
   รายงานกิจการ  ประจ าปี 2563           
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จ ากัด  1 
 

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร  จ ากดั 
วันศุกร์ ท่ี 25  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

ณ  ห้องแกรนด์บอลลรูม  มุกดาหารแกรนด์  โฮเทล 
อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร 

ผู้มาประชุม 
 1. ผูแ้ทนสมาชิก จ านวน 345 คน 
 2. คณะกรรมการด าเนินการ จ านวน  15 คน 
 3. ผูต้รวจสอบกิจการ จ านวน   5 คน 

ผู้แทนสมาชิกไม่มาประชุม  จ านวน  2  คน 

ที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายธีระยทุธ   สิงห์ศร ผูแ้ทนสมาชิกหน่วยอ าเภอเมือง  2 
2. น.ส.อรุณรัตน์  หว้ยทราย ผูแ้ทนสมาชิกหน่วยอ าเภอค าชะอี  2 

ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน  37  คน 
 ที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1. วา่ท่ี ร.ต.ธเนศ  เยือ่งกระโทก นกัวิชาการสหกรณ์ช านาญการพิเศษ 
2. นายพฒัน์  โภคสวสัด์ิ นกัวิชาการงานทัว่ไปช านาญการ 
3. น.ส.กาญจนา  ใหม่หลา้ ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
4. นายวรรณสิทธ์ิ  ค  าเพราะ ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมฯ 
5. น.ส.พิมพป์ระไพ  พูลทรัพย ์ หวัหนา้ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์มุกดาหาร 
6. นายวชัระพงษ ์วิกลัปาวท์ศัคร ผูอ้  านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ 
7. นายด ารง   ทองบุญ ผูส้อบบญัชี 
8. นายเอ่ียม  จนัทเ์ทวนุมาส ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 
9. นางประนอม จนัทเ์ทวนุมาส ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 
10. นายอรรถวุฒิ จนัทเ์ทวนุมาส ผูช่้วยผูส้อบบญัชี 
11. นายมารุต   อุปนิสากร ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
12. นายประเวท  สุค าภา ผูส้ังเกตการณ์ 
13. นายคมสัน   ไชยตน้เทือก ผูส้ังเกตการณ์ 
14. นายสุรพงษ ์ รัตนวงค ์ ผูส้ังเกตการณ์ 
15. นายเชิดชยั  การส าเนียง ผูส้ังเกตการณ์ 
16. นายจนัที  บรรจง ผูส้ังเกตการณ์ 
17. นายปิยะพล  นามหงษา ผูส้ังเกตการณ์ 
18. นายบุญนาม  อินทะปัญญา ผูส้ังเกตการณ์ 
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ที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

19. นายนิคมศกัด์ิ   กุมภิโร ผูส้ังเกตการณ์ 
20. นายธนิตศกัด์ิ   วอ่งไว ผูส้ังเกตการณ์ 
21. นายพรสิทธ์ิ  ราชริวงษ ์ ผูส้ังเกตการณ์ 
22. นายประสาน  วงคต์าหลา้ ผูส้ังเกตการณ์ 
23. นายเดชา  คเณศโยธิน ผูส้ังเกตการณ์ 
24. นายวิทยา  วงัคะฮาต ผูส้ังเกตการณ์ 
25. นายยทุธ  ธนธนานนท ์ ผูส้ังเกตการณ์ 
26. นายประกาศ  สวา่งวงษ ์ ผูส้ังเกตการณ์ 
27. นายวชัรินทร์   ใจสุข ผูส้ังเกตการณ์ 
28. นายณรงคเ์ดช  แสนโสม ผูส้ังเกตการณ์ 
29. นายสมบูรณ์  พรมสุ้ย ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
30. นายศกัดา  ชยัภยั ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาฯ 

31. นายจรณเดช  บุปผาชาติ ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
32. ดร.ละมา้ย  กิตติพร ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
33. นายวีระชยั  นิลแสง ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
34. นายพิชยั  จนัทพนัธ์ ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
35. นายโสภณ   แก่นงาม ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
36. นายศุภศิษฐ  อินทรวิเศษ ท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 
37. นางทวิกา บ ารุงสวสัด์ิ ผูส้ังเกตการณ์ 

 
เร่ิมประชุมเวลา  09.00  น. 

เม่ือผูแ้ทนสมาชิกเขา้ร่วมประชุมครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ  ขอ้ 64 แลว้ นายวีระพงษ ์ ทองผา  
ประธานกรรมการ  เป็นประธานในท่ีประชุมไดก้ล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ือง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  นายวีระพงษ ์ ทองผา  ประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูมุกดาหาร จ ากดั  เป็นประธาน 
ในการประชุม กล่าวเปิดประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 และแนะน าผูเ้ขา้ร่วมประชุม   
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 2   เร่ือง  เสนอเพ่ือทราบ 
2.1   เร่ือง รายงานผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ประจ าปี  2563 

นายวีระพงษ ์ ทองผา  ประธานในท่ีประชุมกล่าวว่า ในนามคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี  37   
 มีนโยบายในการรักษาผลประโยชน์ให้กบัมวลสมาชิก ตามนโยบายท่ีให้ไว ้คือ  

1.   มีความสามคัคีภายในองคก์ร  
2.   มีความรับผิดชอบงานในหนา้ท่ี 
3.   การให้เกียรติผูอ้ื่นภายในหน่วยงาน 
4.   การท างานดา้นบริการอยา่งเสมอภาค 
5.   มีความซ่ือสัตย ์ จริงใจ ใจกวา้ง  อุทิศเวลาให้กบังาน ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ท าให้ 
      การด าเนินงานของสหกรณ์  ในรอบปี 2563  ประสบผลส าเร็จเป็นอยา่งดี                             

ส าหรับผลการด าเนินงานดา้นต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูมุกดาหาร จ ากดั ในรอบปี 2563 สรุปได ้ดงัน้ี  
2.1.1  เร่ือง รับทราบสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ 

รายการ 

ปี 2563 ปี 2562 
+ เพิ่มขึน้ 
- ลดลง 

สมาชิก
สามัญ 

สมาชิก
สมทบ 

สมาชิก
สามัญ 

สมาชิก
สมทบ 

สมาชิกยกมาตน้ปี 3,724 156 3,748 162 -30 
สมาชิกเขา้ระหว่างปี 192 10 104 - +98 
สมาชิกถึงแก่กรรมระหว่างปี 29 - 29 - - 
สมาชิกลาออกระหว่างปี 72 22 99 6 -11 
สมาชิกคงเหลือ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2563 3,815 144 3,724 156 +79 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
2.1.2  เร่ือง  รับทราบปริมาณธุรกจิของสหกรณ์ ในรอบปี 2563  เปรียบเทียบกับปี  2562  สรุปได้  ดังนี ้

รายการ ปี 2563 ปี 2562 
+ เพิ่มขึน้ 
- ลดลง 

ทุนด าเนินงาน 6,493,241,802.18 6,688,496,811.60 -195,255,009.42 
ทุนเรือนหุน้ท่ีช าระแลว้ 1,794,853,820.00 1,741,608,510.00 +53,245,310.00 
ทุนส ารอง 697,739,744.11 686,281,836.49 +11,457,907.62 
ทุนสะสมและทุนอืน่ ๆ 3,354,631.73 3,548,837.73 -194,206.00 
เงินรับฝาก 1,155,672.978.14 842,254,806.48 +313,418,171.66 
เงินกูย้ืมและเงินเบิกเกินบญัชี  2,654,938,385.99 3,264.376,779.99 -609,438,394.00 

ก าไรสุทธิประจ าปี 153,074,258.74    114,289,202.42 +38,785,056.32 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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2.1.3    เร่ือง  การให้บริการรับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณ์อ่ืน  
            ในดา้นการรับฝากเงินซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ีสหกรณ์ไดส่้งเสริมให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการ 

ออมเงินในรูปของเงินฝากประเภทต่างๆ โดยให้ผลตอบแทนสูงกว่าสถาบนัการเงินอื่นปัจจุบนัสหกรณ์มียอดเงินรับฝาก 
จากสมาชิกและสหกรณ์อื่น  ดงัน้ี 

รายการ อัตราดอกเบีย้/ ปี ปี 2563 ปี 2562 
+ เพิม่ขึน้ 
- ลดลง 

เงินฝากประจ า 3.75% 660,410,325.42 337,301,068.14 +323,109,257.28 
เงินฝากออมทรัพย ์ 2.75% 495,262,652.72 504,953,738.34 -9,691,085.62 

รวม 1,155,672,978.14 842,254,806.48 +313,418,171.66 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

2.1.4   เร่ืองรับทราบการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก 
                          ในดา้นเงินกูส้หกรณ์ไดรั้บอนุมติัวงเงินกูยื้มหรือค ้าประกนัประจ าปี 2563  จากนายทะเบียนสหกรณ์
จ านวน 3,714 ลา้นบาท  ท าให้สหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนสามารถให้บริการดา้นเงินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ฯ รายละเอียด ดงัน้ี 

ประเภท 
ปี  2563 ปี 2562 

+ เพิ่มขึน้ 
- ลดลง 

สัญญา จ านวนเงิน สัญญา จ านวนเงิน สัญญา จ านวนเงิน 

เงินกูพ้ิเศษ 91 221,365,000.00 92 203,690,000.00 -1 17,675,000.00 

เงินกูส้ามญั 210 247,947,000.00 261 285,582,000.00 -51 37,635,000.00 

เงินกูฉุ้กเฉิน 258 87,640,000.00 370 105,900,000 -112 18,260,000.00 

เงินกูเ้พ่ือปรับโครงสร้างหน้ี 4 5,200,000.00 2 2,620,000.00 +2 2,580,000.00 

เงินกูเ้พื่อพฒันาคุณภาพฯ 127 62,450,000.00 1,210 593,910,000.00 -1,083 531,460,000.00 

เงินกูพ้ฒันาคุณภาพชีวิตสมาชิกฯ 553 94,595,000.00 - - +553 94,595,000.00 

เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ 1,214 29,682,000.00 - - +,1214 29,682,000.00 

รวม 2,457 748,879,000.00 1,935 1,191,702,000.00 +2,684 607,610,000.00 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 



   รายงานกิจการ  ประจ าปี 2563           
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จ ากัด  5 
 

2.1.5  เร่ือง รับทราบ รายได้และค่าใช้จ่าย 
          สหกรณ์ออมทรัพยค์รูมุกดาหาร จ ากดั มีรายไดท้ั้งส้ิน   429,857,025.68  บาท  โดยแยกเป็น 

ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน 429,856,475.68  บาท   คิดเป็นร้อยละ 100  เป็นรายไดอ้ื่นอีก  550   บาท  
คิดเป็น ร้อยละ  0.0001  มีค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานทั้งส้ิน  276,782,766.94  บาท  คิดเป็นร้อยละ  64.39  ส่งผลให้สหกรณ์ 
มีก าไรสุทธิ  153,074,258.74  บาท  ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ  35.61 

คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี  37 
   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูมุกดาหาร  จ ากดั 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
2.2  เร่ือง  รายงานการจ่ายเงินทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก  ประจ าปี  2563  ตามรายละเอียด ดังนี ้
 

เงินทุนยกมาต้นปี 2562 รับจากการจัดสรรก าไรสุทธิ ปี 2563 จ่ายระหว่างปี/บาท 
เงินทุนคงเหลือ 
ยกไปปี 2564 

- 2,300,000.00 2,300,000.00 - 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
2.3   เร่ือง  รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ประจ าปี  2563 
        เสนอ  ท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จ ากัด 

                   ตามท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูมุกดาหาร จ ากดั เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ ์2563 
ท่ีประชุมมีมติเลือกตั้งขา้พเจา้และคณะเป็นผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูมุกดาหาร จ ากดั  ส าหรับปีส้ินสุด   
วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563  ขา้พเจา้และคณะไดต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูมุกดาหาร จ ากดั และรายงานผล 
การตรวจสอบ ต่อคณะกรรมการด าเนินการ เป็นประจ าทุกเดือน จึงเสนอผลการตรวจสอบประจ าปี โดยสรุปดงัน้ี 

1.  วัตถุประสงค์ของการตรวจ 
1.1  เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ 
1.2  เพื่อตรวจสอบเอกสารเก่ียวกบัการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบญัชีและการควบคุมการเงิน 
1.3  เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูมุกดาหาร  จ ากดั 

2.  ขอบข่ายการตรวจสอบ 
2.1 ตรวจสอบความถูกตอ้ง ของการบนัทึกบญัชี ตามเอกสารหลกัฐาน 
2.2 ตรวจสอบการควบคุมเงินตามระเบียบและขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ 
2.3 ตรวจสอบการด าเนินงานตามวตัถุประสงคข์อ้บงัคบั ระเบียบและมติท่ีประชุม 
2.4 ตรวจสอบงบประมาณและการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ 

3.  การบัญชี 
3.1 เอกสารหลกัฐานการลงบญัชี การบนัทึกบญัชี การจดัท าบญัชียอ่ยและทะเบียนต่างๆไดจ้ดัท าไวค้รบถว้น  

บนัทึกรายงานบญัชีประจ าวนั ผ่านเขา้บญัชีแยกประเภทและทะเบียนคุมยอดครบถว้น ถูกตอ้งตรงตามบญัชีคุมยอด และมีการเสนอ
รายงานต่อคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือน 
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3.2 การควบคุมการเงิน การรับ-การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินสดไดด้ าเนินการเป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์ 
ก าหนด และจดัเก็บไวใ้นท่ีปลอดภยั 

3.3 การบริหารงานสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการ และฝ่ายจดัการไดบ้ริหารกิจการของสหกรณ์ เป็นไปตาม 
นโยบายและแผนงาน กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติท่ีประชุม และมติของคณะกรรมการโดยเคร่งครัด จนท าให้กิจการต่างๆ 
ของสหกรณ์ ด าเนินไปดว้ยดีและมีประสิทธิภาพ 

3.4  การด าเนินงาน 
  3.4.1  ดา้นสมาชิก  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูมุกดาหาร จ ากดั เม่ือตน้ปี มีสมาชิกสามญั  3,724  คน 

สมาชิกสมทบ  156  คน ระหว่างปี สมาชิกสามญัเพ่ิมขึ้น  192  คน สมาชิกสมทบเพ่ิม 10 คน สมาชิกสามญัลาออก  72  คน สมาชิก
สมทบลาออก  22  คน  สมาชิกสามญั ถึงแก่กรรม  29  คน สมาชิกคงเหลือ ณ วนัส้ินปีบญัชี แยกเป็นสมาชิกสามญั   3,815 คน 
สมาชิกสมทบ  144  คน  

3.4.2  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูมุกดาหาร จ ากดั ให้เงินกูแ้ก่สมาชิก ดงัน้ี 
1. เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน วงเงินกูไ้ม่เกิน 200,000 บาท 
2. เงินกูส้ามญั วงเงินกูไ้ม่เกิน 1,500,000 บาท 
3. เงินกูพ้ิเศษ วงเงินกูไ้ม่เกิน 2,500,000 บาท 
4. เงินกูเ้พ่ือปรับโครงสร้างหน้ี วงเงินกูไ้ม่เกิน 1,500,000 บาท 
5. เงินกูเ้พื่อพฒันาคุณภาพชีวิตฯ วงเงินกูไ้ม่เกิน 500,000 บาท 
6. เงินกูพ้ฒันาชีวิตสมาชิกฯ วงเงินกูไ้ม่เกิน 250,000 บาท 
7. เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ วงเงินกูไ้ม่เกิน         30,000 บาท 

และในระหว่างปี สหกรณ์ออมทรัพยค์รูมุกดาหาร จ ากดั ให้เงินกูแ้ก่สมาชิก แยกไดด้งัน้ี 
1. เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน จ านวน 258 สัญญา เป็นเงิน 87,640,000 บาท 

2. เงินกูส้ามญั จ านวน 210 สัญญา เป็นเงิน 247,947,000 บาท 

3. เงินกูพ้ิเศษ จ านวน 91 สัญญา เป็นเงิน 221,365,000 บาท 

4. เงินกูเ้พ่ือปรับโครงสร้างหน้ี จ านวน 4 สัญญา เป็นเงิน 5,200,000 บาท 

5. เงินกูเ้พื่อพฒันาคุณภาพฯ จ านวน 127 สัญญา เป็นเงิน 62,450,000 บาท 

6. เงินกูพ้ฒันาชีวิตสมาชิกฯ จ านวน 553 สัญญา เป็นเงิน 94,595,000 บาท 

7. เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ จ านวน 1,214 สัญญา เป็นเงิน 29,682,000       บาท 

รวมทั้งส้ิน จ านวน 2,457 สัญญา เป็นเงิน 748,879,000 บาท 

การให้เงินกูแ้ก่สมาชิกเป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ฯ  เงินกูแ้ต่ละสัญญามีหลกัฐานประกอบการเป็น
ลูกหน้ีครบถว้น 
   3.4.3  การรับฝากเงิน สหกรณ์ออมทรัพยค์รูมุกดาหาร  จ ากดั  รับฝากเงิน 2 ประเภท คือ  
ประเภทฝากออมทรัพยแ์ละประเภทฝากประจ า 

เงินรับฝากออมทรัพย ์- ประจ า  เม่ือ 1 ธนัวาคม  2562 จ านวน 842,254,806.48 บาท 
รับฝากเงินเพ่ิมระหว่างปี จ านวน 874,430,007.70 บาท 
ถอนเงินรับฝากระหว่างปี จ านวน 561,011,836.04 บาท 
ยอดคงเหลือ ณ 30 พฤศจิกายน 2563 จ านวน 1,155,672,978.14 บาท 

การรับฝากและการจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์ฯก าหนดมีหลกัฐานประกอบครบถว้น 
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3.4.4 ทนุเรือนหุ้น 
ทุนเรือนหุน้ เม่ือ 1 ธนัวาคม 2562 จ านวน 1,741,608,510.00 บาท 
ทุนเรือนหุน้เพ่ิมระหว่างปี จ านวน 83,801,200.00 บาท 
ทุนเรือนหุน้ถอนระหว่างปี จ านวน 30,555,890.00 บาท 
ทุนเรือนหุ้นคงเหลือ ณ 30 พฤศจิกายน 2563 จ านวน 1,794,853,820.00 บาท 

   3.4.5 ทนุส ารองและทุนสะสม 
 

 ต้นปี เพิ่มระหว่างปี ลดระหว่างปี คงเหลือส้ินปี 

ทุนส ารอง 686,281,836.49 11,457,907.62 - 697,739,744.11 

ทุนสะสม 3,548,837.73 4,060,000.00 4,254,2006 3,354,631.73 

3.4.6  รายจ่ายของสหกรณ์ฯ รายจ่ายต่างๆ ไดจ้่ายไปในกิจการของสหกรณ์ควรแก่เหตุและผล  
ความจ าเป็นและเป็นไปตามระเบียบ รวมทั้งค่าใชจ้่ายเป็นไปตามระเบียบ มติท่ีประชุมและอยูใ่นวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจาก 
ท่ีประชุมใหญ ่
 4.  ผลการด าเนินงาน  

4.1 ในรอบปีสหกรณ์มี รายไดท้ั้งส้ิน 429,857,025.68 บาท 
  รายจ่าย 276,782,766.94 บาท 
  ก าไร    153,074,258.74    บาท 

    4.2    การด าเนินงานทัว่ไปของสหกรณ์ เป็นไปตามแผนงาน โครงการ วตัถุประสงค ์ระเบียบ   กฎหมาย  
ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมดว้ยดี ท าให้การบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูมุกดาหาร จ ากดั พฒันาขึ้นตามล าดบั 
 5.  การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

ในการตรวจสอบ คณะผูต้รวจสอบกิจการ ไดด้ าเนินการตรวจสอบ แนะน าและติดตามผลการด าเนินงานของ 
คณะกรรมการ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงไดด้ าเนินการปฏิบติังาน เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์แก่สหกรณ์และสมาชิก  
แต่มีบางประเดน็ท่ีเห็นว่าจะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสหกรณ์และมวลสมาชิก คือ การผิดนดัในการช าระหน้ีของลูกหน้ี
บางส่วน ท่ีมีจ านวนเพ่ิมขึ้นท าใหเ้กิดหน้ีสะสม และดอกเบ้ียเพ่ิมขึ้น เป็นหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายได ้จะตอ้งน าไปค านวณตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญตามระเบียบของนายทะเบียน ท าให้เกิดผลกระทบต่อก าไรสุทธิในรอบปีบญัชี ซ่ึงจะน าไปจดัสรรเป็นค่าใชจ้่ายในส่วน
ต่างๆ โดยเฉพาะการจดัสรรเป็นเงินปันผลตามหุน้และการจดัสรรเป็นเงินเฉล่ียคืนแก่สมาชิก  ซ่ึงผลการตรวจสอบพบว่า มีกลุ่ม
สมาชิกท่ีท าให้เกิดผลกระทบอยูห่ลายกลุ่ม เช่น สมาชิกท่ียา้ยไปต่างจงัหวดั สมาชิกท่ีอยูร่ะหว่างด าเนินคดีและถูกพิพากษา สมาชิก
ขา้ราชการบ านาญ  เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะ   แนวทางแก้ไขปัญหาหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ดังกล่าว 
1.   คณะกรรมการเงินกูแ้ละคณะอนุกรรมการติดตามหน้ีสิน ควรมีมาตรการในการติดตามเร่งรัดหน้ีสิน  

และให้รายงานผลต่อคณะกรรมการด าเนินการ 
2.   ควรประสานงานกบัหน่วยงานท่ีหกัเงินช าระหน้ีให้กบัสหกรณ์ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ 2542 และฉบบัแกไ้ข 

เพ่ิมเติมปี 2553 และ 2562  มาตรา 42/1  
ลงช่ือ      

    (นายนิพนธ์   เสียงล ้า) 
               ประธานผูต้รวจสอบกิจการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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2.4  เร่ือง  รายงานการจ่ายเงินสวสัดิการเพ่ือความมั่นคง ประจ าปี 2563  ตามรายละเอียด ดังนี ้
 

จ านวนสมาชิก 
ปี 2562 ยกมา/ราย 

รายการระหว่างปี/ราย จ านวน 
สมาชิกคงเหลือ 

จ านวนเงินจ่าย
ทั้งส้ิน/บาท  สค.1 สค.2 สค.3 

6,313 
เสียชีวิต 20 20 10 

6,226 38,012,000 
ลาออก 18 12 7 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
2.5  เร่ือง   การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก  ประจ าปี 2563   จ านวน 200 ทุนๆ ละ 1,500  บาท รายละเอียด ดังนี ้

 
 
 

ที่ สถานศึกษา ทะเบียน ร.ร./หน่วยงาน

1 นายพงศพิ์ศิษฏ์ อุตสาหะ ร.ร.มกุดาหาร นางสุวภาอา อาจวิชยั 5731 ร.ร.อนุบาลมกุดาหาร

2 ด.ญ.พชัธีรา พนมอุปถมัภ์ ร.ร.อนุบาลมกุดาหาร นางพชัรา พนมอุปถมัภ์ 8555 ร.ร.อนุบาลมกุดาหาร

3 ด.ช.กฤตสุภา เมืองโคตร ร.ร.ท่านพระสารีบุตร นายกิตติกร เมืองโคตร 7244 ร.ร.อนุบาลมกุดาหาร

4 ด.ช.ภูริชกานต์ ช่ืนสุคนธ์ ม.รังสิต นางดรุณี ช่ืนสุคนธ์ 2809 ร.ร.อนุบาลมกุดาหาร

5 นายคณิศร สกลุไทย ร.ร.มกุดาหาร นางจิตรลดา สกลุไทย 6471 ร.ร.มกุดาลยั

6 ด.ช.ธิทตั ระวิสิทธ์ิ ร.ร.มกุดาหาร นางกล่ินแกว้ ระวิสิทธ์ิ 5685 ร.ร.มกุดาลยั

7 ด.ช.พีรวิชญ์ ค  ามลุศรี ร.ร.เซนยอแซฟมกุดาหาร นางพึงพิศ ค ามลุศรี 6946 ร.ร.มกุดาลยั

8 ด.ญ.ชนกกมล คนขยนั ร.ร.มกุดาหาร นางเกศราภรณ์ คนขยนั 5123 ร.ร.มกุดาลยั

9 นายสิรภพ ลุมภกัดี ร.ร.มกุดาหาร นางอรอุมา ลุมภกัดี 7313 ร.ร.บา้นกดุโงง้

10 ด.ญ.ปริยากร ชาธิพา ร.ร.นวมินทราชูทิศอีสาน นายประดิษฐ์ ชาธิพา 6123 ร.ร.บา้นศนูยใ์หม

11 นายพงษพิ์สุทธ์ิ วรชิน ร.ร.มกุดาหาร นายพงษช์ยั วรชิน 5011 ร.ร.บา้นดานค า

12 น.ส.กฤช ทองค า ว.เทคโนโลยีมกุดาหาร นางจุฬาภรณ์ ทองค า 8426 ร.ร.บา้นนาโปใหญ่

13 น.ส.เมลดา พาพนัธ์ ร.ร.มกุดาหาร นางณอร พาพนัธ์ 7723 ร.ร.บา้นนาโปนอ้ย

14 นายพชรพล สุขเกษม ร.ร.มกุดาหาร นางราตรี สุขเกษม 7100 ร.ร.บา้นโนนศรี

15 ด.ช.ทฤษฏี ศรีค  า ร.ร.มกุดาหาร นางจนัทร์เพญ็ ศรีค  า 6834 ร.ร.บา้นส้มป่อย

16 นายเก้ือกลู เพ่ิมพลูทรัพย์ ม.อุบลราชานี นางผานิตา โพธิไสย 5489 ร.ร.ชุมชนโพนทราย

17 น.ส.ณัฐกลุ ศรีราจนัทร์ ม.มหาสารคาม นางปุณยนุช ศรีราจนัทร์ 6559 ร.ร.บา้นกดุแข้

18 ด.ญ.ปุญญิศา คนขยนั ร.ร.อนุบาลค าชะอี นางคริษฐา คนขยนั 7948 ร.ร.บา้นดงยาง 2

19 ด.ญ.วนชัพร ทะเสนฮด ร.ร.มกุดาหาร นายจิรวฒัน์ ทะเสนฮด 8297 ร.ร.บา้นนาถ่อน

20 ด.ญ.เขมินฐิตา หาญประสพ ร.ร.บา้นทรายทอง นายธนวรรธน์ หาญประสพ 7265 ร.ร.บา้นหนองหญา้ไซย์

21 ด.ญ.สุภทัราภรณ์ รัตนวงศ์ ร.ร.เซนยอแซฟมกุดาหาร นางภาวนา รัตนวงศ์ 8428 ร.ร.บา้นค าฮี

22 ด.ช.คณพฒัน์ นาจาน ร.ร.มกุดาหาร นายสมบติั นาจาน 4106 ร.ร.หนองหอยป่าหวาย
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23 นายทตัเทพ บบัพาน ร.ร.มกุดาวิทยานุกลุ นายพรเทพ บบัพาน 8858 ร.ร.บา้นค าผกัหนอกฯ

24 ด.ช.ณภทัร มโนใจ ร.ร.มกุดาวิทยานุกลุ นางศิรินาถ มโนใจ 7101 ร.ร.บา้นดอนมว่ย

25 ด.ญ.พิชชาพร หลา้แหล่ง ร.ร.มกุดาหาร นางอรทยั หลา้แหล่ง 8990 ร.ร.บา้นนาดี 2

26 ด.ญ.กชพรรณ แฝงสาคู ร.ร.มกุดาหาร นายบุญอ านวย แฝงสาคู 1381 ร.ร.บา้นดงมอน

27 นายเสฏฐวุฒิ ไชยกาศ ร.ร.ค าสร้อยพิทยาสรรค์ นายวุฒิชยั ไชยกาศ 7695 ร.ร.หว้ยยางจอมณี

28 ด.ญ.ศิริยากร ภาคภูมิ ร.ร.มกุดาหาร นายพฒัน์ธนเดช ภาคภูมิ 6384 ร.ร.บา้นป่าหวาย

29 ด.ญ.กลุธิดา จนัทรโคตร ร.ร.มกุดาหาร นายสุรศกัด์ิ จนัทรโคตร 5919 ร.ร.บา้นหนองแวง

30 ด.ช.ศภุวิชญ์ พรหมชาติ ร.ร.ดอนตาลวิทยา นางวชัราภรณ์ พรหมชาติ 8862 ร.ร.บา้นโคก 1

31 ด.ญ.จกัรพรรดิณีย์ เจาะจง ร.ร.เซนยอแซฟมกุดาหาร นางเพชรไพรินทร์ เจาะจง 9319 ร.ร.บา้นจอมณีใต้

32 น.ส.ณัฐชยา ภูนาโคก ม.ราชภฏัสวนสุนนัทา นายพินิจ ภูนาโคก 6062 ร.ร.บา้นผ่ึงแดด

33 ด.ญ.รวิสรา ปาวงค์ ร.ร.อนุบาลค าชะอี นายกฤษดา ปาวงค์ 7029 ร.ร.บา้นหนองไผ่

34 ด.ญ.ปัณณพร ดีดวงพนัธ์ ร.ร.มกุดาวิทยานุกลู นางปัณฑิตา ดีดวงพนัธ์ 8506 ร.ร.บา้นดงเยน็

35 ด.ช.ธีรภทัร สมยา ร.ร.มกุดาหาร นางกรชนก สมยา 8247 ร.ร.บา้นสามขวั

36 ด.ญ.พิชญริดา ดีดวงพนัธ์ ร.ร.มกุดาหาร นายวินยั ดีดวงพนัธ์ 9299 ร.ร.บา้นโคกขามเลียน

37 นายพงศพิ์พฒัน์ พลราชม ม.เกษตรวิทยาเขตสกลฯ นายบณัดิษฐ์ พลราชม 6246 ร.ร.ค าอาฮวนศรีสุราษฎร์

38 ด.ญ.สิริยากร ภาคภูมิ ร.ร.มกุดาหาร นางจีรวฒัน์ ภาคภูมิ 8260 ร.ร.ค าอาฮวนศรีสุราษฎร์

39 ด.ญ.ธญัวรรณ สว่างวงษ์ ร.ร.มกุดาหาร นางกมลกานต์ สว่างวงษ์ 8607 ร.ร.บา้นเหล่าคราม

40 น.ส.นงณภสั ชิณโสม ม.ขอนแก่น นางพิมลรัตน์ ชิณโสม 7560 ร.ร.บา้นเหล่าคราม

41 น.ส.อมัรา เนตรวงศ์ ม.มหาสารคาม นายนเรศ เนตรวงศ์ 5836 ร.ร.บา้นค าป่าหลาย

42 นายบุญพฒัน์ ค  ามงุคุณ ร.ร.ธาตุพนม นางปริยา ศรีล าพงั 5969 ร.ร.บา้นนาเสือหลาย

43 ด.ญ.พิชญาพร อาจวิชยั ร.ร.มกุดาวิทยานุกลู นางบวัผนั อาจวิชยั 7429 ร.ร.บา้นนาตะแบง 1

44 ด.ช.สิรวิชญ์ จิตรจกัร ร.ร.นาแกพิทยาคม นายสมชาย จิตรจกัร 8387 ร.ร.แกง้โนนค า

45 นายอิทธิพล ทองรอบ ร.ร.กีฬาจงัหวดัขอนแก่น นายอาทิตย์ ทองรอบ 5640 ขา้ราชการบ านาญ

46 นายพีรภทัร เพียสา ร.ร.นาโสกวิทยาคาร นางสมรสิงห์ เพียสา 4596 ร.ร.ชุมชนนาโสก

47 ด.ญ.ปวริศา พรหมวงศ์ ร.ร.อนุบาลมกุดาหาร นายก้ี พรหมวงศ์ 8147 ร.ร.บา้นป่งเปือย

48 ด.ช.ฤษณพฒัน์ วงัคะฮาต ร.ร.ชุมชนค าชะอี นายเกียรติศกัด์ิ วงัคะฮาต 6183 ร.ร.แกง้นาบอนพิยาสรรค์

49 ด.ญ.นทัธนนั ไสยวรรณ์ กาญจนาภิเษกกาฬสินธุ์ นางสาววนาลี ไสยวรรณ์ 8781 ร.ร.ค าบกราษฏร์นุกลู

50 น.ส.กลุวดี สุวรรณไตรย์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น นางเรืองศรี สุวรรณไตรย์ 2063 ร.ร.วดัหลวงปู่ จาม

51 ด.ช.ภูริเดช จิตรวิกรานต์ บา้นหนองแวงใหญ่ นางขวญัตา จิตรวิกรานต์ 9022 ร.ร.ชุมชนค าชะอี

52 นายวีระศกัด์ิ สลางสิงห์ ค  าบกวิทยาคาร นายค าใจ สลางสิงห์ 8132 ร.ร.บา้นหนองเอ่ียนดง

53 นายธรรพณ์ธร ไชยทองศรี ม. ราชภฎัสกลนคร นางสมหมาย ไชยทองศรี 7807 ร.ร.บา้นน ้าเท่ียงวนัครู 2501
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54 ด.ช.ชลธวชั บุตรดีวงศ์ ร.ร.เซนตย์อแซฟมกุดาหาร นายอดิศร บุตรดีวงศ์ 7962 ร.ร.บา้นน ้าเท่ียงวนัครู 2501

55 ด.ญ.ญาณณิษา เสียงล ้า ร.ร.อนุบาลค าชะอี นายวินิช เสียงล ้า 7080 ร.ร.บา้นบาก 1

56 น.ส.พิรดา พนัธ์มกุ มกุดาหาร นางกลัยณัฏฐ์ สุวรรณไตรย์ 6858 ร.ร.ค าชะอีพิทยาคม

57 น.ช.รัฏฆวชัภ์ สลางสิงห์ ค  าบกวิทยาคาร นายประไมตรี สลางสิงห์ 7360 ร.ร.ค าบกวิทยาคาร

58 นายปิยะวฒัน์ บรรจง ค าชะอีวิทยาคาร นายไพบูรณ์ บรรจง 8621 ร.ร.ค าชะอีวิทยาคาร

59 ด.ช.พีรวิชญ์ บรรจง อนุบาลค าชะอี นางดวงรักษ์ บรรจง 6017 ร.ร.ค าชะอีวิทยาคาร

60 ด.ญ.พลอยชมพู พรหมพิงค์ ร.ร.ค าชะอีวิทยาคาร นายจิรัฐวฒันา พรหมพิงค์ 8904 ร.ร.บา้นดอนป่าแคน

61 นายพนัลภ นอ้ยชิน ร.ร.ค าชะอีวิทยาคาร นางวรรณวิไล นอ้ยชิน 8845 ร.ร.บา้นตูมหวาน

62 ด.ญ.กญัญน์ชัชา เรืองแสง ร.ร.เซนตย์อแซฟมกุดาหาร นายศิวากร เรืองแสง 8833 ร.ร.บา้นหนองสระพงัทอง

63 นายอษัฎายทุธ แสนยศ ม.มหาสารคาม นายธีรพงศ์ แสนยศ 3521 ร.ร.บา้นหนองสระพงัทอง

64 ด.ญ.ศิริธร รัตนวงค์ ศนูยเ์ดก็เลก็หนองสูง นายพงษร์ะวี รัตนวงค์ 8848 ร.ร.บา้นหนองเอ่ียน

65 ด.ช.กอ้งภพ รัตนวงค์ ร.ร.บา้นซ่ง นางทศันาวลยั รอบคอบ 8469 ร.ร.บา้นหนองเอ่ียน

66 ด.ญ.ปาณิสรา มัน่คงสถาพร ร.ร.บา้นน ้าเท่ียงวนัครู 2501 นางสาวนรากร รูปเหมาะ 9067 ร.ร.บา้นโพนงาม

67 น.ส.พิมพว์นั ลุนหลา้ ม.กาฬสินธุ์ นางกญัญาณัฐ สุพร 7738 ร.ร.บา้นหนองเอ่ียน

68 ด.ญ.ธิติกาญจน์ รัตนวงค์ ร.ร.อนุบาลค าชะอี นางมนพทัธ์ รัตนวงค์ 6568 ร.ร.บา้นหนองเอ่ียน

69 นายนพกร ช่างถม ร.ร.นาแกสามคัคีวิทยา นายวิชยั ช่างถม 4136 ร.ร.ชยัปัญญาวิทยานุสรณ์

70 ด.ญ.พสิกา คนขยนั ร.ร.ค าชะอีวิทยาคาร นายส าราญ คนขยนั 7993 ร.ร.บา้นเหล่า

71 น.ส.นนัทน์ภสั รอบรู้ ร.ร.ค าชะอีวิทยาคาร นายสมจิต รอบรู้ 7469 ร.ร.บา้นแมด

72 น.ส.ญานิศา คนซ่ือ ร.ร.หนองสูงสามคัคีวิทยา นางพิลยัรัตน์ คนซ่ือ 5819 ร.ร.บา้นซ่ง

73 นายศภุกร กอ้นค าตนั ร.ร.ค าชะอีวิทยาคาร นายวชัระ กอ้นค าตนั 7756 ร.ร.บา้นโนนสงัขศ์รี

74 ด.ช.รังสิมนัต์ พรหมทา ร.ร.หนองสูงสามคัคีวิทยา นางทศันีย์ พรหมทา 4484 ร.ร.บา้นมว่ง

75 ด.ช.กนุปรัชญาพฒันภ์ทัรกลุวิศาล ร.ร.เซนตย์อแซฟมกุดาหาร นายบญัชา ภทัรกลุวิศาล 6837 ร.ร.เหล่าประชาอุทิศ

76 น.ส.ชนกเนตร หอมสุดใจ ร.ร.ค าชะอีวิทยาคาร นางอุษา หอมสุดใจ 7173 ร.ร.ค าชะอีวิทยาคาร

77 ด.ญ.เหมือนฝัน ขนัศรี ร.ร.อนุบาลค าชะอี นายพรชยั ขนัศรี 6781 ร.ร.ค าชะอีวิทยาคาร

78 ด.ช.ภูริ มลูสุวรรณ ร.ร.บา้นหนองโอใหญ่ นางกลัยา มลุสุวรรณ 7830 ร.ร.บา้นหนองโอใหญ่

79 น.ส.ชนกกร หอมสุดใจ ร.ร.ค าชะอีวิทยาคาร นายศรศิลป์ หอมสุดใจ 8367 ร.ร.พลงัราษฎร์พิทยาสรรพ์

80 นายพรภวิษย์ ทองคุณ ม.มหาสารคาม นางชฎาพร ทองคุณ 8146 ร.ร.บา้นโนนยาง

81 น.ส.สุญาดา พรมมี ร.ร.มกุดาหาร นางสุมิตรา พรมมี 5376 ร.ร.บา้นโนนยาง

82 ด.ญ.ณิชากร หิรัญภิงคา ร.ร.บา้นค าพอก 1 นางนราพร หิรัญภิงคา 8787 ร.ร.บา้นค าพอก 1

83 น.ส.นิชาภา แสงเพชร ม.มหาสารคาม นางนวรัตน์ แสงเพชร 5549 ร.ร.บา้นบุ่ง

84 น.ส.กฤติมา  กลางประพนัธ์ ม.ขอนแก่น นางบุญทนั วิเศษศรี 7611 ร.ร.บา้นวงัไฮ
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85 น.ส.ศศิญาภรณ์ คนหาญ ม.ขอนแก่น นางอารียา คนหาญ 6807 ร.ร.บา้นคนัแท

86 น.ส.ชนากาญต์ สุวรรณพนัธ์ ม.มหาสารคาม นางลกัขณา สุวรรณพนัธ์ 5784 ร.ร.บา้นง้ิว

87 นายศิลปวิชญ์ ฤทธ์ิน ้าค  า ม.พระจอมเกลา้ลาดกระบงั นายสมาน ฤทธ์ิน ้าค  า 5833 ร.ร.บา้นวงันอง

88 ด.ญ.พชัรพร แสนโสม  ร.ร.บา้นน ้าเท่ียงวนัครู 2501 นายพิพฒัน์ แสนโสม 8784 ร.ร.บา้นเหล่านอ้ย

89 ด.ช.พชัรมนต์ คนหาญ ร.ร.หนองสูงสามคัคีวิทยา นางรุ่งฤดี คนหาญ 7650 ร.ร.นาหนองแคน

90 ด.ญ.ญาณณิษา เสียงล ้า ร.ร.อนุบาลค าชะอี นางสาวปุณยาพร ผิวข า 8233 ร.ร.หนองแวงวิทยาคม

91 นายฐาปกรณ์ กฤตาคม ร.ร.มกุดาหาร นายเนรมิ กฤตาคม 7422 ร.ร.หนองสูงสามคัคีวิทยา

92 น.ส.ริยาภรณ์  บุษบงค์ ม.ขอนแก่น นายไพรวรรณ บุษบงค์ 5112 ร.ร.หนองสูงสามคัคีวิทยา

93 นายอภิวฒัน์ อาจวิชยั ม.มหาสารคาม นางวจันา ยอดอินทร์ 4082 ร.ร.หนองสูงสามคัคีวิทยา

94 ด.ช.ณฐอนล ไชยโคตร ร.ร.ค าสร้อยพิทยาสรรค์ นายอุดร ไชยโคตร 8572 ร.ร.ค าสร้อยพิทยาสรรค์

95 นายเอ้ือองักรู แสนโคตร ร.ร.หนองสูงสามคัคีวิทยา นายวุฒิศาสตร์ แสนโคตร 7408 ร.ร.ค าสร้อยพิทยาสรรค์

96 ด.ช.พฒัชกรณ์ สุวรรณพนัธ์ ร.ร.ค าสร้อยพิทยาสรรค์ นายบุญฤทธ์ิ สุวรรณพนัธ์ 7760 ร.ร.บา้นป่าเตย

97 น.ส.ชนกภทัร พวงใบดี ม.ขอนแก่น นางชลทิสา พวงใบดี 7855 ร.ร.บา้นค าสร้อย

98 น.ส.ศิริรัตน์ ส่วยโสภา ร.ร.มกุดาหาร นายพรมมา ส่วยโสภา 7721 ร.ร.เตรียมทหารอนุสรณ์

99 น.ส.ชฏิลรัตน์ เผา่ภูไทย ม.ขอนแก่น นายอภิเชก เผา่ภูไทย 7722 ร.ร.บา้นนาสองเหมือง

100 น.ส.วรรณวิทย์ เจริญไกร ม.ราชภฏัพระนคร นายสมชยั เจริญไกร 7913 ร.ร.บา้นค าแฮด

101 ด.ญ.นชัชาภา บุรัตน์ อนุบาลเทศบาลต าบลบา้นเป้า นายอนุชา บุรัตน์ 8800 ร.ร.บา้นป่าแดง

102 นายวีระพฒัน์ ซีซอง ร.ร.เลิงนกทา นางหยาดทิพย์ ซีซอง 5576 ร.ร.บา้นนาอุดม

103 ด.ญ.ปริญญาวีร์ ค  าอ่อน อนุบาลศนูยว์ดันาขาม นางทอขวญั ค าอ่อน 9054 ร.ร.คณะเทศบาลนครกรุงเทพ 3

104 น.ส.ธมลวรรณ นวลจนัทร์ ม.อุบลราชานี นางจิรภา นวลจนัทร์ 9059 ร.ร.บา้นค าไหล

105 นายปณวตัร สิมมา ม.มหาสารคาม นายประวติั สิมมา 3393 ร.ร.บา้นอุ่มไผ่

106 ด.ช.ญาณพฒัน์ บวัโพธ์ิ ร.ร.บา้นค าบง 1 นายอุดมพงษ์ บวัโพธ์ิ 9335 ร.ร.บา้นค าบง

107 น.ส.กญัญว์รา สาระไชย ม.มหาสารคาม นายชยัยา สาระไชย 3391 ร.ร.บา้นโนนสะอาด 2

108 ด.ช.วลัรัตน์ บวัระพนัธ์ ร.ร.เลิงนกทา นายชยันคร บวัระพนัธ์ 9057 ร.ร.บา้นขอนแก่น

109 นายชวภูมิ อาจวิชยั ม.เกษตรศาสตร์ นายชูชยั อาจวิชยั 2367 ร.ร.ร่มเกลา้พิทยาสรรค์

110 น.ส.นนัทพฒัน์ คเณศโยธิน ร.ร.ค าสร้อยพิทยาสรรค์ นางมะลิวลัย์ คเณศโยธิน 7579 ร.ร.โชคชยัวิทยา

111 นายชิณวฒัน์ อุตสาหะ ม.สุรนารี นายสมชาย อุตสาหะ 4195 ร.ร.ป่งแดงวิทยาคม

112 ด.ช.ชลธร เหมบุรุษ ร.ร.บ ารุงพงศอุ์ปถมัภ์ นางเฉลิมขวญั เหมบุรุษ 7226 ร.ร.บ ารุงพงศอุ์ปถมัภ์

113 ด.ช.ธีมา อินลี ร.ร.ชุมชนเมืองหนองสูง นายอภินนัท์ อินลี 9851 ร.ร.หนองขา่ประชาอุทิศ

114 นายคุปเชษฐ์ ทองมนต์ ม.อุบลราชานี นายพิริยะ ทองมนต์ 8726 ร.ร.บา้นหนองแวงใหญ่

115 นายเอกภพ บุญประกอบ ร.ร.ค าสร้อยพิทยาสรรค์ นายสุวิทย์ บุญประกอบ 4764 ร.ร.ชุมชนบา้นมว่งไข่

ช่ือ  -  สกลุ  ผู้รับทุน  ช่ือ -  สกลุ  สมาชิก
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116 นายกิตติภพ กมุภิโร ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ นายสมคัรชยั กมุภิโร 6257 ร.ร.บา้นเหล่าหลวงเตาถ่าน

117 ด.ญ.พิมพกานต์ ใจตรง ร.ร.บา้นค าดู่ นายเปรมปรีชา ใจตรง 8566 ร.ร.บา้นนาโพธ์ิ

118 ด.ช.เจษฏา หงษวิ์เศษ ร.ร.ชุมชนโพธ์ิไทร นางอุบล หงษวิ์เศษ 7208 ร.ร.บา้นภูวง

119 นายสหสวรรษ์ โฮมหงษ์ ม.ขอนแก่น นางโสภิตา โฮมหงษ์ 8026 ร.ร.บา้นดง

120 น.ส.อจัฉราพร ประสงคสุ์ข ร.ร.มกุดาหาร นางจ าเนียร ประสงคสุ์ข 5581 ร.ร.ดอนตาลวิทยา

121 ด.ช.ชชัพล พิกลุศรี ร.ร.บา้นแกง้ 2 นางภาพิมล ศรีส าอางค์ 8725 ร.ร.บา้นแกง้ 2

122 ด.ญ.ธญัสินี ศภุโชคธนเศรษฐ์ ร.ร.ศนูยเ์ดก็บา้นโพธ์ิไทร นายพรอนนัท์ ศภุโชคธนเศรษฐ์ 7073 ร.ร.ชุมชนโพธ์ิไทร

123 ด.ช.จตุพร ชุยทอง ร.ร.บา้นโคกหนองหล่ม นางพิมพร ชุยทอง 7381 ร.ร.นาสะเมง้วิทยา

124 ด.ญ.กลัยารัตน์ โพธ์ิไทร ร.ร.ชุมชนดอนตาล นางโสภา โพธ์ิไทร 7470 ร.ร.บา้นภูผาหอมพฒันา

125 ด.ช.วีรภทัร ซาเสน ร.ร.ดอนตาลวิทยา นางสุศิรินทร์ ซาเสน 550 ร.ร.นาหวา้ประชาสรรค์

126 ด.ญ.นะวดี ซาสุรีย์ ร.ร.บา้นนาสะโน นายทิวา ซาสุรีย์ 2538 ร.ร.บา้นโคกพฒันา

127 ด.ช.ดนยั ราชอุดม ร.ร.ดอนตาลวิทยา นางยวุดี ราชอุดม 5596 ร.ร.บา้นนาโพธ์ิ

128 ด.ญ.ณัฐกฤตา คนหาญ ร.ร.เซนยอแซฟมกุดาหาร นางจนัทร์จิรา โคตะสินธ์ุ 7380 ร.ร.บา้นหว้ยกอก 2

129 ด.ญ.ธญัยานนัท์ โชติรักษวงศ์ ร.ร.มกุดาหาร นางธนยันนัท์ โชติรักษวงศ์ 9228 ร.ร.บา้นบาก 2

130 ด.ช.เมธากร สมไวย์ ร.ร.บา้นโนนสวาท นางนนัสนุก สมไวย์ 8543 ร.ร.บา้นโนนสวาท

131 นายเจษฎาคม มธัยม ร.ร.กีฬาจงัหวดัขอนแก่น นางพชัรีย์ มธัยม 7132 ร.ร.บา้นนาทาม

132 น.ส.ญาณิษา ศรีลาศกัด์ิ ร.ร.มกุดาหาร นางเบลล่ี ศรีลาศกัด์ิ 9714 ร.ร.บา้นนายาง

133 ด.ญ.ญาณิศา บุราญเดช ร.ร.เซนยอแซฟมกุดาหาร นางสุราลยั บุราญเดช 8826 ร.ร.บา้นภูลอ้ม

134 น.ส.พิชญาวดี ลามลุ ม.ขอนแก่น นายธนตัถกานต์ ลามลุ 2293 ร.บา้นหนองเมก็

135 น.ส.นิชานนัท์ จนัทพนัธ์ ร.ร.ดอนตาลวิทยา นายคมศิลป์ จนัทพนัธ์ 9055 ร.ร.ดอนตาลวิทยา

136 นายกฤษณธร ชุมแวงวาปี ม.นวมินทราธิราช นายผดุง ชุมแวงวาปี 6718 ร.ร.ดอนตาลวิทยา

137 น.ส.เบญจมาภรณ์ คนไว ม.ขอนแก่น นางประภาวรินทร์ สุวรรณศรี 7884 ร.ร.โพธ์ิไทรวิทยา

138 ด.ญ.สิริกร จนัทรา ร.ร.มกุดาหาร นายวิษณุกร จนัทรา 8926 ร.ร.ผาเทิบวิทยา

139 ด.ญ.ณัฏยา คุม้นายอ ร.ร.บา้นสองคอน นายณัฐภทัร คุม้นายอ 5702 ร.ร.บา้นสองคอน

140 น.ส.กฤตติกา ฉตัราภรณ์ ร.ร.สมเดจ็พระศรีฯ นางนภาพร ฉตัราภรณ์ 3886 ร.ร.สมเดจ็พระศรีฯ

141 น.ส.ปรียาภทัร เมืองโคตร ร.ร.บา้นนาขามป้อมวิทยา นางแสงเดือน เมืองโคตร 6515 ร.ร.บา้นนาขามป้อมวิทยา

142 นายกิตติธชั กลุสุท์ิ ร.ร.บา้นหวา้นใหญ่ นางรุ่งทิพย์ กลุสุทธ์ิ 4223 ร.ร.บา้นหวา้นใหญ่

143 นายพชร คนเพียร ร.ร.หวา้นใหญ่วิทยา นางฐาปนีย์ คนเพียร 7159 ร.ร.หวา้นใหญ่วิทยา

144 ด.ญ.ชณพชร แจ่มจสั ร.ร.ชุมชนบางทรายนอ้ย นางชญาน์ทิพย์ ภทัรณัฐนนัท์ 8582 ร.ร.ชุมชนบางทรายนอ้ย

145 น.ส.ณัฐฐา อาจหาญ ร.ร.บา้นขามป้อม นายณรงค์ อาจหาญ 5691 ร.ร.บา้นขามป้อม

146 นายปรินทร์ ศรีรินทร์ ร.ร.บา้นทรายทอง นายประภาส สีรินทร์ 6360 ร.ร.บา้นทรายทอง

ช่ือ  -  สกลุ  ผู้รับทุน  ช่ือ -  สกลุ  สมาชิก
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147 ด.ญ.พริมาภา เขมะปัญญา ร.ร.มกุดาหาร นายอมรเทพ เขมะปัญญา 7391 ร.ร.บา้นชะโนด 1

148 น.ส.ปวีสุดา รัตนมาลี ร.ร.บา้นนาดีโคกสวาท นางวรรณา รัตนมาลี 8186 ร.ร.บา้นนาดีโคกสวาท

149 น.ส.พรรณพร ญาติบ ารุง ร.ร.หวา้นใหญ่วิทยา นายชาญชยั ญาติบ ารุง 4047 ร.ร.บา้นป่งขาม

150 ด.ญ.มณีมกุฎา เรืองแสน ร.ร.กดุกวา้งสวาสด์ิวิทยา นายศกัด์ิ เรืองแสน 8965 ร.ร.บา้นฝ่ังแดง

151 น.ส.อาทิตยา ชนะมาร ร.ร.เขาวงพิทยาคาร นายค าพนัธ์ ชนะมาร 8595 ร.ร.บา้นฝ่ังแดง

152 ด.ช.ธนภูมิ มลูตรีศรี ร.ร.หนองสูงสามคัคีวิทยา นายสุธน มลูตรีศรี 8674 ร.ร.บา้นมะนาว

153 ด.ช.พนัธุ์ค  า ผิวผอ่ง ร.ร.ค าชะอีวิทยาคาร นายภุชพงศ์ ผิวผอ่ง 8589 ร.ร.พระราชทานบา้นหนองหมู

154 ด.ช.พิชญุตม์ ธรรมวงศา ร.ร.อนุบาลค าชะอี นางเสาวลกัษณ์ ธรรมวงศา 9291 ร.ร.บา้นนาหินกอง

155 นายณัฐฐินนัท์ ศรีขนัซา้ย ม.กาฬสินธุ์ นางส าราญ ศรีขนัซา้ย 5383 ร.ร.บา้นแกง้นาง

156 ด.ญ.จิรัชญาภรณ์ ซาเสน ร.ร.เขาวงพิทยาคาร นายนครชาย ซาเสน 8815 ร.ร.กกตูมประชาสรรค์

157 ด.ช.ปฏิพทัธ์ ซุนซงั ร.ร.บา้นกา้นเหลืองดง นายปณิธิ ซุนซงั 9239 ร.ร.หว้ยตาเปอะ

158 ด.ญ.ณัฐกมล เจริญภูมิ ร.ร.พรชยัวิชชาลยั นางชนิดา เจริญภูมิ 9036 ร.ร.บา้นสานแว้

159 ด.ช.สุรปัญโญ เช้ือกณุะ ร.ร.นาแกสามคัคีวิทยา นางณิรัฐฌา เช้ือกณุะ 6124 ร.ร.ร่มเกลา้

160 น.ส.ชลนัธลี รัตนวิชยั ร.ร.สกลราชวิทยานุกลู นายจ ารัส รัตนวิชยั 7784 ร.ร.น ้าบ่อดง

161 ด.ช.อชิระ คนซ่ือ ร.ร.อนุบาลค าชะอี นางสาวปริยาภทัร ปุณขนัธ์ 8656 ร.ร.บา้นโสก

162 ด.ช.กานต์ พิชชา ร.ร.นาแกสามคัคีวิทยา นางขวญัเรือน ค ามงุคุณ 7821 ร.ร.ชะโนด 2

163 น.ส.อภิชญา นามไธสงค์ ม.ราชภฎัสกลนคร นางสุนีรัตน์ นามไธสงค์ 8696 ร.ร.บา้นยอ้มพฒันา

164 ด.ช.พชัรพล เช้ือค าจนัทร์ ร.ร.ดงหลวงวิทยา นางประภสัสร เช้ือค าจนัทร์ 7970 ร.ร.ชุมชนหนองบวั

165 ด.ช. ธนวฒัน์ จิตรจกัร ร.ร.เซนตย์อเซฟนาแก นางพรรณทิพย์ จิตรจกัร 7386 ร.ร.หนองยาง

166 นายดรัณภพ   สุริเตอร์ ร.ร.ประถมปรีดาเลิศ นางสาวกานตพิ์ชชา  นาคจิตพิสุทธ์ิ 8000 ร.ร.ดงหลวงวิทยา

167 ด.ญ.นพภสัสร   ค  ามงุคุณ ร.ร.อนุบาลมกุดาหาร นางสาวมาลยัพร  ค  ามงุคุณ 4513 ร.ร.ดงหลวงวิทยา

168 ด.ญ.กีรติ สาลี ร.ร.อนุบาลมกุดาหาร นางอมรรัตน์ กนกตระกลู 3859 สพป.มกุดาหาร

169 ด.ญ.วิรากานต์ ศรีลาศกัด์ิ ร.ร.เซนตย์อเซพมกุดาหาร นายนิพนธ์ ศรีลาศกัด์ิ 7501 สพป.มกุดาหาร

170 นายธิติภทัร อุระ ม.มหาสารคาม นายโกมินทร์ อุระ 4460 สพป.มกุดาหาร

171 นายฉตัรดนยั ไชยมาโย ร.ร.มกุดาหาร นางทวินนัท์ ไชยมาโย 6259 สพป.มกุดาหาร

172 น.ส.จุฑามาศ พนัพัว่ ร.ร.มกุดาหาร นางปรีชาติ พนัพัว่ 7994 สพป.มกุดาหาร

173 ด.ช.พลวรรธน์ ศรีโยหะ ร.ร.ท่านพระสารีบุตร นางสาวบวัจนั ซาเสน 7546 สพป.มกุดาหาร

174 ด.ญ.ธนพร คนเพียร ร.ร.มกุดาลยั นายอิทธิฤทธ์ิ คนเพียร 9081 สนง.ศึกษา

175 ด.ญ.กชพร เดโชชยั ร.ร.มกุดาหาร นางสาวดารินี บุตดีวงศ์ 7286 ว.ชุมชนมกุดาหาร

176 ด.ญ.ชนิดาภา แวนาแว ร.ร.บา้นค าสร้อย นางเกณิกา กิตติพร 7007 สอ.ครูมกุดาหาร  จ  ากดั

177 ด.ญ.กนกวรรณ อุสุพนัธ์ ร.ร.เซนตย์อเซพมกุดาหาร นายกิจฏิพนัธ์ อุสุพนัธ์ 7825 สอ.ครูมกุดาหาร  จ  ากดั

ช่ือ  -  สกลุ  ผู้รับทุน  ช่ือ -  สกลุ  สมาชิก
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178 นายจิราวุฒิ เกตราช ม.มหาสารคาม นางล าดวน เกตราช 8419 ร.ร.เทศบาลวดัค  าสายทอง

179 น.ส.สิริญากร แสวงบุญ สถาบนัปัญญาภิวฒัน์ นายเพียร แสวงบุญ 3611 กศน.มกุดาหาร

180 ด.ช.ราเมศ ขนัแกว้ ร.ร.อนุบาลมกุดาหาร นายอดุล ขนัแกว้ 7551 วก.มกุดาหาร

181 ด.ญ.ลลิตา ศรีลาดเลา ร.ร.มกุดาหาร นายณัฐภณ ศรีลาดเลา 8576 วก.มกุดาหาร

182 นายอิทธิพฒัน์ ลุสุข ม.ขอนแก่น นางรจนา ลุสุข 7524 ร.ร.มกุดาหาร

183 ด.ช.คณาทรัพย์ เสียงล ้า ร.ร.เซนตย์อแซฟมกุดาหาร นางนพรัตน์ สิงห์นวล 7504 ร.ร.มกุดาหาร

184  น.ส.ปณิตา ไวว่อง ร.ร.มกุดาหาร นางนลินี ไวว่อง 8193 ร.ร.มกุดาหาร

185 ด.ญ.จิรัตติกาล ค าหาญ ร.ร.ท่านพระสารีบุตร นาสาวจิรภชัญา ค าหาญ 8774 ร.ร.มกุดาหาร

186 ด.ญ.วิชญาพร วาปี ร.ร.อนุบาลมกุดาหาร นายวิชาญ วาปี 8124 ร.ร.มกุดาวิทยานุกลู

187 นายพีรภทัร เพียสา ร.ร.นาโสกวิทยาคาร นายชาติชาย เพียสา 6654 ร.ร.นาโสกวิทยาคาร

188 นายศภุชยั อุปัญญ์ ร.ร.มกุดาหาร นางองัคณา อุปัญญ์ 7468 ร.ร.นาโสกวิทยาคาร

189 ด.ญ.พรพิมล วาจาสตัย์ ร.ร.เทศบาลวดันิรมิต นายพิชยั วาจาสตัย์ 3717 ร.ร.นวมินทราชูทิศ อีสาน

190 น.ส.จุฑาเกศมณี นิลแสง ม.พระจอมเกลา้ธนบุรี นางชญาภา คุณปิติคณา 4358 ร.ร.นวมินทราชูทิศ อีสาน

191 น.ส.ปภาวี พนัโกฏิ ร.ร.มกุดาหาร นางอุไรรัก พนัโกฏิ 8144 ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลยั

192 ด.ญ.กญัญาพชัร เดชค าภู ร.ร.อนุบาลมกุดาหาร ว่าท่ีริอยตรีราชนัย์ เดชค าภู 8837 ร.ร.เมืองมกุวิทยาคม

193 นายวรเมธ ทองเพ่ิม ร.ร.มกุดาหาร นางสุรัตน์ดาวลัย์ ทองเพ่ิม 8847 ร.ร.มกุดาวิทยานุกลู

194 ด.ญ.ชญานินทร์ จนัทะนะ ร.ร.เซนตย์อแซฟมกุดาหาร นางสาวจามจุรี ทีเก่ง 8479 ร.ร.มกุดาวิทยานุกลู

195 น.ส.สุทธิดา สุวรรณไตรย์ ม.นครพนม นายไพวรรณ สุวรรณไตรย์ 8649 ร.ร.ดงมอนวิทยาคม

196 ด.ญ.กวินตรา ตาลศรี ร.ร.เซนตย์อแซฟมกุดาหาร นางจีรพร ไชยบนั 7981 ร.ร.ค าป่าหลายสรรพวิทย์

197 ด.ช.เซเว่น ซาเสน ร.ร.อนุบาลค าชะอี นางหน่ึงฤทยั ซาเสน 8602 ร.ร.ผ่ึงแดดวิทยาคาร

198 ด.ช.บูม อุทยัสาร์ ร.ร.ผ่ึงแดดวิทยาคาร นางขวญัใจ อุทยัสาร์ 3691 ร.ร.ผ่ึงแดดวิทยาคาร

199 ด.ช.ชวิน สุพรรณ์ ร.ร.บา้นเหล่าป่าแสด นางพิทรยา สุพรรณ์ 8701 ร.ร.นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์

200 ด.ช.กฤษบดินทร์ ดีดวงพนัธ์ ร.ร.นวมินทราชูทิศอีสาน นางนงคนุ์ช ดีดวงพนัธ์ 6973 ร.ร.ดงเยน็วิทยาคม

ช่ือ  -  สกลุ  ผู้รับทุน  ช่ือ -  สกลุ  สมาชิก
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ระเบียบวาระที ่  3    เร่ือง เสนอเพ่ือพจิารณา 
3.1  เร่ือง  พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน  ประจ าปี 2563 

รายงานของผู้สอบบญัชี 

เสนอ  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร  จ ากัด 
ความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินสหกรณ์ออมทรัพยค์รูมุกดาหาร  จ ากดั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  30 
พฤศจิกายน 2563  งบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูมุกดาหาร จ ากดั ณ วนัท่ี 30  พฤศจิกายน  
2563 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและตามระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ความรับผิดชอบของ
ขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการ     ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากสหกรณ์และไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้
ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและใน
การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

1. ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้  3  เงินให้กูย้ืม-สุทธิ ณ วนัท่ี  30 พฤศจิกายน 2563  สหกรณ์มีเงินให้กูย้ืม 
จ านวน  6,549,699,367.96  บาท สหกรณ์มีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  จ านวน  308,114,947.86 บาท ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  
เน่ืองจากการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตอ้งเป็นไปตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  ประกอบกบัจ านวนเงินมีสาระส าคญั 
จากการสอบทานไม่พบลูกหน้ีรายใดท่ีจะตอ้งน ามาพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

ขา้พเจา้ไดสุ่้มสอบทานการรับช าระหน้ีในแผน่บญัชียอ่ยลูกหน้ีเงินให้กูเ้ปรียบเทียบกบัรายละเอียด ณ วนัส้ินปี  ไม่พบว่ามี
ลูกหน้ีเงินให้กูร้ายใดท่ีจะตอ้งน ามาพิจารณาตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ โดยขา้พเจา้ปฏิบติังานอยา่งเป็นอิสระ 

 
 

/ความรับผิดชอบ 
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงนิ 
 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควร 
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจ าเป็น
เพื่อให้สามารถจดัท างบการเงิน ท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด 
 ในการจดัท างบการเงินคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ์ในการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีความตั้งใจท่ีจะเลิกสหกรณ์หรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเน่ืองไปได ้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล ว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบ
บญัชี ซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ยความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล คือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่า
การปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริง 
อนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่า รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและ
การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้ รวมถึง 

*ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบ 
การเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริต
อาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

*ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ 
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคมุภายใน
ของสหกรณ์ 
 

/* ประเมิน 
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* ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใชแ้ละ 
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

* สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บว่า มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็น
เหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของสหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความ
ไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั  ขา้พเจา้ตอ้งให้ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบ
การเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้  อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ
ให้สหกรณ์ตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้   
          * ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนประเมิน
ว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดส่ี้อสารกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของ 
การตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในซ่ีงขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ  
ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ือง
เหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ท่ี
ยากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้
อยา่งสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 
          

       

(นายด ารง  ทองบุญ) 
 ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ 

243   หมู่  6   ต าบลนาท่อม      
อ าเภอเมือง    จงัหวดัพทัลุง   93000  
วนัท่ี    23   ธนัวาคม   2563 
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       หนังสือรับรองของสหกรณ์ 

       วนัท่ี  23   ธนัวาคม  2563  
เรียน   นายด ารง   ทองบุญ 

หนงัสือรับรองฉบบัน้ีใหไ้วเ้พื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
มุกดาหาร  จ ากดั  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2563   เพื่อแสดงความเห็นวา่งบการเงินดงักล่าวแสดง
ฐานะการเงิน  ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2563 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด  ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั
ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูมุกดาหาร  จ ากดั  โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามระเบียบท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนดหรือไม่   

ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการท่ีมีประสิทธิผล เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์
เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขา้พเจ้าขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกับงบการเงินท่ีท่านตรวจสอบตามท่ีขา้พเจ้าทราบ และคิดว่าควรจะ
เป็นไปดงัต่อไปน้ี 

1. งบการเงิน 
    1.1 ตามขอ้ตกลงในการรับงานตรวจสอบวนัท่ี  7  มกราคม  2563  ขา้พเจา้เป็น 

ผูรั้บผิดชอบในการจดัท างบการเงิน โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
   1.2 งบการเงินไม่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ซ่ึงรวมถึงการละเวน้การแสดง

รายการและขอ้มูลต่าง ๆ  
   1.3 ขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีสหกรณ์ใชใ้นการประมาณการทางบญัชีมีความสมเหตุสมผล 
   1.4 รายการหรือขอ้มูลดงัต่อไปน้ีมีการบนัทึกหรือเปิดเผยไวอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

ในงบการเงิน เช่น รายการธุรกิจท่ีมีกบัสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอ่ืน ขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงินเก่ียวกบัภาระ
ผกูพนัเงินฝาก หรือขอ้จ ากดัการใชเ้งินกู ้สินทรัพยท่ี์ใชเ้ป็นหลกัประกนั 

   1.5 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดใหป้รับปรุงหรือเปิดเผย
ไดป้รับปรุงหรือเปิดเผยแลว้ 

   1.6 ผลของการไม่แกไ้ขขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงไม่มีสาระส าคญั ขอ้สังเกต ทั้งต่อเฉพาะ 
รายการหรือโดยรวมต่องบการเงิน รายการของขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงท่ีไม่แกไ้ขไดจ้ดัท าเป็นเอกสารแนบของ
หนงัสือรับรองน้ี 

   1.7 ไม่มีรายการผิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการหรือเจา้หนา้ท่ีของ
สหกรณ์ ผูซ่ึ้งมีหนา้ท่ีส าคญัเก่ียวกบัระบบบญัชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติท่ีมีผลกระทบ
อยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน 

/1.8 สหกรณ์ 
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   1.8 สหกรณ์มีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท์ั้ งหมดอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและไม่มีภาระผูกพนัหรือข้อ
ผกูมดัใด ๆ ในสินทรัพยข์องสหกรณ์ เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

   1.9 สหกรณ์ไดบ้นัทึกหรือเปิดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งท่ีเกิดขึ้นแลว้ 
และอาจเกิดขึ้นในภายหนา้ไวอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งไดมี้การเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินเก่ียวกบัหลกัประกนัทั้งหมดท่ีสหกรณ์ให้แก่บุคคลท่ีสาม นอกจากน้ีสหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอ่ืนและไม่มี
คดีท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 

   1.10 นอกจากเร่ืองท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้ ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่
ปรากฏขอ้เท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส าคญั ซ่ึงตอ้งน ามาปรับปรุงงบการเงิน หรือเปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

2. การใหข้อ้มูล 
   ขา้พเจา้ไดจ้ดัเอกสารหลกัฐานและขอ้มูลดงัต่อไปน้ีใหท้่านตรวจสอบครบถว้นแลว้ คือ 
   2.1 บนัทึกรายการทุกรายการในบญัชี เอกสารหลกัฐานประกอบรายการบญัชี และขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

ทั้งหมด 
   2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 
   2.3 ขอ้มูลอ่ืนท่ีท่านขอจากขา้พเจา้เพื่อวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ 
   2.4 เขา้ถึงบุคคลในสหกรณ์ท่ีท่านระบุวา่จ าเป็นในการไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีอยา่งไม่จ ากดั 
   2.5 สหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาทั้งหมดซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบอยา่งมี

สาระส าคญัต่องบการเงิน นอกจากน้ีสหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามระเบียบและขอ้ก าหนดของหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแล ซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 

   2.6 สหกรณ์ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดท่ีเป็นผลจากการประเมินความเส่ียงเร่ืองการทุจริตท่ีมีผลต่อการ
แสดงงบการเงินท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั 

   2.7 สหกรณ์ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทุกอยา่ง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตหรือสงสัยวา่จะทุจริตท่ีสหกรณ์ทราบและ
ท่ีมีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ท่ีมีบทบาทส าคญั
เก่ียวกบัการควบคุมภายใน หรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงการทุจริตมีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 

 
 

/2.8 สหกรณ์ 
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   2.8 สหกรณ์ไม่ไดรั้บหนงัสือแจง้จากหน่วยราชการอนัมีผลต่องบการเงิน เพราะมิไดป้ฏิบติัตามกฎหมาย
หรือขอ้บงัคบั ซ่ึงรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา้ ซ่ึงควร
จะไดน้ ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลกัเกณฑใ์นการตั้งส ารองค่าเสียหายท่ี
อาจเกิดขึ้น 

  ขอแสดงความนบัถือ 
 

 

         (นายวีระพงษ ์ ทองผา) 
           ประธานกรรมการ 

        
  

     (นางปรัศนี   บวังาม) 
             ผูจ้ดัการ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร  จ ากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัที ่ 30  พฤศจิกายน  2563
ปี  2563 ปี  2562

หมายเหตุ บาท บาท
สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 176,414,510.17 322,634,902.29
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน - ออมทรัพย์ 2,526.04 2,501.03
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - สุทธิ 3 331,051,223.96 313,208,817.25
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ค้า้งรับ - สุทธิ 4 3,169,123.88 1,285,299.17
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5 27,152,210.63 14,151,572.21

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 537,789,594.68 651,283,091.95
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนระยะยาว 6 24,559,810.00 24,556,080.00
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว - สุทธิ 3 5,910,533,196.14 5,993,814,739.00
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 7 11,783,292.81 13,165,268.78
ค่าพฒันาซอฟทแ์วร์ 3,195,715.55 2,112,244.15
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 8 5,380,193.00 3,565,387.72

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 5,955,452,207.50 6,037,213,719.65
รวมสินทรัพย์ 6,493,241,802.18 6,688,496,811.60

หนีสิ้นและทุนของสหกรณ์
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้น 9 0.00 0.00
ส่วนของหน้ีสินไม่หมุนเวียนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 453,365,291.00 520,732,037.00
เงินรับฝาก 10 1,155,672,978.14 842,254,806.48
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   11 9,677,863.47 13,339,778.29

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 1,618,716,132.61 1,376,326,621.77
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หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว 12 2,201,573,094.99 2,743,644,742.99
ส ารองบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี 23,930,120.00 22,797,060.00

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,225,503,214.99 2,766,441,802.99
รวมหนีสิ้น 3,844,219,347.60 4,142,768,424.76

ทุนของสหกรณ์

ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท) 1,794,853,820.00 1,741,608,510.00

ทุนส ารอง 697,739,744.11 686,281,836.49
ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียบและอ่ืน ๆ 13 3,354,631.73 3,548,837.73
ก าไรสุทธิประจ าปี 153,074,258.74 114,289,202.62

รวมทุนของสหกรณ์ 2,649,022,454.58 2,545,728,386.84
รวมหนีสิ้นและทุนของสหกรณ์ 6,493,241,802.18 6,688,496,811.60

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี                               -                                  -   

(ลงช่ือ)
(นายวีระพงษ ์ ทองผา)
ประธานกรรมการ

(ลงช่ือ)
(นายสุดสาคร  ศรีลาศกัด์ิ)

เลขานุการ
วนัท่ี   22   ธนัวาคม  2563
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร  จ ากัด
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่  30  พฤศจิกายน  2563
ปี  2563 ปี  2562

 บาท %  บาท %
รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ย้มื 421,277,994.47 99.00 410,339,007.22 99.02
ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 536,992.95 0.13 214,797.08 0.05
ผลตอบแทนการลงทุน 3,711,677.76 0.87 3,847,126.76 0.93

รวมรายไดด้อกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 425,526,665.18 100.00 414,400,931.06 100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้และเงินลงทุน

ดอกเบ้ียจ่ายตัว๋สัญญาใชเ้งิน 0.00 0.00 3,995,538.85 0.96
ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้มืระยะยาว 129,065,172.01 30.33 127,809,268.12 30.84
ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก 34,050,299.95 8.00 31,399,442.00 7.58
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน 0.00 0.00 10,000.00 0.00

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียและเงินลงทุน 163,115,471.96 38.33 163,214,248.97 39.38
หกั หนีส้งสัยจะสูญและหนีสู้ญ

หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีเงินใหกู้้ (27,385,888.38) (6.43)       (10,948,956.60)    (2.64)
หน้ีสงสัยจะสูญดอกเบ้ียเงินกูค้า้งรับ (1,802,772.90) (0.42) 482,947.74 0.12
หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีตามค าพิพากษา         14,432,623.40      3.39 20,149,126.78 4.86
หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีระหวา่งด าเนินคดี 10,441,927.38      2.45         (4,533,797.74)    (1.09)

รวมหน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ (4,314,110.50) (1.01) 5,149,320.18 1.25
รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 266,725,303.72 62.68 246,037,361.91 59.37
บวก รายได้อ่ืน

รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้ 15,700.00 0.00 15,700.00 0.00
รายไดเ้บ็ดเตล็ด 550.00 0.00 2,000.00 0.00

รวมรายไดอ่ื้น 16,250.00 0.00 17,700.00 0.00
หกั ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
เงินเดือน 13,388,400.00 3.15 12,462,040.00 3.01
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและประกนัสังคม 230,375.00 0.05 292,363.00 0.07
ค่าล่วงเวลา 480,000.00 0.11 494,200.00 0.12
เงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 0.00 0.00 640,900.00 0.15
ค่าบ าเหน็จพนกังาน 1,133,060.00 0.27 2,277,330.00 0.55

รวมค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 15,231,835.00 3.58 16,166,833.00 3.90
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์
ค่าซ่อมแซม-บ ารุงรักษาสินทรัพย์ 468,803.32 0.11 400,003.83 0.09
ค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยั 106,274.04 0.02 119,391.54 0.03
ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ 1,554,175.97 0.37 1,570,741.97 0.38
ซอฟแวร์ตดัจ่าย 91,528.60 0.02 288,619.05 0.07

รวมค่าใขจ่้ายเก่ียวกบัท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ 2,220,781.93 0.52 2,378,756.39 0.57
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก

ค่าสวสัดิการสมาชิก/พนกังาน 14,738,816.93 3.47 24,866,202.57 6.00
ค่าใชจ่้ายทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก 5,880,000.00 1.38 7,276,000.00 1.76
ค่าสวสัดิการเพ่ือความมัน่คง 38,012,000.00 8.93 50,812,000.00 12.26
ค่าเบ้ียประชุมสมาชิกสหกรณ์ 13,884,800.00 3.26 7,495,969.25 1.81

รวมค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสมาชิก 72,515,616.93 17.04 90,450,171.82 21.83
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน

สาธารณูปโภค 799,584.32 0.19 761,201.74 0.18
ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ีน 351,929.10 0.08 1,503,243.30 0.36
ค่าเบ้ียประชุม 2,187,000.00 0.51 1,728,600.00 0.42
ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะ 2,858,977.00 0.67 2,622,692.00 0.63
ค่าใชจ่้ายในการศึกษาอบรม 966,170.00 0.23 1,997,310.00 0.48
ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ 150,200.00 0.04 178,200.00 0.04
ค่ารับรอง 866,796.00 0.20 1,172,450.00 0.28
ค่าธรรมเนียมสอบบญัชี 160,000.00 0.04 150,000.00 0.04
ค่าของใชส้ านกังาน 440,111.70 0.10 393,971.00 0.10
ค่าใชจ่้ายประชุมใหญ่ 826,725.00 0.19 1,047,775.00 0.25
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี 796,309.80 0.19 559,714.24 0.14
ค่าจดัท าวารสารและส่ิงพิมพ์ 335,500.00 0.08 175,000.00 0.04
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 276,504.04 0.07 266,188.75 0.06
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 400,016.90 0.09 477,700.60 0.12
ค่าตอบแทนผูท้  าประโยชน์ใหส้หกรณ์ 6,421,779.00 1.51 4,827,929.00 1.17
ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาและอนุกรรมการ 1,162,500.00 0.27 1,133,000.00 0.27
ค่าเบ้ียประชุมอนุกรรมการต่าง ๆ 1,918,500.00 0.45 1,175,300.00 0.28
ค่าใชจ่้ายตดัจ่าย 1,982,133.53 0.47 1,693,113.93 0.41
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 798,324.73 0.19 906,708.52 0.22

รวมค่าใชจ่้ายด าเนินงานอ่ืน 23,699,061.12 5.57 22,770,098.08 5.49
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 113,667,294.98 26.71 131,765,859.29 31.80

ก าไรสุทธิ 153,074,258.74 35.97 114,289,202.62 27.58
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งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่  30  พฤศจิกายน  2563

ปี  2563 ปี  2562
บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน)สุทธิ 153,074,258.74 114,289,202.62
รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ 1,554,175.97 1,570,741.97
ผลขาดทุนจากการลดมูลค่าเงินลงทุน 0.00 10,000.00
ค่าตดัจ่าย ค่าพฒันาซอฟทแ์วร์ 91,528.60 288,619.05
ค่าตดัจ่าย ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 1,982,133.53 1,693,113.93
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ค้า้งรับ (4,594,794.52)              (5,578,663.06)              
ค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยัจ่ายล่วงหนา้ 63,203.00 67,826.00                     
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,742,163.76 184,512.15                   
ดอกเบ้ียเงินรับฝากคา้งจ่าย 258,685.78 196,305.23                   
ดอกเบ้ียเงินกูค้า้งจ่าย 468,812.29 547,361.49
ส ารองบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี 1,133,060.00 2,277,330.00                
หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีเงินใหกู้้ (27,385,888.38)            (10,948,956.60)            
หน้ีสงสัยจะสูญ ลูกหน้ีตามค าพิพากษา 14,432,623.40              20,149,126.78              
หน้ีสงสัยจะสูญ ลูกหน้ีระหวา่งด าเนินคดี 10,441,927.38              (4,533,797.74)
หน้ีสงสัยจะสูญ ดอกเบ้ียเงินใหกู้ค้า้งรับ (1,802,772.90)              482,947.74                   

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการ
เปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 151,459,116.65 120,695,669.56
สินทรัพยด์ าเนินงาน

เงินสดจ่าย ลูกหน้ีเงินกูฉุ้กเฉิน (117,322,924.00)          (105,900,000.00)          
เงินสดรับ ลูกหน้ีเงินกูฉุ้กเฉิน 220,033,478.44            312,811,541.91            
เงินสดจ่าย ลูกหน้ีเงินกูส้ามญั (410,192,000.00)          (882,112,000.00)          
เงินสดรับ ลูกหน้ีเงินกูส้ามญั 331,427,843.04            357,045,081.07            
เงินสดจ่าย ลูกหน้ีเงินกูพิ้เศษ (221,360,000.00)          (203,690,000.00)          
เงินสดรับ ลูกหน้ีเงินกูพิ้เศษ 288,824,147.05            301,125,571.60            
เงินสดจ่าย เงินใหกู้แ้ก่สหกรณ์ (23,319,783.00) 0.00
เงินสดรับ เงินใหกู้แ้ก่สหกรณ์ 24,734,263.00              1,440,000.00                



   รายงานกิจการ  ประจ าปี 2563           
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จ ากัด  26 
 

 
 

โอนเพ่ิม ลูกหน้ีตามค าพิพากษา (22,820,505.38)            (20,849,746.95)
เงินสดรับ ลูกหน้ีตามค าพิพากษา 8,387,881.98                700,620.17                   
โอนเพ่ิม ลูกหน้ีระหวา่งด าเนินคดี (28,634,905.07)            (7,519,349.71)
โอนลด ลูกหน้ีระหวา่งด าเนินคดี 18,192,977.69              12,053,147.45
เงินสดรับ ดอกเบ้ียเงินใหกู้ค้า้งรับ 4,513,742.71                12,922,332.03              
เงินสดจ่ายซ้ือ เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ (279,765.60) (92,174.40)
เงินสดจ่าย เงินรอเรียกคืน (466,866.00)                 (2,018,623.07)              
เงินสดรับ เงินรอเรียกคืน 619,427.00                   2,277,523.07                
เงินสดจ่าย เงินยมืทดรองจ่าย (83,421,104.00)            (49,141,174.75)            
เงินสดรับ เงินยมืทดรองจ่าย 83,259,124.00              49,606,154.75              
เงินสดจ่าย เงินยมืทดรองจ่ายประกนัชีวิต (23,738,400.00)            (23,919,855.00)            
เงินสดรับ เงินยมืทดรองจ่ายประกนัชีวิต 11,927,943.70              24,301,299.37              
เงินสดจ่าย เงินยมืทดรองจ่ายประกนัจ่ายอคัคีภยับา้น (234,647.79)                 (317,826.38)                 
เงินสดรับ เงินยมืทดรองจ่ายประกนัจ่ายอคัคีภยับา้น 491,638.27                   91,955.94                     
เงินสดจ่าย เงินทดรองจ่ายค่าด าเนินคดี (2,061,016.00)              (449,615.00)                 
เงินสดรับ เงินทดรองจ่ายค่าด าเนินคดี 897,411.00                   77,260.20                     
เงินสดจ่าย ค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยัจ่ายล่วงหนา้ (57,586.00)                   (60,273.00)                   
เงินสดจ่าย ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี (3,801,908.00)              (2,103,639.65)              
เงินสดรับ เงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า 4,969.19                       0.00

หน้ีสินด าเนินงาน
เงินสดรับ เงินรอจ่ายคืน 18,004,402.14 9,028,643.85
เงินสดจ่าย เงินรอจ่ายคืน (20,891,401.56)            (13,299,471.11)
เงินสดรับ เงินรอตรวจสอบ 18,116,294.24 222,774,183.09
เงินสดจ่าย เงินรอตรวจสอบ (20,748,620.66) (221,011,772.24)
เงินสดรับ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย รอน าส่ง 1,030,844.18 845,345.38
เงินสดจ่าย ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย รอน าส่ง (1,037,790.22)              (843,393.90)
เงินสดรับ ค่าสินไหมทดแทน 31,000,000.00 37,000,000.00
เงินสดจ่าย ค่าสินไหมทดแทน (31,000,000.00)            (37,000,000.00)
เงินสดรับ เงินประกนัชีวิตโครงการ(3) 11,121,043.44 9,646,000.00
เงินสดจ่าย เงินประกนัชีวิตโครงการ(3) (10,798,169.34)            (8,297,870.93)
เงินสดจ่าย ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (184,512.15)                 (247,263.78)
เงินสดจ่าย ดอกเบ้ียเงินรับฝากคา้งจ่าย (196,305.23)                 (311,717.98)
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เงินสดจ่าย ดอกเบ้ียเงินกูค้า้งจ่าย (547,361.49)                 (214,817.55)
เงินสดจ่าย ส ารองบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี 0.00 (1,528,250.00)

เงินสดสุทธิไดม้า  (ใชไ้ป)  จากกิจกรรมด าเนินงาน 200,930,976.23            (106,486,505.96)          
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซ้ือ หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย จ ากดั (3,730.00)                     (3,680.00)
เงินสดจ่ายซ้ือ เคร่ืองใชส้ านกังาน (172,200.00)                 (436,215.00)                 
เงินสดจ่าย ค่าพฒันาซอฟทแ์วร์ (1,175,000.00) (2,139,765.00)

เงินสดสุทธิไดม้า  (ใชไ้ป)  จากกิจกรรมลงทุน (1,350,930.00)              (2,579,660.00)              
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับ เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 0.00 3,371,983,192.47
เงินสดจ่าย เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 0.00 (3,371,987,192.47)
เงินสดรับ ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 0.00 230,000,000.00
เงินสดจ่าย ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 0.00 (320,000,000.00)
เงินสดรับ เจา้หน้ีเงินกูย้มืระยะยาว 1,298,000,000.00 1,695,000,000.00
เงินสดจ่าย เจา้หน้ีเงินกูย้มืระยะยาว (1,907,438,394.00)       (1,301,108,380.01)
เงินสดรับ เงินรับฝาก 874,430,007.70 1,012,680,804.52
เงินสดจ่าย เงินรับฝาก (561,011,836.04)          (954,522,802.97)
เงินสดจ่าย ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยคา้งจ่าย (30,000.00)                   (30,000.00)
เงินสดจ่าย เงินปันผลตามหุ้นคา้งจ่าย (83,548,887.00)            (62,059,260.00)
เงินสดจ่าย เงินเฉล่ียคืนคา้งจ่าย (11,328,148.00)            (8,943,594.00)
เงินสดจ่าย เงินโบนสักรรมการและเจา้หนา้ท่ี (3,864,260.00) (2,304,425.00)
เงินสดรับ ทุนเรือนหุ้น 83,801,200.00 114,294,380.00
เงินสดจ่าย ทุนเรือนหุ้น (30,555,890.00)            (36,219,460.00)
เงินสดจ่าย ทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (2,300,000.00)              (3,224,000.00)
เงินสดจ่าย ทุนเพ่ือการศึกษาอบรม (745,000.00) 0.00
เงินสดจ่าย ทุนสาธารณประโยชน์ (1,209,206.00) (1,052,350.00)

เงินสดสุทธิไดม้า (ใชไ้ป)  จากกิจกรรมจดัหาเงิน (345,800,413.34) 362,506,912.54
เงินสดสุทธิ   เพ่ิมข้ึน  (ลดลง) (146,220,367.11) 253,440,746.58
เงินสด  ณ  วนัตน้ปี 322,637,403.32 69,196,656.74
เงินสด  ณ  วนัส้ินปี 176,417,036.21 322,637,403.32
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร  จ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่  30  พฤศจิกายน  2563

1 สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคญั
-  สหกรณ์บนัทึกบญัชีโดยใชเ้กณฑค์งคา้ง  ยกเวน้การรับรู้รายไดท่ี้เกิดจาก ลูกหน้ีตามค าพิพากษาและลูกหน้ีระหวา่ง

ด าเนินคดี สหกรณ์จะรับรู้รายไดต่้อเม่ือไดรั้บเงินสดเท่านั้น
-  สหกรณ์รับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑส์ัดส่วนของเวลา  ส่วนจ านวนรายไดจ้ะเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียคูณดว้ยจ านวน

เงินตน้ท่ีคา้งช าระตามระยะเวลาท่ีกูย้มื
-  เงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด  แสดงดว้ยราคาทุน 
-  สหกรณ์ตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไวต้ามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการจดัชั้น

คุณภาพลูกหน้ีและการเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  พ.ศ.  2544
-  สหกรณ์ตีราคาวสัดุคงเหลือ/ของใชส้ิ้นเปลืองตามราคาทุน
-  ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ ค  านวณโดยวิธีเส้นตรง ในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  วา่ดว้ย

การบญัชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษครกร  พ.ศ.  2563  ทั้งน้ียกเวน้ท่ีดิน
-  ซอฟทแ์วร์ต่าง  ๆ  ตดัจ่ายตามระยะเวลาของอายกุารใชง้าน  หรือตามการเปล่ียนแปลงการใชซ้อฟทแ์วร์ใหม่
 - ค่าซ่อมบ ารุง ค่าซ่อมแซมรวมทั้งการซ้ือมาเปล่ียนแทนส าหรับสินทรัพยร์ายการยอ่ย ๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายหกัจากรายได้

การต่อเติมหรือเพ่ิมเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่  ๆ  ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ 
- ค่าใชจ่้ายรอการตดับญัชี  ตดัจ่ายเป็นรายปี  ระยะเวลา  5  ปี
- เงินสดในงบกระแสเงินสด  หมายถึง  เงินสดในมือ  เงินฝากธนาคารทุกประเภท  และเงินฝากสหกรณ์อ่ืนทุกประเภท

ทั้งน้ีรวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อ่ืน  ท่ีน าไปเป็นหลกัค ้าประกนัหน้ีสินดว้ย
 - สหกรณ์ไดป้รับเปล่ียนการแสดงรายการในงบการเงิน โดยน าบญัชีลูกหน้ีตามค าพิพากษา และลูกหน้ีระหวา่งด าเนินคดี

อนัมีมูลหน้ีท่ีเกิดจากการใหเ้งินกู ้มาแสดงรายการในบญัชีลูกหน้ีเงินกู ้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ย
การบญัชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร พ.ศ. 2563 ขอ้ 25 ประกาศ ณ วนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2563  และไดป้รับเปล่ียน
งบการเงินท่ีน ามาเปรียบเทียบดว้ย

2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ประกอบดว้ย
ปี  2563 ปี  2562
บาท บาท

เงินสด 25,845.60 19,967.87
เงินฝากธนาคาร 
        ออมทรัพย์ 176,388,664.57 322,614,934.42

รวม 176,414,510.17 322,634,902.29
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3 เงินให้กู้ ยืม - สุทธิ    ประกอบดว้ย
ปี  2563 ปี  2562
บาท บาท

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว
เงินใหกู้ย้มื

ลูกหน้ีเงินกูฉุ้กเฉิน 90,897,132.30 1,054,954,779.04 81,526,642.94 1,156,802,962.12
ลูกหน้ีเงินกูส้ามญั 139,556,251.18 2,511,218,142.98 137,528,046.03 2,425,867,302.90
ลูกหน้ีเงินกูพิ้เศษ 78,319,883.36 2,213,754,440.61 89,454,715.67 2,248,616,776.98

เงินใหกู้แ้ก่สหกรณ์ 1,440,000.00 21,759,783.00 1,440,000.00 23,174,263.00

รวมเงินใหกู้ย้มื - ปกติ 310,213,266.84 5,801,687,145.63 309,949,404.64 5,854,461,305.00
เงินใหกู้ย้มื - ไม่ก่อใหเ้กิดรายได้

ลูกหน้ีเงินกูฉุ้กเฉิน 837,879.53 26,105,997.27 1,156,093.00 36,020,644.52
ลูกหน้ีเงินกูส้ามญั 3,654,392.86 113,860,724.03 3,158,401.00 122,971,604.16
ลูกหน้ีเงินกูพิ้เศษ 6,233,915.22 194,231,471.08 4,490,135.00 217,442,229.67
ลูกหน้ีตามค าพิพากษา 74,913,298.41 0.00 60,480,675.01 0.00
ลูกหน้ีระหวา่งด าเนินคดี 17,961,277.09 0.00 7,519,349.71 0.00

รวมเงินใหกู้ย้มื - ไม่ก่อใหเ้กิดรายได้ 103,600,763.11 334,198,192.38 76,804,653.72 376,434,478.35
รวมเงินใหกู้ย้มื 413,814,029.95 6,135,885,338.01 386,754,058.36 6,230,895,783.35

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 82,762,805.99 225,352,141.87 73,545,241.11 237,081,044.35
เงินให้กู้ ยืม - สุทธิ 331,051,223.96 5,910,533,196.14 313,208,817.25 5,993,814,739.00

ณ  วนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2563   สหกรณ์มีค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจุสูญลูกหน้ีท่ีไม่ก่อใหเ้กิดรายไดท้ั้งส้ิน  จ  านวน 308,114,947.86
บาท  แยกเป็น ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีเงินกูฉุ้กเฉิน  จ  านวน 19,251,476.31  บาท  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีเงินกูส้ามญั  
จ  านวน 77,148,163.39 บาท  และค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีเงินกูพิ้เศษ  จ  านวน  118,840,732.66  บาท
ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีตามค าพิพากษา จ านวน 74,913,298.41 บาท และค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีระหวา่งด าเนินคดี
จ านวน 17,961,277.09 บาท  

4 ดอกเบีย้เงินให้กู้ค้างรับ - สุทธิ ประกอบดว้ย
ปี  2563 ปี  2562
บาท บาท

ดอกเบ้ียเงินใหกู้ค้า้งรับ 7,082,732.84 7,001,681.03
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 3,913,608.96 5,716,381.86
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ค้า้งรับ - สุทธิ 3,169,123.88 1,285,299.17
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5 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย
ปี  2563 ปี  2562
บาท บาท

เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 543,666.00 263,900.40
เงินรอเรียกคืน 508,202.47 660,763.47
เงินยมืทดรองจ่าย 270,880.00 108,900.00
เงินยมืทดรองจ่ายประกนัชีวิต 23,738,400.00 11,927,943.70
เงินยมืทดรองจ่ายประกนัจ่ายอคัคีภยับา้น 278,407.96 535,398.44
เงินทดรองจ่ายค่าด าเนินคดี 1,757,998.20 594,393.20
ค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยัจ่ายล่วงหนา้ 54,656.00 60,273.00

รวม 27,152,210.63 14,151,572.21

6 เงินลงทุน   ประกอบดว้ย
ปี  2563 ปี  2562
บาท บาท

ราคาทุน ราคาทุน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนทีไ่ม่อยู่ในความต้องการของตลาด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 24,321,000.00 24,321,000.00
หุ้นบริษทัสหประกนัชีวิต  จ  ากดั (มหาชน) 200,000.00 200,000.00
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย จ ากดั 38,810.00 35,080.00
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทย ไอซีที จ  ากดั 10,000.00 10,000.00

รวมเงินลงทุนระยะยาว 24,569,810.00 24,566,080.00
หกั ค่าเผ่ือการปรับลดมูลค่าเงินลงทุน 10,000.00 10,000.00

เงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ 24,559,810.00 24,556,080.00

ค่าเผ่ือการปรับลดมูลค่าเงินลงทุน เป็นหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยไอซีที จ  ากดั ทั้งจ  านวน
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7 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ   ประกอบดว้ย
ปี  2563 ปี  2562

                                          บาท บาท
ท่ีดิน 6,500,000.00 6,500,000.00
อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 38,053,500.00 38,053,500.00
ยานพาหนะ 5,267,701.00 5,267,701.00
เคร่ืองใชส้ านกังาน 4,123,829.00 3,951,629.00

53,945,030.00 53,772,830.00
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม 42,161,737.19 40,607,561.22

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 11,783,292.81 13,165,268.78

ณ วนัท่ี 30  พฤศจิกายน 2563   ค่าเส่ือมราคาสะสมขา้งตน้ แยกเป็น  ค่าเส่ือมราคาสะสมอาคารและส่ิงปลูกสร้าง
จ านวน  34,562,909.14  บาท  ค่าเส่ือมราคาสะสมยานพาหนะ จ านวน  4,381,401.03  บาท   และค่าเส่ือมราคาสะสม
เคร่ืองใชส้ านกังาน   จ  านวน   3,217,427.02 บาท 

8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย
ปี  2563 ปี  2562
บาท บาท

ค่าใชจ่้ายรอตดับญัชี 5,334,162.19 3,514,387.72
เงินประกนัการใชไ้ฟฟ้า 46,030.81 51,000.00

รวม 5,380,193.00 3,565,387.72

9 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน ประกอบดว้ย
ปี  2563 ปี  2562
บาท บาท

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 0.00 0.00
รวม 0.00 0.00

-  สหกรณ์มีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารต่าง ๆ  โดยมีคณะกรรมการเป็นหลกัประกนั  ดงัต่อไปน้ี
1  ธนาคารกรุงไทย จ ากดั  วงเงิน  8,320,000.00  บาท  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ  6.220  ต่อปี
ส้ินปีคงเหลือ   0.00   บาท  
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10 เงินรับฝาก   ประกอบดว้ย
ปี  2563 ปี  2562
บาท บาท

เงินรับฝาก - สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์ 196,262,652.72 215,011,075.34
เงินรับฝากประจ า 90,410,325.42 67,301,068.14

รวม 286,672,978.14 282,312,143.48
เงินรับฝาก - สหกรณ์อ่ืน

เงินรับฝากออมทรัพย์ 299,000,000.00 287,900,267.60
เงินรับฝากประจ า 570,000,000.00 270,000,000.00

รวม 869,000,000.00 557,900,267.60
เงินรับฝาก - จากอ่ืน  ๆ (เป็นไปตามกฎหมาย)

เงินรับฝากออมทรัพย์ 0.00 2,042,395.40
รวม 0.00 2,042,395.40
รวมเงินรับฝาก 1,155,672,978.14 842,254,806.48

11 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย
ปี  2563 ปี  2562
บาท บาท

เงินรอจ่ายคืน 2,739,204.27 5,626,203.69
เงินรอตรวจสอบ 2,195,418.11 4,827,744.53
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย รอน าส่ง 53,576.09 60,522.13
เงินประกนัชีวิตโครงการ(3) 2,220,003.17 1,897,129.07
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,742,163.76 184,512.15
ดอกเบ้ียเงินรับฝากคา้งจ่าย 258,685.78 196,305.23
ดอกเบ้ียเงินกูค้า้งจ่าย 468,812.29 547,361.49

รวม 9,677,863.47 13,339,778.29
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12 เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบดว้ย
ปี  2563 ปี  2562
บาท บาท

ถึงก าหนดช าระ ถึงก าหนดช าระ
ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี

สอ.พนกังานการประปานครหลวง จก. 46,920,000.00 320,620,000.00 36,000,000.00 80,000,000.00
สอ.มหาวิทยาลยัมหิดล จก. 35,040,000.00 26,434,000.00 35,040,000.00 61,474,000.00
สอ.กระทรวงมหาดไทย จก. 10,527,098.00 8,932,625.00 10,041,996.00 19,468,052.00
สอ.กระทรวงมหาดไทย จก. 10,496,276.00 9,830,243.00 10,008,041.00 20,335,201.00
สอ.กระทรวงมหาดไทย จก. 32,459,917.00 59,510,737.00 0.00 0.00
สอ.ครูสมุทรสงคราม จก. 0.00 0.00 40,080,000.00 143,220,000.00
สอ.ครูสมุทรสงคราม จก. 40,080,000.00 116,500,000.00 40,080,000.00 156,580,000.00
สอ.ครูกรมสามญัศึกษา จก. 40,800,000.00 36,800,000.00 40,800,000.00 77,600,000.00
ชสอ.แห่งประเทศไทย จก.(2) 12,000,000.00 795,000,000.00 12,000,000.00 805,000,000.00
ชสอ.แห่งประเทศไทย จก. 96,234,000.00 384,929,489.99 96,234,000.00 481,163,489.99
สอ.การเคหะแห่งชาติ จก. 0.00 0.00 30,840,000.00 143,880,000.00
ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จก. 40,800,000.00 104,800,000.00 40,800,000.00 145,600,000.00
ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จก. 36,000,000.00 219,000,000.00 36,000,000.00 255,000,000.00
สอ.ครูแพร่ จก. 0.00 0.00 40,800,000.00 149,000,000.00
สอ.พนกังานบริษทัการบินไทย จก. 16,008,000.00 11,216,000.00 16,008,000.00 61,324,000.00
สอ.รพ.พระปกเกลา้ จก. 36,000,000.00 108,000,000.00 36,000,000.00 144,000,000.00

รวม 453,365,291.00 2,201,573,094.99 520,732,037.00 2,743,644,742.99
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สหกรณ์กู้ยืมเงินจาก
- สหกรณ์ออมทรัพยก์ารประปานครหลวง จ ากดั  วงเงินกู ้ 391,000,000.00  บาท  เม่ือวนัท่ี  10 มิถุนายน 2563

อตัราดอกเบ้ียร้อยละ  3.95 ต่อปี  ช าระคืน 60 งวด ๆ ละ  3,910,000.00  บาท  วนัเร่ิมช าระหน้ี  30  มิถุนายน 2563
วนัส้ินปีมียอดคงเหลือ  จ  านวน  367,540,000.00  บาท

- สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัมหิดล  จ  ากดั  วงเงินกู ้ 350,000,000.00  บาท  เม่ือวนัท่ี  31 สิงหาาคม
2555  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ  3.80  ต่อปี  ช าระคืน 120 งวด ๆ ละ 2,920,000.00 บาท  วนัเร่ิมช าระหน้ี  31  ตุลาคม
2555  วนัส้ินปีมียอดคงเหลือ  จ  านวน  61,474,000.00  บาท

- สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงมหาดไทย  จ  ากดั  วงเงินกู ้ 50,000,000.00  บาท  เม่ือวนัท่ี  11  ตุลาคม 2560  
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.50  ต่อปี ช าระคืน  60 งวด ๆ ละ 920,000.00  บาท (เงินตน้รวมดอกเบ้ีย) วนัเร่ิมช าระหน้ี  
31 เตุลาคม 2560 วนัส้ินปีมียอดคงเหลือ  จ  านวน  19,459,723.00  บาท

- สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงมหาดไทย  จ  ากดั  วงเงินกู ้ 50,000,000.00  บาท  เม่ือวนัท่ี  8 พฤศจิกายน 2560 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.50  ต่อปี ช าระคืน  60 งวด ๆ ละ 920,000.00  บาท  (เงินตน้รวมดอกเบ้ีย) วนัเร่ิมช าระหน้ี  
30 พฤศจิกายน 2560 วนัส้ินปีมียอดคงเหลือ  จ  านวน  20,326,519.00  บาท

- สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงมหาดไทย  จ  ากดั  วงเงินกู ้ 100,000,000.00  บาท  เม่ือวนัท่ี  9 กนัยายน 2563 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.50  ต่อปี ช าระคืน  36 งวด ๆ ละ 2,930,000.00  บาท  (เงินตน้รวมดอกเบ้ีย) วนัเร่ิมช าระหน้ี  
30 กนัยายน 2563 วนัส้ินปีมียอดคงเหลือ  จ  านวน  91,970,654.00  บาท

- สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรสงคราม จ ากดั  วงเงินกู ้ 200,000,000.00  บาท  เม่ือวนัท่ี  19  พฤศจิกายน 2562
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.25  ต่อปี ช าระคืน  60 งวด ๆ ละ 3,340,000.00  บาท วนัเร่ิมช าระหน้ี  30 พฤศจิกายน 2562
วนัส้ินปีมียอดคงเหลือ  จ  านวน  156,580,000.00  บาท
- สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษา จ ากดั  วงเงินกู ้ 200,000,000.00  บาท  เม่ือวนัท่ี  28  พฤศจิกายน 2560 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00  ต่อปี ช าระคืน  59 งวด ๆ ละ 3,400,000.00  บาท วนัเร่ิมช าระหน้ี  30 ธนัวาคม 2560
วนัส้ินปีมียอดคงเหลือ  จ  านวน  77,600,000.00  บาท

- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั  วงเงินกู ้ 807,000,000.00 บาท  เม่ือวนัท่ี  24  พฤศจิกายน
2563  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ  4.12  ต่อปี  ก  าหนดช าระคืน 36 งวด ๆ ละ 1,000,000.00  บาท  วนัเร่ิมช าระหน้ี 
30  ธนัวาคม  2563  วนัส้ินปีมียอดคงเหลือ  จ  านวน  807,000,000.00  บาท
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั  วงเงินกู ้ 801,943,490.00  บาท  เม่ือวนัท่ี  20  กรกฎาคม 2560 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.07  ต่อปี ช าระคืน  100 งวด ๆ ละ 8,019,500.00  บาท วนัเร่ิมช าระหน้ี  30 เสิงหาคม 2560
วนัส้ินปีมียอดคงเหลือ  จ  านวน  481,163,489.99  บาท

- ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ากดั  วงเงินกู ้ 200,000,000.00  บาท  เม่ือวนัท่ี  30 กรกฎาคม 2562 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.80  ต่อปี ช าระคืน  60 งวด ๆ ละ 3,400,000.00  บาท วนัเร่ิมช าระหน้ี  31 สิงหาคม 2562
วนัส้ินปีมียอดคงเหลือ  จ  านวน  145,600,000.00  บาท
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- ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ากดั  วงเงินกู ้ 300,000,000.00  บาท  เม่ือวนัท่ี  15 สิงหาคม 2562 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.85  ต่อปี ช าระคืน  100 งวด ๆ ละ 3,000,000.00  บาท วนัเร่ิมช าระหน้ี  30 กนัยายน 2562
วนัส้ินปีมียอดคงเหลือ  จ  านวน  255,000,000.00  บาท

- สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานบริษทัการบินไทย จ ากดั วงเงินกู ้ 80,000,000.00 บาท  เม่ือวนัท่ี  26  กนัยายน 2562
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ  3.75  ต่อปี  ช าระคืน 60 งวด ๆ ละ 1,334,000.00  บาท วนัเร่ิมช าระหน้ี 30 ตุลาคม  2562
วนัส้ินปีมียอดคงเหลือ  จ  านวน  27,224,000.00  บาท

- สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลพระปกเกลา้  จ  ากดั  วงเงินกู ้ 180,000,000.00  บาท  เม่ือวนัท่ี  28 พฤศจิกายน
2562  อตัราดอกเบ้ียร้อยละ  4.00  ต่อปี  ช าระคืน 60 งวด ๆ ละ 3,000,000.00 บาท  วนัเร่ิมช าระหน้ี  30  ธนัวาคม
2562  วนัส้ินปีมียอดคงเหลือ  จ  านวน  144,000,000.00  บาท

13 ทุนสะสมตามข้อบังคบั ระเบียบและอ่ืน ๆ   ประกอบดว้ย
ปี  2563 ปี  2562
บาท บาท

ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 2,954,000.00 2,754,000.00
ทุนเพ่ือการศึกษาอบรม 341,057.00 786,057.00
ทุนสาธารณประโยชน์ 59,574.73 8,780.73

รวม 3,354,631.73 3,548,837.73



   รายงานกิจการ  ประจ าปี 2563           
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จ ากัด  36 
 

3.2   เร่ือง  พจิารณาจัดสรรก าไรสุทธิ   ประจ าปี 2563 
       จากผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จ ากัด  มีก าไรทั้งส้ิน 153,074,258.74   บาท 

( หนึ่งร้อยห้าสิบสามล้านเจ็ดหม่ืนส่ีพนัสองร้อยห้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบส่ีสตางค์) จึงขอเสนอการจัดสรรก าไร ดังนี ้
 

 
 
มติท่ีประชุม อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าไรสุทธิรวมทั้งส้ิน  153,074,258.74  บาท วงเงิน (บาท) อัตราร้อยละ
1.  ทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 15,555,860.74           10.16
2.  เป็นเงินบ ารุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประทศไทย 30,000.00                   0.02

ก าไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1 และข้อ 2 จัดสรรดังนี้
3.  เป็นเงินปันผลตามหุน้ท่ีช าระแลว้ในอตัราร้อยละ 5.5 96,218,141.00           62.86
4. เป็นเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนดอกเบ้ียท่ีช าระปี 2563  อตัราร้อยละ 7.75 30,423,157.00           19.87
5.  เป็นโบนสัคณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ี 6,347,100.00             4.15
6.  เป็นเงินรักษาระดบัอตัราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุน้ 500,000.00                0.33
7.  เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ  10  ของก าไรสุทธิ 1,000,000.00             0.65
8.  เป็นทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก 2,000,000.00             1.31
9.  เป็นทุนศึกษาอบรม 1,000,000.00             0.65

รวม 153,074,258.74         100

ผลการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2563 ตามที่เสนอแนะจะมผีลดังนี้
1.  กลบัมาเป็นของสมาชิก (ปันผล - เฉล่ียคืน) 126,641,298.00         82.73
2.  เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก 20,055,860.74           13.10

3.  เป็นผลตอบแทนคณะกรรมการและเจา้หนา้ท่ี 6,347,100.00             4.15

4.  ค่าบ ารุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00                   0.02

รวม 153,074,258.74         100.00
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3.3   เร่ือง   พจิารณาอนุมัตงิบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  2564  
                                                                  ประมาณการรายรับปี 2564 

รายการ จ านวนเงิน 

ดอกเบ้ียรับ 475,000,000.00 
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 40,000.00 
รายไดผ้ลตอบแทนจากการลงทุน 5,000,000.00 
รายไดอ้ื่น ๆ  20,000.00 

รวม 480,060,000.00 
 

 
 
 

ประเภทงบประมาณ ปี 2564 ขอตั้ง เหตุผลและความจ าเป็น

1.หมวดเงนิเดือนและค่าจ้าง

1.1  เงินเดือน 17,985,000            - เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าครองชีพเจา้หนา้ท่ี ลูกจา้ง และเพ่ือเล่ือนขั้น

เงินเดือนระหวา่งปี ตามระเบียบสหกรณ์

- ส ารองไวเ้พ่ือปรับเงินเดือนเจา้หนา้ท่ีและลูกจา้ง เพ่ือให้สอดคลอ้งกบั

ค่าครองชีพ หรือตามนโยบายของรัฐบาล

- จ่ายเป็นค่าจา้งบริษทัยามรักษาความปลอดภยัของส านกังาน

1.2 เงินประกนัสงัคมเงินกองทุนทดแทน 423,500                 - สมทบตามพระราชบญัญติัประกนัสงัคม

1.3 เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 1,400,000              - จ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานให้เจา้หนา้ท่ีท่ีเกษียณอายุ

รวมประมาณการเงนิเดือนและค่าจ้าง 19,808,500            

2. หมวดค่าตอบแทน

2.1 ผูท้  าประโยชน์ให้สหกรณ์ 8,000,000              - จ่ายค่าตอบแทนหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีหกัเงินเดือนของสมาชิก เพ่ือช าระ

ให้สหกรณ์ จ่ายเป็นค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีการเงินหน่วยหกัเงิน

- จ่ายค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีต  ารวจรักษาความปลอดภยัในส านกังานสหกรณ์

- จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการมาปฏิบติังานท่ีส านกังานสหกรณ์

- สนบัสนุนงานวนัครู   งานวนัเด็ก งานกีฬา ต่าง ๆ งานเกษียณขา้ราชการ

ครูและลูกจา้ง งานดา้นวิชาการ งานสาธารณกุศลต่าง ๆ  

- ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ปรากฏขา้งตน้

2.2  ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีสหกรณ์ 200,000                 - เพ่ือจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี ส าหรับผูส้อบบญัชีรับอนุญาต

ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งเป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์

2.3 สวสัดิการสมาชิกและเจา้หนา้ท่ี 34,000,000            - จ่ายเป็นค่าเบ้ียประกนัชีวิตกลุ่มให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ทุนประกนั

 1,000,000 บาท และอุบติัเหตุ 1,000,000  บาท

- จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลเจา้หนา้ท่ีและครอบครัว

- จ่ายเป็นค่าการศึกษาบุตรเจา้หนา้ท่ี เงินช่วยเหลือบุตรตามระเบียบสหกรณ์

รายละเอยีดประมาณการรายจ่ายประจ าปี 2564
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ประเภทงบประมาณ ปี 2564 ขอตั้ง เหตุผลและความจ าเป็น

2.4 ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ 350,000                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ผูต้รวจสอบกิจการ จ านวน 5 คน ปฏิบติังาน

เก่ียวกบัการตรวจสอบกิจการทั้งปวงของสหกรณ์

2.5 ค่าเบ้ียประชุมอนุกรรมการต่าง ๆ 2,500,000              - จ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมคณะอนุกรรมการท่ีสหกรณ์แต่งตั้งและเชิญ

เขา้ร่วมประชุม 

2.6 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาและอนุกรรมการ 2,500,000              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ท่ีปรึกษาและอนุกรรมการต่าง ๆ ปฏิบติังาน

ต่าง ๆ เก่ียวกบัสหกรณ์

2.7 ค่าเบ้ียประชุมสมาชิกสหกรณ์ 12,000,000            - จ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมสมาชิกคร้ังละ 2,000  บาทตามโครงการสหกรณ์

สญัจรพบปะสมาชิกและคดัเลือกผูแ้ทนสมาชิก ช้ีแจงผลการด าเนินงานของ

สหกรณ์ ประชุมใหญ่วิสามญั

2.8  ค่าเบ้ียประชุมกรรมการและท่ีปรึกษา 3,000,000              - จ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  

- จ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมท่ีปรึกษา ท่ีสหกรณ์เชิญเขา้ร่วมประชุม

2.9 ค่ารับรอง 1,800,000              - จ่ายเป็นค่ารับรองและของท่ีระลึกแก่แขกผูม้าเยีย่มและให้ค  าแนะน า

ในการด าเนินงาน โดยมีสหกรณ์อ่ืนมาขอศึกษาดูงาน เพ่ือเยีย่มชมกิจการ

ของสหกรณ์ และรับรองสมาชิก

2.10 ค่าล่วงเวลา 500,000                 - จ่ายเป็นค่าปฏิบติังานนอกเวลาท าการและวนัหยดุท าการของเจา้หนา้ท่ี

และลูกจา้งสหกรณ์ฯ กรณีมีงานเร่งด่วน

รวมประมาณการหมวดค่าตอบแทน 64,850,000            

3. หมวดค่าใช้จ่าย

3.1 ค่าใชจ่้ายวนัประชุมใหญ่ 10,000,000            - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมผูแ้ทนสมาชิกท่ีเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญั

ประจ าปี  ค่าจดัท ารายงานประจ าปี  ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการประชุม

ใหญ่สามญัประจ าปี ค่ารักษาความปลอดภยัของเจา้หนา้ท่ีต  ารวจวนัประชุม

ค่าเบ้ียประชุมหน่วยงานต่าง ๆ หรือบุคคลท่ีสหกรณ์เชิญร่วม

3.2 ค่าสาธารณูปโภค 850,000                 - ค่าไฟฟ้า ค่าน ้าประปา ค่าโทรศพัท ์ค่าบริการเคร่ือข่ายอินเตอร์เน็ต

ค่าภาษีโรงเรือน ภาษีป้ายส านกังาน

3.3 ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 500,000                 - ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผา่นธนาคาร  ค่าอากรแสตมป์

ค่าธรรมเนียมซ้ือเช็คธนาคาร  

- ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ปรากฏขา้งตน้
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3.4 ค่างานประชาสมัพนัธ์ วารสาร 350,000                 - ค่าส่ิงพิมพ ์วารสาร แผน่พบั ในการประชาสมัพนัธ์ จดัพิมพข์อ้บงัคบั

และส่ิงพิมพ ์ จดัพิมพร์ะเบียบของสหกรณ์  เช่าพ้ืนท่ีในการจดัท าเวป็ไซด์

3.5 ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี 3,000,000              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าข้ึนศาล ค่าติดตามทวงถาม ค่าบงัคบัคดีขายทรัพย์

ทอดตลาด สืบทรัพย ์ซ้ือทรัพยลู์กหน้ีคืนจากส านกังานบงัคบัคดี

ค่าธรรมเนียมศาล 

- ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ปรากฏขา้งตน้

3.6 ค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยัส านกังาน 150,000                 - เพ่ือจ่ายค่าเบ้ียประกนัภยัส านกังานรวมครุภณัฑ ์ภายในส านกังาน

ประกนัภยัรถยนต ์

3.7 ค่าซ่อมแซมบ ารุงสินทรัพยแ์ละ 800,000                 - ค่าบ ารุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์

ค่าเช่าเคร่ืองใชส้ านกังาน เคร่ืองถ่ายเอกสาร - ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร

- ค่าซ่อมแซมเคร่ืองใชส้ านกังาน

- ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ปรากฏขา้งตน้

3.8 ค่าใชจ่้ายการประชุม สมัมนาศึกษาอบรม 3,000,000              - ค่าจดัอบรมสมัมนาสมาชิกหรือผูแ้ทนสมาชิก

- ค่าใชจ่้ายในการอบรมสมัมนา คณะกรรมการ ผูต้รวจสอบกิจการ

 อนุกรรมการ ท่ีปรึกษา และเจา้หนา้ท่ี เพ่ือส่งเสริมการบริหารสหกรณ์

3.9 ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะ 3,300,000              - ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ และค่าท่ีพกัของคณะกรรมการ ผูต้รวจสอบ

กิจการ อนุกรรมการ ท่ีปรึกษา และเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ในการประชุม

ฝึกอบรมสมัมนาและศึกษาดูงานท่ีคณะกรรมการด าเนินการ เห็นสมควร

ให้เขา้ร่วมประชุม

3.10 ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและน ้ามนัหล่อล่ืน 1,000,000              - เพ่ือจ่ายเป็นค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและน ้ามนัหล่อล่ืนรถยนต์

- ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงในการออกตรวจหลกัทรัพยส์มาชิก 

3.11 ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด (ค่าใชจ่้ายอ่ืน ) 2,000,000              - เพ่ือจดัซ้ือของใชไ้วบ้ริการสมาชิกท่ีมาติดต่องานสหกรณ์หรือมาประชุม

งานสหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืนมาติดต่องาน

- จดัซ้ืออุปกรณ์ท าความสะอาดอาคารส านกังาน บริเวณส านกังานสหกรณ์

- ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ปรากฏขา้งตน้

รวมประมาณการหมวดค่าใช้จ่าย 24,950,000            
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4. หมวดวสัดุ

4.1 ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 715,000                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าแบบพิมพต่์าง ๆ เช่น สญัญาเงินกู ้ ใบเสร็จรับเงิน

สมุดรับฝากเงิน ใบรับฝาก-ถอนเงิน กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษท่ีใช้

ในระบบงานคอมพิวเตอร์

4.2 ของใชส้ านกังาน 550,000                 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าวสัดุของใชส้ านกังาน เช่น หมึกปร้ินเตอร์ หมึกเคร่ือง

ถ่ายเอกสาร หมึกเคร่ืองดิจิตอล วสัดุเก่ียวกบั คอมพิวเตอร์ ตรายาง

และวสัดุอ่ืน ๆ ท่ีจ  าเป็น

รวมประมาณการหมวดวสัดุ 1,265,000              

5. หมวดครุภณัฑ์

5.1 ปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,175,000              - เพ่ือพฒันาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบแอบพิเคชัน่ คิวอาร์โคด้เพยเ์มนต์

- ค่าดูแลระบบรายปี

5.2 ปรับปรุงบริเวณส านกังาน (ตดัจ่าย) 4,000,000              - ปรับปรุงภายในส านกังาน และปรับปรุง บริเวณภายนอกส านกังาน

และซ่อมแซมอาคารท่ีพกั ห้องประชุมต่าง ๆ  ท่ีจอดรถ

5.3 ครุภณัฑ ์(เคร่ืองใชส้ านกังาน) 1,270,000              - ตูเ้ก็บเอกสาร เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์ เคร่ืองท าลายเอกสาร

เคร่ืองนบัเหรียญ  เคร่ืองปิดผนึกซองจดหมาย  เคร่ืองโปรยแบงค ์ เคร่ืองเซฟเวอร์

รวมประมาณการหมวดครุภณัฑ์ 6,445,000              

6. หมวดค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 

6.1 ค่าใชจ่้ายเงินทุนสงเคราะห์ 60,000,000            - จ่ายตามระเบียบวา่ดว้ยเงินสวสัดิการเพ่ือความมัน่คง

ครอบครัวสมาชิกและเงินค่าใชจ่้าย โครงการ (ส.ค.1)  , โครงการ (ส.ค.2) , โครงการ (ส.ค.3) ส าหรับคู่สมรส

สวสัดิการเพ่ือความมัน่คง 1,2,3 - สงเคราะห์สมาชิกท่ีประสบภยัพิบติั

รวมประมาณการหมวดค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ 60,000,000            

รวมทั้งส้ิน 177,318,500                        

 หมายเหตุ ในการใช้จ่ายเงนิตามประเภทงบประมาณสามารถถัวจ่ายทุกหมวด ยกเว้นหมวดเงนิเดือนและค่าจ้าง
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3.4   เร่ือง  พจิารณาอนุมตัิแผนงาน/โครงการและงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  2564 
 

 
 
 
 
 
 

1 พฒันาคุณธรรมจริยธรรม 100,000 บาท
2 ประชุมสญัจรพบปะสมาชิกประจ าปี 8,000,000 บาท
3 ประเมินผลการปฏิบติังานเจา้หนา้ท่ี 50,000 บาท
4 ประชุมเจา้หนา้ท่ีการเงินของหน่วยงานตน้สงักดัท่ีหกัเงินเดือนให้กบัสหกรณ์ 500,000 บาท
5 การวิจยัพฒันาสหกรณ์ 100,000 บาท
6 ตรวจสอบหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกู้ 400,000 บาท
7 ซ้ือหลกัทรัพยส์มาชิกคืนจากกรมบงัคบัคดี 3,000,000 บาท
8 ติดตาม เร่งรัด ทวงถามหน้ี และป้องกนัการฟอกเงิน 200,000 บาท
9 ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยและอนุกรรมการ 2,000,000 บาท

10 ประชุมอบรมสมัมนาเพ่ือพฒันาสมาชิก 3,300,000 บาท
11 ประชุมใหญ่วิสามญั               1,000,000 บาท

รวม             18,650,000 บาท

12 อบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาบุคลากร  ดา้นกฏหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 500,000 บาท
13 ศึกษาดูงานสหกรณ์ตน้แบบ 1,000,000 บาท
14 เขา้ร่วมประชุม อบรม สมัมนา ร่วมกบั สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 500,000 บาท

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  จ  ากดั
15 ประชุมสมัมนาชมรมเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 400,000 บาท

รวม 2,400,000 บาท

16 สนบัสนุนกิจกรรมวนัครู 300,000 บาท
17 สนบัสนุนกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 300,000 บาท
18 สนบัสนุนการจดักิจกรรมแก่สถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 400,000 บาท
19 พฒันาระบบการให้บริการสมาชิก 100,000 บาท
20 พฒันาปรับปรุงอาคารสถานท่ี 4,000,000 บาท

รวม 5,100,000 บาท

แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร  จ ากัด  ประจ าปี  2564
กลยุทธ์ที่ 1  บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการให้บริการ
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21 ส่งเสริมพฒันาสมาชิกดีเด่น 500,000 บาท
22 ระดมเงินฝากจากสมาชิก 100,000 บาท

- ออมทรัพยอ์อมความดี
-ระดมเงินฝากจากสมาชิก สถาบนัการเงินและสหกรณ์อ่ืน

รวม 600,000 บาท

23 พฒันาระบบการประชาสมัพนัธ์ 300,000 บาท
24 พฒันาระบบเทคโนโลยกีารบริหารจดัการ 1,800,000 บาท

รวม 2,100,000 บาท

25 การแข่งขนักีฬาสหกรณ์สมัพนัธ์ 500,000 บาท
26 ประกนัชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 30,000,000 บาท
27 เสริมสร้างความมัน่คงให้กบัสมาชิกและคู่สมรส (สค1,2,3) 60,000,000 บาท
28 ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 300,000 บาท
29 สงเคราะห์สมาชิกท่ีประสบภยัพิบติั 1,000,000 บาท
30 กิจกรรมวนัสหกรณ์แห่งชาติ 150,000 บาท
31 กิจกรรมวนัออมแห่งชาติ 200,000 บาท

รวม 92,150,000 บาท

32 กิจกรรมสืบสานประเพณีวนัส าคญัของไทย 800,000 บาท
33 กิจกรรมจดังานแสดงมุฑิตาจิตแก่สมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการ 1,500,000 บาท
34 สืบสานศาสตร์พระราชา อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 100,000 บาท

รวม 2,400,000 บาท
รวมงบประมาณทั้งส้ิน 123,400,000         บาท

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพชีวติของสมาชิก

กลยุทธ์ที่  5 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี

กลยุทธ์ที่ 6  จัดสวสัดิการให้แก่สมาชิก

กลยุทธ์ที่ 7  สืบสานวฒันธรรมประเพณไีทย
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แผนงาน / โครงการ งบประมาณ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ

1. พฒันาคุณธรรมจริยธรรม 100,000 1. เพ่ือใหค้ณะกรรมการ  เจา้หนา้ท่ี มีความรู้ความเขา้ใจ กนัยายน 2564 คณะกรรมการ

(ใชง้บประมาณหมวด 3.8และ 3.9) ในหลกัธรรมาภิบาล ถึง ด าเนินการ

 2. เพ่ือใหบุ้คลากรมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบติังาน  พฤศจิกายน 2564

2. ประชุมสญัจรพบปะสมาชิกประจ าปี 8,000,000 1. เพ่ือประชาสมัพนัธ์และใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่สมาชิก ตุลาคม 2564 คณะกรรมการ

(ใชง้บประมาณหมวด 2.7) เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ถึง ด าเนินการ

2. เพ่ือเลือกผูแ้ทนสมาชิก 1:10 แต่ละหน่วยเขา้ร่วม ธนัวาคม 2564

ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี

3. ประเมินผลการปฏิบติังานเจา้หนา้ท่ี 50,000 1. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบติังาน ธนัวาคม 2564 คณะกรรมการ

(ใชง้บประมาณหมวด 3.9) ของเจา้หนา้ท่ี การเงินตน้แบบ ถึง อ านวยการ

2. เพ่ือพฒันาบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน  มกราคม 2565

4. ประชุมเจา้หนา้ท่ีการเงินของหน่วยงาน 500,000 1. เพ่ือช้ีแจงสร้างความเขา้ใจแก่เจา้หนา้ท่ีการเงินในการ ตลอดปี  2564 คณะกรรมการ

ตน้สงักดัท่ีหกัเงินเดือนใหก้บัสหกรณ์ หกัเงินในแต่ละเดือน ด าเนินการ

(ใชง้บประมาณหมวด  2.1) 2. เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ อุปสรรค ปัญหาในการหกัเงิน

ของแต่ละหน่วยงาน 3. เชิญหน่วยงาน และสนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

เพ่ือส่งเจา้หนา้ท่ีการเงินเขา้ร่วมประชุม

4. จดัเตรียมขอ้มลู การส่งหกัเงินของแต่ละหน่วย

5. ด าเนินการประชุมตามวนั  เวลา สถานท่ี ท่ีก  าหนด

4. สรุปผลการประเมิน

แผนปฏบัิตกิารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร  จ ากดั  ประจ าปี  2564

สหกรณ์ได้น ากลยุทธ์ก าหนดแผนปฏบัิตกิารโครงการต่างๆ  เพ่ือน าไปสู่การปฏบัิตใินปี  2564   โดยได้ก าหนดโครงการ  ซ่ึงสรุปได้  ดงันี้

วิธีด าเนินการ

1. จดัอบรมคุณธรรมจริยธรรม

2. เขา้ร่วมอบรมกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

3.สรุปผลการอบรม

1. ก าหนดเกณฑก์ารประเมินโดยยึดมาตรฐานสถาบนั

2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังานจนท .

3. ด าเนินการประเมินเจา้หนา้ท่ี

1. จดัประชุมสมาชิกทุกหน่วยสมาชิก

2. จดัการเลือกผูแ้ทนสมาชิก 1:10 แต่ละหน่วย

กลยุทธ์ที่ 1  บริหารจัดการด้วยหลกัธรรมาภบิาลและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

1. ประชุมคณะกรรมการเตรียมการประชุมเจา้หนา้ท่ี

การเงินหน่วยงานตน้สงักดั

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
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5.  การวิจยัพฒันาสหกรณ์ 100,000 1.เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาในการด าเนินการสหกรณ์และน า สิงหาคม 2564 คณะกรรมการศึกษา

(ใชง้บประมาณหมวด 3.11) ไปแกไ้ข ในการด าเนินการโครงการ ถึง และประชาสมัพนัธ์

2. เพ่ือเป็นขอ้มลูเชิงวิชาการ ในการบริหารจดัการสหกรณ์ 2. ประชาสมัพนัธ์ไปยงัองคก์รเอกชนหรือนกัวิชาการ  ตุลาคม 2564
อยา่งมีประสิทธิภาพ ท่ีเช่ียวชาญเสนอหวัขอ้วิจยั

3. ขออนุมติัจดัจา้งและด าเนินการวิจยั

4. น าเสนอผลการวิจยั

6.  ตรวจสอบหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกู้ 400,000 1. เพ่ือตรวจสอบความถูกตอ้งของหลกัทรัพยท่ี์น ามา ตลอดปี  2564 คณะกรรมการเงินกู้

(ใชง้บประมาณหมวด  3.9) ค ้าประกนัเงินกู้

2.  เพ่ือป้องกนัปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชห้ลกัทรัพย์

ในการค ้าประกนั

สอบความถูกตอ้ง

7.ซ้ือหลกัทรัพยส์มาชิกคืนจาก 3,000,000 1. เพ่ือซ้ือหลกัทรัพยส์มาชิกคืนจากกรมบงัคบัดคี ตลอดปี  2564 ฝ่ายจดัการ

กรมบงัคบัคดี 2. เพ่ือใหส้ามารถบงัคบัทรัพยผ์ูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนัได้ สมาชิกคืนจากกรมบงัคบัคดี

(ใชง้บประมาณหมวด 3.5) 3. เพ่ือแกปั้ญหาหน้ีสินคา้งช าระของสมาชิกเป็นเวลานาน

8. ติดตาม เร่งรัด ทวงถามหน้ี 200,000 1. เพ่ือใหก้ารติดตาม  เร่งรัด  ทวงถามหน้ี ใหเ้ป็นไป ตลอดปี  2564 ฝ่ายจดัการ

 และป้องกนัการฟอกเงิน ตามกฏหมายฉบบัใหมใ่นเร่ืองการติดตามหน้ีสิน

(ใชง้บประมาณหมวด  3.9) 2. เพ่ือสอดส่องดูแล ป้องกนัการฟอกเงินตามกฎหมาย

วิธีด าเนินการ

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ

2. รวบรวมขอ้มลูหลกัทรัพยท่ี์ จะด าเนินการตรวจสอบ

4. ตรวจสอบแหล่งท่ีมาของเงินฝากตั้งแต่ 2 ลา้นบาท

ข้ึนไปเพ่ือป้องกนัการฟอกเงิน

1. จดัขอ้มลูแยกประเภทลูกหน้ีอยา่งเป็นระบบ

2. น าเสนอคณะกรรมการด าเนินการ

3. ติดตามทวงหน้ีตามกฎหมายอยา่งเร่งด่วน

1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาซ้ือหลกัทรัพย์

2. ด าเนินการซ้ือหลกัทรัพยคื์นจากบงัคบัคดี

แผนปฏบัิตกิารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร  จ ากดั  ประจ าปี  2564

สหกรณ์ได้น ากลยุทธ์ก าหนดแผนปฏบัิตกิารโครงการต่างๆ  เพ่ือน าไปสู่การปฏบัิตใินปี  2564   โดยได้ก าหนดโครงการ  ซ่ึงสรุปได้  ดงันี้

ทั้งในจงัหวดัและต่างจงัหวดั

3.  ติดต่อประสานงานกบัสมาชิกและเจา้หนา้ท่ี เพ่ือตรวจ

4. ด าเนินการออกตรวจสอบหลกัทรัพย์

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นชอบ

3. สรุปรายละเอียดหน้ีคงเหลือหลงัการซ้ือหลกัทรัพย์
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9.ประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วย 2,000,000 1. เพ่ือประชาสมัพนัธ์ ขา่วสารของสหกรณ์ 1. ประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ

และอนุกรรมการ 2. เพ่ือสร้างความเขา้ใจ  ความศรัทธาในองคก์ร 2. แต่งตั้งกรรมการประจ าหน่วยและอนุกรรมการ ด าเนินการ

(ใชง้บประมาณหมวด 2.5) 3. เพ่ือรับทราบปัญหา ขอ้เสนอแนะในการบริหารจดัการ 3. เตรียมขอ้มลู เอกสารในการประชุม

สหกรณ์ 4. ด าเนินการประชุม

5. สรุปผลการประชุม

10.ประชุมอบรมสมัมนาเพ่ือพฒันาสมาชิก 3,300,000 1. เพ่ือใหส้มาชิกมีความรู้ ความเขา้ใจ ขอ้บงัคบั ระเบียบ 1. ประชุมคณะกรรมการ และแต่งตั้งคณะท างาน คณะกรรมการ

(ใชง้บประมาณหมวด 2.7) ของสหกรณ์ 2. ส ารวจขอ้มลู สมาชิกกลุ่มเป้าหมาย และจดัเตรียมเอกสาร

2. เพ่ือใหส้มาชิกไดรั้บทราบบทบาท สิทธิ หนา้ท่ี และ 3. ด าเนินการประชุม อบรม สมัมนา ตามแผนโครงการ ด าเนินการ

และสวสัดิการ ของสมาชิก 4. วดัผลประเมิน

3. เพ่ือประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ ขอ้มลูขา่วสารของสหกรณ์ 5. สรุปผลการด าเนินการ รายงานผลต่อคณะกรรมการ

ด าเนินการ

11. ประชุมใหญ่วิสามญั    1,000,000 1. เพ่ือรับทราบปัญหา ขอ้เสนอแนะ ในการพฒันาสหกรณ์ 1. ประชุมคณะกรรมการ พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการ

(ใชง้บประมาณหมวด 2.5) 2. แต่งตั้งคณะท างาน ถึง ด าเนินการ

3. ประชุมใหญ่วิสามญั พฤศจิกายน 2564

12.  อบรมเชิงปฏิบติัการพฒันาบุคลากร 500,000 1. เพ่ือใหค้ณะกรรมการ เจา้หนา้ท่ี  ผูต้รวจสอบกิจการ 1.จดัอบรมเชิงปฏิบติัการดา้นกฎหมาย รองประธาน

 ดา้นกฏหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั คณะท างานมีความรู้ดา้นกฏหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 2. เขา้ร่วมอบรมกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ฝ่ายบุคคลากร

(ใชง้บประมาณหมวด 3.8) 2. เพ่ือน าความรู้มาใชใ้หถู้กตอ้งตามกฎหมาย  ระเบียบ 3. สรุปผลการอบรม

ขอ้บงัคบั

ถึง

แผนปฏบัิตกิารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร  จ ากดั  ประจ าปี  2564

สหกรณ์ได้น ากลยุทธ์ก าหนดแผนปฏบัิตกิารโครงการต่างๆ  เพ่ือน าไปสู่การปฏบัิตใินปี  2564   โดยได้ก าหนดโครงการ  ซ่ึงสรุปได้  ดงันี้

วิธีด าเนินการ

 พฤศจิกายน 2564

 มีนาคม 2564

 มีนาคม 2564

ถึง

 พฤศจิกายน 2564

 มีนาคม 2564

 พฤศจิกายน 2564

กลยุทธ์ที่ 2 พฒันาบุคลากร

ถึง
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13.  ศึกษาดูงานสหกรณ์ตน้แบบ 1,000,000 1. เพ่ือใหค้ณะกรรมการ  เจา้หนา้ท่ี  ท่ีปรึกษา 1. กรรมการและเจา้หนา้ท่ีทุกคนไปดูงานศึกษา คณะกรรมการ

(ใชง้บประมาณหมวด 3.8) ผูต้รวจสอบกิจการ  และคณะท างาน  ไดศึ้กษาดูงาน สหกรณ์ท่ีมีผลงานและมีการพฒันาดีเด่นประสบผลส าเร็จ ด าเนินการ

ดา้นการบริหารจดัการสหกรณ์ 2. น าจุดเด่นของสหกรณ์ตน้แบบมาพฒันางานของ

2. เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์กบัสหกรณ์อ่ืน สหกรณ์ใหดี้ข้ึน

3. เพ่ือน าความรู้มาบริหาร  พฒันาสหกรณ์ใหดี้ยิง่ข้ึน

14.  เขา้ร่วมประชุม อบรม สมัมนา 500,000 1. เพ่ือพฒันาศกัยภาพและส่งเสริมความรู้ประสบการณ์ 1. คณะกรรมการ อนุกรรมการและเจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วม คณะกรรมการ

ร่วมกบั สนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย แก่คณะกรรมการ  เจา้หนา้ท่ี  ผูต้รวจสอบกิจการ ประชุม  สมัมนา อบรมระดบัภาค อ านวยการ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และคณะท างาน 2.  คณะกรรมการ อนุกรรมการ เจา้หนา้ท่ีเขา้ร่วม

จ ากดั 2. เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการท างาน ประชุม สมัมนาอบรมระดบัชาติ

(ใชง้บประมาณหมวด 3.8) 3. เพ่ือน าความรู้มาพฒันาการท างาน

15.  ประชุมสมัมนาชมรมเจา้หนา้ท่ี 400,000 1. เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไดมี้โอกาส ศึกษาหาความรู้และเขา้ใจ 1. ประชุมเจา้หนา้ท่ีฝ่ายจดัการ ช้ีแจงการเขา้ร่วม ฝ่ายจดัการ

สหกรณ์ออมทรัพยภ์าคตะวนัออก สงัคมโลกยคุใหม่ ประชุมสมัมนา ถึง

เฉียงเหนือ 2. เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสหกรณ์อ่ืน 2. เดินทางเขา้ร่วมประชุมสมัมนา ตามวนั เวลา สถานท่ี

(ใชง้บประมาณหมวด 3.8) และน าความรู้  และประสบการณ์มาพฒันางาน ก าหนด

3. สรุปผลการเขา้ร่วมและหาแนวทางพฒันางาน

16.สนบัสนุนกิจกรรมวนัครู 300,000 1. เพ่ือสนบัสนุนจดักิจกรรมวนัครูแต่ละหน่วยอ าเภอ 1. มอบเงินสนบัสนุนแก่หน่วยงานทางการศึกษา  มกราคม 2564 คณะกรรมการ

(ใชง้บประมาณหมวด 2.1) 2. เพ่ือระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ 2. เขา้ร่วมกิจกรรมวนัครู อ านวยการ

3. เพ่ือสร้างความสมานฉนัท ์ความสามคัคีใหแ้ก่ครู

กลยุทธ์ที่ 3 พฒันาระบบการให้บริการ

 พฤษภาคม 2564

ตลอดปี 2564

แผนปฏบัิตกิารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร  จ ากดั  ประจ าปี  2564

สหกรณ์ได้น ากลยุทธ์ก าหนดแผนปฏบัิตกิารโครงการต่างๆ  เพ่ือน าไปสู่การปฏบัิตใินปี  2564   โดยได้ก าหนดโครงการ  ซ่ึงสรุปได้  ดงันี้

วิธีด าเนินการ

 พฤศจิกายน 2564

 มีนาคม 2564

ถึง

 พฤศจิกายน 2564
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แผนงาน / โครงการ งบประมาณ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ

17.สนบัสนุนกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ 300,000 1. เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ 1. มอบของขวญัใหก้บัโรงเรียนในจงัหวดัมกุดาหาร  มกราคม 2564 คณะกรรมการ

(ใชง้บประมาณหมวด 2.1) 2. เพ่ือเป็นการกระตุน้ใหเ้ดก็ตระหนกัถึงบทบาท 2. เขา้ร่วมกิจกรรมวนัเดก็แห่งชาติ อ านวยการ

หนา้ท่ีท่ีส าคญัของตน

18.สนบัสนุนการจดักิจกรรมแก่สถานศึกษา 400,000 1. เพ่ือสนบัสนุนการจดักิจกรรมของหน่วยงานสมาชิก 1. ประชาสมัพนัธ์แจง้ใหส้มาชิกทราบ ตลอดปี 2564 คณะกรรมการ

และหน่วยงานอ่ืน 2. เพ่ือส่งเสริมใหส้มาชิกมีความรักศรัทธาต่อสหกรณ์ 2. อนุมติัและใหก้ารสนบัสนุนตามระเบียบ ด าเนินการ

(ใชง้บประมาณหมวด 2.1)

19.พฒันาระบบการใหบ้ริการสมาชิก 100,000 1. เพ่ือพฒันาระบบการใชบ้ริการแก่สมาชิก 1. จดัหาระบบการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพและทนัสมยั ฝ่ายจดัการ

(ใชง้บประมาณหมวด 5.1) 2. เพ่ือตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงสภาพทางธุรกิจ 2. ด าเนินการใหบ้ริการแก่สมาชิกตามระเบียบ  ขอ้บงัคบั

3. เพ่ือปรับปรุงและพฒันาระบบใหมี้คุณภาพและทนัสมยั ของสหกรณ์

20. พฒันาปรับปรุงอาคารสถานท่ี 4,000,000 1. เพ่ือพฒันาปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหเ้พียงพอพร้อม 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ตลอดปี 2564 คณะกรรมการ

ใหบ้ริการสมาชิก 2. ด าเนินการปรับปรุงพฒันาอาคารสถานท่ี ด าเนินการ
3.ประเมินผล

21.ส่งเสริมพฒันาสมาชิกดีเด่น และ 500,000 1. เพ่ือสนบัสนุนสมาชิกใหมี้อาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ 1. ประชาสมัพนัธ์โครงการ คณะกรรมการ

สนุบสนุนการออมของสมาชิก จากอาชีพหลกั 2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินการ

(ใชง้บประมาณหมวด 2.7) 2.  เพ่ือส่งเสริมสมาชิกใหใ้ชเ้วลาอยา่งมีคุณคา่มีความสุข 3. มอบเกียรติบตัร โล่รางวลั และเงินรางวลั

กบัการไดท้  าในส่ิงท่ีชอบและสนใจ

3.  เพ่ือออกประเมิน/ตรวจสอบการด าเนินงานของ

สมาชิกท่ีเขา้ร่วมโครงการ

4. เพ่ือจ่ายเป็นคา่สมัมนาคุณสมาชิกท่ีน าเงินมาฝากกบั

สหกรณ์ตั้งแต่ 1 ลา้นบาทข้ึนไป ในรอบปีบญัชี

วิธีด าเนินการ

กลยุทธ์ที่ 4 พฒันาคุณภาพชีวิตของสมาชิก

ตลอดปี 2564

แผนปฏบัิตกิารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร  จ ากดั  ประจ าปี  2564

สหกรณ์ได้น ากลยุทธ์ก าหนดแผนปฏบัิตกิารโครงการต่างๆ  เพ่ือน าไปสู่การปฏบัิตใินปี  2564   โดยได้ก าหนดโครงการ  ซ่ึงสรุปได้  ดงันี้

ตลอดปี 2564
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22. ระดมเงินฝากจากสมาชิก 100,000 1. เพ่ือส่งเสริมใหส้มาชิกรู้จกัการออม 1. ระดมเงินฝากใหม้ากข้ึน คณะกรรมการ

- ออมทรัพยอ์อมความดี 2. เพ่ือส่งเสริมสภาพคล่องของสหกรณ์และรองรับ 2. จดัสปัดาห์การฝากเงิน ด าเนินการ

-ระดมเงินฝากจากสมาชิก สถาบนัการเงิน การเติบโตทางธุรกิจ 3. ขยายเครือขา่ยโครงการออมทรัพยอ์อมความดี

และสหกรณ์อ่ืน 3. เพ่ือส่งเสริมใหส้มาชิกน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

(ใชง้บประมาณหมวด 3.9) พอเพียงในการด ารงชีวิต

 23. พฒันาระบบการประชาสมัพนัธ์ 300,000 1. เพ่ือเผยแพร่การด าเนินการกิจการสหกรณ์ 1. ปรับปรุงขอ้มลูเวป็ไซดส์หกรณ์ใหเ้ป็นปัจจุบนั คณะกรรมการศึกษา

(ใชง้บประมาณหมวด 3.4) 2. เพ่ือประชาสมัพนัธ์ขา่วสารกิจกรรม ความเคล่ือนไหว 2. ประชาสมัพนัธ์ใหส้มาชิกตรวจสอบขอ้มลูตวัเองผา่น และประชาสมัพนัธ์

ของสหกรณ์ใหส้มาชิกบุคคลและหน่วยงานอ่ืนรับทราบ ทางเวบ็ไซดส์หกรณ์

 ผา่นอิเลก็ทรอนิกส์อยา่งรวดเร็วและทัว่ถึง 3. แจง้ขา่ว ประชาสมัพนัธ์ ผา่นแอพพลิเคชัน่ไลน์

3. เพ่ือใหส้มาชิกสามารถเขา้ถึงขอ้มลูของตนเองผา่นทาง 4. จดัท า แผน่พบั  ส่ือส่ิงพิมพ ์ วารสาร จดหมายขา่ว
เวบ็ไซดอ์ยา่งรวดเร็วและปลอดภยั

24. พฒันาระบบเทคโนโลยี 1,800,000 1. เพ่ือพฒันาระบบการบริหารจดัการ ดว้ยเทคโนโลยี 1. ประชุมคณะกรรมการ  เจา้หนา้ท่ี คณะกรรมการ

การบริหารจดัการ ท่ีทนัสมยั 2. จดัหาอุปกรณ์เคร่ืองมือทางเทคโนโลยี ปรับปรุง ด าเนินการ

(ใชง้บประมาณหมวด 5.1) 2. เพ่ือพฒันาระบบแอพพิเคชัน่ คิวอาร์โคด้เพยเ์มนต ์ ระบบโปรแกรมใหท้นัสมยัมาช่วยในการบริหารจดัการ

3. เพ่ืออ านวยความสะดวก  รวดเร็ว  ในการท า 3. ประชาสมัพนัธ์ใหส้มาชิกทราบแนวปฏิบติั

ธุรกรรมทางการเงินของสมาชิก 4. เกิดทกัษะและความช านาญ

ตลอดปี  2564

ตลอดปี  2564

แผนปฏบัิตกิารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร  จ ากดั  ประจ าปี  2564

สหกรณ์ได้น ากลยุทธ์ก าหนดแผนปฏบัิตกิารโครงการต่างๆ  เพ่ือน าไปสู่การปฏบัิตใินปี  2564   โดยได้ก าหนดโครงการ  ซ่ึงสรุปได้  ดงันี้

วิธีด าเนินการ

กลยุทธ์ที่  5 พฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี

ตลอดปี  2564
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กลยุทธ์ที่ 6  จัดสวัสดกิารให้แก่สมาชิก

25. การแขง่ขนักีฬาสหกรณ์สมัพนัธ์ 500,000 1.เพ่ือใหค้ณะกรรมการ  เจา้หนา้ท่ี  ผูต้รวจสอบกิจการ 1. ประชุมวางแผนคณะกรรมการแจง้ผูต้รวจสอบกิจการ คณะกรรมการศึกษา

(ใชง้บประมาณหมวด  2.1) คณะท างานเขา้ร่วมกิจกรรมการแขง่ขนักีฬาสหกรณ์  เจา้หนา้ท่ี   คณะท างานท่ีเก่ียวขอ้ง และประชาสมัพนัธ์

สมัพนัธ์จงัหวดัมกุดาหาร ปี 2564 2. เขา้ร่วมการแขง่ขนักีฬาสหกรณ์สมัพนัธ์ตามก าหนด

2. เพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์ เสริมสร้างความสามคัคีใน การณ์ของสหกรณ์จงัหวดั

ขบวนการสหกรณ์จงัหวดัมกุดาหาร 3. ส่งตวัแทนนกักีฬาร่วมแขง่ขนักีฬา

4. สนบัสนุนการแขง่ขนักีฬาสหกรณ์สมัพนัธ์

26. ประกนัชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ 30,000,000 1. เพ่ือช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก 1. ท าสญัญาและจ่ายเบ้ียประกนัชีวิตกบับริษทัท่ีรับ ฝ่ายจดัการ

(ใชง้บประมาณหมวด  2.3) 2. เพ่ือสร้างหลกัประกนัและสวสัดิการใหก้บัสมาชิก ประกนัเพ่ือเป็นหลกัประกนัแก่สมาชิก

3. เพ่ือสร้างความมัน่คงใหก้บัองคก์ร 2. มอบเงินประกนัแก่ครอบครัวสมาชิกเม่ือเสียชีวิต

27. เสริมสร้างความมัน่คงใหก้บัสมาชิก 60,000,000 1. สร้างความมัน่คงใหก้บัครอบครัวสมาชิก 1. จดัสวสัดิการใหส้มาชิกและคู่สมรส ตลอดปี  2564 ฝ่ายจดัการ

และคู่สมรส (สค.1,2,3) 2. บรรเทาความเดือนร้อนลดภาระหน้ีสินใหก้บัครอบครัว -กองทุนสวสัดิการบริจาค

(ใชง้บประมาณหมวด  6 ) สมาชิก 10,000 บาท ไดรั้บ 200,000  บาท

3. เพ่ือสร้างความมัน่คงใหก้บัองคก์ร -สวสัดิการความมัน่คง 1 (สค.1)

บริจาค 50,000 บาท ไดรั้บ 500,000 บาท

-สวสัดิการความมัน่คง 2 (สค.2)

บริจาค 50,000 บาท ไดรั้บ500,000 บาท

บริจาค 100,000 บาท ไดรั้บ 1,000,000 บาท

-สวสัดิการความมัน่คง 3 (สค.3)

ส าหรับคู่สมรสบริจาค 50,000 บาท ไดรั้บ 500,000  บาท

-ฌาปนกิจครูไทย 600,000 บาท

-ฌาปนกิจชุมนุม 600,000 บาท

วิธีด าเนินการ

แผนปฏบัิตกิารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร  จ ากดั  ประจ าปี  2564

สหกรณ์ได้น ากลยุทธ์ก าหนดแผนปฏบัิตกิารโครงการต่างๆ  เพ่ือน าไปสู่การปฏบัิตใินปี  2564   โดยได้ก าหนดโครงการ  ซ่ึงสรุปได้  ดงันี้

 มกราคม 2564

ถึง

 กมุภาพนัธ์ 2564

ตลอดปี  2564
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28. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 300,000 1. เพ่ือเสริมสร้างขวญัก าลงัใจใหแ้ก่สมาชิก จดัสรรเป็นทุนการศึกษาใหก้บับุตรสมาชิก คณะกรรมการ

(ใชง้บประมาณหมวด  2.1) 2. ส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ทุนละ 1,500 บาท  จ  านวน 200 ทุน ด าเนินการ

29. สงเคราะห์สมาชิกท่ีประสบภยัพิบติั 1,000,000 1. เพ่ือช่วยเหลือหรือการมีส่วนร่วมบรรเทาทุกขใ์หแ้ก่ จ่ายเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกท่ีประสบภยัพิบติั ตลอดปี  2564 คณะกรรมการ

(ใชง้บประมาณหมวด  2.3) สมาชิกเป็นการเบ้ืองตน้ ทางธรรมชาติตามระเบียบของสหกรณ์ ด าเนินการ

2. เพ่ือสร้างขวญัก าลงัใจใหแ้ก่สมาชิก

30. กิจกรรมวนัสหกรณ์แห่งชาติ 150,000 1. เพ่ือร าลึกถึงบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 1. ประชุมวางแผนร่วมกบัสหกรณ์จงัหวดัและผูเ้ก่ียวขอ้ง   กมุภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการ

(ใชง้บประมาณหมวด  3.9) 2. เพ่ือเสริมสร้างสมัพนัธ์อนัดี มีความสามคัคี 2. ประชุมคณะกรรมการมอบหมายภาระหนา้ท่ี ด าเนินการ

ในขบวนการสหกรณ์ รับผิดชอบ

3. เพ่ือใหค้ณะกรรมการ  ผูต้รวจสอบกิจการ  เจา้หนา้ท่ี 3. เขา้ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ
คณะท างานเขา้ร่วมกิจกรรมวนัสหกรณ์แห่งชาติ 4. สนบัสนุนการจดักิจกรรมวนัสหกรณ์แห่งชาติ

31. กิจกรรมวนัออมแห่งชาติ จดัข้ึน 200,000 1. เพ่ือใหส้มาชิกตระหนกัถึงความส าคญัและประโยชน์ 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือวางแผน คณะกรรมการ

วนัท่ี 31 ตุลาคม ของทุกปี ของการออม และมอบหมายคณะท างาน ด าเนินการ

(ใชง้บประมาณหมวด  3.9) 2. เพ่ือปลูกฝ่ังนิสยัรักการออมใหแ้ก่บุตรหลานของ 2. เขา้ร่วมกิจกรรมวนัออมแห่งชาติ ตามวนั เวลา

สมาชิก และสถานท่ี ท่ีก  าหนด

3. เพ่ือใหค้ณะกรรมการ  เจา้หนา้ท่ี  ผูต้รวจสอบกิจการ 3. สนบัสนุนการจดักิจกรรมวนัออมแห่งชาติ

คณะท างานเขา้ร่วมกิจกรรม  วนัออมเห่งชาติ

32. กิจกรรมสืบสานประเพณีวนัส าคญั 800,000 1. เพ่ือสืบสานวฒันธรรมประเพณีไทยใหย้ ัง่ยืนต่อไป 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ เจา้หนา้ท่ี ตลอดปี  2564 คณะกรรมการ

ของไทย 2. เพ่ือเสริมสร้างความรัก ความสามคัคีและความสมัพนัธ์ ผูต้รวจสอบกิจการ และอนุกรรมการ แต่งตั้งคณะท างาน ด าเนินการ

(ใชง้บประมาณหมวด  3.8) ท่ีดีในองคก์รและหน่วยงานอ่ืน 2. ด าเนินการจดักิจกรรม ตามก าหนดการ แผนโครงการ

3. เพ่ือช่วยเหลือ สนบัสนุน กิจกรรมประเพณี วฒันธรรม 3. ประเมินผลการด าเนินการ

ขององคก์ร หน่วยงาน ชุมชน 4. สรุปรายงานผลคณะกรรมการด าเนินการ

31 ตุลาคม 2564

สหกรณ์ได้น ากลยุทธ์ก าหนดแผนปฏบัิตกิารโครงการต่างๆ  เพ่ือน าไปสู่การปฏบัิตใินปี  2564   โดยได้ก าหนดโครงการ  ซ่ึงสรุปได้  ดงันี้

วิธีด าเนินการ

 ธนัวาคม 2564

ถึง  มกราคม 2565

แผนปฏบัิตกิารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร  จ ากดั  ประจ าปี  2564

กลยุทธ์ที่ 7  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
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มติท่ีประชุม อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 

แผนงาน / โครงการ งบประมาณ วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผดิชอบ

33. กิจกรรมจดังานแสดงมฑิุตาจิตแก่ 1,500,000 1. เพ่ือช่ืนชมยินดีแก่สมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการ 1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการ

สมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการ 2. เพ่ือยกยอ่งเกียรติคุณแก่สมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการ 2.ด าเนินการจดังานตามวนั เวลา สถานท่ี  ท่ีเหมาะสม ด าเนินการ

(ใชง้บประมาณหมวด  2.1) 3. เพ่ือใหก้  าลงัใจแก่สมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการ 3. มอบของท่ีระลึกแก่ผูเ้กษียณอายรุาชการ
ในการด าเนินชีวิตภายหลงัเกษียณอายุ 4. มอบเงินขวญัถุงแก่สมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการ

34. สืบสานศาสตร์พระราชา อนุรักษ์ 100,000 1. เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ 1 ประชุมกรรมการ ตลอดปี  2564 คณะกรรมการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พอเพียง 2. จดัท าโครงการ ด าเนินการ

(ใชง้บประมาณหมวด  3.8) 2. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 3. ประชาสมัพนัธ์

ส่ิงแวดลอ้ม 4. เขา้ร่วมกิจกรรมกบัหน่วยงานอ่ืน

5. ประเมินผล

 กนัยายน 2564

ถึง

 ตุลาคม 2564

แผนปฏบัิตกิารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร  จ ากดั  ประจ าปี  2564

สหกรณ์ได้น ากลยุทธ์ก าหนดแผนปฏบัิตกิารโครงการต่างๆ  เพ่ือน าไปสู่การปฏบัิตใินปี  2564   โดยได้ก าหนดโครงการ  ซ่ึงสรุปได้  ดงันี้

วิธีด าเนินการ
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3.5  เร่ือง  พจิารณาเลือกผู้สอบบญัชีภาคเอกชน ส าหรับปีบญัชีส้ินสุด วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 

  ประธานกรรมการ แจง้ต่อท่ีประชุมในปี 2563   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ไดต้รวจสอบบญัชี   ส าหรับ 
ปีส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563  เสร็จส้ินแลว้นั้น  จึงแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า  ส าหรับปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพยค์รู
มุกดาหาร  จ ากดั  จะมีการตรวจสอบบญัชีโดยภาคเอกชน ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  ซ่ึงในปีน้ีมีผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บ
อนุญาตเสนอตรวจสอบบญัชีจ านวน  3 ราย  ตามรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  
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มติท่ีประชุม อนุมัติเป็นเอกฉันท์ เลือก นายปรีดา อุสาหะการี  เป็นผู้สอบบญัชี ประจ าปี  2564  และผู้สอบบัญชี
ส ารองล าดับที่ 1 นายประเทือง  กลิ่นคล้ายกัน   ผู้สอบบญัชีส ารองล าดับท่ี 2 บริษัทเอก.ดี.บี คอนซัลแตนท์  จ ากัด  
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3.6   เร่ือง พจิารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค า้ประกัน ประจ าปี  2564 
ประธานกรรมการ แจง้ต่อท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูมุกดาหาร  จ ากดั   

ก าหนดวงเงินกูยื้มหรือค ้าประกนัประจ าปี 2564  ในวงเงินไม่เกิน จ านวน 4,000  ลา้นบาท  (ส่ีพนัลา้นบาทถว้น)  
มติท่ีประชุม อนุมัติเป็นเอกฉันท์ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร  จ ากัด ก าหนดวงเงินกู้ ยืมหรือค ้าประกัน
ประจ าปี 2564  ในวงเงินไม่เกิน จ านวน  4,000  ล้านบาท  (ส่ีพนัล้านบาทถ้วน)  
 

3.7  เร่ือง การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี  38  ประจ าปี  2564 
   ดว้ยในปี 2563 มีคณะกรรมการด าเนินการครบวาระการด ารงต าแหน่งตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูมุกดาหาร จ ากดั พ.ศ. 2546  ขอ้ 76 (1)  คือ กรรมการด าเนินการ ครบ 2 วาระ จ านวน 2 คน  ครบ 1 วาระ จ านวน  6  คน  
รวมกรรมการด าเนินการครบวาระจ านวน 8 คน  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการแทนกรรมการท่ี
ครบวาระ      
                                ประธานในท่ีประชุมจึงเสนอการเลือกตั้ง คณะกรรมการด าเนินการ  ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูมุกดาหาร จ ากดั พ.ศ. 2546  ขอ้ 76 (1)  ในปี พ.ศ. 2563  ให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการท่ีครบวาระ ดงัน้ี 

นายเพญ็สมยั  แกว้ตา   สมาชิกเลขทะเบียน  6644   เสนอรายช่ือ  ดงัน้ี 
 กรรมการด าเนินการครบ 2 วาระ จ านวน 2 คน คือ 

    1. นายสุรเพชร  อฐันาค  
2. นายสันติ   อาจวิชยั 

   และกรรมการด าเนินการครบ 1 วาระ จ านวน 6 คน คือ 
1. นายประชาน  แสนสุข 
2. นายกิตติศกัด์ิ   เสียงล ้า 
3. นายมงคล  วดีศิริศกัด์ิ 
4. นายนิพนธ์  ศรีลาศกัด์ิ 
5. นายสมบูรณ์  ศรีหาพล 
6. นายสุรสิทธ์ิ  จ าปาเทศ 

มติท่ีประชุม รับรองเป็นเอกฉันท์ 
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3.8  เร่ือง  พจิารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2564  และก าหนดค่าตอบแทน 

ประธานเสนอต่อท่ีประชุม  ตามข้อบังคบัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูมุกดาหาร จ ากัด ข้อ 102  ให้ท่ี
ประชุม 

ใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมี้คุณวุฒิความรู้ความสามารถในดา้นธุรกิจ การเงิน การบญัชี การบริหารจดัการ 
เศรษฐศาสตร์การสหกรณ์  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสหกรณ์ เป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปีจ านวน 5 
คน  
(ไม่เกินห้าคนหรือหน่ึงนิติบุคคล)  และเลือกผูต้รวจสอบกิจการล าดบัส ารองไวอ้ีก  3  คน หากเกิดกรณีท่ีผูท่ี้ไดรั้บการ
เลือกตั้ง 
ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคบั ก็สามารถให้เล่ือนผูท่ี้ได้รับเลือกตั้งล าดับถดัไปขึ้นมาแทน  และขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
ค่าตอบแทน 
ผูต้รวจสอบกิจการ  ดงัน้ี 
  นายชยัยนต ์ สิงห์บุญ  สมาชิกทะเบียน  3268   เสนอรายช่ือผูต้รวจสอบกิจการ แทนต าแหน่งครบวาระ  
จ านวน 5  คน   และส ารอง จ านวน 3  คนดงัน้ี 

1. นายนิพนธ์  เสียงล ้า 
2. นายประสาน  จนัทร์เผือก 
3. นายเพญ็สมยั  แกว้ตา 
4. นายพงสวสัด์ิ  อาจวิชยั 
5. นายศิริพล  ตาลป้อง 

ส ารอง 
1. นายสมมคัร   ผลสว่าง 
2. นายกิตติพงษ ์ มธัยม 
3. นายเอกราช  พรหมพิบูลย ์ 

และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564   จ านวน 350,000  บาท 
 
มติท่ีประชุม   เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ และก าหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2564  จ านวน 350,000  บาท 
(สามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
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ระเบียบวาระที ่ 4   เร่ือง  อ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
   ไม่ม ี
ระเบียบวาระที ่ 5    เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี   2563 
มติท่ีประชุม  รับรอง 

                 
เลิกประชุมเวลา  13.00   น.  

 
 

(นายสุดสาคร  ศรีลาศกัด์ิ) 
กรรมการและเลขานุการ 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูมุกดาหาร  จ ากดั 
 
 
 

(นายวีระพงษ ์ ทองผา) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูมุกดาหาร  จ ากดั 


