113,385.68

30 กันยายน 2561
1,442
1,482,371,159.84
714,588,960.00
38,776,041.91
2,184,960.71
313,966,404.26
443,342,000.00
484,290,020.51

เพิ่ม (ลด)
18
149,304,550.92
38,546,340.00
6,140,284.94
1,028,720.16
62,236,335.22
(56,792,000.00)
50,823,365.17

ร้อยละ
1.25
10.07
5.39
15.84
47.08
19.82
(12.81)
10.49

รายงานประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
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ตารางแสดงผลการด�ำเนินงานเปรียบเทียบปี 2562 และปี 2561 (ต่อ)
ที่
9
10
11
12
13

รายการ
รับช�ำระคืนเงินกู้ระหว่างปี (บาท)
ลูกหนี้เงินกู้ (บาท)
รายได้ (บาท)
รายจ่าย (บาท)
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี (บาท)

30 กันยายน 2562
426,705,681.68
1,521,402,825.00
96,121,359.84
32,667,723.68
63,453,636.16

30 กันยายน 2561
344,682,648.51
1,412,995,121.00
87,474,269.80
29,149,731.86
58,324,537.94

เพิ่ม (ลด)
82,023,033.17
108,407,704.00
8,647,090.04
3,517,991.82
5,129,098.22

ร้อยละ
23.80
7.67
9.89
12.07
8.79

		
2.2.1 การรับฝากเงิน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด ส่งเสริมให้สมาชิกมีเงินออม
ในรูปแบบเงินฝาก ซึง่ มีอตั ราดอกเบีย้ เป็นตัวก�ำหนด เพือ่ ให้สมาชิกสามารถเลือกใช้บริการ ในรูปแบบการออมเงิน
ประเภทต่างๆ ดังนี้
ตารางแสดงเงินรับฝากระหว่างปี
ประเภทเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ย จ�ำนวน
ยอดยกมา
ฝากเพิม่ ระหว่างปี ถอนระหว่างปี   ยอดคงเหลือ
(%)
(บัญชี)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1. เงินรับฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
3.25
736 267,534,229.16 138,539,273.92 124,256,886.53 281,816,616.55
2. เงินรับฝากออมทรัพย์และ
   เงินรับฝากออมทรัพย์ ATM
3. เงินรับฝากทรัพย์ทวี
4. เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ   
   2 ปี

2.25

973

15,663,675.10 191,933,573.79 187,277,362.92

20,319,885.97

4.00
3.75

170
39

13,468,500.00
17,300,000.00

12,656,000.00
61,410,236.96

รวมเงินฝากทั้งหมด

12,360,000.00
54,110,236.96

13,172,500.00
10,000,000.00

1,918 313,966,404.26 396,943,084.67 165,706,749.45 376,202,739.48

ตารางแสดงจ�ำนวนเงินรับฝาก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2562
ปี พ.ศ.
เงินรับฝาก (ล้านบาท)

2558
189.06

2559
254.74

2560
325.59

2561
313.96

2562
376.2
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รายงานประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

2.2.2 ทุนเรือนหุ้น
ในระหว่างปีสมาชิกมีการสะสมหุ้นรายเดือนและถือหุ้นเพิ่มเมื่อใดก็ได้แต่ไม่เกิน หนึ่งในห้า
ของหุ้นทั้งหมด ดังนี้
ตารางการถือหุ้นของสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
ประเภทสมาชิก

ยอดยกมา (บาท)

สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
รวม

430,394,640.00
284,194,320.00
714,588,960.00

เพิ่มระหว่างปี (บาท) ลดลงระหว่างปี (บาท)
38,501,810.00
19,586,330.00
58,088,140.00

11,302,180.00
8,239,620.00
19,541,800.00

คงเหลือ (บาท)
457,594,270.00
295,541,030.00
753,135,300.00

ตารางแสดงจ�ำนวนทุนเรือนหุ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2562
ปี พ.ศ.
ทุนเรือนหุ้น (ล้านบาท)

2558
551.44

2559
634.22

2560
701.99

2561
714.58

2562
753.13

รายงานประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

9

2.2.3 การให้บริการด้านเงินกู้แก่สมาชิก
ในรอบปี 2562 สหกรณ์ฯ ได้ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกโดยค�ำนึงถึงเหตุผลและความจ�ำเป็น
ในการใช้เงินของสมาชิกเป็นหลัก ตามประเภทเงินกู้ต่าง ๆ ดังนี้
ตารางการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก ระหว่างปี
ประเภทเงินกู้
เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้สามัญ/สามัญ ATM
เงินกูส้ วัสดิการ/เงินกูส้ ามัญมัน่ คง
เงินกู้สามัญเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
เงินกู้พิเศษ

จ�ำนวน
ยอดยกมา
กู้ระหว่างปี
สัญญา
(บาท)
(บาท)
39
1,091,893.00
4,772,000.00
1,482 1,267,360,696.00 519,801,385.68

ช�ำระระหว่างปี
(บาท)
4,406,654.00
397,870,960.68

ยอดคงเหลือ
(บาท)
1,457,239.00
1,389,291,121.00

75
144,542,532.00 10,540,000.00 24,428,067.00
130,654,465.00
1,596 1,412,995,121.00 535,113,385.68 426,705,681.68 1,521,402,825.00

รวม

ตารางแสดงเงินกู้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2562
ปี พ.ศ.
เงินกู้ (ล้านบาท)

2558
929.89

2559
1,033.31

2560
1,273.28

2561
1,421.99

2562
1,521.40

		
2.2.4 การบริหารเงินกู้ยืมและการลงทุน

สหกรณ์ได้กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ดังนี้

1. เงินกู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ�ำกัด (วงเงินกู้ 450 ล้านบาท) ค้างช�ำระ 347.60 ล้านบาท
2. เงินกู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด (50 ล้านบาท) ค้างช�ำระ 38.95 ล้านบาท
			 รวม ค้างช�ำระเงินกู้ทั้งหมด
จ�ำนวน 386.55 ล้านบาท

ำปี 2562
10 รายงานประจ�
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

		
สหกรณ์ได้ลงทุนถือหุ้นตามข้อบังคับ ดังนี้

1. หุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
2. หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จ�ำกัด
รวมเงินลงทุนทั้งหมด จ�ำนวน 3.23 ล้านบาท

จ�ำนวน
จ�ำนวน

3,225,000 บาท
10,460 บาท

2.2.5 แหล่งที่มาของทุนด�ำเนินงาน
แหล่งที่มาของทุนด�ำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน  2562
ที่
1
2
3
4
5
6
7

จ�ำนวน (ล้านบาท)

แหล่งเงินทุน
ทุนเรือนหุ้น
ทุนส�ำรอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
เงินรับฝาก
เงินกู้ยืม
ก�ำไรสุทธิ
อื่นๆ
  รวมทุนด�ำเนินงาน

ร้อยละ

          753.13
           44.92
             3.21
          376.20
          386.55
           63.45
             4.21
       1,631.67

         46.16
           2.75
           0.20
         23.06
         23.69
           3.89
           0.25
       100.00

2.2.6 สินทรัพย์และก�ำไรสุทธิของสหกรณ์
ตารางแสดงสินทรัพย์ของสหกรณ์ พ.ศ. 2558-2562
ปี พ.ศ.
สินทรัพย์ (ล้านบาท)

2558
954.95

2559
1,109.88

2560
1,331.69

2561
1,482.37

2562
1,631.67

รายงานประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
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ตารางแสดงก�ำไรสุทธิของสหกรณ์ พ.ศ. 2558-2562
ปี พ.ศ.
ก�ำไรสุทธิ (ล้านบาท)

2558
42.38

2559
47.15

2560
54.11

2561
58.32

2562
63.45

2.2.7  การบริหารงานตามแผนปฏิบัติการโครงการประจ�ำปีงบประมาณ 2562
แผนงานการบริหารและจัดการเงินทุน
กิจกรรม/โครงการ
1. โครงการเพิ่มทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก

ผลการด�ำเนินงาน
-   ทุนเรือนหุ้นนับว่าเป็นแหล่งที่มาของเงินทุนของสหกรณ์ซึ่งมาจาก
การออมของสมาชิกตามเกณฑ์ที่สหกรณ์ก�ำหนด เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สมาชิกในระยะยาว นอกจากการออมหุน้ รายเดือนแล้ว
สมาชิกสามารถเพิ่มทุนเรือนหุ้นโดยการซื้อหุ้นระหว่างปีได้ไม่เกิน
หนึง่ ในห้าของหุน้ ทีช่ ำ� ระแล้ว
-   สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น เป็นการระดมทุน
จากภายในและภายนอก เพือ่ ลดต้นทุน เพิม่ ความมัน่ คงให้กบั สหกรณ์
และเป็นการสร้างนิสยั ในการออมของสมาชิก

2. โครงการเพิ่มสัดส่วนทุนส�ำรอง

- สหกรณ์ มีการเพิม่ ทุนส�ำรองจากการจัดสรรก�ำไรสุทธิของทีป่ ระชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 10.528 เพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงให้กับสหกรณ์

ำปี 2562
12 รายงานประจ�
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

3. โครงการเพื่อนคู่คิดเพื่อสมาชิก

-    สหกรณ์ จัดโครงการเพื่อช่วยวางแผนทางการเงินส�ำหรับสมาชิก
ทีเ่ กษียณอายุราชการ และต้องการปรับโครงสร้างการช�ำระหนี้ เพือ่ ให้
มีเงินเดือนคงเหลือไว้ส�ำหรับใช้จ่ายในครอบครัวอย่างเพียงพอและ
ป้องกันการเกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ในรอบปีที่ผ่านมามีสมาชิก
เข้าร่วมโครงการทัง้ หมดจ�ำนวน 7 คน

4. โครงการหลักประกันอุ่นใจ

- สมาชิกทุกท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิก สสอค., สส.ชสอ., สส.ชสน.
และสมาคมฌาปนกิจสหกรณ์ฯ เพือ่ เป็นการลดภาระของผูค้ ำ�้ ประกัน
และทายาท ในกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน
    ในรอบปีทผี่ า่ นมา มีสมาชิกเข้าโครงการทัง้ หมด ดังนี้
1. สสอค.    
จ�ำนวน  620 คน
2. สส.ชสอ.
จ�ำนวน  232 คน
3. สส.ชสน.
จ�ำนวน  401 คน
4. สมาคมฌาปนกิจสหกรณ์ฯ จ�ำนวน  754 คน

แผนงานการประชาสัมพันธ์
กิจกรรม/โครงการ
5. โครงการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์
เพือ่ การบริการ

ผลการด�ำเนินงาน
สหกรณ์น�ำคณะเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานที่ สหกรณ์กรมสามัญศึกษา จ�ำกัด
เพื่อน�ำความรู้มาพัฒนาองค์กรและการให้บริการแก่สมาชิกอย่างมี
คุณภาพ

6. โครงการลดค่าใช้จา่ ยตามหลักสหกรณ์
สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

สหกรณ์ ไ ด้ ล ดการพิ ม พ์ ใ บเสร็ จ รั บ เงิ น ประจ� ำ เดื อ น โดยให้ ส มาชิ ก
ดูผา่ นแอพพลิเคชัน่ ของสหกรณ์ลดการใช้วสั ดุสำ� นักงานและค่าเครือ่ งเขียน
แบบพิมพ์ลง

7. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ สหกรณ์มกี ารพัฒนาการให้บริการข้อมูลรายละเอียดของสมาชิกและข้อมูล
ข่าวสารของสหกรณ์ ผ่านทาง Website, Facebook, Line, Application
บนสมาร์ทโฟน เพือ่ ความสะดวกและรวดเร็ว
8. โครงการเยีย่ มเยียนพบปะสมาชิก

สหกรณ์จดั กิจกรรมเยีย่ มเยียนสมาชิกทุกคนทุกกลุม่ เพือ่ รับฟังข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ส�ำรวจความต้องการของสมาชิก และน�ำมาปรับปรุงในการ
ให้บริการต่อไป โดยการไปเยี่ยมเยียนสหกรณ์ได้น�ำของที่ระลึกและค่า
ตอบแทน มอบให้กบั สมาชิกทุกคน

9. โครงการรดน�ำ้ ด�ำหัวผูส้ งู อายุ

สหกรณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนจัดกิจกรรมรดน�้ำด�ำหัวผู้สูงอายุ
เพื่อเป็นการเคารพผู้อาวุโสและร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของไทย

รายงานประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
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10. โครงการมุทติ าจิต

สหกรณ์ได้จัดกิจกรรมส�ำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ พาสมาชิก
ล่ อ งแพแม่ น�้ ำ กกและมอบของที่ ร ะลึ ก ให้ กั บ สมาชิ ก ที่ เ กษี ย ณทุ ก คน
เพือ่ เป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจ

11. โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมชน
และหน่วยงานใกล้เคียง (CSR)

- สหกรณ์สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมรดน�ำ้ ด�ำหัวให้กบั สมาคม
ผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดเชียงราย
- จัดหาของที่ระลึกมอบให้กับทางสหกรณ์จังหวัดเชียงรายเนื่องใน
วันออมแห่งชาติ
- ร่วมกิจกรรมพัฒนาบริเวณอาคารส�ำนักงานร่วมกับ ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 เชียงราย-พะเยา
- สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนทีข่ อความอนุเคราะห์จากสหกรณ์

แผนงานจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
กิจกรรม/โครงการ
12. โครงการเสริมสร้างขวัญและ
ก�ำลังใจแก่สมาชิก
กิจกรรมที่ 1
จัดของทีร่ ะลึกส�ำหรับสมาชิก

ผลการด�ำเนินงาน

กิจกรรมที่ 1
สหกรณ์จดั ท�ำแก้วเยติมอบเป็นของทีร่ ะลึกส�ำหรับสมาชิกทุกคน

กิจกรรมที่ 2
จัดประกันชีวติ กลุม่ แก่สมาชิก

กิจกรรมที่ 2
สหกรณ์จดั ท�ำประกันชีวติ กลุม่ ส�ำหรับสมาชิกเพือ่ เป็นหลักประกัน
ให้แก่ทายาท ทุนประกัน 100,000 บาท

กิจกรรมที่ 3
เงินสงเคราะห์ศพช่วยเหลือสมาชิก
และบุคคลในครอบครัว

กิจกรรมที่ 3
สหกรณ์ชว่ ยเหลือสมาชิกและบุคคลในครอบครัว ทีเ่ สียชีวติ ทัง้ หมด ดังนี้
1. สมาชิกสามัญ เสียชีวติ 5 ราย เป็นเงินจ�ำนวน 152,000 บาท
2. คูส่ มรส
เสียชีวติ 1 ราย เป็นเงินจ�ำนวน 7,000 บาท
3. บุตรสมาชิก เสียชีวติ 1 ราย เป็นเงินจ�ำนวน 5,000 บาท
4. สมาชิกสมทบ เสียชีวติ 3 ราย เป็นเงินจ�ำนวน 6,000 บาท

กิจกรรมที่ 4
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

กิจกรรมที่ 4
สหกรณ์สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรสมาชิกทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นปีสดุ ท้ายของหลักสูตร
เพือ่ เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จา่ ยของสมาชิกดังนี้
1. ป.6              ทุนละ  1,500 บาท จ�ำนวน 8 ทุน
2. ม.6, ปวช.       ทุนละ  2,000 บาท   จ�ำนวน 17 ทุน
3. ปริญญาตรี     ทุนละ  2,500 บาท   จ�ำนวน 20 ทุน
4. สมาชิกสมทบ ทุนละ  1,000 บาท   จ�ำนวน 2 ทุน
รวมทัง้ หมด 47 ทุนเป็นเงินจ�ำนวน 98,000 บาท
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กิจกรรมที่ 5
เงินสงเคราะห์ สมาชิกประสบภัยพิบตั ิ

กิจกรรมที่ 5
ในรอบปีทผี่ า่ นมาไม่มสี มาชิกประสบภัยพิบตั ิ

แผนงานการศึกษาอบรม
กิจกรรม/โครงการ
ผลการด�ำเนินงาน
13. โครงการพัฒนาสมาชิก คณะกรรมการ และ สหกรณ์ ศึ ก ษาดู ง านที่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข ้ า ราชการกระทรวง
เจ้าหน้าที่
ศึกษาธิการเชียงใหม่ จ�ำกัด โดยมีตัวแทนสมาชิก กรรมการและ
เจ้ า หน้ า ที่ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมครั้ ง นี้ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ในงานสหกรณ์
14. จัดอบรมสมาชิกใหม่
สหกรณ์มีการจัดอบรมสมาชิกใหม่เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ค่านิยม อุดมการณ์หลักการสหกรณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกันน�ำไปสู่การพัฒนาสหกรณ์ต่อไป

แผนงานเครือข่ายขบวนการสหกรณ์
กิจกรรม/โครงการ
15. โครงการเข้าร่วมเครือข่ายขบวนการสหกรณ์
กิจกรรมที่ 1
เข้าร่วมอบรมสัมมนากับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
สั น นิ บ าตสหกรณ์ , ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย, ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญ
ภาคเหนือ,  และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการด�ำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1
สหกรณ์ได้มอบหมายให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมสัมมนา
กับสันนิบาตสหกรณ์, ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย,
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญภาคเหนือ, สมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์
สามัญศึกษาแห่งประเทศไทย, เข้าร่วมประชุมสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จ�ำกัด, สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ� ำ กั ด , สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ช มรมสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สามัญศึกษาภาคเหนือ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 2
เยี่ ย มเยี ย นพบปะกั บ สหกรณ์ อื่ น ๆ ในจั ง หวั ด สหกรณ์ ไ ด้ มี ก ารเยี่ ย มเยี ย นพบปะกั บ สหกรณ์ อื่ น ๆ ในจั ง หวั ด
เชียงราย
เชียงรายเพื่อการติดต่อประสานงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
งานของสหกรณ์และสานความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร

มติที่ประชุม
-  รับทราบ
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2.3 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2562
เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี   2561  เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม  2561  ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าและคณะ
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด ส�ำหรับปีบัญชีสิ้นสุด
วันที  ่ 30 กันยายน 2562  ซึง่ ข้าพเจ้าและคณะได้ทำ� การตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ด�ำเนินการเป็นประจ�ำทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบนั้น จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจ�ำปี โดยสรุป ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด�ำเนินการ
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบการด�ำเนินงานอื่น ๆ
2. ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ
2.1 ด้านการบริหารงานทั่วไป
2.2 ด้านการเงิน, บัญชี
2.3 ด้านสินเชื่อ
2.4 ด้านลงทุน
2.5 ด้านเงินรับฝาก
2.6 ด้านหนี้สิน
2.7 ด้านทุน
3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข
		
3.1 ผลการด�ำเนินงาน (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
        
สหกรณ์ฯ มีสมาชิกเมื่อต้นปี 1,442 คน ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 68 คน ออกจากสหกรณ์
50 คน สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี 1,460 คน ในวันสิ้นปีสหกรณ์มีทุนด�ำเนินงานทั้งสิ้น 1,631,675,710.76 บาท
และในรอบปีสหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น 96,121,359.84 บาท ค่าใช้จ่าย 32,667,723.68 บาท มีก�ำไรสุทธิ
63,453,636.16 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,129,098.22 บาท
3.2 ด้านบริหารงานทั่วไป
การบริหารงานทั่วไป ในรอบปีด�ำเนินการ 2562 คณะผู้เกี่ยวข้องในการด�ำเนินกิจการของ
สหกรณ์ทุกฝ่าย ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่สหกรณ์ถือใช้อย่างครบถ้วน

ำปี 2562
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3.3 ด้านบัญชี
สหกรณ์จดั ท�ำบัญชีเรียบร้อยเป็นปัจจุบนั มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีครบถ้วนสมบูรณ์
และใช้คอมพิวเตอร์บนั ทึกระบบลูกหนีเ้ งินให้ก  
ู้ ระบบเงินรับฝากและระบบทุนเรือนหุน้ อย่างถูกต้องมีการประมวลผล
ด้วยคอมพิวเตอร์ และออกรายงานเป็นหลักฐาน สามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกับบัญชีคุมยอดได้อย่างถูกต้อง
และมีการตรวจสอบเปรียบเทียบบัญชีย่อยกับบัญชีคุมยอดเป็นประจ�ำทุกวันสิ้นเดือน
3.4  ด้านการเงิน
สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จ�ำนวน 0 บาท ถูกต้องตรงตามบัญชีมีการลงสมุดเงินสด
สมุดคุมบัญชีออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน การจ่ายเช็ค การกดเงิน ATM ถูกต้องครบถ้วน และการใช้จ่ายเงิน
ต่าง ๆ เป็นไปตามงบประมาณรายจ่าย ที่ประชุมใหญ่ก�ำหนดไว้
3.5 ด้านสินเชื่อ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
จ�ำนวน 39 สัญญา จ�ำนวนเงิน
1,457,239.00 บาท
2. เงินกู้พิเศษ
จ�ำนวน 75 สัญญา จ�ำนวนเงิน 130,654,465.00 บาท
3. เงินกู้สามัญ/สามัญ ATM/ จ�ำนวน 1,482 สัญญา จ�ำนวนเงิน 1,389,291,121.00 บาท
เงินกู้สวัสดิการ/เงินกู้สามัญมั่นคง/
เงินกู้สามัญเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
3.6 ด้านทุน
1. ซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
2. ซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จ�ำกัด
3. ทุนเรือนหุ้น
4. ทุนส�ำรอง                                           
5. ทุนสะสมตามข้อบังคับ
		
3.7 ด้านเงินรับฝาก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
1. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
2. เงินฝากออมทรัพย์
3. เงินฝากทรัพย์ทวี
4. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2 ปี

จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน
จ�ำนวน

736
973
170
39

บัญชี
บัญชี
บัญชี
บัญชี

จ�ำนวน 3,225,000.00 บาท
จ�ำนวน
10,460.00 บาท
จ�ำนวน 753,135,300.00 บาท
จ�ำนวน 44,916,326.85 บาท
จ�ำนวน 3,213,680.87 บาท

จ�ำนวนเงิน
จ�ำนวนเงิน
จ�ำนวนเงิน
จ�ำนวนเงิน

281,816,616.55 บาท
20,319,885.97 บาท
12,656,000.00 บาท
61,410,236.96 บาท

3.8 ด้านหนี้สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ทางสหกรณ์มียอดเงินกู้จากสถาบันการเงินอื่น ดังนี้
1. เงินกู้ยืมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ�ำกัด
จ�ำนวน 347,600,000.00 บาท
2. เงินกูย้ มื สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด จ�ำนวน 38,950,000.00 บาท

รายงานประจ�ำปี 2562
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4. การติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง
ในรอบปีบัญชี 2562 ทางสหกรณ์ฯ โดยคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 26 และฝ่ายจัดการ
ได้มกี ารปรับปรุงเปลีย่ นแปลงการบริหารจัดการสหกรณ์ฯ ด้านแผนงานโครงการ ตามกรอบภาระงานของการตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. มีการปรับปรุงโดยการน�ำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ เพือ่ ให้การบริการแก่สมาชิก
2. มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้การบริการแก่สมาชิกได้ดี มีประสิทธิภาพ
เช่น การลงทะเบียนผู้ค�้ำประกันในการกู้ยืมเงินของสมาชิก เป็นต้น
3. สหกรณ์ฯ ได้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลง พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
ตลอดถึงประกาศข้อก�ำหนด ระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ทุกระยะ เพื่อน�ำมาปรับปรุง
ข้อบังคับระเบียบของสหกรณ์ ถือใช้ให้ถูกต้องต่อไป
4. สหกรณ์ได้มีโครงการพบปะสมาชิก ตั้งแต่ต้นปีด�ำเนินงาน เพื่อสรุปรวบรวม ข้อคิดความเห็น
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน�ำมาปรับปรุงการด�ำเนินการสหกรณ์
5. สหกรณ์ฯ ได้จัดสวัสดิการต่างๆ และหลักประกันสินเชื่อ เช่น สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
บริษัท ประกันชีวิต เพื่อแบ่งเบาภาระความเสี่ยงให้กับสมาชิกที่ใช้บริการเงินกู้และผู้ค�้ำประกัน
6. ได้มีการป้องกันและติดตามปัญหาจากการส่งช�ำระหนี้ของสมาชิกอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
จึงสามารถที่จะดูแลและป้องกันปัญหาเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี
7. สหกรณ์ฯ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข สัญญา ข้อตกลงในการกู้ยืมเงินทุนจากสถาบันการเงินอื่น
เป็นอย่างดี ไม่มีปัญหาในการส่งช�ำระหนี้
8. สหกรณ์ฯ ได้มีการดูแลสวัสดิการ และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                 
มีขวัญก�ำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดี
5. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
1. สหกรณ์ฯ พึงต้องระมัดระวังในการรักษาสัดส่วนของทุนด�ำเนินกิจการให้เป็นไปตามค�ำแนะน�ำ
ของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส�ำนักงานผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จังหวัดเชียงราย และ
บริษัทผู้สอบบัญชีให้กับสหกรณ์ฯ โดยให้มีเงินทุนด�ำเนินการที่เป็นสัดส่วนของสหกรณ์ฯ
ให้มีสัดส่วนที่มากกว่าจากเงินทุนที่ไปกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายนอกอื่นๆ
2. สหกรณ์ฯ โดยคณะกรรมการด�ำเนินการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการได้ท�ำความเข้าใจและติดตาม
เพื่อเตรียมการ วางแผน ด�ำเนินการแก้ไข ป้องกันปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นตามค�ำพิพากษา
ศาลปกครองกลางคดีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือน
เงินบ�ำเหน็จบ�ำนาญ ข้าราชการเพื่อการช�ำระหนี้เงินกู้ ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการ
และสหกรณ์ พ.ศ. 2551 ตามค�ำพิพากษา เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ให้ถูกต้องต่อไป
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)  สมบัติ  ประมวน
(นายสมบัติ  ประมวน)
มติที่ประชุม
-  รับทราบ

(ลงชื่อ)  ประเสริฐ  กันธะวัง
(นายประเสริฐ  กันธะวัง)

(ลงชื่อ)    กฤษณ  เมืองมาหล้า
(นายกฤษณ  เมืองมาหล้า)
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2.4 รายงานของผู้ตรวจสอบภายในสหกรณ์
คณะผู้ตรวจสอบภายใน
1. นายศรีวรรณ  ปินใจ
2. นายส่งศักดิ์  เทพดวงแก้ว
3. นายสมบูรณ์  พูนภิญโญยศ
		
ที่มาของผู้ตรวจสอบภายใน
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
2. เป็นผู้มีความเข้าใจและศรัทธาเชื่อมั่นในระบบและหลักการของสหกรณ์
3. ความใกล้ชดิ ผูกพันและทัศนคติเชิงบวกต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย
จ�ำกัด
4. ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มีวาระ 1 ปี
ขอบข่ายการตรวจสอบภายใน
1. เฝ้าระวังสังเกตดูแลติดตามการปฏิบัติงาน
2. สะท้อนผลการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์เพื่อการปรับปรุงและบริหารจัดการ
3. ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อผู้ปฏิบัติเป็นการส่วนตัวในที่ประชุมในโอกาสอันควร
วิธีการ
1. เข้าร่วมประชุมกรรมการด�ำเนินการ
2. สังเกต/สัมผัส/เข้าร่วม/การปฏิบัติงาน
ผลการตรวจสอบภายใน
1. ด้านการบริหารของคณะกรรมการภายใต้การน�ำของประธานพบว่ามีการด�ำเนินงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์เป้าหมาย, ข้อบังคับ, มติของที่ประชุม, ท�ำงานเชิงรุกด้วยความละเอียดรอบคอบ
ยึดหลักธรรมาภิบาลแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยความสุขุมฉับไวค�ำนึงถึงความมั่นคงผลประโยชน์
ของมวลสมาชิกเป็นส�ำคัญ
2. ด้านการปฏิบัติของฝ่ายจัดการน�ำโดยผู้จัดการพบว่า เจ้าหน้าที่ทุกคนมีขวัญก�ำลังใจที่ดีเสียสละ
อดทนขยัน มีจติ บริการ สร้างสรรค์งานจนได้รบั รางวัลสหกรณ์สขี าวเป็นทีป่ ระทับใจในการบริการ
ของสมาชิกและผู้ได้มาติดต่อประสานงานจนเป็นที่ประจักษ์
3. ด้านสมาชิกพบว่าสมาชิกมีความเข้าใจในหลักการของสหกรณ์ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตาม
ข้อบังคับระเบียบเป็นสมาชิกที่ดี รักและผูกพันกับสหกรณ์ฯ มีความพึงพอใจและภาคภูมิใจ
ในสมาชิกภาพของตน
มติที่ประชุม
-  รับทราบ

รายงานประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
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นายวิสุทธิ์   จตุรลาวัลย์ นักวิชาการสหกรณ์ช�ำนาญการ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
มาในนามตัวแทนสหกรณ์จังหวัดเชียงราย และอีกต�ำแหน่งคือการให้ค�ำแนะน�ำและส่งเสริมสหกรณ์ ให้ค�ำแนะน�ำ
การด�ำเนินงานสหกรณ์ให้ค�ำแนะน�ำดังนี้
ก่อนอืน่ ต้องขอแสดงความยินดีกบั สหกรณ์ของท่าน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
ที่ ไ ด้ รั บ ประกาศเกียรติคุณในเรื่องของสหกรณ์สีขาวด้ว ยธรรมาภิบาล ซึ่งทางท่านประธานได้น�ำเรียนกับ
ที่ประชุมไปแล้วในวาระเพื่อทราบ
แสดงความยินดีเรื่องที่ 2 ในเรื่องของผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ของท่านในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งโดย
การน�ำพาของคณะกรรมการด�ำเนินการ ฝ่ายจัดการ และความร่วมมือของสมาชิกทุกท่าน ท�ำให้ผลประกอบการ
ในรอบปีที่ผ่านมามีผลการด�ำเนินงาน 63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5.1 ล้านบาท จากทุนด�ำเนินการกว่า
1,631 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ประมาณ 150 ล้าน ถ้าดูในภาพรวมตามที่ท่านได้ถ่ายวีดิทัศน์ภาพกิจกรรม
ในแผนงานต่างๆ เราในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ก็ยังอยากฝากท่านคณะกรรมการสหกรณ์ ชุดที่จะ
ด�ำเนินการในวาระต่อไป ซึง่ จะมีวาระเลือกตัง้ คณะกรรมการ ซึง่ จะเป็นการก�ำหนดทิศทางในการทีจ่ ะพัฒนาสหกรณ์
เหมือนท่านผู้ตรวจสอบกิจการได้เล็งเห็นว่าทางกรมส่งเสริมพยายามที่จะฝากในเรื่องของการบริหารจัดการ
ของสหกรณ์ รวมถึงการขาดทุนภายในสหกรณ์เอง เพราะสหกรณ์เกิดจากอุดมการณ์ว่าที่จะต้องช่วยเหลือตัวเอง
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน น�ำไปสู่ความกินดีอยู่ดี ของสมาชิกผู้ที่เป็นเจ้าของสหกรณ์เป็นของสมาชิกด�ำเนินงาน
โดยสมาชิก เพือ่ ผลประโยชน์ของสมาชิก วันนีท้ า่ นสมาชิกคณะกรรมการผูท้ สี่ วมหมวก 2 ใบ ใบแรกในฐานะทีเ่ ป็น
เจ้าของสมาชิก ใบที่ 2 ผู้บริหารที่ได้มาจากการเลือกตั้ง ผู้แทนสมาชิกไปด�ำเนินงานแทนสมาชิกทุกคน ผมคุย
หลายที่ว่าสหกรณ์จะพัฒนาได้ 3 ฝ่าย ต้องเข้มแข็ง 1. คณะกรรมการต้องเข้มแข็ง 2. ฝ่ายจัดการ 3. ส�ำคัญที่สุด
คือตัวสมาชิก เพราะสมาชิกเองตามวัตถุประสงค์การท�ำธุรกิจกับเจ้าของเท่านั้น เพราะฉะนั้นในรูปของสหกรณ์
เจ้าของเป็นลูกค้าและเป็นเจ้าของแต่ถ้าหากบุคคลภายนอก มันก็ผิดกติกา ในการจัดตั้งสหกรณ์ แต่ถ้ามองในวันนี้
ตามที่ดูในภาพในผลการด�ำเนินงานในทุนเรือนหุน้ ของท่านทัง้ หมด ของสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบประมาณ
750 ล้านบาท ของสมาชิกสามัญ ประมาณ 457 ล้านบาท และสมาชิกสมทบ 295 ล้านบาท ตามที่ท่านผู้ตรวจสอบ
กิจการได้เล็งเห็นว่าวันนี้ท่านมีทุนภายในของทุน ถ้าหากดูเฉพาะยอดของทุนเรือนหุ้น ซึ่งเป็นทุนที่ไม่มีผลกระทบ
เคลื่อนไหวในงบกระแสเงินสดมากนัก เทียบแล้ว 60%  ของสามัญ 40% ของสมาชิกสมทบ ถ้าหากเรารวมเงิน
ฝากอีก 376 ล้านบาท ถ้าหุ้น 753 ล้านบาท รวมเงินฝากอีก 376 ล้านบาท ก็จะมีเงินทุนส�ำรอง 44 ล้านบาท
ทุนสะสมตามข้อบังคับ 3 ล้านบาท นี้เป็นทุนภายในของท่านรวมแล้วประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท ที่เป็น
ทุนด�ำเนินงานก่อให้เกิดก�ำไร 63 ล้านบาท มาจากทุนภายในของท่านประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท และ
ทุนภายนอกมาจากการกู้ยืมประมาณ 380 ล้านบาท
ถามว่าวันนี้สหกรณ์ของท่านซึ่งผมบอกไปแต่ต้นว่าสหกรณ์เป็นของสมาชิก ด�ำเนินงานโดยสมาชิก เพื่อ
ผลประโยชน์ของสมาชิก การทีจ่ ะก้าวไปสูเ่ ป้าหมายก็คอื การอยูด่ กี นิ ดี สันติสขุ ของเจ้าของสหกรณ์ ก็คอื ตัวสมาชิก
และชุมชน ถามว่าเป้าหมายเราอยู่ตรงไหน เมื่อเช้าท่านประธานได้น�ำเรียนในเรื่องการด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์
เพียงธุรกิจเดียว ไม่เหมือนกับสหกรณ์ประเภทการเกษตร ซึ่งด�ำเนินการหลายๆ ธุรกิจว่าด้วยการจัดหาสินค้า
การเกษตร การแปรรูป และการให้สินเชื่อ รายได้ที่จะปรากฏของสหกรณ์ ทั้งหมด 63 ล้านมาจากดอกเบี้ยเงินกู้
ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นวันนี้ท่านดูว่าเป็นเจ้าของ มีการออมอยู่ในสหกรณ์ถ้าดูตามตัวเลขเฉลี่ย
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500,000 บาทต่อคน และเงินฝาก เฉลี่ย 250,000 บาทต่อคน ต่อจ�ำนวนสมาชิก 1,460 คน ตามที่สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด มีเงินออมเฉลี่ยต่อคนต่อหัวประมาณ 750,000 บาทต่อคน
แต่ถ้ามองกลับกันการที่ให้เดินไปสู่เป้าหมาย มันต้องมีหนี้สินถึงอยู่ได้ ถ้าท่านเปรียบเทียบเงินออม และเงินกู้
เดินไปสู่เป้าหมาย มันต้องมีหนี้สินถึงอยู่ได้ ถ้าท่านเปรียบเทียบเงินออม และเงินกู้ในวันนี้มีหนี้ 1,521 ล้านบาท
สมาชิกเป็นหนี้หัวละ 1 ล้านกว่าบาท เป้าหมายที่จะฝากคณะกรรมการด�ำเนินการ ท�ำยังไงจะท�ำให้สมาชิกกินดี
อยู่ดี กรมส่งเสริมไม่สนับสนุนให้สมาชิกก่อหนี้ซึ่งหากไม่มีเงินทุนจะท�ำให้ไม่กู้เงินกู้ จากภายนอกในอัตราดอกเบี้ย
ที่สูงขึ้น อยากจะฝากคณะกรรมการที่จะด�ำเนินการชุดใหม่ การท�ำยังไงให้การระดมทุนภายในเข้าสู่สหกรณ์
ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ให้สมาชิกถือหุ้นเพิ่มก็ดีฝากเงินเพิ่มก็ดี เพราะวันนี้เงินประมาณ 15 – 16 ล้านบาท เป็น
ดอกเบี้ยจ่ายเป็นแหล่งเงินทุนอื่น มีกู้มาให้บริการแก่สมาชิก วันนี้ถ้าหากเราเป็นไทมีหุ้น ไม่ไปกู้ธนาคารพาณิชย์
ไม่วา่ จะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ใกล้เคียง หรือสหกรณ์ออมทรัพย์เพือ่ นบ้าน เรามีทนุ ภายในของเราเอง เงินทีเ่ ป็นต้น
ทุนในดอกเบี้ยเราก็ไม่ต้องจ่ายก็เอาน�ำมาจ่ายปันผลสู่สมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของ อยากจะฝากสมาชิกทุกท่านช่วยกัน
ต้องมีส่วนร่วมในธุรกิจ ถ้าหากเมื่อไหร่ท่านมีเงินทุนส�ำรองของตนเอง 100% วันนั้นจะฟ้าผ่องอ�ำไพ สมาชิก
เป็นใหญ่ในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด วันนี้ท่านกู้เงินดอกเบี้ย
ร้อยละ 6.50 แต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่ยืมจมูกคนอื่นหายใจ เราสามารถก�ำหนดทิศทางของเราได้ ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน
สมาชิกสามารถท�ำได้นั้นคือที่มาของการกินดีอยู่ดี เราหักดอกเบี้ยค่าใช้จ่ายขององค์กรของเราเอง แต่เดี๋ยวนี้
เราจะไปโทษผู้บริหารไม่ได้ เพราะส่วนหนึ่งแหล่งเงินทุนมาจากภายนอกเป็นตัวก�ำหนดอัตราดอกเบี้ย คือ ต้นทุน
บวกค่าบริหารจัดการ มันเลยไปตกที่สมาชิกผู้เป็นเจ้าของซึ่งรับผิดชอบอัตราดอกเบี้ย
ชืน่ ชมในสหกรณ์สขี าวด้วยธรรมาภิบาล ฝากคณะกรรมการด�ำเนินการก�ำหนดนโยบาย ไปท�ำงานในปีตอ่ ไป
และกฎหมายใหม่ พระราชบัญญัติ 2562 ฉบับที่ 3 มีบางส่วนทีต่ อ้ งแก้ไขรอนายทะเบียนจะออกระเบียบให้สหกรณ์
เป็นแนวทางปฏิบัติมาให้ ข้อบังคับก็จะแก้ไขโดยมติที่ประชุมใหญ่ ในส่วนของระเบียบจะด�ำเนินการโดย
คณะกรรมการ ยกเว้นระเบียบที่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนก่อนการกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น
การรับฝากเงิน ให้สหกรณ์อื่นกู้ อ�ำนาจของนายทะเบียนก่อน ส่วนระเบียบอื่นสหกรณ์ถือใช้ได้ตามคณะกรรมการ
ทั้งนี้ต้องให้นายทะเบียนรับทราบและตรวจสอบว่ามันขัดแย้งต่อข้อบังคับกับกฎหมายหรือไม่ หากไม่ขัดแย้ง
ก็สามารถด�ำเนินการได้
ผมยินดีและรู้สึกดีที่สหกรณ์ของท่านเดินมาถูกทาง และความหวังว่าจะพัฒนาองค์กรสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด เจริญก้าวหน้าต่อไป สามารถให้บริการสมาชิกและยกระดับความเป็นอยู่
ได้ยั่งยืนและมั่นคงต่อไป
มติที่ประชุม
-  รับทราบ

รายงานประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

2.6 ค�ำแนะน�ำจากเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย

21

นางเฌณิศา ดาวลาม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช�ำนาญการ ได้ให้ค�ำแนะน�ำ ดังนี้
1. บทบาทหน้าที่ของส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ หลักๆ คือ วางรูปแบบบัญชี ก�ำกับแนะน�ำด้าน
บัญชีแก่สหกรณ์และกลุ่มฯ รวมถึงตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ส�ำหรับปีบัญชีสิ้น
สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ต้องขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ของท่านที่มีผลการจัดชั้น
การควบคุมภายในระดับดีมากเนือ่ งจากสหกรณ์ในจังหวัดเชียงราย ทีไ่ ด้รบั การจัดชัน้ การควบคุม
ภายใน ในรอบปี จ�ำนวน 117 แห่ง มีผลการจัดชั้นในระดับดีมากประมาณ 12 แห่ง เท่านั้น
2. ในฐานะเจ้าของสหกรณ์ สามารถดูฐานะทางการเงินของตนเอง ได้จาก งบทางการเงินของสหกรณ์
ได้แก่
- งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ 30 กันยายน 2562 สหกรณ์มที นุ ด�ำเนินงาน 1,631 ล้านบาท ได้มา
จากทุนของสหกรณ์เอง จ�ำนวน 864 ล้านบาท และมาจากส่วนของหนีส้ นิ จ�ำนวน 766 ล้านบาท
นั่นหมายความว่า สหกรณ์มีเงินทุนเพียงพอที่จะช�ำระหนี้สินของสหกรณ์ที่มีอยู่ทั้งหมดได้
ณ 30 กันยายน 2562 สหกรณ์ได้ทุนด�ำเนินงานของสหกรณ์ที่มีอยู่ทั้งหมดไปลงทุนให้สมาชิก
กู้ยืมเป็นส่วนใหญ่ จ�ำนวน 1,521 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.26 ดังนั้น สหกรณ์จะมี
สภาพคล่องทางการเงินดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับสมาชิกมาช�ำระหนี้ตรงตามก�ำหนดสัญญา
- งบก�ำไรขาดทุน ซึ่งเป็นงบแสดงผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2562 สหกรณ์ด�ำเนินงานมีผลก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 63,453,636.16 บาท เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน จ�ำนวน 5,129,098.22 บาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 8.79 ขอแสดงความยินดี
อีกครั้งและหวังว่าสหกรณ์คงจะมีความเจริญก้าวหน้า มีความเข้มแข็งทางการเงิน ยิ่งๆ ขึ้นไป

มติที่ประชุม
-  รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อพิจารณา

รายงานประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก�ำไรขาดทุนประจ�ำปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

1115/23 ถนนไกรสิทธิ์ ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทรศัพท์ 0-5360-1176
ที่ สอ สศ ชร 345/2562

หนังสือรับรองของสหกรณ์

7 ตุลาคม 2562

เรียน ผูส้ อบบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
หนังสือรับรองฉบับนีใ้ ห้ไว้เพือ่ ประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เพือ่ แสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ผลการด�ำเนินงาน
และกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญ
ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดให้มกี ารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิผล เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการทุจริตขึ้นภายในสหกรณ์
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบ และคิดว่าควรจะเป็นเช่นรายการดังต่อไปนี้
1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการแสดงรายการและข้อมูลต่างๆ
2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
3. ไม่มรี ายการผิดปกติหรือการทุจริตทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระท�ำของคณะกรรมการด�ำเนินการหรือเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ ผูซ้ งึ่ มีหน้าทีส่ ำ� คัญ
เกีย่ วกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติอนื่ ใดทีม่ ผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเงินและ ไม่มกี ารให้เงินกู้
รับฝากเงิน รับเงินค่าหุ้น ของคณะกรรมการด�ำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์
4. สหกรณ์ได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของสัญญาทัง้ หมด ซึง่ หากไม่ปฏิบตั ติ ามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้
สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก�ำหนดของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบ
อย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึง
การถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่งควรจะได้น�ำมาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งส�ำรองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน
6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น
6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจ�ำกัดการใช้เงินกู้
6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
7. สหกรณ์มกี รรมสิทธิใ์ นสินทรัพย์ทงั้ หมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มภี าระผูกพันหรือข้อผูกมัดใดๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์
เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้นในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม
รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มี
คดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบ
ต่องบการเงินอย่างมีสาระส�ำคัญ ซึ่งต้องน�ำมาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ
( นายธวัชชัย ข่ายแก้ว )
ประธานกรรมการ

( นางพรสวรรค์ จันทร์หลวง )
ผูจ้ ดั การ

ำปี 2562
26 รายงานประจ�
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 งบก�ำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย จ�ำกัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีสหกรณ์
ข้าพเจ้าเชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทขี่ า้ พเจ้าได้รบั เพียงพอและเหมาะสมเพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นำ� เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจ
สอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหาก
ส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบ ได้แก่เรื่องการประมาณการ: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญลูกหนี้เงินให้กู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เงินให้กู้ยืม และข้อ 4 ลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา โดย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 สหกรณ์มีเงินให้กู้ยืม จ�ำนวน 1,521,402,825.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 93.24 ของ
สินทรัพย์ทั้งสิ้น) มีลูกหนี้ตามค�ำพิพากษา จ�ำนวน 837,603.00 บาท (คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น)
และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เป็นจ�ำนวนเงินรวม 1,081,957.50 บาท (คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น)
ประกอบด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินให้กู้ยืม จ�ำนวน 791,395.00 บาท และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้
ตามค�ำพิพากษา จ�ำนวน 290,562.50 บาท ซึ่งเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากการประมาณการค่า
เผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญต้องเป็นไปตามทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนด และการประมาณการนัน้ จะต้องอาศัยดุลยพินจิ
ข้ า พเจ้ า สุ ่ ม สอบทานการช� ำระหนี้ บั ญ ชี ย ่ อ ยลู ก หนี้ เ งิ น ให้ กู ้ แ ละบั ญ ชี ย ่ อ ยลู ก หนี้ ร ะหว่ า งด� ำเนิ น คดี
เปรียบเทียบกับรายละเอียดการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ สอบทานการประมาณการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญว่ามี
ความเพียงพอและเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ โดยข้าพเจ้าปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ
ทั้งนี้ ตัวอย่างที่เลือกรวมถึงเงินให้กู้ยืมปกติ เงินให้กู้ยืมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ และลูกหนี้ระหว่างด�ำเนินคดี
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้อง
ตามทีค่ วร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีค่ ณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์พิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงิน ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
สหกรณ์ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง การเปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งในกรณีทมี่ เี รือ่ งดังกล่าว และ
การใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง เว้นแต่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มคี วามตัง้ ใจทีจ่ ะเลิก
สหกรณ์หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่น อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ
ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและ
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ขา้ พเจ้าได้ใช้
ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ ง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยง
ทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจ
ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพือ่ ออกแบบวิธกี ารตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของสหกรณ์
ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่ ค ณะกรรมการด� ำ เนิ น การสหกรณ์ ใช้ แ ละ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยคณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์
สรุ ป เกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของการใช้ เ กณฑ์ ก ารบั ญ ชี ส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งของ
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ
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ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของสหกรณ์
ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้องให้ขอ้ สังเกต
ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้
สหกรณ์ต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�ำคัญในระบบการ
ควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มี
นัยส�ำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก�ำหนดเป็นเรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้า
ได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าว
ต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงาน
ของข้าพเจ้า เพราะการกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

(นางบุญเรือง เจริญศรี)
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ส�ำนักงานสอบบัญชีนครพิงค์
166 ถนนราชมรรคา ต�ำบลพระสิงห์ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-815-222, 086-430-8899 โทรสาร 053-815-199
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562
(สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด ปีบัญชี 30 กันยายน พ.ศ. 2562)
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29

ำปี 2562
30 รายงานประจ�
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

รายงานประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

31

ำปี 2562
32 รายงานประจ�
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

รายงานประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

33

ำปี 2562
34 รายงานประจ�
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

รายงานประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

35

ำปี 2562
36 รายงานประจ�
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

รายงานประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

37

ำปี 2562
38 รายงานประจ�
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
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มติที่ประชุม
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3.2 อนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2562

จากผลการด�ำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด ในปี 2562         
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 มีก�ำไรสุทธิ 63,453,636.16 บาท (หกสิบสามล้านสี่แสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยสามสิบหกบาทสิบหกสตางค์) โดยจัดสรรเป็นทุนต่างๆ ตามข้อบังคับสหกรณ์  ข้อ 28  ก�ำหนดไว้ดังนี้
		
การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี เมือ่ สิน้ ปีทางบัญชีและได้ปดิ บัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีทรี่ บั รอง
โดยทั่วไปแล้ว ปรากฏว่าสหกรณ์มีก�ำไรสุทธิให้จัดสรรเป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ และเป็น
ค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตามอัตราที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ก�ำไรสุทธิประจ�ำปีที่เหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้
ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช�ำระแล้วให้แก่สมาชิกแต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึง่ ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล (4) ออกจ่าย
เป็นเงินปันผลส�ำหรับปีใดด้วยจ�ำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายส�ำหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตรา
ดังกล่าวมาแล้วในการค�ำนวณเงินปันผลตามหุ้น ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ช�ำระต่อสหกรณ์
ในวันใดมีระยะเวลานับเป็นหน่วยวัน ส�ำหรับค�ำนวณเงินปันผลตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปจนถึง
วันสิ้นปีทางบัญชี
(2) เป็ น เงิ น เฉลี่ ย คื น ให้ แ ก่ ส มาชิ ก ตามส่ ว นธุ ร กิ จ ที่ ส มาชิ ก ได้ ท� ำ ไว้ กั บ สหกรณ์ ใ นระหว่ า งปี
เว้นแต่สมาชิกผิดนัดการส่งช�ำระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
ส�ำหรับปีนั้น
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่
ในวันสิ้นปี ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่เพื่อจ่าย
เป็นเงินปันผลตามหุ้น ตาม (1)
(5) เป็นทุนเพือ่ การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัวไม่เกินร้อยละสิบ
ของก�ำไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส�ำนักงานหรือทุนอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
(9) ก�ำไรสุทธิส่วนที่เหลือ(ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนส�ำรองทั้งสิ้น
ที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ พิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อจัดสรรก�ำไรสุทธิตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 28 จัดสรรเป็นเงินปันผลร้อยละ 6 เป็นเงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 12 รายละเอียด ดังนี้
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ตารางจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี  2562
รายการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ก�ำไรสุทธิ
เป็นทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10.00 ของก�ำไรสุทธิ
เป็นเงินค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ตามอัตราที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
เป็นเงินปันผลร้อยละ 6.00 แห่งค่าหุ้นที่ช�ำระแล้วของสมาชิก
โดยคิดให้ตามส่วนระยะเวลา
เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนดอกเบี้ยที่ช�ำระ
ระหว่างปี 2562 ในอัตราร้อยละ 12.00
เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ไม่เกินร้อยละ 10.00
ของก�ำไรสุทธิ
เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2.00
ของทุนเรือนหุ้น
เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10.00 ของก�ำไรสุทธิ
เป็นทุนสวัสดิการไม่เกินร้อยละ 10.00 ของก�ำไรสุทธิ
เป็นทุนจัดตั้งส�ำนักงาน
รวม

ประจ�ำปี 2562
(บาท)
ร้อยละ
63,453,636.16 100.000
6,348,862.16
10.006
30,000.00
0.0473

ประจ�ำปี 2561
(บาท)
ร้อยละ
58,324,537.94 100.000
6,140,284.94
10.528
30,000.00
0.051

43,676,772.00

68.833

39,552,696.00

67.815

11,358,002.00

17.900

9,711,557.00

16.651

1,850,000.00

2.916

1,590,000.00

2.726

    100,000.00

   0.171

       10,000.00

    0.018

20,000.00
100,000.00
50,000.00
63,453,636.16

0.032
0.158
0.078
100.000

100,000.00
400,000.00
500,000.00
58,324,537.94

0.171
0.686
0.857
100.000

หมายเหตุ ตามข้อบังคับข้อ 29 วรรคสาม “ก�ำไรสุทธิประจ�ำปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการด�ำเนินการเสนอแนะที่ประชุมใหญ่จัดสรร  
ตามข้อ 28 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจ�ำนวนให้น้อยลงก็ดี ยอดเงินจ�ำนวน
ดังกล่าวให้สมทบเป็นทุนส�ำรองทั้งสิ้น”
รายการ ที่ 6,7,8,9 มีทุนสะสมรวมทั้งหมด 3,213,680.87 บาท
ก�ำไรสุทธิน�ำมาจัดสรร จ�ำนวน 63,453,636.16 บาท
รายการ
1. กลับคืนสู่สมาชิก  (เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน)

บาท
55,034,774.00

อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้
ร้อยละ

86.73 1 ต.ค. 61-30 ก.ย. 62

2. เป็นทุนส�ำรองและทุนสะสมอื่นๆ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก

6,538,862.16

3. เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่

1,850,000.00

2.92

30,000.00

0.05

4. เป็นค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
รวม

มติที่ประชุม
-  อนุมัติ

63,453,636.16

วันที่

10.30 หัก เฉลี่ยคืน 12%

100.00 คิดเป็นดอกเบี้ยเงินกู้

ร้อยละ/ปี
6.50
(0.78)

5.72

ำปี 2562
42 รายงานประจ�
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

3.3 อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2563			

ตามข้อบังคับข้อ 72 (7) ที่ประชุมใหญ่มีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีของสหกรณ์ และตามข้อบังคับข้อ 80 (5)   คณะกรรมการด�ำเนินการมีอ�ำนาจหน้าที่ด�ำเนินการเสนอ
แผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี ให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว จึงเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้
แผนการด�ำเนินงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ�ำปี 2563
แผนการด�ำเนินงานปี 2563
สมาชิกและสมาชิกสมทบ (คน)
ทุนเรือนหุ้น (บาท)
เงินรับฝาก (บาท)
เงินให้กแู้ ก่สมาชิก (บาท)
รายการ
ประมาณการรายรับ
1. ดอกเบี้ยจากเงินให้สมาชิกกู้ยืม (1)
2. ดอกเบี้ยจากเงินฝากและเงินลงทุน (2)
3. รายรับอื่นๆ (3)
รวมรายรับ
ประมาณการรายจ่าย
1. ดอกเบีย้ จ่ายเงินกูย้ มื และเงินรับฝาก (4)
2. รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย (5)
3. รายจ่ายอื่นๆ (6)
รวมรายจ่าย
ประมาณการรายรับสูงกว่ารายจ่าย

เป้าหมาย ปี 2562
ท�ำได้จริงปี 2562
130
68
60,000,000.00
58,088,140.00
60,000,000.00
376,943,084.67
145,000,000.00
535,113,385.68
ปี 2562
ประมาณการ (บาท) รับ/จ่าย จริง (บาท)

เป้าหมายปี 2563
100
60,000,000.00
380,000,000.00
550,000,000.00
ปี 2563
ประมาณการ (บาท)

90,000,000.00
400,000.00
250,000.00
90,650,000.00

95,598,732.19
285,107.67
237,519.98
96,121,359.84

95,000,000.00
400,000.00
250,000.00
95,650,000.00

22,500,000.00
8,121,500.00
300,000.00
30,921,500.00
59,728,500.00

26,581,472.01
7,147,792.67
(1,061,541.00)
32,667,723.68
63,453,636.16

25,000,000.00
9,080,200.00
300,000.00
34,380,200.00
61,269,800.00

หมายเหตุ 		
(1) ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ระหว่างปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50
(2) ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร และผลตอบแทนจากเงินลงทุน ถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และหุ้นชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูไทย จ�ำกัด
(3) รายได้อื่นๆ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า, ค่าธรรมเนียมถอนเงินฝาก, ค่าธรรมเนียมสมุดเงินฝากและรายได้อื่น)
(4) ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมและดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
(5) ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน (จ่ายตามงบประมาณการรายจ่ายประจ�ำปีเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่)
(6) ตั้งส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
พ.ศ. 2544

มติที่ประชุม
-  อนุมัติ

จึงเสนอเพื่อพิจารณา

1. เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนจาก
ภายในที่เพิ่มความมั่นคง
ให้กับสหกรณ์และลดภาระ
เจ้าหนี้ภายนอก
2. เพื่อส่งเสริมความมั่นคง
ของสมาชิกและสร้างนิสัย
การออม
3. เพื่อให้มีต้นทุนเงินทุน
ที่เอื้อประโยชน์แก่สมาชิก

วัตถุประสงค์
(Objective)

สภาพปัจจุบัน
(Base line)

เป้าหมาย
(Target)

โครงการ/กิจกรรม
(Best practices)

• สัดส่วนทุน
• แนวโน้มการออมลดลง • มีทุนด�ำเนินงานจาก 1. โครงการรณรงค์และส่งเสริม
การระดมทุนด�ำเนินการ
ด�ำเนินงาน
• การเพิ่มขึ้นของหุ้นและ แหล่งภายในไม่น้อย
จากแหล่งภายใน
• อัตราส่วน
เงินรับฝากของสมาชิก
กว่าร้อยละ 60 ของ
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการสะสม
ทางการเงิน
สามัญน้อยกว่าการ
ทุนด�ำเนินการทั้งหมด
เงินฝากและทุนเรือนหุ้น
• เงินออมเฉลี่ยต่อคน เพิ่มขึ้นของสมาชิก
• อัตราส่วนทางการเงิน
และหนี้สินเฉลี่ย
สมทบ
เป็นไปตามมาตรฐาน
กิจกรรมที่ 2 การเพิม่ สัดส่วน
การจัดสรรก�ำไรไว้เป็น
ต่อคน
• อัตราส่วนเงินทุนส�ำรอง หรือเข้าใกล้มาตรฐาน
ทุนส�ำรอง
ต่อสินทรัพย์ต�่ำกว่า
• อัตราส่วนการออมต่อ
2. โครงการพัฒนาทุนด�ำเนินการ
มาตรฐาน (0.03)
คนเพิ่มขึ้นมากกว่า
จากแหล่งภายนอกที่เอื้อต่อ
อัตราหนี้เพิ่มขึ้น
สหกรณ์
• มีโครงสร้างทาง
การเงินที่เหมาะสม 3. การก�ำหนดนโยบายการเงิน
จากต้นทุนที่มาจากต้นทุน
และมี Matching
ที่มาจากโครงสร้างการเงิน
Fund

ตัวชี้วัด
(Indicator)

แผนงานการบริหารและจัดการเงินทุน

พันธกิจที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคง ยั่งยืน และภาพลักษณ์

แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
ฉบับที่ 4 ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 – 2563

• งบประมาณประจ�ำปี
• คณะกรรมการ
อ�ำนวยการ
• คณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์
• ฝ่ายจัดการ

ทรัพยากร
(Resources)
รายงานประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
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ตัวชี้วัด
(Indicator)

•  เนื้อหาการแก้ไข
ในข้อบังคับและ
ระเบียบ
- ผลส�ำรวจความพึง
พอใจของสมาชิก
- การเข้าเป็นสมาชิก
สสอค., สส.ชสอ
และ สส.สอ.สศ.ชร

วัตถุประสงค์
(Objective)

1. เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย
และระเบียบของนายทะเบียน
2. เพื่อให้เหมาะสมในการบริหาร
จัดการตามสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
3. เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในระบบการ
เงินของสหกรณ์

แผนงานการบริหารทั่วไป

พันธกิจที่ 1 เสริมสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์
กลยุทธ์ที่ 2 บริหารจัดการความเสี่ยง/ป้องกันความเสี่ยง

เป้าหมาย
(Target)

โครงการ/กิจกรรม
(Best practices)

1. โครงการปรับปรุงแก้ไข
•  การเปลี่ยนแปลงของ •  ระดับความพอใจ
อยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อบังคับและระเบียบของ
พรบ.สหกรณ์ฯ และ
ระเบียบของนายทะเบียน •  จ�ำนวนหนี้ NPL
สหกรณ์
•  การเปลี่ยนแปลงของ
อยู่ในระดับต�่ำ
2. โครงการคลินิกเงินกู้เพื่อ
•  ให้บริการแก่สมาชิก
กฎหมายว่าด้วยการ
สมาชิก
ได้กรณีประสบเหตุ 3. โครงการประกันการประสบภัย
ฟอกเงิน(ปปง.) และ
การคุ้มครองเงินฝาก
ฉุกเฉินอันเกิดจากภัย
ของสหกรณ์ ทั้งทางด้าน
•  แนวโน้มสมาชิกประสบ ธรรมชาติหรือเกิดเหตุ การเงินและการประสบภัย
ปัญหาเงินได้รายเดือน
ไม่คาดฝัน
พิบัติ
เหลือไม่พอเพื่อการ
ด�ำรงชีพมากขึ้น
•  การเตรียมพร้อม
ในการให้บริการแก่
สมาชิกในกรณีฉุกเฉิน

สภาพปัจจุบัน
(Base line)

แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
ฉบับที่ 4 ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 – 2563

•  งบประมาณ
ประจ�ำปี
•  คณะกรรมการ
ศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์
•  คณะกรรมการ
เงินกู้
•  ฝ่ายจัดการ

ทรัพยากร
(Resources)

ำปี 2562
44 รายงานประจ�
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

สภาพปัจจุบัน
(Base line)
•  ปฏิบัติงานตามระเบียบ
และค�ำแนะน�ำของ
นายทะเบียน
•  ข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นความลับ เอกสาร
จัดเก็บจ�ำนวนมาก
•  การเชื่อมโยงการให้
บริการระหว่างสหกรณ์
กับธนาคาร
•  ความสะดวกของ
สมาชิกในการมาติดต่อ
ท�ำธุรกรรมกับสหกรณ์

ตัวชี้วัด
(Indicator)

•  ผลการประเมินจาก
หน่วยงาน/
บุคคลภายนอก
•  กรมส่งเสริมสหกรณ์
•  กรมตรวจบัญชี
•  ผู้สอบบัญชี
•  มีระเบียบปฏิบัติงาน
ชัดเจน
•  ผลการประเมิน
ความคิดเห็นสมาชิก

วัตถุประสงค์
(Objective)

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการและการควบคุม
ภายใน
2. เพื่อการจัดเก็บข้อมูลและ
เอกสารอย่างเป็นระบบ
มีความปลอดภัย
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ
ในระบบสหกรณ์ฯ ใน
ยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตามสภาพเศรษฐกิจ
4. เพื่อเปิดโลกทัศน์น�ำความรู้
มาพัฒนาการบริหารจัดการให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แผนงานการบริหารทั่วไป

พันธกิจที่ 2 เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 3 ให้บริการสมาชิกอย่างมีคุณภาพ

โครงการ/กิจกรรม
(Best practices)

•  ผลการประเมิน
1. โครงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์
อยู่ในเกณฑ์ดี
ประเภทเงินฝากและเงินกู้
หรือดีมาก
ของสหกรณ์
•  มีอุปกรณ์และสถานที่ 2. โครงการปรับปรุงส�ำนักงาน
จัดเก็บเหมาะสมเพียง
ทั้งในด้านสถานที่และอุปกรณ์
พอและปลอดภัย
3. โครงการพัฒนาบุคลากร
•  จ�ำนวนบัญชีออม
ของสหกรณ์เพื่อการบริการที่
ทรัพย์ ATM มีมากขึ้น
ประทับใจ ภายใต้ระบบ
•  อยู่ในเกณฑ์ดี
การควบคุม (TQC)

เป้าหมาย
(Target)

แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
ฉบับที่ 4 ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 – 2563

•  งบประมาณ
ประจ�ำปี
•  คณะกรรมการ
อ�ำนวยการ
•  คณะกรรมการ
ศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์
•  ฝ่ายจัดการ

ทรัพยากร
(Resources)

รายงานประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
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ตัวชี้วัด
(Indicator)

สภาพปัจจุบัน
(Base line)

เป้าหมาย
(Target)

โครงการ/กิจกรรม
(Best practices)

ทรัพยากร
(Resources)

1. โครงการพัฒนาประชาสัมพันธ์ • งบประมาณ
1. เพื่อเป็นการสื่อสาร สร้าง
•  จ�ำนวนสมาชิกที่ใช้ •  แนวโน้มสมาชิกใช้
•  สื่อสารโดยตรงกับ
และจัดกิจกรรมสัมพันธภาพ
ความเข้าใจระหว่างสหกรณ์ฯ
ระบบ IT ยุคปัจจุบัน ระบบสือ่ สาร  
สมาชิกทุกคนหรือ
ประจ�ำปี
กั
บ
สมาชิ
ก
กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป
•  เอกสารใช้ท�ำ
(โทรศัพท์มือถือ)           สมาชิกเข้าถึงข้อมูลได้
• คณะกรรมการ
2.
โครงการพั
ฒ
นาระบบสื
อ
่
สาร
2. เพื่อเผยแพร่กิจการของสหกรณ์ ธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ ที่ทันสมัยมากขึ้น
ด้วยตนเอง
ศึกษาและ
กั
บ
สมาชิ
ก
ด้
ว
ยระบบ
IT
3. เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่ง
มีความสมบูรณ์
•  สมาชิกโทรสอบถาม/ •  เอกสารประกอบการ
ประชาสัมพันธ์
ยุ
ค
ใหม่
(Website,
sms,
line,
ความห่วงใยต่อสมาชิก
และถูกต้อง
แฟกซ์เอกสารให้ข้อมูล ท�ำธุรกรรมมีความถูก
app, บริการบนมือถือ)
4. เพื่อสร้างขวัญก�ำลังใจและ
•  ผลส�ำรวจ
กับสหกรณ์ฯ มีมากขึ้น ต้องสมบูรณ์มากกว่า
3. โครงการเยี่ยมเยียนพบปะ
ความมั่นใจแก่สมาชิก
ความพึงพอใจ
ร้อยละ 95
สมาชิก
•  สมาชิกมีความพอใจ
อยู่ในระดับดี

วัตถุประสงค์
(Objective)

แผนงานการประชาสัมพันธ์

พันธกิจที่ 2 เสริมสร้างการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 3 ให้บริการสมาชิกอย่างมีคุณภาพ

แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
ฉบับที่ 4 ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 – 2563

ำปี 2562
46 รายงานประจ�
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

ตัวชี้วัด
(Indicator)

สภาพปัจจุบัน
(Base line)

1. เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่ •  ผลส�ำรวจความพึง •  จ�ำนวนเงินมอบเป็น
สมาชิก
พอใจของสมาชิก
ขวัญก�ำลังใจหรือ
2. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจการของ •  จ�ำนวนหรือประเภท เยียวยาไม่มากนัก
สหกรณ์
ของการให้สวัสดิการ (กรณีภัยพิบัติ หรือ
3. เพื่อช่วยเหลือสมาชิก
เหตุไม่คาดฝัน)
4. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
•  ประเภทของการ
แก่บุตรสมาชิก
ให้สวัสดิการยังมี
5. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ไม่หลากหลาย
ของสมาชิก

วัตถุประสงค์
(Objective)

แผนงานจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

พันธกิจที่ 3 พัฒนาการบริการของสหกรณ์ให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด
กลยุทธ์ที่ 4 จัดสวัสดิการและดูแลสมาชิกอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

โครงการ/กิจกรรม
(Best practices)

•  ผลการส�ำรวจ
1. โครงการเสริมสร้างขวัญและ
ก�ำลังใจแก่สมาชิก
ความพึงพอใจอยู่ใน
1.1 จัดสวัสดิการสมาชิก
เกณฑ์สูง
เกษียณอายุ
•  จัดสรรก�ำไรเป็นทุน
1.2 จัดสวัสดิการของที่ระลึก
สวัสดิการหรือ
แก่สมาชิกประจ�ำปี
สาธารณประโยชน์
1.3 ให้การสงเคราะห์เมื่อ
ให้มากขึ้นจากเดิม
สมาชิกและครอบครัว
ทุกปีเพื่อเป็นทุนสะสม
ถึงแก่กรรม
1.4 ให้ ทุ น การศึ ก ษาแก่ บุ ต ร
สมาชิก
1.5  สงเคราะห์สมาชิกที่
ประสบภัยพิบัติ
2. โครงการปรับปรุงและจัดสรร
ทุนสาธารณประโยชน์,
ทุนสวัสดิการ

เป้าหมาย
(Target)

แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
ฉบับที่ 4 ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 – 2563

•  งบประมาณ
ประจ�ำปี
•  ทุนสะสมตาม
ข้อบังคับ
•  คณะกรรมการ
ศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์
•  ฝ่ายจัดการ

ทรัพยากร
(Resources)
รายงานประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
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ตัวชี้วัด
(Indicator)

•  ผลส�ำรวจความพึง
1.  เพื่อชี้แจงความเคลื่อนไหว
พอใจของสมาชิก
ในข้อมูลข่าวสารและรับทราบ
ผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ •  การท�ำหน้าที่ของ
2.  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ผู้แทนสมาชิก
และความตระหนักในกิจการ
สหกรณ์แก่สมาชิก สมาชิกใหม่
ผู้แทนสมาชิก และผู้แทน
สหกรณ์
3.  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกัน อันน�ำไปสู่การ
พัฒนาต่อไป

วัตถุประสงค์
(Objective)

แผนงานการศึกษาอบรม

•  ภาครัฐได้ก�ำหนดการ
สหกรณ์ฯ เป็นวาระ
แห่งชาติ
•  แนวโน้มการใช้
หลักการและวิธีการ
สหกรณ์ฯ เสริม
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวสมาชิก

สภาพปัจจุบัน
(Base line)

พันธกิจที่ 3 พัฒนาการบริการของสหกรณ์ให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด
กลยุทธ์ที่ 4 จัดสวัสดิการและดูแลสมาชิกอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

•  ความพึงพอใจอยู่ใน
เกณฑ์ดี
•  สมาชิกมีส่วนร่วม
ในการให้ข้อคิดเห็น
และข้อมูลประกอบ
การบริหารจัดการ
สหกรณ์ฯ มากขึ้น

เป้าหมาย
(Target)

ทรัพยากร
(Resources)

1. โครงการจัดอบรมสมาชิกใหม่ •  งบประมาณ
ผู้แทนสมาชิก และ
ประจ�ำปี
ผู้แทนสหกรณ์
•  คณะกรรมการ
2. โครงการคัดเลือกผู้แทนสมาชิก ศึกษาและ
เข้าศึกษาดูงานร่วมคณะ
ประชาสัมพันธ์
กรรมการและฝ่ายจัดการ

โครงการ/กิจกรรม
(Best practices)

แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
ฉบับที่ 4 ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 – 2563

ำปี 2562
48 รายงานประจ�
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

1. เพื่อช่วยเหลือพึ่งพากัน
ระหว่างสหกรณ์พันธมิตร
และสังคมแวดล้อม
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
พัฒนาการบริหารจัดการ
ในยุคปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
(Objective)

สภาพปัจจุบัน
(Base line)

เป้าหมาย
(Target)

•  การช่วยเหลือพึ่งพากัน •  มีกิจกรรมร่วมกับ
- การฝากเงินหรือ
ในทางการเงินมี
สหกรณ์พันธมิตร
กู้เงินระหว่าง
ไม่มากนัก
มากขึ้น
สหกรณ์
- การรับฝาก
- มีจ�ำนวนสมาชิกเข้า
ผลิตภัณฑ์เพื่อ
ร่วมมากขึ้นกว่าเดิม
ประชาสัมพันธ์หรือ
การจ�ำหน่าย
- จ�ำนวนสมาชิก
สสอค. และ
สส.ชสอ.

ตัวชี้วัด
(Indicator)

แผนงานเครือข่ายขบวนการสหกรณ์

พันธกิจที่ 4 พัฒนาสหกรณ์อย่างต่อเนื่องให้เกิดความยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 5 อยูร่ ่วมกับสังคมด้วยภาคีเครือข่าย

1. โครงการเข้าร่วมเครือข่าย
ขบวนการสหกรณ์,
สันนิบาตฯ, ชุมนุมสหกรณ์ฯ,
ชมรม, สมาพันธ์
2. โครงการจัดกิจกรรมสัมพันธ์
ที่เอื้อสังคมสิ่งแวดล้อม
ที่สหกรณ์ตั้งอยู่
3. โครงการเยี่ยมเยียนสมาชิก
ประเภทเดียวกันหรือสหกรณ์
อื่นในจังหวัดเชียงราย
4. โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ
ที่ประสบความส�ำเร็จหรือ
หน่วยงานที่บริหารจัดการ
เกี่ยวกับการเงิน

โครงการ/กิจกรรม
(Best practices)

แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
ฉบับที่ 4 ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 – 2563

•  งบประมาณ
ประจ�ำปี
•  คณะกรรมการ
อ�ำนวยการ
•  คณะกรรมการ
ศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์
•  ฝ่ายจัดการ

ทรัพยากร
(Resources)

รายงานประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
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ให้บริการสมาชิก
อย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์
(Strategy)

เป้าประสงค์
(Goal)
กิจกรรม/โครงการ

เป้าประสงค์
(Goal)

พัฒนาการให้
เพื่อน�ำองค์ความรู้
บริการและความรู้ มาพัฒนาองค์กร
แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issue)

2. โครงการเพื่อนคู่คิด
เพื่อสมาชิก

ตัวชี้วัด
(KPI)

จ�ำนวนทุนเรือนหุ้น
และจ�ำนวนเงินฝาก
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10
จ�ำนวนสมาชิกเข้าร่วม
โครงการไม่เกิน
ร้อยละ 5 ของ
จ�ำนวนสมาชิก
จ�ำนวนสมาชิกเข้าร่วม
โครงการเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ100
ของสมาชิกผู้กู้รายใหม่

ตัวชี้วัด
(KPI)

งบประมาณ ระยะเวลาด�ำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการศึกษาฯ

คณะกรรมการศึกษาฯ
และคณะกรรมการเงินกู้

ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563

ก.ค. 2563 – ก.ย. 2563

50,000 บาท ม.ค. 2563 – มี.ค. 2563

งบประมาณ ระยะเวลาด�ำเนินการ

-

-

คณะกรรมการศึกษาฯ 30,000 บาท พ.ย. 2562 – ก.ย. 2563

ผู้รับผิดชอบ

4. โครงการพัฒนาบุคลากร ผลการประเมิน
ฝ่ายจัดการ
ของสหกรณ์เพื่อการบริการ ความพึงพอใจของ
สมาชิกที่ได้รับบริการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90

กิจกรรม/โครงการ

เพื่อลดภาระของ
3. โครงการหลักประกัน
ผู้ค�้ำประกันและ
อุ่นใจ
ทายาท ในกรณีเกิด
เหตุที่ไม่คาดฝัน

พัฒนาการให้บริการ เพือ่ วางแผนทาง
และจัดสวัสดิการแก่ การเงินร่วมกับ
สมาชิก
สมาชิก

พัฒนาองค์กรด้านส่ง เพื่อส่งเสริมการออม 1.  โครงการเพิ่มทุน
เสริมความมั่นคง
ของสมาชิก
เรือนหุ้นและเงินฝาก

ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issue)

แผนงานการประชาสัมพันธ์

เสริมสร้างความ
มั่นคง ยั่งยืน และ
ภาพลักษณ์
การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง/ป้องกัน
ความเสี่ยง

กลยุทธ์
(Strategy)

แผนงานการบริหารและจัดการเงินทุน

แผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

ำปี 2562
50 รายงานประจ�
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

กลยุทธ์
(Strategy)

เป้าประสงค์
(Goal)

พัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัด
(KPI)
ผู้รับผิดชอบ

10. โครงการสนับสนุน
กิจกรรมชุมชนและ
หน่วยงานใกล้เคียง
(CSR)

คณะกรรมการ
ศึกษาฯ
คณะกรรมการ
ด�ำเนินการ

ปีละ 1 ครั้ง
จ�ำนวนกิจกรรม
ที่สหกรณ์
ร่วมสนับสนุน

คณะกรรมการ
ศึกษาฯ

เม.ย. 2563

20,000 บาท ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563

80,000 บาท ส.ค. 2563– ก.ย. 2563

30,000 บาท

500,000 บาท ม.ค. 2563 – มี.ค. 2563

คณะกรรมการ
ด�ำเนินการ
และฝ่ายจัดการ

ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563

400,000 บาท ต.ค. 2562– ก.ย. 2563

-

งบประมาณ ระยะเวลาด�ำเนินการ

คณะกรรมการ
ด�ำเนินการ

ปีละ 1 ครั้ง

ความพึงพอใจของ
สมาชิกไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90
ความพึงพอใจของ
สมาชิกไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90

5. โครงการลดค่าใช้
ตารางเปรียบเทียบ ฝ่ายจัดการ
จ่ายตามหลักสหกรณ์ ค่าใช้จ่ายรายไตรมาส
สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

กิจกรรม/โครงการ

เพื่อความรวดเร็ว
6.  โครงการพัฒนา
ในการพัฒนา
เทคโนโลยีและ
ข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศ
เพื่อเป็นการสื่อสาร
7.  โครงการเยี่ยมเยียน
สร้างความเข้าใจระหว่าง
พบปะสมาชิก
สหกรณ์กับสมาชิก
และบุคคลทั่วไป
เพื่อเผยแพร่กิจการ
8.  โครงการรดน�้ำด�ำหัว
สหกรณ์และสาน
ผู้สูงอายุ
สัมพันธ์กับชุมชนและ
หน่วยงานใกล้เคียง
9.  โครงการมุทิตาจิต

เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ในการบริหารงาน ของการด�ำเนินงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issue)

แผนงานการประชาสัมพันธ์ (ต่อ)

แผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

รายงานประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
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ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issue)

เป้าประสงค์
(Goal)

จัดสวัสดิการและ จัดสวัสดิการและสิทธิ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่
ดูแลสมาชิกอย่างมี ประโยชน์
สมาชิก
คุณภาพและทั่วถึง

กลยุทธ์
(Strategy)

แผนงานจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

กิจกรรมการที่ 1
จัดของที่ระลึก
ส�ำหรับสมาชิก
กิจกรรมที่ 2
จัดประกันชีวิตกลุ่ม
แก่สมาชิก
กิจกรรมที่ 3
เงินสงเคราะห์ศพ
ช่วยเหลือสมาชิกและ
บุคคลในครอบครัว
กิจกรรมที่ 4
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
กิจกรรมที่ 5
เงินสงเคราะห์ สมาชิก
ประสบภัยพิบัติ

11. โครงการเสริมสร้าง
ขวัญและก�ำลังใจแก่
สมาชิก

กิจกรรม/โครงการ

ทุนสวัสดิการ ก.ค. 2563 – ก.ย. 2563

จ�ำนวนบุตรสมาชิก
ที่ได้รับทุน
จ�ำนวนผู้ประสบภัย

ทุนสวัสดิการ ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563

ทุนสวัสดิการ ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563

จ�ำนวนเงินที่จ่ายเงิน คณะกรรมการ
สงเคราะห์ศพ
ศึกษาฯ

คณะกรรมการ
ศึกษาฯ
คณะกรรมการ
อ�ำนวยการ

400,000 บาท ม.ค. 2563 – ธ.ค. 2563

คณะกรรมการ
ศึกษาฯ

ร้อยละ 100
ของสมาชิกสามัญ

320,000 บาท ธ.ค. 2562 – ก.พ. 2563

งบประมาณ ระยะเวลาด�ำเนินการ

คณะกรรมการ
ศึกษาฯ

ผู้รับผิดชอบ

ความพึงพอใจ
ของสมาชิก

ตัวชี้วัด
(KPI)

แผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

ำปี 2562
52 รายงานประจ�
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issue)

จัดสวัสดิการและ การศึกษาอบรม
ดูแลสมาชิกอย่างมี
คุณภาพและทั่วถึง

กลยุทธ์
(Strategy)

แผนงานการศึกษาอบรม

12. โครงการพัฒนา
สมาชิก คณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่
13. จัดอบรมสมาชิกใหม่

เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในกิจการ
ของสหกรณ์

กิจกรรม/โครงการ

เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
ในงานสหกรณ์

เป้าประสงค์
(Goal)

จ�ำนวนสมาชิก
ที่เข้าอบรม

ความพึงพอใจของ
ผู้ร่วมโครงการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

คณะกรรมการ
ศึกษาฯ

คณะกรรมการ
ด�ำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

แผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

30,000 บาท ต.ค. 2562 – ก.ย.2563

200,000 บาท มี.ค. 2563 – เม.ย. 2563

งบประมาณ ระยะเวลาด�ำเนินการ

รายงานประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
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อยู่ร่วมกับสังคม
ด้วยภาคีเครือข่าย

กลยุทธ์
(Strategy)

เป้าประสงค์
(Goal)
กิจกรรม/โครงการ

กิจกรรมที่ 3
เตรียมรองรับการเป็นเจ้าภาพ
ประชุมใหญ่ชมรมสหกรณ์ออม
ทรัพย์สามัญภาคเหนือ 6 จังหวัด

กิจกรรมที่ 2
เยี่ยมเยียนพบปะกับสหกรณ์อื่นๆ
ในจังหวัดเชียงราย

กิจกรรมที่ 1
เข้าร่วมอบรมสัมมนากับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง เช่น สันนิบาต
สหกรณ์, ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย, ชมรม
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญภาค
เหนือ, ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
สามัญแห่งประเทศไทย, และ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เครือข่ายขบวนการ เพื่อช่วยเหลือพึ่งพากัน 14. โครงการเข้าร่วมเครือข่าย
ขบวนการสหกรณ์
สหกรณ์
ระหว่างสหกรณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issue)

แผนงานเครือข่ายขบวนการสหกรณ์
ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ ระยะเวลาด�ำเนินการ

จ�ำนวนครั้งที่เข้าร่วม คณะกรรมการ 200,000 บาท ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563
กิจกรรม
ด�ำเนินการและ
ฝ่ายจัดการ

ตัวชี้วัด
(KPI)

แผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปีงบประมาณ 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

ำปี 2562
54 รายงานประจ�
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

รายงานประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
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ประมาณการรายจ่าย ประจ�ำปี 2563
ปี 2562
ขอตั้ง
จ่ายจริง
30-ก.ย.-62

หมวดรายการ

ปี 2563
ขอตั้ง

ค�ำชี้แจงประกอบ

  1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 2,600,000.00 2,439,390.00 2,675,200.00 เพื่อจ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง, ค่าจ้าง
และลูกจ้าง
ยามรักษาการณ์ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่
และลูกจ้าง พ.ศ. 2560 พรบ.กฎหมายแรงงาน
1.2 เงินสมทบประกันสังคม
และเงินสมทบ
กองทุนเงินทดแทน
รวมหมวด 1

70,000.00

73,293.00

85,000.00 เพื่ อ จ่ า ยสมทบเข้ า กองทุ น ประกั น สั ง คมตาม
กฎหมายประกันสังคม 5% ของเงินเดือน และ
เงินสมทบกองทุนทดแทน 0.2% ของค่าจ้าง

2,670,000.00 2,512,683.00 2,760,200.00

  2. หมวดค่าตอบแทน
2.1 ค่าธรรมเนียม
ผู้สอบบัญชี

65,000.00

65,000.00

75,000.00 ค่าจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ได้รับการเลือก
จากที่ประชุมใหญ่

2.2 ค่าตอบแทน
ผู้ตรวจสอบกิจการ

54,000.00

54,000.00

75,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ
จ�ำนวน 3 คน ที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่
ตามระเบียบการตรวจสอบกิจการสหกรณ์
พ.ศ. 2548

2.3 ค่าตอบแทน
ผู้ท�ำประโยชน์แก่
สหกรณ์ฯ

100,000.00

64,030.00

100,000.00 ส�ำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนทีป่ รึกษา, ผูต้ รวจสอบ
ภายใน, คณะธรรมาภิบาลสหกรณ์สีขาว,
ผู้ประสานงานให้กับสหกรณ์, ผู้ท�ำหน้าที่หักเงิน
ประจ�ำเขต, ผูท้ ำ� หน้าทีห่ กั เงินประจ�ำหน่วยโรงเรียน,
ผู้ที่ท�ำหน้าที่บริการอ�ำนวยความสะดวกให้กับ
สหกรณ์และผู้ที่มีส่วนช่วยเหลืองานสหกรณ์

2.4  ค่าเบี้ยประชุม

600,000.00

534,000.00

600,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ทนายความตัวแทนฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ
พิจารณาเงินกู้ คณะกรรมการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ ผู้สอบภายใน
จ่ายตามระเบียบว่าด้วยเบี้ยประชุม พ.ศ. 2556

50,000.00

21,721.00

50,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ในกรณีงานทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องปฏิบตั โิ ดยรีบด่วน
ตามระเบียบว่าด้วยการท�ำงานล่วงเวลาและท�ำงาน
ในวันหยุดของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์
พ.ศ. 2560

2.5 ค่าล่วงเวลา  

ำปี 2562
56 รายงานประจ�
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

หมวดรายการ
2.6 สวัสดิการ
เจ้าหน้าที่

ปี 2562
ขอตั้ง
จ่ายจริง
30-ก.ย.-62
70,000.00
53,734.00

ปี 2563
ขอตั้ง

ค�ำชี้แจงประกอบ

90,000.00 เพือ่ จ่ายเป็นค่าสวัสดิการให้เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง
ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง
และบุคคลในครอบครัวตามระเบียบว่าด้วยเงิน
ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้าง
พ.ศ. 2550 และตามระเบียบว่าด้วยเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตรเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ พ.ศ. 2557

22,500.00

22,500.00

100,000.00

53,186.00

120,000.00 เพือ่ จ่ายเป็นค่ารับรองสมาชิกทีม่ าติดต่องานสหกรณ์
คณะกรรมการด�ำเนินการและคณะบุคคลอื่น
ที่มาเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์

3.2  ค่าใช้จ่ายวัน
ประชุมใหญ่

350,000.00

316,320.00

3.3 ค่าดูแลรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์

200,000.00

150,335.00

70,000.00

78,607.00

200,000.00

241,135.34

350,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงส�ำหรับผู้แทนสมาชิก
ที่มาประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ค่าอาหารว่าง
ค่าสถานที่ ค่าวาระการประชุม ค่ารายงานกิจการ
ประจ�ำปี ค่าของที่ระลึกผู้เข้าร่วมประชุมและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
250,000.00 เพื่อจ่ายเป็น ค่าดูแลระบบโปรแกรมสหกรณ์
ค่าติดตัง้ โปรแกรมสแกนไวรัส ค่าเช่าพืน้ ทีจ่ ดั เก็บ
ข้อมูลเชือ่ มโยงกับธนาคาร ระบบ ATM  ค่าพัฒนา
เว็บไซต์ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อให้สมาชิก
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้หลากหลาย
70,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ค่าธรรมเนียมซื้อเช็ค
300,000.00 เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการลงทะเบียน ค่าทีพ่ กั
ค่าเบีย้ เลีย้ ง พาหนะส�ำหรับกรรมการด�ำเนินการ
ผูต้ รวจสอบกิจการและเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ทไี่ ด้คำ� สัง่
จากสหกรณ์ ให้ไปสัมมนาและอบรมเพือ่ ประโยชน์
ของงานสหกรณ์ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปปฏิบตั งิ าน พ.ศ. 2556

2.7 ค่าเครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
2.8 บ�ำเหน็จเจ้าหน้าที่

รวมหมวด 2
3. หมวดค่าใช้สอย
3.1 ค่ารับรอง

3.4 ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร
3.5 ค่าสัมมนาและ
อบรม

25,000.00 ส�ำหรับจ่ายสมทบเป็นค่าชุดยูนิฟอร์มเจ้าหน้าที่
และลูกจ้างของสหกรณ์ฯ
370,000.00 363,220.00 450,000.00 ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีแ่ ละลูกจ้าง พ.ศ. 2550
ข้อ (31) เพื่อประโยชน์แก่การจ่ายบ�ำเหน็จ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้สหกรณ์ตั้งเงินส�ำรองจ่าย
เงินบ�ำเหน็จ ไว้โดยตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายประจ�ำปี
ตามจ�ำนวนทีค่ ณะกรรมการด�ำเนินการพิจารณา
เห็นสมควร
1,112,500.00 1,178,205.00 1,465,000.00

รายงานประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

หมวดรายการ
3.6 ค่าไปปฏิบัติงาน
ตามมติที่ประชุม
ของสหกรณ์  
3.7   ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์
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ปี 2562
ปี 2563
ขอตั้ง
จ่ายจริง
ค�ำชี้แจงประกอบ
ขอตั้ง
30-ก.ย.-62
150,000.00 164,471.00 200,000.00 เป็นค่าปฏิบตั งิ านอืน่ ๆ ตามทีไ่ ด้รบั ค�ำสัง่ มอบหมาย
จากที่ประชุมคณะกรรมการให้ไปปฏิบัติงาน
เพือ่ รักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์
100,000.00

6,566.80

100,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ
ให้สมาชิกทราบค่าจัดระเบียบ ข้อบังคับ
ค่าประชาสัมพันธ์กิจการสหกรณ์เนื่องในวันส�ำคัญ

70,000.00

72,720.27

100,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมบ�ำรุงรักษาทรัพย์สินของ
สหกรณ์ฯ ค่าใช้จ่ายส�ำนักงาน ค่าซ่อมบ�ำรุง
รั ก ษายานพาหนะของสหกรณ์ ค่ า ซ่ อ มแซม
กล้องวงจรปิดเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับ
อากาศเครื่ อ งเสี ย งห้ อ งประชุ ม ค่ า ซ่ อ มแซม
ระบบไฟฟ้ า ค่ า ซ่ อ มแซมระบบน�้ ำ ประปา
ค่าซ่อมแซมปรับปรุงอาคารส�ำนักงานทีม่ กี ารช�ำรุด

3.9  ค่าเครื่องเขียน
แบบพิมพ์

150,000.00

83,222.00

3.10 ค่าติดตาม
เร่งรัดหนี้สิน

30,000.00

-

150,000.00 เพือ่ จ่ายเป็นค่าแบบพิมพ์กระดาษ ใบเสร็จสัญญา
เงิ น กู ้ ค� ำ ขอต่ า งๆ ใบสมั ค รสมาชิ ก แบบพิ ม พ์
เงินฝาก สมุดคูฝ่ ากแบบฟอร์มต่างๆ ทีใ่ ช้เกีย่ วกับ
งานสหกรณ์
30,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการไปติดตามเร่งรัด
หนี้สินของกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับค�ำสั่ง
มอบหมายจากสหกรณ์

3.11 ค่าด�ำเนินการ
ทางกฎหมาย

45,000.00

12,000.00

3.12 ค่าประกันภัย
ส�ำหรับเงินสด
รถยนต์
รถจักรยานยนต์
และส�ำนักงาน

85,000.00

58,857.57

3.13  ค่าใช้จ่าย
เบ็ดเตล็ด

75,000.00

78,819.35

3.8  ค่าซ่อมแซม

รวมหมวด 3

45,000.00 เพือ่ จ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินคดี ค่าทนายความ
ค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้องร้องตามจ�ำนวนทุน
ทรัพย์และค่าอืน่ ๆ
85,000.00 จ่ายเป็นค่าประกันภัยส�ำหรับเงินสดเพือ่ คุม้ ครอง
การสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากเหตุ
ไม่คาดฝันต่างๆ ค่าประกันอัคคีภัยส�ำนักงาน
ประกันภัยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และพรบ.
เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
100,000.00 เป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยเบ็ ด เตล็ ด ที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ใ น
การด�ำเนินงานของสหกรณ์ฯและเป็นค่าใช้จ่าย
ทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยมิได้คาดหมายหรือมีเหตุจำ� เป็น

1,625,000.00 1,316,240.33 1,900,000.00

4. หมวดค่าวัสดุ
4.1 วัสดุส�ำนักงาน

80,000.00

48,559.00

80,000.00 วัสดุส�ำนักงาน และของใช้ส�ำนักงานที่จ�ำเป็น

ำปี 2562
58 รายงานประจ�
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

หมวดรายการ
4.2 ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง

ปี 2562
ขอตั้ง
จ่ายจริง
30-ก.ย.-62
50,000.00
36,242.00

รวมหมวด 4
130,000.00
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค
5.1 ค่าไฟฟ้า
80,000.00
5.2 ค่าน�้ำประปา
25,000.00
5.3 ค่าโทรศัพท์
45,000.00
5.4 ค่าไปรษณีย์

40,000.00

ปี 2563
ขอตั้ง

ค�ำชี้แจงประกอบ

50,000.00 เป็นค่าน�้ำมันเชื้อเพลิงยานพาหนะของสหกรณ์
เพือ่ ใช้การติดต่องานของสหกรณ์

84,801.00 130,000.00
50,109.76
13,959.23
49,917.59

80,000.00 เพื่อจ่ายค่าไฟฟ้า
25,000.00 เพื่อจ่ายค่าน�้ำประปา
70,000.00 เพื่อจ่ายค่าโทรศัพท์โทรสารและค่าอินเทอร์เน็ต
ของส�ำนักงาน
17,181.00
40,000.00 เป็นค่าแสตมป์คา่ จัดส่งจดหมายแบบลงทะเบียน
ตอบรับและ EMS ตอบรับ
131,167.58 215,000.00

รวมหมวด 5
6. หมวดครุภัณฑ์
6.1 ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน

190,000.00

รวมหมวด 6
7. หมวดส�ำนักงาน
7.1 ค่าปรับปรุง
ส�ำนักงาน

200,000.00

200,000.00 ตู้เก็บเอกสาร เครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องนับธนบัตร เก้าอี้
ห้องประชุม เครื่องปรับอากาศและครุภัณฑ์
อื่นๆ ตามความจ�ำเป็น
96,230.00 200,000.00

150,000.00

47,900.00

200,000.00

96,230.00

150,000.00 ปรับปรุงตกแต่ง อาคารส�ำนักงาน ห้องน�้ำ 
ห้องประชุม

รวมหมวด 7
150,000.00
47,900.00 150,000.00
8. หมวดค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปี 2563
8.1 โครงการออม
30,000.00
30,000.00 เพือ่ จ่ายเป็นค่าของรางวัลสมาชิกทีร่ ว่ มกิจกรรม
ทรัพย์รายเดือน
ตามทีส่ หกรณ์ก�ำหนด
8.2 โครงการพัฒนา
35,000.00
35,000.00
50,000.00 เข้ารับการอบรมชมรมเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนา
บุคลากรของสหกรณ์
การให้บริการแก่สมาชิก
เพื่อการบริการ
8.3 โครงการพัฒนา
400,000.00 399,490.00 400,000.00 พัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
8.4 โครงการเยี่ยมเยียน 400,000.00 270,275.00 500,000.00 ค่าตอบแทนสมาชิกทั้งหมดและค่าใช้จ่าย
พบปะสมาชิก
ในการออกเยี่ยมเยียนอื่นๆ
8.5 โครงการรดน�้ำ
30,000.00
30,000.00
30,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามประเพณี
ด�ำหัวผู้สูงอายุ
8.6 โครงการมุทิตาจิต

60,000.00

60,000.00

80,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าของที่ระลึกและค่าใช้จ่าย
ในการจัดงานมุทิตาจิต

รายงานประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

หมวดรายการ
8.7 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมชุมชนและ
หน่วยงานใกล้เคียง
8.8 โครงการเสริมสร้าง
ขวัญและก�ำลังใจ
แก่สมาชิก
8.9 โครงการพั ฒ นา
สมาชิกคณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่
8.10 โครงการจัดอบรม
สมาชิกใหม่
8.11 โครงการร่วม
เครือข่ายขบวนการ
สหกรณ์
รวมหมวดที่ 8
รวมทั้งสิ้น

ปี 2562
ขอตั้ง
จ่ายจริง
30-ก.ย.-62
20,000.00
11,000.00

ปี 2563
ขอตั้ง
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20,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
กับชุมชน และหน่วยงานใกล้เคียง

520,000.00

531,175.00

720,000.00 ของที่ระลึกสมาชิกทุกคน และจัดท�ำประกัน
ชีวิตกลุ่มแก่สมาชิกสามัญ

180,000.00

180,000.00

200,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการไปแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท�ำงานสหกรณ์

50,000.00

9,100.00

100,000.00

131,262.00

30,000.00 เพื่อจ่ายเป็นค่าเอกสาร ค่าอาหารว่าง

200,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประชุมร่วมกับเครือข่าย
สหกรณ์เดือนละครั้ง ค่าจัดงานประชุมใหญ่
ชมรมสหกรณ์สามัญภาคเหนือ 6 จังหวัด
1,825,000.00 1,657,302.00 2,260,000.00
7,902,500.00 7,024,528.91 9,080,200.00

หมายเหตุ   ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ

มติที่ประชุม
-  อนุมัติ

3.4 ก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�้ำประกัน ประจ�ำปี 2563

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือ
ค�้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ได้ก�ำหนดให้สหกรณ์ ต้องขอความเห็นชอบก�ำหนดวงเงินกู้ยืมทุกปี
เพือ่ ให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนทีก่ ำ� หนดไว้ ในปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย จ�ำกัด จึงเห็นควรก�ำหนดวงเงินกู้ยืมและค�้ำประกันประจ�ำปี 2563 ดังนี้
(ทุนเรือนหุ้น 753,135,300 + ทุนส�ำรอง 44,916,326.85 × 1.5 = 1,197,077,440.27 บาท
จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบก�ำหนดวงเงินกู้ยืมและค�้ำประกันประจ�ำปีสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2563 จ�ำนวน 1,197,000,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)
มติที่ประชุม
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
ก�ำหนด วงเงินกู้ยืมหรือค�้ำประกันประจ�ำปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 ไว้ไม่เกินจ�ำนวน 1,197,000,000 บาท
(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน)

ำปี 2562
60 รายงานประจ�
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

3.5 การพิ จ ารณาเลื อ กผู ้ ส อบบั ญ ชี ภ าคเอกชนเพื่ อ แต่ ง ตั้ ง เป็ น ผู ้ ส อบบั ญ ชี ส หกรณ์
ประจ�ำปี 2563 และก�ำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ที่ประชุมใหญ่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ประจ�ำปี 2563 มีผู้เสนอจ�ำนวน 3 ราย ดังนี้
1. บริษัท ส�ำนักงานสอบบัญชีนครพิงค์ จ�ำกัด เสนอค่าธรรมเนียมจ�ำนวน   75,000 บาท
2. ส�ำนักงานสอบบัญชี ธ สถิตย์
เสนอค่าธรรมเนียมจ�ำนวน   85,000 บาท
3. ส�ำนักงานอินเตอร์ออดิท
เสนอค่าธรรมเนียมจ�ำนวน   100,000 บาท
บริษัท
ส�ำนักงานสอบบัญชีนครพิงค์ จ�ำกัด

ส�ำนักงานสอบบัญชี ธ สถิตย์

ส�ำนักงานอินเตอร์ออดิท

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเรือง
1.  นายสถิตพงษ์  ทองถม
เจริญศรี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3036
เลขทะเบียน 5594
2. นางสาวสิขรินทร์  แสงจันทร์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขทะเบียน 7873
3. ดร.อรรถพงศ์ พีระเชื้อ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขทะเบียน 5073
งานตรวจสอบ จัดส่งทีมงาน 2-6 คน งานตรวจสอบ เข้าตรวจสอบ
เข้าปฏิบัติงานไม่ต�่ำกว่า 4-5 ครั้งต่อปี 4 ครั้งต่อปี
หรือมากกว่าตามความเหมาะสม

1.  นายมรกต  เหล่าอ�ำนวยชัย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4106

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
75,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
85,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
100,000 บาท

รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
ระหว่างปี 6 เดือน ตามระเบียบ
ที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ� หนดและ
เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจ�ำปี หรือ
ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ
ตามที่สหกรณ์ร้องขอ โดยจ�ำเป็น
และสมควร

รายงานผลการสอบบัญชีตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจ�ำปี
หากสหกรณ์ร้องขอให้เข้าประชุมร่วม
กับคณะกรรมการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ครั้งละ 8,000 บาท

รายงานผลการสอบบัญชีตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด
ให้ค�ำปรึกษาตามที่เห็นสมควร
เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจ�ำปี
หากนอกเหนือจากการเข้าร่วม
ประชุมใหญ่ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ครั้งละ 8,000 บาท

งานตรวจสอบ เข้าตรวจสอบ
ปีละ 4 ครั้ง มีผู้ช่วยไม่น้อยกว่า
2 คน

มติที่ประชุม
- เห็นชอบเลือกผู้สอบบัญชี บริษัทส�ำนักงานสอบบัญชีนครพิงค์ จ�ำกัดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
75,000 บาท

รายงานประจ�ำปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
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3.6 การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการและการเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ
ตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 ให้สหกรณ์มคี ณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง กรรมการด�ำเนินการ
ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน สหกรณ์ฯ ได้จัดสรรโควต้ากรรมการ
14 คน
กรรมการด�ำเนินการพ้นจากต�ำแหน่งปี 2562 จ�ำนวน 8 คน ดังนี้
1. นายธวัชชัย

ข่ายแก้ว

ออกตามวาระ

2. นายสุรินทร์

กันค�ำ

ออกตามวาระ

3. นายปราโมทย์ นพวงศ์

ออกตามวาระ

4. นายจรูญ

ไชยวงศ์

ออกตามวาระ

5. นายปรีชา

พัวนุกุลนนท์

ออกตามวาระ

6. นายเอนก

ตาค�ำ

ออกตามวาระ

7. นายประยูร

ชาติช�ำนาญ

ออกตามวาระ

8. นายชูกิจ

จี๋มะลิ

ออกตามวาระ

ที่ประชุมใหญ่เลือกประธาน กรรมการด�ำเนินและผู้ตรวจสอบกิจการ แทนต�ำแหน่งที่ว่างลงตาม
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด เรื่อง วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด�ำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี้

ำปี 2562
62 รายงานประจ�
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
เรื่อง วิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
อาศัยอ�ำนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด พ.ศ. 2560 ข้อ 73 ข้อ 78
ข้อ 80 ข้อ 103 ระเบียบว่าด้วยการเลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการ พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2548
คณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 26 ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 25 กันยายน 2562 ได้มีมติก�ำหนดวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ ดังต่อไปนี้
1. ให้ยกเลิกประกาศ เรือ่ ง วิธกี ารเลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการและการเลือกตัง้ แทนต�ำแหน่งว่าง ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2558
2. ให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เป็นผูด้ ำ� เนินการให้มกี ารเลือกตัง้ คณะกรรมการด�ำเนินการผูต้ รวจสอบกิจการ แทนต�ำแหน่ง
ที่ว่างลงในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
3. จัดให้มีบัญชีผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
4. จัดให้มีบัตรลงคะแนน คูหาเลือกตั้ง ป้ายนับคะแนน และอุปกรณ์อื่นๆ ตามความจ�ำเป็น
5. จัดให้มีที่นั่งในที่ประชุมแยกเป็นผู้แทนสมาชิก และผู้สังเกตการณ์
6. ผู้มีสิทธิลงคะแนน ได้แก่ ผู้แทนสมาชิก ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 66 สมาชิกทั่วไปสามารถเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะ
ผู้สังเกตการณ์ได้ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงและแสดงความคิดเห็นหรือได้รับเลือกตั้งใดๆ ทั้งสิ้น
7. ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการด�ำเนินการต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 73 และผู้สมัคร
เข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 103 ทั้งนี้ ให้รับสมัครพร้อมกัน
และสามารถลงสมัครได้เพียงต�ำแหน่งเดียว
8. การเลือกตั้งประธานกรรมการด�ำเนินการให้มีการเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
ให้ผู้รับเลือกตั้งเสนอชื่อตนเองหรือผู้แทนสมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อโดยให้มีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 3 คน และผู้รับเลือกตั้งต้องอยู่
ในที่ประชุมพร้อมแสดงตนต่อที่ประชุม
9. จัดให้มีการลงมติที่ประชุมใหญ่เลือกประธานกรรมการ คณะกรรมการด�ำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ แทนต�ำแหน่งที่ว่าง
โดยวิธีลับ
10. จัดให้ผู้แทนสมาชิกแต่ละกลุ่ม เสนอชื่อผู้แทนกลุ่มละ 2 คน เพื่อท�ำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ นับคะแนน รวมคะแนน หรืออื่นๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย จากที่ประชุมใหญ่
11. การออกเสียง ตามข้อบังคับ ข้อ 90 ผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีสิทธิออกเสียงในการลงคะแนน หนึ่งเสียงในที่ประชุมใหญ่
12. กรณีมีผู้สมัครรับการเลือกตั้งเท่ากับจ�ำนวนกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ ตามต�ำแหน่งที่ว่างลง ให้ถือว่าได้รับการเลือกตั้ง
โดยไม่มีการลงคะแนน
13. วิธีการเลือกตั้งโดยวิธีลับ
(1) ให้มีการแสดงหมายเลข ชื่อ-สกุล ของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตามกลุ่มสมาชิกโดยวิธีจับฉลากหมายเลขผู้สมัคร
(2) จัดให้มีการหย่อนบัตรลงคะแนนครั้งเดียว โดยจ�ำนวนที่เลือกตั้งต้องไม่เกินจ�ำนวนต�ำแหน่งคณะกรรมการและผู้ตรวจสอบ
กิจการ ที่ว่างทั้งหมดรวมกันทุกกลุ่ม
(3) การลงคะแนนให้มผี มู้ สี ทิ ธิลงคะแนน แสดงตน ลงลายมือชือ่ ในบัญชีผมู้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ เพือ่ รับบัตรลงคะแนน เข้าคูหาลงคะแนน
ใส่บัตรเลือกตั้งลงในหีบด้วยตนเอง
(4) ให้จัดอันดับคะแนนผู้สมัคร ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจัดเป็นอันดับ 1 และผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงอันดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง
ตามจ�ำนวนต�ำแหน่งที่ว่าง
(5) ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามวิธีการเลือกตั้งนี้ ให้เป็นอ�ำนาจของที่ประชุมใหญ่ ด�ำเนินการวินิจฉัย
ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562

(นายธวัชชัย  ข่ายแก้ว)
ประธานคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
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1. ประธานกรรมการ 1 คน
1………………………………………………………………….. (เลือกใหม่)
มีผู้สมัครเป็นประธานกรรมการ จ�ำนวน 2 คนคือ
1. นายอดุลย์
นันท์บัญชา
ได้รับคะแนน
2. นายวีระชัย สุขบุญชูเทพ
ได้รับคะแนน

107 คะแนน
  51 คะแนน

ดังนั้น ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นประธานกรรมการ คือ  นายอดุลย์  นันท์บัญชา
2. กลุ่มที่ 1  กรรมการตามสัดส่วน จ�ำนวน 4 คน อยู่ตามวาระ 3 คน เลือกใหม่ 1 คน
1. นายอดุลย์
นันท์บัญชา
2. นายจรัล     แก้วเป็ง
3. นายประดิษฐ์ โพธิกลาง
4. ………………….……………………………….…………… (เลือกใหม่)
เนื่องจาก นายอดุลย์  นันท์บัญชา ได้รับเลือกเป็นประธานกรรมการ ดังนั้นกลุ่มที่ 1 เลือกใหม่ 2 คน
มีผู้สมัครเป็นกรรมการในกลุ่มที่ 1 จ�ำนวน 2 คนคือ
1. นายอิสรภาพ จินาอิ
2. นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว
ดังนั้นผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการในกลุ่มที่ 1 จ�ำนวน 2 คน คือ
1. นายอิสรภาพ จินาอิ
2. นายส่งศักดิ์ เทพดวงแก้ว
3. กลุ่มที่ 2  กรรมการตามสัดส่วน จ�ำนวน 2 คน อยู่ตามวาระ 2 คน ไม่มีการเลือกใหม่
1. นายมานัส     พรมรินทร์
2. นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์
4. กลุ่มที่ 3  กรรมการตามสัดส่วน จ�ำนวน 3 คน อยู่ตามวาระ 1 คน เลือกใหม่ 2 คน
1. นายด�ำรง   ใจหงษ์
2. ………………….……………………………….…………… (เลือกใหม่)
3. ………………….……………………………….…………… (เลือกใหม่)
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มีผู้สมัครเป็นกรรมการในกลุ่มที่ 3 จ�ำนวน 2 คน คือ
1. นายบุญเทพ พิศวง
2. นายวุฒิชัย
ใหม่วงค์
ดังนั้น ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการในกลุ่มที่ 3 จ�ำนวน 2 คน คือ
1. นายบุญเทพ พิศวง
2. นายวุฒิชัย
ใหม่วงค์
5. กลุ่มที่ 4 กรรมการตามสัดส่วน จ�ำนวน 2 คน อยู่ตามวาระ 1 คน เลือกใหม่ 1 คน
1. นายณรงค์
คูร์พิพัฒน์
2. ………………….……………………………….…………… (เลือกใหม่)
มีผู้สมัครเป็นกรรมการในกลุ่มที่ 4 จ�ำนวน 1 คนคือ
นายสมบูรณ์
พูนภิญโญยศ
ดังนั้น ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการในกลุ่มที่ 4 คือ
นายสมบูรณ์
พูนภิญโญยศ
6. กลุ่มที่ 5 (ข้าราชการบ�ำนาญ) กรรมการตามสัดส่วน จ�ำนวน 3 คน เลือกใหม่ 3 คน
1. ………………….……………………………….…………… (เลือกใหม่)
2. ………………….……………………………….…………… (เลือกใหม่)
3. ………………….……………………………….…………… (เลือกใหม่)
มีผู้สมัครเป็นกรรมการในกลุ่มที่ 5 (ข้าราชการบ�ำนาญ) จ�ำนวน  5 คนคือ
1.  นายสุรินทร์ กันค�ำ
ได้รับคะแนน 105 คะแนน
2.  นายศรีวรรณ ปินใจ
ได้รับคะแนน 123 คะแนน
3.  นายสมพงษ์ พินิจ
ได้รับคะแนน   83 คะแนน
4.  นายปรีชา
พัวนุกุลนนท์
ได้รับคะแนน   68 คะแนน
5.  นายทวีศักดิ์ พิพัฒนาศักดิ์
ได้รับคะแนน   45 คะแนน
ดังนั้น ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการในกลุ่มที่ 5 (ข้าราชการบ�ำนาญ) จ�ำนวน 3 คน คือ  
1. นายศรีวรรณ ปินใจ
2. นายสุรินทร์ กันค�ำ
3. นายสมพงษ์ พินิจ

รายงานประจ�ำปี 2562
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7. ผู้ตรวจสอบกิจการ จ�ำนวน 3 คน ด�ำรงต�ำแหน่งหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์
ค่าตอบแทน 25,000 บาท (ต่อคน) ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
1. ………………….……………………………….…………… (เลือกใหม่)
2. ………………….……………………………….…………… (เลือกใหม่)
3. ………………….……………………………….…………… (เลือกใหม่)
มีผู้สมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ จ�ำนวน  4 คนคือ
1. นายสนอง
สุจริต
ได้รับคะแนน
2. นายกฤษณ เมืองมาหล้า
ได้รับคะแนน
3. นายสมบัติ
ประมวน
ได้รับคะแนน
4. นายประเสริฐ กันธะวัง
ได้รับคะแนน

  95
  78
126
129

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ จ�ำนวน 3 คน คือ  
1. นายประเสริฐ กันธะวัง
2. นายสมบัติ
ประมวน
3. นายสนอง
สุจริต
มติที่ประชุม
- อนุมัติ
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เรื่องอื่นๆ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 นายธวัชชัย ข่ายแก้ว ประธานกรรมการ ขอความเห็นชอบจากสมาชิก เพื่อร่วมเป็น
ผู้ก่อตั้ง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษา ซึ่งมีผู้ก่อตั้ง ดังนี้
1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่ จ�ำกัด
3. สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดล�ำปาง จ�ำกัด
4. สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก จ�ำกัด
5. สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาเพชรบูรณ์ จ�ำกัด
6. สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จ�ำกัด
มติที่ประชุม

- เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 5

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปี 2562
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี 2562
มติที่ประชุม
- เป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562

ปิดประชุมเวลา 18:00 น.

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการเพิ่มทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก

โครงการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์เพื่อการบริการ

โครงการเยี่ยมเยียนพบปะสมาชิก

โครงการรดน�้ำด�ำหัวผู้อาวุโส

โครงการมุทิตาจิต

โครงการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนและหน่วยงานใกล้เคียง

โครงการเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจแก่สมาชิก

โครงการพัฒนาสมาชิก คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่

โครงการจัดอบรมสมาชิกใหม่

โครงการเข้าร่วมเครือข่ายขบวนการสหกรณ์

