






































1รายงานประจําป 2563
สหกรณออมทรัพยครูกาญจนบุรี จํากัด

ที่  สอ.กจ.  .  15 / 2564                                                                                                                     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด
     
      8   ธันวาคม   2563

เรื่อง   ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ าปีเรื่อง   ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2563
เรียน   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัดเรียน   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย   มาด้วย     1.  งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2563       จ านวน  1  ชุด

                                        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด  ก าหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ในวันเสาร์                
ที่ 26 ธันวาคมธันวาคม 2563  ณ  ห้องประชุมใหญ่คอนเวนช่ัน โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1.
2.

เวลา 06.00 น.–10.00 น. ลงทะเบียนเข้าประชุมและเลือกตัง้กรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2563
เวลา 09.00 น. ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี้โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 2562

เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ คร้ังที่ 1/2563
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1   เพื่อทราบรายงานผลการด าเนินงานของสหกรณป์ระจ าป ี2563
3.2   เพื่อทราบรายงานผลการตรวจสอบกจิการประจ าปี 2563
3.3   เพื่อทราบข้อบังคับ ข้อ 15 การควบคมุหลกัประกันและการเรียกคืนเงินกู้
3.4   เพื่อทราบข้อบังคับ ข้อ 36  สมาชิกที่ย้ายไปรบัราชการหรือโอนไปปฏิบัติหน้าที ่  
       นอกเขตจังหวัดกาญจนบรุี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1   เพื่อพจิารณาอนุมัตงิบการเงินประจ าป ี2563
4.2   เพื่อพจิารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าป ี2563
4.3   เพื่อพจิารณาแผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564
4.4   เพื่อพจิารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี 2564
4.5   เพื่อเพื่อพจิารณาจัดจ้างผูส้อบบัญชีรับอนุญาตและก าหนดคา่ตอบแทนประจ าป ี2564
4.6   เพื่อพจิารณาการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการประจ าปี 2564

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
โดยพร้อมเพรียงกันเพื่อสิทธิหน้าที่และเพื่อรักษาประโยชน์ของท่านสมาชิก ในการลงชื่อเข้าร่วมประชุมต้องแสดง                          
บัตรประจ าตัวประชาชน  ไม่มีบัตรไม่มีสิทธิ์

                                                      ขอแสดงความนับถือ

                         (นายณรินทร์  ช านาญด)ู  
                                                                                        ประธานกรรมการด าเนินการ
                                                                              สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัดสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี                                               สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี                                                 จ ากัด                                               จ ากัด                                                                                                             
โทรศัพท ์ 0 3454 0784 โทรสาร 0 3454 0784  ต่อ 124
http://www.ktscc.org   E-mail : coop.ktscc@gmail.com
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สารบัญ 

   

ระเบียบวาระการประชุม หนา 

   

ระเบียบวาระที่   1 เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 5 

   

ระเบียบวาระที่   2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2562 6 

 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญวิสามัญ คร้ังท่ี 1/2563 17 

   

ระเบียบวาระที่   3 เร่ืองเสนอเพื่อทราบ  

 3.1  เพ่ือทราบรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณประจําป  2563 23 

 3.2  เพ่ือทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณประจําป 2563 27 

 3.3   เพื่อทราบขอบังคับ ขอ 15  การควบคุมหลักประกันและการเรยีกคืนเงินกู 30 

 3.4   เพื่อทราบขอบังคับ ขอ 36  สมาชิกที่ยายไปรับราชการหรือโอนไปปฏิบัติหนาที่    

        นอกเขตจังหวัดกาญจนบุร ี
31 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา  

 4.1   เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจําป 2563 32 

 4.2   เพื่อพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2563 60 

 4.3   เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการและงบประมาณรายจายประจําป 2564 61 

 4.4   เพื่อพิจารณากําหนดวงเงนิกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 2564 70 

 4.5   เพื่อพิจารณาจัดจางผูสอบบญัชีรับอนุญาตและกําหนดคาตอบแทนประจําป 2564 71 

 4.6   เพื่อพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการประจําป 2564 72 

   

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่น ๆ 74 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2563 

 วันเสาร์ที่  26  ธันวาคม  2563 
ณ ห้องประชมุใหญ่คอนเวนชั่น โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุร ี

 
ประธานที่ประชุม……………………….........………………..…...................... 

สมาชิกเขา้ร่วมประชุม…………………………................................………… คน 

จ านวนกรรมการด าเนินการเข้าประชุม……................................………. คน 

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม………………………….................................………. คน 
 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

  1…………………………………………………………..…..................................... 

  2…………………………………………………………..…..................................... 

  3…………………………………………………………..…..................................... 

  4…………………………………………………………..…..................................... 

  5…………………………………………………………..…..................................... 

  6…………………………………………………………..…..................................... 
                  

7…………………………………………………………..…..................................... 

  8…………………………………………………………..…..................................... 

  9…………………………………………………………..…..................................... 

  10…………………………………………………………..….................................. 

 

        เริ่มประชุมเวลา………………………………………………..… 
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5รายงานประจําป 2563
สหกรณออมทรัพยครูกาญจนบุรี จํากัด

 
 
ระเบยีบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ          

                         1.1  ประธานกรรมการด าเนินการ   กล่าวเปิดการประชุม   มีสมาชิกเข้าร่วม
ประชุมครบองค์ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2563  ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด 
จึงใคร่ขอแนะน า  ท่านผู้มีเกียรติที่ได้กรุณาเข้าร่วมประชุม   

1. .................................................................. 
2. .................................................................. 
3. .................................................................. 
4. .................................................................. 
5. .................................................................. 
6. .................................................................. 
7. .................................................................. 
8. .................................................................. 
9. .................................................................. 
10. .................................................................. 

 

 

ด าเนินการประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปน้ี 
                  

มติที่ประชุม........................................................ 
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 ระเบียบวาระที่   2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2562 

 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2562 
สหกรณ์ออมทรพัย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด 

วันเสาร์ที่  14  ธันวาคม  2562 
ณ  ห้องประชุมใหญ่คอนเวนชั่น  โรงแรมราชศุภมิตร  จังหวัดกาญจนบุร ี

 

ผู้มาประชุม 
1. นายณรินทร ์ ช านาญด ู ประธานกรรมการด าเนินการ 
2. นายไกรพจน ์ บุญประเสริฐ รองประธานกรรมการคนที่ 1 
3. นายเจนวิทย ์ จงใจ รองประธานกรรมการคนที่ 2 
4. นายสายัญห ์ สุขส าราญ รองประธานกรรมการคนที่ 3 
5. นายประเสริฐ ใยเยื่อ กรรมการและเหรัญญิก 
6. นายสุจินต ์ หอมเสมอ กรรมการ 
7. นายอภิชาต แก่นน้อย กรรมการ 
8. นายวิชา จุลทรักษ ์ กรรมการ 
9. นายโกสิฐ นันทนิบัณฑิต กรรมการ 

10. นางพัชรา ดีหล้า กรรมการ 
11. นายประเสริฐ ด้วงสงค์ กรรมการ 
12. นายสมพร เจริญกุล กรรมการ 
13. นายไพรัช พวกยะ กรรมการ 
14. นายวีระชัย บุญอยู่ กรรมการ 
15. นายอดิศักดิ ์ บุญมา กรรมการและเลขานุการ 

    

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ 
2. นายนิวัฒน ์ วีระสุนทร ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ 
3. นายอุดม เหลืองสด ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ 
4. นายสมพงษ ์ เตชรัตนวรกุล ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ 
5. นางพรทิพย ์ ภูยาธร ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
6. นางสมหมาย ทองค าหยู หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี 
7. นายกฤษณพัฒน ์ บุบผา ผู้สอบบัญช ี
8. นายณรงค์  มุกดาแสงสว่าง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ 
9. นางลาวัลย ์ ช่วงชัย ผู้จัดการ 

ผู้มาประชุม      สมาชิกเข้าร่วมประชุม  จ านวน   9,176  คน 

เริ่มประชุม       เวลา    09.00   น.  

                         เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว   นายณรินทร์  ช านาญดู  ประธานกรรมการด าเนินการ 
ได้กล่าวเปิดประชุมและแนะน าผู้เข้าร่วมประชุมให้สมาชิกทราบแล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  

 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   นายณรินทร์  ช านาญดู ประธานกรรมการด าเนินการ กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    
บัดนี้ถึงเวลาที่ก าหนดและมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาญจนบุรี จ ากัด จึงใคร่ขอแนะน าท่านผู้มีเกียรติที่ได้กรุณาเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้ 

1. นายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ 
2. นายนิวัฒน์ วีระสุนทร ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ 
3. นายอุดม เหลืองสด ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ 
4. นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ 
5. นางพรทิพย์ ภูยาธร ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
6. นางสมหมาย ทองค าหยู หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี 
7. นายกฤษณพัฒน์ บุบผา ผู้สอบบัญชี 
8. นายณรงค์  มุกดาแสงสว่าง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ 
9. นางลาวัลย ์ ช่วงชัย ผู้จัดการ 

   
                          มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2561 
   ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 
2561  ห้องประชุมใหญ่  ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขากาญจนบุรี  ให้ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบเพื่อรับรอง
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 
                          มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2561 

             เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561   
 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ  ครั้งที่ 1/2562           
   ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่1/2562 เมื่อวันศุกรท์ี่ 29 มีนาคม 2562  
ณ ห้องประชุมใหญ่คอนเวนชั่น  โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี ให้ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบเพื่อรับรอง
รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 
                          มตทิี่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 

             เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562   
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ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   นายณรินทร์  ช านาญดู ประธานกรรมการด าเนินการ กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบ    
บัดนี้ถึงเวลาที่ก าหนดและมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาญจนบุรี จ ากัด จึงใคร่ขอแนะน าท่านผู้มีเกียรติที่ได้กรุณาเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้ 

1. นายปราโมทย์ สรวมนาม ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ 
2. นายนิวัฒน์ วีระสุนทร ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ 
3. นายอุดม เหลืองสด ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ 
4. นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ 
5. นางพรทิพย์ ภูยาธร ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
6. นางสมหมาย ทองค าหยู หัวหน้าส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี 
7. นายกฤษณพัฒน์ บุบผา ผู้สอบบัญชี 
8. นายณรงค์  มุกดาแสงสว่าง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ 
9. นางลาวัลย ์ ช่วงชัย ผู้จัดการ 

   
                          มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2561 
   ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 
2561  ห้องประชุมใหญ่  ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขากาญจนบุรี  ให้ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบเพื่อรับรอง
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 
                          มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2561 

             เมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561   
 

เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ  ครั้งที่ 1/2562           
   ประธานฯ ได้เสนอรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่1/2562 เมื่อวันศุกรท์ี่ 29 มีนาคม 2562  
ณ ห้องประชุมใหญ่คอนเวนชั่น  โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี ให้ที่ประชุมพิจารณาตรวจสอบเพื่อรับรอง
รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 
                          มตทิี่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2562 

             เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562   
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ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

3.1  เพื่อทราบรายงานผลการด าเนินงานของสหกรณ์ประจ าปี  2562 

        ประธานฯ ได้เสนอรายงานผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด  ประจ าปี 
2562 ต่อที่ประชุม  ดังนี้ 

1. จ านวนสมาชิก   
 จ านวนสมาชิกเมื่อต้นปี 11,069 คน 
 เพิ่มระหว่างปี 855 คน 
 ลดระหว่างปี 280 คน 
 จ านวนสมาชิกในวันสิ้นปี 11,644 คน 
    - จ านวนสมาชิก 9,890 คน 
    - จ านวนสมาชิกสมทบ 1,754 คน 
 จ านวนสมาชิกมีหนี้กับสหกรณ์ 7,299 คน 
 จ านวนสมาชิกไม่มีหนี้กับสหกรณ์ 4,345 คน 
 จ านวนสมาชิกที่ลดลงเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้   
      ตาย 47 คน 
      ย้าย 149 คน 
      ลาออก 84 คน 
      รวม 280 คน 

2. ฐานะการเงิน   
 ทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว 3,114,735,340.00 บาท 
 ทุนส ารองและเงินทุนอื่น ๆ 457,325,642.98 บาท 
 เงินส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าที/่เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 20,007,830.00 บาท 
 เงินรับฝาก 6,532,116,160.45 บาท 
 ทุนด าเนินการทั้งหมด 12,102,469,751.73 บาท 

3. การให้บริการแก่สมาชิกและสหกรณ์อ่ืนด้านสินเชื่อ   
 เงินกู้คงเหลือยกมาสิ้นปีก่อน 11,067,160,962.87 บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี 4,666,589,699.22 บาท 
 เงินช าระคืนเงินกู้ระหว่างปี 4,065,205,836.62 บาท 
 เงินกู้คงเหลือเม่ือวันสิ้นปี 11,668,544,825.47 บาท 

4. รายได้และรายจ่าย   
 รายได้ทั้งหมด 694,137,740.33 บาท 
 รายจ่าย 365,028,149.39 บาท 
 ก าไรสุทธิ 329,109,590.94 บาท 
    

 
 

 
 5. การใช้จ่ายเงินสวัสดิการและทุนสาธารณประโยชน์ ในปีบัญชี 2562 
 5.1 การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม   
  จ านวน     48  ราย     เป็นเงิน  13,610,000.00  บาท                        
 5.2 การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม   
  จ านวน     34  ราย     เป็นเงิน      340,000.00  บาท      
 5.3 การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกกรณี บิดา มารดา และบุตร ถึงแก่กรรม 
  รวม       220  ราย   เป็นเงิน       631,000.00  บาท      
 5.4 การจ่ายเงินสวัสดิการขวัญถุงสมาชิกอาวุโส 
  จ านวน 1,968  ราย   เป็นเงิน    1,968,000.00  บาท 
 5.5 การจ่ายเงินสวัสดิการนอนรักษาตัวโรงพยาบาลของสมาชิก 
  จ านวน    297 ครั้ง     เป็นเงิน       386,400.00  บาท 
 5.6 การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ 
  สหกรณ์ได้จ่ายเป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิก, การศึกษาอบรมฯ  

ช่วยเหลือสมาชิกและนักเรียนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ, สนับสนุนกิจกรรม
ส าหรับสมาชิก และสังคม รวมทั้งสิ้น  2,269,400.00     บาท 

 

   
                        รายละเอียดด้านทุนด าเนินการ  รายได้และรายจ่ายสามารถดูได้จากงบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทุนซึ่งปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีในระเบียบวาระที่  4  หน้า  29 – 58 
           มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.2   เพื่อทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี  2562 

                   ประธานฯ ได้ชี้แจงผลการตรวจสอบกิจการประจ าปีทางบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562  
ให้ที่ประชุมได้รับทราบรายการต่างๆ ในการด าเนินกิจการงานของสหกรณ์ฯ ตามรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 3.2  
หน้า 25 – 27 
                               มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.3   เพื่อทราบข้อบังคับ ข้อ 28 (2) เรื่องเงินเฉลี่ยคืนกรณีผิดนัดช าระหนี้ 

                   ประธานฯ ได้ชี้แจงข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด  เรื่อง การจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี  ข้อ 28 (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ท าไว้กับสหกรณ์ระหว่างปี  เว้นแต่
สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีนั้น  โดยจะถือ
ปฏิบัติตามข้อบังคับโดยงดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกกรณีผิดนัดช าระหนี้ ทั้งนี้ตั้งแต่ปีบัญชี 2563 เป็นต้นไป 

                               มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 

6.   รายละเอียดอ่ืน ๆ 
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 5. การใช้จ่ายเงินสวัสดิการและทุนสาธารณประโยชน์ ในปีบัญชี 2562 
 5.1 การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม   
  จ านวน     48  ราย     เป็นเงิน  13,610,000.00  บาท                        
 5.2 การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกกรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม   
  จ านวน     34  ราย     เป็นเงิน      340,000.00  บาท      
 5.3 การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกกรณี บิดา มารดา และบุตร ถึงแก่กรรม 
  รวม       220  ราย   เป็นเงิน       631,000.00  บาท      
 5.4 การจ่ายเงินสวัสดิการขวัญถุงสมาชิกอาวุโส 
  จ านวน 1,968  ราย   เป็นเงิน    1,968,000.00  บาท 
 5.5 การจ่ายเงินสวัสดิการนอนรักษาตัวโรงพยาบาลของสมาชิก 
  จ านวน    297 ครั้ง     เป็นเงิน       386,400.00  บาท 
 5.6 การจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ 
  สหกรณ์ได้จ่ายเป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิก, การศึกษาอบรมฯ  

ช่วยเหลือสมาชิกและนักเรียนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ, สนับสนุนกิจกรรม
ส าหรับสมาชิก และสังคม รวมทั้งสิ้น  2,269,400.00     บาท 

 

   
                        รายละเอียดด้านทุนด าเนินการ  รายได้และรายจ่ายสามารถดูได้จากงบแสดงฐานะการเงินและ
งบก าไรขาดทุนซึ่งปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีในระเบียบวาระที่  4  หน้า  29 – 58 
           มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.2   เพื่อทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี  2562 

                   ประธานฯ ได้ชี้แจงผลการตรวจสอบกิจการประจ าปีทางบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562  
ให้ที่ประชุมได้รับทราบรายการต่างๆ ในการด าเนินกิจการงานของสหกรณ์ฯ ตามรายละเอียดในระเบียบวาระที่ 3.2  
หน้า 25 – 27 
                               มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.3   เพื่อทราบข้อบังคับ ข้อ 28 (2) เรื่องเงินเฉลี่ยคืนกรณีผิดนัดช าระหนี้ 

                   ประธานฯ ได้ชี้แจงข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด  เรื่อง การจัดสรรก าไรสุทธิ
ประจ าปี  ข้อ 28 (2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ท าไว้กับสหกรณ์ระหว่างปี  เว้นแต่
สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีนั้น  โดยจะถือ
ปฏิบัติตามข้อบังคับโดยงดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกกรณีผิดนัดช าระหนี้ ทั้งนี้ตั้งแต่ปีบัญชี 2563 เป็นต้นไป 

                               มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 

6.   รายละเอียดอ่ืน ๆ 
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ระเบียบวาระที ่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

4.1  เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี  2562 
      ประธานฯ มอบให้ นายกฤษณพัฒน์ บุบผา ผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ ชี้แจงรายละเอียดงบแสดงฐานะ

การเงินและงบก าไรขาดทุนของสหกรณ์ฯ ต่อที่ประชุม สรุปสาระส าคัญด้านการเงินตามรายละเอียด ในงบแสดง
ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา ตั้งแต่หน้า 29-57 

สินทรัพย์รวม 12,102,469,751.73 บาท 
หนี้สิน 8,198,859,177.81 บาท 
ทุนของสหกรณ์ 3,903,610,573.92 บาท 
รายได้รวม 694,137,740.33 บาท 
ค่าใช้จ่าย 365,028,149.39 บาท 
ก าไรสุทธิ 329,109,590.94 บาท 

                              

   มติที่ประชุม   มีมตเิป็นเอกฉันท์รับรองงบการเงิน ประจ าปี 2562 
 

          4.2  เพื่อพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธปิระจ าปี  2562                 
                  คณะกรรมการด าเนินการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2562 ดังนี้ 

1. ทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 40,362,372.84 บาท 
2. เงินค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00 บาท 
3. เงินปันผลแก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 6.00 ต่อปี 180,888,199.00 บาท 
4. เงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกผู้กู้ในอัตราร้อยละ 12.50 ของจ านวนรวม 

แห่งดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งสมาชิกแต่ละคนส่งต่อสหกรณ์ฯ ในระหว่างปี 
84,832,019.10 บาท 

5. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ 7,997,000.00 บาท 
6. เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2  

แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ฯ ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปี 
2,000,000.00 บาท 

7. เงินทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 3,000,000.00 บาท 
8. เงินกองทุนสวัสดิการส าหรับสมาชิกไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธ ิ 10,000,000.00 บาท 

รวมทั้งสิ้น 329,109,590.94 บาท 
ก าไรสุทธิ  100 %   

- ส่วนของสมาชิก      80.74 % 
- ส่วนเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานอยู่ในสหกรณ์ ฯ 12.87 % 
- ส่วนของกรรมการ  และเจ้าหน้าที่  2.43 % 
- ส่วนผลประโยชน์ส าหรับสมาชิก 3.95 % 
- สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 0.01 % 

                   

    มติที่ประชุม   อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2562                    
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         4.3  เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 2563 

               ประธานฯ  เสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  ให้ที่ประชุมพิจารณาตามรายละเอียดในวาระ
การประชุม โดยได้เสนอแผนงานเพื่อสมาชิกสหกรณ์ในฐานะที่เป็นเจ้าของกิจการจะได้ทราบแผนงานและ             
ประมาณการรายจ่าย เพื่อใช้ในการบริหารงานการเงินของสหกรณ์ฯ  โดยหลักการแล้วการด าเนินกิจการสหกรณ์
ไม่ได้มุ่งหาก าไร  คณะกรรมการด าเนินการที่มีหน้าที่ในการบริหารคิดค านวณ และวางแผนประมาณการทางการเงิน
ให้เกิดความเป็นธรรมทั้งผู้กู้และผู้ออม ในปี 2563 ตามรายละเอียดในระเบียบวาระการประชุมหน้า 60-68  ส าหรับ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ขอเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามรายละเอียดเป็นรายหมวด ดังนี้ 

1. หมวดเงินเดือน 15,030,000.00 บาท 
2. หมวดค่าตอบแทน 6,180,000.00 บาท 
3. หมวดค่าวัสดุ 1,400,000.00 บาท 
4. หมวดครุภัณฑ ์ 1,500,000.00 บาท 
5. หมวดค่าใช้สอย 42,650,000.00 บาท 

รวมทั้งสิ้น 66,760,000.00 บาท 
 

                  งบประมาณรายจ่ายข้อใดไม่พอจ่าย  ให้ขอถัวจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายข้ออื่นที่ยังมีเหลืออยู่ในหมวด
รายจ่ายเดียวกัน   เว้นแต่กรณีที่จ าเป็นอาจถัวจ่ายจากหมวดรายจ่ายอื่นได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ 
 

                   มติที่ประชุม  ที่ประชุมใหญ่มีมติเห็นชอบแผนงานโครงการและอนุมัติงบประมาณรายจ่าย 
                                     ประจ าปี 2563 ตามที่เสนอ 
 
 4.4  เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ ากัด 
                  ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด  
เนื่องจากข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด ถือใช้มาตั้งแต่ พ.ศ. 2549  ได้บังคับใช้มาเป็น
เวลานาน ท าให้มีข้อบังคับบางข้อไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน  ซึ่งสหกรณ์ได้มีการขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับมาแล้ว 
จ านวน 8 ฉบับ  ประกอบกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  ได้มีผลบังคับใช้แล้ว   
 

                   มติที่ประชุม  1. อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และก าหนดข้อบังคับ พ.ศ. 2562 ขึ้นถือใช้ 
                                        ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
    2. ส่งข้อบังคับฉบับที่ขอแก้ไขให้นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนเพื่อถือใช้เป็น 
                                        ข้อบังคับของสหกรณ์ต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 รายงานประจําป 2563
สหกรณออมทรัพยครูกาญจนบุรี จํากัด

 

           4.7  เพื่อพิจารณายกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินรายเดือน 

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด ได้น า
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้บริการกับสมาชิก  และสหกรณ์ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นการใช้
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและร่วมรณรงค์การรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้สมาชิกสามารถพิมพ์ใบเสร็จ
แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://webportal.ktscc.org ในระบบบริการสมาชิก และผ่านแอพพลิเคชั่น KTSCC 
ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน  โดยจะทดลองใช้และขอยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 

                      มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินรายเดือน 
 
           4.8  เพ่ือพิจารณาการเลือกต้ังกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 59 ประจ าปีบัญชี 2563 

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 58  ประจ าปีบัญชี 2562                 
ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ  มีกรรมการด าเนินการที่ยังอยู่ในต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2563  จ านวน 7 คน                 
ดังรายละเอียดที่ปรากฏในวาระการประชุมใหญ่หน้า 73-74 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

     วาระที่  ปีที่ 
  1. นายสุจินต์ หอมเสมอ กรรมการหน่วยอ าเภอท่าม่วง 2 2 
  2. นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต กรรมการหน่วยอ าเภอห้วยกระเจา 1 2 
  3. นางพัชรา ดีหล้า กรรมการหน่วยอ าเภอทองผาภูมิ 1 2 
  4. นายประเสริฐ ด้วงสงค ์ กรรมการหน่วยอ าเภอสังขละบุรี 1 2 
  5. นายสมพร เจริญกุล กรรมการหน่วยอ าเภอหนองปรือ 1 2 
  6. นายไพรัช พวกยะ กรรมการหน่วยอ าเภอเลาขวัญ 1 2 
  7. นายวีระชัย บุญอยู่ กรรมการหน่วยจังหวัด 1 2 

 ประธานกรรมการด าเนินการและกรรมการด าเนินการที่ครบวาระ สามารถลงรับสมัครเลือกตั้ง
เป็นกรรมการได้อีก 1 วาระ 2 ปี ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 74 จ านวน 7 ราย  มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 1. ประธานกรรมการที่ครบวาระ  วาระที่  ปีที่ 
  1. นายณรินทร์  ช านาญด ู  1 2 

 

 2. กรรมการที่ครบวาระ  วาระที่  ปีที่ 
  1. นายไกรพจน์  บุญประเสริฐ กรรมการหน่วยอ าเภอเมือง 1 2 
  2. นายอดิศักดิ์ บุญมา กรรมการหน่วยอ าเภอด่านมะขามเตี้ย 1 2 
  3. นายอภิชาต แก่นน้อย กรรมการหน่วยอ าเภอท่ามะกา 1 2 
  4. นายวิชา จุลทรักษ์ กรรมการหน่วยอ าเภอพนมทวน 1 2 
  5. นายเจนวิทย์ จงใจ กรรมการหน่วยอ าเภอไทรโยค 1 2 
  6. นายประเสริฐ ใยเยื่อ กรรมการหน่วยอ าเภอบ่อพลอย 1 2 
       กรรมการด าเนินการที่พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากอยู่ครบสองวาระติดต่อกันไม่สามารถลงรับสมัคร
เลือกต้ังซ้ าได้ ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 74 จ านวน 1 ราย มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
     วาระที่ ปีที่ 
  1. นายสายัญห์ สุขส าราญ กรรมการหน่วยอ าเภอศรีสวัสดิ์ 2 2 

 

         4.5  เพื่อพิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําป 2563  

                   ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวาตามขอบังคับของสหกรณ  ขอ 18 ที่ประชุมใหญอาจกําหนด

วงเงนิกูยืมสําหรับปหนึ่งๆ  ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการดําเนินงาน  วงเงินที่กําหนดนี้ตองไดรับความเห็นชอบ

จากนายทะเบียน  และที่ประชุมใหญของสหกรณเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ไดกําหนดวงเงินกูยืมประจําป 2562  

เปนจํานวน 5,000  ลานบาท (หาพันลานบาทถวน)  ซึ่งนายทะเบียนไดใหความเห็นชอบแลว 

                   สําหรับปบัญชี 2563 สหกรณอาจมีการกูยืม เพื่อรักษาสภาพคลองและการบริการสมาชิกอยางเพียงพอ  

จึงขอเสนอท่ีประชุมใหญไดพิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันไวจํานวน 5,000 ลานบาท (หาพันลานบาทถวน)  

                              มติที่ประชุม    มีมตกํิาหนดวงเงินกูยืม ประจําป  2563  เปนจํานวนเงนิ 5,000 ลานบาท                    

(หาพันลานบาทถวน) เทาที่กําหนดถือใชเดิมในปบัญชี 2562 

          4.6  เพื่อพิจารณาจัดจางผูสอบบัญชีรับอนุญาตและกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2563 

                 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ในปบัญชี 2562 ที่ประชุมใหญไดมีมติใหจาง บริษัท เคบี 

ออดิท เซอรวิส จํากัด  โดยนายกฤษณพัฒน  บุบผา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เปนผูสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยครู

กาญจนบุรี จํากัด  ตามโครงการปรับปรุงระบบตรวจบัญชีสหกรณ  โดยกําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชีและ

คาใชจายอื่นๆ จํานวน 140,000.00 บาท  (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถวน) 

                     ในปบัญชี 2563 ไดมีผูสอบบัญชีรับอนุญาตย่ืนเสนอบริการสอบบัญชี มายังสหกรณ จํานวน 3 ราย  

คณะกรรมการดําเนินการไดพิจารณารายละเอียดตางๆ แลว  จึงขอเสนอที่ประชุมใหญพิจารณา คือ  

         1)  บริษัท เคบี ออดิท เซอรวิส จํากัด  โดยนายกฤษณพัฒน  บุบผา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขที่ 7215  ยื่นเสนอราคาคาธรรมเนียมการสอบบัญชี และคาใชจายอื่นๆ รวมเปนเงินจํานวน 140,000 บาท (หนึ่ง

แสนสี่หมื่นบาทถวน) โดยจะเขาตรวจสอบบัญชีดวยตนเองหรือมอบหมายใหผูชวยไมนอยกวา 4 คน ทําการตรวจสอบ

อยางนอยปละ 3 ครั้งๆ ละไมนอยกวา 2-3 วันทําการ เมื่อสหกรณปดบัญชีเสร็จ รายงานสอบบัญชีประจําป           

ตามระเบียบที่นายทะเบียนกําหนด  

         2)  นายปรีดา  อุสาหะการี  ผูชํานาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ  ย่ืนเสนอราคาคาธรรมเนียม

การสอบบัญชี และคาใชจายอ่ืนๆ รวมเปนเงินจํานวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยจะเขาตรวจสอบ

บัญชีดวยตนเองหรือมอบหมายใหผูชวยไมนอยกวา 4 คน ทําการตรวจสอบอยางนอยปละ 2 ครั้งๆ ละไมนอยกวา 

1-2 วันทําการ เมื่อสหกรณปดบัญชีเสร็จ รายงานสอบบัญชีประจําป ตามระเบียบที่นายทะเบียนกําหนด 

          3)  บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด  โดยนายสิรวิชญ  ไพศาสตร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  

เลขที่ 10136  ยื่นเสนอราคาคาธรรมเนียมการสอบบัญชี และคาใชจายอ่ืนๆ รวมเปนเงินจํานวน 170,000 บาท 

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) โดยจะเขาตรวจสอบบัญชีดวยตนเองหรือมอบหมายใหผูชวยประมาณ 4-5 คน ทําการ

ตรวจสอบประมาณปละ 5 ครั้งๆ ละ ไมนอยกวา 3-5 วันทําการ เมื่อสหกรณปดบัญชีเสร็จ รายงานสอบบัญชี

ประจําปตามระเบียบที่นายทะเบียนกําหนด  
  

                      มติที่ประชุม   1. เห็นชอบใหจาง บริษัท เคบี ออดิท เซอรวิส จํากัด โดยนายกฤษณพัฒน บุบผา   

                                            เปนผูสอบบัญชี ประจําป 2563 และอนุมัติใหจายคาธรรมเนียมการสอบบัญชี 

                                            พรอมทั้งคาใชจายในการสอบบัญชีจํานวน 140,000 บาท (หนึ่งแสนสีห่มื่น 

                                            บาทถวน) 

                                         2. ใหสํารอง นายปรีดา  อุสาหะการี  ไวเปนผูสอบบัญชสีหกรณ (กรณีทีบ่ริษัท  

                                               เคบี ออดิท เซอรวิส จํากัด โดยนายกฤษณพัฒน บุบผา ไมสามารถเขาทําการ  

                                            ตรวจสอบบัญชใีหสหกรณได) 
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           4.7  เพื่อพิจารณายกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินรายเดือน 

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด ได้น า
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้บริการกับสมาชิก  และสหกรณ์ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นการใช้
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและร่วมรณรงค์การรักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้สมาชิกสามารถพิมพ์ใบเสร็จ
แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://webportal.ktscc.org ในระบบบริการสมาชิก และผ่านแอพพลิเคชั่น KTSCC 
ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน  โดยจะทดลองใช้และขอยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไป 

                      มติที่ประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์ยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินรายเดือน 
 
           4.8  เพ่ือพิจารณาการเลือกต้ังกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 59 ประจ าปีบัญชี 2563 

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 58  ประจ าปีบัญชี 2562                 
ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ  มีกรรมการด าเนินการที่ยังอยู่ในต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2563  จ านวน 7 คน                 
ดังรายละเอียดที่ปรากฏในวาระการประชุมใหญ่หน้า 73-74 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

     วาระที่  ปีที่ 
  1. นายสุจินต์ หอมเสมอ กรรมการหน่วยอ าเภอท่าม่วง 2 2 
  2. นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต กรรมการหน่วยอ าเภอห้วยกระเจา 1 2 
  3. นางพัชรา ดีหล้า กรรมการหน่วยอ าเภอทองผาภูมิ 1 2 
  4. นายประเสริฐ ด้วงสงค ์ กรรมการหน่วยอ าเภอสังขละบุรี 1 2 
  5. นายสมพร เจริญกุล กรรมการหน่วยอ าเภอหนองปรือ 1 2 
  6. นายไพรัช พวกยะ กรรมการหน่วยอ าเภอเลาขวัญ 1 2 
  7. นายวีระชัย บุญอยู่ กรรมการหน่วยจังหวัด 1 2 

 ประธานกรรมการด าเนินการและกรรมการด าเนินการที่ครบวาระ สามารถลงรับสมัครเลือกตั้ง
เป็นกรรมการได้อีก 1 วาระ 2 ปี ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 74 จ านวน 7 ราย  มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 1. ประธานกรรมการที่ครบวาระ  วาระที่  ปีที่ 
  1. นายณรินทร์  ช านาญด ู  1 2 

 

 2. กรรมการที่ครบวาระ  วาระที่  ปีที่ 
  1. นายไกรพจน์  บุญประเสริฐ กรรมการหน่วยอ าเภอเมือง 1 2 
  2. นายอดิศักดิ์ บุญมา กรรมการหน่วยอ าเภอด่านมะขามเตี้ย 1 2 
  3. นายอภิชาต แก่นน้อย กรรมการหน่วยอ าเภอท่ามะกา 1 2 
  4. นายวิชา จุลทรักษ์ กรรมการหน่วยอ าเภอพนมทวน 1 2 
  5. นายเจนวิทย์ จงใจ กรรมการหน่วยอ าเภอไทรโยค 1 2 
  6. นายประเสริฐ ใยเยื่อ กรรมการหน่วยอ าเภอบ่อพลอย 1 2 
       กรรมการด าเนินการที่พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากอยู่ครบสองวาระติดต่อกันไม่สามารถลงรับสมัคร
เลือกต้ังซ้ าได้ ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 74 จ านวน 1 ราย มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
     วาระที่ ปีที่ 
  1. นายสายัญห์ สุขส าราญ กรรมการหน่วยอ าเภอศรีสวัสดิ์ 2 2 
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คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด ชุดที่ 58 ในการประชุมครั้งที่ 8 เมื่อวันที่  

22 มิถุนายน 2562  ได้มีมติให้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2563 ตั้งแต่วันที่  1–9  
พฤศจิกายน 2562 
       มีผู้สมัครรับเลือกตั้งต าแหน่งต่างๆ ท่ีผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติและมีสิทธ์ิลงรับเลือกตั้งในต าแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

หน่วย หมายเลขสมัคร ชื่อ – ชื่อสกุล 
ประธานกรรมการด าเนินการ 1 นายณรินทร์ ช านาญด ู

2 นายอนันต์ กัลปะ 
3 นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ 

กรรมการหน่วยอ าเภอเมือง 1 นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ 
กรรมการหน่วยอ าเภอด่านมะขามเตี้ย 1 นายทวี ชูศร ี
กรรมการหน่วยอ าเภอท่ามะกา 1 นายอภิชาต แก่นน้อย 

2 นายเสรี นาคนาร ี
กรรมการหน่วยอ าเภอพนมทวน 1 นางสุรีพร บ ารุงชล 
กรรมการหน่วยอ าเภอไทรโยค 1 นายเจนวิทย์ จงใจ 
กรรมการหน่วยอ าเภอศรีสวัสดิ์ 1 นายยิ่งยศ พละเลิศ 
กรรมการหน่วยอ าเภอบ่อพลอย 1 นายอดุลย์ ม่วงแก้ว 

 

นายณรินทร์  ช านาญดู  ประธานในที่ประชุมได้แจ้งว่า การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการนั้นเพื่อให้เป็น               
ไปตามกฎหมายและข้อบังคับ ส าหรับต าแหน่งประธานกรรมการด าเนินการ  และกรรมการด าเนินการหน่วยที่มี
ผู้สมัครเกินกว่าจ านวน 1 คน คือ กรรมการหน่วยอ าเภอท่ามะกา สหกรณ์ได้จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งที่หน่วย
เลือกตั้งที่เต็นท์บริเวณด้านหน้าห้องประชุม ซึ่งผลการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้ง ดังนี้ 
                -  ประธานกรรมการด าเนินการ นายณรินทร์ ช านาญด ู  ได้   5,545  คะแนน 
     -  กรรมการหน่วยอ าเภอท่ามะกา นายอภิชาต แก่นน้อย  ได้     686  คะแนน  

      ส าหรับต าแหน่งกรรมการด าเนินการของหน่วยที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเพียงคนเดียว นั้น ประกอบด้วย
หน่วยอ าเภอเมือง, หน่วยอ าเภอด่านมะขามเตี้ย, หน่วยอ าเภอพนมทวน, หน่วยอ าเภอไทรโยค, หน่วยอ าเภอ              
ศรีสวัสดิ์, และหน่วยอ าเภอบ่อพลอย จะต้องน ารายชื่อผู้สมัครเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ท าการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่
มีดังนี้ 

ต าแหน่งกรรมการด าเนินการ หน่วยที่มีผู้สมัครเพียงคนเดียว ประธานได้เชิญผู้สมัคร  ทั้ง 6 คน แสดงตัว
ต่อที่ประชุมใหญ่  และให้ที่ประชุมใหญ่ด าเนินการเลือกตั้ง 

1. กรรมการหน่วยอ าเภอเมือง ผู้สมัคร นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ 
2. กรรมการหน่วยอ าเภอด่านมะขามเตี้ย ผู้สมัคร นายทวี ชูศร ี
3. กรรมการหน่วยอ าเภอพนมทวน ผู้สมัคร นางสุรีพร บ ารุงชล 
4. กรรมการหน่วยอ าเภอไทรโยค ผู้สมัคร นายเจนวิทย์ จงใจ 
5. กรรมการหน่วยอ าเภอศรีสวัสดิ์ ผู้สมัคร นายยิ่งยศ พละเลิศ 
6. กรรมการหน่วยอ าเภอบ่อพลอย ผู้สมัคร นายอดุลย์ ม่วงแก้ว 

 

ที่ประชุมได้ยกมือเลือกตั้งผู้สมัครทุกคนเป็นกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ 

 
 

         เมื่อการเลือกตั้งได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  ประธานได้ประกาศผลการเลือกตั้งและรายชื่อคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ฯ  เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ทราบทั้งหมด  ดังนี้  

    วาระที่ ปีที่ 
1. ประธานกรรมการด าเนินการ นายณรินทร์  ช านาญด ู 2 1 
2. กรรมการหน่วยอ าเภอเมือง นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ 2 1 
3. กรรมการหน่วยอ าเภอด่านมะขามเตี้ย นายทวี ชูศร ี 1 1 
4. กรรมการหน่วยอ าเภอท่ามะกา นายอภิชาต แก่นน้อย 2 1 
5. กรรมการหน่วยอ าเภอพนมทวน นางสุรีพร บ ารุงชล 1 1 
6. กรรมการหน่วยอ าเภอไทรโยค นายเจนวิทย์ จงใจ 2 1 
7. กรรมการหน่วยอ าเภอศรีสวัสดิ์ นายยิ่งยศ พละเลิศ 1 1 
8. กรรมการหน่วยอ าเภอบ่อพลอย นายอดุลย์ ม่วงแก้ว 1 1 

 

มติที่ประชุม     รับทราบผลการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 59 จ านวน 8 ราย 
 

           4.9  เพ่ือพิจารณาการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2563 - 2564 

 ประธานฯ  แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ให้สหกรณ์
มีผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด            
ข้อ 103 จ านวน 5 คน   
 เนื่องจากผู้ตรวจสอบกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่มาครบ 2 ปี ในปีบัญชี 2562 ตามข้อบังคับสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2561 ข้อ 104 ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มี
ก าหนดเวลาสองปีทางบัญชีสหกรณ์ฯ ดังนั้นในปีบัญชี 2563 มีผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จ านวน 5 คน สมัครเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ฯ ไม่เกินกว่าระเบียบสหกรณ์ที่ก าหนด จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเลือกตั้ง และขอประกาศรายชื่อ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปีบัญชี 2563 และ 2564 เพื่อท่ีประชุมใหญ่ได้รับรอง ดังนี้ 

1. นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ 
2. ว่าที่ พ.ต.พงษ์เพชร ปรีดิวิสุทธิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ 
3. นายณรงค์ชัย วัฒนชโนบล ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ 
4. นายประคอง บัวปรอท  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ 
5. นายอรัญ  ร่วมสุข  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯและเลขานุการ 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ   
              ประธาน  เปิดโอกาสให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมได้เสนอความคิดเห็น  
 ผศ.ชวลิต  สันถวะโกมล  สมาชิกเลขที่  3405  มีข้อเสนอดังนี้ 
 1. ถ้ามีการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสร้างส านักงานใหม่ ผมเสนอให้มีเงื่อนไข 2 ข้อ 
ต้องไม่มีเงินทอน  และต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. เครื่องลงคะแนน  มีข้อเสนอแนะ คนควบคุมเครื่องลงคะแนนใครเป็นคู่แข่ง ให้ตั้งคณะกรรมการมาดู 
หรือติดกล้องวงจรปิด 
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         เมื่อการเลือกตั้งได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  ประธานได้ประกาศผลการเลือกตั้งและรายชื่อคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ฯ  เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่ทราบทั้งหมด  ดังนี้  

    วาระที่ ปีที่ 
1. ประธานกรรมการด าเนินการ นายณรินทร์  ช านาญด ู 2 1 
2. กรรมการหน่วยอ าเภอเมือง นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ 2 1 
3. กรรมการหน่วยอ าเภอด่านมะขามเตี้ย นายทวี ชูศร ี 1 1 
4. กรรมการหน่วยอ าเภอท่ามะกา นายอภิชาต แก่นน้อย 2 1 
5. กรรมการหน่วยอ าเภอพนมทวน นางสุรีพร บ ารุงชล 1 1 
6. กรรมการหน่วยอ าเภอไทรโยค นายเจนวิทย์ จงใจ 2 1 
7. กรรมการหน่วยอ าเภอศรีสวัสดิ์ นายยิ่งยศ พละเลิศ 1 1 
8. กรรมการหน่วยอ าเภอบ่อพลอย นายอดุลย์ ม่วงแก้ว 1 1 

 

มติที่ประชุม     รับทราบผลการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 59 จ านวน 8 ราย 
 

           4.9  เพ่ือพิจารณาการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2563 - 2564 

 ประธานฯ  แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2562 ให้สหกรณ์
มีผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด            
ข้อ 103 จ านวน 5 คน   
 เนื่องจากผู้ตรวจสอบกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่มาครบ 2 ปี ในปีบัญชี 2562 ตามข้อบังคับสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2561 ข้อ 104 ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มี
ก าหนดเวลาสองปีทางบัญชีสหกรณ์ฯ ดังนั้นในปีบัญชี 2563 มีผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จ านวน 5 คน สมัครเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ฯ ไม่เกินกว่าระเบียบสหกรณ์ที่ก าหนด จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเลือกตั้ง และขอประกาศรายชื่อ
คณะผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปีบัญชี 2563 และ 2564 เพื่อท่ีประชุมใหญ่ได้รับรอง ดังนี้ 

1. นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ 
2. ว่าที่ พ.ต.พงษ์เพชร ปรีดิวิสุทธิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ 
3. นายณรงค์ชัย วัฒนชโนบล ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ 
4. นายประคอง บัวปรอท  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ 
5. นายอรัญ  ร่วมสุข  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯและเลขานุการ 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ   
              ประธาน  เปิดโอกาสให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมได้เสนอความคิดเห็น  
 ผศ.ชวลิต  สันถวะโกมล  สมาชิกเลขที่  3405  มีข้อเสนอดังนี้ 
 1. ถ้ามีการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสร้างส านักงานใหม่ ผมเสนอให้มีเงื่อนไข 2 ข้อ 
ต้องไม่มีเงินทอน  และต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 2. เครื่องลงคะแนน  มีข้อเสนอแนะ คนควบคุมเครื่องลงคะแนนใครเป็นคู่แข่ง ให้ตั้งคณะกรรมการมาดู 
หรือติดกล้องวงจรปิด 
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 3.  ผมเสนอใหตั้งคณะทํางาน โดยไมใชคณะกรรมการดําเนินการ 15 คน  พิจารณาตามขอบังคับ 65 

หนา 34 การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงผูแทนสมาชิก (3) ในการเลือกตั้งผูแทนสมาชิกใหใชอัตราสวนจํานวน

สมาชิกยี่สิบหาคนตอผูแทนสมาชิกหนึ่งคน 

 พ.อ.อ.ทวนทอง  เตมียงค  สมาชิกเลขที่  9062   

 เสนอใหเราควรมีแผนงาน 3-5 ป อะไรที่โปรงใสตรวจสอบได ถาเงินไมเย็นพอในภาวะเศรษฐกิจชวงนี้ 

อยาพึ่งคิดไปไกล เราไมเนนสรางอาคารใหญโต แตใหมีที่สันทนาการ ในยุค 5G ไมคอยมีคนมาใชบริการที่สหกรณ 

 นายมาโนช  พฤฑฒกิุล  สมาชิกเลขที่ 5239   

 การจัดสรางสํานักงานใหม ไมตองรอเรียกประชุมใหญวิสามัญ  ใหมีมติในวันนี้เลย  เราซื้อท่ีไวแลว              

ของบประมาณในปหนาตองใชงบประมาณมากกวาในปนี้เทาไร  ขอเสนอใหมีการสรางสํานักงานใหม 

 นายปราโมทย  สรวมนาม  สมาชิกเลขที่ 6984  หลักการในการจะสรางหรือไมสราง ควรถามสมาชิก

ไมใชสรางตามใจอยากของคณะกรรมการ ปจจุบันคนนั่งรถโดยสารนอยมาก คนใชรถยนตสวนตัวที่จอดรถเลยไมพอ 

อาคารใหมที่จะสรางไมเนนโอโถง แตจะใหสอดคลองกับเทคโนโลยีสมัยใหม 3 ช้ันควรมีหองเซิรฟเวอรทุกชั้น              

เพื่อปองกันระบบของสหกรณ การสรางอาคารใหมไมมีผลกระทบตอเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และเงินสวัสดิการ

ตางๆ ของสมาชิก แตจะหักเปนคาเสื่อมราคามีผลกระทบตอกําไรปละ 3 - 4 ลานบาท ในวันนี้เราไมสามารถ

พิจารณาขออนุมัติงบประมาณจัดสรางสํานักงานใหมได เนื่องจากยังไมมีแบบแปลน แตสามารถขอมติพิจารณา

อนุมัติจัดสรางสํานักงานใหม และคณะกรรมการดําเนินการก็ไปจัดทําแบบแปลน และงบประมาณที่ใช แลวเรียก

ประชุมใหญวิสามัญเพ่ือพิจารณาขออนุมัติงบประมาณในการสรางสํานักงานใหมได 

   ประธานไดแจงใหที่ประชุมพิจารณาเพ่ือขออนุมัติมติวาจะเห็นชอบหรือไมในการสรางสํานักงานใหม 

 

   มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมัติการสรางสํานักงานใหมดวยคะแนนเสียง 

       เห็นดวย 370 เสียง  ไมเห็นดวย 11 เสียง 

 ประธานกลาวที่ประชุมแหงน้ีไดมีมติเหน็ชอบใหดําเนินการจดัสรางอาคารสํานักงาน ซึ่งก็จะ

ดําเนินการตามขั้นตอนตอไป ขอบคุณผูเขาประชุมและกลาวปดประชุม 

 

เลิกประชมุ   12.40  น. 

 

 

 

 

 

 

 

                            

                               

 

(ลงชื่อ)                 ณรินทร  ชํานาญด ู       ประธานในท่ีประชุม 

                      (นายณรินทร  ชํานาญด)ู 

                   ประธานกรรมการดําเนินการ 

 

 

(ลงช่ือ)                  อดิศักดิ์  บุญมา   กรรมการและเลขานุการ 

                       (นายอดิศักดิ์  บุญมา) 

                    ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
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เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 
 

รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ  ครั้งที่ 1/2563 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด 

วันเสาร์ที่  22  สิงหาคม  2563 
ณ  โรงแรมราชศุภมิตร  ต าบลท่ามะขาม  อ าเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

 
ผู้มาประชุม 

1. นายณรินทร์  ช านาญดู ประธานกรรมการด าเนินการ 
2. นายไกรพจน์  บุญประเสริฐ รองประธานกรรมการด าเนินการคนที่ 1 
3. นายเจนวิทย ์  จงใจ รองประธานกรรมการด าเนินการคนที่ 2 
4. นายสุจินต์   หอมเสมอ รองประธานกรรมการด าเนินการคนที่ 3 
5. นายไพรัช   พวกยะ กรรมการและเหรัญญิก 
6. นายประเสริฐ  ด้วงสงค์ กรรมการด าเนินการ 
7. นายโกสิฐ   นันทินบัณฑิต กรรมการด าเนินการ 
8. นายทว ี   ชูศรี กรรมการด าเนินการ 
9. นายอภิชาต   แก่นน้อย กรรมการด าเนินการ 
10. นางสุรีพร   บ ารุงชล กรรมการด าเนินการ 
11. นางพัชรา   ดีหล้า กรรมการด าเนินการ 
12. นายยิ่งยศ   พละเลิศ กรรมการด าเนินการ 
13. นายอดุลย ์   ม่วงแก้ว กรรมการด าเนินการ 
14. นายสมพร   เจริญกุล กรรมการด าเนินการ 
15. นายวีระชัย   บุญอยู ่ กรรมการและเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายปราโมทย์  สรวมนาม ที่ปรึกษา 
2. นายนิวัฒน์   วีระสุนทร ที่ปรึกษา 
3. นายอุดม   เหลืองสด ที่ปรึกษา 
4. นายสมยศ   ส าเนียงงาม ที่ปรึกษา 
5. นายสมพงษ์  เตชรัตนวรกุล ที่ปรึกษา 
6. นายนพดล   มงคล ผู้แทนประจ าหน่วยฯ อ.เมือง 
7. นายอดิศักดิ์  บุญมา ผู้แทนประจ าหน่วยฯ อ.ด่านมะขามเตี้ย 
8. นายประพันธ์  พุ่มจันทร์ ผู้แทนประจ าหน่วยฯ อ.ท่าม่วง 
9. นายเสนอ   ลักษณุกิจ ผู้แทนประจ าหน่วยฯ อ.ท่ามะกา 
10. นายประภาส  ทองมีสิทธิ์ ผู้แทนประจ าหน่วยฯ อ.ท่ามะกา 
11. นางอัจฉรา   รอดภัย ผู้แทนประจ าหน่วยฯ อ.พนมทวน 
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12. ว่าที่ ร.ท.เมธ ี  ทองรอด ผู้แทนประจ าหน่วยฯ อ.ห้วยกระเจา 
13. นายนรากร   กาลสุวรรณ ผู้แทนประจ าหน่วยฯ อ.ไทรโยค 
14. นายมนูญ   นิมิตรเกาะ ผู้แทนประจ าหน่วยฯ อ.ทองผาภูมิ 
15. นายพูน    จิตตะเสโน ผู้แทนประจ าหน่วยฯ อ.สังขละบุรี 
16. นายสายัญห์  สุขส าราญ ผู้แทนประจ าหน่วยฯ อ.ศรีสวัสดิ์ 
17. นายวิชัย   ปลาบู่ทอง ผู้แทนประจ าหน่วยฯ อ.บ่อพลอย 
18. นายวิชา   แตงโม ผู้แทนประจ าหน่วยฯ อ.เลาขวัญ 
19. นางกนกพร   เพ็งอ้น ผู้แทนประจ าหน่วยฯ หน่วยจังหวัด 
20. นางมุกนิษฐ์ชา  นิ่มเจริญ ผู้แทนประจ าหน่วยฯ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี 
21. นายคงคา   จุลกิจวัฒน์ ผู้แทนประจ าหน่วยฯ สพม.8 
22. นายสมเดช   จันทาวุฒิ ผู้แทนประจ าหน่วยฯ สพม.8 
23. นายณรงค์   มุกดาแสงสว่าง ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
24. นายประคอง  บัวปรอท ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
25. ว่าที่พ.ต.พงษ์เพชร ปรีดิวิสุทธิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
26. นายณรงค์ชัย  วัฒนชโนบล ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
27. นายอรัญ   ร่วมสุข ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
28. นางเกษรา   วีระสุนทร นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ 
29. น.ส.พรปวีณ์  ชมวงษ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ 
30. นางพรทิพย์  ภูยาธร ผอ.กลุ่มส่งเสริมส่งเสริมสหกรณ์ 1 
31. นางมยุร ี   เมฆฉาย ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
32. นางลาวัลย์   ช่วงชัย ผู้จัดการ 
33. น.ส.เยาวลักษณ์ ศักดิ์สุนทร รองผู้จัดการ 
34. นายภานุ   วันประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนสมาชิกและสารสนเทศ 
35. นายชัยพร   ชัยสุริน เจ้าหน้าที่ทะเบียนสมาชิกและสารสนเทศ 
36. น.ส.ปนิตา   สุเวชวัฒนกุล เจ้าหน้าที่ทะเบียนสมาชิกและสารสนเทศ 
37. นางณัทธินี   คุ้มพะเนียด เจ้าหน้าที่การเงิน 
38. นายพัทธพร  เกตุพันธุ ์ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 
39. นางฐิติมา   ปรกแก้ว เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 
40. น.ส.อุมาภรณ์  อ่วมเปี่ยม เจ้าหน้าที่บัญชี 

 
 

ผู้มาประชุม สมาชิกเข้าประชุม  จ านวน  901  คน 
 
เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
 
 
 

 
  นายวีระชัย  บุญอยู่  กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 59 ได้ตรวจนับ
จ านวนสมาชิกผู้มาประชุม ณ ขณะนี้  มีจ านวน  664  คน  ซึ่งมีจ านวนเกินกว่า 100 คน ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
แล้ว ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด ข้อ 70 จึงเรียนเชิญท่านประธานเปิดประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  นายณรินทร์  ช านาญดู  ประธานคณะกรรมการด าเนินการ ท าหน้าที่
ประธานในที่ประชุม  กล่าวเปิดประชุมแล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

  ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2563 นั้น คณะกรรมการ
ด าเนินการขอเปิดประชุมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาขออนุมัติงบประมาณการก่อสร้างอาคาร   ตามมติที่
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562  สมาชิกเสนอต่อที่ประชุมให้มีการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานแห่งใหม่บนที่ดินที่ได้ท าการซื้อไว้แล้ว เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการ
ชุดที่ 59 จึงได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2563 เป็นต้นมา โดยมีมติให้จัดหาและจัดจ้างบริษัทในการ
ออกแบบ  ขณะนี้การจัดจ้างบริษัทออกแบบในการก่อสร้างอาคารส านักงานแห่งใหม่ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงขอเสนอ
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารซึ่งจะเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระต่อไป  
  ประธาน แนะน าผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญ ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลสหกรณ์ ที่ปรึกษา และคณะกรรมการด าเนินการ 
   ประธาน ชี้แจงเงื่อนไขการอภิปราย เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นอย่าง
กว้างขวาง จึงขอก าหนดเงื่อนไขในการแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้  
 - สมาชิกผู้ประสงค์จะอภิปรายขอให้ยกมือเหนือศีรษะ 
 - เมื่อประธานอนุญาตให้อภิปราย ขอให้สมาชิกแนะน าตัว (ชื่อ-สกุล-เลขทะเบียน-หน่วยสังกัด) 
 - อภิปรายได้คนละไม่เกิน 10  นาที  ถ้ามีเวลาเหลืออาจให้มีการอภิปรายอีกครั้งได้ 
 - การอภิปรายต้องตรงประเด็นในระเบียบวาระการประชุม 
 - ผู้อภิปรายต้องรับผิดชอบต่อถ้อยค าที่อภิปรายถึงบุคคลที่สาม  หากเกิดความเสียหาย  
    เนื่องจากการประชุมนี้ไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครอง 

    ประธาน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีการบันทึกภาพและเสียงไว้เป็นหลักฐาน 

     มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

   ประธาน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า  จากการประชุมในวันนี้ มีเรื่องส าคัญในการพิจารณา
อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคาร คณะกรรมการต้องการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกผู้เข้าประชุมให้มากที่สุด จึง
ยังไม่น าเรื่องการรับรองรายงานการประชุมมาพิจารณาในวันนี้ โดยจะน าไปรับรองในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี
เดือนธันวาคม 2563 
     มติที่ประชุม รับทราบ 
 



19รายงานประจําป 2563
สหกรณออมทรัพยครูกาญจนบุรี จํากัด

 
  นายวีระชัย  บุญอยู่  กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 59 ได้ตรวจนับ
จ านวนสมาชิกผู้มาประชุม ณ ขณะนี้  มีจ านวน  664  คน  ซึ่งมีจ านวนเกินกว่า 100 คน ถือว่าครบเป็นองค์ประชุม
แล้ว ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด ข้อ 70 จึงเรียนเชิญท่านประธานเปิดประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
  เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  นายณรินทร์  ช านาญดู  ประธานคณะกรรมการด าเนินการ ท าหน้าที่
ประธานในที่ประชุม  กล่าวเปิดประชุมแล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

  ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2563 นั้น คณะกรรมการ
ด าเนินการขอเปิดประชุมเพื่อเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาขออนุมัติงบประมาณการก่อสร้างอาคาร   ตามมติที่
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562  สมาชิกเสนอต่อที่ประชุมให้มีการก่อสร้างอาคาร
ส านักงานแห่งใหม่บนที่ดินที่ได้ท าการซื้อไว้แล้ว เมื่อที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการ
ชุดที่ 59 จึงได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2563 เป็นต้นมา โดยมีมติให้จัดหาและจัดจ้างบริษัทในการ
ออกแบบ  ขณะนี้การจัดจ้างบริษัทออกแบบในการก่อสร้างอาคารส านักงานแห่งใหม่ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงขอเสนอ
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารซึ่งจะเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระต่อไป  
  ประธาน แนะน าผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญ ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลสหกรณ์ ที่ปรึกษา และคณะกรรมการด าเนินการ 
   ประธาน ชี้แจงเงื่อนไขการอภิปราย เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นอย่าง
กว้างขวาง จึงขอก าหนดเงื่อนไขในการแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้  
 - สมาชิกผู้ประสงค์จะอภิปรายขอให้ยกมือเหนือศีรษะ 
 - เมื่อประธานอนุญาตให้อภิปราย ขอให้สมาชิกแนะน าตัว (ชื่อ-สกุล-เลขทะเบียน-หน่วยสังกัด) 
 - อภิปรายได้คนละไม่เกิน 10  นาที  ถ้ามีเวลาเหลืออาจให้มีการอภิปรายอีกครั้งได้ 
 - การอภิปรายต้องตรงประเด็นในระเบียบวาระการประชุม 
 - ผู้อภิปรายต้องรับผิดชอบต่อถ้อยค าที่อภิปรายถึงบุคคลที่สาม  หากเกิดความเสียหาย  
    เนื่องจากการประชุมนี้ไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครอง 

    ประธาน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้มีการบันทึกภาพและเสียงไว้เป็นหลักฐาน 

     มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

   ประธาน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า  จากการประชุมในวันนี้ มีเรื่องส าคัญในการพิจารณา
อนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคาร คณะกรรมการต้องการรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกผู้เข้าประชุมให้มากที่สุด จึง
ยังไม่น าเรื่องการรับรองรายงานการประชุมมาพิจารณาในวันนี้ โดยจะน าไปรับรองในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปี
เดือนธันวาคม 2563 
     มติที่ประชุม รับทราบ 
 



20 รายงานประจําป 2563
สหกรณออมทรัพยครูกาญจนบุรี จํากัด

 

ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเพื่อทราบ 

       3.1 นําเสนอภาพวีดีทัศนสํานักงานใหม 

  ประธาน  นําเสนอภาพวีดีทัศนสํานักงานใหมท่ีผูออกแบบไดออกแบบใหกับสหกรณนั้น เปน

การออกแบบที่เนนการใหบริการสมาชิก รายละเอียดดังน้ี 

อาคาร A เปนอาคารสํานักงาน  

ชั้นที่  1  จัดใหเจาหนาที่ใชพื้นที่ปฏิบัติงานดานการใหบริการท่ีชั้น 1  

ชั้นที่  2  หองเก็บเอกสาร หองมั่นคง หองควบคุมระบบปฏิบัติการของสหกรณ 

 และหองประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ , คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน 

ชั้นที่  3  หองประชุมใหญสําหรับจัดการประชุมและจัดบริการวิชาการตางๆ ใหแกสมาชิก 

   และกิจกรรมอื่น ๆ ของสหกรณ 

  อาคาร B เปนอาคารรับรองสมาชิก ไดจัดเตรียมพื้นท่ีดังกลาวใหแกสมาชิกที่มาใชบริการ ใน

การพบปะ พูดคุย และใชในการทํากิจกรรมรวมกัน รวมถึงการจัดใหเปนพื้นที่บริการที่มีหนวยงานภายนอกมา

บริการใหแกสมาชิก 

  อาคาร C เปนอาคารหองน้ํา ซึ่งอยูภายนอกอาคารสํานักงาน มีไวบริการสมาชิกและแขกผูมาเยือน  

 ดังนั้น การออกแบบอาคารสาํนักงานใหมจึงเนนเรื่องการอํานวยความสะดวกในดานการบริการ

มีพื้นที่รองรับสมาชิก ที่แยกออกจากสํานักงาน ดังที่จะนําเสนอเปนวิดีทัศนใหแกที่ประชุมไดชม  

    มติที่ประชุม รับทราบ 

      3.2 เพื่อทราบรายละเอียดหมวดงานคาใชจาย 

  การออกแบบกอสรางคํานึงถึงประโยชนใชสอยและราคาที่ประหยัดที่สุดที่จะทําได จึงเสนอเพ่ือ

พิจารณาอนมุัติรายละเอียด ดังนี ้

ลําดับ รายการ คากอสราง 

1 หมวดงานสถาปตยกรรม 19,308,255.15 

2 หมวดงานวิศวกรรมโครงสราง 21,936,285.55 

3 หมวดงานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 7,400,047.08 

4 หมวดงานวิศวกรรมระบบไฟฟา 6,553,896.56 

5 หมวดงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลและปองกันอัคคีภัย 2,770,193.13 

6 หมวดงานโครงสรางบริเวณนอกอาคาร พ้ืนผิวจราจร พ้ืนที่ลานจอดรถและภูมิทัศน 19,585,368.81 

7 งานครุภัณฑ 3,986,199.40 

8 คาจางวิศวกรควบคุมงานกอสราง 2,000,000.00 

 รวมคากอสรางทั้งสิ้น 83,540,245.68 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

ระเบียบวาระที่  4  เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการสรางอาคารพรอมดวยครุภัณฑสํานักงาน 

 ประธาน เสนอใหที่ประชุมทราบวา ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญประจําป  2562  วันที่  14  

ธันวาคม  2562  ไดมีมติเปนเอกฉันท ใหสรางอาคารสํานักงานหลังใหม บนพื้นที่ท่ีสหกรณไดจัดซื้อไวแลวนั้น มี

รายละเอียดการกอสราง ดังตอไปนี ้

รายการที่ 1. อาคาร A คากอสรางอาคารสํานักงาน ขนาดพ้ืนที่ 2,674 ตรม. 53,264,092.10 บาท 

รายการที่ 2.  อาคาร B คากอสรางอาคารรับรองสมาชิก ขนาดพ้ืนที่ 194 ตรม. 3,387,089.10 บาท 

รายการที่ 3. อาคาร C คากอสรางอาคารหองน้ํา ขนาดพื้นที่ 52 ตรม. 1,317,496.27 บาท 

รายการที่ 4. หมวดโครงสรางบริเวณนอกอาคาร พื้นผิวจราจร พื้นท่ีลานจอดรถ 

และภูมิทัศน  ขนาดพื้นที่ 4,707 ตรม. 

19,585,368.81 บาท 

รายการที่ 5. หมวดงานครภุัณฑ 3,986,199.40 บาท 

รายการที่ 6. คาจางวิศวกรควบคุมงานกอสราง 2,000,000.00 บาท 

  รวม 83,540,245.68 บาท 

  จังหวัดกาญจนบุรี  ตั้งอยูในเขตรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์และเจดียสามองค  การออกแบบอาคาร

จึงตองรองรับและปองกันผลกระทบจากการเกิดแผนดินไหว ตามมาตรการควบคุมของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

จึงทําใหคาใชจายในการกอสรางคอนขางสูง 

  คณะกรรมการดําเนินการ ไดพิจารณาเสนอขออนุมัติงบประมาณคาใชจายในการกอสราง

อาคารสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูกาญจนบุรี จํากัด จํานวน 84,000,000.00 บาท (แปดสิบสี่ลานบาทถวน)  

  คณะกรรมการไดเปดโอกาสใหสมาชิกแสดงความคิดเห็น ซึ่งสมาชิกไดแสดงความคิดเห็น

และใหขอเสนอแนะ ดังน้ี 

  1. ขอใหประกาศประกวดราคาใหทราบโดยทั่วกันอยางกวางขวาง  เพ่ือเปดโอกาสใหกับ

บริษัทตางๆ ไดนําเสนอราคา และเกิดประโยชนตอสหกรณ และขอเสนอใหใชระเบียบราชการมาดําเนินการในการ

ประกวดราคาในครั้งนี ้

  2. ขอใหสมาชิกไดมีสวนรวมในการดําเนินการ ใหสมาชิกเขาสังเกตการณในกระบวนการตางๆ  

  3. เห็นดวยในการสรางสํานักงาน จากงบประมาณในการกอสราง ที่คอนขางสูงขอเนนยํ้า

วิธีการท่ีจะไดมาขอใหไดประโยชนสูงสุด ในการประกวดราคา 

  4. เรื่องของอาคารสํานักงานหลังเดิม ครุภัณฑตางๆ ท่ียังสามารถนํามาใชประโยชนได 

ขอใหนํามาใชใหเกิดประโยชน และดานเทคโนโลยีที่ไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องขอใหใชตอไป 

มติที่ประชุม 1.  อนุมัติงบประมาณจํานวน  84,000,000  บาท  

      (แปดสิบสี่ลานบาทถวน) 

  2.  มติอนุมัติงบประมาณดวยคะแนนเสียง  705   เสียง 

       ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง                   2   เสียง 
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ระเบียบวาระที่  4  เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการสรางอาคารพรอมดวยครุภัณฑสํานักงาน 

 ประธาน เสนอใหที่ประชุมทราบวา ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญประจําป  2562  วันที่  14  

ธันวาคม  2562  ไดมีมติเปนเอกฉันท ใหสรางอาคารสํานักงานหลังใหม บนพื้นที่ท่ีสหกรณไดจัดซื้อไวแลวนั้น มี

รายละเอียดการกอสราง ดังตอไปนี ้

รายการที่ 1. อาคาร A คากอสรางอาคารสํานักงาน ขนาดพ้ืนที่ 2,674 ตรม. 53,264,092.10 บาท 

รายการที่ 2.  อาคาร B คากอสรางอาคารรับรองสมาชิก ขนาดพ้ืนที่ 194 ตรม. 3,387,089.10 บาท 

รายการที่ 3. อาคาร C คากอสรางอาคารหองน้ํา ขนาดพื้นที่ 52 ตรม. 1,317,496.27 บาท 

รายการที่ 4. หมวดโครงสรางบริเวณนอกอาคาร พื้นผิวจราจร พื้นท่ีลานจอดรถ 

และภูมิทัศน  ขนาดพื้นที่ 4,707 ตรม. 

19,585,368.81 บาท 

รายการที่ 5. หมวดงานครภุัณฑ 3,986,199.40 บาท 

รายการที่ 6. คาจางวิศวกรควบคุมงานกอสราง 2,000,000.00 บาท 

  รวม 83,540,245.68 บาท 

  จังหวัดกาญจนบุรี  ตั้งอยูในเขตรอยเลื่อนศรีสวัสดิ์และเจดียสามองค  การออกแบบอาคาร

จึงตองรองรับและปองกันผลกระทบจากการเกิดแผนดินไหว ตามมาตรการควบคุมของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

จึงทําใหคาใชจายในการกอสรางคอนขางสูง 

  คณะกรรมการดําเนินการ ไดพิจารณาเสนอขออนุมัติงบประมาณคาใชจายในการกอสราง

อาคารสํานักงานสหกรณออมทรัพยครูกาญจนบุรี จํากัด จํานวน 84,000,000.00 บาท (แปดสิบสี่ลานบาทถวน)  

  คณะกรรมการไดเปดโอกาสใหสมาชิกแสดงความคิดเห็น ซึ่งสมาชิกไดแสดงความคิดเห็น

และใหขอเสนอแนะ ดังน้ี 

  1. ขอใหประกาศประกวดราคาใหทราบโดยทั่วกันอยางกวางขวาง  เพ่ือเปดโอกาสใหกับ

บริษัทตางๆ ไดนําเสนอราคา และเกิดประโยชนตอสหกรณ และขอเสนอใหใชระเบียบราชการมาดําเนินการในการ

ประกวดราคาในครั้งนี ้

  2. ขอใหสมาชิกไดมีสวนรวมในการดําเนินการ ใหสมาชิกเขาสังเกตการณในกระบวนการตางๆ  

  3. เห็นดวยในการสรางสํานักงาน จากงบประมาณในการกอสราง ที่คอนขางสูงขอเนนยํ้า

วิธีการท่ีจะไดมาขอใหไดประโยชนสูงสุด ในการประกวดราคา 

  4. เรื่องของอาคารสํานักงานหลังเดิม ครุภัณฑตางๆ ท่ียังสามารถนํามาใชประโยชนได 

ขอใหนํามาใชใหเกิดประโยชน และดานเทคโนโลยีที่ไดมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องขอใหใชตอไป 

มติที่ประชุม 1.  อนุมัติงบประมาณจํานวน  84,000,000  บาท  

      (แปดสิบสี่ลานบาทถวน) 

  2.  มติอนุมัติงบประมาณดวยคะแนนเสียง  705   เสียง 

       ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง                   2   เสียง 

 



22 รายงานประจําป 2563
สหกรณออมทรัพยครูกาญจนบุรี จํากัด

 
     
  ประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถาม เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม กล่าวขอบคุณผู้เข้า
ประชุมและกล่าวปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  12:00  น. 
 
      ลงชื่อ         วีระชัย  บุญอยู่   
                   (นายวีระชัย  บุญอยู่) 
                 กรรมการและเลขานุการ 

 

      ลงชื่อ       ณรินทร์  ช านาญดู 
                  (นายณรินทร์  ช านาญดู) 
                                                ประธานกรรมการด าเนินการ 
 
 
 



23รายงานประจําป 2563
สหกรณออมทรัพยครูกาญจนบุรี จํากัด

 
 

ระเบยีบวาระที่  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
             3.1  เพื่อทราบรายงานผลการด าเนนิงานของสหกรณป์ระจ าปี  2563 
                    คณะกรรมการด าเนินการขอเสนอรายงานผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด  

ประจ าปี 2563 แก่ท่านสมาชิก ดังต่อไปนี้ 
1. จ านวนสมาชิก   
 จ านวนสมาชิกเมื่อต้นปี 11,644 คน 
 เพิ่มระหว่างปี 654 คน 
 ลดระหว่างป ี 302 คน 
 จ านวนสมาชิกในวันสิ้นปี 11,996 คน 
      - จ านวนสมาชิก 10,167 คน 
      - จ านวนสมาชิกสมทบ 1,829 คน 
 จ านวนสมาชิกมีหนี้กับสหกรณ์ 7,440 คน 
 จ านวนสมาชิกไม่มีหนี้กับสหกรณ ์ 4,556 คน 
 จ านวนสมาชิกลดลงเนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ ดังนี้   
      ตาย 47 คน 
      ย้าย 137 คน 
      ลาออก 118 คน 
      รวม 302 คน 

2. ฐานะการเงิน   
 ทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว 3,227,952,770.00 บาท 
 ทุนส ารองและเงินทุนอื่น ๆ 502,776,565.82 บาท 
 เงินส ารองบ าเหนจจเจ้าหน้าที่/เงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 19,018,533.33 บาท 
 เงินรับฝาก 7,513,974,162.38 บาท 
 ทุนด าเนินการทั้งหมด 12,450,208,795.21 บาท 

3. การให้บริการแก่สมาชิกและสหกรณ์อื่นด้านสินเชื่อ   
 เงินกู้คงเหลือยกมาสิ้นปีก่อน 11,668,544,825.47 บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างป ี 3,080,208,489.56 บาท 
 เงินช าระคืนเงินกู้ระหว่างปี 2,790,299,589.14 บาท 
 เงินกู้คงเหลือเมื่อวันสิ้นปี 11,958,453,725.89 บาท 

4. รายได้และรายจ่าย   
 รายได้ทั้งหมด 683,457,696.47 บาท 
 รายจ่าย 352,973,288.11 บาท 
 ก าไรสุทธิ 330,484,408.36 บาท 

         รายละเอียดด้านทุนด าเนินการ   รายได้และรายจ่าย   สามารถดูได้จากงบแสดงฐานะการเงิน   
และงบก าไรขาดทุน  ซึ่งปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี   ในระเบียบวาระที่  4.1 
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5. การใชจายเงินสวัสดิการและทุนสาธารณประโยชน 

5.1 การจายเงนิสวัสดิการสมาชิกถึงแกกรรม 

       จํานวน  41  ราย      เปนเงิน    11,960,000.00    บาท 

5.2   การจายเงนิสวัสดิการสมาชกิกรณีคูสมรสถึงแกกรรม  

       จํานวน  34  ราย      เปนเงิน        340,000.00    บาท 

   5.3  การจายเงินสวัสดิการสมาชิกกรณี บิดา/มารดา/บุตร ถึงแกกรรม 

 

 

 
   

 

   5.4  การจายเงินสวัสดิการขวัญถุงสมาชิกอาวุโส (สมาชิกที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป และมีอายุการเปนสมาชิก 20 ปขึ้นไป) 

 

 
 

5.5  การจายเงินสวัสดิการนอนรักษาตัวโรงพยาบาลของสมาชิก 

 

 
       

   5.6  การจายเงินทุนสาธารณประโยชน   เปนเงิน  2,396,050.00  บาท 

 

 สรุปในรอบป  2563  - สหกรณจายเงนิสวัสดิการสมาชิก, คูสมรสสมาชิก, บิดามารดา และบตุรสมาชิก  

                               ถึงแกกรรม  รวมทั้งสิ้น  12,900,000.00  บาท  

       - สหกรณจายเงินสวัสดิการขวัญถุงสมาชิกอาวุโส รวมทั้งสิ้น 2,155,000.00 บาท  

       - สหกรณจายเงินสวัสดิการนอนรักษาตวัโรงพยาบาลของสมาชิก รวมทั้งสิ้น 485,400.00 บาท 

                             - สหกรณจายเงนิทุนสาธารณประโยชนเพ่ือสนับสนุนเปนทุนการศึกษาบุตรสมาชิก,    

                               การกีฬา, การศึกษาอบรม, สังคม และอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 2,396,050.00 บาท 

   6.   รายละเอียดอื่น ๆ 

            การบริหารและการควบคุมการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยครูกาญจนบุรี จํากัด  คณะกรรมการได

พิจารณาแหลงท่ีมา – แหลงใชไปของเงินทุน นํามาคิดวิเคราะหเปนประจําทุกเดือน เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมกับ

สมาชิกทั้งกลุมผูออมและกลุมผูกู  ดวยการสรางมิตรสัมพันธไมตรีกับขบวนการสหกรณ  คณะกรรมการขอขอบคุณ

สหกรณตางๆ และธนาคาร  ที่ไดใหความไววางใจตอสหกรณฯ  ดวยดีตลอดมา 
 

 

“สหกรณมีความมั่นคงทางการเงิน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และสมาชิกสหกรณมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 

คณะกรรมการดําเนินการ 

สหกรณออมทรัพยครูกาญจนบุรี จํากัด 

6  ธันวาคม  2563 

-  เงนิชวยทําศพบิดา         89 ราย  เปนเงนิ         267,000.00 บาท 

-  เงนิชวยทําศพมารดา              110 ราย  เปนเงนิ         330,000.00 บาท 

-  เงนิชวยทําศพบุตร              1 ราย  เปนเงนิ         3,000.00 บาท 

   รวมเปนเงินท้ังสิ้น 600,000.00 บาท 

-  สมาชิกอาวุโส          2,155 ราย เปนเงนิ         2,155,000.00 บาท 

   รวมเปนเงินท้ังสิ้น 2,155,000.00 บาท 

-  สมาชิกเบิกจาย          393 ครั้ง เปนเงนิ         485,400.00 บาท 

   รวมเปนเงินท้ังสิ้น 485,400.00 บาท 
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 3.2  เพื่อทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี  2563 

        เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด 
         ตามที่ประชุมใหญ่สามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด  ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 14 
ธันวาคม 2562 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้า นายณรงค์  มุกดาแสงสว่าง และคณะอีก 4 ราย ประกอบด้วย 
        1. นายอรัญ         ร่วมสุข  2. ว่าที่พ.ต.พงษ์เพชร   ปรีดิวิสุทธิ์              
                   3. นายณรงค์ชัย    วัฒนชโนบล  4. นายประคอง      บัวปรอท 
                 เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 รวม 2 ปี ข้าพเจ้าและคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ขอเสนอผลการ
ตรวจสอบตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด ข้อ 111 ต่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาญจนบุรี จ ากัด โดยสรุปดังต่อไปนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1  เพื่อทราบว่ามีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้ไว้อย่างเหมาะสมและได้ปฏิบัติตาม

ระเบียบที่ก าหนดไว ้    
 1.2  เพื่อทราบว่ามีการควบคุมภายในด้านการเงิน บัญชี พัสดุ สินเชื่อเหมาะสมและได้ปฏิบัติ
ตามที่ก าหนดไว้ 

1.3  เพื่อทราบว่าหลักฐานการให้เงินกู้  การค้ าประกัน  และการรับช าระหนี้มีอยู่ครบถ้วน 
1.4  เพื่อทราบว่าการเก็บหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.5  เพื่อทราบว่าลูกหนี้ที่ผิดนัดช าระหนี้ได้มีการติดตามและแก้ไขแล้วอย่างเหมาะสม 
1.6  เพื่อทราบว่าการค านวณดอกเบี้ยรับ  ดอกเบี้ยค้างรับ  ถูกต้องครบถ้วน 
1.7  เพื่อทราบว่ามีการบันทึกบัญชีด้านสินเชื่อถูกต้องครบถ้วน 
1.8  เพื่อพิสูจน์ว่ามีลูกหนี้เงินให้กู้คงเหลืออยู่จริง 

        1.9 เพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ 
2. ขอบเขตการตรวจสอบ / วิธีการตรวจสอบ 

2.1  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับ – จ่ายเกี่ยวกับการเงิน บัญชีและพัสดุ 
2.2  ตรวจสอบหนังสือและเอกสารประกอบ การกู้เงิน และการค้ าประกัน 
2.3  สอบทานการควบคุมภายในและการก าหนดระเบียบปฏิบัติด้านสินเชื่อ 
2.4  ตรวจสอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินเชื่อ 
2.5 ตรวจสอบประสิทธิภาพในการเก็บหนี้และการติดตามหนี้ที่ค้างส่ง 
2.6 ตรวจสอบรายงานการประชุมของคณะกรรมการด าเนินการ 

             3. ผลการตรวจสอบพบว่า สหกรณ์มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้อย่างชัดเจนมีหลักฐาน
เอกสารสัญญาการกู้เงิน เอกสารการค้ าประกัน ส าเนาเอกสารประกอบการกู้เงินและค้ าประกัน และได้ปฏิบัติ
ตามระเบียบที่ก าหนดไว้ การเก็บหนี้เงินกู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยการประสานงานหักเก็บเงินช าระหนี้
จากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้ ในส่วนสมาชิกลูกหนี้ที่ผิดนัดช าระหนี้มีการติดตาม ทวงถาม เป็นลายลักษณ์
อักษรตามที่กฎหมายก าหนด ในรายที่มีปัญหาก็ได้ติดตาม ฟ้องร้องคดี บังคับหนี้ตามกฎหมาย และขอรายงาน
การตรวจสอบดังนี้ 
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1.1  เพื่อทราบว่ามีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้ไว้อย่างเหมาะสมและได้ปฏิบัติตาม

ระเบียบที่ก าหนดไว้     
 1.2  เพื่อทราบว่ามีการควบคุมภายในด้านการเงิน บัญชี พัสดุ สินเช่ือเหมาะสมและได้ปฏิบัติ
ตามที่ก าหนดไว้ 

1.3  เพื่อทราบว่าหลักฐานการให้เงินกู้  การค้ าประกัน  และการรับช าระหนี้มีอยู่ครบถ้วน 
1.4  เพื่อทราบว่าการเก็บหนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.5  เพื่อทราบว่าลูกหนี้ที่ผิดนัดช าระหนี้ได้มีการติดตามและแก้ไขแล้วอย่างเหมาะสม 
1.6  เพื่อทราบว่าการค านวณดอกเบี้ยรับ  ดอกเบี้ยค้างรับ  ถูกต้องครบถ้วน 
1.7  เพื่อทราบว่ามีการบันทึกบัญชีด้านสินเชื่อถูกต้องครบถ้วน 
1.8  เพื่อพิสูจน์ว่ามีลูกหนี้เงินให้กู้คงเหลืออยู่จริง 

        1.9 เพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ 
2. ขอบเขตการตรวจสอบ / วิธีการตรวจสอบ 

2.1  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับ – จ่ายเกี่ยวกับการเงิน บัญชีและพัสดุ 
2.2  ตรวจสอบหนังสือและเอกสารประกอบ การกู้เงิน และการค้ าประกัน 
2.3  สอบทานการควบคุมภายในและการก าหนดระเบียบปฏิบัติด้านสินเชื่อ 
2.4  ตรวจสอบการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินเชื่อ 
2.5 ตรวจสอบประสิทธิภาพในการเก็บหนี้และการติดตามหนี้ที่ค้างส่ง 
2.6 ตรวจสอบรายงานการประชุมของคณะกรรมการด าเนินการ 

             3. ผลการตรวจสอบพบว่า สหกรณ์มีการก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้อย่างชัดเจนมีหลักฐาน
เอกสารสัญญาการกู้เงิน เอกสารการค้ าประกัน ส าเนาเอกสารประกอบการกู้เงินและค้ าประกัน และได้ปฏิบัติ
ตามระเบียบที่ก าหนดไว้ การเก็บหนี้เงินกู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยการประสานงานหักเก็บเงินช าระหนี้
จากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้ ในส่วนสมาชิกลูกหนี้ที่ผิดนัดช าระหนี้มีการติดตาม ทวงถาม เป็นลายลักษณ์
อักษรตามที่กฎหมายก าหนด ในรายที่มีปัญหาก็ได้ติดตาม ฟ้องร้องคดี บังคับหนี้ตามกฎหมาย และขอรายงาน
การตรวจสอบดังนี้ 
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                3.1 สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูกาญจนบุรี  จํากัด ณ 30 พฤศจิกายน 2563 

     สมาชิกสหกรณฯ คงเหลือ  30 พฤศจิกายน 2562 11,644 คน 

 สมาชิกเขาใหม , โอนมา 654 คน 

 สมาชิกลาออก , โอนไป , ตาย 302 คน 

     สมาชิก         30 พฤศจิกายน 2563 10,167 คน 

     สมาชิกสมทบ 30 พฤศจิกายน 2563 

         รวมสมาชิกทั้งหมด 30 พฤศจิกายน 2563 

1,829 

     11,996  

คน 

คน 

3.2 การปฏิบัติดานการเงิน 

3.2.1 การรับ – จาย  และการเก็บรักษาเงิน   เปนไปตามระเบียบที่กําหนด 

     3.2.2 เงินฝากธนาคารถูกตอง 

                        3.2.3 มีการตดิตาม ย่ืนหนังสือทวงหน้ีผูกูและผูค้าํประกันท่ีคางชําระตามกฎหมายอยางสม่ําเสมอ 

3.3 การปฏิบัติดานบัญชี 

     3.3.1 เอกสารประกอบการลงบัญชีครบถวนทุกรายการ 

                       3.3.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณฯ ไดจดัทําบญัชีรายวันตางๆ  ไวเรยีบรอยเปนปจจุบัน 

                         3.3.3 การจัดทําบัญชียอยและทะเบียนตางๆ ไดจัดทําไวครบถวน เชน บัญชีรายละเอียดลูกหนี้

เงินกู เงินรับฝาก ทุนเรือนหุน จัดทําไวเรียบรอยตรงตามบัญชีคุมยอด 

3.4 การดําเนินงาน 

     3.4.1 อัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิก   

                            - อัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญ , สามัญโครงการพิเศษ  และฉุกเฉิน รอยละ 5.50 ตอป   

          - อัตราดอกเบี้ยเงินกูพิเศษ (เพ่ือการเคหะ) รอยละ 4.50  ตอป    

                    3.4.2 การถือหุน 

     ทุนเรือนหุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562  3,114,735,340.00 บาท 

     ทุนเรือนหุน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563        3,227,952,770.00 บาท 

     จํานวนทุนเรือนหุนเพ่ิมขึ้น     113,217,430.00 บาท 

    3.4.3 การใหกูเงิน 

 เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน จํานวน 3,192 สัญญา เปนเงิน 96,766,000.00 บาท 

 เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินปนผล

ดํารงชีพ จํานวน 1,700 สัญญา เปนเงิน 38,119,400.00 บาท 

 เงินกูสามัญท่ัวไป จํานวน 1,795 สัญญา เปนเงิน 2,114,622,400.00 บาท 

 เงินกูสามัญโครงการพิเศษ                  

เพื่อการศึกษาหรือดํารงชีพ จํานวน 734 สัญญา เปนเงิน 530,109,993.09 บาท 

 เงินกูสามัญ                       

(หลักทรัพยค้ําประกัน) จํานวน - สัญญา เปนเงิน - บาท 

 เงินกูสามัญเพื่อเสริม            

สภาพคลอง (ATM) จํานวน 8,165 ครั้ง เปนเงิน 248,686,503.04 บาท 

 เงินกูเพ่ือการเคหะ จํานวน 21 สัญญา เปนเงิน 29,400,000.00 บาท 
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         3.4.4  เงินรับฝาก 

               -  เงินฝากออมทรัพย      อัตรารอยละ  3.25  ตอป  (ไมเสยีภาษี) 

 -  เงนิฝากออมทรัพยพิเศษ อัตรารอยละ  4.00  ตอป  (ไมเสยีภาษี) 

               -  เงินฝากออมทรัพยพิเศษ   อัตรารอยละ  3.60  ตอป  (รับดอกเบ้ียรายเดือน) 

               -  เงินฝากประจํา              อัตรารอยละ  3.25  ตอป  (เสียภาษี) 

               จํานวนเงนิรับฝาก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562      6,532,116,160.45   บาท             

               จํานวนเงนิรับฝาก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563      7,513,974,162.38   บาท                     

               จํานวนเงนิรับฝากเพ่ิมขึ้น                                     981,858,001.93   บาท   
 

3.5  หลักฐานเอกสารตาง ๆ 

 จากการตรวจสอบ หนังสือคําขอกูและหนังสือเงนิกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน  หนังสือสัญญาเงนิกู 

 สําหรับเงินกูสามัญ หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูสามัญ ตรวจการลงลายมือชื่อของผูกู    

 ผูค้ําประกัน และพยาน รวมทั้งลายมือชื่อคูสมรส ทุกรายการ พบวาบางรายการลง  

 ชื่อไมครบถวน  ไดใหเจาหนาที่ติดตามลงช่ือใหครบถวนแลว 
 

                    3.6  คาใชจายสหกรณ ฯ 

     3.6.1  คาใชจายของสหกรณฯ เปนไปตามมติของท่ีประชุมและตามระเบียบที่กําหนด 

                           3.6.2  การควบคุมเก่ียวกับคาใชจายมีระเบียบควบคุมที่เพียงพอถือปฏิบัติโดยเครงครัด 

3.7  กําไรสุทธิประจําป  2563  เปนจํานวนเงนิ  330,484,408.36  บาท    
 

              4. คุณภาพของสหกรณ ฯ 

  4.1 สหกรณมีความมั่นคง  กาวหนาและอํานวยประโยชนแกสมาชิก 

                    4.2 สมาชิกโดยรวมไดรับประโยชน ในการจัดสวัสดิการท่ีเพ่ิมข้ึน 

  4.3 สมาชิกที่เดือดรอน  มีความจําเปน  ไดรบัการชวยเหลือทั่วกัน 
 

5. ขอเสนอแนะอื่น ๆ 

                  ในการตรวจสอบกิจการประจําป 2563 นี้   คณะผูตรวจสอบไดปฏิบัติหนาท่ีจนบรรลุ

วัตถุประสงคตามขอบเขตของการตรวจสอบ ขอขอบคุณสมาชิกสําหรับขอมูลตางๆประกอบการตรวจสอบ  

ขอบคณุคณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการและเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยครูกาญจนบุรี จํากัด  ทุกทาน  ที่ได

ชวยกันปฏิบัติหนาที่จนทําใหสหกรณออมทรัพยครูกาญจนบุรี  จํากัด  มีความมั่นคงเจริญกาวหนา ขอใหรักษา

ความดีงามเชนนี้ตลอดไป 

     

 

      คณะผูตรวจสอบกิจการ 

          6 ธันวาคม 2563 
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3.3  เพ่ือทราบข้อบังคับ ข้อ 15 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 

         ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด ข้อ 15 การควบคุมหลักประกันและการ
เรียกคืนเงินกู้  ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมการให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์  และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง                
ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพัก
ต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกคืนโดยมิชักช้า   

(1) เมือ่สมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ 
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดบกพร่องและผู้กู้

มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือ

ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ 

ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดชอบช าระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน  และ         
ไม่สามารถช าระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ ผู้ค้ าประกันจะช าระหนี้เป็นจ านวนเงินตามงวดที่ผู้กู้ได้ท าหนังสือกู้ไว้ก็ได้ 
ในกรณีที่ผู้ค้ าประกัน ไม่สามารถช าระหนี้ได้ตามที่กล่าวข้างต้น เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอ คณะกรรมการ
ด าเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ าประกันช าระเป็นรายงวดรายเดือนจนครบจ านวนเงินกู้แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจ านวน
งวดส าหรับเงินกู้ประเภทนั้นๆ 

          จากข้อบังคับดังกล่าวข้างต้น สหกรณ์ฯ จะถือปฏิบัติตามข้อบังคับโดยหักกลบลบหนี้ กรณี
หลักค้ าประกันบกพร่อง คือผู้ค้ าประกันถึงแก่กรรมแล้วไม่ด าเนินการเปลี่ยนหลักค้ าประกัน ทั้งนี้ตั้งแต่ปีบัญชี 
2563 เป็นต้นไป 
 
  มติที่ประชุม................................................ 
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3.4  เพื่อทราบข้อบังคับ ข้อ 36 สมาชิกที่ย้ายไปรับราชการหรือโอนไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตจังหวัดกาญจนบุรี 

         ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด ข้อ 36 สมาชิกที่ย้ายไปรับราชการ หรือ
โอนไป ปฏิบัติหน้าที่นอกเขตจังหวัดกาญจนบุรี จะต้องท าการโอนไปเป็นสมาชิก หรือสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ที่ตนได้ย้ายหรือโอนไปปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดนั้นๆ ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินสามปี 

  สมาชิกที่ไม่ด าเนินการตามความในวรรคหนึ่ง เมื่อครบก าหนดสามปีสหกรณ์จะจ าหน่ายชื่อ
ออกจากการเป็นสมาชิก และเรียกหนี้ทั้งหมดคืนโดยทันท ี

 
  มติที่ประชุม................................................ 
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 ระเบียบวาระที่  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
      4.1  เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี  2563 
 

หนังสือรับรองของสหกรณ ์
                 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด 

     วันที่  6 ธันวาคม 2563 
เรียน  นายกฤษณพัฒน์ บุบผา  ผู้สอบบัญชี 
  หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาญจนบุรี จ ากัด  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผลการด าเนินงานและงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ ากัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดหรือไม่ 
  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไป
ตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
  ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบ และคิดว่าควรจะเป็น 
ดังต่อไปนี้ 
  1.งบการเงิน 
   1.1 ตามข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการ
จัดท างบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
   1.2 งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการ
แสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ (ระบุแต่ละรายการที่มีในงบการเงินของสหกรณ์) 
   1.3 ข้อสมมุติที่ส าคัญที่สหกรณ์ใช้ในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล 
   1.4 รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน
เช่น รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือ
ข้อจ ากัดการใช้เงินกู้ สินทรัพย์ท่ีใช้เป็นหลักประกัน 
   1.5 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดให้ปรับปรุงหรือ
เปิดเผยได้ปรับปรุงหรือเปิดเผยแล้ว 
   1.6 ผลของการไม่แก้ไขข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงไม่มีสาระส าคัญ ข้อสังเกต ทั้งต่อเฉพาะรายการหรือ
โดยรวมต่องบการเงิน รายการของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ไม่แก้ไขได้จัดท าเป็นเอกสารแนบของหนังสือรับรองนี้ 
   1.7 ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคัญต่องบการเงิน 
   1.8 สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีภาระผูกพันหรือข้อ
ผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
   1.9 สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที ่เกิดขึ้นแล้วและอาจ
เกิดขึ้นในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่
สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
   1.10 นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส าคัญ ซึ่งต้องน ามาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผยในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินอีก 
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 2.การให้ข้อมูล   
   ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ 

2.1  บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี  เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี  และข้อมูลอื่น 
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
   2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 
   2.3  ข้อมูลอื่นที่ท่านขอจากข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
   2.4  เข้าถึงบุคคลในสหกรณ์ที่ท่านระบุว่าจ าเป็นในการได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีอย่าง 
ไม่จ ากัด 

 2.5 สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมดซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่าง                   
มีสาระส าคัญต่องบการเงิน  นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนดของหน่วยงานราชการหรือ 
หน่วยงานที่ก ากับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน 
   2.6  สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตที่มีผลต่อ      
การแสดงงบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 
   2.7  สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่างซ่ึงเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือสงสัยว่าจะทุจริตที่สหกรณ์ 
ทราบและที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มีบทบาท          
ส าคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายในหรือบุคคลอื่น ซึ่งการทุจริตมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน 
   2.8  สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับ  ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย  หรือถูกประเมินภาษีอากร  หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นใน 
ภายหน้า ซึ่งควรจะได้น ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้ง 
ส ารองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
                        

(นายณรินทร์ ช านาญดู) 
ประธานกรรมการ 

 
 
    

(นางลาวัลย์ ช่วงชัย) 
ผู้จัดการ 
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 รายงานของผู้สอบบัญช ี
 

เสนอ  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด 
 

ความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 งบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด ณ วันที่           
30 พฤศจิกายน 2563 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ความ

รับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือ เรื่องต่างๆที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้ 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้ 
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู ้
ตามที่แสดงในงบก าไรขาดทุน สหกรณ์มีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จ านวน 

675.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.83 ของรายได้รวม ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบเนื่องจากรายได้ดังกล่าวเกิดจาก
สัญญาเงินให้กู้ยืมแต่ละประเภทมีเงื่อนไขการค านวณดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกัน   

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ และระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการค านวณดอกเบี้ยเงินให้กู้ นอกจากนี้ 
ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินให้กู้ว่ามีการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและสอดคล้องกับ
นโยบายการบัญชีที่สหกรณ์ใช้ และตามที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด รวมทั้งข้าพเจ้า ได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลบัญชีรายได้และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงที่ส าคัญ  

 
หน้าที่ 1 

 



35รายงานประจําป 2563
สหกรณออมทรัพยครูกาญจนบุรี จํากัด

 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณาว่า
จ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงินคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ์ใน
การด าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การ
บัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์หรือหยุด
ด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ

แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการ
รับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไปข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกัน
จะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจ
และการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึงการใช้วิธีการดังต่อไปนี้ 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบ
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล 
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
สหกรณ์ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
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 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของคณะกรรมการด าเนินการ

สหกรณ์และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของสหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเนื่อง
หรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบ
บัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงินหรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของ
ข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าข้ึนอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการ
ด าเนินงานต่อเนื่องได้ 

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจน
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้

วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดใน
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงาน
ของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้า
พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว 
 
         
                                                   ลงชื่อ ............................................    

       (นายกฤษณพัฒน์  บุบผา) 
       ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 

 
 
บริษัท เคบี ออดิท เซอร์วิส จ ากัด 
87/585 หมู่ท่ี 6 หมู่บ้านภัสสร 7 
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต าบลบางรักใหญ่ 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 
โทร.06-2565-6474 โทรสาร 0-3291-8075 
วันที่ 6 ธันวาคม 2563 
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รายงานผลการตรวจสอบบญัชี 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครกูาญจนบุรี จ ากัด 
จังหวัดกาญจนบุรี 

ส าหรบัปีสิ้นสดุวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
---------------------------------- 

เสนอ  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 

ตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์               
ครูกาญจนบุรี จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 พฤศจิกายน 2563 นั้น ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี                       
และแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2563 นั้น 

ข้าพเจ้าขอรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ดังนี้ 
1. ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบเกี่ยวกับจุดอ่อนของการควบคุมภายใน 

1.1 ด้านการบริหารจัดการทั่วไป 
1) การแบ่งแยกหน้าที่ของสหกรณ์ 

 สหกรณ์มีการแบ่งแยกหน้าที่และก าหนดความรับผิดชอบเหมาะสมตามขนาด 
และปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ โดยมีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ต าแหน่งผู้จัดการ  รองผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่น เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่และได้ปฏิบัติงานตามระเบียบที่ก าหนดไว้  การสรรหา                
เจ้าหน้าที่มีกระบวนการคัดเลือกเหมาะสม  การจัดจ้างมีสัญญาจ้างและหลักประกันเหมาะสมกับต าแหน่งความ
รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สหกรณ์ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับ             
การฝึกอบรมในหลักสูตรที่ทางราชการหรือหน่วยงานทางสหกรณ์จัดขึ้นอยู่เสมอ  

2) ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ 
 สหกรณ์มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการ 

อย่างเหมาะสมตามสภาพการด าเนินงานของสหกรณ์  คณะกรรมการด าเนินการมีความรู้ความสามารถและ            
ประสบการณ์เพียงพอในการบริหารและให้ความใส่ใจในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุม 
ตามที่ได้รับค าแนะน าจากผู้สอบบัญชีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลสหกรณ์และจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและบริหารงานในด้านต่าง ๆ เป็นประจ าทุกเดือน 
   3) การจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงิน 

 สหกรณ์น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งพัฒนาโดยเอกชน   มาใช้ในการประมวลผล 
ข้อมูลด้านทุนเรือนหุ้น ลูกหนี้ เงินรับฝาก รวมทั้งจัดท าบัญชีแยกประเภท โปรแกรมระบบบัญชีที่ใช้เหมาะสมกับ        
ลักษณะธุรกิจและการด าเนินงาน การควบคุมภายในส าหรับการใช้โปรแกรมระบบงานส่วนใหญ่เป็นไปตามระเบียบ             
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ าในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย ส าหรับสหกรณ์และ               
กลุ่มเกษตรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล พ.ศ. 2553 การใช้งานเรียบร้อยเป็นปัจจุบันและมี
การส ารองข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ 
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รายงานผลการตรวจสอบบญัชี 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครกูาญจนบุรี จ ากัด 
จังหวัดกาญจนบุรี 

ส าหรบัปีสิ้นสดุวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
---------------------------------- 

เสนอ  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 

ตามที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์               
ครูกาญจนบุรี จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 พฤศจิกายน 2563 นั้น ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินประจ าปี                       
และแสดงความเห็นในรายงานของผู้สอบบัญชีอย่างไม่มีเงื่อนไข ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2563 นั้น 

ข้าพเจ้าขอรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ดังนี้ 
1. ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบเกี่ยวกับจุดอ่อนของการควบคุมภายใน 

1.1 ด้านการบริหารจัดการทั่วไป 
1) การแบ่งแยกหน้าที่ของสหกรณ์ 

 สหกรณ์มีการแบ่งแยกหน้าที่และก าหนดความรับผิดชอบเหมาะสมตามขนาด 
และปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ โดยมีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ต าแหน่งผู้จัดการ  รองผู้จัดการและเจ้าหน้าที่อื่น เจ้าหน้าที่มี
ความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่และได้ปฏิบัติงานตามระเบียบที่ก าหนดไว้  การสรรหา                
เจ้าหน้าที่มีกระบวนการคัดเลือกเหมาะสม  การจัดจ้างมีสัญญาจ้างและหลักประกันเหมาะสมกับต าแหน่งความ
รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สหกรณ์ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับ             
การฝึกอบรมในหลักสูตรที่ทางราชการหรือหน่วยงานทางสหกรณ์จัดขึ้นอยู่เสมอ  

2) ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ 
 สหกรณ์มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการ 

อย่างเหมาะสมตามสภาพการด าเนินงานของสหกรณ์  คณะกรรมการด าเนินการมีความรู้ความสามารถและ            
ประสบการณ์เพียงพอในการบริหารและให้ความใส่ใจในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุม 
ตามที่ได้รับค าแนะน าจากผู้สอบบัญชีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลสหกรณ์และจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการด าเนินการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและบริหารงานในด้านต่าง ๆ เป็นประจ าทุกเดือน 
   3) การจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงิน 

 สหกรณ์น าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งพัฒนาโดยเอกชน   มาใช้ในการประมวลผล 
ข้อมูลด้านทุนเรือนหุ้น ลูกหนี้ เงินรับฝาก รวมทั้งจัดท าบัญชีแยกประเภท โปรแกรมระบบบัญชีที่ใช้เหมาะสมกับ        
ลักษณะธุรกิจและการด าเนินงาน การควบคุมภายในส าหรับการใช้โปรแกรมระบบงานส่วนใหญ่เป็นไปตามระเบียบ             
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ าในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย ส าหรับสหกรณ์และ               
กลุ่มเกษตรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล พ.ศ. 2553 การใช้งานเรียบร้อยเป็นปัจจุบันและมี
การส ารองข้อมูลไว้อย่างเพียงพอ 
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 การจัดท าและน าเสนองบการเงิน สหกรณ์มีการบันทึกบัญชีส่วนใหญ่เป็นไปโดย 

ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ครบถ้วนและปัจจุบัน  มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน ถือใช้เป็นเอกสาร
หลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีได้ และสามารถจัดท างบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามระเบียบ             
นายทะเบียนสหกรณ์ 

1.2 ด้านการด าเนินธุรกิจ 
สหกรณ์จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2505  มีสมาชิก ณ วันสิ้นปีจ านวน 11,996 คน 

เพิ่ มขึ้ น จากปี ก่ อน  352 คน  มี ทุ นด าเนิ น งานทั้ งสิ้ น  12 ,450,208,795.21 บาท  เพิ่ มขึ้ นจากปี ก่ อนจ านวน                     
347,739,043.48 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.87 ในรอบปีสหกรณ์มีการด าเนินธุรกิจ 2 ด้าน ปริมาณธุรกิจรวมทั้งสิ้ น 
6,609,807,573.75 บาท ประกอบด้วยธุรกิจสินเชื่อ จ านวน  3,057,704,296.13 บาท  และรับฝากเงินจ านวน  
3,552,103,277.62 บาท มีรายได้รวมทั้งสิ้น 683,457,696.47 บาท และมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 352,973,288.11 บาท                   
จึงมีก าไรสุทธิจ านวน 330,484,408.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.61 ของยอดรายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจาก                   
การลงทุน ก าไรสุทธิเพิ่มข้ึนจากปีก่อน จ านวน 1,374,817.42 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.42 

2. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน 
2.1 ความเพียงพอของเงินทุน 

      สหกรณ์มีทุนด าเนินงาน ณ.วันสิ้นปีทางบัญชี จ านวน 12,450,208,795.21 บาท เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนจ านวน  347,739,043.48  บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.87 ทุนด าเนินงานส่วนใหญ่เป็นทุนภายในซึ่งเป็นทุน
ของสหกรณ์ร้อยละ  32.63  และเงินรับฝากจากสมาชิกร้อยละ  45.36  และมีทุนภายนอกจากเงินรับฝากสหกรณ์อื่น 
ร้อยละ 14.99 และอื่น ๆ ร้อยละ  7.02 ดังนั้น หากพิจารณาถึงความเข้มแข็งและเพียงพอต่อความเสี่ยงของเงินทุน 
นับว่าสหกรณ์มีความเสี่ยงต่อเจ้าหนี้ของสหกรณ์  เนื่องจากมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุน 2.06 เท่า โดยมีทุนส ารองต่อ               
สินทรัพย์ทั้งสิ้น 0.04 เท่า แสดงว่าทุนของสหกรณ์ไม่สามารถคุ้มครองหนี้ได้ทั้งจ านวน ดังนั้นคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ยังสามารถที่จะพิจารณาระดมเงินทุน ซึ่งเป็นการจัดหาเงินทุนที่มีต้นทุนที่ต่ ากว่าและมีความเสี่ยงน้อยกว่าการ
จัดหาเงินจากแหล่งภายนอก 

2.2 ด้านคุณภาพสินทรัพย ์
สหกรณ์ ได้น าทุนด าเนินงานที่มีอยู่ ไปลงทุนในเงินให้กู้ยืมเป็นส่วนใหญ่ถึง จ านวน      

11,958.45 ล้านบาท  ร้อยละ 96.05 ของทุนด าเนินงานทั้งสิ้น  ลงทุนในลูกหนี้ระยะสั้น จ านวน 51.45 ล้านบาท       
ร้อยละ 0.41 เงินสดและเงินฝากธนาคาร จ านวน 293.76 ล้านบาท ร้อยละ 2.36  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และ               
สิทธิการใช้ซอฟแวร์จ านวน 83.92 ล้านบาท ร้อยละ 0.68 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ  จ านวน 1.48 ล้านบาท ร้อยละ               
0.01 เงินลงทุนระยะยาว จ านวน 59.77 ล้านบาท ร้อยละ 0.48 และอื่น ๆ จ านวน 1.38 ล้านบาท ร้อยละ 0.01  
สหกรณ์มีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์อยู่ท่ีร้อยละ 2.87 ต่ ากว่าปีก่อนซึ่งอัตราเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 5.80 
  สหกรณ์น าสินทรัพย์ที่มีอยู่ไปใช้ในการด าเนินงานเพื่อก่อให้เกิดรายได้ 0.06 รอบ เท่ากับปีก่อน     
และในขณะเดียวกันสินทรัพย์ที่มีอยู่ได้น าไปสร้างผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ 2.69 อย่างไรก็ตามคุณภาพของ
สินทรัพย์ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการลูกหนี้ที่เป็นสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของสหกรณ์เป็นส าคัญ  คณะกรรมการด าเนินการ
ควรพิจารณาหากลยุทธใ์นการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีมีอยู่ให้มากขึ้นและเกิดผลตอบแทนสูงสุด 
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2.3 ขีดความสามารถในการบริหาร 
สหกรณ์ ด าเนินธุรกิจ 2 ด้ าน มีมูลค่ าธุรกิจรวมทั้ งสิ้น   6,609,807,573.75  บาท มีอัตรา               

การเติบโตของธุรกิจลดลงร้อยละ 19.84 โดยเป็นการรับฝากมากที่สุดร้อยละ 53.74 รองลงมาเป็นการให้เงินกู้ร้อยละ            
46.26 มีรายละเอียดการด าเนินธุรกิจ ดังนี้   
                               (1)  ธุรกิจสินเชื่อ 

สหกรณ์ ให้บริการเงินกู้ประเภทฉุกเฉิน  สามัญ  และพิ เศษแก่สมาชิกในระหว่าง ปีสหกรณ์               
ให้เงินกู้แก่สมาชิกประเภทเงินกู้ฉุกเฉิน จ านวน 134,885,400 บาทเงินกู้ประเภทสามัญ จ านวน 2,893,418,896.13 บาท          
และเงินกู้ประเภทพิเศษ จ านวน 29,400,000 บาท รวมให้เงินกู้ทั้งสิ้น 3,057,704,296.13 บาท (เฉลี่ยเดือนละ 254.81            
ล้ านบาท) ลดลงจากปีก่อนซึ่ งให้ กู้ จ านวน  4,650,906,302.76 บาท ลดลงจ านวน   1,593,202 ,006.63  บาท หรือ                 
ลดลงร้อยละ 34 .26 โดยส่วนใหญ่มี เอกสารหลักฐานสัญญาเงินให้กู้และเอกสารการค้ าประกันประกอบการเป็นหนี้ ไว้            
ครบถ้วนสมบรูณ์  มีการพิ จารณาอนุมัติ จากคณะกรรมการด าเนินการครบถ้วนการปฏิบัติ งานโดยรวมเป็นไปตาม                 
ระเบียบที่ก าหนด แต่อย่างไรก็ตาม ที่ เกี่ยวกับรายละเอียดการค้ าประกันสัญญาเงินกู้พิ เศษบางส่วนที่ ใช้หลักทรัพย์บ้าน             
และที่ดินค้ าประกันยังไม่ได้จัดท าประกันภัยส าหรับโรงเรือนไว้ ซึ่งตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2561            
หมวด 5 หลักประกันส าหรับเงินกู้  ข้อ 4 การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ซึ่ งมีทั้ งที่ดินและโรงเรือนรวมกัน ส าหรับ             
โรงเรือนนั้นจะต้องท าประกันไว้ตามจ านวนและระยะเวลาที่สหกรณ์ เห็นสมควรโดยระบุให้ สหกรณ์ เป็นผู้รับประโยชน์                 
ในการประกันทรัพย์สิน เพื่อป้องความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นถ้ามีความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือน  

ณ วันสิ้นปีมีลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้คงเหลือจ านวน 11,958,453,725.89 บาท 
และมีดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ จ านวน 1,476,429.62 บาท  

สห กรณ์ มี ลู กห นี้ อื่ น ซึ่ งมี มู ล ห นี้ เกิ ด จ ากการกู้ เงิ น ขอ งสห กรณ์  ป ระกอบ ด้ วย  ลู กห นี้                          
ขาดสมาชิกภาพ จ านวน 53,693,173.48 บาท ลูกหนี้ ด าเนินคดีจ านวน 152,219.53 บาท และลูกหนี้ ตามค าพิพากษา                    
จ านวน  5,403,978.92 บาท ซึ่ งได้ตั้ งค่ าเผื่ อหนี้ สงสัยจะสูญ  ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพจ านวน 2,247,364.92 บาท ลู กหนี้              
ด าเนินคดีจ านวน 152,219.53 บาท และลูกหน้ีตามค าพิพากษาจ านวน 5,403,978.92 บาท รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ านวน 
7,803,563.37 บาท 
   ในระหว่างปี คณ ะกรรมการด า เนิ นการชุดที่  59 ครั้ งที่  2/2563 (นั ดพิ เศษ ) เมื่ อวันที่  4            
เมษายน 2563 มีมติ ให้ความช่วยเหลือตามมาตรการฯโครงการพักช าระหนี้ต้นเงินให้สมาชิกเป็นระยะเวลา 6 เดือน                
ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม 2563 และมติคณ ะกรรมการชุดที่  59 ครั้งที่  10/2563 เมื่อวันที่  26 สิงหาคม              
2563 ขยายเวลาพักช าระหนี้ต้นเงินให้สมาชิกถึงเดือนธันวาคม 2563 และให้สมาชิกที่ยังไม่ เคยเข้าร่วมโครงการพัก               
ช าระหนี้ต้นเงินอีกเป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกันยายน ถึงเดือนธันวาคม 2563 

 สหกรณ์ มี ลู กหนี้ เงิน กู้ ที่ เข้ าร่ วมมาตรการฯ  คงเหลื อ  ณ  วันสิ้ นปี ท างบัญ ชี  เป็ นลู กหนี้                  
เงินกู้สามัญครั้งที่  1  จ านวน 1,677  ราย (1,677  สัญญา) เป็นเงิน  3 ,119,258,588 .54 บาท ครั้งที่  2 จ านวน 58 ราย                
(58 สัญญา) เป็นเงิน 108,351,128.47 บาทรวมทั้งสิ้น 1,735 ราย (1,735 สัญญา) เป็นเงิน 3,227,609,717.01 บาท 

(2)  ธุรกิจเงินรับฝาก 
                               สหกรณ์ รับฝากเงินในระหว่างปีสหกรณ์  จ านวน  3,552 ,103,277.62 บาท ( เฉลี่ยเดือนละ       
296.01 ล้านบาท )  ลดลงจากปีก่อนซึ่งรับฝาก 3,594,631,148.82 บาท ลดลงจ านวน  42 ,527 ,871.20 บาท ลดลง                
ร้อยละ 1.18  โดยรับฝากจากสมาชิกร้อยละ 84.43 และรับฝากจากสหกรณ์อื่นร้อยละ 15.57 มีดอกเบี้ยจ่ายคิดเป็น               
ร้อยละ 37.02  ของรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน การรับฝากและจ่ายคืนเงินฝากเป็นไปตามระเบียบ                
ว่าด้วยเงินรับฝากของสหกรณ์  ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์   

ณ วันสิ้นปีมีเงินรับฝากจากสมาชิก จ านวน 5,647,655,552.57 บาท  และเงินรับฝากจาก 
สหกรณ์อื่นจ านวน 1,866,318,609.81 บาท รวมทั้งสิ้น 7,513,974,162.38 บาท 

หน้าที่ 3 
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2.3 การท าก าไร 

สหกรณ์ มี รายได้ รวมทั้ งสิ้ น    683,457,696.47  บาท   และมี ค่ าใช้ จ่ ายทั้ งสิ้ น                  
352,973,288.11 บาท จึงมีก าไรสุทธิจ านวน 330,484,408.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.61 ของยอดรายได้ดอกเบี้ย            
และผลตอบแทนจากการลงทุน ก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 1,374,817.42 บาท อัตราการเติบโตของก าไร
เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.42 ถ้าพิจารณาด้านความสามารถในการท าก าไรแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีความสามารถในการท า             
ก าไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายลดลงจากปีก่อน 

2.4 สภาพคล่อง 
สหกรณ์มีสัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน 0.19 เท่า ต่ ากว่าปีก่อนซึ่งมี

สัดส่วนอยู่ที่ 0.22 เท่า ดังนั้น สภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์จึงขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการลูกหนี้ของสหกรณ์               
เป็นส าคัญ หากพิจารณาส่วนประกอบของหนี้สินหมุนเวียนแล้ว ส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากร้อยละ 90.91  
   ดังนั้น สหกรณ์ควรบริหารจัดการด้านเงินรับฝากให้ทันต่อสถานการณ์ รวมท้ังการสร้าง
ความเชื่อมั่นศรัทธาของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ เพื่อป้องกันเงินไหลออกจากการถอนเงินฝากของสมาชิกผู้ฝากเงินกับ
สหกรณ์ ซึ่งถ้าหากมีการถอนเงินพร้อมกันในคราวเดียวกัน ก็อาจส่งผลถึงสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ได้ 

2.5 ผลกระทบของธุรกิจ 
ผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ย  การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราดอกเบี้ยในอนาคต                      

อาจมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ เนื่องจากแหล่งเงินทุนของสหกรณ์มาจากการกู้ยืมและเงินรับฝาก
ค่อนข้างมาก ถ้าหากอัตราดอกเบี้ยภายนอกมีการปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลง สหกรณ์ก็จะต้องพิจารณาปรับเปลี่ยน              
นโยบายการบริหารเงินอย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ที่ผันแปรไป เพื่อรักษาความสามารถในการท าก าไรและ  
รักษาแหล่งเงินทุนไว้ 
 
 
 
                                                     ลงชื่อ ............................................    
               (นายกฤษณพัฒน์  บุบผา) 

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
 
 
บริษัท เคบี ออดิท เซอร์วิส จ ากัด 
87/585 หมู่ท่ี 6 หมู่บ้านภัสสร 7 
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต าบลบางรักใหญ่ 
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 
โทร.06-2565-6474 
โทรสาร 0-3291-8075 
วันที่ 6 ธันวาคม 2563 
 
 

หน้าที่ 4      
 

ปี 2563 ปี 2562
หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 293,764,086.73          260,139,224.61        
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน - สุทธิ 4 1,235,637,045.63       1,400,445,607.81     
ลูกหน้ีระยะส้ัน - สุทธิ 5 51,445,808.56            35,405,478.95         
ดอกเบ้ียเงินให้กู้ค้างรับ-สุทธิ 6 1,476,429.62             1,111,203.44           
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 7 1,201,436.40             1,339,237.13           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,583,524,806.94      1,698,440,751.94    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 3 59,767,500.00            60,642,500.00         
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 4 10,722,816,680.26      10,265,770,477.88    
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 8 83,906,898.01            77,297,994.31         
สิทธิการใช้ซอฟแวร์ 12,840.00                 24,872.60               
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 9 180,070.00                293,155.00              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 10,866,683,988.27    10,404,028,999.79  
รวมสินทรัพย์ 12,450,208,795.21    12,102,469,751.73  

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี  30  พฤศจิกายน   2563
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ปี 2563 ปี 2562
หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 293,764,086.73          260,139,224.61        
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน - สุทธิ 4 1,235,637,045.63       1,400,445,607.81     
ลูกหน้ีระยะส้ัน - สุทธิ 5 51,445,808.56            35,405,478.95         
ดอกเบ้ียเงินให้กู้ค้างรับ-สุทธิ 6 1,476,429.62             1,111,203.44           
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 7 1,201,436.40             1,339,237.13           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,583,524,806.94      1,698,440,751.94    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 3 59,767,500.00            60,642,500.00         
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 4 10,722,816,680.26      10,265,770,477.88    
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 8 83,906,898.01            77,297,994.31         
สิทธิการใช้ซอฟแวร์ 12,840.00                 24,872.60               
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 9 180,070.00                293,155.00              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 10,866,683,988.27    10,404,028,999.79  
รวมสินทรัพย์ 12,450,208,795.21    12,102,469,751.73  

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี  30  พฤศจิกายน   2563
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ปี 2563 ปี 2562
หมายเหตุ บาท บาท

หน้ีสินและทุนของสหกรณ์
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 10 417,449,005.22          597,500,000.00        
ส่วนของหน้ีสินไม่หมุนเวียนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 13 329,170,000.00          537,840,000.00        
เงินรับฝาก 11 7,513,974,162.38       6,532,116,160.45     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12 4,735,429.48             5,145,040.74           

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 8,265,328,597.08      7,672,601,201.19    
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว 13 92,750,000.00            498,522,500.00        
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 14 29,751,453.95            27,735,476.62         

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 122,501,453.95        526,257,976.62      
รวมหน้ีสิน 8,387,830,051.03      8,198,859,177.81    

ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท) 3,227,952,770.00       3,114,735,340.00     
ทุนส ารอง 446,153,716.09          405,791,343.25        
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ 15 56,622,849.73            51,534,299.73         
ก าไรจากเงินลงทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน 1,165,000.00 2,440,000.00
ก าไรสุทธิประจ าปี 330,484,408.36          329,109,590.94        
                    รวมทุนของสหกรณ์ 4,062,378,744.18      3,903,610,573.92    
                    รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ์ 12,450,208,795.21    12,102,469,751.73  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

วันท่ี  6  ธันวาคม  2563

( นายณรินทร์  ช านาญดู)
ประธานกรรมการ

(นายวีระชัย บุญอยู่)
เลขานุการ
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บาท % บาท %
รายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้ 675,446,087.45     99.35     685,287,059.98     99.32     
ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 1,652,570.06        0.24      1,907,648.28        0.28      
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 2,804,674.46        0.41      2,775,061.43        0.40      

รวมรายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 679,903,331.97   100.00  689,969,769.69   100.00  
ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียและเงินลงทุน

ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก 251,692,248.47     37.02     226,486,173.88     32.83     
ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้ยืมระยะส้ัน 16,549,347.01       2.43      25,114,085.32       3.64      
ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว 26,429,696.93       3.89      56,096,736.57       8.13      

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียและเงินลงทุน 294,671,292.41   43.34    307,696,995.77   44.60    
หัก หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ

หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีเงินให้กู้ (2,328,739.78) (0.34) 979,833.38 0.14      
หน้ีสงสัยจะสูญ - ดอกเบ้ียเงินให้กู้ค้างรับ (294,377.14) (0.05) 212,838.29 0.03      

รวมหน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ (2,623,116.92) (0.39) 1,192,671.67 0.17
รายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 387,855,156.48   57.05    381,080,102.25   55.23    
บวก  รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย

ดอกเบ้ียรับจากลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 3,005,764.69        0.44      2,481,146.23        0.36      

ดอกเบ้ียรับจากลูกหน้ีด าเนินคดี 8,690.07 0.00      37,500.00 0.01      
ดอกเบ้ียรับจากลูกหน้ีตามค าพิพากษา 83,953.00            0.01      798,686.25           0.11      
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 65,400.00            0.01      85,500.00             0.01      
เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ 219,856.74           0.03      452,388.16           0.07      
รายได้อ่ืน 170,700.00           0.03      12,750.00             0.00      
รายได้จากร้านค้า 0.00 0.00 300,000.00           0.04      

รวมรายได้อ่ืน 3,554,364.50      0.52     4,167,970.64       0.60     

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  30 พฤศจิกายน  2563

ปี 2562ปี 2563
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บาท % บาท %
หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ี
เงินเดือน 9,690,120.00        1.43      8,867,880.00        1.29      
ค่าล่วงเวลา 28,400.00            0.00      9,000.00              0.00      
ค่าจ้างลูกจ้าง 639,120.00           0.09      564,120.00           0.08      
บ าเหน็จเจ้าหน้าท่ี 2,185,390.00        0.32      1,817,900.00        0.26      
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมเจ้าหน้าท่ี 130,602.00           0.02      182,121.77           0.03      
เงินสมทบกองทุนทดแทนและประกันสังคม 146,530.00           0.02      172,000.00           0.02      
ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าท่ี 156,737.00           0.02      169,147.00           0.02      
เงินชดเชยตามกฏหมาย 684,610.00           0.10      200,100.00           0.03      
เงินสมทบกองทุนเงินยังชีพเจ้าหน้าท่ี 1,000,000.00        0.15      1,007,000.00        0.15      

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์
ค่าเส่ือมราคา 949,906.30           0.14      1,058,821.76        0.16      
ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ซอฟแวร์ 12,032.60            0.00      27,020.00             0.00      
ค่าปรับปรุงส านักงานตัดจ่าย 153,085.00           0.02      153,085.00           0.02      
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 24,610.00             0.00      
ค่าบ ารุงรักษาและพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 160,500.00           0.02      150,715.00           0.02      
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 63,008.42            0.01      77,004.47             0.01      
ค่าวัสดุเช้ือเพลิง 66,882.50            0.01      89,858.10             0.01      
ค่าเบ้ียประกันภัย 108,029.45           0.02      109,432.11           0.02      

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสมาชิก
ค่าตอบแทนสมาชิกวันประชุมใหญ่ 20,636,200.00       3.04      19,680,500.00       2.85      
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการสมาชิก 10,000,000.00       1.47      10,000,000.00       1.45      
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมส าหรับสมาชิก 414,178.00           0.06      659,188.50           0.10      
ค่าใช้จ่ายโครงการกิจกรรมทัศนศึกษาส าหรับสมาชิก 696,900.00           0.10      500,000.00           0.07      
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสมาชิกยึดการด าเนินชีวิตฯ 124,555.00           0.02      0.00 0.00

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน
ค่าเบ้ียประชุมกรรมการ 628,800.00           0.09      633,600.00           0.09      
ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะ 2,754,125.00        0.41      2,622,500.00        0.38      
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงาน 448,510.00           0.07      438,000.00           0.07      
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรม 364,497.00           0.05      342,840.00           0.05      

ปี 2563 ปี 2562
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บาท % บาท %
หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน
ค่าตอบแทน 1,883,861.00        0.28      1,884,695.00        0.27      
ค่ารับรอง 2,179,100.00        0.32      2,104,059.00        0.31      
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 676,551.19           0.10      702,208.50           0.10      
ค่าพิมพ์วาระประชุมใหญ่และวารสาร 188,960.00           0.03      188,215.00           0.03      
ค่าวัสดุส้ินเปลือง 93,956.97            0.01      108,059.00           0.02      
ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 665,205.00           0.10      428,433.00           0.06      
ค่าตรวจสอบกิจการ 210,000.00           0.03      210,000.00           0.03      
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 140,000.00           0.02      140,000.00           0.02      
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 1,197,170.33        0.18      1,470,834.46        0.21      
ค่าใช้จ่ายการด าเนินคดี 185,982.20           0.03      301,411.42           0.04      
ค่าใช้จ่ายโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 226,816.00           0.03      279,070.00           0.04      
ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาหน่วยงานการหักเงินฯ 90,000.00            0.01      45,000.00             0.01      
ค่าใช้จ่ายโครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน 500,000.00           0.07      350,856.00           0.05      
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการออม 298,200.00           0.04      539,100.00           0.08      
หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ
  หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีตามค าพิพากษา (627,166.27) (0.09) (2,207,913.97) (0.32)
  หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 753,379.82 0.11      77,131.36 0.01      
  หน้ีสงสัยจะสูญ - ลูกหน้ีด าเนินคดี 152,219.53 0.02      (634,062.31) (0.09)
  หน้ีสงสัยจะสูญ - ดอกเบ้ียลูกหน้ีตามค าพิพากษาค้างรับ (160,424.10) (0.02) 156,286.43           0.02      
  หน้ีสงสัยจะสูญ - ดอกเบ้ียลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพค้างรับ 19,892.61 0.00      438,655.35 0.06      
  หน้ีสงสัยจะสูญ - ดอกเบ้ียลูกหน้ีด าเนินคดีค้างรับ 8,690.07 0.00      0.00 0.00
รวมค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 60,925,112.62     8.96     56,138,481.95     8.13     

ก าไรสุทธิ 330,484,408.36   48.61    329,109,590.94   47.70    

ปี 2563 ปี 2562
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ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรสุทธิ 330,484,408.36       329,109,590.94      
รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงินสด
จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ 949,906.30              1,058,821.76           
หน้ีสงสัยจะสูญ (2,476,525.26) (977,231.47)
ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ซอฟแวร์ 12,032.60                27,020.00               
ค่าปรับปรุงส านักงานตัดจ่าย 153,085.00              153,085.00             
ส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าท่ี 2,185,390.00            1,817,900.00           
ส ารองเงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 684,610.00              200,100.00             
ค่าเบ้ียประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 39,829.70                41,084.51               
ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมสหกรณ์จ่ายล่วงหน้า 0.00 147,125.00             
ดอกเบ้ียต๋ัวสัญญาใช้เงินค้างจ่าย 13,273.97                107,373.70             
ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมค้างจ่าย 37,723.60                135,588.64             
ดอกเบ้ียเงินรับฝากค้างจ่าย 222,789.03              919,891.20             
ดอกเบ้ียเงินให้กู้ค้างรับ (1,476,429.62)           (1,405,580.58)          
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารค้างรับ (68,165.17) (16,091.88)
ดอกเบ้ียหุ้นกู้บมจ.ซีพี ออลล์ค้างรับ (657,191.78) (657,191.78)
ดอกเบ้ียลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพค้างรับ (281,339.05) (487,309.17)
ดอกเบ้ียลูกหน้ีด าเนินคดีค้างรับ (8,690.07) 0.00
ดอกเบ้ียลูกหน้ีตามค าพิพากษาค้างรับ 0.00 (515,117.62)
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป 676,551.19              702,208.50             

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง 330,491,258.80 330,361,266.75
ในสินทรัพย์และหน้ีสินด าเนินงาน
สินทรัพย์ด าเนินงาน

เงินสดรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์ 0.00 99,600,000.00         
เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน (134,885,400.00)        (222,041,130.00)       
เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน 162,810,513.24         211,198,318.83        

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  30 พฤศจิกายน 2563
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ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

สินทรัพย์ด าเนินงาน
เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินกู้สามัญ (2,893,418,896.13)      (4,392,009,172.76)    
เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินกู้สามัญ 2,568,727,060.55       3,717,695,375.90     
เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินกู้พิเศษ (29,400,000.00)          (36,856,000.00)        
เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินกู้พิเศษ 10,523,255.41           8,104,370.92           
เงินสดจ่ายลูกหน้ีอ่ืน (1,602,711,501.23)      (280,999.19)            
เงินสดรับจากลูกหน้ีอ่ืน 1,612,127,305.05       11,427,098.86         
เงินสดจ่ายเงินยืมทดรอง  (12,167,600.00)          (6,850,500.00)          
เงินสดรับจากเงินยืมทดรอง  12,167,600.00           6,850,500.00           
เงินสดจ่ายเงินรอการช าระ (22,938.84)               (567,261.71)            
เงินสดรับจากเงินรอการช าระ 22,938.84                567,261.71             
เงินสดจ่ายซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ (530,882.19)              (873,327.00)            
เงินสดจ่ายค่าเบ้ียประกันภัยจ่ายล่วงหน้า (36,700.01)               (39,829.70)              
เงินสดรับจากดอกเบ้ียเงินให้กู้ค้างรับ 1,405,580.58            4,763,764.07           
เงินสดรับจากดอกเบ้ียหุ้นกู้บมจ.ซีพี ออลล์ค้างรับ 657,191.78               657,191.78             
เงินสดรับจากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารค้างรับ 16,091.88                30,531.50               
เงินสดรับจากดอกเบ้ียลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพค้างรับ 109,958.52               31,172.99               
เงินสดรับจากดอกเบ้ียลูกหน้ีตามค าพิพากษาค้างรับ 160,424.10 358,831.19
เงินสดจ่ายเงินปันผลเงินเฉล่ียคืนคลาดเคล่ือน 0.00 (192,563.25)            

หน้ีสินด าเนินงาน
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียต๋ัวสัญญาใช้เงินค้างจ่าย (107,373.70)              (70,410.07)              
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียเงินกู้ยืมค้างจ่าย (135,588.64)              (108,179.07)            
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียเงินรับฝากค้างจ่าย (919,891.20)              (248,087.64)            
เงินสดรับจากกองทุนเงินยังชีพเจ้าหน้าท่ี 3,912,230.00 1,007,000.00
เงินสดจ่ายกองทุนเงินยังชีพเจ้าหน้าท่ี (1,006,956.00)           (1,006,956.00)          
เงินสดรับจากเงินรอจ่ายคืน 28,215,495.99           5,677,927.13           
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน (28,054,426.11)          (5,596,327.13)          
เงินสดรับจากเงินรอตรวจสอบ 2,067,774.53            1,090,222.20           
เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ (1,578,288.88)           (1,026,472.20)          
เงินสดรับจากภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 862,553.71               570,983.17             
เงินสดจ่ายภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย (732,913.06)              (570,983.17)            
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ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

หน้ีสินด าเนินงาน
เงินสดรับจากเงินชพค.-ชพส. 150,973.00               134,787.00             
เงินสดจ่ายเงินชพค.-ชพส. (150,973.00)              (134,787.00)            
เงินสดรับจากเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 12,771,740.00           12,079,660.00         
เงินสดจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก (12,771,740.00)          (12,079,660.00)        
เงินสดรับจากค่าเบ้ียประกันชีวิตกลุ่มรอน าส่ง 37,328,393.94           22,777,860.51         
เงินสดจ่ายค่าเบ้ียประกันชีวิตกลุ่มรอน าส่ง (37,292,084.44)          (22,806,242.92)        
เงินสดรับจากรายได้รอตัดบัญชี 110,500.00               84,000.00               
เงินสดจ่ายรายได้รอตัดบัญชี (110,500.00)              (84,000.00)              
เงินสดจ่ายค่าพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค้างจ่าย (337,050.00)              0.00
เงินสดจ่ายจากส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าท่ี (2,912,230.00) 0.00
เงินสดจ่ายเงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน (947,066.67) 0.00

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 24,407,839.82 (268,374,764.30)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซ้ือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (400,000.00) (602,500.00)
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดินอาคาร และอุปกรณ์ (3,568,310.00)           (57,519,084.00)        
เงินสดจ่ายซ้ืออาคารระหว่างก่อสร้าง (3,990,500.00) 0.00
เงินสดจ่ายเงินประกันการใช้ไฟฟ้า (40,000.00) (24,000.00)
เงินสดรับจากเงินประกันสัญญาจ้างเหมา 100,000.00 0.00
เงินสดจ่ายเงินประกันสัญญาจ้างเหมา 0.00 (30,000.00)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (7,898,810.00) (58,175,584.00)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 720,363,344.44         954,512,120.57       
เงินสดจ่ายช าระหน้ีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (720,363,344.44)        (954,512,120.57)       
เงินสดรับจากต๋ัวสัญญาใช้เงิน 992,500,000.00         2,342,500,000.00     
เงินสดจ่ายช าระหน้ีต๋ัวสัญญาใช้เงิน (1,352,500,000.00)      (2,342,500,000.00)    
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม 200,000,000.00         1,000,602,500.00     
เงินสดจ่ายช าระหน้ีเงินกู้ยืม (634,493,494.78)        (1,465,104,000.00)    
เงินสดรับจากเงินรับฝาก 3,552,103,277.62       3,594,631,148.82     
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก (2,570,245,275.69)      (2,718,566,716.52)    
เงินสดจ่ายค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ (30,000.00)               (30,000.00)              

ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเงินปันผล (180,695,635.75)        (166,041,698.50)       
เงินสดจ่ายเงินเฉล่ียคืน (84,832,019.10)          (70,496,174.00)        
เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าท่ี (7,997,000.00)           (7,100,000.00)          
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น 179,397,870.00         216,218,370.00        
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น (66,180,440.00)          (42,763,620.00)        
เงินสดรับจากกองทุนสวัสดิการส าหรับสมาชิก 10,000,000.00           10,000,000.00         
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ (3,146,050.00)           (3,189,400.00)          
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิก (11,578,300.00)          (16,015,400.00)        
เงินสดจ่ายกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือท าศพ (716,000.00)              0.00
เงินสดจ่ายกองทุนสวัสดิการส าหรับสมาชิกอาวุโส (2,155,000.00)           0.00
เงินสดจ่ายกองทุนสวัสดิการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (341,100.00)              0.00
เงินสดจ่ายทุนจัดต้ังส านักงานเสริมสร้าง (1,975,000.00)           (129,155.00)            

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 17,115,832.30 332,015,854.80
เงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 33,624,862.12 5,465,506.50
เงินสด ณ วันต้นปี 260,139,224.61 254,673,718.11
เงินสด ณ วันส้ินปี 293,764,086.73 260,139,224.61
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ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายเงินปันผล (180,695,635.75)        (166,041,698.50)       
เงินสดจ่ายเงินเฉล่ียคืน (84,832,019.10)          (70,496,174.00)        
เงินสดจ่ายเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าท่ี (7,997,000.00)           (7,100,000.00)          
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น 179,397,870.00         216,218,370.00        
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น (66,180,440.00)          (42,763,620.00)        
เงินสดรับจากกองทุนสวัสดิการส าหรับสมาชิก 10,000,000.00           10,000,000.00         
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ (3,146,050.00)           (3,189,400.00)          
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิก (11,578,300.00)          (16,015,400.00)        
เงินสดจ่ายกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือท าศพ (716,000.00)              0.00
เงินสดจ่ายกองทุนสวัสดิการส าหรับสมาชิกอาวุโส (2,155,000.00)           0.00
เงินสดจ่ายกองทุนสวัสดิการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (341,100.00)              0.00
เงินสดจ่ายทุนจัดต้ังส านักงานเสริมสร้าง (1,975,000.00)           (129,155.00)            

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 17,115,832.30 332,015,854.80
เงินสดสุทธิเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 33,624,862.12 5,465,506.50
เงินสด ณ วันต้นปี 260,139,224.61 254,673,718.11
เงินสด ณ วันส้ินปี 293,764,086.73 260,139,224.61
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1. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ
- สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
- สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบ้ียตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา  ส่วนจ านวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบ้ียคูณด้วยจ านวนเงินต้น
  ท่ีค้างช าระตามระยะเวลาท่ีกู้ยืม
- สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดจากดอกเบ้ียเงินให้กู้ของลูกหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง จ านวน

  จ านวน 277,592.64  บาท ซ่ึงหากสหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบ้ียเงินให้กู้ของลูกหน้ีดังกล่าวแล้ว  จะท าให้

  สหกรณ์มีก าไรสุทธิประจ าปี จ านวน 330,762,001.00 บาท

- เงินลงทุนระยะยาว ท่ีเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงด้วยราคาทุน
  ส าหรับเงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ท้ังน้ี
  สหกรณ์รับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเป็นก าไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน โดยแสดงเป็นรายการ
  แยกต่างหากในส่วนทุนของสหกรณ์และรับรู้เป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่ายในงบก าไรชาดทุนเม่ือสหกรณ์ได้จ าหน่ายเงินลงทุนน้ัน
- สหกรณ์ต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดช้ันคุณภาพ
  ลูกหน้ีเงินกู้และการเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
- สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ / ของใช้ส้ินเปลืองตามราคาทุน
- ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดท้ังน้ี  ยกเว้นท่ีดิน
- สิทธิในการใช้ซอฟแวร์ต่าง ๆ ตัดจ่ายตามระยะเวลาของอายุการใช้งานหรือตามการเปล่ียนแปลงการใช้ซอฟแวร์ใหม่
- ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่ายเป็นรายปี ระยะเวลา 5 ปี
- ค่าซ่อมบ ารุง ค่าซ่อมแซม รวมท้ังการซ้ือมาเปล่ียนแทนส าหรับทรัพย์สินรายการย่อย ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้
  การต่อเติม หรือเพ่ิมเติมอาคารหรืออุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึงเงินสดในมือและ เงินฝากธนาคารทุกประเภท ท้ังน้ีรวมถึงเงินฝากธนาคารท่ีน าไปเป็น
   หลักทรัพย์ค้ าประกันหน้ีสินด้วย
 - สหกรณ์ไม่ปรับลดบัญชีค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตามมาตรการช่วยเหลือด้านหน้ีสินและการปรับโครงสร้างหน้ี
   ซ่ึงสหกรณ์ได้ต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไว้ก่อนเข้าร่วมมาตรการฯ จนกว่าจะได้รับช าระหน้ีจากลูกหน้ี
 - สหกรณ์บันทึกดอกเบ้ียเงินให้กู้แก่สมาชิกตามมาตรการช่วยเหลือด้านหน้ีสินและการปรับโครงสร้างหน้ี ท่ีเกิดข้ึน
   ในระหว่างปีท่ีมีการพักช าระหน้ีตามมาตรการให้ความช่วยเหลือ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  30 พฤศจิกายน 2563
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1. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ
- สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
- สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบ้ียตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา  ส่วนจ านวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบ้ียคูณด้วยจ านวนเงินต้น
  ท่ีค้างช าระตามระยะเวลาท่ีกู้ยืม
- สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดจากดอกเบ้ียเงินให้กู้ของลูกหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง จ านวน

  จ านวน 277,592.64  บาท ซ่ึงหากสหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบ้ียเงินให้กู้ของลูกหน้ีดังกล่าวแล้ว  จะท าให้

  สหกรณ์มีก าไรสุทธิประจ าปี จ านวน 330,762,001.00 บาท

- เงินลงทุนระยะยาว ท่ีเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงด้วยราคาทุน
  ส าหรับเงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม ท้ังน้ี
  สหกรณ์รับรู้การเปล่ียนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเป็นก าไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน โดยแสดงเป็นรายการ
  แยกต่างหากในส่วนทุนของสหกรณ์และรับรู้เป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่ายในงบก าไรชาดทุนเม่ือสหกรณ์ได้จ าหน่ายเงินลงทุนน้ัน
- สหกรณ์ต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดช้ันคุณภาพ
  ลูกหน้ีเงินกู้และการเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
- สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ / ของใช้ส้ินเปลืองตามราคาทุน
- ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดท้ังน้ี  ยกเว้นท่ีดิน
- สิทธิในการใช้ซอฟแวร์ต่าง ๆ ตัดจ่ายตามระยะเวลาของอายุการใช้งานหรือตามการเปล่ียนแปลงการใช้ซอฟแวร์ใหม่
- ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่ายเป็นรายปี ระยะเวลา 5 ปี
- ค่าซ่อมบ ารุง ค่าซ่อมแซม รวมท้ังการซ้ือมาเปล่ียนแทนส าหรับทรัพย์สินรายการย่อย ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้
  การต่อเติม หรือเพ่ิมเติมอาคารหรืออุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึงเงินสดในมือและ เงินฝากธนาคารทุกประเภท ท้ังน้ีรวมถึงเงินฝากธนาคารท่ีน าไปเป็น
   หลักทรัพย์ค้ าประกันหน้ีสินด้วย
 - สหกรณ์ไม่ปรับลดบัญชีค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีตามมาตรการช่วยเหลือด้านหน้ีสินและการปรับโครงสร้างหน้ี
   ซ่ึงสหกรณ์ได้ต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไว้ก่อนเข้าร่วมมาตรการฯ จนกว่าจะได้รับช าระหน้ีจากลูกหน้ี
 - สหกรณ์บันทึกดอกเบ้ียเงินให้กู้แก่สมาชิกตามมาตรการช่วยเหลือด้านหน้ีสินและการปรับโครงสร้างหน้ี ท่ีเกิดข้ึน
   ในระหว่างปีท่ีมีการพักช าระหน้ีตามมาตรการให้ความช่วยเหลือ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี  30 พฤศจิกายน 2563

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ประกอบด้วย ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

เงินสด 70,566.04               26,769.92              
เงินฝากธนาคาร
          กระแสรายวัน 15,960.99 6,433.89
          ออมทรัพย์ 206,032,367.96       175,288,366.69       
          ออมทรัพย์พิเศษ 5,785,724.20           4,066,386.58          
          ประจ า 81,859,467.54         80,751,267.53        

รวม 293,764,086.73      260,139,224.61     

3. เงินลงทุน ประกอบด้วย

มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาด
 - หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด(มหาชน) 51,165,000.00        50,000,000.00      52,440,000.00         50,000,000.00        
   บวก  ค่าเผ่ือการปรับมูลค่าเงินลงทุน 1,165,000.00        2,440,000.00          

รวม 51,165,000.00     52,440,000.00       

หุ้นกู้บมจ. ซีพี ออลล์
                สหกรณ์ลงทุนในหุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2557  ชุดท่ี 7  ครบก าหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2564  
จ านวน 1 ฉบับ ดังน้ี
 ท่ี                       เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้/เลขท่ีใบหุ้นกู้ วันท่ีออกใบหุ้นกู้ จ านวนหน่วยหุ้นกู้ จ านวนเงิน(บาท)
 1                        1CPA000008/00000000000008 22 ส.ค.57 50,000  หน่วย 50,000,000.00

รวม 50,000,000.00

ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

ราคาทุน ราคาทุน
เงินลงทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
   - หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 8,602,500.00           8,202,500.00          

รวม 8,602,500.00          8,202,500.00         
รวมเงินลงทุนระยะยาว 59,767,500.00        60,642,500.00       

บาท
ปี 2562ปี 2563

บาท
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4. เงินให้กู้ยืม-สุทธิ   ประกอบด้วย

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว
เงินให้กู้ยืม  - ปกติ
   ลูกหน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน 63,326,695.65 39,566.19 79,938,678.89 11,352,696.19
   ลูกหน้ีเงินกู้สามัญ 1,150,948,881.08    10,616,102,226.39   1,288,749,193.13     10,168,947,120.58   
   ลูกหน้ีเงินกู้พิเศษ 21,361,468.90 106,674,887.68     23,688,950.88 85,470,661.11        
            รวมเงินให้กู้ยืม - ปกติ 1,235,637,045.63 10,722,816,680.26 1,392,376,822.90 10,265,770,477.88 
เงินให้กู้ยืม  - ไม่ก่อให้เกิดรายได้
    ลูกหน้ีเงินกู้สามัญ 0.00 0.00 10,397,524.69         0.00
รวมเงินให้กู้ยืม - ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 0.00 0.00 10,397,524.69 0.00
          รวมเงินให้กู้ยืม 1,235,637,045.63 10,722,816,680.26 1,402,774,347.59 10,265,770,477.88
       หัก  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 0.00 0.00 2,328,739.78 0.00
           เงินให้กู้ยืม - สุทธิ 1,235,637,045.63 10,722,816,680.26 1,400,445,607.81 10,265,770,477.88
                 ในระหว่างปีคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 59 คร้ังท่ี 2/2563(นัดพิเศษ) เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2563 มีมติให้ความช่วยเหลือ

ตามมาตรการฯ โครงการพักช าระหน้ีต้นเงินให้สมาชิกเป็นระยะเวลา 6 เดือน ต้ังแต่เดือน พ.ค. ถึง ต.ค.2563 และมติคณะกรรมการด าเนินการ

ชุดท่ี 59 คร้ังท่ี 10/2563 เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2563 ขยายเวลาพักช าระหน้ีต้นเงินให้สมาชิกถึงเดือนธันวาคม 2563 และให้สมาชิกท่ียัง

ไม่เคยเข้าร่วมโครงการพักช าระหน้ีต้นเงินอีกเป็นระยะเวลา 4 เดือน ต้ังแต่เดือน ก.ย. ถึง ธ.ค.2563
                 สหกรณ์มีลูกหน้ีเงินกู้ท่ีเข้าร่วมมาตรการฯ คงเหลือ ณ วันส้ินปีทางบัญชี เป็นลูกหน้ีเงินกู้สามัญคร้ังท่ี 1 จ านวน 1,677 ราย
(1,677 สัญญา) เป็นเงิน 3,119,258,588.54 บาท และคร้ังท่ี 2 จ านวน 58 ราย(58 สัญญา) เป็นเงิน 108,351,128.47 บาท รวมท้ังส้ิน 
1,735 ราย(1,735 สัญญา) เป็นเงิน 3,227,609,717.01 บาท

5. ลูกหน้ี - สุทธิ  ประกอบด้วย

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว
ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ 53,693,173.48        0.00 36,618,464.86         0.00
ลูกหน้ีด าเนินคดี 152,219.53 0.00 0.00 0.00
ลูกหน้ีตามค าพิพากษา 5,403,978.92          0.00 6,031,145.19           0.00
ลูกหน้ีตัวแทนหักส่ง 0.00 0.00 280,999.19             0.00
                                 รวม 59,249,371.93       0.00 42,930,609.24        0.00
หัก  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 7,803,563.37          0.00 7,525,130.29           0.00
                              ลูกหน้ี - สุทธิ 51,445,808.56       0.00 35,405,478.95        0.00
                    ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญแยกเป็น ลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพ จ านวน 2,247,364.92  บาท
ลูกหน้ีด าเนินคดี จ านวน  152,219.53  บาท  และลูกหน้ีตามค าพิพากษา จ านวน 5,403,978.92  บาท

บาท
ปี 2563 ปี 2562
บาท

ปี 2563
บาท บาท

ปี 2562
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6. ดอกเบ้ียเงินให้กู้ค้างรับ-สุทธิ  ประกอบด้วย ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

ดอกเบ้ียเงินให้กู้ค้างรับ 1,476,429.62 1,405,580.58
หัก  ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 0.00 294,377.14

ดอกเบ้ียเงินให้กู้ค้างรับ-สุทธิ 1,476,429.62 1,111,203.44
7. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  ประกอบด้วย ปี 2563 ปี 2562

บาท บาท
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารค้างรับ 68,165.17               16,091.88              
ดอกเบ้ียหุ้นกู้บมจ.ซีพี ออลล์ค้างรับ 657,191.78             657,191.78             
เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 252,640.00             398,309.00             
เงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนคลาดเคล่ือน 0.00 192,563.25             
ค่าเบ้ียประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 36,700.01               39,829.70              
ดอกเบ้ียลูกหน้ีขาดสมาชิกภาพค้างรับ 676,867.79             505,487.26             
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 490,128.35             470,235.74             

186,739.44             35,251.52              
ดอกเบ้ียลูกหน้ีด าเนินคดีค้างรับ 8,690.07                 0.00
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 8,690.07                 0.00

0.00 0.00
ดอกเบ้ียลูกหน้ีตามค าพิพากษาค้างรับ 361,285.37             521,709.47             
หัก ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 361,285.37             521,709.47             

0.00 0.00
รวม 1,201,436.40          1,339,237.13         

8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ   ประกอบด้วย ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

ท่ีดิน 72,095,000.00         69,100,000.00        
อาคารส านักงาน 14,788,200.00         14,788,200.00        
อาคารโรงรถ 1,968,000.00           1,968,000.00          
ยานพาหนะ 2,308,227.20           2,308,227.20          
เคร่ืองใช้ส านักงาน 5,700,361.45           5,127,051.45          
อาคารระหว่างก่อสร้าง 4,180,500.00           190,000.00             
                      รวม 101,040,288.65       93,481,478.65        
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม 17,133,390.64         16,183,484.34        

                      ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 83,906,898.01        77,297,994.31       
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จ านวน 9,593,376.59 บาท ค่าเส่ือมราคาสะสม- อาคารโรงรถ จ านวน 798,826.30  บาท ค่าเส่ือมราคาสะสม-ยานพาหนะ 
จ านวน 2,308,223.20 บาท และค่าเส่ือมราคาสะสม-เคร่ืองใช้ส านักงาน จ านวน 4,432,964.55 บาท                                 

9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน   ประกอบด้วย ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

ค่าปรับปรุงส านักงานรอตัดจ่าย 116,070.00             269,155.00             
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า 64,000.00               24,000.00              

รวม 180,070.00            293,155.00           

10.เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน  ประกอบด้วย ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

เงินกู้ยืมระยะส้ัน 179,949,005.22 0.00
ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 237,500,000.00 597,500,000.00

รวมเงินกู้ยืม 417,449,005.22      597,500,000.00

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
          สหกรณ์ท าสัญญาก าหนดวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ดังน้ี

สาขา วงเงินกู้ ยอดคงเหลือ หลักประกัน
1. ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) กาญจนบุรี 20,000,000.00       - ไม่มี - คณะกรรมการ/ผู้จัดการ
2. ธนาคารธนชาต  จ ากัด(มหาชน) กาญจนบุรี 79,000,000.00       - ไม่มี - เงินฝากประจ า

เงินกู้ยืมระยะส้ัน
                 ระหว่างปีสหกรณ์กู้ยืมเงินจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด วงเงินกู้จ านวน  200,000,000.00  บาท  
อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.30  ต่อปี ช าระคืนงวดท่ี 1-11 ส่งคืนเงินต้นงวดละ 1 % งวดท่ี 12 ช าระเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียคืนท้ังหมด
โดยมีคณะกรรมการด าเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค้ าประกัน ณ วันส้ินปีคงเหลือจ านวน 179,949,005.22   บาท

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน
            สหกรณ์มีข้อตกลงกู้เงินกับธนาคารโดยออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน โดยมีการจ าน าหุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)
คร้ังท่ี 2/2557 ชุดท่ี 7  ครบก าหนดไถ่ถอน ปี พ.ศ.2564  จ านวน 50,000  หน่วย มูลค่าหน่วยละ 1,000.00  บาท เลขท่ีใบหุ้นกู้   
00000000000008  จ านวน 50,000,000.00 บาท เป็นหลักประกัน ณ วันส้ินงวดบัญชีมีต๋ัวสัญญาใช้เงินท่ียังไม่ถึงก าหนดช าระ ดังน้ี 
        -   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี วงเงินกู้ จ านวน  47,500,000.00  บาท
    ท่ี                         เลขท่ี วันท่ีออกต๋ัว วันครบก าหนด จ านวนเงิน(บาท) อัตราดอกเบ้ีย
    1.                       44/2563          14 ส.ค.63 11 ธ.ค.63 47,500,000.00 2.55%

47,500,000.00

ช่ือธนาคาร

        ค่าเส่ือมราคาสะสม ปี 2563 จ านวน 17,133,390.64 บาท ประกอบด้วยค่าเส่ือมราคาสะสม-อาคารส านักงาน 
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            สหกรณ์มีข้อตกลงกู้เงินกับธนาคาร  โดยมีคณะกรรมการด าเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค้ าประกัน การเบิกเงินกู้

แต่ละคร้ังสหกรณ์จะต้องออกต๋ัวสัญญาใช้เงินให้กับธนาคาร   ณ วันส้ินงวดบัญชีมีต๋ัวสัญญาใช้เงินท่ียังไม่ถึงก าหนดช าระ  ดังน้ี  

        -   ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากาญจนบุรี วงเงินกู้ จ านวน  650,000,000.00  บาท

    ท่ี                         เลขท่ี วันท่ีออกต๋ัว วันครบก าหนด จ านวนเงิน(บาท) อัตราดอกเบ้ีย
    1.               0004425630003         25 ก.ย.63 23 ธ.ค.63 40,000,000.00 3.25%
    2.               0004425630004    16 ต.ค.63 12 ก.พ.63 150,000,000.00 3.25%

รวม 190,000,000.00
รวมท้ังส้ิน 237,500,000.00

11.เงินรับฝาก  ประกอบด้วย ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

เงินรับฝาก-สมาชิก
         เงินรับฝากออมทรัพย์ 3,289,343,794.69     3,628,598,844.67    
         เงินรับฝากออมทรัพย์ ATM 1,110,799,353.23     397,687,089.92       
         เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 1 28,250,000.00         98,623,276.89        
         เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 2 68,675,667.58         51,389,667.58        
         เงินรับฝากออมทรัพย์เกษียณเป่ียมสุข 3 34,081,970.74         0.00
         เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ - มหามงคล 335,140,530.75       196,918,696.14       

         เงินรับฝากออมทรัพย์ - ค้ าประกันเงินกู้ สม. 761,054,609.25       734,840,805.20       

         เงินรับฝากออมทรัพย์ - ค้ าประกันเงินกู้ สช. 14,844,259.35         6,207,687.81          
         เงินรับฝากออมทรัพย์ - เงินประกันกลุ่ม สม. 3,035,626.10 5,679,032.46
         เงินรับฝากออมทรัพย์ - เงินประกันกลุ่ม สช. 1,740,247.46 993,057.24
         เงินรับฝากออมทรัพย์ - เงินประกันกลุ่ม ATM 689,493.42 86,120.04

รวม 5,647,655,552.57     5,121,024,277.95    
เงินรับฝาก-สหกรณ์อ่ืน
         เงินรับฝากออมทรัพย์ 1 173,889,995.74       211,091,882.50       
         เงินรับฝากออมทรัพย์ 2 342,428,614.07       0.00
         เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 1,350,000,000.00 1,200,000,000.00

รวม 1,866,318,609.81     1,411,091,882.50    
                                    รวมเงินรับฝาก 7,513,974,162.38    6,532,116,160.45   
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12.หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน ประกอบด้วย ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย 129,640.65             0.00
เงินรอจ่ายคืน 366,328.99             205,259.11             
เงินรอตรวจสอบ 1,367,375.47           877,889.82             
ค่าเบ้ียประกันชีวิตกลุ่มรอน าส่ง 2,598,297.77           2,561,988.27          
ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมค้างจ่าย 37,723.60               135,588.64             
ดอกเบ้ียต๋ัวสัญญาใช้เงินค้างจ่าย 13,273.97               107,373.70             
ดอกเบ้ียเงินรับฝากค้างจ่าย 222,789.03             919,891.20             
ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค้างจ่าย 0.00 337,050.00             

รวม 4,735,429.48          5,145,040.74         

เงินรอตรวจสอบ
              เป็นเงินโอนจากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี โดยท่ีไม่ทราบว่าเป็นของสมาชิกท่านใดเป็นผู้โอนเงิน
โดยทางสหกรณ์จะด าเนินการตรวจสอบว่าเป็นสมาชิกท่านใด และจะด าเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้กับสมาชิกน้ัน

13.เงินกู้ยืมระยะยาว     ประกอบด้วย
บาท บาท

ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 0.00 0.00 12,000,000.00 76,602,500.00
สอ.ครูกรมสามัญศึกษา จ ากัด(1) 9,600,000.00 0.00 67,200,000.00 9,600,000.00
สอ.ครูกรมสามัญศึกษา จ ากัด(2) 37,600,000.00 0.00 67,200,000.00 37,600,000.00
สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ ากัด 40,800,000.00 74,200,000.00 40,800,000.00 115,000,000.00
สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล จ ากัด(1) 100,200,000.00 18,550,000.00 100,200,000.00 118,750,000.00
สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล จ ากัด(2) 100,000,000.00 0.00 150,000,000.00 100,000,000.00
สอ.ครูสมุทรสาคร จ ากัด 20,770,000.00 0.00 50,040,000.00 20,770,000.00
สอ.ครูเพชรบุรี จ ากัด 20,200,000.00 0.00 50,400,000.00 20,200,000.00
                                 รวม 329,170,000.00 92,750,000.00 537,840,000.00 498,522,500.00

เงินกู้ยืมระยะยาว
            สหกรณ์กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ ากัด(1) เงินกู้จ านวน  200,000,000.00  บาท
อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.49  ต่อปี ช าระคืน 35  งวด ๆ ละ 5,600,000.00  บาท งวดสุดท้าย 4,000,000.00 บาท รวม 36  งวด 
วันเร่ิมช าระหน้ี 28 กุมภาพันธ์ 2561   ก าหนดช าระเสร็จส้ินภายใน 31  มกราคม 2564  โดยมีคณะกรรมการด าเนินการและ 
ผู้จัดการเป็นผู้ค้ าประกัน  ณ วันส้ินปีคงเหลือจ านวน 9,600,000.00   บาท

ปี 2562

ถึงก าหนดช าระ

ปี 2563

ถึงก าหนดช าระ
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            สหกรณ์กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จ ากัด(2) เงินกู้จ านวน  200,000,000.00  บาท
อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.80  ต่อปี ช าระคืน 35  งวด ๆ ละ 5,600,000.00  บาท งวดสุดท้าย 4,000,000.00 บาท รวม 36  งวด 
วันเร่ิมช าระหน้ี 31 กรกฎาคม 2561   ก าหนดช าระเสร็จส้ินภายใน 30 มิถุนายน 2564  โดยมีคณะกรรมการด าเนินการและ 
ผู้จัดการเป็นผู้ค้ าประกัน  ณ วันส้ินปีคงเหลือจ านวน 37,600,000.00   บาท
            สหกรณ์กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ ากัด เงินกู้จ านวน 200,000,000.00  บาท
อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.70   ต่อปี ช าระคืน 58  งวด ๆ ละ 3,400,000.00  บาท งวดสุดท้าย 2,800,000.00 บาท รวม 59  งวด
วันเร่ิมช าระหน้ี 30 พฤศจิกายน 2561   ก าหนดช าระเสร็จส้ินภายใน 30 กันยายน 2566 โดยมีคณะกรรมการด าเนินการและ 
ผู้จัดการเป็นผู้ค้ าประกัน ณ วันส้ินปีคงเหลือจ านวน  115,000,000.00   บาท
            สหกรณ์กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ ากัด (1) เงินกู้จ านวน 300,000,000.00  บาท
อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.20   ต่อปี ช าระคืน 36  งวด ๆ ละ 8,350,000.00  บาท งวดสุดท้าย 7,750,000.00 บาท รวม 36 งวด
วันเร่ิมช าระหน้ี 28 กุมภาพันธ์ 2562   ก าหนดช าระเสร็จส้ินภายใน 31 มกราคม 2565 โดยมีคณะกรรมการด าเนินการและ 
ผู้จัดการเป็นผู้ค้ าประกัน ณ วันส้ินปีคงเหลือจ านวน  118,750,000.00   บาท
            สหกรณ์กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จ ากัด (2) เงินกู้จ านวน 300,000,000.00  บาท
อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 3.20 ต่อปี ช าระคืน 24  งวด ๆ ละ 12,500,000.00  บาท รวม 24 งวด วันเร่ิมช าระหน้ี 30 สิงหาคม 2562
ก าหนดช าระเสร็จส้ินภายใน 31 กรกฎาคม 2564 โดยมีคณะกรรมการด าเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค้ าประกัน 
ณ วันส้ินปีคงเหลือจ านวน  100,000,000.00   บาท
            สหกรณ์กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จ ากัด เงินกู้จ านวน 100,000,000.00  บาท
อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00  ต่อปี ช าระคืน 24 งวด ๆ ละ 4,170,000.00  บาท งวดสุดท้าย 4,090,000.00 บาท รวม 24 งวด
วันเร่ิมช าระหน้ี 31 พฤษภาคม 2562   ก าหนดช าระเสร็จส้ินภายใน 30 เมษายน 2564 โดยมีคณะกรรมการด าเนินการและ 
ผู้จัดการเป็นผู้ค้ าประกัน  ณ วันส้ินปีคงเหลือจ านวน  20,770,000.00   บาท
            สหกรณ์กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบุรี จ ากัด เงินกู้จ านวน 100,000,000.00  บาท
อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 4.00  ต่อปี ช าระคืน 24 งวด ๆ ละ 4,200,000.00  บาท งวดสุดท้าย 3,400,000.00 บาท รวม 24 งวด
วันเร่ิมช าระหน้ี 5 มิถุนายน 2562   ก าหนดช าระเสร็จส้ินภายใน 30 เมษายน 2564 โดยมีคณะกรรมการด าเนินการและ 
ผู้จัดการเป็นผู้ค้ าประกัน  ณ วันส้ินปีคงเหลือจ านวน  20,200,000.00   บาท

14.หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน ประกอบด้วย ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

กองทุนเงินยังชีพเจ้าหน้าท่ี 10,608,735.62         7,703,461.62          
ส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าท่ี 16,475,790.00         17,202,630.00        
ส ารองเงินชดเชยตามกฏหมายแรงงาน 2,542,743.33           2,805,200.00          
เงินประกันสัญญาจ้างเหมา 124,185.00             24,185.00              

รวม 29,751,453.95 27,735,476.62
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15.ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ ประกอบด้วย ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

ทุนสาธารณประโยชน์ 3,536,255.32           3,682,305.32          
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 7,309,492.94           5,309,492.94          
กองทุนสวัสดิการส าหรับสมาชิก 41,870,218.67         38,448,518.67        
กองทุนสวัสดิการช่วยท าศพบิดา มารดา บุตร และคู่สมรสสมาชิก 484,000.00             0.00
กองทุนสวัสดิการส าหรับสมาชิกอาวุโส 345,000.00             0.00
กองทุนสวัสดิการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 958,900.00             0.00
ทุนจัดต้ังส านักงานเสริมสร้างความม่ันคง 2,118,982.80           4,093,982.80          

รวม 56,622,849.73        51,534,299.73       
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4.2   เพื่อพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธปิระจ าปี  2563 
      ในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด  ในรอบปี 2563  สหกรณ์ฯ  มีก าไรทั้งสิ้น เป็นจ านวนเงิน 
330,484,408.36 บาท  (สามร้อยสามสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดบาทสามสิบหกสตางค์) 

รายการจัดสรรก าไรสุทธิ 
ปี 2563 ปี 2562 

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน % 
1.  ทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 38,144,378.49 11.54 40,362,372.84 12.26 
2.  เงินค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00 0.01 30,000.00 0.01 
3.  เงินปันผลแก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 5.50 ต่อปี 
     (ปี 2562 อัตราปันผล ร้อยละ 6.00 ต่อปี) 

173,518,928.96 52.50 180,888,199.00 54.96 

4.  เงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกผู้กู้ในอัตรา ร้อยละ 14.00            
ของจ านวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ (ปี 2562 อัตราเฉลี่ยคืน 
ร้อยละ 12.50) 

93,691,100.91 28.35 84,832,019.10 25.78 

5.  เงินโบนัสกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ   8,100,000.00 2.45 7,997,000.00 2.43 
6.  เป็นเงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกิน ร้อยละ 2    
     แห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ฯ ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปี 

2,000,000.00 0.61 2,000,000.00 0.61 

7.  เงินทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกนิร้อยละ 10 ของก าไรสุทธ ิ 3,000,000.00 0.91 3,000,000.00 0.91 
8.  เงินกองทุนสวัสดิการส าหรับสมาชิกไม่เกินร้อยละ 10     
    ของก าไรสุทธิ 

12,000,000.00 3.63 10,000,000.00 3.04 

รวมทั้งสิ้น 330,484,408.36 100 329,109,590.94 100 
     

1. เป็นผลตอบแทนและสวัสดิการสมาชิก 282,210,029.87 85.39 278,720,218.10 84.69 
2. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์ 30,000.00 0.01 30,000.00 0.01 
3. เป็นของกรรมการและเจ้าหน้าที่ 8,100,000.00 2.45 7,997,000.00 2.43 
4. เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน 40,144,378.49 12.15 42,362,372.84 12.87 

         หมายเหต ุ :   เงินกู้สามัญ / เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ / เงินกู้ฉุกเฉิน  
   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยทั้งปี         5.70      
   หัก       เงินเฉลี่ยคืนให้ร้อยละ     14.00          ของดอกเบี้ยเงินให้กู้  
   คงเหลือ ดอกเบีย้เงินกู้ร้อยละ        4.90      

 

   เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ  
   อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยทั้งปี         4.70      
   หัก       เงินเฉลี่ยคืนให้ร้อยละ      14.00          ของดอกเบี้ยเงินให้กู้  
   คงเหลือ ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ        4.04  

         เงินกู้สามัญ  เงินกู้เคหะ 
1 ธ.ค. 62 – 31 มี.ค. 63   (4 เดือน)          6.00     5.00  
1 เม.ย. 63 – 31 พ.ค. 63  (2 เดือน)           5.75     4.75  
1 มิ.ย. 63 – 30 พ.ย. 63   (6 เดือน)          5.50     4.50 
                   ดอกเบี้ยเงินกูเ้ฉลี่ยทั้งปี       5.70                  4.70 

มตทิี่ประชุม........................................................ 
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4.3  เพื่อพิจารณาแผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2564 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
“สหกรณ์มีความมั่นคงทางการเงิน บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

และสมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดี” 

พันธกิจ  (Mission) 
พันธกิจที่ 1  สร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับสหกรณ์ 
พันธกิจที่ 2  สหกรณ์มีการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิกตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์  (Goal) 
1. สหกรณ์ด ารงอยู่อย่างมั่นคงในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและท้าทาย 
2. สหกรณ์มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
3. สมาชิกมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสหกรณ์ 
4. สมาชิกสหกรณ์สามารถจัดการกับหนี้สินและความเป็นอยู่ของตนเองอย่างมีความสุข 

กลยุทธ ์ (Strateg) 
1.     มุ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีโครงสร้างการเงินที่เหมาะสม 
2.     ส่งเสริมความรู้และเพิ่มพูนทักษะแก่สมาชิก  คณะกรรมการด าเนินการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ  

และฝ่ายจัดการ 
3.     พัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการบริการสมาชิก 
4.     สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการด าเนินงานของสหกรณ์               
5.     สร้างวัฒนธรรมการออมให้กับสมาชิกสหกรณ์ 
6.     สนับสนุนให้สมาชิกยึดการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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แผนงานระหวางป    

แผนการรับสมาชิกเขาใหม   

 สมาชิก 1,000  คน 

 สมาชิกสมทบ 100 คน 

แผนการถือหุน   

 การถือหุนสมาชิก 180  ลานบาท 

 การถือหุนสมาชิกสมทบ 10 ลานบาท 

แผนการรับเงินฝาก   

 เงนิฝากออมทรัพย 2,000 ลานบาท 

 เงนิฝากออมทรัพยพิเศษ 300 ลานบาท 

แผนการใหเงินกู   

 การใหเงินกูแกสมาชิก   3,000 ลานบาท 

แผนประมาณการ   

 ประมาณการรายรับ 688 ลานบาท 

 ประมาณการรายจาย     

 ดอกเบี้ยจาย 292 ลานบาท 

 คาใชจาย 68 ลานบาท 

ประมาณการกําไรสุทธิ 328 ลานบาท 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1. โครงการสร้างวัฒนธรรมการออมให้กับสมาชิก 
    - กิจกรรมระดมเงินทุนประเภทหุ้น 
    - กิจกรรมระดมเงินทุนประเภทเงินฝาก  

200,000 

2. โครงการสัมมนาหัวหน้าหรือเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานท่ีท าหน้าที่หักเงินน าส่งสหกรณ์ ,  
    ผู้ช่วยผู้แทนประจ าหน่วย 

300,000 

3. โครงการส่งเสริมความรู้และเพิ่มพูนทักษะแก่สมาชิก 
    - จัดท าคู่มือสมาชิก/รายงานกิจการประจ าปี (ประชุมใหญ่-ข้อบังคับ) 
    - กิจกรรมสหกรณ์พัฒนาความรู้แก่สมาชิก (ประชุมกลุ่ม) 
    - กิจกรรมให้ความรู้ด้านสหกรณ์แก่ครูบรรจุใหม่ 

 
250,000 

2,000,000 
200,000 

4. โครงการพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนทักษะของคณะกรรมการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ, ผู้แทนฯ, ผู้ประสานงานฯ 
    - กิจกรรมส่งเสริมให้คณะกรรมการด าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ได้รับการฝึกอบรม 
      ในหลักสูตรที่ทางราชการหรือหน่วยงานทางสหกรณ์จัดขึ้น 
    - ศึกษาดูงานหรือสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์หรือหน่วยงานอ่ืน 

 
500,000 

 
500,000 

5. โครงการพัฒนาความรู้และเพิ่มพูนทักษะของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 150,000 
6. โครงการบริหารจัดการสหกรณ์  
     - สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
     - พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของสหกรณ์ 

 
200,000 
100,000 

7. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศของสหกรณ์ 700,000 
8. โครงการปรับปรุงส านักงานให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและให้บริการสมาชิก ไม่ขอตั้ง 
9. โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน 
     - อบรมวิทยฐานะ 
     - ช าระหนี้สถาบันการเงินอื่น 
     - อบรมส่งเสริมอาชีพ 

800,000 
 

10. โครงการสนับสนุนให้สมาชิกยึดการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 300,000 
11. โครงการสืบสานประเพณีไทย 400,000 
12. โครงการด ารงชีวิตอย่างมีความสุขหลังเกษียณ 400,000 
13. โครงการทัศนศึกษาข้าราชการบ านาญ 700,000 
14. โครงการจัดสวัสดิการเพื่อสมาชิก 
      - สวัสดิการสมาชิก 
      - สวัสดิการกรณีสมาชิกคู่สมรส บิดา มารดา และบุตรถึงแก่กรรม 
      - สวัสดิการสมาชิกอาวุโสเป็นสมาชิกสหกรณ์ 20 ปีขึ้นไป 
      - สวัสดิการกรณีสมาชิกเจ็บป่วย 
      - สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
      - สวัสดิการตรวจสุขภาพประจ าปี 
        หมายเหตุ  :   12  ล้านบาทตัดจากงบจัดสรรก าไรปี 2563  
                          10  ล้านบาทตัดจากงบประมาณรายจ่าย ปี 2564 

 
16,000,000 
1,400,000 
2,800,000 
1,000,000 

800,000 
- 

15. โครงการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม 
      - ทุนสาธารณประโยชน์สมาชิกประสบภัยพิบัติ 
      - สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสมาชิก 
      - สนับสนุนกิจกรรมในหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
        หมายเหตุ  :  ตัดจากงบจัดสรรก าไรปี 2563  

3,000,000 
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พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 

หมวดรายจ่าย 
ปี  2563 ปี 2564   

ขอตั้ง 
เหตุผลและความจ าเป น 

งบประมาณ จ่ายจริง 
1. หมวดเงินเดือน     
 1.1  เงินเดือน 10,510,000.00 9,690,120.00 11,400,000.00 -จ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่ 19 อัตรา 
     -จ่ายค่าครองชีพส าหรับเจ้าหน้าที่เก่า 
      11 อัตรา ตามสภาพการจ้าง 
     -เงินประจ าต าแหน่ง ผจก. , รอง ผจก. 
      และหัวหน้าฝ่าย 
     -ส ารองไว้กรณีมีการปรับเลื่อนเงินเดือน  
      ตั้งไว้ 8% ของเงินเดือนรวมทั้งหมด 
      แต่ทั้งนี้ภายใต้การพิจารณาของ 
      คณะกรรมการ 
 1.2  ค่าจ้าง 650,000.00 639,120.00 700,000.00 -จ่ายค่าจ้างลูกจ้าง  
     -จ่ายค่าจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย 
 1.3  สมทบกองทุนเงินยังชีพ 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 -เพื่อสมทบเข้าเป็นเงินกองทุนยังชีพ 
             เจ้าหน้าที่เกษียณอายุงาน 5 คน 
 1.4  เงินส ารองบ าเหน็จ 2,870,000.00 2,870,000.00 3,000,000.00 -ส ารองไว้กรณีเจ้าหน้าที่ 
               และค่าชดเชย     เกษียณอายุงาน 
       ส าหรับเจ้าหน้าที่     
  15,030,000.00 14,199,240.00 16,100,000.00  
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หมวดรายจ่าย 
ปี  2563 ปี 2564  

ขอตั้ง 
เหตุผลและความจ าเป น 

งบประมาณ จ่ายจริง 
2. หมวดค่าตอบแทน     
 2.1  ค่ารับรองทั่วไป 3,000,000.00 2,179,100.00 3,000,000.00 -จ่ายเงินสนับสนุนการจัดประชุม 
       ของกลุ่มสมาชิกคนละ 200 บาท  
     -จ่ายเงินสนับสนุนการศึกษาอบรมและ 
       การจัดสัมมนาสมาชิกใหม่ 
     -จ่ายค่ารับรองผู้มาเยี่ยมชม และดูงาน          
      สหกรณ์ รับรองคณะกรรมการ 
      วันประชุมชุดต่างๆ 
 2.2  ค่าเบี้ยประชุม 700,000.00 628,800.00 700,000.00 -จ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ,  
      ผู้แทนประจ าหน่วยเพื่อบริการสมาชิก  
      ประธานผู้ตรวจสอบกิจการฯ  
      หรือผู้แทนเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงาน 
      ผลการตรวจสอบและคณะท างานที่มา 
      ประชุมแต่ละครั้งๆ ละ 800 บาท/คน 
 2.3  ค่าตอบแทน 2,000,000.00 1,883,861.00 2,000,000.00 -จ่ายค่าตอบแทนผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  
       ให้มาปฏิบัติงานสหกรณ์ 
     -ค่าตอบแทนที่ปรึกษา  
     -ค่าตอบแทนผู้แทนประจ าหน่วย  
      เพื่อบริการสมาชิกคนละ 3,500 บาท/เดือน 
     -ผู้ประสานงานสหกรณ์สังกัด หน่วยงาน  
      ทางการศึกษา หน่วยละ 1 คนๆ ละ 
      3,500 บาท/เดือนและค่าตอบแทน 
      หน่วยงานอ่ืนๆ หักเงินส่งสหกรณ์ฯ 
 2.4  ค่าล่วงเวลา 100,000.00 28,400.00 100,000.00 -จ่ายค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาส าหรับเจ้าหน้าที ่
       ที่มาปฏิบัติงานเร่งด่วน 
 2.5  ค่าตรวจสอบกิจการ 210,000.00 210,000.00 210,000.00 -จ่ายค่าตรวจสอบกิจการสหกรณ์  
 2.6  ค่าสอบบัญชี 170,000.00 140,000.00 170,000.00 -จ่ายค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี 
  6,180,000.00 5,070,161.00 6,180,000.00  
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หมวดรายจ่าย 
ปี  2563 

ปี 2564 ขอตั้ง เหตุผลและความจ าเป น 
งบประมาณ จ่ายจริง 

3. หมวดค่าวัสด ุ     
 3.1  ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 800,000.00 676,551.19 800,000.00 -จ่ายค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 
       ใช้ในกิจการสหกรณ์ 
 3.2  ค่าพิมพ์วาระประชุมใหญ่ 250,000.00 188,960.00 250,000.00 -จ่ายค่าพิมพ์วาระประชุมใหญ่  
        และวารสารข่าวสหกรณ์      และค่าพิมพ์วารสารข่าวสหกรณ์ 
 3.3  ค่าวัสดุส านักงาน 150,000.00 93,956.97 150,000.00 -จ่ายค่าซื้อวัสดุส านักงาน,  
       อุปกรณ์ที่ใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป 
       รวมทั้งเครื่องใช้สุขภัณฑ์ต่างๆ 
 3.4  ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 200,000.00 66,882.50 200,000.00 -จ่ายค่าเชื้อเพลิงส าหรับยานพาหนะ 
       ใช้ในกิจการสหกรณ์ 
  1,400,000.00 1,026,350.66 1,400,000.00  

4  หมวดครุภัณฑ์     
 4.1  ค่าครุภณัฑ์ส านักงาน 400,000.00 177,730.00 400,000.00 -จ่ายค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง  ๆใช้ในส านักงาน  
 4.2  ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 400,000.00 395,580.00 400,000.00 -จ่ายค่าซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 
        และอุปกรณ์     เพื่อพัฒนาสารสนเทศ  
 4.3  ค่าพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์ 500,000.00 - 700,000.00 -ค่าพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 
            เพื่อรองรับการบริการสมาชิกในด้านต่างๆ 
      ที่มีเพิ่มขึ้น 
     -การพัฒนาแอพพลิเคชั่น ส าหรับให้ 
      บริการสมาชิกผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 4.4  ค่าตกแต่งอาคารและ 200,000.00 - - -ไม่ขอต้ัง 
        อุปกรณ์ส านักงาน     
  1,500,000.00 573,310.00 1,500,000.00  
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หมวดรายจาย 
ป  2563 

ป 2564 ขอต้ัง เหตุผลและความจําเปน 
งบประมาณ จายจริง 

5. หมวดคาใชสอย     

 5.1  คาเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ 2,800,000.00 2,754,125.00 3,000,000.00 -จายคาเบี้ยเลี้ยง–พาหนะ คาที่พัก 

      สําหรับกรรมการและเจาหนาที ่

      ที่ปฏิบัติงานนอกสถานที,่ 

      การตรวจกอสรางอาคาร 

     -จายคาพาหนะกรรมการ, ผูตรวจสอบ  

      กิจการ, ผูแทนประจําหนวยที่มาติดตอ 

      งานสหกรณ 

 5.2  คาใชจายในการศึกษาดูงาน 450,000.00 448,510.00 500,000.00 -จายคาใชจายในการศกึษาดูงานสําหรบั  

             กรรมการ, ผูตรวจสอบกิจการ, ที่ปรึกษา 

      ผูแทนประจาํหนวย, ผูประสานงาน 

      และเจาหนาที่สหกรณ 

 5.3  คาใชจายในการศึกษาอบรม     500,000.00 364,497.00 500,000.00 -คาใชจายตางๆ ในการประชุมสัมมนาและ  

                ศึกษาอบรมของกรรมการ, ผูตรวจสอบกิจการ, 

      ผูแทนประจาํหนวยฯ, ผูประสานงาน 

 5.4  คาใชจายในการศึกษาอบรม 150,000.00 130,602.00 150,000.00 -คาใชจายในการศกึษาอบรม 

       ของเจาหนาที ่     เพื่อเสริมศกัยภาพเจาหนาที่สหกรณ 

 5.5  คาใชจายในการจัดกิจกรรม 800,000.00 414,178.00 800,000.00 -จายคาใชจายโครงการสืบสานประเพณีไทย 

         สําหรับสมาชิกบํานาญ    -จายคาใชจายโครงการดํารงชีวิตใหมี 

              ความสุขหลังเกษียณอายุราชการ 

 5.6 คาใชจายในการจัดกิจกรรม 700,000.00 696,900.00 700,000.00 -จายคาใชจายสําหรับพาสมาชกิบํานาญ 

       ทัศนศึกษาสาํหรบัสมาชกิบาํนาญ     ไปทัศนศกึษา  

 5.7 คาใชจายในการสราง 300,000.00 298,200.00 200,000.00 -คาของที่ระลึกสําหรับสมาชิกผูออม 

      วัฒนธรรมการออม     

 5.8 คาใชจายโครงการเพื่อน 500,000.00 500,000.00 800,000.00 -คาจัดอบรมและจัดกิจกรรม, วิทยากร, 

      ชวยเพื่อน     เอกสาร, อาหารและเครื่องดื่ม 

 5.9 คาใชจายสนับสนุนให        300,000.00 124,555.00 300,000.00 -คาจัดกิจกรรม, วิทยากร, เอกสาร, 

      สมาชิกยึดการดําเนินชีวิต        คาอาหารและเคร่ืองดื่ม 

      ตามหลักของปรัชญา     

      เศรษฐกจิพอเพียง     

 5.10 คาซอมแซมและบํารุงรักษา 200,000.00 63,008.42 200,000.00 -จายคาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน  

 5.11 คาประกันรักษาโปรแกรม 200,000.00 160,500.00 200,000.00 -จายคาประกันและรักษาโปรแกรม 

             ใหกับบริษัทไอโซแครซสิเตมส จํากัด 

 5.12 คาใชจายในการเตรียมรับการ 300,000.00 226,816.00 300,000.00 -จายคาใชจายโครงการสมัมนาเชิง 

        ประเมินสหกรณสีขาวดวย     ปฏิบัตกิารสหกรณสีขาวดวยหลัก 

        ธรรมาภิบาล            ธรรมาภบิาลและการพัฒนาระบบ 

              บริหารความเสีย่งและการควบคุม 

             ภายในสหกรณ 
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หมวดรายจ่าย 
ปี  2563 

ปี 2564 ขอตั้ง เหตุผลและความจ าเป น 
งบประมาณ จ่ายจริง  

 5.13  ค่าใช้จ่ายสัมมนาหน่วยงาน 150,000.00 90,000.00 300,000.00 -จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาหัวหน้า 
          ในการหักเงินให้สหกรณ์     หรือเจ้าหน้าที่การเงินผู้ท าหน้าที่หักเงิน 
         และเสริมสร้างคุณธรรม     น าส่งสหกรณ์ 
         ให้กับสมาชิก    -จ่ายค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม 
              คุณธรรม,จริยธรรมผู้ช่วยผู้แทน 
      สมาชิกประจ าหน่วย 
 5.14  ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ 450,000.00 665,205.00 600,000.00 -จ่ายค่าสถานที่, ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง  
             ค่าเบี้ยเลี้ยงต ารวจ,อปพร.และผูม้าปฏิบัต ิ
      หน้าที่ในวนัประชุมใหญ่, ค่าเครื่องดื่ม   
      ค่ารับรองผู้ปฏิบัติงาน, ค่าพาหนะส าหรับ 
      บริการรับ-ส่งสมาชิก และค่าของรางวัล 
      ส าหรับแจกสมาชิกวันประชุมใหญ่ 
 5.15  ค่าตอบแทนสมาชิก 21,800,000.00 20,636,200.00 22,000,000.00 -จ่ายโอนค่าของขวัญวันปีใหม่ให้ 
        วันประชุมใหญ่     สมาชิกคนละ 1,000 บาท สมาชิกสมทบ 
      คนละ 500 บาท 
     -จ่ายค่าตอบแทนสมาชิกที่มาประชมุใหญ่ 
      คนละ 1,000 บาท และสมาชิกสมทบ 
      ที่เข้าร่วมประชุมคนละ 500 บาท 
 5.16  ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 1,500,000.00 1,197,170.33 1,500,000.00 -จ่ายค่าน้ าประปา, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์ 
  และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด     ค่าธรรมเนียมธนาคาร, ค่าภาษีโรงเรือน, 
      ภาษีป้าย, ค่าไปรษณีย์, ค่าอากรแสตมป์ 
      ค่าหนังสือพิมพ์, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 5.17 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี 400,000.00 185,982.20 300,000.00 -จ่ายค่าด าเนินการทางกฎหมาย 
             เกี่ยวกับสมาชิกผิดนัดช าระหนี้ 
 5.18  สวัสดิการเจ้าหน้าที่ 800,000.00 156,737.00 520,000.00 -จ่ายค่ารักษาพยาบาล, เงินช่วย  
      การศึกษาบุตร,  เงินช่วยเหลือบุตร,  
      ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ 
 5.19  ค่าเบี้ยประกัน 150,000.00 108,029.45 150,000.00 -จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยตัวอาคาร 
       ส านักงานพร้อมทรัพย์สิน 
     -จ่ายค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุให้กับที่  
       กรรมการ, ปรึกษา, ผู้ตรวจสอบกิจการ 
       ผู้แทนประจ าหน่วยฯ, ผู้ประสานงาน,  
       ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ 
 5.20  เงินประกันสังคม 200,000.00 146,530.00 200,000.00 -จ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 
      และกองทุนเงินทดแทนส่วนของ 
      นายจ้างที่ต้องออกให้ตามกฎหมาย 
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 5.21  สมทบกองทุนสวัสดิการ 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 -เพื่อสมทบเข้าเป็นเงินกองทุนสวัสดิการ 
         สมาชิก              สมาชิก 
  42,650,000.00 39,367,745.40 43,220,000.00  
  66,760,000.00 60,236,807.06 68,400,000.00  

 
หมายเหตุ    งบประมาณรายจ่ายข้อใดไม่พอจ่าย  ให้ขอถัวจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายข้ออ่ืนที่ยังมีเหลืออยู่ และในหมวดรายจ่าย

เดียวกัน  เว้นแต่ในกรณีที่จ าเป็นอาจถัวจ่ายจากหมวดรายจ่ายอื่นได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการ 
 

มติที่ประชุม........................................................ 
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4.4  เพื่อพจิารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําป  2564 
 

        ตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูกาญจนบุรี จํากัด ขอ 18 กําหนดวา วงเงนิกูยืมหรือการค้ําประกัน  

ที่ประชุมใหญอาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปหนึ่งๆ  ไวตามที่จําเปนและสมควรแกการ

ดําเนินงาน วงเงนิซึ่งกําหนดดังวานี้ตอง  เปนไปตามระเบียบนายทะเบียนและเมื่อที่ประชุมใหญมีมติเห็นชอบวงเงิน

กูยืมของสหกรณไมวาจะเปนการกําหนดวงเงินท่ีสูงกวาหรือต่ํากวา  หรือเทากับปกอนใหเสนอความเห็นชอบ                     

ตอนายทะเบียนสหกรณเห็นชอบภายใน 30 วันนับจากวันประชุมใหญ 

ที่ประชุมใหญของสหกรณ  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ไดกําหนดวงเงนิกูยืมสําหรับป 2563  ไวเปนจํานวน 

5,000  ลานบาท (หาพันลานบาทถวน) ตามโครงการตางๆ ของสหกรณออมทรัพยครูกาญจนบุรี จํากัด 

ในการกําหนดวงเงินกูยืมซึ่งสหกรณฯ อาจกูยืมในปบัญชี 2564 เพ่ือรักษาสภาพคลองและการบริการ

สมาชิกอยางเพียงพอ 

           จึงขอเสนอที่ประชุมใหญเพ่ือพิจารณากําหนดวงเงนิกูยืม จํานวน 5,000 ลานบาท (หาพันลานบาทถวน) 

 

มติที่ประชุม ……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 
 
4.5  เพื่อพจิารณาจัดจางผูสอบบัญชีรับอนญุาตและกําหนดคาตอบแทน ประจําป  2564 

 

  ตามที่ประกาศนายทะเบียนสหกรณไดกําหนดใหสหกรณนอกภาคการเกษตรที่มีทุนของสหกรณตั้งแต               

35 ลานบาทขึ้นไป จัดจางผูสอบบัญชีรับอนุญาตเปนผูสอบบัญชีของสหกรณแทนได สหกรณออมทรัพยครูกาญจนบุรี จํากัด  

ไดดําเนินการตามโครงการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด โดยในป 2563 ที่ประชุมใหญสามัญประจําปไดมีมติให  

บริษัท เคบี ออดิท เซอรวิส  จํากัด  โดยนายกฤษณพัฒน  บุบผา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เปนผูสอบบัญชีของสหกรณ

ออมทรัพยครูกาญจนบุรี จํากัด ในราคาคาธรรมเนียมการสอบบัญชีรวมคาใชจายอ่ืนๆ จํานวน 140,000.00 บาท  

(หนึ่งแสนสีห่มื่นบาทถวน) จากผลการปฏิบัติงานทําใหสหกรณสามารถจัดการประชุมใหญไดทันเวลาตามท่ีกําหนดไว     

         ในปบัญชี 2564 สหกรณฯ ไดประกาศวาจางผูสอบบัญชสีหกรณ  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ไดมีผูสอบบัญชี

ภาคเอกชนท่ีขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ ยื่นเสนอบริการสอบบัญชมีายังสหกรณ 

จํานวน 2 ราย ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 59 (นัดพิเศษ) ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563       

ไดรวมกันพิจารณาตรวจสอบความเปนมา แผนการปฏิบัติงานสอบบัญชี  ผูชวยผูสอบบัญชี  และคาธรรมเนียมการสอบ

บัญชีแลว ขอเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 พิจารณา 2 ราย คือ 

        1)   บริษัท วินพลัส ออดิท แอนด แอซโซซิเอท จํากัด โดยนางมยุรี เทพาหุดี  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8333  

ยื่นเสนอราคาคาธรรมเนียมการสอบบัญชี เปนเงินจํานวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยจะเขาตรวจสอบ

บัญชีดวยตนเองหรือมอบหมายใหผูชวยไมนอยกวา 4 คน ทําการตรวจสอบอยางนอยปละ 3 ครั้งๆ ละไมนอยกวา 2-3 วัน

ทําการ เมื่อสหกรณปดบัญชีเสร็จ รายงานสอบบัญชปีระจําป ตามระเบียบที่นายทะเบียนกําหนด  

         2)   บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด โดยนางสาวจันตา  โปทาเมือง  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11032  

เปนผูสอบบัญชีลําดับที่ 1  และเสนอนายสิรวิชญ  ไพศาสตร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 10136  เปนผูสอบบัญชี

สํารองลําดับท่ี 2  ย่ืนเสนอราคาคาธรรมเนียมการสอบบัญชี เปนเงินจํานวน 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) 

โดยจะเขาตรวจสอบบัญชีดวยตนเองหรือมอบหมายใหผูชวยประมาณ 4-5 คน ทําการตรวจสอบประมาณปละ 5 ครั้งๆ 

ละ ไมนอยกวา 3-5 วันทําการ เมื่อสหกรณปดบัญชีเสร็จ รายงานสอบบัญชีประจําปตามระเบียบที่นายทะเบียนกําหนด  

                                                     

                มติที่ประชุม   .................................................. 
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4.5  เพื่อพจิารณาจัดจางผูสอบบัญชีรับอนญุาตและกําหนดคาตอบแทน ประจําป  2564 

 

  ตามที่ประกาศนายทะเบียนสหกรณไดกําหนดใหสหกรณนอกภาคการเกษตรที่มีทุนของสหกรณตั้งแต               

35 ลานบาทขึ้นไป จัดจางผูสอบบัญชีรับอนุญาตเปนผูสอบบัญชีของสหกรณแทนได สหกรณออมทรัพยครูกาญจนบุรี จํากัด  

ไดดําเนินการตามโครงการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด โดยในป 2563 ที่ประชุมใหญสามัญประจําปไดมีมติให  

บริษัท เคบี ออดิท เซอรวิส  จํากัด  โดยนายกฤษณพัฒน  บุบผา  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เปนผูสอบบัญชีของสหกรณ

ออมทรัพยครูกาญจนบุรี จํากัด ในราคาคาธรรมเนียมการสอบบัญชีรวมคาใชจายอ่ืนๆ จํานวน 140,000.00 บาท  

(หนึ่งแสนสีห่มื่นบาทถวน) จากผลการปฏิบัติงานทําใหสหกรณสามารถจัดการประชุมใหญไดทันเวลาตามท่ีกําหนดไว     

         ในปบัญชี 2564 สหกรณฯ ไดประกาศวาจางผูสอบบัญชสีหกรณ  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ไดมีผูสอบบัญชี

ภาคเอกชนท่ีขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ ยื่นเสนอบริการสอบบัญชมีายังสหกรณ 

จํานวน 2 ราย ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 59 (นัดพิเศษ) ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563       

ไดรวมกันพิจารณาตรวจสอบความเปนมา แผนการปฏิบัติงานสอบบัญชี  ผูชวยผูสอบบัญชี  และคาธรรมเนียมการสอบ

บัญชีแลว ขอเสนอที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2563 พิจารณา 2 ราย คือ 

        1)   บริษัท วินพลัส ออดิท แอนด แอซโซซิเอท จํากัด โดยนางมยุรี เทพาหุดี  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8333  

ยื่นเสนอราคาคาธรรมเนียมการสอบบัญชี เปนเงินจํานวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยจะเขาตรวจสอบ

บัญชีดวยตนเองหรือมอบหมายใหผูชวยไมนอยกวา 4 คน ทําการตรวจสอบอยางนอยปละ 3 ครั้งๆ ละไมนอยกวา 2-3 วัน

ทําการ เมื่อสหกรณปดบัญชีเสร็จ รายงานสอบบัญชปีระจําป ตามระเบียบที่นายทะเบียนกําหนด  

         2)   บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด โดยนางสาวจันตา  โปทาเมือง  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11032  

เปนผูสอบบัญชีลําดับที่ 1  และเสนอนายสิรวิชญ  ไพศาสตร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 10136  เปนผูสอบบัญชี

สํารองลําดับท่ี 2  ย่ืนเสนอราคาคาธรรมเนียมการสอบบัญชี เปนเงินจํานวน 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) 

โดยจะเขาตรวจสอบบัญชีดวยตนเองหรือมอบหมายใหผูชวยประมาณ 4-5 คน ทําการตรวจสอบประมาณปละ 5 ครั้งๆ 

ละ ไมนอยกวา 3-5 วันทําการ เมื่อสหกรณปดบัญชีเสร็จ รายงานสอบบัญชีประจําปตามระเบียบที่นายทะเบียนกําหนด  

                                                     

                มติที่ประชุม   .................................................. 
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4.6  เพื่อพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการด าเนนิการ ชุดที ่60  ประจ าปบีัญชี 2564      

       เนื่องด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด  ชุดที่  59  ประจ าปีบัญชี  2563                  
ได้ปฏิบัติหน้าที่มาครบวาระ  มีกรรมการทีพ่้นจากต าแหน่งตามวาระ  จ านวน 7 คน  โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี้ 
 
 

 กรรมการที่ครบวาระ  วาระที่  ปีที่ 
  1. นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต กรรมการหน่วยอ าเภอห้วยกระเจา 1 2 
  2. นางพัชรา ดีหล้า กรรมการหน่วยอ าเภอทองผาภูมิ 1 2 
  3. นายประเสริฐ ด้วงสงค ์ กรรมการหน่วยอ าเภอสังขละบุรี 1 2 
  4. นายสมพร เจริญกุล กรรมการหน่วยอ าเภอหนองปรือ 1 2 
  5. นายไพรัช พวกยะ กรรมการหน่วยอ าเภอเลาขวัญ 1 2 
  6. นายวีระชัย บุญอยู่ กรรมการหน่วยจังหวัด 1 2 
       กรรมการด าเนินการที่พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากอยู่ครบสองวาระติดต่อกันไม่สามารถลงรับสมัคร
เลือกต้ังซ้ าได้ 
  1. นายสุจินต์ หอมเสมอ กรรมการหน่วยอ าเภอท่าม่วง 2 2 

 กรรมการด าเนินการที่อยู่ในต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2564 
     วาระที่  ปีที่ 
  1.  นายณรินทร์ ช านาญด ู ประธานกรรมการด าเนินการ 2 2 
  2. นายไกรพจน์  บุญประเสริฐ กรรมการหน่วยอ าเภอเมือง 2 2 
  3. นายทวี ชูศร ี กรรมการหน่วยอ าเภอด่านมะขามเตี้ย 1 2 
  4. นายอภิชาต แก่นน้อย กรรมการหน่วยอ าเภอท่ามะกา 2 2 
  5. นางสุรีพร บ ารุงชล กรรมการหน่วยอ าเภอพนมทวน 1 2 
  6. นายเจนวิทย์ จงใจ กรรมการหน่วยอ าเภอไทรโยค 2 2 
  7. นายยิ่งยศ พละเลิศ กรรมการหน่วยอ าเภอศรีสวัสดิ์ 1 2 
  8. นายอดุลย์ ม่วงแก้ว กรรมการหน่วยบ่อพลอย 1 2 

                
  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จ ากัด  ชุดที่ 59 ในการประชุม (นัดพิเศษ) ครั้งที่ 5     

เมื่อวันที่  12 ตุลาคม 2563 ได้มีมติให้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2564 ตั้งแต่วันที่  3 - 11  
พฤศจิกายน 2563 
                 มีผู้สมัครรับเลือกตั้งต าแหน่งต่างๆ ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ และ
มีสิทธิลงรับเลือกตั้งในต าแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
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หน่วย 
หมายเลข

สมัคร 
ชื่อ – ชื่อสกุล 

กรรมการหน่วยอ าเภอท่าม่วง 1 นายประพันธ์ พุ่มจันทร์ 
กรรมการหน่วยอ าเภอห้วยกระเจา 1 นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์ 
กรรมการหน่วยอ าเภอทองผาภูมิ 1 นายมนูญ นิมิตรเกาะ 
กรรมการหน่วยอ าเภอสังขละบุรี 1 นายพูน จิตตะเสโน 
กรรมการหน่วยอ าเภอหนองปรือ 1 นายสุรชัย สุขเข 
กรรมการหน่วยอ าเภอเลาขวัญ 1 นายประเทือง แผนสมบูรณ์ 

กรรมการหน่วยจังหวัด 
1 นายยงยุทธ สงพะโยม 
2 นายศุภากร เมฆขยาย 

           
                ต าแหน่งและหน่วยที่มีผู้สมัครเพียงคนเดียว    เลือกต้ังโดยที่ประชุมใหญ่  คือ 
 

1. กรรมการหน่วยอ าเภอท่าม่วง ผู้สมัคร นายประพันธ์ พุ่มจันทร์ 
2. กรรมการหน่วยอ าเภอห้วยกระเจา ผู้สมัคร นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์ 
3. กรรมการหน่วยอ าเภอทองผาภูมิ ผู้สมัคร นายมนูญ นิมิตรเกาะ 
4. กรรมการหน่วยอ าเภอสังขละบุรี ผู้สมัคร นายพูน จิตตะเสโน 
5.  กรรมการหน่วยอ าเภอหนองปรือ ผู้สมัคร นายสุรชัย สุขเข 
6. กรรมการหน่วยอ าเภอเลาขวัญ ผู้สมัคร นายประเทือง แผนสมบูรณ์ 
 
      ต าแหน่งที่ต้องท าการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ  คือ 
 

 กรรมการหน่วยจังหวัด ผู้ได้รับการเลือกตั้ง     …………………….................. 
                          

มติที่ประชุม........................................................ 
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ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ  
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  1.  การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม 

ล าดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล สังกดั จ านวนเงิน (บาท) 
1 นายภูมิพัฒน์ ภาคภูมิ อ าเภอเมือง 300,000 
2 นายกิติคุณ ศิลยานันท์ อ าเภอเมือง 130,000 
3 นางประภา สัปปุริสสกุล อ าเภอพนมทวน 240,000 
4 นายประดิษฐ์ จันทร์แย้ม อ าเภอห้วยกระเจา 300,000 
5 นายแดน เนตรสน อ าเภอสังขละบุรี 210,000 
6 นางสาวขวัญภิรมย์ เนตรสว่าง อ าเภอศรีสวัสดิ์ 120,000 
7 นายคมกฤช เพิ่มทอง สพม.8 270,000 
8 นางสาวเกศสุดา พันธ์ศรี สพม.8 210,000 
9 นางสุญดา พุ่มพยอม สพม.8 240,000 
10 นางวิมพ์วิภา ไทยพุทรา สพม.8 160,000 
11 นายพลวัต วุฒิประจักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 330,000 
12 นายสุรัตน์ สวามิภักดิ์ ข้าราชการบ านาญ 370,000 
13 นายมะลิ แนวตานาค ข้าราชการบ านาญ 370,000 
14 นายนิปัจ ลุ่มจันทร์ ข้าราชการบ านาญ 370,000 
15 นายอดิศร คมสินธุ์ ข้าราชการบ านาญ 370,000 
16 นายเริงฤทธิ์ ดีสวาท ข้าราชการบ านาญ 330,000 
17 นางจิรารัตน ์ เบญจหิรัญศักดิ์ ข้าราชการบ านาญ 330,000 
18 นายโชคชัย เพิ่มพงศาเจริญ ข้าราชการบ านาญ 370,000 
19 นายทัศน์พล ตุมรสุนทร ข้าราชการบ านาญ 270,000 
20 นายจ าลอง โกมุทธิยานนท์ ข้าราชการบ านาญ 240,000 
21 นายด ารงศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ข้าราชการบ านาญ 240,000 
22 นายมณฑล ปทุมสูติ ข้าราชการบ านาญ 370,000 
23 นายสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ข้าราชการบ านาญ 160,000 
24 นางสุปราณี ศรีสุรา ข้าราชการบ านาญ 370,000 
25 นางร าไพ เปรมปรีดิ์ ข้าราชการบ านาญ 240,000 
26 นายพวัณ เอกผดุงพงศ์ ข้าราชการบ านาญ 370,000 
27 นายไกรสร  วัณณะสิริ ข้าราชการบ านาญ 370,000 
28 นายสุผล กลิ่นสุคนธ์ ข้าราชการบ านาญ 370,000 
29 นางสาวพิมพ์ลักษณ์ ยิ้มแย้ม ข้าราชการบ านาญ 370,000 
30 นางถนอม สระทองเพชร ข้าราชการบ านาญ 330,000 
 
 
 



76 รายงานประจําป 2563
สหกรณออมทรัพยครูกาญจนบุรี จํากัด

 
ล าดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล สังกัด จ านวนเงิน (บาท) 

31 นายอ าพล จันทรอ าพร ข้าราชการบ านาญ 160,000 
32 นางสาวจงใจ ศรีวิเชียร ข้าราชการบ านาญ 370,000 
33 นายณรงค ์ ชื่นอารมณ์ ข้าราชการบ านาญ 330,000 
34 นางพัชร ี ชัยมนตรีกุล ข้าราชการบ านาญ 240,000 
35 นางกุลเนตร สมประสงค์ ข้าราชการบ านาญ 330,000 
36 นางคนึงนจิ ค าน่าน ข้าราชการบ านาญ 370,000 
37 นางเจียมจิตต์ เกตุภูพ่งษ์ บ านาญหน่วยจังหวัด  370,000 
38 นายมนตรี รันรัตน์ ลูกจ้างบ านาญ 190,000 
39 นายวัลลภ จินดาเรือง ลูกจ้างบ านาญ 210,000 
40 นายประจักษ์ รูปสูง ลูกจ้างบ านาญ 300,000 
41 นางหวาน สัจจาศีล ลูกจ้างบ านาญ 370,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,960,000 
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ล าดับที่ ชื่อ – ชื่อสกุล สังกัด จ านวนเงิน (บาท) 

31 นายอ าพล จันทรอ าพร ข้าราชการบ านาญ 160,000 
32 นางสาวจงใจ ศรีวิเชียร ข้าราชการบ านาญ 370,000 
33 นายณรงค ์ ชื่นอารมณ์ ข้าราชการบ านาญ 330,000 
34 นางพัชร ี ชัยมนตรีกุล ข้าราชการบ านาญ 240,000 
35 นางกุลเนตร สมประสงค์ ข้าราชการบ านาญ 330,000 
36 นางคนึงนจิ ค าน่าน ข้าราชการบ านาญ 370,000 
37 นางเจียมจิตต์ เกตุภูพ่งษ์ บ านาญหน่วยจังหวัด  370,000 
38 นายมนตรี รันรัตน์ ลูกจ้างบ านาญ 190,000 
39 นายวัลลภ จินดาเรือง ลูกจ้างบ านาญ 210,000 
40 นายประจักษ์ รูปสูง ลูกจ้างบ านาญ 300,000 
41 นางหวาน สัจจาศีล ลูกจ้างบ านาญ 370,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,960,000 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2.  การจายเงินสวัสดิการสมาชิกกรณีคูสมรสถึงแกกรรม 

 
 

 

 

3.  การจายเงินสวัสดิการสมาชิกกรณี บิดา/มารดา/บุตร ถึงแกกรรม 
 

 

 

 

 

 

4.  การจายเงินสวัสดิการขวัญถุงสมาชิกอาวุโส (สมาชิกที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป และมีอายุการเปนสมาชิก 20 ปขึ้นไป) 
 

 

 

 

5.  การจายเงินสวัสดิการนอนรักษาตัวโรงพยาบาลของสมาชิก 
 

 

 
 

              

6.  การจายเงินทุนสาธารณประโยชน 
 

ลําดับที ่ รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1 สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรสมาชิก จํานวน 300 ทุน 600,000.00 

2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันครู 20 หนวยงาน 240,000.00 

3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหนวย อําเภอเมือง 70,100.00 

4 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหนวย อําเภอดานมะขามเตี้ย 21,700.00 

5 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหนวย อําเภอทามวง 34,800.00 

6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหนวย อําเภอทามะกา 51,400.00 

7 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหนวย อําเภอพนมทวน 31,200.00 

8 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหนวย อําเภอหวยกระเจา 19,400.00 

9 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหนวย อาํเภอไทรโยค 44,600.00 

10 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหนวย อําเภอทองผาภูม ิ 48,000.00 

11 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหนวย อําเภอสังขละบุร ี 5,000.00 

12 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหนวย อําเภอศรสีวัสดิ ์ 22,100.00 

13 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหนวย อําเภอบอพลอย 38,900.00 

14 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหนวย อําเภอหนองปรือ 22,200.00 

15 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหนวย อําเภอเลาขวัญ 39,700.00 

16 สนับสนุนการจัดกิจกรรมหนวย ม.ราชภัฏ, จังหวัด (สพม.8, กรมกองอื่น) 195,600.00 

17 สนับสนุนหนวยงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 30,000.00 

-  เงนิชวยทําศพคูสมรส         34 ราย เปนเงนิ         340,000.00 บาท 

 รวมเปนเงินท้ังสิ้น 340,000.00 บาท 

-  เงนิชวยทําศพบิดา         89 ราย เปนเงนิ         267,000.00 บาท 

-  เงนิชวยทําศพมารดา 110 ราย เปนเงนิ 330,000.00 บาท 

-  เงนิชวยทําศพบุตร             1 ราย เปนเงิน         3,000.00 บาท 

                                           รวมเปนเงินท้ังสิ้น 600,000.00 บาท 

-  สมาชิกอาวุโส          2,155 ราย เปนเงนิ         2,155,000.00 บาท 

                                           รวมเปนเงินท้ังสิ้น 2,155,000.00 บาท 

-  สมาชิกเบิกจาย        393 ครั้ง เปนเงนิ         485,400.00 บาท 

                                           รวมเปนเงินท้ังสิ้น 485,400.00 บาท 
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ล าดับที่ 

รายการ 
จ านวนเงิน 
(บาท) 

18 สนับสนุนหน่วยงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 30,000.00 
19 สนับสนุนหน่วยงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 30,000.00 
20 สนับสนุนหน่วยงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 30,000.00 
21 สนับสนุนหน่วยงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 30,000.00 
22 สนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาของ สพป.กจ.1-4 และ สพม.8 55,000.00 
23 สนับสนุนโครงการประชุมการด าเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศฯ ครัง้ที่ 4 กับ ม.ราชภัฏกาญจนบุร ี 5,000.00 
24 สนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับเด็กพิการกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดกาญจนบุรี 5,000.00 
25 สนับสนนุกจิกรรมโครงการเดนิ-วิ่ง 999 สบืสานพระราชปณิธาน“พ่อ”กับ ส านักงานเทศบาลเมอืงปากแพรก 10,000.00 
26 ร่วมบริจาคซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ 150,000.00 
27 ร่วมบริจาคสนับสนุนเพื่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรีศรีไพบูลย์ 200,000.00 
28 ร่วมบริจาคสนบัสนุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทยส์ู้ภัยวกิฤตโรคตดิตอ่ COVID 19 กับจังหวัดกาญจนบุร ี 100,000.00 
29 ร่วมบริจาคบูรณะหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 19 50,000.00 
30 ร่วมบริจาคการกุศล, ทอดกฐิน, ผ้าป่าสามัคคีกับสหกรณ์ออมทรัพย์และหน่วยงานต่างๆ  7,500.00 
31 ร่วมสนับสนุนชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 2,000.00 
32 ช่วยเหลือสมาชิกประสบอัคคีภัย, ประสบอุทกภัย และวาตภัย 41,000.00 
33 ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย, ประสบอุทกภัย และวาตภัย 30,000.00 
34 ร่วมงานศพมารดากรรมการด าเนินการ 3,000.00 
35 ร่วมงานศพผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 3,000.00 
36 ลงทะเบียนอบรมสัมมนา “การเงิน การบัญชี และการบริหารส าหรับกรรมการด าเนินการ และผู้จัดการ” กับ ชสอ. 68,850.00 
37 ลงทะเบียนร่วมเสวนา “เศรษฐกิจประเทศไทยหลังโควิด 19” กบัสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ ากัด 19,200.00 
38 ลงทะเบียนร่วมประชุมใหญ่กับชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 5,800.00 
39 ลงทะเบียนร่วมประชุมใหญ่กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 6,000.00 

รวมจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์ทั้งสิ้น 2,396,050.00 
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี
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สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จํากดั 

คณะกรรมการดําเนินกจิการสมาคม  ชุดที ่ 10  (พ.ศ. 2563) 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง 

1 นายสมยศ สาํเนียงงาม นายกสมาคม 

2 นายนคร มากมีทรัพย ์ อุปนายกสมาคม คนท่ี 1 

3 นายมาโนช พฤฑฒิกุล อุปนายกสมาคม คนท่ี 2 

4 นายยงยทุธ สงพะโยม กรรมการ 

5 นายสมนึก พงษส์กุล กรรมการ 

6 นายเสวก สังขจนัทร์ กรรมการ 

7 นายสมบติั เหลืองแดง กรรมการ 

8 นายวิชา จุลทรักษ ์ กรรมการ 

9 นายวรวุฒิ ช่างทาํดี กรรมการ 

10 นายรําลึก สนพราย กรรมการ 

11 นายประภาส ทองมีสิทธ์ิ กรรมการ 

12 นายนพดล มงคล กรรมการ 

13 นายนรากร กาลสุวรรณ กรรมการและนายทะเบียน 

14 นายประคอง บวัปรอท กรรมการและเหรัญญิก 

15 นายทวี ชูศรี กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผู้ตรวจบัญชี 

1 นายไพศกัด์ิ ดีประเสริฐ  

2 นายนิวติั โพธิพิพิธ  

3 นายอภิชาต แก่นนอ้ย  

4 นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ  
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สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จํากดั 

คณะกรรมการดําเนินกจิการสมาคม  ชุดที ่ 10  (พ.ศ. 2563) 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง 

1 นายสมยศ สาํเนียงงาม นายกสมาคม 

2 นายนคร มากมีทรัพย ์ อุปนายกสมาคม คนท่ี 1 

3 นายมาโนช พฤฑฒิกุล อุปนายกสมาคม คนท่ี 2 

4 นายยงยทุธ สงพะโยม กรรมการ 

5 นายสมนึก พงษส์กุล กรรมการ 

6 นายเสวก สังขจนัทร์ กรรมการ 

7 นายสมบติั เหลืองแดง กรรมการ 

8 นายวิชา จุลทรักษ ์ กรรมการ 

9 นายวรวุฒิ ช่างทาํดี กรรมการ 

10 นายรําลึก สนพราย กรรมการ 

11 นายประภาส ทองมีสิทธ์ิ กรรมการ 

12 นายนพดล มงคล กรรมการ 

13 นายนรากร กาลสุวรรณ กรรมการและนายทะเบียน 

14 นายประคอง บวัปรอท กรรมการและเหรัญญิก 

15 นายทวี ชูศรี กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผู้ตรวจบัญชี 

1 นายไพศกัด์ิ ดีประเสริฐ  

2 นายนิวติั โพธิพิพิธ  

3 นายอภิชาต แก่นนอ้ย  

4 นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ  

 

 

 

 

 

รายช่ือสมาชิกที่ถึงแก่กรรม 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จํากดั 

เงินสงเคราะห์ที่จ่ายให้กับทายาทสมาชิก  ต้ังแต่  1  มกราคม  2563 ถึง  30  พฤศจิกายน  2563 

ท่ี ช่ือ – สกุล อาย ุ หน่วย 
วนัท่ี

เสียชีวิต 

จาํนวนเงิน       
ท่ีไดรั้บ 

1 นายนิปัจ ลุ่มจนัทร์ 63 บาํนาญเขต 1 อ.ศรีสวสัด์ิ 20-12-62  263,850.00  
2 นายอดิศร คมสินธุ์ 65 บาํนาญเขต 3 อ.ทองผาภูมิ 2-1-63  263,850.00  
3 นายเริงฤทธ์ิ ดีสวาท 62 บาํนาญเขต 3 อ.ไทรโยค 3-1-63  263,790.00  
4 นางจิรารัตน์ เบญจหิรัญศกัด์ิ 63 บาํนาญเขต 1 อ.เมืองฯ 5-1-63  263,760.00  
5 นายธนาดล เจนเจริญทรัพย ์ 57 หน่วยพิเศษฌาปนกิจฯ 14-1-63  262,830.00  
6 นายโชคชยั เพิ่มพงศาเจริญ 65 บาํนาญเขต 2 อ.ท่ามะกา 25-1-63  262,890.00  
7 นายทศัน์พล ตุมรสุนทร 70 บาํนาญเขต 4 อ.บ่อพลอย 10-2-63  262,920.00  
8 นายจาํลอง โกมุทธิยานนท ์ 71 บาํนาญเขต 1 อ.ท่าม่วง 24-2-63  262,920.00  
9 นายดาํรงคศ์กัด์ิ สุขสวสัด์ิ 61 บาํนาญโสตศึกษา 26-2-63  262,890.00  

10 นายมณฑล ปทุมสูติ 67 บาํนาญเขต 4 อ.เลาขวญั 29-3-63  262,860.00  
11 นายวลัลภ จินดาเรือง 61 บาํนาญลูกจา้งเขต 3 อ.ไทรโยค 2-4-63  262,830.00  
12 นายสุคนธ ์ เทพหสัดิน ณ อยธุยา 61 บาํนาญวิทยาลยัอาชีวศึกษากาญฯ 9-4-63  262,680.00  
13 นายภูมิพฒัน์ ภาคภูมิ 52 ร.ร.วดักาญจนบุรีเก่าฯ 15-4-63  262,080.00  
14 นางสุปราณี ศรีสุรา 63 บาํนาญเขต 2 อ.ท่ามะกา 15-4-63  262,020.00  
15 นางประภา สัปปุริสสกุล 58 ร.ร.วดัทุ่งสมอ 6-5-63  261,990.00  
16 นางรําไพ เปรมปรีด์ิ 69 บาํนาญเขต 2 อ.พนมทวน 28-5-63  261,090.00  
17 นายแดน เนตรสน 44 ร.ร.บา้นหินตั้ง 28-5-63  260,940.00  
18 นายคมกฤช เพิ่มทอง 56 ร.ร.ทองผาภูมิวิทยา 6-6-63  260,880.00  
19 นายพวณั เอกผดุงพงศ ์ 65 บาํนาญเขต 4 อ.เลาขวญั 16-6-63  260,100.00  
20 น.ส.ขวญัภิรมย ์ เนตรสวา่ง 25 ร.ร.บา้นโปร่งหวาย 17-6-63  260,040.00  
21 นายสุผล กล่ินสุคนธ ์ 76 บาํนาญเขต 1 อ.ท่าม่วง 12-7-63  260,190.00  
22 นายไกรสร วณัณะสิริ 74 บาํนาญเขต 2 อ.พนมทวน 11-7-63  260,160.00  
23 น.ส.พิมพล์กัษณ์ ยิม้แยม้ 64 บาํนาญเขต 1 อ.เมืองฯ 20-7-63  260,100.00  
24 นางเมือง หนุนภกัดี 93 บาํนาญเขต 1 อ.ด่านมะขามเต้ีย 23-7-63  260,100.00  
25 นางถนอม สระทองเพชร 81 บาํนาญเขต 4 อ.บ่อพลอย 28-7-63  259,860.00  
26 นางเพนียด ผิวทองงาม 64 หน่วยพิเศษฌาปนกิจฯ 11-8-63  260,430.00  



82 รายงานประจําป 2563
สหกรณออมทรัพยครูกาญจนบุรี จํากัด

ท่ี ช่ือ – สกุล อาย ุ หน่วย 
วนัท่ี

เสียชีวิต 

จาํนวนเงิน       
ท่ีไดรั้บ 

27 นายประจกัษ ์ รูปสูง 61 บาํนาญลูกจา้งเขต 3 อ.สังขละบุรี 13-8-63  260,370.00  
28 น.ส.เกศสุดา พนัธ์ศรี 43 ร.ร.หนองตากยาตั้งวิริยะฯ 29-8-63  260,760.00  
29 นายกิติคุณ ศิลยานนัท ์ 27 ร.ร.อนุบาลกาญจนบุรี 5-9-63  260,640.00  
30 นายอาํพล จนัทรอาํพร 66 บาํนาญเขต 1 อ.เมืองฯ 7-9-63  260,550.00  
31 นายณรงค ์ ช่ืนอารมณ์ 66 บาํนาญเขต 1 อ.เมืองฯ 20-9-63  260,400.00  
32 นางพชัรี ชยัมนตรีกุล 67 บาํนาญเขต 2 อ.พมมทวน 23-9-63  260,370.00  
33 นายประดิษฐ์ จนัทร์แยม้ 57 ร.ร.บา้นหนองนางเลิ้ง 9-10-63  260,970.00  
34 นางกุลเนตร สมประสงค ์ 73 บาํนาญเขต 1 อ.ท่าม่วง 20-10-63  260,910.00  
35 นางคนึงนิจ คาํน่าน 67 บาํนาญเขต 3 อ.ทองผาภูมิ 22-10-63  260,880.00  
36 นางสุญดา พุ่มพยอม 52 ร.ร.ศรีสวสัด์ิพิทยาคม 23-10-63  260,850.00  

รวมท้ังส้ิน 9,414,750.00 

 

 

รายงานผลการดําเนินกจิการสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จํากดั 

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 

ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563  เพ่ือให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ  มีดังนี ้

�  สมาชิก ณ ปัจจุบนั มีจาํนวนทั้งส้ิน                       8,724 คน 

�  สมาคมไดน้าํเงินฝากไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จาํกดั  จาํนวนทั้งส้ิน      7,780,683.35   บาท 

�  สมาคมไดน้าํเงินฝากไวก้บัธนาคารกรุงไทย  จาํนวนทั้งส้ิน 28,881.46 บาท 

�  เงินสงเคราะห์ศพล่วงหนา้ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 มีจาํนวนทั้งส้ิน      2,648,022.00 บาท 

�  เงินสงเคราะห์ท่ีจ่ายใหก้บัทายาทสมาชิกท่ีเสียชีวิต  
       ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 รวมทั้งส้ิน      9,414,750.00 บาท 
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สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี กลุ่ม 2 

คณะกรรมการดําเนินกจิการสมาคม  ชุดที ่ 1  (พ.ศ. 2562 – 2563) 

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง 

1 นายโชคชยั ฟักโต นายกสมาคม 

2 นายวิรัช พฤฑฒิกุล อุปนายกสมาคม คนท่ี 1 

3 นายสมเดช ชา้งงา อุปนายกสมาคม คนท่ี 2 

4 นายศุภากร เมฆขยาย กรรมการ 

5 นายนิทศัน์ เชียงทอง กรรมการ 

6 นายเสนอ ลกัษณุกิจ กรรมการ 

7 นายเจนวิทย ์ จงใจ กรรมการ 

8 นายสมเดช จนัทาวุฒิ กรรมการ 

9 นายคงคา จุลกิจวฒัน์ กรรมการ 

10 นายบรรจง ป่ินปฐม กรรมการ 

11 นายคมสันต ์ แตม้เรืองอิฐ กรรมการ 

12 นางยลพรรษย ์ ศิริรัตน์ กรรมการ 

13 นางลาวลัย ์ ช่วงชยั กรรมการ 

14 นายณรงค ์ มุกดาแสงสวา่ง กรรมการและเหรัญญิก 

15 นายศิลป์พิสุทธ์ิ พนัชะวะนดั กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการผู้ตรวจบัญชี 

1 นายณฐัพล ยิม้ประเสริฐ  

2 นายยงยทุธ ไกรบาํรุง  

3 นายพยนต ์ ขาํขจร  

4 พ.อ.อ.ทวนทอง เตมียงค ์  

5 นายอลงกรณ์ แทนออมทอง  

6 นายจกัรพงศ ์ ธนะฤกษ ์  

ท่ีปรึกษาสมาคม 

1 นายณรินทร์ ชาํนาญดู  
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รายช่ือสมาชิกที่ถึงแก่กรรม 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี กลุ่ม 2 

เงินสงเคราะห์ที่จ่ายให้กับทายาทสมาชิก  ต้ังแต่  1  มกราคม  2563 ถึง  30  พฤศจกิายน  2563 

ท่ี ช่ือ – สกุล อาย ุ หน่วย 
วนัท่ี

เสียชีวิต 

จาํนวนเงิน       
ท่ีไดรั้บ 

1 นายสุรัตน์ สวามิภกัด์ิ 66 บาํนาญเขต 3 อ.สังขละบุรี 13-12-62  35,880.00  
2 นายเริงฤทธ์ิ ดีสวาท 62 บาํนาญเขต 3 อ.ไทรโยค 3-1-63  38,100.00  
3 นายทศัน์พล ตุมรสุนทร 70 บาํนาญเขต 4 อ.บ่อพลอย 10-2-63  39,780.00  
4 นายสุคนธ ์ เทพหสัดิน ณ อยธุยา 61 บาํนาญวิทยาลยัอาชีวศึกษากาญฯ 9-4-63  46,680.00  
5 นายภูมิพฒัน์ ภาคภูมิ 52 ร.ร.วดักาญจนบุรีเก่าฯ 15-4-63  46,650.00  
6 นางประภา สัปปุริสสกุล 58 ร.ร.วดัทุ่งสมอ 6-5-63  50,160.00  
7 น.ส.พิมพล์กัษณ์ ยิม้แยม้ 64 บาํนาญเขต 1 อ.เมืองฯ 20-7-63  51,570.00  
8 นายประจกัษ ์ รูปสูง 61 บาํนาญลูกจา้ง เขต 3 อ.สังขละบรีุ 13-8-63  53,700.00  
9 น.ส.เกศสุดา พนัธ์ศรี 43 ร.ร.หนองตากยาตั้งวิริยะราษฏร์บาํรุง 29-8-63  55,050.00  

10 นางคนึงนิจ คาํน่าน 67 บาํนาญเขต 3 อ.ทองผาภูมิ 22-10-63  56,490.00  
รวมท้ังส้ิน 474,060.00 

 

รายงานผลการดําเนินกจิการสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี กลุ่ม 2 

ตั้งแต่ 1  มกราคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน  2563 

ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563  เพ่ือให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ  มีดังนี ้

�  สมาชิก ณ ปัจจุบนั มีจาํนวนทั้งส้ิน                       2,335 คน 

�  สมาคมไดน้าํเงินฝากไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จาํกดั  จาํนวนทั้งส้ิน         752,888.40   บาท 

�  สมาคมไดน้าํเงินฝากไวก้บัธนาคารกรุงไทย  จาํนวนทั้งส้ิน 9,224.93 บาท 

�  เงินสงเคราะห์ศพล่วงหนา้ ณ วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 มีจาํนวนทั้งส้ิน     729,670.00 บาท 

�  เงินสงเคราะห์ท่ีจ่ายใหก้บัทายาทสมาชิกท่ีเสียชีวิต  
       ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 รวมทั้งส้ิน      474,060.00 บาท 

    หลกัฐานประกอบการสมัครสมาชิกตามที่สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ฯ 

 1. สาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการหรือบตัรประชาชน 

 2. สาํเนาทะเบียนบา้น 

 3. สาํเนาแสดงการเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกุล (ถา้มี) 
 4. สาํเนาใบสาํคญัการสมรส (กรณีคู่สมรสของสมาชิกสมาคมและสมาชิก
สหกรณ์ประเภทสมทบทายาท) 
 5. ใบรับรองแพทยจ์ากสถานพยาบาลของรัฐ (กรณีคู่สมรสของสมาชิกสมาคม
และสมาชิกสหกรณ์ประเภทสมทบทายาท) 
 6. คา่สมคัร  100 บาท, ค่าบาํรุง  20 บาท, เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ 300 บาท   
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  420 บาท 

  

หลกัฐานประกอบการขอรับเงินสงเคราะห์ศพ 

1. สาํเนาใบมรณบตัร, สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน, สาํเนาทะเบียนบา้น (ผูถึ้งแก่กรรม)   จาํนวน  1 ชุด 

2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน, สาํเนาทะเบียนบา้น (ผูจ้ดัการศพ, ผูรั้บเงินสงเคราะห์)     จาํนวน  1 ชุด 

3. สาํเนาหนา้สมุดบญัชีธนาคารกรุงไทย (ผูจ้ดัการศพ, ผูรั้บเงินสงเคราะห์)           จาํนวน  1 ชุด 

 

ช่องทางการชําระเงิน/โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 

 ช่ือบญัชี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูกาญจนบุรี จาํกดั 

    (สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี) 
 ธนาคารกรุงไทย   สาขากาญจนบุรี  

 เลขท่ีบญัชี  713-0-53709-4 

 

 ช่ือบญัชี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี กลุ่ม 2 

 ธนาคารกรุงไทย   สาขากาญจนบุรี  

 เลขท่ีบญัชี  713-0-86925-9 

 

 

 



85รายงานประจําป 2563
สหกรณออมทรัพยครูกาญจนบุรี จํากัด

    หลกัฐานประกอบการสมัครสมาชิกตามที่สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ฯ 

 1. สาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการหรือบตัรประชาชน 

 2. สาํเนาทะเบียนบา้น 

 3. สาํเนาแสดงการเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกุล (ถา้มี) 
 4. สาํเนาใบสาํคญัการสมรส (กรณีคู่สมรสของสมาชิกสมาคมและสมาชิก
สหกรณ์ประเภทสมทบทายาท) 
 5. ใบรับรองแพทยจ์ากสถานพยาบาลของรัฐ (กรณีคู่สมรสของสมาชิกสมาคม
และสมาชิกสหกรณ์ประเภทสมทบทายาท) 
 6. คา่สมคัร  100 บาท, ค่าบาํรุง  20 บาท, เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ 300 บาท   
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  420 บาท 

  

หลกัฐานประกอบการขอรับเงินสงเคราะห์ศพ 

1. สาํเนาใบมรณบตัร, สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน, สาํเนาทะเบียนบา้น (ผูถึ้งแก่กรรม)   จาํนวน  1 ชุด 

2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน, สาํเนาทะเบียนบา้น (ผูจ้ดัการศพ, ผูรั้บเงินสงเคราะห์)     จาํนวน  1 ชุด 

3. สาํเนาหนา้สมุดบญัชีธนาคารกรุงไทย (ผูจ้ดัการศพ, ผูรั้บเงินสงเคราะห์)           จาํนวน  1 ชุด 

 

ช่องทางการชําระเงิน/โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 

 ช่ือบญัชี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ.ครูกาญจนบุรี จาํกดั 

    (สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี) 
 ธนาคารกรุงไทย   สาขากาญจนบุรี  

 เลขท่ีบญัชี  713-0-53709-4 

 

 ช่ือบญัชี สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี กลุ่ม 2 

 ธนาคารกรุงไทย   สาขากาญจนบุรี  

 เลขท่ีบญัชี  713-0-86925-9 
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กจิกรรมสมาคม 
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จํากดั  และ 

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี กลุ่ม 2 

 

ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562  ณ ห้องประชุมเฉลมิพระเกยีรต ิ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์   

เม่ือวันศุกร์ท่ี  14  กุมภาพนัธ์  2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มอบพวงหรีดเคารพศพและเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิกท่ีถึงแก่กรรม 

 
 






