


 หลักการสหกรณ คือ  แนวทางที่สหกรณยึดถือปฏิบัติเพื่อใหคุณคาของสหกรณเกิดผล 

เปนรูปธรรม  ซึ่งประกอบดวยหลักการที่สำคัญรวม  7  ประการ 

 

 • การเปนสมาชิกโดยสมัครใจและเปดกวาง (Voluntary and Open Membership) 

 • การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control) 

 • การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic Participation) 

 • การปกครองตนเองและความเปนอิสระ  (Autonomy  and Independence) 

 • การศึกษา ฝกอบรมและสารสนเทศ (Education Trainning and Information) 

 • การรวมมือระหวางสหกรณ (Cooperation among Cooperatives) 

 • การเอื้ออาทรตอชุมชน  (Concern for Community) 

หลักการสหกรณ� 

อุดมการณ�สหกรณ� 

 อุดมการณสหกรณ คือ แนวความคิดที่เชื่อวา วิธีการสหกรณจะชวยแกปญหาทาง

เศรษฐกิจ และสังคมของมวลสมาชิกใหมีความอยูดี กินดี และมีสันติสุข  โดยการชวยตนเอง

และชวยเหลือซึ่งกันและกัน 



คณุธรรมขอหนึง่ทีย่งัมอียูอยางบรบิรูณในจติใจของคนไทยกค็อื การให             

การใหนีไ้มวาจะใหสิง่ใด แกผูใด โดยสถานทีใ่ดกต็าม เปนสิง่ทีพ่งึประสงค        

อยางยิง่เพราะเปนเครือ่งประสานไมตรอียางสำคญัระหวางบคุคลกบับคุคล          

และใหสงัคมมคีวามมัน่คงเปนปกแผนดวยสามคัคธีรรม 

 
กระแสพระราชดำรัสที่พระราชทานแกประชาชนชาวไทยในโอกาสวันขึ้นปใหม 31 ธันวาคม 2545 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

2 



สารจาก
ประธานกรรมการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  ดำเนินงานก้าวเข้าสู่ปีที่ 32 การบริหารงาน 

และผลประกอบการมีความมั่นคง เจริญเติบโตขึ้นจนเป็นที่น่าพอใจและมั่นใจในบรรดาสมาชิกของเรา  

ความสำเร็จนี้เป็นผลมาจากการร่วมแรงร่วมใจของคณะกรรมการดำเนินการที่เสียสละเวลา ทุ่มเทความรู้ 

ความสามารถอย่างเต็มที่  การดูแลตรวจสอบการบริหารงานภายในของผู้ตรวจสอบกิจการ  และการปฏิบัติ

หน้าที่ตามนโยบายอย่างเต็มกำลังความสามารถของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ รวมถึงสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านที่เป็น

แรงสนับสนุน  ให้ความร่วมมือ สอดส่องดูแลกิจการสหกรณ์ของเราเป็นอย่างดี 

 ผลการดำเนินงานในรอบปี 2557 เป็นที่ประจักษ์แก่สมาชิกแล้วในหลายๆ เรื่อง ทั้งที่เป็นนโยบาย

ของคณะกรรมการดำเนินการและเรื่องที่เป็นข้อเสนอแนะของสมาชิก ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ทำแล้วเกิด

ประโยชน์ทั้งสหกรณ์และมวลสมาชิกทั้งสิ้น  ผลประกอบการในรอบปีที่ปรากฏนี้ แสดงให้เห็นถึงความเจริญ

เติบโตของสินทรัพย์ ส่วนด้านหนี้สินก็เพิ่มขึ้น  แต่เป็นการเพิ่มขึ้นเพราะการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่มี

ความเดือดร้อน  สำหรับด้านการออมที่เพิ่มขึ้น  สืบเนื่องจากสหกรณ์เปิดโครงการรับฝากเงินให้ผล

ตอบแทนที่สูง  ซึ่งสมาชิกจำนวนมากเห็นถึงประโยชน์และความคุ้มค่าของการนำเงินมาฝากไว้กับสหกรณ์ 

จึงสนใจเข้าร่วมโครงการนี้เป็นจำนวนมาก  กระผมให้ความสำคัญกับการบริหารงาน ทั้ง 3 ด้านเท่าๆ กัน  

“สหกรณ์  สมาชิกผู้ออมเงิน  สมาชิกผู้กู้เงิน”  

 การบริหารงานด้านอื่นๆ คงให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสมาชิกโดยตรง  

ธนาคารออมสิน หน่วยงานภายนอก สัมพันธภาพที่ดีกับสหกรณ์พันธมิตร ส่งเสริมบำรุงพระพุทธศาสนาที่

ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่อง  การมอบเงินให้แก่มูลนิธิไทรใหญ่  การพัฒนาระบบโปรแกรมให้พร้อมใช้งาน

อย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดโครงการสัมมนาเยี่ยมเยียนสมาชิกตามภาค  

 ท้ายนี้ ผมขอขอบคุณธนาคารออมสิน  เพื่อนสมาชิก กรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบ

กิจการ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน ให้คำแนะนำและร่วมกัน

ผลักดัน สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของเรา  และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย 

และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ  มีสุขภาพ

แข็งแรง เจริญด้วยหน้าที่การงาน และสมปรารถนาทุกประการ 

 

 

(นายชุมพล  พิมเสน) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสินจำกัด

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำป2558

นางอุษา		ชื่นจิตต์	 นางสาวสอาดศรี		สุรชัย	

นางสาวสุธีรา		กฤษณจักราวัฒน์	 นายบุญเชิด		ชื่นจิตต์	

นายเชิด		นาคมณี									
ประธาน	

นายสัณฐาน	อยู่ศิริ	
กรรมการ	

นางสาวดาวรุ่ง	อารีรัชชกุล		
กรรมการ	

นายมนตรี		บุญดี									
เลขานุการ					

นายจักรพรรดิ	นิยมจันทร์	
กรรมการ	

นายกฤษณะ	พุทธมีภาพ		
กรรมการ		

นางสาวภาวินี	นพตระกูล	
กรรมการ		

นางบุหงา		บำรุงเอื้อ	
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....................................... 
	

สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน 7,463 คน 

ผู้รับเชิญเข้าร่วมประชุม	

1.  คุณรัชนีพร พึงประสพ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 

2.  คุณวีระชัย   เต็มบุญฤทธิกุล ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 

3.  คุณศิลป์ชัย รักษาพล ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ออดิต จำกัด 

	

เริ่มประชุมเวลา 08.15 น. 

 คุณชัยโรจน์  จันทรท่าจีน  ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วม

ประชุม และเรียนเชิญคุณชุมพล  พิมเสน ประธานกรรมการ  ทำพิธีสักการะบูชาพระพุทธรูป ธงชาติ

และพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9  และทำหน้าที่ประธานที่ประชุม  

 คุณชุมพล  พิมเสน  ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและกล่าวต้อนรับสมาชิกผู้เข้าร่วม

ประชุม และแนะนำผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1  ผู้สอบบัญชี ประจำปี 

2556  แล้วดำเนินการขอความเห็นชอบกำหนดขอบเขตการประชุมใหญ่สามัญและเขตเลือกตั้ง 

 เพื่อให้การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และการเลือกตั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ ์พ.ศ. 2542 สหกรณข์อกำหนดขอบเขตการประชมุใหญส่ามญั ประจำป ี2557 ไว ้ณ บรเิวณ 

หอประชุมเพชรรัตน ห้องอาหารธนาคารออมสิน สนามฟุตบอลธนาคารออมสิน และขอกำหนด  

เขตเลือกตั้งไว้ ณ บริเวณสนามฟุตบอลธนาคารออมสิน (รายละเอียดตามแผนผัง) 

 ขอความเห็นชอบจากที่ประชุม ดังนี้ 

 1. กำหนดขอบเขตการประชุมใหญ่สามัญ บริเวณหอประชุมเพชรรัตน  ห้องอาหารธนาคาร

ออมสิน และสนามฟุตบอลธนาคารออมสิน 

	 2.  กำหนดขอบเขตเลือกตั้ง บริเวณสนามฟุตบอลธนาคารออมสิน และห้ามหาเสียงเลือกตั้ง 

 มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 
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แล้วดำเนินการประชุม ดังนี้ 
 

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

	 1.  เรือ่ง การมอบทนุเรอืนหุน้ใหแ้กส่มาชกิทีม่อีายกุารเปน็สมาชกิครบ 25 ปแีละ 30 ปี 

 ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการ

สมาชิก พ.ศ.2555  ข้อ 7.  7.1 การจ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกที่มีระยะเวลาเป็นสมาชิกครบ 25 ปี 

30 ปี 35 ปี และ 40 ปี  มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 7.1.1  มีระยะเวลาเป็นสมาชิกต่อเนื่องครบ 25 ปี 30 ปี 35 ปี และ 40 ปี โดยการนับเวลา

เป็นสมาชิกให้นับเฉพาะเวลาที่เป็นสมาชิกติดต่อกันครั้งหลังสุด 

 7.1.2  มีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่า 120,000.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 

            ทั้งนี้ กรณีที่มีทุนเรือนหุ้นน้อยกว่า 120,000.00 บาท ให้อยู่ในดุลยพินิจของ  

คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้พิจารณา 

   7.1.3  จ่ายเงินให้สมาชิกเมื่อครบระยะเวลาเป็นสมาชิก 25 ปี คนละ 5,000.00 บาท   

(ห้าพันบาทถ้วน) และจ่ายเพิ่มให้อีกคนละ 5,000.- บาท เมื่อครบระยะเวลาเป็นสมาชิก 30 ปี 

ครั้งหนึ่ง  35 ปีครั้งหนึ่ง และ 40 ปี  อีกครั้งหนึ่ง 

 ในปี 2556 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกครบ  25 ปี  และ 30 ปี สหกรณ์จะโอนเข้าเป็น

ทุนเรือนหุ้นให้สมาชิกที่ครบกำหนดทุกเดือน ในวันที่ธนาคารจ่ายเงินเดือนพนักงาน  ดังนี้ 

  ลำดับ    อายุการเป็นสมาชิก     จำนวนราย             จำนวนเงิน 

 1 25 ปี 319 1,595,000.00 

 2 30 ปี 1,136 5,680,000.00 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 2.  เรื่อง รายงานเงินกู้สามัญโดยใช้ตำแหน่งค้ำประกัน 

 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  ให้บริการเงินกู้สามัญ โดยใช้

ตำแหน่งค้ำประกัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2546  โดยคณะกรรมการเงินกู้สามัญและเงินกู้

เพื่อเหตุฉุกเฉิน มีอำนาจในการอนุมัติ ต่อมาคณะกรรมการดำเนินการประชุม ครั้งที่ 5/2547   

เมือ่วนัที ่21 พฤษภาคม 2547 มมีตเิหน็ชอบใหป้ระธานกรรมการมอีำนาจในการอนมุตัเิงนิกูส้ามญั 

โดยใช้ตำแหน่งค้ำประกัน นั้น 

 ในปี 2556 มีสมาชิกกู้ โดยใช้ตำแหน่งค้ำประกันจำนวน 480 ราย จำนวนเงินกู้ 

16,429,000.00 บาท  (สิบหกล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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 3.  เรื่อง รายงานยอดเงินค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

 
ลำดับ   ประเภท

        ยอดยกมา ณ 31 ธ.ค.55   รับเพิ่มระหว่างปี       จ่ายคืนระหว่างปี          ยอดคงเหลือยกไป 

                   ราย      จำนวนเงิน       ราย        จำนวนเงิน  ราย       จำนวนเงิน       ราย    จำนวนเงิน 

 1 เงินรอการตรวจสอบ 28    641,099.51 140 3,280,998.22 128  3,768,540.49 40     153,557.24 

 2 เงินค้างจ่าย     6    497,097.04 18    3,966,048.03  19 3,927,933.40  5     535,211.67 

 3 ปันผลรอจ่าย   11      73,420.97   6      29,562.39    7       16,441.28 10       86,542.08 

 4 ทุนเรือนหุ้น   20   3,997,660.00  28  4,332,700.00  28 4,582,230.00 20  3,748,130.00 

  รวม   65    5,209,277.52 192 11,609,308.64 182 12,295,145.17  75  4,523,440.99  

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 4. เรื่อง  โอนเงินเข้าเป็นทุนสำรอง 

 ตามที่ได้ตรวจสอบยอดเงินปันผลรอจ่าย เงินค้างจ่าย เงินรอจ่ายคืน เงินรอตรวจสอบตาม

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด เรื่อง การจ่ายเงินค้างจ่ายให้กับสมาชิก 

ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2544  ซึ่งตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0406/ว.25758 

ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2540 เรื่อง คำแนะนำวิธีการปฏิบัติกรณีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย

เปน็ระยะเวลานาน ขอ้ 3 เงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คนืคา้งจา่ยเปน็ระยะเวลานาน  สว่นทีม่รีายละเอยีดวา่ 

เป็นของสมาชิกผู้ใด แต่สมาชิกไม่มาติดต่อขอรับทำให้สหกรณ์ต้องตั้งบัญชีค้างจ่ายไว้เป็นเวลานาน  

5 ปี หากสหกรณ์ไม่ประสงค์จะตั้งบัญชีค้างจ่ายไว้ ให้สหกรณ์แจ้งแก่สมาชิกทราบ ในวันประชุมใหญ่

สามัญประจำปี พร้อมปิดประกาศให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน  ณ ที่ทำการสหกรณ์ โดยระบุให้ชัดเจน 

ให้ประกาศด้วยว่า หากพ้นระยะเวลาที่สหกรณ์กำหนดให้สมาชิกมารับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

แล้ว สหกรณ์จะโอนเงินดังกล่าวเข้าเป็นเงินทุนสำรองต่อไป และตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง) มาตรา 193/30 อายุความนั้นถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือ

กฎหมายอื่นมิได้บัญญัติโดยเฉพาะให้มีกำหนดสิบปี  “มาตรา 193/33 สิทธิเรียกร้องดังต่อไปนี้ให้

มีอายุความห้าปี (4) เงินค้างจ่าย คือ เงินเดือน เงินปี เงินบำนาญ  ค่าอุปการะเลี้ยงดู และเงินอื่นๆ 

ในลักษณะทำนองเดียวกับที่มีการกำหนดจ่ายเป็นระยะเวลา” และได้มีการตรวจสอบยอดเงินปันผล

รอจ่าย เงินค้างจ่าย เงินรอจ่ายคืน และเงินรอตรวจสอบที่แสดงไว้ในงบการเงิน ซึ่งไม่มีการ

เคลื่อนไหว ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 และนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการประชุมครั้งที่   

1/2557 วันที่ 6 มกราคม 2557 (วาระพิเศษ) มีมติเห็นชอบอนุมัติให้โอนทุนเรือนหุ้น และของที่

ระลึก สมาชิกลาออกปี 2539-2540 ตามประกาศฯ นำเข้าเป็นทุนสำรองสหกรณ์ เป็นจำนวน   

41 ราย จำนวนเงิน 7,650.- บาท และให้รายงานที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 เพื่อทราบ

ต่อไป ดังนี้ 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 
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   ลำดับ                 ชื่อ – นามสกุล               เลขที่สมาชิก   จำนวนเงิน                หมายเหตุ 

 1 นายสมชาย พิริยะพาณิชย์ 8014 100.00 ตามประกาศสหกรณ์ลงวันที่  

 2 น.ส.ศิริพร สกุลพราหมณ์ 8007 100.00 21 ธันวาคม 2544 

 3 นายสมาน ดาราเย็น 2487 100.00  

 4 นางเตือนใจ ศรีบุตร 8347 100.00  

 5 นางอัมพร นาคมณี 4257 100.00  

 6 นายเสกสรร สุกทัน 10921 100.00  

 7 นางบุศรินทร์ บุญแสงประเสริฐ 11616 100.00  

 8 น.ส.สุภัก ขุนสุ๋ยหนู 11665 100.00  

 9 นางฉวีวรรณ เอี่ยมสมบูรณ์ 1343 100.00  

 10 น.ส.ปริตา เปจะยัง 11115 100.00  

 11 นายจุฬา จั่นทอง 585 100.00  

 12 นายเกษม วงศ์แก้ว 10495 100.00  

 13 นางธารทิพย์ พรหมศิลป์ 6255 100.00  

 14 นายเคน พรหมบุตร 707 100.00  

 15 นายวิเชียร แสงสาคร 1497 100.00  

 16 น.ส.วิภาวดีวรรณ พันธ์งาม 11060 100.00  

 17 นายสามาตร เส็งพาณิชย์ 2794 100.00  

 18 นางชลธิรา กิตติพยุง 3577 100.00  

 19 นายนรินทร์ ปรีชา 11393 100.00  

 20 นายกุศล ศรีนครคุตร 9371 100.00  

   ลำดับ                ชื่อ-สกุล                         เลขสมาชิก              จำนวนเงิน 

 1 นางอรวรรณ      ชัยประเสริฐ 10106-8 2,350.00 
 2 นางสาวนิตยา    ศรีตระกูล 10849-6 200.00 
 3 นายพัลลพ    สงวนสุข 10855-4 150.00 

 4 นายวรวุฒิ   พานิช 10925-9 150.00 

 5 นางเทพวิญญู    หนูจันทร์ 11938-6 300.00 

 6 นายปรีชา     เลาวพงศ์ 12960-6 1,000.00 

    รวม 4,150.00 

 

 2.  ของที่ระลึกสมาชิกลาออกปี 2539-2540 

 1. ทุนเรือนหุ้น 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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 21 นายจีรวัฒน์ จานสิบสี่ 11776 100.00  

 22 นายปรีชา พรมรุกชาติ 10441 100.00  

 23 นายลิขิต กองแก้ว 4519 100.00  

 24 จ.ท.กนกรัตน์ ทวานนท์ 10840 100.00  

 25 นางสุภาพร ชวีวัฒน์ 10723 100.00  

 26 นายไพโรจน์ มณีสุข 11263 100.00  

 27 น.ส.บุบผา วีระสุคนธ์ 9228 100.00  

 28 นางศิรินุช จันทร์วิทยานุชิต 7009 100.00  

 29 นางทรงลักษณ์ สุวรรณรัตนพร 7195 100.00  

 30 นางฐิตินันท์ นุ่มหอม 9445 100.00  

 31 นายอัครวินท์ เพ็ชรแก้ว 10115 100.00  

 32 นายปรกฤษณ์ รื่นเริงใจ 11022 100.00  

 33 นายทรงพล จรมุสิก 7425 100.00  

 34 น.ส.สมพร มาลาฤทธิพร 5279 100.00   

                           รวม   3,400.00  

 35 น.ส.ปราณี จันทรุเบกษา  100.00 ยงัไมไ่ดป้ระกาศปจัจบุนัเสยีชวีติ 

  รวมทั้งสิ้น   3,500.00  

  รวมทั้งสิ้น  41 ราย เป็นจำนวนเงิน 7,650.- บาท (เจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 ประธานที่ประชุม  เชิญคุณวสันต์  มีชัย  กรรมการและเหรัญญิก  นำเสนอพิจารณาอนุมัติ

งบประมาณของสหกรณ์ ประจำปี 2557 

 คุณจักรพรรดิ  นิยมจันทร์ สมาชิกเลขที่ 09082-6 เสนอว่าก่อนที่จะให้พิจารณาอนุมัติ

งบประมาณ ประจำปี 2557 ควรจะรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 ให้สมาชิกได้รับทราบ

เสียก่อนว่าผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร เพื่อประกอบการตัดสินใจอนุมัติ

งบประมาณ ประจำปี 2557  

 คุณสังวาลย์  กิตติวีระนุกูล  กรรมการและเลขานุการ  ชี้แจงว่าวาระพิจารณาอนุมัติ

งบประมาณของสหกรณ์ ประจำปี 2557  เดิมกำหนดไว้วาระหลังๆ แต่ในการประชุมใหญ่สามัญ

ประจำปี 2556 ที่ผ่านมามีสมาชิกเสนอให้นำวาระพิจารณาอนุมัติงบประมาณมาพิจารณาก่อน เพื่อ

ที่จะได้จ่ายค่าพาหนะทันทีหลังการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เพราะถ้าไม่อนุมัติงบประมาณก็จะไม่

สามารถจ่ายเงินได้ และที่ประชุมใหญ่ก็เห็นชอบให้เลื่อนวาระแล้ว แต่ถ้าที่ประชุมใหญ่จะเปลี่ยน 

แปลงอย่างไร ก็สามารถกระทำได้  

  ลำดับ                 ชื่อ – นามสกุล               เลขที่สมาชิก   จำนวนเงิน                หมายเหตุ 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 
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 คุณจักรพรรดิ  นิยมจันทร์ สมาชิกเลขที่ 09082-6  ขอเสนอให้ทบทวนการจัดวาระ  

การประชุมใหญ่ใหม่ เพื่อให้สมาชิกรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2556 ก่อน 

 ประธานที่ประชุม  ขอมติที่ประชุมเลื่อนวาระงบประมาณไปพิจารณาหลังวาระรายงาน  

ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556  

 มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้เลื่อนวาระการประชุมใหญ่ฯ ตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ 

 

 ประธานที่ประชุม  ขอเลื่อนวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 ดังนี้ 

 วาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมใหญ่ วาระการประชุมตามที่ประชุมใหญ่ฯ มีมติแก้ไข 

 วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณของ วาระที่ 2 การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และ 

 สหกรณ์ฯ  ประจำปี 2557 ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2557  

 วาระที่ 3 การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และ วาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุม 

 ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2557  

 วาระที่ 4 รับรองรายงานการประชุม วาระที่ 4 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556  

 วาระที่ 5 รายงานผลการดำเนินงาน  วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบประมาณของสหกรณ์ฯ 

 ประจำปี 2556 ประจำปี 2557 

 วาระที่ 6 รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ วาระที่ 6 รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ  

 วาระที่ 7 เสนอขออนุมัติงบดุล และบัญชีกำไร วาระที่ 7 เสนอขออนุมัติงบดุล และบัญชีกำไร 

 ขาดทุน ประจำปี 2556 ขาดทุน ประจำปี 2556  

 วาระที่ 8 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ  วาระที่ 8 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ  

 ประจำปี 2556 ประจำปี 2556  

 วาระที่ 9 พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการ วาระที่ 9 พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการ 

 ค้ำประกัน ประจำปี 2557 ค้ำประกัน ประจำปี 2557  

 วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  

 ประจำปี 2557  และกำหนดค่าธรรมเนียม ประจำปี 2557  และกำหนดค่าธรรมเนียม 

 การสอบบัญชี การสอบบัญชี  

 วาระที่ 11 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ วาระที่ 11 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ 

 ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด     ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด     

 วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ  วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ  

 มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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 วาระที่ 2  การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2557 

   ประธานที่ประชุม ชี้แจงการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และการเลือกตั้ง  

ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2557 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

ข้อ 63 ข้อ 65 และข้อ 66 โดยคณะกรรมการดำเนินการ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ประจำปี 2557 ประกอบด้วย               

    1.  นายเชิด นาคมณี   

    2.  นายไพโรจน์ พิชยศาศวัตกุล   

    3.  นายสัณฐาน อยู่ศิริ   

    4.  นางภาวินี นพตระกูล   

    5.  นายมนตรี บุญดี  

    6.  นางสาวดาวรุ่ง   อารีรัชชกุล   

    7.  นายประเสริฐ กองจันทร์   

 

 คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน 

จำกัด ว่าด้วย วิธีการดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และ  

ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2556 ข้อ 11 เพื่อให้การเลือกตั้งดำเนินการต่อไปด้วยความรวดเร็ว   

จึงมอบหมายให้ประธานกรรมการ   การเลือกตั้งดำเนินการเลือกตั้งต่อไป 

 คุณเชิด   นาคมณี  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  ได้แจ้งว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งได้

รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการดำเนินการ  โดยมีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ว่าด้วย วิธีการดำเนินการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ 

กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2556 และเพื่อให้เตรียมการเลือกตั้งเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย คณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้มีการประชุมหารือและเตรียมการเลือกตั้งตลอดจน

ซักซ้อมความเข้าใจ เพื่อให้การเลือกตั้งดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งพิจารณาแต่งตั้ง  

คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพื่อดำเนินการเลือกตั้ง ดังนี้ 

 - กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน  165 คน 

 - เตรียมการเลือกตั้ง โดยแบ่งหน่วยลงทะเบียนเลือกตั้งออกเป็น 30 หน่วย 

 

 ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ดังนี้ 

 1.  การกำหนดขอบเขตประชุมใหญ่และเลือกตั้ง 

 ในปี 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด จะใช้วิธีลงคะแนนด้วย

เครื่องลงคะแนน จำนวน  40 เครื่อง และเครื่องรวมคะแนน  10 เครื่อง  ขอความเห็นชอบจากที่

ประชุมใหญ่กำหนดให้บริเวณหอประชุมเพชรรัตน   ห้องอาหารธนาคารออมสิน  และสนามฟุตบอล

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 
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ธนาคารออมสิน และขอบเขตเลือกตั้งตามแผนผัง ให้ถือว่าเป็นเขตพื้นที่การประชุมใหญ่ด้วย สหกรณ์

ได้จัดจอภาพไว้ให้เรียบร้อยแล้ว 

 มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ 

 2.  กำหนดเวลาเปิด – ปิด ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งฯ  

 ตามระเบียบสหกรณ์ ได้กำหนดเวลาเปิดและปิดหีบลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไว้ในเวลา 

09.00 –15.00 น. แต่เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และขณะนี้ก็พร้อมแล้ว จึงขอเสนอให้เปิด และปิด   

ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เวลา 08.30 – 15.00 น. 

 มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ 

 3.  เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 

 ในปี 2556 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 24 ออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระ 

จำนวน 7 คน และการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคาร

ออมสิน จำกัด ข้อ 79 และข้อ 80  ในปี 2556 ที่ประชุมใหญ่สามัญ มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 

จำนวน 5 คน ซึ่งดำรงตำแหน่งคราวละ  1 ปี และครบวาระแล้ว ดังนี้ 

 1. กรรมการดำเนินการ ออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบตามวาระ จำนวน 7 คน  

  1.1  นายวิรัช นิยมแย้ม 

  1.2  นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช 

  1.3  นายสุรพล จันทรท่าจีน 

  1.4  นายศุภวิทย์ พลชนะ 

  1.5  นายชัยโรจน์ จันทรท่าจีน 

  1.6  นายวสันต์ มีชัย 

  1.7  นายวีระฉัตต์ ศรีสุวรรณ 

 2.  ผู้ตรวจสอบกิจการ ออกจากตำแหน่งเนื่องจากครบตามวาระ จำนวน 5 คน 

  2.1  นางอุษา ชื่นจิตต์ 

  2.2  นางสาวสอาดศรี สุรชัย 

  2.3  นางบุหงา บำรุงเอื้อ 

  2.4  นางสาวสุธีรา กฤษณจักราวัฒน์ 

  2.5  นายบุญเชิด ชื่นจิตต์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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 หมายเลข      ชื่อ – นามสกุล                   ตำแหน่ง                             สังกัด 

 1 นายศิริชัย วงศาโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารทรัพย์สิน 

 2 นายวีระฉัตต์ ศรีสุวรรณ ชฝปศ.วิศวกรรมสื่อสารฯ ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศ 

 3 นายศุภวิทย์ พลชนะ พนักงานบำนาญ บำนาญ 

 4 นายสุรพล จันทรท่าจีน พนักงานปฏิบัติการ 7 ฝ่ายพัฒนาหนี้ลูกค้าบุคคล 

 5 นายนิติภูมิ สุวรรณชัยรบ รองผู้อำนวยการฝ่ายบังคับคดี ฝ่ายบังคับคดี 

 6 นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง ฝ่ายบริหารงานกลาง 

 7 นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย 

 8 นายลิขิต กลิ่นถนอม รองผูอ้ำนวยการฝา่ยพฒันาทรพัยากรบคุคล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 9 จ.ท.สมชาย นุตยางกูร รฝบค.สรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

 10 นายวิชิต ชอบพานิช ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

 11 ดร.ประพนธ์ สุริวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 12 นายสมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้อำนวยการเขตวัชรพล เขตวัชรพล 

 13 ว่าที่ร.ต.สรรเพชญ   ทองไทย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย สายงานบริหารทรัพย์สิน 

 14 นายสุวัฒน์ จันทรท่าจีน พนักงานบำนาญ บำนาญ 

 15 วา่ทีร่.ต.เชษฐช์ยั  พฤทธิล์าภากร รองผู้อำนวยการฝ่ายสงเคราะห์ชีวิต ฝ่ายสงเคราะห์ชีวิต 

 16 นางสมพรรษ เพ็งจันทร์ รฝกธ.กำกบัหลกัทรพัยแ์ละขอ้มลูทางการ ฝา่ยกำกบัการปฏบิตังิานและธรรมาภบิาล 

 เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

ธนาคารออมสิน จำกัด ข้อ 63 และข้อ 65  ขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งผู้สมัคร  

รับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการจากผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน 16 คน  เพื่อทดแทนกรรมการ  

ดำเนินการที่ครบวาระแล้ว เลือกตั้งโดยสมาชิกใช้สิทธิเลือกตั้งและลงคะแนนเสียงในเครื่องลงคะแนน

เลือกตั้งตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ว่าด้วย วิธีการดำเนินการ

เลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2556   

 จึงขอเสนอเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ เลือกตั้งได้ไม่เกิน 7 คน 

 มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ จำนวนไม่เกิน 7 คน ตามที่

เสนอเป็นเอกฉันท์ 

 ในปี 2557 มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง  ตำแหน่งกรรมการดำเนินการ  จำนวน 16 คน ดังนี้ 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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 หมายเลข         ชื่อ – นามสกุล                  ตำแหน่ง                           สังกัด 

 1 นางอุษา ชื่นจิตต์ พนักงานบำนาญ บำนาญ 

 2 น.ส.สอาดศรี สุรชัย ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค 

 3 นางบุหงา บำรุงเอื้อ รฝบช.บัญชีบริหาร ฝ่ายการบัญชี 

 4 น.ส.สุธีรา กฤษณจักราวัฒน์ รฝบง.บริหารสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารเงิน 

 5 นายบุญเชิด ชื่นจิตต์ พนักงานบำนาญ บำนาญ 

 4.  เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 79  ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคล

ภายนอก  ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ กฎหมาย 

หรือการสหกรณ์หนึ่งคน แต่ไม่เกิน 5 คน กรณีเป็นนิติบุคคลให้มีจำนวนหนึ่งนิติบุคคลที่ประชุมใหญ่

จะเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ หรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบ

กิจการไม่ได้ 

 ในปี 2557 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 คน  ซึ่งไม่เกินจำนวนตามที่

สหกรณ์ประกาศรับสมัคร จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 คน   

โดยวิธียกมือในที่ประชุมใหญ่ ดังนี้  

 มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 คน โดยวิธียกมือในที่

ประชุมใหญ่ ตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ 

 

 5.  การขยายเวลาปิดประชุมใหญ่หลังจากประกาศผลการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว 

 ตามที่สหกรณ์ได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ว่าการประชุมใหญ่ที่

ผ่านมาของสหกรณ์ฯ และมีวาระเลือกตั้งฯ ด้วย ซึ่งการประชุมใหญ่ได้เสร็จสิ้นก่อนเวลาปิดหีบการ

เลือกตั้ง ซึ่งความจริงแล้วการปิดประชุม ควรจะปิดหลังการประกาศผลการเลือกตั้งฯ เรียบร้อยแล้ว 

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามคำแนะนำของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 

 จึงขอเสนอขยายเวลาการปิดประชุมใหญ่เป็นหลังเวลาประกาศผลการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว               

โดยให้ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ความเห็นชอบไว้ด้วย 

 มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ 

 คุณเชิด  นาคมณี  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการจัดการเลือกตั้ง  

ครั้งนี้  คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ทำหนังสือถึงทีมผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ส่งตัวแทนผู้สังเกตการณ์

เข้ามาตรวจสอบเครื่องลงคะแนนและเครื่องรวมคะแนนก่อนที่จะดำเนินการลงคะแนน เพื่อให้การ

เลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์  ยุติธรรมและมีความโปร่งใส  และขอขอบคุณสมาชิก  

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 25 



ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย  จึงขอให้

เปิดเครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่เวลา 08.30–15.00 น. และขอมอบให้ประธานที่ประชุม

ดำเนินการประชุมตามวาระต่อไป 

 ประธานที่ประชุม  ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการเลือกตั้ง และ

รวมคะแนนแล้วจะแจ้งประกาศผลการเลือกตั้งต่อไป เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการเป็นไป

ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ว่าด้วย การเลือกตั้งประธาน

กรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2556 จากผลการรวม

คะแนนของผู้สมัครกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะรับรองโดยประกาศผลการ

เลือกตั้งจากประธานกรรมการการเลือกตั้งถือเป็นที่สุดเสมือนรับรองจากที่ประชุมใหญ่และ  

ขอดำเนินการประชุมในวาระต่อไป 

 

วาระที่ 3  รับรองรายงานการประชุมใหญ่ 

 ประธานที่ประชุม ได้นำเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ 

ดังนี้ 

 3.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556  เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 

2556  ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556  (หน้า 43-89)  

 ประธานที่ประชุม  ถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะถามหรือเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มีขอ  

มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 ตามที่เสนอเป็น

เอกฉันท์ 

 

 3.2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556  เมื่อวันพุธที่ 20 

พฤศจิกายน 2556 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556   

(หน้า 90-115) 

 ประธานที่ประชุม  ถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะถามหรือเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่  ถ้าไม่มีขอ  

มติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556  

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ตามที่เสนอ

เป็นเอกฉันท์ 

 

วาระที่ 4  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556  

 ประธานที่ประชุม  เชิญคุณสังวาลย์  กิตติวีระนุกูล กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้รายงาน 

 คุณสังวาลย์  กิตติวีระนุกูล  กรรมการและเลขานุการ  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

2556 ดังนี้ 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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 1.  สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ 

  1.1 สมาชิกสามัญ 

  สมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555 จำนวน 14,847 คน 

  เข้าใหม่  จำนวน 878 คน 

  ออกจากสมาชิก จำนวน 272 คน 

  สมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 15,453 คน 

   เพิ่มขึ้น จำนวน 606  คน 

           คิดเป็นร้อยละ  4.08 

  1.2 สมาชิกสมทบ 

  สมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน - คน 

  เข้าใหม่  จำนวน 722   คน 

  ออกจากสมาชิก จำนวน 18 คน 

  สมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 704 คน  

 

 2. ทุนเรือนหุ้น 

 การถือหุ้นเป็นการออมทรัพย์ระยะยาว  สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นและชำระค่าหุ้นเป็น  

รายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนตามที่กำหนดไว้ใน

ระเบียบสหกรณ์ฯ สมาชิกที่เล็งเห็นความสำคัญของการออมเงินสามารถถือหุ้นกับสหกรณ์ฯ ได้ตาม

ความประสงค์แต่จะถือหุ้นในสหกรณ์ฯ เกินกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดของสหกรณ์ฯ ไม่ได้ 

และจะถอนคืนในระหว่างที่ยังเป็นสมาชิกไม่ได้เช่นกัน 

 สหกรณ์ได้กำหนดให้สมาชิกสามารถซื้อหุ้นพิเศษได้โดยไม่จำกัดจำนวนเงิน และจำนวนครั้ง

ในการซื้อหุ้นพิเศษ  ในปี 2556  สมาชิกให้ความสำคัญต่อการออมในรูปของทุนเรือนหุ้น   

โดยจำนวนทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกสะสมไว้ในสหกรณ์เพิ่มขึ้น ดังนี้ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  จำนวน 3,239,245,670.00 บาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 3,576,769,440.00 บาท 

  เพิ่มขึ้น  จำนวน 337,523,770.00 บาท 

   คิดเป็นร้อยละ                  10.42  

 

 3. การให้บริการด้านเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  

 สหกรณ์ให้บริการสมาชิกในด้านเงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษเป็นไปตามปกติ 

และได้เพิ่มทางเลือกการออมเงินโดยวิธีส่งหักเงินเดือนๆ ละเท่าๆ กัน และได้เปิดเงินฝาก  

ตามโครงการออมทรัพย์พิเศษต่างๆ ดังนี้ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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                 ประเภทเงินกู้                 จำนวน (ราย)      จำนวนเงิน (บาท) 

 เงินกู้ฉุกเฉิน  10,069 993,211,192.30 

 เงินกู้ฉุกเฉิน 2  762 6,790,100.00 

 เงินกู้สามัญทั่วไป  3,542 3,329,590,500.00 

 เงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้นค้ำประกัน 740 237,056,290.00 

 เงินกู้สามัญโดยใช้สมุดเงินฝากค้ำประกัน 338 215,687,550.00 

 เงินกู้สามัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 264 528,642,000.00 

 เงินกู้สามัญสำหรับผู้ประสบอุทกภัย 14 6,800,000.00 

 เงินกู้พิเศษ  276 625,633,000.00 

 เงินกู้สวัสดิการเจ้าหน้าที่ 2 5,200,000.00 

  รวม 16,007 5,948,610,632.30 

 เงินฝากออมทรัพย์  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555   จำนวน  394,142,741.92 บาท 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  จำนวน  326,952,447.86  บาท 

    ลดลง จำนวน   (67,190,294.06) บาท 

   คิดเป็นร้อยละ  (17.05) 

 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 2,460,555,637.60 บาท 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน  3,637,440,369.00  บาท 

    เพิ่มขึ้น จำนวน  1,176,884,731.40 บาท 

   คิดเป็นร้อยละ                           47.83 

 

 4.  การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นสถาบันการเงินหนึ่งที่มีหน้าที่ที่สำคัญ 2 ประการคือ เป็นแหล่ง  

ออมเงินและเป็นแหล่งกู้ยืมเงิน  การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน   

และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น โดยไม่แสวงหาผลกำไร และในรอบปี 2556 

สหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก ดังนี้ 

 5. ประเภทลูกหนี้ 

  1.  สหกรณ์มีสมาชิกเป็นลูกหนี้ระยะสั้นอย่างเดียว   จำนวน 273   ราย 

  2.  สหกรณ์มีสมาชิกเป็นลูกหนี้ระยะยาวเพียงอย่างเดียว จำนวน  -  

  3.  สหกรณ์มีสมาชิกเป็นลูกหนี้ระยะสั้น+ลูกหนี้ระยะยาว   จำนวน 6,711   ราย 
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 6.  ผลประกอบการ 

 ในปี 2556 สหกรณ์กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 5.10 ต่อปี 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556  อัตราร้อยละ 5.25 ต่อปี  และตั้งแต่วันที่  25 ตุลาคม 2556   

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.15 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2556   

 เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินอื่นแล้วอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ของสหกรณ์ยังคงต่ำกว่า 

แต่การบริหารเงินของสหกรณ์ไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้มากนัก  โดยเปรียบเทียบรายได้  รายจ่าย 

และกำไร ระหว่าง  ปี 2556  และ 2555  ดังนี้ 

                   หน่วย : ล้านบาท 

       รายการ           ปี 2556                  ปี 2555          เพิ่ม/ลด        คิดเป็นร้อยละ 

 รายได้ 398,630,364.32 317,027,791.56 81,605,572.76 25.74 

 รายจ่าย 193,838,301.83 137,460,109.09 56,378,192.74 41.01 

 กำไรสุทธิ 204,792,062.49 179,564,682.47 25,227,380.02 14.05  

 7. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมธนาคารออมสิน 

 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ดำเนินงานครบรอบ  31 ปี ตลอดระยะ

เวลาที่ผ่านมาสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือในการดำเนินงานด้านต่างๆ จากธนาคาร

ออมสินด้วยดีเสมอมา เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อธนาคารออมสิน สหกรณ์จึงได้ให้  

การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ธนาคารออมสินจัดขึ้น เช่น การกีฬา มูลนิธิไทรใหญ่ การกุศล และ  

อื่นๆ ตามสมควร 
 

 8. การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 

 ในปี 2556  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้  

เป็นทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสนับสนุนเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ช่วยเหลือสมาชิก

ที่ประสบภัย  การกุศล ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอื่นๆ  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2556       84,640.38 บาท 

 บวก จัดสรรเพิ่ม   3,000,000.00 บาท 

 หัก ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 800,000.00  บาท 

       ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 20,000.00  บาท 

       สนับสนุนมูลนิธิไทรใหญ่ 1,000,000.00  บาท 

       สนับสนุนสมาคมพนักงานบำนาญ 20,000.00  บาท 

       เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีและทอดผ้าป่า 635,000.00  บาท 

       บริจาคสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  332,075.00  บาท 

                        คงเหลือ 277,565.38  บาท 

           รวม 3,084,640.38 3,084,640.38 บาท 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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 9. กองทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกเสียชีวิต 

 กองทุนสวัสดิการกรณีสมาชิกเสียชีวิต  จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเป็นเงิน

สวัสดิการให้สมาชิกที่มีระยะเวลาเป็นสมาชิกครบ  25  ปี ครบ 30 ปี  ครบ 35 ปี และ ครบ 40 ปี  

และจ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกที่เสียชีวิต สมาชิกที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ และทุพพลภาพด้วย

อุบัติเหตุ  ในปี 2556  สหกรณ์ได้ใช้เงินจากกองทุน ดังนี้ 

 ยอดยกมา  ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 2,757,000.00 บาท 

 บวก  จัดสรรเพิ่ม       7,000,000.00 บาท 

 หัก   จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสมาชิกเสียชีวิต     52 ราย  1,690,000.00 บาท 

          จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสมาชิกที่เสียชีวิต     2 ราย     200,000.00  บาท 

                  ด้วยอุบัติเหตุ                   

          จ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกครบ 25 ปี 319 ราย      1,595,000.00 บาท 

          จ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกครบ 30 ปี 1,136 ราย        5,680,000.00  บาท 

       คงเหลือ  ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2556  592,000.00  บาท   

 ประธานที่ประชุม  ถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถามหรือไม่ 

 คุณพุทธพร จูวงส์ สมาชิกเลขที่ 00416-2  ได้สอบถามว่าปัจจุบันมีทุนเรือนหุ้นจำนวน 

3,576,769,440.- บาท ยอดเงินฝากรวมแล้ว 3,964,392,816.86 บาท รวมทั้ง 2 รายการ 

7,541,162,256.86 บาท  สหกรณ์อาจนำเงินไปลงทุนแสวงหาผลประโยชน์โดยการปล่อยเงินกู้ให้

แก่สมาชิก ปรากฏว่าจำนวนเงินปล่อยเงินกู้ ข้อ 4  การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก หน้า 117  

ประมาณ 6,000 ล้านบาท  แล้วเงินที่เหลือกว่า 1,000 ล้านบาท นำไปหาผลประโยชน์อย่างไร   

ผลตอบแทนเป็นอย่างไร 

 คุณสังวาลย์  กิตติวีระนุกูล  กรรมการและเลขานุการ  ชี้แจงว่า ในส่วนของสหกรณ์

นอกจากเงินรับฝาก ทั้ง 2 ประเภท และยอดทุนเรือนหุ้นแล้ว  ยังมีเงินที่กู้มาจากธนาคารออมสิน 

500 ล้านบาท และยังมีตั๋วสัญญาใช้เงินบุคคลทั่วไปด้วย เมื่อรวมกันแล้วจะมียอดใกล้เคียงกับ

สินทรัพย์ ประมาณ 8,563 ล้านบาท  

 คุณอุษา  ชื่นจิตต์  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ยอดที่รายงานเป็นยอดที่จ่ายเงินกู้

เพิ่มระหว่างปี 5,948,610,632.30 บาท แต่ยอดเงินกู้คงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 

8,500 ล้านบาท   ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับสินทรัพย์ของสหกรณ์ฯ 

 คุณพุทธพร  จูวงส์  สมาชิกเลขที่ 00416-2 ขอตั้งข้อสังเกตว่า หน้า 118  ข้อ 6   

ผลประกอบการ รายได้เพิ่มมากขึ้น แต่รายจ่ายก็เพิ่มขึ้นมาก มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง 

 ประธานที่ประชุม  ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายหลักคือดอกเบี้ยเงินฝากให้กับสมาชิก และมอบหมาย

ให้เลขานุการ ในการลงหนังสือรายงานผลการดำเนินงานในปีต่อไปให้เพิ่มยอดรวมเงินกู้คงเหลือ   

ณ สิ้นปี ลงในท้ายตาราง ข้อ 4 การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก หน้า 118 ด้วย 
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 คุณจักรพรรดิ  นิยมจันทร์  สมาชิกเลขที่ 09082-6  ขอให้สหกรณ์แสดงรายการสำคัญ 

เช่น รายการกู้เงิน  ยอดเงินกู้คงเหลือ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้สมาชิกได้มีข้อมูลประกอบ  

การพิจารณารายละเอียดได้มากขึ้น 

 ประธานที่ประชุม  รับข้อเสนอแนะของคุณพุทธพร  จูวงส์ และคุณจักรพรรดิ นิยมจันทร์ 

โดยมอบหมายฝ่ายจัดการดำเนินการตามที่สมาชิกเสนอแนะในการประชุมใหญ่ครั้งต่อไป และถามที่

ประชุมว่ามีผู้ใดจะสอบถามหรือเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีขอแจ้งผลการดำเนินงาน ประจำปี 

2556 ตามที่รายงานแล้ว 

 มติที่ประชุม  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556 

 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติงบประมาณของสหกรณ์ ประจำปี 2557 

 ประธานที่ประชุม  เชิญคุณวสันต์  มีชัย  กรรมการและเหรัญญิก  นำเสนอ 

 คุณวสันต์  มีชัย  กรรมการและเหรัญญิก  นำเสนอพิจารณาอนุมัติงบประมาณของสหกรณ์ 

ประจำปี 2557  เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ได้ใช้จ่ายตามรายละเอียดในหนังสือ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2556  หน้า  18-38  ดังนี้ 

             หมวดค่าใช้จ่าย                           ปี 2556                      ปี 2557 

 1. หมวดเงินเดือน 12,220,000.00 13,118,000.00 

 2. หมวดค่าตอบแทน 2,266,800.00 2,372,500.00 

 3. หมวดค่าใช้จ่ายทั่วไป 16,488,600.00 19,583,600.00 

 4. หมวดค่าวัสดุ 700,000.00 807,000.00 

 5.  หมวดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 800,000.00 800,000.00 

                     รวม 32,475,400.00 36,681,100.00 

 6. หมวดค่าครุภัณฑ์ 3,343,500.00 4,449,000.00 

                 รวมทั้งสิ้น 35,818,900.00 41,130,100.00 

 ประธานที่ประชุม  สอบถามว่ามีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ 

 คุณจักรพรรดิ  นิยมจันทร์  สมาชิกเลขที่  09082-6 สอบถาม ดังนี้ 

 1. ทำไมต้องแจกของที่ระลึกให้กับสมาชิกที่มีเงินฝาก เนื่องจากสหกรณ์ได้จ่ายดอกเบี้ยสูง

แล้ว 

 2. สหกรณ์ควรดำเนินการหาวิธีการอย่างไรในการเชิญชวนให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่

โดยพร้อมเพรียงกัน 

 ประธานที่ประชุม  ชี้แจงว่าสหกรณ์ได้แจกพระจำนวน 200 องค์ ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วม

ประชุมใหญ่  และจะนำประเด็นการหาวิธีการเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ไปพิจารณาต่อไป 

 คุณพุทธพร  จูวงส์  สมาชิกเลขที่  00416-2  สอบถามว่า 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
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 1. ค่าน้ำมันรถยนต์ตั้งไว้สูงมาก ขอเสนอให้ตัดค่าน้ำมันออกไป 

 2. ขอเสนอให้ขายรถตู้ และนำเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่ารถ 

 3. ระบบสื่อสารกับสมาชิกทาง Internet และ Intranet ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

 ประธานที่ประชุม  ชี้แจงว่าสหกรณ์จำเป็นต้องใช้รถเป็นประจำ ในการเดินทางไปเยี่ยมชม  

ดูงานสหกรณ์อื่นหรือหน่วยงานภายนอก สำหรับช่องทางการสื่อสารกับสมาชิกทาง Intranet    

และ Internet  จะรับไปพิจารณา 

 ประธานที่ประชุม  ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณของสหกรณ์ ข้อ 3.8 ค่าใช้

จ่ายในวันประชุมใหญ่ก่อน เพื่อที่จะได้จ่ายเงินค่าพาหนะให้แก่สมาชิกที่ใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว และได้

เข้าแถวรอการจ่ายเงินอยู่ในขณะนี้ โดยมีการปรับเพิ่มค่าพาหนะจาก 700 บาท เป็น 800 บาท  

 มติที่ประชุม  มีมติอนุมัติตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ 

 คุณจักรพรรดิ  นิยมจันทร์   สมาชิกเลขที่ 09082-6  ขอตั้งข้อสังเกตว่า 

 1.  หมวดครุภัณฑ์ที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความทันสมัย มีการนำ

ระบบ wiless มาใช้แล้ว ซึ่งจะอำนวยความสะดวกได้ดีกว่า และหากต้องการความช่วยเหลือด้านนี้ 

พนักงานธนาคารออมสินที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ มีความรู้ ความสามารถทางด้านนี้ ก็สามารถ

ช่วยเหลือสหกรณ์ได้ 

 2.  ระบบควิ  มคีวามจำเปน็ตอ้งใชห้รอืไม ่เพราะบางชว่งเวลาสมาชกิทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารไมม่าก 

 3.  ค่าพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์  ควรพัฒนาให้เป็นระบบที่ดีๆ จะได้ไม่ต้องเสนอตั้ง

งบประมาณกันบ่อยๆ  และปัจจุบันสหกรณ์อื่นมีการเชื่อมโยงเข้ากับ ATM  ของธนาคารแล้ว สหกรณ์

ได้มีแนวคิดเรื่องนี้บ้างหรือไม่แล้วถ้าจะดำเนินการจริง งบประมาณที่ตั้งไว้จะเพียงพอหรือไม่ และ

ต้องการของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อรองรับการพัฒนาดังกล่าวไว้เลยหรือไม่ 

 ประธานที่ประชุม  ชี้แจง 

 1. ระบบคิว ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสมาชิกมีความพึงพอใจ  ในการ

รองรับโครงการเงินฝากต่างๆ  จ่ายชำระเงินกู้ และอื่นๆ   

 2. การพัฒนาโปรแกรม  งบประมาณที่ตั้งไว้เมื่อปีที่ผ่าน ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก

โปรแกรมเดิมมีความล้าสมัย  สหกรณ์จึงได้ไปศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท.จำกัด และ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด  ซึ่งได้จัดทำโปรแกรมแบบ on web คณะกรรมการ

พิจารณาแล้วเห็นว่าระบบดังกล่าวดีและเกิดประโยชน์แก่สหกรณ์  จึงได้นำมาพัฒนาโปรแกรมของ

สหกรณ์ และต่อไปจะสามารถเชื่อมโยงเข้าระบบ ATM  และดูรายละเอียดส่วนตัวผ่านรหัสของตนเอง

ได้  คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปลายปี 2557 

 คุณจักรพรรดิ  นิยมจันทร์  สมาชิกเลขที่ 09082-6  ตามที่ประธานที่ประชุมได้ชี้แจง  

เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมใหม่ของสหกรณ์ ซึ่งหมายความว่าสหกรณ์ยังไม่ได้เตรียมอุปกรณ์

เครือข่ายสื่อสารในการเชื่อมต่อกับหน่วยงานภายนอก  อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยต่างๆ    

ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วต้องมีการทดสอบระบบด้วย 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 
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 ประธานที่ประชุม  ชี้แจงว่า สหกรณ์ได้เชิญสมาชิกผู้มีความรู้ของธนาคารออมสินมาร่วมใน

การพัฒนาระบบของสหกรณ์ด้วยคือ คุณอมรพรรณ  เหมือนจันทร์เชย  และคุณเทิดศักดิ์  ฉอ้อนศรี  

มาร่วมกันประชุม กำหนด TOR  แต่ขบวนการต่างๆ คงต้องมีการประชุมหารือกันอีกในโอกาสต่อไป 

และในโอกาสนี้จะขอเชิญคุณจักรพรรดิฯ  ร่วมพิจารณาในรายละเอียดด้วย หากได้ข้อสรุปอย่างไร

แล้วจะได้นำเสนอขอพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ปี 2558 ต่อไป 

 คุณพุทธพร  จูวงส์  สมาชิกเลขที่  00416-2  ขอเสนอ ดังนี้ 

 1. นำงบการเงิน และงบประมาณ ลงเผยแพร่ทางระบบ Intranet และ Internet  ให้สมาชิก  

  ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่ เพื่อให้สมาชิกได้ศึกษารายละเอียดก่อน 

 2. เห็นควรจัดซื้อเก้าอี้ให้เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์การเงินใหม่ เนื่องจากตัวเล็ก นั่งไม่สบาย  

 3. เห็นควรเปลี่ยนประตูหน้าสหกรณ์ใหม่ เนื่องจากการปิด-เปิดไม่สะดวกเพราะสมาชิก  

  หลายท่านเปิดแล้วไม่ปิด จึงทำให้มีแสงแดดสะท้อนกลับมาที่หน้าเคาน์เตอร์  และควรให้  

  มีการกรองแสงให้มากกว่านี้ 

 4. แบบฟอร์มเงินฝาก ถอน  ขอให้ตัดช่องสี่เหลี่ยมที่เขียนเลขที่บัญชีออกไป เนื่องจากช่องมี  

  ขนาดเล็ก เขียนแล้วจำนวนช่องไม่ตรงกับจำนวนเลข 

 คุณจักรพรรดิ  นิยมจันทร์  สมาชิกเลขที่ 09082-6  สอบถามว่าสหกรณ์ได้ตั้ง

งบประมาณไว้รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น เหตุการณ์ Shutdown Bangkok ในเรื่องนี้ไว้หรือไม่   

จะได้ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติงบประมาณไว้ 

 คุณพุทธพร  จูวงส์  สมาชิกเลขที่ 00416-2  สอบถามว่า สหกรณ์ตั้งงบประมาณ  

ค่ารับรองสำนักงานไว้สูงมาก  เพราะสาเหตุใด และเกี่ยวเนื่องกับค่าเบี้ยประชุมที่คณะกรรมการ

ดำเนินการปรับเพิ่มให้แก่สมาชิกด้วยหรือไม่ 

 ประธานที่ประชุม  ชี้แจงว่า  ค่าเบี้ยประชุมที่ปรับเพิ่มให้สมาชิกจาก 700 บาท เป็น 800 

บาท ไม่เกี่ยวกับการปรับค่าเบี้ยประชุมให้กับคณะกรรมการดำเนินการ และงบประมาณที่ตั้งไว้ 

สำหรับรับรองผู้มาเยี่ยมชมสหกรณ์ หรือสหกรณ์ไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น และซื้อของใช้

ต่างๆ  และกล่าวว่าถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นอีก จึงขออนุมัติงบประมาณของสหกรณ์ 

ประจำปี 2557 ตามที่เสนอ 

 มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ ประจำปี 2557 ตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ 

และค่าใช้จ่ายใดๆ หากไม่พอจ่ายให้เฉลี่ยจ่ายได้ทั้งหมด ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ 

 

วาระที่ 6  รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ  

 ประธานที่ประชุม  เชิญคุณอุษา  ชื่นจิตต์  หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการ  เป็นผู้รายงาน 

 คุณอุษา  ชื่นจิตต์  หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการ   เสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการ 

ประจำปี 2556  ดังนี้ 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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ปี 2556             ปี 2555

                       เพิ่ม/(ลด)  

                จำนวน         % 

 จำนวนสมาชิก (ราย)  16,157   14,847   1,310   8.82  

 ทุนดำเนินงาน (บาท)  8,563,899,333.40   7,165,743,944.40   1,398,155,389.00   19.51  

 รายได้ทั้งสิ้น (บาท)  398,630,364.32   317,024,791.56   81,605,572.76   25.74  

 ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น (บาท)  193,838,301.83   137,460,109.09   56,378,192.74   41.01  

 กำไรสุทธิ (บาท)  204,792,062.49   179,564,682.47   25,227,380.02 14.05   

 ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้า

และคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด สำหรับ  

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งข้าพเจ้าและคณะได้ทำการตรวจสอบและรายงานผลการ  

ตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน นั้น 

 จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำปี โดยสรุปดังนี้ 

 1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

  เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินงาน 

  เพื่อได้ทราบฐานะทางการเงินของกิจการ 

  เพือ่ตรวจสอบการปฏบิตังิานเกีย่วกบัการบญัช ีการควบคมุการเงนิ และการปฏบิตังิานทัว่ไป 

  เพื่อตรวจสอบด้านการลงทุน ด้านสินเชื่อ การรับฝากเงิน และหนี้สิน 

  เพื่อตรวจสอบด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสหกรณ์ 

  เพือ่ตรวจสอบการดำเนนิการอืน่ๆ ของสหกรณ ์รวมถงึการประเมนิความเพยีงพอของระบบ 

  การควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงตามหลักการมาตรฐาน 

 2. ขอบเขตของการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ 

  ตรวจสอบการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 

  ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 

  ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกำหนดของสหกรณ์ 

  ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนงานและงบประมาณที่  

  กำหนดไว้ 

  ตรวจสอบวิเคราะห์งบการเงิน 

 

 3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 
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ประเภทเงินกู้

                      ปี 2556                                      ปี 2555 

                  จำนวน (ราย)   จำนวนเงิน (บาท)     จำนวน (ราย)     จำนวนเงิน (บาท) 

 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 10,831 1,000,001,292.30 6,442 424,061,941.59 

 เงินกู้สามัญ 4,898 4,317,776,340.00 5,298 4,756,383,922.90 

 เงินกู้พิเศษ 276 625,633,000.00 226 524,378,152.25  

 เงินกู้สวัสดิการเคหะ- 

 เจ้าหน้าที่ 2 5,200,000.00 14 21,209,700.61 

          รวม 16,007 5,948,610,632.30 11,980 5,726,033,717.35 

 ผลการดำเนินงานปี 2556 สหกรณ์มีทุนดำเนินงานเพิ่มขึ้น 1,398.15  ล้านบาท  หรือ 

19.51% รายได้เพิ่มขึ้น 81.61 ล้านบาท หรือ 25.74% ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 56.38 ล้านบาท หรือ 

41.01 % กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 25.23 ล้านบาท หรือ 14.05%      

 

 ด้านบัญชี 

  สหกรณ์ยังคงจัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชีสากล เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์ มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งตามข้อกำหนด การจัดทำบัญชี

ของสหกรณ์เป็นระเบียบเรียบร้อยดี มีหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วนสมบูรณ์ ระบบบัญชี

สามารถตรวจสอบได้มีความถูกต้องน่าเชื่อถือและรวดเร็วเป็นปัจจุบัน โดยได้นำระบบคอมพิวเตอร์

มาช่วยในการบันทึกและประมวลผล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ของ

กิจการอย่างพอเพียง อีกทั้งมีระบบ Double Check, Reconcile ฯลฯ ตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น 

 ด้านการเงิน 

  สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 0.00 บาท เป็นไปตาม

ระเบียบ ว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งกำหนด

ให้มีเงินสดคงเหลือไม่เกิน 200,000 บาท  

 ด้านสินเชื่อ 

  สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี (เปรียบเทียบกับปี 2556 กับปี 2555) 

ลูกหนี้คงเหลือ 8,507,524,381.26 บาท แยกเป็น 

 ลูกหนี้-ปกติ 8,499,282,900.55 บาท 

 ลูกหนี้ตามคำพิพากษา           8,241,680.71 บาท 

 ผลการดำเนินงานสินเชื่อ ตลอดปี 2556 มีการอนุมัติสินเชื่อรวม 5,948,610,632.30 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 222,576,914.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.89   สำหรับ

ดอกเบี้ยรับจากการดำเนินงานด้านสินเชื่อปี 2556 รวม 397.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555   

ซึ่งมีดอกเบี้ยรับ 316.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 81.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.71 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 35 



 มิติทางการเงิน รอบปี 2556 

 คุณภาพสินทรัพย์  เงินทุนดำเนินงานส่วนใหญ่ลงทุนไปกับการให้สินเชื่อมากที่สุด 

8,507.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.34 ของสินทรัพย์ทั้งหมด มีสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

(NPLs) ต่ำ สหกรณ์มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบ  

นายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้ และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544  

และมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ร้อยละ 2.39 

 ความสามารถในการทำกำไร   สำหรับปี 2556  มีกำไรสุทธิจำนวน 204.79 ล้านบาท   

มีรายได้รวมเฉลี่ยต่อสมาชิก 24,672.30 บาทต่อคน ค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ยต่อสมาชิก 11,997.17 

บาทต่อคน และมีกำไรเฉลี่ยต่อสมาชิก 12,675.13 บาทต่อคน สูงกว่าปี 2555 (12,094.34 บาท

ต่อคน) 

 

 การบริหารความเสี่ยง 

 สหกรณ์ออมทรัพย์มีความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk) ต่ำ เนื่องจากสมาชิกเป็นพนักงาน

มีรายได้ประจำ แต่มีปัจจัยเสี่ยงภายนอกจากอัตราดอกเบี้ยที่มีการเคลื่อนไหวขึ้นลงบ่อยครั้งใน

ระหว่างปี ซึ่งต้องติดตามดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกับความพยายามในการสร้างวินัย

ทางการเงินให้แก่สมาชิก อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 สภาพคล่องของสหกรณ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง   

ซึง่เปน็ผลกระทบจากนโยบายการขยายวงเงนิและการผอ่นปรนเงือ่นไขการใหส้นิเชือ่แกส่มาชกิ ดงันัน้ 

สหกรณ์ควรมีการบริหารจัดการด้านสภาพคล่อง โดยคำนึงถึงความมั่นคงเป็นประการสำคัญ และ

ปัจจัยอื่นๆ รองลงมา เช่น การเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่สมาชิก 

นอกจากนั้นควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจใหม่ และมีการนำเทคนิคหรือกลไกทางตลาด        

มาใช้ในการให้บริการแก่สมาชิก 

 

 คุณภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 จากการสำรวจข้อมูล พบว่า โดยภาพรวมคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์

ส่วนใหญ่มีระดับดี - ดีมาก ในรอบปี 2556 สหกรณ์ได้มีการแบ่งโครงสร้างส่วนงาน   

ปรับกระบวนการทำงาน และพัฒนาคณะกรรมการดำเนินการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่

อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเชื่อมโยงข้อมูลเกือบครบทุกมิติ   

เพื่อให้มีข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ การกำหนดนโยบายและแผนงาน การบริหารงานที่ถูกต้อง   

ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ และมีการพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จนได้รับ

เกียรติบัตรในฐานะ สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

โดยต่อเนื่อง   

 อนึ่ง ข้อตรวจพบอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่คาบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป (Operation) ซึ่งได้

รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนเป็นข้อคลาดเคลื่อนแต่เพียงเล็กน้อย

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 
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เท่านั้น ได้มีการเร่งรัดติดตามผลและรายงานผลการติดตามโดยฝ่ายจัดการตามข้อเสนอแนะ  

ทุกประการ 

 โดยตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1.  จำนวนรายในการปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน ค่อนข้างจะเพิ่มสูงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิด

จากสหกรณ์ขยายวงเงินกู้ฉุกเฉินเพิ่มขึ้น แล้วมีการผ่อนผันเงื่อนไขการผ่อนชำระภายในเดือน   

เป็นการขยายเวลาชำระภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป ทำให้สมาชิกใช้วิธีการกู้ฉุกเฉินดังกล่าว  

เพิ่มมากขึ้น ผู้ตรวจสอบกิจการได้รายงานต่อคณะกรรมการดำเนินการแล้วว่าอาจจะส่งผลกระทบกับ

ปัญหาคุณภาพหนี้ในอนาคตได้ 

 2.  เรื่องอัตราส่วนสภาพคล่อง ณ สิ้นปี 2556 อยู่ที่ 0.16 เป็นความเสี่ยงที่ลดลงอย่าง

ต่อเนื่อง แต่เป็นความเสี่ยงที่รับได้  จึงขอให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาในเรื่องนี้ด้วย 

เนื่องจากตอนนี้สหกรณ์กำหนด Spread ระหว่างเงินกู้ และเงินฝากค่อนข้างต่ำ การขยายวงเงินกู้  

เพื่อให้ส่งผลถึงกำไรสุทธิ และขยายค่อนข้างมากอาจจะส่งผลให้สภาพคล่องลดลง  แต่ถ้าลดลง

มากกว่านี้ จะส่งผลกระทบกับความมั่นคงของสหกรณ์ได้ 

 3.  ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556  สมาชิกได้สอบถามและแสดงความเป็นห่วง

เรื่องการ Back up ข้อมูลของสหกรณ์ว่ามีสำรองไว้หรือไม่  คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ประสานงานกับ

คณะกรรมการดำเนินการและ ฝ่ายจัดการแล้ว ได้รับแจ้งว่ามีการดำเนินการ Backup ข้อมูลของ

สหกรณ์ตามที่สมาชิกเสนอเรียบร้อยแล้ว และได้รับทราบมาว่าสหกรณ์จะดำเนินการพัฒนา

โปรแกรมใหม่ โดยจะดำเนินการ  2 รอบ ซึ่งระบบใหม่จะรองรับในเรื่องดังกล่าวไว้ด้วยแล้ว 

 คุณไพบูลย์  ตีรกานนท์  สมาชิกเลขที่ 05481-1 กล่าวว่าผู้ตรวจสอบกิจการเป็นที่พึ่งของ

สมาชิก จึงขอให้คณะนี้ตรวจสอบด้วย เนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการชุดนี้ กระทำการที่ไม่เป็นไป

ปกติ เช่น 

 1.  การเลื่อนวาระการประชุมโดยการนำวาระพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ปี 2557 มานำ

เสนอที่ประชุม เพื่อขออนุมัติก่อนที่จะมีการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2556  การบันทึก

รายงานการประชุมเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะเสนอให้เลื่อนวาระการประชุม เพราะจะเป็นพฤติกรรมที่

ส่งเสริมให้สมาชิกไม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจะต้องเป็นผู้พิจารณาการกำหนดวาระ

ไม่ใช่สมาชิกเสนออะไรก็ปฏิบัติตาม 

 2.  การปรับค่าเบี้ยประชุมของสมาชิกจาก 700.- บาท เป็น 800.- บาท  สมาชิกท่านใด

เป็นผู้เสนอ   

 คุณอุษา  ชื่นจิตต์  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ชี้แจงว่าให้คุณไพบูลย์ฯ เสนอว่าค่าเบี้ยประชุม   

ควรจะกำหนดขั้นต่ำเท่าไร เพราะไม่เช่นนั้นจะสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ 

 คุณไพบูลย์  ตีรกานนท์  สมาชิกเลขที่ 05481-1 สอบถามว่าผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระ

การดำรงตำแหน่งหรือไม่  และมีการเว้นวรรคหรือไม่ 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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 คุณอุษา  ชื่นจิตต์  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ชี้แจงว่าวาระการดำรงตำแหน่งของผู้ตรวจสอบ

กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด อยู่ในตำแหน่งคราวละ 1 ปี โดยมีการ

เลือกตั้งทุกปี ซึ่งน้อยกว่าสหกรณ์อื่นที่อยู่ในตำแหน่ง 3 - 4  ปี   

 คุณไพบูลย์  ตีรกานนท์   สมาชิกเลขที่ 05481-1  สอบถามผู้ตรวจสอบกิจการ  ดังนี้ 

 1. มีความเห็นอย่างไรกับการที่คณะกรรมการดำเนินการเลื่อนวาระการประชุมใหญ่ 

 2. การจัดโครงการฝึกอบรมศึกษางบการเงินของสหกรณ์ให้กับสมาชิก 

 3.  สหกรณ์เอาเงินที่ไหนมาจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิก 

 คุณอุษา  ชื่นจิตต์  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ชี้แจง 

 1.  การเลื่อนวาระการประชุม  เป็นอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการในการบริหารงาน

สหกรณ์ และนำเสนอที่ประชุมใหญ่ที่จะพิจารณา  ซึ่งผู้ตรวจสอบกิจการไม่สามารถก้าวก่ายได้ 

 2.  เรื่องการจัดโครงการฝึกอบรมศึกษางบการเงินของสหกรณ์  ผู้ตรวจสอบกิจการยินดีให้

ความร่วมมือในการให้ความรู้ หากสหกรณ์จัดโครงการฝึกอบรมศึกษางบการเงินของสหกรณ์ให้กับ

สมาชิกที่สนใจ และทราบว่า ได้มีการเปิดโครงการดังกล่าวแล้ว แต่สมาชิกให้ความสนใจน้อยมาก   

จึงไม่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าว 

 3.  สำหรับเงินสำรองไว้จ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน จากการตรวจสอบสหกรณ์มีการสำรอง

เงินไว้  300 ล้านบาท เพื่อจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ซึ่งจะแสดงในงบการเงินเดือนมกราคม 

2557 

 ประธานที่ประชุม  ชี้แจงว่า ขอรับผิดชอบในการเลื่อนวาระการประชุมครั้งนี้  ซึ่งอาจจะ

คลาดเคลื่อนไปจากความต้องการของสมาชิก แต่คุณจักรพรรดิฯ ได้เสนอให้เปลี่ยนวาระการประชุม

ดังกล่าวแล้ว 

 คุณไพบูลย์  ตีรกานนท์  สมาชิกเลขที่ 05481-1  แสดงความเป็นห่วงกับข้อความ  

ป้ายหาเสียงที่เกิดขึ้นที่มีข้อความโกง ไม่โกง  สมาชิกที่ไม่เข้าใจก็อาจจะหวั่นไหวไปกับป้ายหาเสียงที่

แสดงให้เห็นอยู่ทั่วไปได้ ในเรื่องนี้ผู้ตรวจสอบกิจการควรตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามันคืออะไร   

เพราะเป็นตัวแทนของสมาชิกที่มีอำนาจในการตรวจสอบกิจการอยู่แล้ว    

 ประธานที่ประชุม  ชี้แจงว่า การแสดงข้อความ หรือเอกสารลักษณะนี้ ควรเป็นหน้าที่ของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะต้องเข้ามาดูแล  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของสมาชิก เพราะ

ถ้าหากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ปฏิบัติอะไรที่แสดงถึงความไม่น่าไว้วางใจ สมาชิกสามารถ

ร้องขอให้เปิดประชุมใหญ่วิสามัญได้ 

 คุณอุษา  ชื่นจิตต์  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ชี้แจงว่า การตรวจสอบกิจการของแต่ละคณะ  

ไม่เหมือนกัน คณะนี้มีวิธีการตรวจอีกแบบหนึ่ง ซึ่งหากพบข้อผิดพลาดจะรายงานให้คณะกรรมการ

ดำเนินการทราบในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทุกเดือน  ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ  

ดำเนินการจะนำข้อเสนอไปพิจารณาหรือไม่  สหกรณ์มีผู้สอบบัญชีบุคคลภายนอกทำการตรวจสอบ

บัญชีอีกชั้นหนึ่งอยู่แล้ว  กับข้อความที่แสดงให้เห็นอยู่ทั่วไปนั้น  คณะผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้ว 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 
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ไม่มีรายการที่พบข้อผิดพลาด  หากพบข้อเสียหาย เราจะเสนอมาตรการแก้ไข ซึ่งก็ได้รับความ

ร่วมมือในการแก้ไขเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการดำเนินการชุดต่างๆ ที่ผ่านมา 

 คุณไพบูลย์  ตีรกานนท์  สมาชิกเลขที่ 05481-1  ในการระดมเงินฝากไม่ควรแข่งขันเรื่อง

เงินฝากกับธนาคารออมสิน  เห็นควรตั้งเป็นกองทุน เพื่อเลี่ยงการเปิดเงินฝากแข่งขันกับธนาคาร

ออมสิน 

 คุณอุษา  ชื่นจิตต์  ผู้ตรวจสอบกิจการ   ชี้แจงว่า ปัจจุบันสหกรณ์ให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

โครงการต่างๆ ในอัตราที่สูง  แต่เมื่อเทียบกับการหาเงินทุนสำหรับมาปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกแล้ว 

ต้นทุนการระดมเงินฝาก ยังต่ำกว่าแหล่งที่มาของการระดมทุนเรือนหุ้น หรือการกู้เงินจากสหกรณ์

พันธมิตร หรือธนาคารออมสิน ปัจจุบันสหกรณ์มีวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี 30 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 

Mor-1.75  ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง  อย่างไรก็ตามการระดมเงินฝากก็ยังมีต้นทุนที่ต่ำกว่า

การระดมเงินประเภทอื่น 

 คุณจักรพรรดิ  นิยมจันทร์  สมาชิกเลขที่ 09082-6 ขอให้ชี้แจงรายละเอียดในหนังสือ

รายงาน หน้า 117  ข้อ 2 ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.42  ข้อ 3  เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝาก

ออมทรัพย์พิเศษ  เพิ่มขึ้นร้อยละ 47.83   ว่าจะมีผลกระทบในระยะยาวอย่างไรหรือไม่ 

 คุณอุษา  ชื่นจิตต์  ผู้ตรวจสอบกิจการ ชี้แจง 

 ในฐานะสมาชิก ถ้ามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วจะนำเงินมาซื้อหุ้นพิเศษ ได้รับเงินปันผลในอัตรา

ร้อยละ 4.40 แต่หากมีความจำเป็นไม่สามารถถอนเงินมาใช้จ่ายได้ทันที  และอัตราเงินปันผลที่จะได้

รับก็จะอิงกับผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ณ สิ้นปีนั้นๆ แต่ถ้านำเงินไปฝากตามโครงการของ

สหกรณ์ ก็ไม่มีความเสี่ยง เพราะสามารถฝากถอนได้ตามปกติตามระยะเวลา ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติ  

ที่สามารถทำได้ 

 สำหรับสหกรณ์ ถ้าหากสมาชิกมีความต้องการกู้เงินมาก สหกรณ์ก็จะมีทางเลือก 3 ทาง คือ  

 - การระดมเงินจากสมาชิกในรูปทุนเรือนหุ้น    

 - การกู้เงินสหกรณ์พันธมิตรหรือหน่วยงานอื่น  

 - การระดมเงินออมในรูปของเงินฝากซึ่งเป็นการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกและสหกรณ์  

  จะมีต้นทุนที่ต่ำ   

 แต่สหกรณ์คงจะไม่เลือกบริหารทางใดทางหนึ่ง เพราะถ้าระดมเงินฝากอย่างเดียวก็จะมี

ความเสี่ยง หากสมาชิกมาถอนเงิน สหกรณ์ก็จะไม่มีสภาพคล่อง และถ้าระดมทุนเรือนหุ้น หรือกู้เงิน

จากหน่วยงานอื่นก็จะมีต้นทุนในการดำเนินงานที่สูง จึงเห็นว่าการระดมเงินฝากได้ประโยชน์ทั้ง

สมาชิกที่ได้ออมเงินและรับดอกเบี้ยที่สูง  กับสหกรณ์มีต้นทุนในการดำเนินงานที่ต่ำกว่าทางเลือกอื่น 

 คุณพุทธพร จูวงส์  สมาชิกเลขที่  00416-2 ขอฝากเรื่องการส่งหักค่าหุ้นรายเดือน เมื่อดู

เปอร์เซ็นต์การส่งหักค่าหุ้นรายเดือนแล้ว สมาชิกที่มีเงินเดือนน้อย มีเปอร์เซ็นต์การส่งหักค่าหุ้น  

รายเดือนสูงกว่าสมาชิกที่มีเงินเดือนมากถ้ากำหนดตัวเลขให้สมดุลกันได้จะทำให้ทุนเรือนหุ้นมีมาก

ขึ้น และควรกำหนดเปอร์เซ็นต์การส่งหัก ค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกบำนาญด้วยว่าควรจะส่งหัก

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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เท่าไร เพราะปัจจุบันไม่มีกำหนดตายตัว 

 ประธานที่ประชุม  ขอบคุณสมาชิกที่ให้ข้อเสนอแนะ และรับไปพิจารณา และได้ถามสมาชิก

ท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการตรวจสอบกิจการตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ 

 

วาระที่ 7  เสนอขออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2556 

 ประธานที่ประชุม  เชิญคุณศิลป์ชัย  รักษาพล  ผู้สอบบัญชี เป็นผู้รายงาน 

 คุณศิลป์ชัย  รักษาพล  ผู้สอบบัญชี กล่าวรายงานการตรวจสอบบัญชีในงบดุล งบกำไร

ขาดทุนงบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 

2555 และบทวิเคราะห์งบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2556 ตามรายละเอียดในหนังสือรายงาน  

ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 หน้า127 – 146   

 คุณพุทธพร  จูวงส์  สมาชิกเลขที่ 00416-2  สอบถามว่าจากบทวิเคราะห์เมื่อเทียบกับ

สหกรณ์อื่นแล้ว  ได้คะแนนเต็ม แต่พอมาดูสรุปโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเท่ากับหรือใกล้เคียง

กับค่าเฉลี่ยของสหกรณ์อื่นในระดับเดียวกัน ขอถามว่าถ้าสหกรณ์ต้องการได้ระดับดีมากต้องทำ

อย่างไร 

 คุณศิลป์ชัย  รักษาพล  ผู้สอบบัญชี  ชี้แจงว่าทุกข้อต้องได้  A  แต่สาเหตุที่สหกรณ์ออมสิน

ไม่ได้อยู่ในระดับดีมากเพราะสมาชิกมีการกู้มากกว่าการออม   

 คุณสรศักดิ์  พุทธรักษา  ที่ปรึกษาสหกรณ์  ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สหกรณ์ได้แก้ปัญหาไปบ้าง

แล้ว รวมถึงเป็นนโยบายของประธานกรรมการด้วย ที่พยายามจะหาวิธีการต่างๆ มาช่วยเหลือ

สมาชิกให้มีหนี้ลดน้อยลง ไม่ให้เกิดหนี้เสีย ในทางกลับกันสมาชิกเองก็พยายามรักษาเครดิตของ  

ตัวเองอยู่แล้ว 

 คุณพุทธพร จูวงส์  สมาชิกเลขที่  00416-2 สอบถามว่าทำไมเงินสำรองบำเหน็จ

เจ้าหน้าที่ลดลง เมื่อเทียบกับจำนวนเจ้าหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น มันควรจะเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ 

 คุณศิลป์ชัย  รักษาพล  ผู้สอบบัญชี  ชี้แจงว่า เป็นการคิดคำนวณของระบบการสอบบัญชี 

 ประธานที่ประชุม  ถามว่าสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเป็นอย่างอื่น  

หรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

 มติที่ประชุม  อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2556  ตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ 

 

วาระที่ 8  พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2556   

 ประธานที่ประชุม  เสนอการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี  2556  ดังนี้ 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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รายการ

                                             ปี 2556                  ปี 2555      

                    จำนวนเงิน(บาท)    ร้อยละ      จำนวนเงิน(บาท)      ร้อยละ 

                             ป. =4.35% 

                             ฉ. =4.35%  

                                     กำไรสุทธิ 204,792,062.49 100.0000 179,564,682.47 100.0000 

 การจัดสรร        

     1.  เป็นเงินทุนสำรองไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10  

   ของกำไรสุทธิ 20,479,206.25 10.0000 17,956,468.25 10.0000  

     2.  เป็นเงินค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ ร้อยละ 5   

   ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกิน  10,000  บาท 10,000.00 0.0049 10,000.00 0.0056  

  3.  เป็นเงินปันผลให้แก่สมาชิกร้อยละ 4.40  

   ของทุนเรือนหุ้น 147,879,334.21 72.2095 131,577,450.94 73.2758   

    4.  เป็นเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกร้อยละ 4.40   

   ของดอกเบี้ยรับ 17,268,528.56 8.4322 13,559,565.24 7.5514  

  5.  เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการ และเจ้าหน้าที่ 

   ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 6,749,925.39 3.2960 6,076,657.62 3.3841  

  6.  เป็นทุนรักษาระดับอัตราปันผลไม่เกินร้อยละ 2  

   ของทุนเรือนหุ้น 105,068.08 0.0513 40,000.00 0.0223  

     7.  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ10  

   ของกำไรสุทธิ 4,300,000.00 2.0997 3,000,000.00 1.6707 

     8.  เป็นทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 1,000,000.00 0.4883 344,540.42 0.1918 
 

     9.  เป็นกองทุนสวัสดิการสมาชิกไม่เกินร้อยละ 10   

   ของกำไรสุทธิ 7,000,000.00 3.4181 7,000,000.00 3.8983 

                           รวม 204,792,062.49 100.0000 179,564,682.47 100.0000 

 

 คุณพุทธพร  จูวงส์  สมาชิกเลขที่ 00416-2  สอบถามว่าโบนัสเจ้าหน้าที่ได้กี่เดือน  ขอให้

ช่วยดูแลเจ้าหน้าที่ ให้ดีด้วยเพราะเป็นองค์กรเล็ก เจ้าหน้าที่ไม่มีโอกาสก้าวหน้า 

 ประธานที่ประชุม   ชี้แจงว่าจ่ายโบนัสให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์จำนวน 5 เท่าของเงินเดือน 

และกำลังพิจารณาอัตรากำลังเนื่องจากงานสหกรณ์มีปริมาณงานเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะด้านสินเชื่อ 

และขณะนี้เปิดรับสมาชิกสมทบด้วย และถามว่าสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะ  

เป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

 มติที่ประชุม  อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2556  ตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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วาระที่ 9  พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ประจำปี 2557  

 ประธานที่ประชุม  เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน 

ประจำปี 2557 

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ข้อ 11 

 “ วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน

สำหรับปีหนึ่งๆไว้ตามที่จำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงานวงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

 ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม

หรือการค้ำประกันสำหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีก่อนไปพลาง ” 

 ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่  19  มกราคม  2556   อนุมัติวงเงินกู้

ยืมจำนวน 2,500,000,000.00 บาท  (สองพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)   

 สำหรับปี 2557 คณะกรรมการดำเนินการเสนอขออนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการ

ค้ำประกัน ประจำปี 2557 จำนวน 2,500,000,000.00 บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) 

เท่ากับปี 2556  เพื่อรองรับธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ และรักษาสภาพคล่อง

อย่างพอเพียง 

 คุณพุทธพร  จูวงส์  สมาชิกเลขที่  00416-2  สอบถามว่าสหกรณ์ใช้วงเงินกู้จนเต็ม

จำนวนตามที่ได้อนุมัติไว้หรือไม่ 

 ประธานที่ประชุม  ชี้แจงว่า สหกรณ์ไม่ได้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันเต็มจำนวน แต่ที่ได้

นำเสนอขออนุมัติไว้เพื่อเสริมสภาพคล่องเท่านั้น และถามว่าสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมี  

ข้อเสนอแนะเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

 มติที่ประชุม  อนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ในปี 2557  จำนวนเงิน 

2,500,000,000.00 บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) เท่าเดิมตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ 

 

วาระที ่10 พจิารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ีประจำป ี2557 และกำหนดคา่ธรรมเนยีมการสอบบญัช ี

 ประธานที่ประชุม  เชิญคุณปรีชา  กีรพิมล  รองประธานกรรมการคนที่ 1  เป็นผู้รายงาน 

 คุณปรีชา  กีรพิมล  รองประธานกรรมการคนที่ 1 รายงานตามรายละเอียดในหนังสือ

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ดังนี้ 

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  ข้อ 29 

 “ การสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง ” 

 คณะกรรมการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 7/2556  วันที่  16 กรกฎาคม 2556  ได้ร่วมกัน

พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกำหนดคุณสมบัติเงื่อนไขการตรวจบัญชี โดยผู้สอบบัญชีต้องเป็นผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การสอบบัญชี

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 
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 ลำดับ            บริษัท              บริษัทฯ เสนอ                          หมายเหตุ 

                                                    ราคา  

สหกรณ์  พ.ศ. 2542 และเพื่อให้การคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชี และกำหนด

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2557 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการดำเนินการ 

ประชุมครั้งที่ 7/2556 วันที่ 16 กรกฎาคม 2556 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

สหกรณ์ ประจำปี 2557  ประกอบด้วย 

 1. นายปรีชา   กีรพิมล        ประธานกรรมการ  

           2. นายปฏิภาณ    อนุสรณ์พานิช  กรรมการ 

 3. นายสันตริน   โกศล   กรรมการและเลขานุการ 

 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2557 ได้ร่วมกันพิจารณา

บริษัทผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของสหกรณ์ ประจำปี 2557 

จำนวน 4 บริษัทแล้ว โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการต่อรองราคาค่าธรรมเนียมฯ และสรุปรายละเอียด

การสอบบัญชีต่อไป   

 ฝ่ายจัดการได้ต่อรองราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีฯ เรียบร้อยแล้ว สรุปรายละเอียดฯ 

ดังนี้ 

 1  บริษัท สำนักงานสามสิบสี่  155,000.00 

  ออดิต จำกัด  

  โดยนายศิลป์ชัย  รักษาพล   

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ป.ชั้นสูง  

  (จุฬาฯ) CPIA 

  ทะเบียนเลขที่ 2954 

1. บริษัทฯ ยืนยันราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  

เท่าเดิม จำนวนเงิน 155,000.00 บาท โดยรวม  

ค่าใช้จ่ายในการขอคำยืนยันและสอบทานหนี้ เงิน

ฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ทั้งหมด 

จำนวน 2 ครั้งและตั๋วสัญญาใช้เงิน ทั้งหมด จำนวน 

1 ครั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 50,000.00 บาท ไว้

เรียบร้อยแล้ว แบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมฯ เป็น 3 งวด 

ดังนี้ 

- งวดที่ 1 เดือนสิงหาคม 2557 ร้อยละ 30 

- งวดที่ 2 เดือนธันวาคม 2557 ร้อยละ 30 

- งวดที่ 3 เมื่อเสร็จและส่งมอบรายงานการสอบบัญชี

แล้วร้อยละ 40 

2. ระยะเวลาการเข้าตรวจสอบผู้สอบบัญชีจะเข้า  

ตรวจสอบอย่างน้อย  ปีละ 5 ครั้ง ๆ ละไม่น้อยกว่า   

5 วันทำการพร้อมผู้ช่วยฯ ไม่น้อยกว่า 3-5 คน  ทุกครั้ง 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 43 



 2 สำนักงานสอบบัญชีสุคนธ์ 172,000.00 

  โดยนางสาวสุพรรณี  แสนสว่าง  

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต                                    

  ทะเบียนเลขที่ 4119     

1. บริษัทฯ ยืนยันราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  

เท่าเดิม จำนวนเงิน 172,000.00 บาท โดยไม่รวม  

ค่าใช้จ่ายในการขอคำยืนยันและสอบทานหนี้  เงินฝาก

ออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จำนวน 2 ครั้งและ

ตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 1 ครั้ง  

2. ระยะเวลาการเข้าตรวจสอบ  ผู้สอบบัญชีจะเข้าตรวจ

สอบอย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง และเข้าตรวจสอบจำนวน   

3  คน     

 3 สำนักงานบัญชี ที.เอส. 175,000.00 

  โดยนายธรรมราต  ศรีธรรม 

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต                                    

  ทะเบียนเลขที่ 1213   

1.  บริษัทฯ ยืนยันราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  

เท่าเดิม จำนวนเงิน 175,000.00 บาท โดยไม่รวมค่า

ใช้จ่ายในการขอคำยืนยันและสอบทานหนี้  เงินฝาก

ออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จำนวน 2 ครั้งและ

ตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวน 1 ครั้ง แบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมฯ 

เป็น 3 งวด ดังนี้ 

- งวดที่ 1 เดือนมิถุนายน 2557 ร้อยละ 30 

- งวดที่ 2 เดือนธันวาคม 2557 ร้อยละ 30 

- งวดที่ 3 เมื่อส่งมอบงบการเงินแล้ว           

2.  ระยะเวลาการเข้าตรวจสอบ 

 ผู้สอบบัญชีจะเข้าตรวจสอบอย่างน้อยปีละปีละ 3 

ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 3-5 วันทำการพร้อมผู้ช่วยฯ   

ไม่น้อยกว่า  2 คน     

 4 สำนักงานยู แอนด์ เอ 145,000.00 

  โดยนางอุบลรัตน์  โพธิ์กมลวงศ์ 

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต                                   

  ทะเบียนเลขที่ 10371   

บริษัทฯ เสนอราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จำนวน

เงิน 145,000.00 บาท โดยรวมค่าใช้จ่ายในการ  

ขอคำยืนยันและสอบทานหนี้ เงินฝากออมทรัพย์   

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จำนวน 2 ครั้งและ ตั๋วสัญญา 

ใช้เงิน จำนวน 1 ครั้ง ให้กับสมาชิกประมาณ  5,000 

คน ฝ่ายจัดการจึงได้แจ้งให้สำนักงานฯ ทราบว่า

สหกรณ์มีสมาชิกประมาณ 16,000 คน ทาง

สำนักงานฯ จึงได้ทำหนังสือขอยกเลิกข้อเสนอบริการ

สอบบัญชีเนื่องจากไม่สะดวกที่จะเข้าเสนอบริการ

สอบบัญชีต่อสหกรณ์ 

 ลำดับ            บริษัท              บริษัทฯ เสนอ                          หมายเหตุ 

                                                    ราคา  

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2557 ได้ร่วมกันพิจารณา

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี โดยวิธีตกลงราคาของทั้ง 4 บริษัทแล้ว  มีมติเห็นควรเลือกบริษัท 

สำนกังานสามสบิสี ่ออดติ จำกดั โดยนายศลิปช์ยั  รกัษาพล  ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต ป.ชัน้สงู (จฬุาฯ) 

CPIA ทะเบียนเลขที่ 2954เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด   

ประจำปี  2557 จำนวนเงิน 155,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยใช้

งบประมาณประจำปี 2557 หมวดค่าตอบแทน 2.4 ค่าสอบบัญชีบุคคลภายนอกซึ่งมีเหตุผล ดังนี้ 

 1.  บริษัทฯ เสนอราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2557  จำนวนเงิน 

155,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งมีราคาต่ำกว่าบริษัทฯ อื่นโดยมีคุณสมบัติ

และเงื่อนไขการตรวจบัญชีเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  

เรื่อง การว่าจ้างผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 

 2.  บริษัทฯ จะเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีละ 5 ครั้งๆ ละไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ 

พร้อมผู้ช่วย ไม่น้อยกว่า  3-5 คน ทุกครั้ง 

 3.  บริษัทฯ ยืนยันการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดทุนเรือนหุ้น ลูกหนี้ เงินฝากออมทรัพย์   

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษทั้งหมด จำนวน  2 ครั้ง และตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งหมด จำนวน 1 ครั้ง   

โดยจัดทำ 100% ของจำนวนสมาชิก และผู้ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งหมดในแต่ละรอบปีบัญชี 

 4.  บริษัทฯ มีประสบการณ์และผลงานการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ เป็นที่  

น่าเชื่อถือและสามารถให้คำแนะนำสหกรณ์เกี่ยวกับการบัญชีได้เป็นอย่างดี 

 5.  บริษัทฯ สามารถรับรองงบการเงินได้รวดเร็ว ตรงตามระยะเวลาที่สหกรณ์ต้องการ   

 คณะกรรมการดำเนินการ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่เสนอราคาดังกล่าว  

ข้างต้นแล้ว เป็นไปตามคำแนะนำของสำนักงานควบคุมการสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชี  

ภาคเอกชน (สคอ.) และคุณสมบัติที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด กำหนดไว้ 

เห็นควรว่าจ้าง บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด โดยนายศิลป์ชัย  รักษาพล  ผู้สอบบัญชี  

รับอนุญาต ป.ชั้นสูง (จุฬาฯ) CPIA ทะเบียนเลขที่ 2954 เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

ธนาคารออมสิน จำกัด  ประจำปี  2557  และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี  เป็นจำนวนเงิน 

155,000.00 บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)        

 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 และกำหนด

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เพื่อนำเสนอนายทะเบียนแต่งตั้งต่อไป 

 คุณพุทธพร  จูวงส์  สมาชิกเลขที่  00416-2 แจ้งว่าไม่ได้รับใบยืนยันยอด 3 ปี แล้ว   

ขอให้สหกรณ์ตรวจสอบที่อยู่ของสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน เพื่อจะได้จัดส่งเอกสารให้สมาชิกได้ถูกต้อง 

 ประธานที่ประชุม  ถามว่าสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเป็นอย่างอื่น  

หรือไม่ ถ้าไม่มี  ขอมติที่ประชุม 

 มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบคัดเลือกบริษัท สำนักงานสามสิบสี่ออดิต จำกัด   

โดยนายศิลป์ชัย  รักษาพล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ป.ชั้นสูง (จุฬาฯ ) CPIA ทะเบียนเลขที่ 2954  

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 45 



เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ประจำปี 2557  และ

กำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 155,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพัน

บาทถ้วน)  เป็นเอกฉันท์ 

 

วาระที่ 11  พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

 ประธานที่ประชุม  เชิญคุณสังวาลย์  กิตติวีระนุกูล  กรรมการและเลขานุการ  เป็นผู้เสนอ 

 คุณสังวาลย์  กิตติวีระนุกูล  กรรมการและเลขานุการ  นำเสนอ 

 ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ ได้มีคำสั่งที่ 702/2556 วันที่ 17 มิถุนายน 2556 เรื่อง   

ให้ยกเลิกระเบียบและประกาศนายทะเบียนสหกรณ์เกี่ยวกับผู้ตรวจสอบกิจการ จึงมีผลทำให้การเป็น  

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ไม่ต้องขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และยกเลิกการกำหนดระยะ

เวลาการดำรงตำแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการแล้ว นั้น 

 คณะกรรมการดำเนินการประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 ได้ร่วมกัน

พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2556  ข้อ 79. และ  

ข้อ 80 และให้นำเสนอ ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557  พิจารณาต่อไป ดังนี้ 

 

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  5) พ.ศ 2557 

ข้อ 79  ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุม

ใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก  

ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้าน

ธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ 

กฎหมาย การบรหิารจดัการ เศรษฐศาสตร ์

หรือการสหกรณ์ ในกรณีบุคคลธรรมดาไม่

เกินห้าคน กรณีเป็นนิติบุคคลให้มีจำนวน

หนึ่งนิติบุคคลโดยให้คำนึงถึงขนาดและ

ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ 

 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้ งกรรมการ

ดำเนินการหรือ ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่

ประจำในสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

ไม่ได้  

                 ข้อความเดิม                                 ข้อความใหม่                    เหตุผล 

ข้อ 79  ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุม

ใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอก

ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้  ความสามารถในด้าน

ธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ 

กฎหมาย การบรหิารจดัการ เศรษฐศาสตร ์

หรือการสหกรณ์ ในกรณีบุคคลธรรมดา

ไม่เกินห้าคน  กรณีเป็นนิติบุคคลให้มี

จ ำนวนหนึ่ งนิ ติ บุ คคล โดย ให้ ค ำนึ ง

ถึงขนาดและปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ 

 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการ

ดำเนินการหรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่

ประจำในสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

ไม่ได้  

เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งกั บ  

คำสั่ ง นายทะ เบี ยน

สหกรณ์ ที่ 702/2556 

เรื่อง ให้ยกเลิกระเบียบ

แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ น า ย

ทะเบียนสหกรณ์เกี่ยว

กับการตรวจสอบกิจการ 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดัง  

ต่อไปนี้ 

(1)  เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคล

ภายนอก หรือนิติบุคคลที่ได้รับเลือกตั้ง

จากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ หากเป็น

สมาชิกของสหกรณ์ต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้

ใน 1 ปีบัญชีที่ผ่านมา 

(2)  ผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการ

รับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชี

สหกรณ ์หรอืเคยเปน็ผูต้รวจการสหกรณ ์

ผู้สอบบัญชีภาครัฐ และได้รับการขึ้น

ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 

(3) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบ

บัญชีหรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่

รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์นั้น 

(4)  ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น 

(5)  ไม่เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของ

สหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น 

(6)  พ้นจากตำแหน่ งคณะกรรมการ

ดำเนินการสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

ทางบัญชีของสหกรณ์  

                 ข้อความเดิม                                 ข้อความใหม่                    เหตุผล 

ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดัง  

ต่อไปนี้ 

(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคล

ภายนอก หรือนิติบุคคลที่ได้รับเลือกตั้ง

จากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ หากเป็น

สมาชิกของสหกรณ์ต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้

ใน 1 ปีบัญชีที่ผ่านมา 

 

 

- 

 

 

 

(2) ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบ

บัญชีหรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่

รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์นั้น 

(3)  ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น 

(4)  ไม่เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของ

สหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น 

(5)  พ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการ

ดำเนินการสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 

ปีทางบัญชีของสหกรณ์  

ข้อ 80. การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบ

กิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการ มีวาระอยู่ใน

ตำแหน่งได้คราวละไม่เกิน 3 ปีทางบัญชี

ของสหกรณ์ เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วหาก

ยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  

คนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิม

ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบ

กิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งอีก

ได้  

ข้อ 80. การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบ

กิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระอยู่ใน

ตำแหน่งได้คราวละไม่เกิน 1 ปีทางบัญชี

ของสหกรณ์ เมื่อครบกำหนด เวลาแล้ว

หากยังไม่มีการเลือกตั้ งผู้ตรวจสอบ

กิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ  

คนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจ

สอบกิจการ ซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับ

เลือกตั้งอีกได้  

 คุณไพบูลย์  ตีรกานนท์  สมาชิกเลขที่  05481-1 สอบถามว่า สหกรณ์จะไม่ปฏิบัติตาม

ประกาศของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่กำหนดให้ผู้ตรวจสอบกิจการดำรงตำแหน่งจาก 3  ปี เป็น 1 ปี  

ใช่หรือไม่ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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 คุณรัชนีพร  พึงประสพ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1  

ขอชี้แจงว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้กำหนดรายละเอียดมาว่าผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระการดำรง

ตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี และต้องได้รับการอบรมเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการ   

มผีลบงัคบัใชก้บัทกุสหกรณ ์ แตป่รากฏวา่ประเทศไทยมสีหกรณก์วา่ 7,000 สหกรณ ์ และไมม่คีวาม 

พร้อมที่จะปฏิบัติตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ประกาศทุกสหกรณ์  สหกรณ์ขนาดเล็กจะพบปัญหา

หลายอย่าง เช่น ไม่มีผู้ตรวจสอบกิจการ  ไม่มีเงินและไม่มีเวลาที่จะไปอบรมในหลักสูตรที่กรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์กำหนด  สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ก็เปิดจัดอบรมแต่ก็ไม่ได้

รับความร่วมมือ พอเกิดปัญหาขึ้น นายทะเบียนสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงหารือสรุป

ร่วมกันถึงข้อจำกัดต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยพื้นฐานแล้วผู้ตรวจสอบกิจการของแต่ละสหกรณ์ย่อมเป็นผู้ที่มี

ความรู้ และให้ความไว้วางใจให้เข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบกิจการ ฉะนั้น นายทะเบียนสหกรณ์ได้มอบ

อำนาจให้แก้ไขปัญหา โดยยกเลิกการดำรงตำแหน่งจากคราวละ 3 ปี เป็น 1 ปี เหมือนเดิม  และ  

ไมต่อ้งเขา้รบัการอบรมกส็ามารถเปน็ผูต้รวจสอบกจิการสหกรณไ์ด ้ แตส่หกรณท์ีส่ามารถสง่ผูต้รวจสอบ 

กิจการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่หน่วยงานต่างๆ ฝึกอบรมได้  จึงขอกลับไปแก้ไขข้อบังคับให้

เหมือนเดิม 

 คุณไพบูลย์  ตีรกานนท์  สมาชิกเลขที่  05481-1  สอบถามว่า 

 1. ผู้สอบบัญชีมีข้อกำหนดในเรื่องระยะเวลาการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ หรือไม่  

 2. ผู้ตรวจสอบกิจการมีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาการสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการหรือไม่ 

 คุณรัชนีพร  พึงประสพ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 

ชี้แจง ดังนี้ 

 1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนหนึ่ง จะตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ได้ไม่เกิน 3 ปี 

 2. ผู้ตรวจสอบกิจการไม่มีข้อจำกัดในเรื่องการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ 

 ประธานทีป่ระชมุ ขอบคณุผูอ้ำนวยการสำนกังานสง่เสรมิสหกรณก์รงุเทพมหานคร พืน้ที ่ 1 

ได้ชี้แจงให้สมาชิกได้เข้าใจและถามว่าสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะเป็นอย่างอื่นหรือ

ไม่ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

 มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน 

จำกัด ตามที่เสนอ  เป็นเอกฉันท์ 

 

วาระที่ 12  เรื่องอื่นๆ 

 ประธานทีป่ระชมุ  ถามวา่สมาชกิทา่นใดจะสอบถามหรอืมขีอ้เสนอแนะเปน็อยา่งอืน่หรอืไม ่ 

 คุณพุทธพร  จูวงส์  สมาชิกเลขที่ 00416-2  สอบถามว่าสมาชิกที่ปฏิบัติงานตามสาขา

และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุมใหญ่ แต่ต้องการใช้สิทธิเลือกตั้งจะทำได้หรือไม่  ถ้าจะขยายไปเลือกตั้ง

ตามสาขา ตามเขต ตามภาค เหมือนสหภาพฯ สามารถทำได้หรือไม่ 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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 คุณรัชนีพร  พึงประสพ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1  

ชี้แจงว่า  การเลือกตั้งต้องเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่ ฉะนั้นถ้าจะมีการเลือกตั้งโดยการสรรหา อาจจะ

กำหนดระเบียบสรรหาโดยสรรหามาจากต่างจังหวัด แล้วเอาผลของการสรรหามานำเสนอในการ

ประชุมใหญ่ เพื่อสรรหาในที่ประชุมใหญ่ แต่ต้องกำหนดระเบียบว่าด้วยการสรรหาให้ชัดเจน และต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ให้ใช้วิธีสรรหาเสียก่อน และกล่าวต่อว่าปีที่ผ่านมาปิดประชุม

เวลา  23.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ไม่เหมาะสม สหกรณ์ต้องกำหนดระยะเวลาการเลือกตั้ง และเวลา  

ลงคะแนนให้ชัดเจน เช่น เวลา 7.00 -11.00 น. พอปิดหีบแล้วสมาชิกที่มาหลังปิดหีบจะไม่ได้รับ

เงินค่าเบี้ยประชุมถือว่าไม่ได้มาเลือกตั้ง  องค์ประชุมใหญ่ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก

หรือไม่น้อยกว่า 100 คน 

 โดยให้ข้อเสนอแนะและชี้แจงให้เกิดความชัดเจน ดังนี้ 

 1.  คณะกรรมการดำเนินการควรหาวิธีว่าจะทำอย่างไรให้สมาชิกเห็นความสำคัญของการ

เข้าร่วมประชุมใหญ่  

 - คณะกรรมการไม่จำเป็นต้องตอบทุกคำถามในที่ประชุม แต่ให้รับทุกเรื่องไปให้  

คณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่พิจารณา   

 - สมาชิกที่อยู่นอกห้องประชุม ไม่สามารถนับเป็นองค์ประชุมได้  นายทะเบียนกำหนดไว้

ว่าการประชุมผ่าน Video Conference ไม่นับเป็นองค์ประชุม 

 - การจ่ายค่าเบี้ยประชุมเพิ่มขึ้นจากเดิม ไม่ใช่จะจ่ายได้เลยต้องนำมาขอความเห็นชอบจาก

ที่ประชุมใหญ่ก่อน  และกรณีที่มีคำถามว่าถ้าสมาชิกขอเพิ่มค่าเบี้ยประชุมไปเรื่อยๆ คณะกรรมการ

ดำเนินการจะทำอย่างไร นั้น นายทะเบียนสหกรณ์ได้วินิจฉัยไว้ว่าการจ่ายค่าพาหนะต้องไม่เกิน  

ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการดำเนินการ  

 2. การจ่ายค่าเบี้ยประชุมหลังเสร็จประชุมแล้ว และแจกคูปองให้ไปรับค่าเบี้ยประชุม 

 คุณไพบูลย์  ตีรกานนท์  สมาชิกเลขที่  05481-1  สอบถามว่าถ้าจะเสนอให้เปลี่ยน

จำนวนการจ่าย  ค่าเบี้ยประชุมจาก 800.- บาท เป็น 2,000.- บาท  โดยใช้เสียงข้างมากจะทำได้

หรือไม่   

 คุณรัชนีพร  พึงประสพ  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1  

ชี้แจงว่า    ไม่สามารถกระทำได้แล้ว เพราะผ่านวาระการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ประจำปี 2557 

ไปแล้ว  และทราบว่าขณะนี้ได้ดำเนินการจ่ายเงินไปแล้ว   

 3. ทุนดำเนินงานของสหกรณ์ ชี้แจงคำถามของสมาชิกว่าทำไมกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงิน

ฝากสูงโดยหลักการคิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้กับสมาชิกต้องสูงกว่าสถาบันการเงินอื่น ขึ้นอยู่กับ

ศักยภาพของสหกรณ์นั้นๆ  เงินฝาก ที่ได้มาจะนำไปช่วยเหลือสมาชิกที่มีความเดือดร้อนโดยการให้กู้ 

ถือเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เงินให้กู้ก็จะเป็นแบบระยะสั้น(ฉุกเฉิน)  ระยะปานกลาง (สามัญ)  

ระยะยาว(พิเศษ) สหกรณ์ไม่ควรจัดตั้งกองทุนเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์หรือลงทุน

ตามมาตรา 62  คิดดอกเบี้ยให้ได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 19 เท่าน้ันนอกนั้นต้องทำการกฎหมาย 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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 4. มาตรฐานการสอบบัญชี ระบบบัญชีต้องเป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด  

สหกรณ์มี 7 ประเภท สหกรณ์การเกษตรมีมากที่สุด  สหกรณ์ออมทรัพย์มีประมาณ 1,000   

กว่าสหกรณ์ ระบบบัญชีของนายทะเบียนสหกรณ์ล่าช้า ไม่ทันเหตุการณ์ การที่จะกำหนดมาตรฐาน

การสอบบญัช ีตอ้งกำหนดใหค้รอบคลมุ ทกุประเภท และตอ้งไดร้บัการยอมรบั ผูส้อบบญัชภีาคเอกชน 

มีระบบบัญชีหลายเล่ม แต่ระบบบัญชีสหกรณ์ มี 1 เล่มเท่านั้น  สหกรณ์ที่มีทุนดำเนินงานไม่ถึง   

50 ล้านบาท กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะตรวจสอบให้ฟรี แต่ถ้าสหกรณ์ใดมีทุนดำเนินงานเกิน   

50 ล้านบาท ก็สามารถให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนมาดำเนินการได้ และผู้สอบบัญชีภาคเอกชนต้องไป

ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ด้วย   

 สหกรณ์ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  หากขาดทุนแสดงว่ามีการทุจริต  นายทะเบียนสหกรณ์จะ

จัดส่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่เข้าดูแลและตรวจสอบทุกๆ สหกรณ์   

 5.  วงเงินกู้ยืม  หรือการค้ำประกัน  เป็นวงเงินที่ที่ประชุมใหญ่ให้อำนาจคณะกรรมการ

ดำเนินการไว้เพื่อสามารถติดต่อขอเงินกู้จากภายนอกได้ วงเงินกู้ดังกล่าว เป็นเพียงการรักษา  

สภาพคล่องเท่านั้น 

 คุณไพบูลย์  ตีรกานนท์  สมาชิกเลขที่  05481-1 หากมีเรื่องร้องเรียนต่างๆ  ไปที่  

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ได้หรือไม่ 

 คุณรัชนีพร  พึงประสพ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1  

ชี้แจง ดังนี้ 

 1. ลำดับแรกร้องเรียนไปที่คณะกรรมการดำเนินการก่อน หากคณะกรรมการไม่ปฏิบัติตาม   

  สมาชิกมีสิทธิเข้าชื่อร้องต่อที่ประชุมใหญ่ให้พิจารณา 

 2. ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่ปฏิบัติหรือแก้ไขตามที่สมาชิกร้องเรียน นายทะเบียน  

  สหกรณ์ สั่งให้แก้ไขข้อบกพร่อง หากไม่ดำเนินการก็ถูกถอดถอน 

 คุณไพบูลย์  ตีรกานนท์  สมาชิกเลขที่  05481-1  ได้สอบถาม ดังนี้ 

 1. สหกรณ์มีโอกาสจะขยายสำนักงานให้กว้างขวางได้หรือไม่ 

 2. มีการจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือไม่ 

 3. การจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ กรณีเป็นสมาชิกต่อเนื่อง ขอให้เริ่มตั้งแต่ระยะเวลาเป็น  

  สมาชิก 20 ปี ขึ้นไป ซึ่งจากเดิมเริ่มที่การเป็นสมาชิกครบ 25 ปี 

 ประธานที่ประชุม   ชี้แจง 

 1. สหกรณ์ได้ศึกษารายละเอียดคอนโดที่จะเปิดใหม่หลังธนาคารออมสิน ซึ่งอาจเป็นราคาที่  

  สามารถซื้อได้ 

 2. อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้มีการพิจารณาการปรับอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ สำหรับการ  

  ปฏิบัติงานนอกเวลาหรือวันหยุดสหกรณ์ได้มีการจ่ายค่าล่วงเวลาให้ 

 คุณจิตตริกา  สุนทรารชุน   สมาชิกเลขที่  63011-9  สอบถามว่าทำไมสมาชิกบำนาญ  

กู้เงินสามัญต้องให้พนักงานที่ปฏิบัติงานปัจจุบันที่เป็นสมาชิกค้ำประกันร่วมด้วย 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 
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 1 นายศิริชัย วงศาโรจน์ 5225 สายงานบริหารทรัพย์สิน 

 2 นายวีระฉัตต์ ศรีสุวรรณ 3680 ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศ 

 3 นายศุภวิทย์ พลชนะ 4066 บำนาญ 

 4 นายสุรพล จันทรท่าจีน 4317 ฝ่ายพัฒนาหนี้ลูกค้าบุคคล 

 5 นายนิติภูมิ สุวรรณชัยรบ 3810 ฝ่ายบังคับคดี 

 6 นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช 3605 ฝ่ายบริหารงานกลาง 

 7 นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ 4087 สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย 

 8 นายลิขิต กลิ่นถนอม 3180 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 9 จ.ท.สมชาย นุตยางกูร 1624 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

 10 นายวิชิต ชอบพานิช 1968 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

 11 ดร.ประพนธ์ สุริวงษ์ 2270 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 12 นายสมชาย อาภรณ์พงษ์ 2248 เขตวัชรพล 

 13 ว่าที่ร.ต.สรรเพชญ ทองไทย 1737 สายงานบริหารทรัพย์สิน 

 14 นายสุวัฒน์ จันทรท่าจีน 2215 บำนาญ 

 15 ว่าที่ร.ต.เชษฐ์ชัย พฤทธิ์ลาภากร 1857 ฝ่ายสงเคราะห์ชีวิต 

 16 นางสมพรรษ เพ็งจันทร์ 1443 ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานและธรรมาภิบาล 

 ประธานที่ประชุม  ชี้แจงว่าเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และขอรับไปพิจารณา 

 คุณไพบูลย์  ตีรกานนท์  สมาชิกเลขที่ 05481-1  เสนอขอให้แจกของที่ระลึกให้สมาชิกที่

อยู่ร่วมประชุมในห้องนี้  

 ประธานที่ประชุม   ได้กล่าวว่าให้สมาชิกไปรับของที่ระลึกได้ที่สำนักงานสหกรณ์ 

 คุณจักรพรรดิ  นิยมจันทร์  สมาชิกเลขที่  09082-6  ฝากดูแลเรื่องเอกสารกรณีเกิด

เพลิงไหม้ และควรทำแผนฉุกเฉินไว้ด้วย 

 ประธานที่ประชุม  ได้กล่าวว่าถ้าไม่มีผู้ใดเสนอขอพักการประชุมใหญ่ไว้ก่อน เนื่องจากขณะ

นี้ยังมีการเลือกตั้ง ถึงเวลา 15.00 น.  โดยจะทำการรวมคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้ง โดยจะ

ปิดประชุมหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว และขอบคุณ

สมาชิก   ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ผู้สอบบัญชี  ผู้ตรวจสอบกิจการ 

ที่เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ 

 ประธานกรรมการการเลือกตั้ง  ประกาศปิดหีบเลือกตั้ง เมื่อเวลา 15.00 น. และให้

กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนำผลคะแนนการเลือกตั้งมาส่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง  

เพื่อทำการรวมคะแนน โดยทำการรวมคะแนนเสร็จสิ้นเวลา 16.30 น. และทำการประกาศผล  

การเลือกตั้ง ดังนี้ 

 1. ประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2557  ดังนี้ 

  1.1  กรรมการดำเนินการ 

 หมายเลข             ชื่อ – นามสกุล                 คะแนน                           สังกัด 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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 1 1 นายศิริชัย วงศาโรจน์ สายงานบริหารทรัพย์สิน 

 2 4 นายสุรพล จันทรท่าจีน ฝ่ายพัฒนาหนี้ลูกค้าบุคคล 

 3 7 นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ สายงานบริหารหนี้และกฎหมาย 

 4 3 นายศุภวิทย์ พลชนะ บำนาญ 

 5 5 นายนิติภูมิ สุวรรณชัยรบ ฝ่ายบังคับคดี 

 6 2 นายวีระฉัตต์ ศรีสุวรรณ ฝ่ายปฏิบัติการศูนย์สารสนเทศ 

 7 6 นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช ฝ่ายบริหารงานกลาง 

 

  2.2 ผู้ตรวจสอบกิจการ  

 001 นางอุษา ชื่นจิตต์  บำนาญ 

 002 นางสาวสอาดศรี สุรชัย สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค 

 003 นางบุหงา บำรุงเอื้อ ฝ่ายการบัญชี 

 004 นางสาวสุธีรา กฤษณจักราวัฒน์ ฝ่ายบริหารเงิน 

 005 นายบุญเชิด ชื่นจิตต์ บำนาญ 

  1.2  ผู้ตรวจสอบกิจการ เลือกตั้งโดยวิธียกมือในที่ประชุมใหญ่เป็นเอกฉันท์ 

 หมายเลข                ชื่อ – นามสกุล                                            สังกัด 

 หมายเลข                ชื่อ – นามสกุล                                            สังกัด 

 2. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ 

ประจำปี 2557 

  2.1 กรรมการดำเนินการ 

     ลำดับ    หมายเลขผู้สมัคร          ชื่อ – นามสกุล                          สังกัด 

 1 นางอุษา ชื่นจิตต์  บำนาญ 

 2 นางสาวสอาดศรี สุรชัย สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค 

 3 นางบุหงา บำรุงเอื้อ ฝ่ายการบัญชี 

 4 นางสาวสุธีรา กฤษณจักราวัฒน์ ฝ่ายบริหารเงิน 

 5 นายบุญเชิด ชื่นจิตต์ บำนาญ 

 มติที่ประชุม  มีมติรับรองผลการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการ

เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการเป็นเอกฉันท์ 

 สรุป  คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 25 ประจำปี 2557  วาระดำรงตำแหน่ง ดังนี้ 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 
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 ลำดับที่              ชื่อ - นามสกุล                    ดำรงตำแหน่ง          วาระที่/ปีที่ 

 1 คุณชุมพล พิมเสน ประธานกรรมการ  1/2 

 2 นายศิริชัย วงศาโรจน์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1  1/1 

 3 นายวุฒิพงษ์ ภิรมยาภรณ์ รองประธานกรรมการ คนที่ 2  1/1 

 4 นายสันตริน โกศล กรรมการและเหรัญญิก  2/2 

 5 นายสังวาล กิตติวีระนุกูล กรรมการและเลขานุการ  1/2 

 6 นายปรีชา  กีรพิมล กรรมการ  2/2 

 7 นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช กรรมการ  2/1 

 8 นายศุภวิทย์ พลชนะ กรรมการ  2/1 

 9 นายสุรพล จันทรท่าจีน กรรมการ  2/1 

 10 นายนิติภูมิ สุวรรณชัยรบ กรรมการ  1/1 

 11 นายโกศล รุจิวิวัฒนกุล กรรมการ  2/2 

 12 นายณัฐพัชร์ ยิ้มใหญ่ กรรมการ  2/2 

 13 นายอนุสรณ์ อนุวัฒน์นนทเขตต์ กรรมการ  1/2 

 14 นายสมเกียรติ ภิรมยาภรณ์ กรรมการ  1/2 

 15 นายวีระฉัตต์ ศรีสุวรรณ กรรมการ  2/1 

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

 

 ลงชื่อ...................................................... ประธานกรรมการ 

                 (นายชุมพล  พิมเสน) 

  

 ลงชื่อ...................................................... กรรมการและเลขานุการ 
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  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ดำเนินงานมาครบ  32  ปี แล้ว    

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สหกรณ์มีการพัฒนา ปรับปรุงและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับงาน

สหกรณ์อย่างต่อเนื่อง การบริหารงานยังคงยึดตามหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์   

โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิก สหกรณ์ยังคงให้ความสำคัญต่อการบริหารงานในด้านต่างๆ  

เช่น การบริหารเงินกู้  เงินฝาก สวัสดิการดูแลให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบความเดือดร้อน   

สรุปได้ดังนี้ 

1. สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ   

  1.1 สมาชิกสามัญ 

    สมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 15,453 คน 

    เข้าใหม่ จำนวน 1,227 คน 

    ออกจากสมาชิก จำนวน 322 คน 

    สมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 16,358 คน 

                เพิ่มขึ้น จำนวน  905 คน 

    คิดเป็นร้อยละ     5.85 

  1.2  สมาชิกสมทบ 

    สมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  704 คน 

    เข้าใหม่ จำนวน 548 คน 

    ออกจากสมาชิก จำนวน 262 คน 

    สมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 990 คน               

    เพิ่มขึ้น จำนวน 286 คน 

    คิดเป็นร้อยละ  40.62 

   

2. ทุนเรือนหุ้น 

  การถือหุ้นเป็นการออมทรัพย์ระยะยาว  สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นและชำระค่าหุ้นเป็น 

รายเดือน  ตั้งแต่เดือนแรกที่เป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือน ตามที่กำหนดไว้

ในระเบียบสหกรณ์ฯ  สมาชิกที่เล็งเห็นความสำคัญของการออมเงิน  สามารถถือหุ้นกับสหกรณ์ฯ ได้

ตามความประสงค์  แต่จะถือหุ้นในสหกรณ์ฯ  เกินกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดของสหกรณ์ฯ 

ไม่ได้  และจะถอนคืนในระหว่างที่ยังเป็นสมาชิกไม่ได้เช่นกัน 

  สหกรณ์ได้กำหนดให้สมาชิกสามารถซื้อหุ้นพิเศษได้โดยไม่จำกัดจำนวนเงิน และจำนวนครั้ง

ในการซื้อหุ้นพิเศษ  ในปี 2557 สมาชิกให้ความสำคัญต่อการออมในรูปของทุนเรือนหุ้น โดยจำนวน

ทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกสะสม ไว้ในสหกรณ์เพิ่มขึ้น ดังนี้ 
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 1 เงินกู้ฉุกเฉิน 1,420,834,624.32 13,986 

 2 เงินกู้สามัญทั่วไป 3,831,597,300.00 3,924 

 3 เงินกู้สามัญโดยใช้สมุดเงินฝากค้ำประกัน 315,286,348.66 409 

 4 เงินกู้สามัญหุ้นค้ำประกัน 210,563,032.73 658 

 5 เงินกู้สามัญกองทุนสำรองเลี้ยงชีพค้ำประกัน 184,142,000.00 93 

 6 เงินกู้พิเศษ 618,892,000.00 268 

 7 เงินกู้สวัสดิการเจ้าหน้าที่ 7,449,000.00 4   

                                รวม 6,588,764,305.71 19,342   

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  จำนวน 3,576,769,440.00 บาท 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน  3,928,411,970.00 บาท 

   เพิ่มขึ้น/ลดลง จำนวน 351,642,530.00 บาท 

   คิดเป็นร้อยละ  9.83 
 

3.  การให้บริการด้านเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ   

  สหกรณ์ให้บริการสมาชิกในด้านเงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษเป็นไปตามปกติ 

และได้เพิ่มทางเลือกการออมเงินโดยวิธีส่งหักเงินเดือนๆ ละเท่าๆ กันดังนี้ 

   เงินฝากออมทรัพย์	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556		 จำนวน						326,952,447.86	บาท	

	 	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557	 จำนวน						175,104,018.71	 บาท	

	 	 	 	 ลดลง	 จำนวน	 151,848,429.15	 บาท	

	 	 	 	 คิดเป็นร้อยละ	 	 46.44	

	 	 	 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556		 จำนวน		3,637,440,369.00	 บาท	

	 	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557		 จำนวน	 4,358,425,886.95	 บาท	

	 	 	 	 เพิ่มขึ้น	 จำนวน	 720,985,517.95	 บาท	

		 	 	 	 คิดเป็นร้อยละ	 	 19.82	

4. เงินกู้    

 4.1  ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก 

   สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสถาบันการเงินหนึ่งที่มีหน้าที่ที่สำคัญ 2 ประการคือ เป็น

แหล่งออมเงินและเป็นแหล่งกู้ยืมเงิน การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน 

และเสริมสร้างฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น โดยไม่แสวงหาผลกำไร และในรอบปี 2557 

สหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก ดังนี้ 

 ลำดับ                   ประเภทเงินกู้                จำนวนเงิน (บาท)         จำนวน (ราย)     

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
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ณ 31 ธนัวาคม 2557 ยอดเงนิใหกู้ย้มืแกส่มาชกิ จำนวน 11,627 ราย  เปน็เงนิ 9,727.86 ลา้นบาท 



 4.2 แหล่งกู้ยืมเงินของสหกรณ์ 

  เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556			 จำนวน	 370,000,000.00	บาท	

	 	 	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2557			 จำนวน	 730,000,000.00	บาท	

	 	 	 	 เพิ่มขึ้น			 จำนวน	 360,000,000.00	บาท	

	 	 	 	 คิดเป็นร้อยละ	 	 97.30  

 

5. ประเภทลูกหนี้ 

  1.  สหกรณ์มีสมาชิกเป็นลูกหนี้ระยะสั้นเพียงอย่างเดียว มีจำนวน 360 ราย 

  2.  สหกรณ์มีสมาชิกเป็นลูกหนี้ระยะยาวเพียงอย่างเดียว มีจำนวน 1 ราย 

  3.  สหกรณ์มีสมาชิกเป็นลูกหนี้ระยะสั้น + ลูกหนี้ระยะยาว มีจำนวน 7,540 ราย 

 

 

6.  ผลประกอบการ 

  ในปี 2557 สหกรณ์กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 5.15 ต่อปี 

ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2556   

  เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินอื่นแล้วอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ยังคงต่ำกว่า  แต่การ

บริหารเงินของสหกรณ์ไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้มากนัก  โดยเปรียบเทียบรายได้  รายจ่าย และกำไร 

ระหว่าง ปี 2557  และ 2556  ดังนี้ 

 รายได้	 466,585,235.39	 398,650,364.32	 67,954,871.07	 17.05	 	 	

	 รายจ่าย	 235,274,977.96	 193,838,301.83	 41,436,676.13	 21.38	

	 กำไรสุทธิ	 231,310,257.43	 204,792,062.49	 26,518,194.94	 12.95  

    รายการ        ปี 2557      ปี 2556          เพิ่ม/ลด            คิดเป็นร้อยละ 

7. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมธนาคารออมสิน 

  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ดำเนินงานครบรอบ 32  ปี  ตลอดระยะ

เวลาที่ผ่านมา สหกรณ์ได้รับการสนับสนุน  และความร่วมมือในการดำเนินงานด้านต่างๆ  จาก

ธนาคารออมสินด้วยดีเสมอมา เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อธนาคารออมสิน สหกรณ์จึงได้

ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ  ที่ธนาคารออมสิน   จัดขึ้นเช่น  การกีฬา  มูลนิธิไทรใหญ่  กิจกรรม

เพื่อพัฒนาสังคม การกุศล และอื่นๆ  ตามสมควร 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 
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8.  การใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์   

  ในปี 2557  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็น                           

ทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อสนับสนุนเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก  ช่วยเหลือสมาชิกที่

ประสบภัย การกุศล ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอื่นๆ  ตามรายละเอียด ดังนี้ 

  ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2557                                  277,565.38 บาท 

  บวก  จัดสรรเพิ่ม                                                       4,300,000.00 บาท                                                                                                             

  หัก ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก 993,030.00  บาท 

   ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 11,000.00  บาท 

   สนับสนุนมูลนิธิไทรใหญ่ 1,000,000.00  บาท 

         สนับสนุนกลุ่มกอล์ฟธนาคารออมสิน 30,000.00  บาท 

         เจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีและทอดผ้าป่า 785,000.00  บาท 

         บริจาคสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  315,000.00  บาท   

                     คงเหลือ                     1,443,535.38  บาท                                    

                                       รวม                 4,577,565.38 4,577,565.38 บาท 

 

9.  กองทุนสวัสดิการเพื่อสมาชิกเสียชีวิต 

  กองทนุสวสัดกิารกรณสีมาชกิเสยีชวีติ จดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถปุระสงค ์ เพือ่จา่ยเปน็เงนิสวสัดกิาร 

ให้สมาชิกที่มีระยะเวลาเป็นสมาชิกครบ  25  ปี ครบ 30 ปี  ครบ 35 ปี และ ครบ 40 ปี  และจ่าย

เงินสวัสดิการให้สมาชิกที่เสียชีวิต  สมาชิกที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ และทุพพลภาพด้วยอุบัติเหตุ    

ในปี 2557  สหกรณ์ได้ใช้เงินจากกองทุน  ดังนี้ 

  ยอดยกมา		ณ	วันที่	1	มกราคม	2557	 	 	 592,000.00	 บาท	

	 	 บวก		จัดสรรเพิ่ม							 	 	 7,000,000.00	 บาท	

	 	 หัก	 จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสมาชิกเสียชีวิต							 46	ราย			 1,768,000.00	 บาท	

														 จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสมาชิกที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ			 5	ราย	 820,000.00	 บาท	

											 จ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกครบ	25	ปี															 191	ราย	 955,000.00	 บาท	

									 	 จ่ายเงินสวัสดิการให้สมาชิกครบ	30	ปี									 267	ราย		 1,335,000.00	 บาท	

								 	 คงเหลือ		ณ		วันที่		31	ธันวาคม	2557	 	 	 2,714,000.00	 บาท	

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
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              รายการ                 2557             2556                   2555 
    

 จำนวนสมาชิกสามัญ (คน) 16,358  15,453  14,847  

 สมาชิกสมทบ (คน) 990  704 

 ทุนเรือนหุ้น (บาท) 3,928,411,970 00 3,576,769,440 00 3,239,245,670 00 

 เงินกู้ยืมรวมหนี้สิน (บาท) 5,456,817,427 53 4,560,546,504 59 3,541,768,786 39 

 ทุนสำรองและทุนสะสม (บาท) 246,999,214 98 221,791,326 32 205,164,805 54 

 เงินให้สมาชิกกู้ระหว่างปี (บาท) 6,588,764,305 71 5,948,610,632 30 5,726,033,717 35 

 ชำระคืนระหว่างปี (บาท) 5,355,678,601 10 4,527,684,653 74 4,201,849,382 35 

 ลูกหนี้เงินกู้สุทธิ (บาท) 9,737,068,605 16 8,503,982,900 55 7,083,056,921 99 

 ทุนดำเนินงาน (บาท) 9,863,538,869 94 8,563,899,333 40 7,165,743,944 40 

 รายได้ (บาท) 466,585,235 39 398,630,364 32 317,024,791 56 

 รายจ่าย (บาท) 235,274,977 96 193,838,301 81 137,460,109 09 

 กำไรสุทธิ (บาท) 231,310,257 43 204,792,062 49 179,564,682 47 

 จำนวนเจ้าหน้าที่สหกรณ์  (คน) 25  23  21 

 (รวมลูกจ้าง)   

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 3 ปี 

ปี พ.ศ.2555-2557 

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

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

.........................................................................................................................................................	
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รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 

เรียน ที่ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

 

 ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้า

และคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด สำหรับ 

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งข้าพเจ้าและคณะได้ทำการตรวจสอบและรายงานผลการ 

ตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน นั้น  

 จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำปี โดยสรุปดังนี้ 

 1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

  เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินงาน 

  เพื่อได้ทราบฐานะทางการเงินของกิจการ 

  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชี การควบคุมการเงิน และการปฏิบัติงาน 

  ทั่วไป 

  เพื่อตรวจสอบด้านการลงทุน ด้านสินเชื่อ การรับฝากเงิน และหนี้สิน 

  เพื่อตรวจสอบด้านระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสหกรณ์ 

  เพื่อตรวจสอบการดำเนินการอื่นๆ ของสหกรณ์ รวมถึงการประเมินความเพียงพอของ 

  ระบบ การควบคุมภายใน และประเมินความเสี่ยงตามหลักการมาตรฐาน 

 2. ขอบเขตของการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ 

  ตรวจสอบการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 

  ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 

  ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกำหนดของสหกรณ์ 

  ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนงาน และงบประมาณที่ 

  กำหนดไว้ตรวจสอบวิเคราะห์งบการเงิน 



 3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

							ปี 2557              ปี 2556 
เพิ่ม/(ลด) 

        จำนวน          % 

	 จำนวนสมาชิก	(ราย)	 			17,348		 	16,157		 	1,191		 	7.37				

	ทุนดำเนินงาน	(บาท)	 			9,867,694,469.94		 	8,563,899,333.40		 	1,303,795,136.54			15.22				

	 รายได้ทั้งสิ้น	(บาท)	 			466,585,235.39		 	398,630,364.32		 	67,954,871.07			17.05		

	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	(บาท)	 			235,274,977.96		 	193,838,301.83		 	41,436,676.13			21.38				

	กำไรสุทธิ	(บาท)	 			231,310,257.43		 	204,792,062.49		 	26,518,194.94			12.95		

 ผลการดำเนินงานปี 2557 สหกรณ์มีทุนดำเนินงานเพิ่มขึ้น 1,303.79  ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 15.22  รายได้เพิ่มขึ้น 67.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.05  ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 41.44 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.38  กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 26.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.95          

 

ด้านบัญชี 

 สหกรณ์ยังคงจัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชีสากล เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งตามข้อกำหนด การจัดทำบัญชีของ

สหกรณ์ เรียบร้อย มีหลักฐานประกอบ การบันทึกบัญชีครบถ้วนสมบูรณ์ ระบบบัญชีสามารถตรวจ

สอบได้ มีความถูกต้อง โดยได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบันทึกและประมวลผล เพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่นต่อระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ของกิจการ อีกทั้งมีระบบ Double Check, Reconcile 

ฯลฯ ตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น 

 

ด้านการเงิน 

 สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 0.00 บาท  เป็นไปตามระเบียบ

ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2554 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554  ซึ่งกำหนดให้มีเงินสด

คงเหลือไม่เกิน 200,000 บาท 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

60 



ด้านสินเชื่อ 

 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี (เปรียบเทียบกับปี 2557 กับปี 2556) 

                  ปี 2557                            ปี 2556 
ประเภทเงินกู้ 

 จำนวน (ราย)  จำนวนเงิน (บาท)   จำนวน (ราย)  จำนวนเงิน (บาท)  

	 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน	 13,986		 1,420,834,624.32	 10,831		 1,000,001,292.30	

	 เงินกู้สามัญ	 5084	 4,541,588,681.39	 4,898	 4,317,776,340.00	

	 เงินกู้พิเศษ	 268	 618,892,000.00	 276	 625,633,000.00	

	 เงินกู้สวัสดิการเคหะ-เจ้าหน้าที่	 4	 7,449,000.00	 2	 5,200,000.00	

                รวม 19,342 6,588,764,305.71 16,007 5,948,610,632.30 

 ลูกหนี้คงเหลือ				 9,750,712,926.91	 บาท			แยกเป็น	

	 	 ลูกหนี้	-	ปกติ				 9,718,731,960.52	 บาท	

	 	 ลูกหนี้	-	ไม่ก่อให้เกิดรายได้	

							 	 	 ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ		 10,329,893.85	 บาท	

							 	 	 ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	 					6,500,074.38	 บาท	

						 	 	 ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	 					10,995,398.16	 บาท	

	 	 	 ลูกหนี้อื่น	 	4,155,600.00	 บาท	

 

 ผลการดำเนินงานสินเชื่อ ตลอดปี 2557 มีการอนุมัติสินเชื่อรวม 6,588.76 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้นจากปี 2556 จำนวน 640.15 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.76  สหกรณ์มีรายได้ดอกเบี้ยรับจาก

การดำเนินงานด้านสินเชื่อปี 2557 จำนวน 465.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งมีดอกเบี้ยรับ 

397.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 67.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.04 

 

 มิติทางการเงิน รอบปี 2557 

 • คุณภาพสินทรัพย์  เงินทุนดำเนินงานส่วนใหญ่ลงทุนไปกับการให้สินเชื่อมากที่สุด 

จำนวน 9,750.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.81 ของสินทรัพย์ทั้งหมด มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 

(NPLs) จำนวน 31.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.33  สหกรณ์มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตาม

หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการ

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544  และมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ร้อยละ 2.35 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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 • ความสามารถในการทำกำไร   สำหรับปี 2557 มีกำไรสุทธิจำนวน 231.31 ล้านบาท 

มีรายได้รวมเฉลี่ยต่อสมาชิก 26,895.62 บาทต่อคน ค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ยต่อสมาชิก 13,562.08 

บาทต่อคน และมีกำไรเฉลี่ยต่อสมาชิก 13,333.54 บาทต่อคน สูงกว่าปี 2556 (12,675.13 บาท

ต่อคน) 

 

การบริหารความเสี่ยง 

 สหกรณ์ออมทรัพย์มีความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk) ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากสมาชิกเป็น

พนักงานมีรายได้ประจำ แต่จากนโยบายการขยายวงเงินและการผ่อนปรนเงื่อนไขการให้สินเชื่อแก่

สมาชิก ควรติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด และหาแนวทางสร้างวินัยทางการเงินให้แก่สมาชิก สหกรณ์ควร

มีการบริหารจัดการด้านสภาพคล่อง โดยคำนึงถึงความมั่นคงเป็นประการสำคัญ และปัจจัยอื่นๆ   

รองลงมา เช่น ต้นทุนของเงินทุน การเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่

สมาชิก นอกจากนั้นควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจใหม่ และมีการนำเทคนิคหรือกลไกทาง

ตลาดมาใช้ในการให้บริการแก่สมาชิก 

 

คุณภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 จากการสำรวจข้อมูล พบว่า โดยภาพรวมคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์

ส่วนใหญ่มีระดับดี ในรอบปี 2557 สหกรณ์ได้มีการแบ่งโครงสร้างส่วนงาน ปรับกระบวนการทำงาน 

ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ การกำหนด

นโยบายและแผนงาน การบริหารงานที่ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ ยังคงได้รับเกียรติบัตรในฐานะ 

สหกรณ์ที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยต่อเนื่อง   

 อนึ่ง ข้อตรวจพบอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่คาบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป (Operation) ซึ่งได้

รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนเป็นข้อคลาดเคลื่อนเล็กน้อย ได้มีการ

เร่งรัดติดตามผลและรายงานผลการติดตามโดยฝ่ายจัดการตามข้อเสนอแนะ 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 

(นางอุษา  ชื่นจิตต์)  

หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

 

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

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

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

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ  และกรรมการดำเนินการ 

  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคาร

ออมสิน จำกัด  พ.ศ. 2555 ได้กำหนดการเลือกตั้งการดำรงตำแหน่ง และวาระอยู่ในตำแหน่ง   ดังนี้ 

  ข้อ 63. การเลือกตั้งและการดำรงตำแหน่ง ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการไม่เกิน 

สิบห้าคน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก การเลือกตั้งคณะกรรมการ 

ดำเนินการ ให้เลือกโดยวิธีเลือกประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่เกินสิบสี่คนให้

คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งระหว่างกันเองเป็นรองประธานกรรมการหนึ่งคน หรือหลายคน 

เลขานุการหนึ่งคน  เหรัญญิกหนึ่งคน นอกนั้นเป็นกรรมการ 

  ข้อ 65. วาระอยู่ในตำแหน่ง  ให้กรรมการดำเนินการอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี  นับแต่

วันเลือกตั้งในวาระเริ่มแรกของการใช้ข้อบังคับนี้  เมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้งแล้ว และได้จัดให้มี

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีคราวถัดไป ให้กรรมการดำเนินการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่ง

ในสองของกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทั้งหมด (เศษของจำนวนกรรมการให้ปัดขึ้นเป็นหนึ่งคน) 

โดยวิธีจับฉลาก และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกรรมการ

ดำเนินการ  เข้าดำรงตำแหน่งแทนให้ครบตามจำนวนกรรมการดำเนินการ ในปีต่อไปให้กรรมการ

ดำเนินการที่อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระ หรืออยู่นานที่สุดออกจากตำแหน่งสลับกันไปทุกๆ ปี 

  ในกรณีที่ประธานกรรมการถูกจับฉลากออก กรรมการที่ยังไม่พ้นตำแหน่งมีสิทธิสมัคร 

รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการได้แต่จะต้องลาออกจากตำแหน่งกรรมการก่อน 

  ในกรณีที่กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะให้กรรมการดำเนินการที่ได้ 

รับเลือกตั้งใหม่อยู่ในตำแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดำเนินการในวาระเริ่มแรก และให้นำความใน

วรรคหนึ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

  เมื่อครบกำหนดแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ ก็ให้ 

คณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ 

ชุดใหม่  แต่ต้องไม่เกิน  150  วัน  นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

  กรรมการดำเนินการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งครบตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่

เกินสองวาระติดต่อกัน  โดยต้องพักอย่างน้อยหนึ่งปีทางบัญชี จึงจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้ 

  ข้อ 66. กรรมการดำเนินการ  ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้ถือเป็น

วาระพ้นจากตำแหน่ง 

 

 วาระที่5 การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ
  กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
  ประจำป2558

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 

  ตามขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยพ์นกังานธนาคารออมสนิ จำกดั กำหนดเกีย่วกบัผูต้รวจสอบ 

กิจการ ดังนี้ 

  ข้อ 79  ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ 

ความรู้  ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ กฎหมาย การบริหารจัดการ 

เศรษฐศาสตร์ หรือการสหกรณ์ ในกรณีบุคคลธรรมดาไม่เกินห้าคน  กรณีเป็นนิติบุคคลให้มีจำนวน

หนึ่งนิติบุคคลโดยให้คำนึงถึงขนาด และปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ 

  ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดำเนินการหรือผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์                          

เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 

  ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 

   (1)  เป็นสมาชิกของสหกรณ์ หรือบุคคลภายนอก หรือนิติบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งจากที่

ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ หากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ต้องไม่ผิดนัดชำระหนี้ใน 1 ปีบัญชีที่ผ่านมา 

   (2)  ไม่เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่  

รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์นั้น 

   (3)  ไม่เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น 

   (4)  ไม่เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น 

   (5)  พ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีทาง

บัญชีของสหกรณ์ 

  ข้อ 80. การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระอยู่ในตำแหน่งได้

คราวละไม่เกิน 1 ปีทางบัญชีของสหกรณ์ เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว หากยังไม่มีการเลือกตั้ง  

ผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบ

กิจการ ซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ 

 

  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ข้อ 63.  ข้อ 65. และ  

ข้อ 66.  คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 ประจำปี 2557  ออกจากตำแหน่งครบตามวาระ 

จำนวน 8 คน และการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคาร

ออมสิน จำกัด ข้อ 79. และข้อ 80. ในปี 2557 ที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 

จำนวน 5 คน  ซึ่งดำรงตำแหน่งคราวละ 1 ปี และครบวาระแล้ว ดังนี้ 

   1. ประธานกรรมการดำเนินการ ออกจากตำแหน่งครบตามวาระ จำนวน  1  คน  คือ  

          นายชุมพล พิมเสน       ประธานกรรมการ 

   2. กรรมการดำเนินการ ออกจากตำแหน่งครบตามวาระ จำนวน 7 คน  ดังนี้ 

    2.1 นายสันตริน โกศล กรรมการและเหรัญญิก  

    2.2 นายสังวาลย์ กิตติวีระนุกูล กรรมการและเลขานุการ 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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    2.3 นายปรีชา กีรพิมล กรรมการ  

    2.4 นายโกศล รุจิวิวัฒนกุล กรรมการ  

    2.5 นายณัฐพัชร์ ยิ้มใหญ่ กรรมการ 

    2.6 นายอนุสรณ์ อนุวัฒน์นนทเขตต์ กรรมการ 

    2.7 นายสมเกียรติ ภิรมยาภรณ์ กรรมการ 

    

   3. ผู้ตรวจสอบกิจการ ออกจากตำแหน่งครบตามวาระ จำนวน 5 คน  ดังนี้ 

       3.1 นางอุษา ชื่นจิตต์ 

        3.2 นางสาวสอาดศรี สุรชัย 

        3.3 นางบุหงา บำรุงเอื้อ 

        3.4 นางสาวสุธีรา กฤษณจักราวัฒน์ 

        3.5 นายบุญเชิด ชื่นจิตต์ 

 

  ประธานที่ประชุม  มอบหมายให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง ดำเนินการต่อไป 

 

  คุณเชิด  นาคมณี  ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เพื่อให้การเลือกตั้งประธาน

กรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ  และผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจำปี 2558  เป็นไปตาม

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ข้อ 63.และข้อ 65.  จึงขอเสนอให้ที่

ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งจากผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ 

 1. เลือกประธานกรรมการดำเนินการ จากผู้สมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 1 คน เพื่อทดแทน  

  ประธานกรรมการดำเนินการ ที่ครบวาระแล้ว  

  ด้วยในปี 2558 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ จำนวน 1 คน    

ซึง่ไมเ่กนิจำนวนทีส่หกรณป์ระกาศรบัสมคัร ประธานคณะกรรมการการเลอืกตัง้ จงึขอนำเสนอรายชือ่ 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ ต่อที่ประชุมใหญ่และเลือกตั้งโดยวิธียกมือในที่

ประชุมใหญ่ คือ นายชุมพล  พิมเสน   

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

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

 2. เลือกกรรมการดำเนินการ จากผู้สมัครรับเลือกตั้งจำนวน  7  คน  เพื่อทดแทน  

  กรรมการดำเนินการที่ครบวาระแล้ว โดยเลือกตั้งได้ไม่เกิน 7 คน 

  ด้วยในปี 2558  มีผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน ซึ่งไม่เกิน

จำนวนที่สหกรณ์ประกาศกำหนด การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จึงใช้วิธียกมือตามระเบียบสหกรณ์   

ข้อ 7 วรรค 2 ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอเสนอรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการ

ดำเนนิการตอ่ทีป่ระชมุใหญ ่และเลอืกตัง้โดยวธิยีกมอืในทีป่ระชมุใหญ ่โดยเลอืกตัง้ 7 คน ดงันี้ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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  1. นายเจนจัด พลไพรินทร์ 

  2. นายอนุสรณ์ อนุวัฒน์นนทเขตต์ 

  3. นายชาญเชพ ชินบานทอง 

  4. นายสมเกียรติ ภิรมยาภรณ์ 

  5. นายวสันต์ มีชัย 

  6. นายชัยโรจน์ จันทรท่าจีน 

  7. นายสังวาลย์ กิตติวีระนุกูล 

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

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

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

 3.  เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  

  ด้วยในปี 2558 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 5 คน  ซึ่งไม่เกินจำนวน

ที่สหกรณ์ประกาศรับสมัคร ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงขอนำเสนอรายชื่อผู้สมัครรับ

เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการต่อที่ประชุมใหญ่และเลือกตั้งโดยวิธียกมือในที่ประชุมใหญ่  โดยเลือกตั้ง  

5 คน  ดังนี้ 

   1. นางอุษา  ชื่นจิตต์ 

   2. นางสาวสอาดศรี สุรชัย 

   3. นางบุหงา  บำรุงเอื้อ 

   4. นางสาวสุธีรา  กฤษณจักราวัฒน์ 

   5. นายบุญเชิด  ชื่นจิตต์ 

 

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

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

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

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 
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วาระที่6เสนอขออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
 ประจำป2557
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  มติที่ประชุม...........................................................................................................................

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

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



การจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2557 

	 	 	 	 กำไรสุทธิ	 231,310,257.43 100.0000	 204,792,062.49 100.0000  
 การจัดสรร        
  1.  เป็นเงินทุนสำรองไม่ต่ำกว่า 23,131,025.74 10.0000 20,479,206.25 10.0000  
 ร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ  
     2. เป็นเงินค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ 10,000.00 0.0043 10,000.00 0.0049  
 ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิแตไ่มเ่กนิ 10,000 บาท       
 
     3. เป็นเงินปันผลให้แก่สมาชิก  165,780,421.96 71.6702 147,879,334.21 72.2095  
 ร้อยละ 4.50 ของทุนเรือนหุ้น 
 
     4. เป็นเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก 20,676,601.97 8.9389 17,268,528.56 8.4322  
 ร้อยละ 4.50 ของดอกเบี้ยรับ  
     5. เปน็เงนิโบนสัแกก่รรมการ และเจา้หนา้ที ่ 6,750,000.00 2.9181 6,749,925.39 3.2960           
 ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ        
     6. เป็นทุนรักษาระดับอัตราปันผล 500,000.00 0.2162 105,068.08 0.0513  
 ไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้น  
     7. เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน 5,000,000.00 2.1616 4,300,000.00 2.0997  
 ร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ   
     8. เป็นทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ  462,207.76 0.1998 1,000,000.00 0.4883   
     9. เป็นกองทุนสวัสดิการสมาชิก 9,000,000.00 3.8909 7,000,000.00 3.4181  
 ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ  

	 	 	 											รวม  231,310,257.43 100.0000 204,792,062.49 100.0000  

วาระที่7พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำป2557

                   

รายการ

                                     ปี 2557                 ปี 2556  

                                    จำนวนเงิน (บาท)    ร้อยละ     จำนวนเงิน (บาท)    ร้อยละ                                
              ป. = 4.40% 
              ฉ. = 4.40% 

  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณา 
 

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

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

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  ขอเสนอ

งบประมาณรายได้ –  รายจ่าย  และแผนงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  

เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558  พิจารณาอนุมัติ  ดังนี้ 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

ประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี  2558 

วาระที่8พิจารณาอนุมัติงบประมาณของสหกรณฯประจำป2558

	 ประมาณการรายได้							

	 	 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ยืม	 427,470,000.00	 465,244,365.27	 491,620,000.00	 	

	 	 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนอื่นๆ	 433,333.33	 1,282,069.74	 750,000.00	 	

	 	 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายได้อื่นๆ		 370,000.00	 58,800.38	 100,000.00	 	

	 	 	 รวมประมาณการรายได้	 428,273,333.33	 466,585,235.39	 492,470,000.00	 	
	 	 	 	 	 	

	 ประมาณการค่าใช้จ่าย						

	 	 ดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน	 5,500,000.00	 4,961,456.69	 5,450,000.00	 	

	 	 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์	และออมทรัพย์พิเศษ	 125,960,000.00	 173,114,442.95	 165,090,000.00	 	

	 	 ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้อื่นๆ	 39,742,000.00	 10,708,667.37	 32,380,000.00	 	

	 	 	 รวมดอกเบี้ยจ่าย	 171,202,000.00	 188,784,567.01	 202,920,000.00	 	

	 	 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามประมาณการ	 36,681,100.00	 33,115,185.05	 39,549,600.00	 	

	 	 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	 2,800,000.00	 13,375,225.90	 12,000,000.00	 	

	 	 	 รวมค่าใช้จ่าย	 39,481,100.00	 46,490,410.95	 51,549,600.00	 	

	 	 				รวมประมาณการค่าใช้จ่าย	 210,683,100.00	 235,274,977.96	 254,469,600.00	 	

	 	 ประมาณการรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย	(กำไรสุทธิ)	 217,590,233.33	 231,310,257.43	 238,000,400.00	 	

                         งบประมาณ                                ประมาณการ 

                            ที่ตั้งไว้   ณ 31 ธ.ค.57           ประจำปี 

                      จำนวนเงิน (บาท)  จำนวนเงิน (บาท)   จำนวนเงิน (บาท) 

                                                        ป 2557             ป 2558 

รายการ 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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 1. หมวดเงินเดือน	 	 	 	 	 	

					1.1	 เงินเดือน	 		12,500,000.00			11,906,484.50			14,100,000.00		-	เจ้าหน้าที่	25	อัตรา	

					1.2	 ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว	 		150,000.00		 	269,550.00		 	250,000.00		-	ลูกจ้าง	1	อัตรา	และลูกจ้าง	

		 	 	 	 	 	 	 รายวัน	(เฉพาะกิจ)	

					1.3	 ค่าครองชีพเจ้าหน้าที่และ	 		300,000.00		 	-				 	312,000.00		-	ค่าครองชีพเจ้าหน้าที่		

		 	 ลูกจ้าง	 	 	 	 	 25	อตัรา	และลกูจา้ง	1	อตัรา	

					1.4	 เงินรับรองประจำตำแหน่ง	 		132,000.00		 	138,129.03		 	168,000.00		-	เงินรับรองประจำตำแหน่ง	

		 	 	 	 	 	 	 ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ				

					1.5	 เงินประกันความเสี่ยง	 		36,000.00		 	40,993.55		 	36,000.00		-	เงินประกันความเสี่ยง	

		 	 	 	 	 	 	 เจ้าหน้าที่การเงิน	3	อัตรา	

			 	 	 		 	13,118,000.00		12,355,157.08				14,866,000.00			 	

 

 2. หมวดค่าตอบแทน	 	 	 	 	 	

		 2.1	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	 		71,500.00		 	70,720.00		 	68,000.00		-	ให้กับหน่วยงานต่างๆ	ของ	

		 	 	 		 	 	 	 	 ธนาคารและผู้เกี่ยวข้อง	

		 2.2	ค่าตอบแทนดูแลระบบ	 		12,000.00		 	12,000.00		 	12,000.00		-	ผู้ดูแลระบบงาน	Intranet	

		 	 INTRANET	

			 2.3	ค่าตรวจสอบกิจการ		 		210,000.00		 	210,000.00		 	210,000.00		-	ค่าตรวจสอบกิจการภายใน	

				 2.4	ค่าสอบบัญชีบุคคล	 		155,000.00		 	155,000.00		 	155,000.00		-	ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	

		 	 ภายนอก	 	 	 	 	 บุคคลภายนอก	

			 2.5	ค่าล่วงเวลา	 		111,000.00		 	116,734.89		 	600,000.00		-	ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน	

		 	 	 		 	 	 	 	 นอกเวลาทำการ	และวันหยุด	

		 2.6	ค่าเบี้ยประชุม	 		1,200,000.00		 	1,139,600.00		 	1,500,000.00		-	ให้กับคณะกรรมการดำเนินการ	

		 	 	 		 	 	 	 	 คณะกรรมการชุดต่างๆ		

		 	 	 		 	 	 	 	 ที่ปรึกษาสหกรณ์	และ	

		 	 	 		 	 	 	 	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	

			 2.7	ค่ารักษาพยาบาลและ	 		200,000.00		 	172,072.74		 	200,000.00		-	ค่าสวัสดิการช่วยเหลือ	

		 	 ช่วยเหลือในการคลอดบุตร	 	 	 	 	 ค่ารักษาพยาบาล	ให้กับ	

		 	 	 		 	 	 	 	 เจ้าหน้าที่และครอบครัว	

หมวดรายจ่าย 
  ปี 2557                   ปี 2558  

  งบประมาณ        ใช้ไป        งบประมาณ 

                   ณ 31 ธ.ค. 57             
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		 2.8	 ค่าเล่าเรียนบุตร	 				110,000.00		 	53,206.00		 	170,000.00		-	ค่าสวัสดิการช่วยเหลือการ	

		 	 	 	 	 	 	 ศึกษาบุตร		 	

			 2.9	 เงินประกันสังคม	 				225,000.00		 	216,037.00		 	235,000.00	 -	ตามพ.ร.บ.ประกันสังคมและ	

		 	 	 	 	 	 	 เงินกองทุนทดแทน	 	

		 2.10	เงินกองทุนทดแทน	 			3,000.00		 	2,001.00		 	4,000.00	 -	ตามพ.ร.บ.ประกันสังคมและ	

		 	 	 	 	 	 	 เงินกองทุนทดแทน	 	

		 2.11	ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่		 			75,000.00		 	69,000.00		 	78,000.00	 -	เจ้าหน้าที่	25	อัตรา	และ	

		 	 	 	 	 	 	 ลูกจ้าง	1	อัตรา	

		 2.12	เงินช่วยทำศพเจ้าหน้าที่	 -	 269,100.00	 -	 	

			 	 												 			2,372,500.00		 2,485,471.63				3,232,000.00		

	3. หมวดค่าใช้จ่ายทั่วไป	 	 	 	 	 	

		 3.1	 ค่าไฟฟ้า	 			140,000.00		 	96,000.00		 	140,000.00	 -	ค่าไฟฟ้าสำหรับสำนักงาน	

		 	 	 	 	 	 	 สหกรณ์	 	

		 3.2	 ค่าโทรศัพท์	 			60,000.00		 	54,947.19		 	60,000.00		-	คา่ใชจ้า่ยสำหรบัตดิตอ่สมาชกิ	 	

		 3.3	 ค่าไปรษณีย์และ	 				250,000.00		 	103,607.00		 	250,000.00		-	ค่าจัดส่งเอกสารให้กับสมาชิก	

		 	 อากรแสตมป์	 	 	 	 	 และบุคคลภายนอก	 	

		 3.4	 ค่าซ่อมแซมเครื่องมือ	 				60,000.00		 	10,016.00		 	75,000.00		-	คา่ซอ่มแซมเครือ่งมอืเครือ่งใช	้	

		 	 เครือ่งใช	้ 	 	 	 	 และอปุกรณส์ำนกังานตา่งๆ	

		 	 	 	 	 	 	 ในสหกรณ	์	

			 3.5	 ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์	 			200,000.00		 	131,650.00		 	164,000.00	 -	ค่าบำรุงรักษารถยนต์		

		 	 	 	 	 	 	 เครื่องปรับอากาศ	และ	

		 	 	 	 	 	 	 กำจัดไวรัส	

		 3.6	 ค่าอากรเช็ค	 				3,600.00		 	2,100.00		 	3,600.00		-	ค่าใช้จ่ายอากรเช็คธนาคาร	

		 	 	 	 	 	 	 ออมสินและธนาคารต่างๆ			

		 3.7	 ค่าธรรมเนียมต่างๆ	 				250,000.00		 	189,729.00		 	260,000.00		-	คา่ธรรมเนยีมในการโอนเงนิ	

		 	 	 	 	 	 	 ให้กับสมาชิก	 	

		 3.8	 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่	 				7,750,000.00			6,976,545.30		 	8,200,000.00		-	ค่าเบี้ยประชุมสมาชิกในวัน	

		 	 	 	 	 	 	 ประชุมใหญ่	และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	

		 3.9		ค่าของที่ระลึก	 				6,700,000.00		 6,124,141.66		 	6,900,000.00		-	ค่าหุ้นให้กับสมาชิกทุกๆ	คน		

		 	 	 	 	 	 	 คนละ	300.-	บาท	และ	

		 	 	 	 	 	 	 สมาชิกเงินฝาก	

หมวดรายจ่าย 
  ปี 2557                   ปี 2558  

  งบประมาณ        ใช้ไป        งบประมาณ 
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		 3.10	ค่าฝึกอบรมและสัมมนา	 				2,700,000.00		 	1,826,648.16		 	1,800,000.00		-	โครงการสัมมนาสมาชิก		

		 	 	 	 	 	 	 โครงการสัมมนาสมาชิก	

		 	 	 	 	 	 	 บำนาญ	 	

		 	 	 		 	 	 -	เพื่อส่งคณะกรรมการ	

		 	 	 	 	 	 	 ดำเนนิการ	ผูต้รวจสอบกจิการ		

		 	 	 	 	 	 	 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์		เข้า	

		 	 	 	 	 	 	 รับการอบรมของสันนิบาตฯ		

		 	 	 	 	 	 	 ชุมนุมฯ	กรมตรวจบัญชี	

		 	 	 	 	 	 	 สหกรณ์	สำนักงานส่งเสริม	

		 	 	 	 	 	 	 สหกรณ์	หรือสถาบันอื่นที่	

		 	 	 	 	 	 	 เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	

		 	 	 	 	 	 	 สหกรณ์	 	

		 	 	 		 	 	 -	สำหรับโครงการสัมมนา	

		 	 	 	 	 	 	 เจ้าหน้าที่สหกรณ์เพื่อพัฒนา	 	

		 	 	 					 	 	 	 การปฏิบัติงาน	 	

		 	 	 		 	 	 -	สำหรับโครงการสัมมนา	

		 	 	 	 	 	 	 คณะกรรมการดำเนินการ			

		 	 	 					 	 	 	 ผู้ตรวจสอบกิจการและ	

		 	 	 	 	 	 	 เจ้าหน้าที่	เพื่อจัดทำแผนการ	 	

		 	 	 					 	 	 	 ดำเนินงานของสหกรณ์	 	

		 	 	 		 	 	 -	โครงการสัมมนาไตรภาคี	

		 3.11	ค่ารับรอง	 		172,000.00		 	183,563.30		 	421,000.00	 -	ค่ารับรองในการประชุม	

		 	 	 	 	 	 	 คณะกรรมการดำเนินการ	และ	

		 	 	 	 	 	 	 ผู้ตรวจสอบกิจการ		

		 	 	 	 	 	 -	ค่ารับรองผู้มาเยี่ยมชมสหกรณ์	

		 	 	 	 	 	 	 จากสหกรณ์อื่น	และหน่วยงาน	

		 	 	 	 	 	 	 ราชการ	

หมวดรายจ่าย 
  ปี 2557                   ปี 2558  
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		 3.12	คา่เชา่พืน้ที	่WEB	HOSTING	 			6,000.00		 -		 	6,000.00		-	คา่เชา่พืน้ที	่WEB	HOSTING	 	

		 3.13	ค่าเช่าระบบเครือข่าย	 				6,000.00		 6,000.00	 	6,000.00	 -	ค่าเช่าระบบเครือข่าย			

		 	 INTRANET	รายเดือน	 		 		 			 INTRANET	และ	INTERNET		

		 	 	 	 	 	 	 ให้กับธนาคารออมสิน	 	

		 3.14	ค่าดำเนินคดี	 			200,000.00		 	297,693.24		 	200,000.00		-	คา่ใชจ้า่ยในการตดิตามหนีส้นิ		

		 	 	 	 	 	 	 ค้างชำระและตรวจสอบ	

		 	 	 	 	 	 	 หลักทรัพย์	 	

		 3.15	ค่าจัดทำหนังสือรายงาน	 			150,000.00		 	127,050.00		 	146,000.00	 -	ค่าจัดทำหนังสือรายงาน	

		 	 ประจำปี	 		 	 	 	 กิจการประจำปี			

		 3.16	ค่าวารสารสหกรณ์	 			300,000.00		 	212,672.00		 	300,000.00		-	ค่าจัดทำข่าวสารสหกรณ์		

		 	 	 	 	 	 	 เพื่อส่งให้แก่สมาชิก		 	

				 3.17	ค่าจุลสารสหกรณ์	 				100,000.00		 	23,220.00		 	50,000.00		-	ค่าจัดทำจุลสารสหกรณ์	จัดทำ		

		 	 	 	 	 	 	 2	เดือนต่อครั้ง	หรือจัดทำวาระ	

		 	 	 	 	 	 	 พเิศษ	เชน่แนะนำกรรมการใหม	่				

		 3.18	ค่าเช่าครุภัณฑ์	 			60,000.00		 	36,473.75		 	60,000.00		-	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร				

		 3.19	ค่าเดินทางตรวจสอบ		 	100,000.00		 	2,800.00		 	100,000.00		-	ค่าใช้จ่ายสำรวจและประเมินผล	

		 	 หลักทรัพย์	 	 	 	 	 ด้านสินเชื่อและค่าใช้จ่ายใน	

		 	 	 	 	 	 	 การเดินทางตรวจสอบ	

		 	 	 	 	 	 	 หลักทรัพย์ที่ใช้ในการ	

		 	 	 	 	 	 	 ค้ำประกันเงินกู้		 	

		 3.20	ค่าเบี้ยประกันภัย	 				76,000.00		 	32,854.77		 	90,000.00		-	ค่าประกันความเสียหายใน	

		 	 	 	 	 	 	 การขนเงินสดและค่าเบี้ย	

		 	 	 	 	 	 	 ประกันภัย	

			 3.21	ค่าสนับสนุนกิจกรรม	 			300,000.00		 	249,936.98		 	300,000.00		-	ค่าทำบุญวันครบรอบก่อตั้ง	

		 	 	 	 	 	 	 สหกรณ์และร่วมทำบุญกับ	

		 	 	 	 	 	 	 ธนาคารออมสิน	

			 		 	 	 	 	 -	ค่าอัด,ขยายรูปในกิจกรรม	

		 	 	 	 	 	 	 สหกรณ์	ค่าหนังสือพิมพ์		

		 	 	 	 	 	 	 ค่าน้ำมันรถ	และอื่นๆ	

			 	 	 	19,583,600.00		16,687,648.35				19,531,600.00		
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	4. หมวดค่าวัสดุ	 	 	 	 	 	

		 4.1	 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	 			200,000.00		 	181,877.74		 	275,000.00		-	ค่าอุปกรณ์เครื่องเขียนและ	

		 	 	 	 	 	 	 แบบพิมพ์ที่ใช้ในการ	

		 	 	 	 	 	 	 บริหารงาน	

		 4.2	 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	 				477,000.00		 	403,232.30		 	945,000.00	 -	ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ	

		 	 	 	 	 	 	 คอมพิวเตอร์	 	

					4.3		ค่าของใช้สำนักงาน	 		130,000.00		 	87,577.70		 	100,000.00	 -	ค่าวัสดุและของใช้สำนักงาน	 	

			 	 	 	807,000.00		 672,687.74			 	1,320,000.00					 	 	

 5. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 	 			800,000.00		 	914,220.25		 	600,000.00					 	

	รวมคา่ใชจ้า่ยในการดำเนนิงาน    36,681,100.00		 33,115,185.05				39,549,600.00	   

	6. โครงการ Early Retirement	 	-				 	 -	 	 6,000,000.00	

	7. หมวดค่าครุภัณฑ์	 	 	 	 	 	

		 7.1		เครื่อง	PRINTER	LASER					24,000.00			 17,869.00	 	 20,000.00	 	

			 7.2	 เครื่องโทรสาร			 	-				 					 	 	 30,000.00				

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	

			 7.3		เครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์				 	-				 	 		 	 80,000.00	 	

				 7.4		เครื่องคำนวณเลข		 	16,000.00		 	 12,800.00	 	 10,500.00	 			

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	

			 7.5		เครื่อง	PRINTER			 -				 		 		 	 262,150.00	 	

		 	 LASER	JET				 		

			 7.6		เครื่องPASSBOOK			 -				 	 	 	 300,000.00	 	

			 7.7		เครื่องจัดเก็บข้อมูล	 -				 	 	 	 82,500.0	 	

		 	 ภายนอกสหกรณ์		 		 	 	 	 	 	 	

			 7.8		ค่าพัฒนาระบบโปรแกรม	 -				 	 	 	 165,000.00	 	

		 	 สหกรณ์		 		 	 	 	 	 	 	

			 7.9		พัฒนาเว็บสหกรณ์		 	-				 	 	 	 5,000.00	

		 7.10	เครื่องบัตรคิว		 	-				 	 	 	 100,000.00			

			 7.11	Hard	Ware		 	-				 				 	 	 -				 	

				 -	เครื่องคอมพิวเตอร์และ	 1,000,000.00				 963,214.00				 -	

		 ตดิตัง้สาย	Lan	จำนวน	22	เครือ่ง	 					 	
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			 7.12	เครื่องคอมพิวเตอร์		 40,000.00		 		 39,590.00		 		 -	

		 	 Notebook		 					 	

			 7.13	เครื่อง	PRINTER	แคร่ยาว			 	60,000.00			 -		 		 -				 	

			 7.14	เครื่อง	PRINTER			 15,000.00		 		 21,400.00		 		 -	

		 	 LASER	สี	 					 	

			 7.15	เครื่องปรับอากาศ		 	294,000.00				 230,585.00				 -				 	

			 7.16	ค่าระบบโปรแกรม		 	3,000,000.00		 	-		 		 -				 	

		 	 สหกรณ์ออมทรัพย์	

			 7.17	โต๊ะทำงาน	120	CM		 	-				 		 4,180.00						 -	

		 	 จำนวน	1	ตัว		 				 	

			 7.18	ตู้ลิ้นชัก	36	CM		 	-				 		 3,410.50						 -	

		 	 จำนวน	1	ตัว		 		

			 7.19	เก้าอี้/เบาะหนัง		 	-				 		 6,251.00						 -	

		 	 จำนวน	2	ตัว		 					 	

			 7.20	เก้าอี้สำนักงาน		 	-				 		 3,125.50						 -	

		 	 จำนวน	1	ตัว		 					 	

			 7.21	WIRELESS	ROUTER		 	-				 		 8,000.00					 -	

		 	 จำนวน	1	ตัว		 					 	

			 7.22	โทรศัพท์		PANASONIC		 	-				 		 999.00				 		 -	

		 	 จำนวน	1	เครื่อง		 				 	

			 7.23	เครื่องกระจายกระแสไฟฟ้า	 	-				 		 53,218.87				 -	

		 	 พร้อมเครื่องบันทึกเสียง			 				 	

			 7.24	ไมโครโฟน	จำนวน	1	ชุด		 	-				 		 15,633.04				 -	

			 7.25	ไมโครโฟนผู้เข้าร่วมประชุม	 	-				 		 86,148.09				 -	

			 7.26	เครื่องฟอกอากาศ		 	-				 	 10,240.00	

   รวมหมวดครุภัณฑ์	 	4,449,000.00		 1,476,664.00			 	1,055,150.00		

   รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	 	41,130,100.00		34,591,849.05	 46,604,750.00		
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														2.	ค่าใช้จ่ายใดๆ	หากไม่พอจ่ายให้ถัวเฉลี่ยจ่ายได้ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์	 	 	 	
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 

	

1. หมวดเงินเดือน              

	 1.1		เงินเดือน	เจ้าหน้าที่	25	คน	 	14,100,000.00		 บาท											

														

	 1.2		ค่าจ้างลูกจ้าง	1	อัตรา	และลูกจ้างรายวัน	(เฉพาะกิจ)	 	250,000.00		 บาท											

														

	 1.3		ค่าครองชีพเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง															

	 		 -	ค่าครองชีพเจ้าหน้าที่	25	อัตรา			 	300,000.00		 บาท											

	 	 -	ค่าครองชีพลูกจ้าง	1	อัตรา			 	12,000.00		 บาท											

	 	 	 รวม	 	312,000.00		 บาท											

														

	 1.4	 เงินรับรองประจำตำแหน่ง													

	 		 ผู้จัดการ	1	อัตรา		 		 48,000.00		 บาท											

	 		 ผู้ช่วยผู้จัดการ	5	อัตรา		 	120,000.00		 บาท											

	 	 	 รวม	 	168,000.00		 บาท											

														

		 1.5	 เงินประกันความเสี่ยง													

	 			 เจ้าหน้าที่การเงิน	3	อัตรา		 	36,000.00		 บาท											

														

   รวมหมวดเงินเดือน  14,866,000.00 บาท           

														

2. หมวดค่าตอบแทน              

	 2.1	 หมวดค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน													

	 		 -	ส่วนค่าตอบแทนและสารสนเทศทรัพยากรบุคคล	 	15,000.00		 บาท											

	 		 -	ส่วนธุรกิจเงินฝาก	สำนักพหลโยธิน	 	15,000.00		 บาท											

	 				 -	ส่วนธุรกิจสินเชื่อ	สำนักพหลโยธิน	 	8,000.00		 บาท											

	 			 -	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	 	6,000.00		 บาท															

	 	 -	เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดสำนักงาน		 	12,000.00		 บาท											

	 	 -	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการเงิน			 	12,000.00		 บาท											

	 	 	 รวม	 	68,000.00		 บาท											
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	 2.2	 ค่าตอบแทนพัฒนาระบบงาน	INTRANET	และINTERNET			 	12,000.00		 บาท											

														

	 2.3	 ค่าตรวจสอบกิจการ													

	 	 ค่าตรวจสอบกิจการภายใน		 	210,000.00		 บาท											

														

	 2.4	 ค่าตรวจสอบบัญชี													

	 		 เป็นค่าตรวจสอบบัญชีประจำปีบุคคลภายนอก	 	155,000.00		 บาท											

	 	

	 2.5	 ค่าล่วงเวลา														

	 		 -	จัดทำงบการเงินสิ้นปี,	กระทบยอดรายละเอียดเงินให้กู้แก่สมาชิก	 81,330.68		 บาท	

	 	 	 และทุนเรือนหุ้น	จัดทำรายงานสิ้นงวดบัญชี,	ตรวจสอบข้อมูล	

	 	 	 การจ่ายเงินปันผล	เฉลี่ยคืนให้สมาชิกที่มีหนี้ค้างชำระและ	

	 	 	 ผิดข้อบังคับตรวจสอบรายละเอียดลูกหนี้	และจัดชั้นคุณภาพหนี้													

	 	 	 กระทบยอดเงินฝาก,ตรวจสอบดอกเบี้ยค้างจ่ายเงินฝาก,	

	 	 	 นับโฉนดที่ดินและออก	หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ													

	 		 -	การปฏิบัติงานทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก	 	13,297.20		 บาท											

	 				 -		จัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินงาน	เตรียมงาน	 17,518.18		 บาท	

	 	 	 ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี													

	 					-	จัดทำข้อมูลเข้ารับการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่นระดับชาติ	 	11,870.80		 บาท											

	 					-	ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา	 	460,000.00		 บาท											

	 					-	ลูกจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาในการประชุม	 2,400.00		 บาท	

	 	 	 คณะกรรมการดำเนินการ														

	 		 	 	 รวม		 	586,416.86		 บาท											

	 		 	 														ขอตั้งงบประมาณ		 	600,000.00		 บาท											

														

	 2.6	 ค่าเบี้ยประชุม									

	 	 1.	ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือน	 	274,500.00		 บาท					

	 							 -		ที่ปรึกษาสหกรณ์																						

	 							 -		ประธานกรรมการดำเนินการ																		

	 							 -		คณะกรรมการดำเนินการ																							

	 	 	 -	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	 	 	
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	 	 2.	คณะกรรมการอำนวยการ			 	268,800.00		 บาท									

	 	 	 -	 ที่ปรึกษาสหกรณ์															

	 							 -	 ประธานกรรมการอำนวยการ																				

	 	 	 -	 คณะกรรมการดำเนินการ																	

	 	 3.	คณะกรรมการเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน		 	108,000.00		 บาท											

	 	 4.	คณะกรรมการเงินกู้พิเศษ		 	108,000.00		 บาท												

	 	 5.	คณะกรรมการกฎหมาย		 	108,000.00		 บาท										

	 	 6.	คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา		 	108,000.00		 บาท											

	 	 7.	คณะกรรมการประชาสัมพันธ์			 	108,000.00		 บาท								

	 	 8.	คณะกรรมการการเลือกตั้ง			 	63,000.00		 บาท										

	 	 9.	คณะกรรมการแต่งตั้งเฉพาะกิจ				 	225,000.00		 บาท										

	 	 10.	ผู้ตรวจสอบกิจการ		 	108,000.00		 บาท														

	 	 	 	 	 รวม	 	1,479,300.00		 บาท											

	 	 	 	 											ขอตั้งงบประมาณ		 	1,500,000.00		 บาท											

														

	 2.7	 ค่ารักษาพยาบาล													

	 	 เป็นสวัสดิการรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี		 	200,000.00		 บาท											

	 	 สำหรับเจ้าหน้าที่	25	คน	และลูกจ้าง	1	คน	และครอบครัวเจ้าหน้าที่													

	 	 เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร													

	 2.8	 ค่าเล่าเรียนบุตร													

	 	 เป็นสวัสดิการค่าธรรมเนียมการศึกษาบุตร		 170,000.00		 บาท	

	 	 (ตามระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือการศึกษาบุตร)	

														

	 2.9	 เงินประกันสังคม	ตาม	พ.ร.บ.	การประกันสังคมในอัตรา	5%		 235,000.00		 บาท	

	 	 ของเงินเดือนเจ้าหน้าที่	25	คน	ลูกจ้าง	1	คน														

														

	 2.10	เงินกองทุนทดแทน	ตาม	พ.ร.บ.	การประกันสังคม	พ.ศ.2533			 	4,000.00		 บาท											

	 	 ประเมินปีละ	1	ครั้งของเงินเดือนเจ้าหน้าที่	25	คน	ลูกจ้าง	1	คน													

														

	 2.11	ค่าเครื่องแต่งกาย													

	 	 เป็นสวัสดิการค่าเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่	25	คนและลูกจ้าง	1	คน			 	78,000.00		 บาท											

														

   รวมหมวดค่าตอบแทน  3,232,000.00  บาท           
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3. หมวดค่าใช้จ่ายทั่วไป              

	 3.1	 ค่าไฟฟ้า	 		 140,000.00		 บาท											

	 3.2	 ค่าโทรศัพท์			 		 60,000.00		 บาท						

	 3.3	 ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์													

	 	 -		ค่าแสตมป์	ดวงละ	5	บาท			 49,000.00		 บาท											

	 	 -		ค่าแสตมป์	ดวงละ	3	บาท	 7,500.00		 บาท											

	 		 	 ส่งทะเบียนสัญญาเงินกู้รายตัวพิเศษ	ส่งหนังสือทวงให้ชำระหนี้		

	 	 	 ส่งเอกสารสัมมนา	เชิญร่วมทำบุญทอดกฐิน	ส่งหนังสือถึง	

	 	 	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอื่นๆ														

	 		 -	ส่งโฉนดที่ดิน			 		 6,000.00		 บาท											

	 	 -	ส่งหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้	 	1,000.00		 บาท											

	 	 -		ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนให้กรมส่งเสริมสหกรณ์		 	1,080.00		 บาท											

	 				 -		ส่งข่าวสารสหกรณ์			 	64,000.00		 บาท											

	 				 -		ส่งจุลสารสหกรณ์	 		 57,600.00		 บาท											

	 				 -		ส่งหนังสือรายงานกิจการประจำปีให้สมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 	18,000.00		 บาท											

	 				 	 ประมาณปีละ	1,200	เล่ม															

	 				 -		ส่งการ์ดอวยพรปีใหม่			 	1,500.00		 บาท											

	 			 -		ส่งของรางวัลให้สมาชิกที่ร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์			 	2,000.00		 บาท											

	 				 -		ลงทะเบียนส่งใบเสร็จ	ส่งปปง.	ส่งกรมและอื่นๆ	 	5,000.00		 บาท											

	 	 	 	 รวม	 	212,680.00		 บาท																	

	 	

		 																ขอตั้งงบประมาณ		 	250,000.00		 บาท											

														

	 3.4	 ค่าซ่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้	 	75,000.00		 บาท											

	 	 เครื่องคอมพิวเตอร์		เครื่อง	Printer		เครื่อง	Printer	Laser		

	 	 และ	Printer	สี	เครื่องคำนวณเลข	เครื่องคอมพิวเตอร์	NOTE	BOOK			

	 	 เครื่องพิมพ์ดีดธรรมดา	เครื่องโทรสาร	เครื่องปรับอากาศ			

	 	 กล้องถ่ายรูป		โทรทัศน์	ตู้เย็น	ตู้น้ำดื่ม	รถจักรยานยนต์	รถจักรยาน														
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	 3.5	 ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์													

	 		 -	ค่าบำรุงรักษาโปรแกรม	เงินกู้ฉุกเฉินผ่านระบบ	INTRANET	 	4,500.00		 บาท											

	 	 -	เครื่องปรับอากาศ	 		 17,000.00		 บาท											

	 		 -	ค่าบำรุงรักษารถยนต์	 	20,000.00		 บาท											

	 	 -	ค่ากำจัดไวรัส	 		 22,000.00		 บาท											

	 			 -	ค่าระบบโปรแกรม	กรณีฉุกเฉิน	 	100,000.00		 บาท											

	 	 	 	 รวม	 	163,500.00		 บาท											

	 		 																	ขอตั้งงบประมาณ		 	164,000.00		 บาท											

	 3.6		 ค่าอากรเช็ค													

	 	 เป็นค่าใช้จ่ายอากรเช็คธนาคารออมสิน	และธนาคารต่างๆ	 	3,600.00		 บาท						
														

	 3.7		 ค่าธรรมเนียมต่างๆ													

	 	 -	ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินปันผล	และเฉลี่ยคืน	(18,000	x	10)	 	180,000.00		 บาท								

							 -	ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก		 	30,000.00		 บาท											

	 	 -	ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	และอื่นๆ		 	12,000.00		 บาท											

	 	 -		ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินมรดก	กองทุนสวัสดิการ	และอื่นๆ		 	30,000.00		 บาท											

	 	 -		ค่าธรรมเนียมสมาชิกโอนเงินมาฝากหรือซื้อทุนเรือนหุ้น	 	8,000.00		 บาท											

	 	 	 	 รวม	 	260,000.00		 บาท																			

	 3.8	 ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่													

	 	 -		ค่าเบี้ยประชุมสมาชิกในวันประชุมใหญ่		(8,000	X	900	)	 	7,200,000.00		 บาท						

											 เปรียบเทียบจากสมาชิกมาลงทะเบียนปี	2557	=	7,463	ราย							

	 	 -		สมาชิกร่วมกิจกรรม,	ค่าตอบแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 	1,000,000.00		 บาท					

	 	 	 และค่าใช้จ่ายอื่นๆในวันประชุมใหญ่													

	 	 	 	 รวม	 	8,200,000.00		 บาท				
	

	 3.9	 ค่าของที่ระลึก													

	 	 -	ค่าของที่ระลึกแจกสมาชิก(ทุนเรือนหุ้น)		(18,000	x	300)	 	5,400,000.00		 บาท								

	 	 -	ค่าของที่ระลึกแจกเจ้าหนี้	ผู้มีอุปการคุณ	สนับสนุนกิจกรรม	 	1,500,000.00		 บาท											

	 				 	 ธนาคารออมสิน	หน่วยราชการ	และกิจกรรม	

	 	 	 ระดมทุนของสหกรณ์			 	 บาท											

	 	 	 	 รวม	 	6,900,000.00		 บาท						
	

	 3.10	ค่าฝึกอบรมและสัมมนา	 	1,800,000.00		 บาท																

	 	 อบรมสัมมนาสมาชิก/กรรมการดำเนินการ/	

	 	 ผู้ตรวจสอบกิจการ/เจ้าหน้าที่สหกรณ์	สัมมนาสมาชิกและสัมมนาไตรภาคี										

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 101 



	 3.11	 ค่ารับรอง													

	 			 -		ค่ารับรองที่ปรึกษาสหกรณ์					 	240,000.00		 บาท											

	 						-		คณะกรรมการประชุมระหว่างเดือน				 	96,000.00		 บาท											

	 	 -		ค่ารับรองในการประชุมกรรมการประจำเดือน			 	45,000.00		 บาท											

	 						-		ค่ารับรองผู้มีอุปการคุณ	ผู้มาเยี่ยมชมสหกรณ์และ	 40,000.00	 บาท	

	 	 	 ผู้มาติดต่อธุรกรรมสหกรณ์และอื่นๆ	 			

	 	 	 	 รวม	 	421,000.00		 บาท				

	 3.12		ค่าเช่าพื้นที่	WEB	HOSTING	 	6,000.00		 บาท											

	 3.13	ค่าเช่าเครือข่าย	INTRANET	และ	INTERNET		 	6,000.00		 บาท											

	 3.14	ค่าดำเนินคดี		 		 200,000.00		 บาท											

	 3.15	ค่าหนังสือรายงานประจำปี	 	146,000.00		 บาท											

	 3.16	ค่าวารสารสหกรณ์	 		 300,000.00		 บาท												

	 3.17	ค่าจุลสารสหกรณ์	 	 	50,000.00		 บาท											

	 3.18	ค่าเช่าครุภัณฑ์	(เครื่องถ่ายเอกสาร)	 	60,000.00		 บาท											

	 3.19	ค่าเดินทางตรวจสอบหลักทรัพย์	 	100,000.00		 บาท											

	 	 ค่าเดินทางสำรวจและประเมินผลตรวจสอบหลักทรัพย์	

	 	 ที่ใช้ค้ำประกันเงินกู้	 และสอบทานการปฏิบัติงาน													

	 3.20	ค่าเบี้ยประกันภัย															

	 	 -		ค่าประกันขนเงินสด	 	25,000.00		 บาท											

	 						-		ค่าประกันภัยที่ปรึกษา	คณะกรรมการดำเนินการ		 30,000.00		 บาท	

	 	 	 ผู้ตรวจสอบและเจ้าหน้าที่													

	 						-		ค่าประกันรถตู้	รถจักรยานยนต์		และพ.ร.บ	 	35,000.00		 บาท											

	 	 	 	 รวม	 	90,000.00		 บาท											

	 3.21	ค่าสนับสนุนกิจกรรม													

	 					 -		ค่าทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์	และร่วมทำบุญกับธนาคารออมสิน	 	144,000.00		 บาท											

	 						-	ค่าอัด,	ขยายรูปในกิจกรรมสหกรณ์ฯ		 	3,000.00		 บาท											

	 						-	ค่าหนังสือพิมพ์					 6,000.00		 บาท											

	 						-	การ์ดอวยพรปีใหม่		 	4,500.00		 บาท											

	 						-	ค่าน้ำมันรถ	 		 64,800.00		 บาท											

	 						-	ค่ากระเช้าดอกไม้	พวงหรีด	พวงมาลา	และอื่นๆ	 	40,000.00		 บาท											

	 	 	 	 รวม	 	262,300.00		 บาท											

	 		 	 													ขอตั้งงบประมาณ		 	300,000.00		 บาท											

                 รวมหมวดค่าใช้จ่ายทั่วไป   19,531,600.00  บาท           
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4. หมวดค่าวัสดุ              

	 4.1	 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์	 	275,000.00		 บาท											

	 4.2	 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	 		 945,000.00		 บาท											

	 4.3		ค่าของใช้สำนักงาน	 		 100,000.00		 บาท											

     รวมหมวดค่าวัสดุ   1,320,000.00  บาท           

5. หมวดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด              

	 -	 ค่าพาหนะที่ปรึกษา	คณะกรรมการดำเนินการที่เกษียณ			 375,000.00		 บาท	

	 	 คณะกรรมการดำเนินการ	ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่	

	 	 เข้าร่วมประชุม													

	 -	 ค่าพาหนะในธุรกิจสหกรณ์		 	25,000.00		 บาท						

	 -			 ค่าของที่ระลึกเจ้าหน้าที่ครบ	30	ปี		 	40,000.00		 บาท											

	 -			 วัสดุสิ้นเปลืองและอื่นๆ	 	110,000.00		 บาท									

    รวมหมวดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด  550,000.00  บาท   

	 		 	 	 							ขอตั้งงบประมาณ		 	600,000.00		 บาท											

														

6. โครงการ Early Retirement	 6,000,000.00		 บาท											

														

7.  หมวดค่าครุภัณฑ์      

	 7.1		เครื่อง	PRINTER		LASER		จำนวน	1	เครื่อง		 	20,000.00		 บาท					

	 7.2		เครื่องโทรสาร	จำนวน	1	เครื่อง		 	30,000.00		 บาท							

	 7.3	 เครื่องฉายภาพโปรเจ็คเตอร์		จำนวน	1	เครื่อง		 	80,000.00		 บาท						

	 7.4		เครื่องคำนวณเลข	จำนวน	3	เครื่อง		 	10,500.00		 บาท											

	 7.5		เครื่อง	PRINTER		LASER	JET		จำนวน	14	เครื่อง		 	262,150.00		 บาท											

	 7.6		เครื่อง	PASSBOOK		จำนวน	5	เครื่อง			 	300,000.00		 บาท											

	 7.7		เครื่องจัดเก็บข้อมูลภายนอกสหกรณ์		 	82,500.00		 บาท											

	 7.8		พัฒนาระบบโปรแกรมสหกรณ์		 	165,000.00		 บาท											

	 7.9		ค่าพัฒนาเว็บสหกรณ์		 	5,000.00		 บาท							

	 7.10	เครื่องบัตรคิว		 	 	100,000.00		 บาท											

   รวมหมวดครุภัณฑ์  1,055,150.00  บาท           
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	 	 	 	 กำไรสุทธิ	 238.0000 100.0000 231.3102 100.0000 204.7920 100.0000 

	 การจัดสรร	 	 	 	 	 	 	

	 	 1.		 เป็นเงินทุนสำรองไม่ต่ำกว่า	 23.8000	 10.0000	 23.1310	 10.0000	 20.4792	 10.0000	

	 	 	 ร้อยละ	10	ของกำไรสุทธิ	

					2.	 เป็นเงินค่าบำรุงสันนิบาต	 0.0100	 0.0042	 0.0100	 0.0043	 0.0100	 0.0049	

	 	 	 สหกรณ์ฯ	ร้อยละ	5		ของกำไร	

	 	 	 สุทธิแต่ไม่เกิน	10,000	บาท	 	 	 	 	 	 	

					3.	 เป็นเงินปันผลให้แก่สมาชิก		 172.5600	 72.5042	 165.7804	 71.6702	 147.8793	 72.2095	

					4.	 เป็นเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก	 20.8900	 8.7773	 20.6766	 8.9389	 17.2685	 8.4322	

					5.	 เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการ	และ	 7.5000	 3.1513	 6.7500	 2.9181	 6.7499	 3.2960											

	 	 	 เจ้าหน้าที่ไม่เกินร้อยละ	10		

	 	 	 ของกำไรสุทธิ		 	 	 	 	 	

					6.	 เป็นทุนรักษาระดับอัตราปันผล	 0.4135	 0.1737	 0.5000	 0.2162	 0.1051	 0.0513	

	 	 	 ไม่เกินร้อยละ	2	ของทุนเรือนหุ้น	

					7.	 เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน	 3.5000	 1.4706	 5.0000	 2.1616	 4.3000	 2.0997	

	 	 	 ร้อยละ10	ของกำไรสุทธิ	 	

					8.	 เป็นทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ		 0.3265	 0.1372	 0.4622	 0.1998	 1.0000	 0.4883	

					9.	 เป็นกองทุนสวัสดิการสมาชิก	 9.0000	 3.7815	 9.0000	 3.8909	 7.0000	 3.4181	

	 	 	 ไม่เกินร้อยละ	10	ของกำไรสุทธิ	

	 	 	 											รวม  238.0000 100.0000 231.3102 100.0000 204.7920 100.0000 

                 

รายการ

                       ปี 2558      ปี 2557         ปี 2556  

                            จำนวนเงิน     ร้อยละ    จำนวนเงิน   ร้อยละ    จำนวนเงิน    ร้อยละ 

                                         (บาท)                       (บาท)                (บาท) 

                                                  ป.=4.25%                 ป.=4.50%                ป.=4.40% 

                            ฉ.=4.25%                 ฉ.=4.50%                ฉ.=4.40% 

จัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2558 
 

หน่วย:ล้านบาท 
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	 1	 โครงการ	 1.	เพื่อสร้างความผูกพัน	 1.	จัดสัมมนาสมาชิก	 	 	/	 	/	 	 	320,000.00			
	 	 สัมมนาสมาชิก	 ระหว่างคณะกรรมการ	 2.	การปฏิบัติธรรมเจริญ	 	 	 	 	 180,000.00	
	 	 	 ดำเนินการ	ฝ่ายจัดการ	 	 ปัญญา	จำนวน	1	รุ่น								
	 	 	 และสมาชิกให้มากยิ่งขึ้น	 	 	 	 	 	 		
	 	 	 2.	เพือ่ใหส้มาชกิไดม้คีวามรู	้ 	 	
	 	 		 ความเข้าใจ	ในหลักการ		 	 	
	 	 	 อุดมการณ์	และวิธีการ	 		
	 	 	 ดำเนินงานของสหกรณ์	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 3.	เพื่อสร้างความสัมพันธ์	 	
	 	 	 ที่ดีระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์	 	 	
	 	 	 4.	เพื่อให้สมาชิกได้พบปะ	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 สังสรรค์	แลกเปลี่ยนความ	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 		 คิดเห็นซึ่งกันและกัน	
																																 	 	 	 								รวม	 	 	 	 	 	500,000.00			 	 	 	 	 	 	 	
	 2	 โครงการ	 เพื่อให้เป็นไปตามบันทึก	 จัดสัมมนาไตรภาคี		 	 /	 	/	 	 	400,000.00		
	 	 สัมมนาไตรภาคี	 ข้อตกลงความร่วมมือด้าน	 ที่ปรึกษาสหกรณ์	
	 	 	 การเงินและด้านวิชาการ		 คณะกรรมการดำเนินการ		
	 	 	 แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่าง	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	
	 	 	 คณะกรรมการดำเนินการ		 เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง	3		
	 	 	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	เจ้าหน้าที่	 สหกรณ์		เพื่อร่วมสัมมนา	
	 	 	 และลูกจ้าง	ทั้ง	3	สหกรณ์		 และทำกิจกรรมร่วมกัน	
	 	 	 ประกอบด้วย	 ในปี	2558	สอ.พส.	เป็น	
		 	 	 -	สหกรณ์ออมทรัพย์การ	 เจ้าภาพการจัดสัมมนา	
	 	 	 ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง	 ไตรภาคี	ครั้งที่	12	
	 	 	 ประเทศไทย	จำกัด	
		 	 	 -	สหกรณ์ออมทรัพย์	
	 	 	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
	 	 	 จำกัด	
		 	 	 -	สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน	
	 	 	 ธนาคารออมสิน	จำกัด		

แผนการปฏิบัติงานสัมมนา คณะกรรมการวางแผนและพัฒนา ประจำปี 2558 

แผนงาน 

ที่ 
ชื่อแผนงาน 

                            ปี 2558       เวลา/ไตรมาส						

  วัตถุประสงค์/เป้าหมาย        กิจกรรม       1   2   3   4 

ตั้งงบประมาณ  

ปี 2558 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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	 3	 โครงการสัมมนา	 1.	เพื่อให้คณะกรรมการ	 1.	จดัสมัมนาคณะกรรมการ	 /	 	/	 	/	 	 	220,000.00		
	 	 คณะกรรมการ	 ดำเนินการ	และผู้ตรวจสอบ	 ดำเนนิการ	และผูต้รวจสอบ	
	 	 ดำเนินการ	และ	 กิจการร่วมกันกำหนด	 กจิการเพือ่กำหนดนโนบาย	
	 	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	 นโยบาย	และวางแผนการ	 และจัดทำแผนการบริหาร	
	 	 	 บริหารงาน	ในปี	2558	ได้	 งานของสหกรณ์	
	 	 	 อย่างมีประสิทธิภาพทันกับ	
	 	 	 เหตุการณ์ในภาวะเศรษฐกิจ	
	 	 	 ปัจจุบัน		
	 	 	 2.	เพื่อให้คณะกรรมการ	 2.	จดัสมัมนาคณะกรรมการ		 	 	 	 	 		
	 	 	 ดำเนินการจัดทำแผนและ	 ว่าด้วย	การจัดทำแผนงาน		
	 	 	 งบประมาณประจำปี	2558	 และงบประมาณ	ประจำปี		
	 	 	 (2	วัน	1	คืน	2	ครั้ง)	 2558										
	 4	 โครงการสัมมนา	 1.	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับ	 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ใน	 /	 	/	 	/	 	 	140,000.00				
	 	 เจ้าหน้าที่สหกรณ์	 ความรู้	ความชำนาญในการ	 หัวข้อที่เป็นประโยชน์	
	 	 	 ปฏิบัติงานของสหกรณ์	 ในการปฏิบัติงาน	และ	
	 	 	 2.	เพื่อเสริมสร้างทักษะด้าน	 พัฒนาความรู้	เสริมสร้าง	
	 	 	 การให้บริการ	และทัศนคติที่ดี	 ประสบการณ์	พัฒนาการ	
	 	 	 ในการปฏิบัติงาน	 ให้บริการ	ตลอดจนการ	
	 	 	 3.	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับ	 ปฏิบัติงานด้วยความ	
	 	 	 ความรู้ในงานด้านการให้	 สามัคคี	
	 	 	 บริการของสหกรณ์	 		
	 5	 การพัฒนา	 1.	เพื่อส่งเสริมและพัฒนา	 1.	พิจารณาคัดเลือก	 /	 	/	 	/	 	/	 	200,000.00						
	 	 คณะกรรมการ		 คณะกรรมการ	ผู้ตรวจสอบ	 คณะกรรมการดำเนินการ										
	 	 ดำเนินการ	 กิจการ	และเจ้าหน้าที่	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	และ	
	 	 	 ดำเนินการ	ผู้ตรวจสอบกิจการ	 เจ้าหน้าที่สหกรณ์	เข้ารับ	
	 	 	 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์	ให้ได้	 การอบรมของสันนิบาต	
	 	 	 รับความรู้เกี่ยวกับงานสหกรณ์	 สหกรณ์	ชุมนุมสหกรณ์ฯ		
	 	 	 มากขึ้น		 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์	
	 	 	 2.	เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้ได้	 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์		
	 	 	 รับความรู้และประสบการณ์	 หรือหน่วยงานต่างๆ	ใน	
	 	 	 เพื่อนำมาปรับปรุงและ	 หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ	
	 	 	 ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา	 สหกรณ์	
	 	 	 องค์กร	 2.	พิจารณาจัดส่งเจ้าหน้าที่	
	 	 	 3.	เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และ	 เข้ารับการอบรมกับสถาบัน	
	 	 	 ประสบการณใ์นการปฏบิตังิาน	 ฝึกอบรม	ในหลักสูตรที่	
	 	 	 ซึ่งกันและกัน	 เป็นประโยชน์และนำมา	
	 	 	 	 	 ใช้ปฏิบัติงานในสหกรณ์		

แผนงาน 

ที่ 
ชื่อแผนงาน 

                            ปี 2558       เวลา/ไตรมาส						

  วัตถุประสงค์/เป้าหมาย        กิจกรรม       1   2   3   4 

ตั้งงบประมาณ  

ปี 2558 
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	 	 	 	 	 3.	พิจารณาจัดส่ง	
	 	 	 	 	 คณะกรรมการดำเนินการ	
	 	 	 	 	 และผู้ตรวจสอบกิจการ		
	 	 	 	 	 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์	
	 	 	 	 	 ศกึษาดงูานและทศันศกึษา	
	 	 	 	 	 ต่างประเทศ		
	 6	 จัดกิจกรรม	 จัดกิจกรรมเกษียณอายุร่วม	 จัดกิจกรรมร่วมกับ	 	 	 /	 	 	200,000.00						
	 	 พนักงานเกษียณ	 กับธนาคารออมสิน	 ธนาคารออมสิน	
	 	 อายุ		 	 	 -	สมาชกิเกษยีณอาย	ุ60	ป	ี	
	 	 	 	 	 -	สมาชิกเกษียณอายุครบ		
	 	 	 	 	 55	ปี			
	 7	 โครงการ	 เยี่ยมเยียน	รับฟังปัญหา	และ	 เยี่ยมเยียนและรับฟัง	 	 	 	 	 40,000.00							
	 	 เยี่ยมเยียนและ	 ข้อเสนอแนะจากสมาชิก	เพื่อ	 ข้อเสนอแนะจากสมาชิก	
	 	 รบัฟงัขอ้เสนอแนะ	 นำมาปรับปรุงพัฒนาสหกรณ์	
	 	 จากสมาชิก	 		
	 8	 อื่นๆ		 1.	จัดทำเสื้อยืดโปโล/คอกลม		 1.	จัดทำเสื้อยืดโปโลสีขาว		 	 	 	 	 100,000.00							
	 	 	 2.	จัดของที่ระลึกเพื่อมอบใน	 ที่ปรึกษาสหกรณ์	
	 	 	 โครงการสัมมนา	 คณะกรรมการดำเนินการ		
	 	 	 3.	ค่าตอบแทนผู้ควบคุมดูแล	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	
	 	 	 ในการจัดทำระบบคัดเลือก	 2.	ค่าตอบแทนผู้ควบคุม										
	 	 	 ทุนการศึกษา	 ดูแลในการจัดทำระบบ	
	 	 	 	 	 คัดเลือกทุนการศึกษา	
	
	 	 	 																																															รวม									

	 	 	 	 	 										รวมทั้งสิ้น	 		 	 	 	 	1,800,000.00				

 

หมายเหตุ 			-	ค่าใช้จ่ายตามแผนงานที่กำหนดไว้	หากงบประมาณแผนงานใดไม่พอจ่ายให้เฉลี่ยจ่ายได้ทั้งหมด	

แผนงาน 

ที่ 
ชื่อแผนงาน 

                            ปี 2558       เวลา/ไตรมาส						

  วัตถุประสงค์/เป้าหมาย        กิจกรรม       1   2   3   4 

ตั้งงบประมาณ  

ปี 2558 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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  มติที่ประชุม...........................................................................................................................

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

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



  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  ข้อ 11 

  “ วงเงินกู้ยืม  หรือการค้ำประกัน  ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค้ำประกัน

สำหรับปีหนึ่งๆ  ไว้ตามที่จำเป็น และสมควรแก่การดำเนินงานวงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ ต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

  ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบ วงเงิน 

กู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีใด  ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีก่อนไปพลาง ” 

  ในการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี  2557  เมื่อวันที่  18  มกราคม  2557  อนุมัติวงเงิน 

กู้ยืมจำนวน 2,500,000,000.00 บาท  (สองพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)   

  สำหรับปี 2558  คณะกรรมการดำเนินการ  เสนอขออนุมัติกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือ 

การค้ำประกัน ประจำปี 2558 จำนวน 2,500,000,000.00 บาท  (สองพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)  

เพื่อรองรับธุรกรรมที่เพิ่มขึ้น  การดำเนินงานของสหกรณ์ฯ  และรักษาสภาพคล่องอย่างพอเพียง    

  จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ประจำปี 2558 

 

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

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

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

วาระที่9พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน
 ประจำป2558
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  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  ข้อ 29 

  “ การสอบบัญชี บัญชีของสหกรณ์นั้น ต้องได้รับการตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

โดยผู้สอบบัญชี ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง” 

  คณะกรรมการดำเนินการ ประชุมครั้งที่ 8/2557  วันที่  20 สิงหาคม 2557  ได้ร่วมกัน

พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบกำหนดคุณสมบัติเงื่อนไขการตรวจบัญชี โดยผู้สอบบัญชีต้องเป็นผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย การสอบบัญชี

สหกรณ์  พ.ศ. 2542 และเพื่อให้การคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชี และกำหนด

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการดำเนินการ 

ประชุมครั้งที่ 8/2557 วันที่ 20 สิงหาคม 2557  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้สอบบัญชี

สหกรณ์ ประจำปี 2558  ประกอบด้วย 

  1. นายศิริชัย วงศาโรจน์ ประธาน  

  2. นายปฏิภาณ อนุสรณ์พานิช กรรมการ 

  3. นายนิติภูมิ สุวรรณชัยรบ กรรมการและเลขานุการ 

 

  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2558 ได้ร่วมกันพิจารณา

บริษัทผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีของสหกรณ์ ประจำปี 2558 

จำนวน 2 บริษัทแล้ว สรุปรายละเอียด ดังนี้ 

วาระที่10พิจารณาแตงตั้งผู้สอบบัญชีประจำป2558
 และกำหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี

 1 บริษัท สำนักงานสามสิบสี่  155,000.00 

  ออดิต จำกัด  

  โดยนายศิลป์ชัย  รักษาพล   

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

  ป.ชั้นสูง (จุฬาฯ) CPIA 

  ทะเบียนเลขที่ 2954 

 ลำดับ           บริษัท                                                    หมายเหตุ บริษัทฯ  

เสนอราคา 

1. บริษัทฯ ยืนยันราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

เท่าเดิม จำนวนเงิน 155,000.00 บาท โดยรวม

ค่าใช้จ่ายในการขอคำยืนยันและสอบทานหนี้ เงิน

ฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์  พิเศษ 

ทั้งหมด จำนวน 2 ครั้งและตั๋วสัญญาใช้เงิน 

ทั้งหมด จำนวน 1 ครั้ง โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 

50,000.00 บาท ไว้เรียบร้อยแล้ว แบ่งจ่าย

ค่าธรรมเนียมฯ เป็น 3 งวด ดังนี้ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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 ลำดับ           บริษัท                                                    หมายเหตุ บริษัทฯ  

เสนอราคา 

- งวดที่ 1  เดือนสิงหาคม 2558 ร้อยละ 30 

- งวดที่ 2  เดือนธันวาคม 2558 ร้อยละ 30 

- งวดที่ 3  เมื่อเสร็จและส่งมอบรายงานการสอบ

บัญชีแล้วร้อยละ 40         

2. ระยะเวลาการเข้าตรวจสอบผู้สอบบัญชีจะเข้า

ตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 5 ครั้งๆ ละไม่น้อยกว่า     

5 วันทำการพร้อมผู้ช่วยฯ ไม่น้อยกว่า 3-5 คน   

ทุกครั้ง 

 2 สำนักงานบัญชี ที.เอส. 170,000.00 

  โดยนายธรรมราต ศรธีรรม 

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต                                  

  ทะเบียนเลขที่ 1213    

1. บริษัทฯ ยืนยันราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

เท่าเดิม จำนวนเงิน 170,000.00 บาท โดยไม่

รวมค่าใช้จ่ายในการขอคำยืนยันและสอบทานหนี้  

เงนิฝากออมทรพัย ์ เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ จำนวน 

2 ครั้งและตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 1 ครั้ง แบ่งจ่าย

ค่าธรรมเนียมฯ เป็น 3 งวด ดังนี้ 

- งวดที่ 1 เดือนมิถุนายน 2558 ร้อยละ 30 

- งวดที่ 2 เดือนธันวาคม 2558 ร้อยละ 30 

- งวดที่ 3 เมื่อส่งมอบงบการเงินแล้ว            

2. ระยะเวลาการเข้าตรวจสอบผู้สอบบัญชีจะเข้า

ตรวจสอบอย่างน้อยปีละปีละ 3 ครั้งๆ ละไม่น้อยกว่า 

3-5 วันทำการพร้อมผู้ช่วยฯ ไม่น้อยกว่า 2 คน     

  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2558 ได้ร่วมกันพิจารณา

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีโดยวิธีตกลงราคาของทั้ง 2 บริษัทแล้ว มีมติเห็นควรเลือกบริษัท 

สำนกังานสามสบิสี ่ออดติ จำกดั โดยนายศลิปช์ยั  รกัษาพล ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต ป.ชัน้สงู (จฬุาฯ) 

CPIA ทะเบียนเลขที่ 2954 เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด   

ประจำปี 2558 จำนวนเงิน 155,000.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยใช้

งบประมาณประจำปี 2558 ซึ่งมีเหตุผล ดังนี้ 

  1. บริษัทฯ เสนอราคาค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจำปี 2558  จำนวนเงิน 

155,000.00 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งมีราคาต่ำกว่าบริษัทฯ อื่นโดยมีคุณสมบัติ

และเงื่อนไขการตรวจบัญชีเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด  

เรื่อง การว่าจ้างผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 
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  2.  บริษัทฯ จะเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีปีละ 5 ครั้งๆ ละไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ 

พร้อมผู้ช่วยไม่น้อยกว่า 3-5 คน ทุกครั้ง 

  3.  บริษัทฯ ยืนยันการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดทุนเรือนหุ้น ลูกหนี้ เงินฝากออมทรัพย์   

เงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษทัง้หมดจำนวน  2 ครัง้ และตัว๋สญัญาใชเ้งนิทัง้หมดจำนวน 1 ครัง้ โดยจดัทำ 

100% ของจำนวนสมาชิกและผู้ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินทั้งหมดในแต่ละรอบปีบัญชี 

  4.  บริษัทฯ มีประสบการณ์และผลงานการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ เป็นที่  

น่าเชื่อถือและสามารถให้คำแนะนำสหกรณ์เกี่ยวกับการบัญชีได้เป็นอย่างดี 

  5.  บริษัทฯ สามารถรับรองงบการเงินได้รวดเร็ว ตรงตามระยะเวลาที่สหกรณ์ต้องการ 

   คณะกรรมการดำเนินการ ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทที่เสนอราคาดังกล่าว  

ข้างต้นแล้ว เป็นไป ตามคำแนะนำของสำนักงานควบคุมการสอบบัญชีสหกรณ์โดยผู้สอบบัญชี  

ภาคเอกชน (สคอ.) และคุณสมบัติที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด กำหนดไว้ 

เห็นควรว่าจ้าง บริษัท สำนักงานสามสิบสี่ ออดิต จำกัด โดยนายศิลป์ชัย  รักษาพล  ผู้สอบบัญชี  

รับอนุญาต ป.ชั้นสูง (จุฬาฯ) CPIA ทะเบียนเลขที่ 2954 เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

ธนาคารออมสิน จำกัด  ประจำปี  2558  และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 

155,000.00 บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)        

  จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 และกำหนด

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เพื่อนำเสนอนายทะเบียนแต่งตั้งต่อไป 

 

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

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

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

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย 

ภัยร้ายมันฝรั่งทอด 
 มันฝรั่งทอด คุกกี้กรอบๆ หรือขนมสำเร็จรูปในถุงสวยๆ ทั้งหลาย ไม่ได้ทำให้อ้วนหาก

ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควบคุมปริมาณอาหารที่กินในแต่ละวัน แต่อาหารเหล่านี้เต็มไปด้วย  

ไขมันชนิดที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ทำให้มีโอกาสเป็นโรคหัวใจและโรคมะเร็งมากขึ้น...  

 

ทานกะหล่ำปลีดิบมีพิษนะ  
 ในกะหล่ ำปลีดิบจะมีสารพิษที่ เ รี ยกว่ า กอยโตรเจน   

(Goibrogen) ซึ่งเป็นสารที่จะไปกันไม่ให้ต่อมไทรอยด์จับไอโอดีน ไป

สร้างเป็น ฮอร์โมนไทร๊อกซิน (Thyroscine) ได้ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นคือ จะ

ทำให้เกิดเป็นโรคคอหอยพอก แต่สารพิษเหล่านี้จะถูกทำลายได้ โดย

การต้ม จึงควรรับประทานกะหล่ำปลีสุก จะดีกว่ากะหล่ำปลีดิบ  

 

วิธีป้องกันตะคริว
 ตะคริวเกิดขึ้นเนื่องจากร่างกายขาดน้ำและเกลือแร่ การ

ดื่มน้ำและ รับประทานผลไม้สดมากๆ จึงช่วยลดการเป็นตะคริว

ได้...  

 

อดนอนบ่อยๆ ระวังเป็นเบาหวาน 
 ร่างกายที่ไม่ได้รับการนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม จะใช้อินซูลิน

ได้น้อยลง คนอดนอนบ่อยๆ จึงมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานสูงกว่าปกติ 

 

ตรวจฉี่ด้วยตัวเอง 
 ร่างกายแต่ละคนต้องการน้ำไม่เท่ากัน แพทย์แนะนำว่าควรดื่มมาก พอที่จะถ่ายปัสสาวะได้

ทุกๆ 3-4 ชั่วโมง หากปัสสาวะคุณเป็นสีเหลือง เข้มกว่าปกติ แสดงว่าคุณกำลังขาดน้ำ... 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
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มะกรูดดีต่อเส้นผมยังไง 
 ผลมะกรูด - น้ำจากผลมะกรูดจะมีฤทธิ์เป็นกรด ช่วย

สลายไขมันและชะล้างสิ่งสกปรกที่เกาะบนเส้นผมและหนังศีรษะ

ได้ดี (แต่ไม่ควรใช้น้ำมะกรูดชะโลมบนเส้นผมโดยตรงเป็น

ประจำ เพราะจะทำให้ผมจะเปราะ ขาดง่าย เพราะน้ำมะกรูด

เป็นกรดค่อนข้างมาก มีค่า pH ประมาณ 3.5) 

 ผิวมะกรูด - น้ำมันจากเปลือกผลมะกรูดมีกลิ่นหอม และช่วยบำรุงให้เส้นผมเป็นเงางาม 

 

โรคร้อนใน
 โรคร้อนในหรือโรคปากเปื่อยซึ่งมักจะเกิดในคนที่นอนหลับ

พักผ่อนไม่เพียงพอทำให้ร่างกายอ่อนแอขาดภูมิคุ้มกันเชื้อโรคในช่อง

ปากโรคนี้เป็นโรคที่อาจจะดูไม่ร้ายแรง แต่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมาร

แก่ผู้เป็นได้ไม่น้อย เพราะกินดื่มอะไรก็ไม่สะดวก ปวดแสบปวดร้อนตรง

แผลบริเวณแผลที่พองอยู่ตลอดเวลา วิธีแก้ลองเอาเกลือป่นอมไว้ในปาก

สัก 10 นาที ทำอย่างนี้ทั้งเช้าและเย็น เกลือจะสมานแผลและฆ่าเชื้อโรคได้ดี อาการปากเปื่อยแผล

พุพองจะทุเลาเร็วขึ้น 

 

ทำไมกรดวิตามินเอถึงลดรอยเหี่ยวย่นได้ 
 กรดวิตามินเอหรือบางครั้งเราจะคุ้นเคยกับคำว่า AHA ซึ่ง

สกัดจากกรดผลไม้ มีส่วนช่วยลดรอยเหี่ยวย่นและจุดด่างดำจากการ

ถูกแสงแดดได้จริง โดยทำหน้าที่กระตุ้นเซลล์ผิวให้แบ่งตัวเร็วขึ้นทำให้

เลือดมาหล่อเลี้ยงผิวหนังมากขึ้นและทำให้มีการสร้างคอลลาเจนใหม่

ใต้ชั้นผิวหนังทำให้ผิวหน้าเต่งตึง และทำให้รอยด่างดำเจือจางลงได้ 

 

ทำอย่างไรไม่ ให้น้ำมันกระเด็น
 ทำอาหารไฟแรงๆ กระทะร้อนๆ อาหารอร่อยๆ แต่กระทะ

ยิ่งร้อนน้ำมันยิ่งกระเด็น บางทีกระเด็นลวกมือไม้เป็นจุดแดงทำเอา

เด็กๆ หรือพวกสาวๆ ไม่กล้าเข้าใกล้เตา เพราะกลัวน้ำมันกระเด็น

โดนเป็นรอยแผล วิธีทำอาหารไม่ให้น้ำมันกระเด็น ต้องใส่เกลือป่น

ลงไปสักหยิบมือ พอเห็นไฟแรงน้ำมันกระเด็นก็หยิบใส่เลย ทอดปลาก็เช่นกันแทนที่จะนำปลาคลุก

น้ำปลา หรือซอสให้เค็มก็หมักเกลือแทน นอกจากจะทำให้เวลาทอด น้ำมันไม่กระเด็นแล้วยังไม่ทำให้

เนื้อปลาติดกระทะจนหนังปลาถลอกปอกเปิกเวลากลับปลาด้วย 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 
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เหงือกดีด้วยน้ำชายามเช้า
 องค์การอาหารและยา ของสหรัฐและสวีเดน บอก

ว่าการบ้วนปากในช่วงเช้าด้วยน้ำชา จะช่วยลดแบคทีเรียในช่อง

ปากได้ เนื่องจากสารโพลีฟีนอล จะช่วยยับยั้ง การเจริญเติบโต

ของแบคทีเรีย ที่เป็นต้นเหตุของฟันผุ ส่วนการดื่มชาหลังมื้อ

อาหาร ก็ช่วยลดความเสี่ยง ในการเกิดโรคเหงือกได้ 

 

 

ใบต้นหอมมีประโยชน์
 เมื่อมีอาการคัดจมูกให้เด็ดใบต้นหอมมา 1 ใบ เอาด้านในของใบ

มาทาบติดจมูก ทิ้งไว้สักครู่จะรู้สึกหายใจสะดวก 

 

ขิงระงับอาการไอ 
 เวลาที่เราไอ ให้เอาขิงบดละเอียดคั้นเอาน้ำออก จากนั้นใช้

ผ้าขาวบางหรือผ้าขนหนูชุบน้ำขิงมาปิดตรงคอ พันทิ้งไว้ 1 คืน จะช่วย

ระงับอาการไอได้ 

 

หัวผักกาดระงับอาการเจ็บคอ
 เวลาเจ็บคอ ให้เอาหัวผักกาดขาวมาบดให้ละเอียด บีบน้ำให้แห้ง 

จากนั้นนำมาวางบนผ้าแล้วเอาผ้าอีกผืนวางทับ นำไปพันคอ ปล่อยทิ้งไว้

ประมาณ 20-30 นาที เอาออก จะช่วยระงับอาการเจ็บคอ 

 

 

แก้อาการสะอึก 
 ใส่น้ำในชาม วางตะเกียบคู่หนึ่งบนปากชาม ใช้คางเกยตะเกียบไว้แล้วใช้ลิ้นค่อยๆ เลียน้ำ

จากชามจะช่วยให้หายสะอึก 

 

น้ำผึ้งรักษาปากเปื่อยได้
 ใช้น้ำผึ้งทาบริเวณที่ปากเปื่อย แรกๆ อาจรู้สึกแสบ แต่จะช่วยได้ 

ที่สำคัญต้องเป็นน้ำผึ้งแท้เท่านั้น 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
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การใช้ยาหยอดตาที่ถูกวิธี
 คนที่มีปัญหาที่ตามักจะหยอดตาก่อนนอน ซึ่งจะทำให้เลือดไปค้างตรง

บริเวณตา เวลาตื่นนอนจะทำให้ตาบวมหรือมีขี้ตา ดังนั้น ควรหยอดตาก่อน

เข้านอนประมาณ 1 ชั่วโมง 

 

ตั้งโต๊ะทำงานอย่างไรไม่ ให้เสียสายตา
 เวลาอ่านหรือเขียนหนังสือ ถ้าแสงน้อยไป จะเกิดผลเสียต่อสายตา ให้ลองตั้งโต๊ะติดหน้าต่าง

หันไปทางทิศเหนือ เพราะแสงที่เข้าทางหน้าต่างจะเฉียงด้านซ้าย เราจึงไม่ถูกแสงตรงและแรงเกินไป 

ช่วยไม่ให้ระคายเคืองสายตา 

 

นวดหน้าท้อง แก้ปัญหาท้องผูก 
 ก่อนลุกจากเตียงในตอนเช้า ให้นอนหงายบนเตียงแล้วใช้นิ้วมือทั้งสองข้างประกบกัน ให้

ปลายนิ้วมือชี้ลงทางปลายเท้า ใช้ปลายนิ้วคลึงไปรอบๆ สะดือ ตามเข็มนาฬิกา นวดหลายๆ รอบแล้ว

จึงลุกจากเตียง วิธีนี้จะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้ 

 

ผลมะเดื่อรักษาริดสีดวงทวาร 
 ถ้าเป็นริดสีดวงทวาร ให้กินผลมะเดื่อวันละ 3-4 ผลเป็นประจำ 

หรือจะใช้ยางจากขั้วมาทาก็ได้เช่นกัน 

 

เกลือคั่วรักษากลิ่นตัว
 หากมีกลิ่นตัว ให้นำเกลือมาคั่วแล้วใส่ถุงผ้าเล็กๆ มาถูเช้าเย็นทุกวัน 

จะช่วยให้กลิ่นตัวนั้นหมดไป 

 
เยื่อเปลือกไข่หุ้มปากแผล 
 เวลาโดนมีดบาดนิ้วให้ใช้เยื่อบางๆ ใต้เปลือกไข่พันแผลไว้ นอกจากจะช่วยห้ามเลือดแล้ว ยัง

ปลอดภัยต่อการติดเชื้อด้วย 

 

เบบี้ออยล์ช่วยให้ผ้าพันแผลลอกง่าย
 เวลาจะเปลี่ยนผ้าพันแผลใหม่ ก่อนดึงผ้าอันเก่าออกให้หยดเบบี้ออยล์ลงไปก่อนสักครู่   

แล้วจึงค่อยๆ ดึงออก จะไม่เจ็บและผ้าพันแผลจะออกง่าย 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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การปอกหอมโดยไม่แสบตา 
 เวลาที่เราปอกหัวหอม ไม่ว่าจะเป็นหอมหัวเล็กหรือ  

หัวหอมใหญ่ จะรู้สึกแสบตา และบางครั้งก็มีน้ำตาไหลออกมาด้วย

วิธีแก้ คือ ต้มน้ำให้เดือด( ประมาณ 15 นาที ) ยกลงจากเตา จุ่ม

หัวหอมลงไปในน้ำร้อนแล้วรีบนำขึ้นไปแช่น้ำเย็นอีกครั้ง จะทำให้

หัวหอมปอกเปลือกได้ง่าย ไม่แสบตา แล้วยังป้องกันการที่หัวหอม

มีสีเขียวคล้ำ และมีกลิ่นเหม็นเมื่อทิ้งไว้นานได้อีกด้วย ปอกหอม

ครั้งต่อไปก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเสียน้ำตาแล้ว 

 

ปอกแอปเปิ้ลไม่ ให้ดำ
 เราสามารถป้องกันผิวของผลไม้ไม่ให้ดำได้ โดย

ละลายเกลือ ประมาณ 1 ช้อนชาลงในน้ำเปล่า 1 ชามแกงนำ

แอปเปิ้ลหรือสาลี่ที่ปอกเสร็จแล้วลงแช่ทิ้งไว้สักพัก เมื่อนำขึ้น

มา จัดใส่จานผิวของผลไม้ก็จะไม่ดำคล้ำ 

 

เคล็ดลับกินอย่างไรให้ฟันขาว
 - สตรอเบอร์รี่ เป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ชนิดเดียวที่ไม่ทำให้

ทิง้คราบบนผวิฟนัแตก่ลบัชว่ยทำความสะอาดฟนัหากนำสตรอเบอรร์ี่ 

มาทำเป็นครีมโดยนำมาผสมกับแป้งแล้วทาบนผิวฟันทิ้งไว้ประมาณ 

5 นาที จะเห็นได้ชัดว่าฟันดูสะอาดขึ้น 

 -  แครอทกับแอปเปิ้ล ความกรอบของทั้งสองอย่างนี้เป็นตัวขัดฟันอย่างดีในขณะที่กำลัง

เคี้ยวและยังเป็นตัวทำให้มีการกระตุ้นการผลิตน้ำลายออกมามากขึ้น เนื่องจากน้ำลายนั้น   

เป็นน้ำยาทำความสะอาดช่องปากตามธรรมชาติได้เป็นอย่างดียิ่งมีการหมุนเวียนของน้ำลายมาก  

ก็ยังสามารถช่วยไม่ให้มีกลิ่นปากได้อีกด้วย 

 -  สับปะรดและส้ม นำเปลือกส้มที่แกะแล้วมาถูกับฟันจะช่วยให้คราบที่สะสมอยู่บนผิวฟัน

ของเรานั้นลดลงและทั้งส้มและสับประรดก็เป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นการสร้างน้ำลายได้

เป็นอย่างดี 

 -  น้ำมะนาว นำน้ำมะนาวมาผสมกับเกลือหรือเบคกิ้งโซดาหรือโซเดียมไบคาร์บอเนต   

(Sodium Bicarbonate) แล้วนำมาแปรงฟัน หลังจากนั้นให้บ้วนปากด้วยน้ำสะอาดทุกครั้ง 

 -  บล็อกโคลี่ เรียกได้ว่าบล็อกโคลี่เป็นผักที่สารพัดประโยชน์จริงๆ เพราะนอกจากจะช่วย

ป้องกันจากโรคร้ายอย่างโรคมะเร็งแล้ว แต่บล็อกโคลี่ยังต้านกรดด้วยการสร้างเยื่อบางๆ เพื่อเคลือบ

และป้องปกไม่ให้เคลือบฟันนั้นถูกกัดกร่อน 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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วันหยุดประจำป2558

สหกรณออมทรัพยพนักงานธนาคารออมสินจำกัด

วันพฤหัสบดี 1 มกราคม  วันขึ้นปีใหม่ 

วันศุกร์ 2 มกราคม วันหยุดพิเศษเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 

วันพุธ 4 มีนาคม วันมาฆบูชา 

วันจันทร์ 6 เมษายน วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  

  และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 

วันจันทร์ 13 เมษายน วันสงกรานต์ 

วันอังคาร 14 เมษายน วันสงกรานต์ 

วันพุธ 15 เมษายน วันสงกรานต์ 

วันศุกร์ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ 

วันอังคาร 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล 

วันจันทร์ 1 มิถุนายน วันวิสาขบูชา 

วันพุธ 1 กรกฎาคม วันหยุดภาคครึ่งปี 

วันพฤหัสบดี 30 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา 

วันพุธ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ  

  พระบรมราชินีนาถ 

วันศุกร์ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช 

วันจันทร์ 7 ธันวาคม ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา  

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

วันพฤหัสบดี 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ 

วันพฤหัสบดี 31 ธันวาคม วันสิ้นปี 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
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ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และเลือกตั้งฯ     

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2557 สหกรณ์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และเลือกตั้งฯ  

ณ หอประชุมเพชรรัตน  สมาชิกเข้าร่วมประชุมและเลือกตั้งจำนวน  7,463  คน 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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พิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557  สหกรณ์จัดพิธีทำบุญครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ โดยพระมหาจำนง  

จรณธมโม เจ้าอาวาสวัดตาลเจ็ดยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์  ณ ที่ทำการสหกรณ์   

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
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มอบเงินมูลนิธิไทรใหญ่ 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด โดยคุณชุมพล 

พิมเสน ประธานกรรมการ พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์  

ร่วมมอบเงินให้แก่มูลนิธิไทรใหญ่ เพื่อช่วยเหลือพนักงานบำนาญ และอดีตพนักงานเบิกค่ารักษา

พยาบาล เป็นจำนวนเงิน 1,000,000.00 บาท โดยใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 

มอบเงินกองทุนสวัสดิการ  

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 คุณชุมพล พิมเสน ประธานกรรมการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ

และผู้จัดการสหกรณ์  ร่วมรดน้ำศพ คุณพรทิพย์ อินทิม  และมอบเงินกองทุนสวัสดิการกรณีสมาชิก

เสียชีวิต จำนวน 20,000.- บาท  กรณีประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต 140,000.- บาท รวมจำนวน 

160,000.- บาท ให้กับทายาท ณ วัดโสมมนัสวิหาร กรุงเทพฯ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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วางพานพุ่ม วันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน 

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 โดย คุณสังวาลย์  กิตติวีระนุกูล  กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วย

กรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ร่วมวางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันออม  ณ ธนาคาร

ออมสินสำนักงานใหญ่ 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 
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สัมมนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

เมื่อวันที่  19-20  เมษายน 2557   สหกรณ์จัดโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ “พัฒนาการให้

บริการ”  ณ   อิงธาร   รีสอร์ท   อำเภอเมือง  จ.นครนายก 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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การคัดเลือกทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 2557 

เมื่อวันที่ 16  กรกฎาคม 2557  สหกรณ์ได้จัดพิธีคัดเลือกทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก 

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  โดยเชิญผู้แทนจากสมาคมพนักงานบำนาญ ผู้แทนจากสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจ ที่ปรึกษาสหกรณ์ คุณชุมพล พิมเสน ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ สมาชิก 

และเจา้หนา้ทีส่หกรณร์ว่มเปน็สกัขพียาน รวมจำนวน 1,000 ทนุ จำนวนเงนิทัง้สิน้ 1,000,000.- บาท   

โดยใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 
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สหกรณ์มอบสลากออมสิน  เนื่องในโอกาสเกษียณอายุ 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 คุณปรีชา กีรพิมล ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  และกรรมการ

ดำเนินการ เป็นผู้แทนสหกรณ์มอบสลากออมสิน เพื่อเป็นของที่ระลึก ให้แก่พนักงานธนาคาร

ออมสิน ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่เกษียณอายุ ประจำปี 2557  จำนวน 93 คน  ณ หอประชุมบุรฉัตร 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อเชื่อมเครือข่ายพันธมิตรสหกรณ์ 

เมื่อวันที่  18  ตุลาคม  2557  คุณณัฐพัชร์  ยิ้มใหญ่  ประธานประชาสัมพันธ์  คุณอนุสรณ์  

อนุวัฒน์นนทเขตต์ กรรมการและเลขานุการวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง

สหกรณ์ เข้าร่วมปลูกป่าชายเลน เพื่อเชื่อมเครือข่ายพันธมิตรสหกรณ์ ระหว่าง สอ.พส. สอ.กฟภ.  

และสอ.กสท.  ณ  ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน  จ.สมุทรสงคราม 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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โครงการปฏิบัติธรรมเจริญปญญา 

เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2557 สหกรณ์จัดโครงการปฏิบัติธรรมเจริญปัญญา มีสมาชิกเข้าร่วม

โครงการจำนวน  100  คน  ณ ศาลาปฏิบัติธรรมธนาคารออมสิน วัดตาลเจ็ดยอด  ต.ศาลาลัย   

อ.สามร้อยยอด  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณางบประมาณ ประจำปี 2558 

เมื่อวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2557  สหกรณ์จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

งบประมาณ ประจำปี 2558 ณ โรงแรมซันธาราเวลเนส รีสอร์ท อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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โครงการสัมมนาไตรภาคี 

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ที่ปรึกษาสหกรณ์  คณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด เข้าร่วมสัมมนาไตรภาคี ครั้งที่ 11 กับสหกรณ์ออมทรัพย์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด  และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

จำกัด  ณ ห้องพันธุมดิษยมณฑล อาคาร สอ.มก. ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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โครงการสัมมนาสมาชิกและกิจกรรมแรลลี่ 

เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2557 สหกรณ์จัดโครงการสัมมนาสมาชิกและกิจกรรมแรลลี่  

มอบลานเอนกประสงค ์มอบทนุสง่เสรมิการศกึษาใหแ้กเ่ดก็นกัเรยีนทีข่าดแคลน มอบอปุกรณก์ารกฬีา 

โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก ณ โรงแรม Hillside Country Home Golf & Resort อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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วางพวงมาลา 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด ร่วมพิธี 

วางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่     

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด 
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