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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 

 

 

ที่ สอ.ยส. 72 / 2565                                                                                             
      10  กุมภาพันธ ์ 2565 

เรื่อง      ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัประจำปี 2564 
เรียน      ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ทุกท่าน 
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำปี  2564   จำนวน  1  เล่ม 
              ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด   ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  ในวันอาทิตย์ที่ 20  
กุมภาพันธ์  2565  เวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมโรงแรม เจพี เอ็มเมอรัลด์ ยโสธร  เพื่อรับทราบเรื่องต่างๆ  และพิจารณาอนุมัติ  
ตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 แนะนำผู้เข้าร่วมประชุมใหญส่ามญัประจำปี 2564 
1.2 …………………………………………………………………… 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องเสนอเพื่อทราบ  
  2.1    เรื่อง  การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปีบญัช ี2565 
  2.2    เรื่อง  แถลงผลการดำเนินงาน ประจำปีบญัช ี2564 
  2.3    เรื่อง  รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญช ี2564   
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  3.1    เรื่อง  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีบญัชี 2564 

3.2    เรื่อง  พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปีบญัชี 2564 
3.3    เรื่อง  การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปีบัญช ี2565 
3.4    เรื่อง  การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญชี 2565 – 2566 
3.5    เรื่อง  พิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณการรายรับ-รายจา่ยประจำปีบัญชี 2565 
3.6    เรื่อง  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปีบญัช ี2565 
3.7    เรื่อง การพิจารณาอนุมัตินำเงินไปฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืน ประจำปี 2565 
3.8    เรื่อง  พิจารณากำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์  ประจำปีบัญช ี2565 
3.9    เรื่อง   พิจารณาการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำเดือนแบบอิเลคโทรนิคแทนแบบพิมพ์ใบเสร็จรับเงินประจำเดือน 

  3.10  เรื่อง  พิจารณากำหนดร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครยูโสธร จำกัด พ.ศ. 2565 ที่ถือใช้ใหม่ทั้งฉบับ 
3.11  เรื่อง  การแก้ไขระเบียบ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏบิัติหน้าที่ พ.ศ. 2565 

ระเบียบวาระที่ 4     เรื่อง  อื่นๆ 
ระเบียบวาระที่ 5     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2564  วันท่ี 20 กุมภาพันธ ์2565 
                      จึงเรียนมาเพื่อทราบ  และโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
                                                                    ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                                               (นายกิตติ  ดวงแสง)                    
                          ประธานกรรมการดำเนินการ 
                       สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด  
 

                     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร  จำกัด 

                           YASOTHON TEACHER’S SAVING AND CREDIT COOPERATIVES, LIMITED 
                           272  ถนนเลีย่งเมือง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  35000 
                         เวป็ไซต์ : www.yasocoop.in.th   อีเมล : yasothoncoop@yahoo.com 
                           โทรศัพท์ :  0 4571 2758    โทรสาร :  0 4571 2758  ต่อ  28 

mailto:.yasocoop.in.th
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 1 
เรื่อง 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 

 

 เริ่มประชุมเวลา....................... น.  เมื่อผู้แทนสมาชิกมาประชุม จำนวน.....................คน  ถือว่าครบองค์ประชุม  
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด  หมวด 7 ข้อ 62 และ 63 แล้ว  นายกิตติ  ดวงแสง  ประธานกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด  ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  

ระเบียบวาระที่ 1 
เรื่อง 

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 แนะนำผู้มา / เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 

ผู้มาประชุม 

    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 -  ผู้แทนสมาชิกมาประชุมในวนันี้ จำนวน      ....................... คน 
   

 

ที ่ ช่ือ-สกุล ตำแหน่ง 

1 นายกิตติ  ดวงแสง ประธานกรรมการ 

2 นายอัชราวุธ  บุปผาชาต ิ รองประธาน คนท่ี 1 

3 นายบุญชอบ  น้อยเสนา รองประธาน คนท่ี 2 

4 นายธนภัทร  น้อยมาลา รองประธาน คนท่ี 3 

5 นายทองอุ่น  ทัดไท รองประธาน คนท่ี 4 

6 นายพีระพงศ์  บุญแน่น กรรมการ 

7 นายวรศิลป  โคตรมนตร ี กรรมการ 

8 นายประจักร  สุรยิะศร ี กรรมการ 

9 นายสำรวย  ผ่องใส กรรมการ 

10 นายนคร  พงษ์สนิท กรรมการ 

11 นายอานนท์  กฤษณะกาฬ กรรมการ 

12 นายสุนัย  ไม่โศก กรรมการ 

13 นายพงษ์ศักดิ์  บรรใดทอง กรรมการ/เหรญัญิก 

14 นายชัชพล  รวมธรรม                     กรรมการและเลขานุการ 

14 นายวีระยุทธ  งามล้วน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.                                                 ผู้แทนกรมส่งเสรมิสหกรณ์     

2.                                                 ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

3.                                                 คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์    

4.                                                 คณะที่ปรึกษา  

5.                                                 คณะผู้ตรวจสอบกิจการ      

6.  นายสิรวิชญ์  ไพศาสตร์                   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต   

7.  ..............................................................       

8.  ..............................................................  

9.  ..............................................................      

10.  ............................................................  

11.  ............................................................   

12.  ............................................................  

13.  ............................................................    

14.  ............................................................  

15.  ............................................................    

16.  ............................................................  

17.  ............................................................    

18.  ............................................................  

19.  ............................................................   

20.  ............................................................  

1.2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 2 
เรื่อง 

เสนอเพื่อทราบ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 

 

ระเบียบวาระที่ 2  
เรื่อง 

เสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2.1  เร่ือง  การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปีบัญชี 2565 

อาศัยพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2562) ข้อบังคับของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด พ.ศ.2564 ข้อ 65 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทน
สมาชิก พ.ศ.2562 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2564 จึงให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565 แทน กำหนดวันเลือกตั้ง วันที่ 20 มกราคม 2565  นั้น   

บัดนี้การเลือกตั้งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว  สหกรณ์ฯ ขอเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกตั้งต่อที่ประชุมใหญ่ 
(รายชื่อตามภาคผนวก) 

เห็นควรนำเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ 

ที่ประชุม......................................................................................................................................................................... 

 

ระเบียบวาระที่ 2.2    เร่ือง   แถลงผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2564 

1. สถานภาพทั่วไป 
                    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร  จำกัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 15 
ธันวาคม พ.ศ.2515  การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด  ในปีนี้เป็นปีที่ 50  ปัจจุบันมีสมาชิกสามัญ  
จำนวน  5,344  คน และสมาชิกสมทบ จำนวน  161 คน  รวม 5,505 คน  ในระหว่างปีมีสมาชิกสมัครใหม่  จำนวน  508  
คน  สมาชิกลาออกและพ้นสมาชิกภาพ จำนวน  357  คน สมาชิกถึงแก่กรรมจำนวน  35  คน มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น  
11,102  ล้านบาทเศษ   

2. ผลการดำเนินงานระหว่างปี 2560 – 2564 
 

ตารางแสดงผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด  ในรอบ 5 ปี 
รายการ / ปี พ.ศ. 2560 2561 2562 2563 2564 

จำนวนสมาชิก (คน) 5,487 5,604 5,654 5,354 5,505 
สินทรัพย์รวม 10,524,341 10,883,230 11,483,164 11,079,002 11,102,310 
ทุนเรือนหุ้น 3,255,303 3,520,187 3,829,447 3,606,389 3,516,542 
เงินรับฝาก 1,861,922 1,427,304 2,201,760 3,079,661 4,235,954 
ทุนสำรอง 243,219 268,867 235,148 235,148 258,116 
รายได้ 666,192 743,409 804,162 834,766 792,899 
ค่าใช้จ่าย 426,930 560,784 857,164 625,964 376,414 
กำไร(ขาดทุน) สุทธ ิ 239,262 182,625 (53,002) 208,802 416,485 

หน่วย : พันบาท 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 

 

 

3. ผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 - 2563 
 

ตารางแสดงผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด  ในรอบ 2 ปี                     
รายการ / ปี พ.ศ. 2564 2563 เพิ่ม / (ลด) 

จำนวนสมาชิก (คน) 5,505 5,354 151 
สินทรัพย์รวม 11,102,310,481.40 11,079,002,059.66      23,308,421.74  
ทุนเรือนหุ้น 3,516,541,710.00 3,606,389,400.00  (89,847,690.00) 
เงินรับฝาก 4,235,953,890.71 3,079,661,428.23  1,156,292,462.48  
ทุนสำรอง 258,116,000.000 235,147,687.63      22,968,312.37  
รายได้ 792,898,632.15 834,765,605.32 (41,866,973.17) 
ค่าใช้จ่าย 376,413,757.93 625,963,596.24 (249,549,838.31) 
กำไร(ขาดทุน) สุทธ ิ 416,484,874.22 208,802,009.08     207,682,865.14  

หน่วย : บาท 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 

 

 
          
 
ที่ประชุม.......................................................................................................................................................................... 

 
 
 4.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด  มีการดำเนินงานตามกฎกระทรวงกำหนด 

  ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 
2564 ตามมาตรา 89/2 (1) (2) (3) (6) (9) (11) (12) และมาตรา 105 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 กำหนดให้สหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้าน
บาทขึ้นไป ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง และกำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานดังนี้ 

 หมวด 2 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและ  ผู้จัดการ 
ข้อ 5(1) (3) (7) 

 หมวด 4 การกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์ข้อ 14(1) (2) 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ได้ดำเนินงานและขอรายงานผลตามกฎกระทรวงดังนี้ 

1) รายงานผลการดำเนินงานกำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของ

สหกรณ์ 

  สหกรณ์ได้นำเสนอแผนกลยุทธ์ เพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาสหกรณ์ โดยนำเสนอ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ รูปแบบการบริหารจัดการ แผนงานโครงการพัฒนาสหกรณ์ ในระเบียบวาระที่ 3.3 พิจารณาอนุมัติ



รายงานประจำปี 2564 

12  

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 

 

แผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี 2565 เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบถึงนโยบาย ทิศทาง การบริหารงาน
สหกรณ์ 

  2) รายงานผลการกำหนดนโยบาย และแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืมเงินสหกรณ์อ่ืน 
และสถาบันการเงินและการค้ำประกัน 
  นโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน เนื่องจากสหกรณ์ฯ ยังต้องอาศัยแหล่งเงินกู้ยืมจากสหกรณ์
อื่นจะมีเฉพาะการลงทุนในหุ้นชุมนุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จะขอ
เสนอในระเบียบวาระที่ 3.7 การพิจารณาอนุมัตินำเงินไปฝากหรือลงทุนอย่างอื่น ประจำปี 2565 
  นโยบายและแผนเก่ียวกับการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์อ่ืน และสถาบันการเงิน และการค้ำประกัน ขอเสนอใน
ระเบียบวาระที่ 3.8 การพิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ประจำปี 2565 

  3) รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ด้านการ
ลงทุน สภาพคล่อง และปฏิบัติการ สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 สหกรณ์ได้จัดทำคู่มือการบริหารความเสี่ยงขึ้นและ
ได้บริหารงานด้านความเสี่ยงตามคู่มือดังกล่าว สรุปผลได้ดังนี้ 

(1) ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 

สหกรณ์ฯได้แต่งตั้งอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง มีการควบคุม กำกับติดตาม 
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ได้แก้ไขปรับปรุงระเบียบสหกรณ์การให้เงินกู้และดอกเบี้ยแก่สมาชิก มีการ
ตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติของสมาชิกเป็นรายบุคคลก่อนให้สินเชื่อมีการวิเคราะห์สินเชื่อ วิเคราะห์ลูกหนี้ และเพิ่ม
หลักประกันความเสี่ยง 

(2) ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน 

สหกรณ์ฯหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านการลงทุน จะไม่ลงทุนที่ขัดต่อกฎหมายหรือเสี่ยงมาก 
เกินไป ซึ่งสหกรณ์ฯ ลดความเสี่ยงโดยการวิ เคราะห์สภาพคล่องของสหกรณ์ ให้เพียงพอกับความต้องการกู้ เงินของสมาชิก
หรือถอนเงินฝาก และสหกรณ์ได้จัดทำแผนการจัดสรรกำไรสุทธ ิเข้าเป็นทุนสำรอง ทุนสะสมตามข้อบังคับในอัตราที่เหมาะสม 

(3) ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 

สหกรณ์ฯมีการจัดทำแผนงบประมาณของกระแสเงินสดรับ และกระแสเงินสดจ่าย ราย 
งานโครงสร้างที่มาของเงินทุนสหกรณ์ และแหล่งใช้ไปของเงินทุน ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งที่ได้มาและแหล่งที่ใช้ไปของ
เงินทุน เป็นรายเดือน/รายปี ทำให้ทราบปริมาณเงินคงเหลือแต่ละช่วงเวลา เมื่อมีเงินคงเหลือจะคืนเงินกู้สถาบันการเงินอ่ืนที่
มีดอกเบี้ยสูงเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน ในทางกลับกันถ้ามีเงินคงเหลือไม่เพียงพอต้องดำเนินการจัดหาเงินทุนมาเพิ่ม โดยการ
กู้จากสถาบันการเงินอ่ืนโดยคณะกรรมการและผู้จัดการเป็นผู้ลงนามค้ำประกันเงินกู้ 

(4) ผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ 

สหกรณ์ฯได้แต่งตั้งอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และได้จัดทำคู่มือการบริหารความ 
เสี ่ยงเผยแพร่แก่คณะกรรมการทุกคน เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพื่อให้ศึกษาวิเคราะห์และประเมินระดับโอกาสที่จะเกิดและ
ผลกระทบของความเสี่ยง จากข้ันตอนการปฏิบัติงานในแต่ละหน้าที่ เพื่อกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 
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4) รายงานผลประโยชน์ และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการและที่ปรึกษา

ของสหกรณ์ได้รับจากสหกรณ์ในรอบปีบัญชี 2564 

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน   

ท่ี ชื่อ สกุล ตำแหน่ง 

ผลประโยชน์และค่าตอบแทน (บาท) 

ค่าเบี้ย
ประชุม/

ค่าตอบแทน 

โบนัส ค่าเบี้ยเลี้ยง
พาหนะ/ท่ี

พัก 

เงินเดือน/
ประจำ

ตำแหน่ง 

รวม 

1 นายกิตติ  ดวงแสง ประธานกรรมการ 57,400 228,000 276,491  561,891 

2 นายอัชราวุธ  บุปผาชาติ รองประธานกรรมการ 79,650 223,500 17,750  320,900 

3 นายบุญชอบ  น้อยเสนา 
 

รองประธานกรรมการ 65,970 223,500 69,281  358,751 

4 นายธนภัทร  น้อยมาลา 
 

รองประธานกรรมการ 111,150 207,500 50,723  369,373 

5 นายทองอุ่น  ทัดไท 
 

รองประธานกรรมการ 80,600 215,500 25,700  321,800 

6 นายพีระพงศ์  บุญแน่น 
 

กรรมการ 95,700 208,500 19,100  323,300 

7 นายสำรวย  ผ่องใส 
 

กรรมการ 65,300  21,244  86,544 

8 นายนคร  พงษ์สนิท 
 

กรรมการ 75,100  24,692  99,792 

9 นายวรศิลป  โคตรมนตรี 
 

กรรมการ 85,500  19,400  104,900 

10 นายประจักร  สุริยะศรี 
นายอานนท์  กฤษณะกาฬ 
 

กรรมการ 88,000  19,400  107,400 

11 นายอานนท์  กฤษณะกาฬ 
 

กรรมการ 59,300  19,400  78,700 

12 นายสุนัย  ไม่โศก 
 

กรรมการ 62,200  19,400  81,600 

13 นายพงษ์ศักดิ์  บรรใดทอง 
 

กรรมการ/เหรัญญิก 56,800 215,500 56,184  328,484 

14 นายชัชพล  รวมธรรม 
 

กรรมการ/เลขานุการ 54,000 223,500 29,400  306,900 

15 นายวีระยุทธ  งามล้วน 
 

กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 66,300  19,200  85,500 

16 นายมณฑล   ผาริโน  
 

ผู้จัดการ 59,900 90,770 87,395 647,280 885,345 

17 นางเณศราภา  ปัญสังกา รองผู้จัดการ 81,900 45,486 26,112 468,660 622,158 

18 นางพิศวาท  ภักตรนิกร ผู้ช่วยผู้จัดการ 37,700 76,538  740,880 855,118 

19 นายยุทธนา  ประชุมชัย ผู้ช่วยผู้จัดการ 46,200 54,980 11,444 540,660 653,284 

20 นายเสนอเกียรติ  พราวศรี 
 

ท่ีปรึกษา 19,000    19,000 

21 นายประศาสตร์  บริสุทธิ์ 
 

ท่ีปรึกษา 20,000    20,000 

22 นายมิตร  ศรีชัย 
 

ท่ีปรึกษา/อดีตรองประธาน 19,000 217,500   236,500 

23 นายบรรจง  อุทก 
 

ท่ีปรึกษา 18,000    18,000 

24 นายประจวบ  หลักหาญ 
 

ท่ีปรึกษา 19,000    19,000 

25 นางสาววิยะดา  มุ่งผล 
 

ท่ีปรึกษา 25,000    25,000 

รวม 1,448,670 2,230,774 812,316 2,397,480 6,889,240 
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(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน 

 

ที ่ ช่ือ สกุล ตำแหน่ง 
ผลประโยชน์และค่าตอบแทน 

ทุนการศึกษาอบรม รวม 

1 นายกิตติ  ดวงแสง ประธานกรรมการ 16,594 16,594 

2 นายอัชราวุธ  บุปผาชาต ิ รองประธานกรรมการ 14,800 14,800 

3 นายบุญชอบ  น้อยเสนา 
 

รองประธานกรรมการ 14,800 14,800 

4 นายธนภัทร  น้อยมาลา 
 

รองประธานกรรมการ 14,800 14,800 

5 นายทองอุ่น  ทัดไท 
 

รองประธานกรรมการ 14,800 14,800 

6 นายพีระพงศ์  บุญแน่น 
 

กรรมการ 12,400 12,400 

7 นายสำรวย  ผ่องใส 
 

กรรมการ 12,400 12,400 

8 นายนคร  พงษ์สนิท 
 

กรรมการ 12,400 12,400 

9 นายวรศิลป  โคตรมนตร ี
 

กรรมการ 12,400 12,400 

10 นายประจักร  สุรยิะศร ี
นายอานนท์  กฤษณะกาฬ 
 

กรรมการ 12,400 12,400 

11 นายอานนท์  กฤษณะกาฬ 
 

กรรมการ 12,400 12,400 

12 นายสุนัย  ไม่โศก 
 

กรรมการ 12,400 12,400 

13 นายพงษ์ศักดิ์  บรรใดทอง 
 

กรรมการ/เหรญัญิก 9,700 9,700 

14 นายชัชพล  รวมธรรม 
 

กรรมการ/เลขานุการ 12,400 12,400 

15 นายวีระยุทธ  งามล้วน 
 

กรรมการ/
ผู้ช่วยเลขานุการ 

12,400 12,400 

16 นายมณฑล   ผาริโน  
 

ผู้จัดการ 7,200 7,200 
17 นางเณศราภา  ปัญสังกา รองผู้จัดการ 7,200 7,200 
18 นางพิศวาท  ภักตรนิกร ผู้ช่วยผู้จัดการ 7,200 7,200 
19 นายยุทธนา  ประชุมชัย ผู้ช่วยผู้จัดการ 7,200 7,200 
20 นายเสนอเกียรติ  พราวศรี 

 
ท่ีปรึกษา 7,200 7,200 

21 นายประศาสตร์  บริสุทธิ์ 

 
ท่ีปรึกษา 7,200 7,200 

22 นายมิตร  ศรีชัย 

 
ท่ีปรึกษา/อดีตรองประธาน 7,200 7,200 

23 นายบรรจง  อุทก 

 
ท่ีปรึกษา 7,200 7,200 

24 นายประจวบ  หลักหาญ 

 
ท่ีปรึกษา - - 

25 นางสาววิยะดา  มุ่งผล 

 
ท่ีปรึกษา 7,200 7,200 

รวม 270,294 270,294 
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1) รายงานข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกร้องเรียน และการถูกลงโทษ

ของสหกรณ์ในรอบปีบัญชี 2564 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 64) 

(1) การถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ 

- ไม่มี 

(2) การถูกดำเนินคดี 

- ไม่มี 

(3) การถูกร้องเรียน 

- ไม่มี 

(4) การถูกลงโทษของสหกรณ์ 

- ไม่มี 

  ในการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาเหตุ สหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาเหตุ 
การร้องทุกข์ ร้องเรียน โดยมีกระบวนการจัดการ เร่ืองร้องทุกข์ ร้องเรียน ตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไข
ปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2564 ดังนี้ 
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5. จุดเด่นสู่ความสำเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 
1) การแก้ไขปัญหาหนี้สงสัยจะสูญหรือหนี้สูญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) มีโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) มีนโนบายการบริหารงานตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ส่งเสริมการช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

และส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก 

4) สหกรณ์ได้กำหนดระเบียบ ปรับปรุงระเบียบให้เอ้ือประโยชน์ต่อสมาชิกและสหกรณ์ “สมาชิกเดินได้ สหกรณ์ได้

ประโยชน์” 

5) ในปี 2564 คณะกรรมการมีนโยบายเรื่อง ความมั่นคงของสหกรณ์โดยลดภาระหนี้สิน ของสหกรณ์ฯ จากเดิมปี 

2563 จำนวน 3,894,709,743.65 บาท คงเหลือ ปี 2564 จำนวน 2,620,208,900.00 บาท ลดลง 

1,274,500,843.65 บาท 

6) สหกรณ์สามารถจัดเก็บเงินที่ส่งหัก ณ ที่จ่ายจากสมาชิกได้ในอัตราเพิ่มข้ึนจากเดิม 93.63% เป็น 96.56% 

7) สหกรณ์ฯนำเทคโนโลยีสารสนเทศ Application YST Saving  มาบริการสมาชิกเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ใน

การทำธุรกรรมทางการเงิน 

8) สหกรณ์ฯ มีแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจำปี คู ่มือบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางบริหารจัดการ

สหกรณ์สู่ความสำเร็จ 

 

 
ที่ประชุม.......................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ 2.3    เร่ือง   รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญช ี2564 
รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด  
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  2564 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 

 จากผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ประจำปี 2564 คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ขอรายงาน
ผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธรจำกัด ให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบดังนี้ 
 การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ในครั้งนี้ คณะผู้ตรวจสอบกิจการฯ ขอเรียนให้ผู ้แทน
สมาชิกและสมาชิกทุกท่านได้ทราบว่า  คณะผู้ตรวจสอบกิจการฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบกิจการฯ  ตามอำนาจหน้าที่ ที่
กำหนดไว้ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ข้อ 19  และตาม
พระราชบัญญัติระเบียบสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไข พ.ศ. 2553,แก้ไข พ.ศ.2562 ตามมาตรา 53 ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ชัดเจน ถูกต้อง เป็นธรรม มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์ต่อมวลสมาชิกทั้งสิ้น  
 อนึ่ง จากการตรวจสอบกิจการของคณะผู้ตรวจสอบกิจการออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ได้รายงานผลการตรวจสอบ
และเสนอแนะผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด เป็นประจำทุกเดือน และใน
โอกาสนี้จึงขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการประจำปี พ.ศ. 2564 โดยสรุปดังนี้ 
      1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
           1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ 
           1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติการทางบญัชี  การควบคุมการเงิน และการควบคุมภายในของสหกรณ์ 
           1.3 เพื่อตรวจสอบการดำเนินกิจการดา้นอ่ืนๆของสหกรณ์ 
      2. ขอบเขตการตรวจสอบ /วิธีการตรวจสอบ 
        2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบญัชีตามเอกสารหลักฐาน และรายงานทางการเงิน 
           2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบ และขอ้กำหนดของสหกรณ์ 
           2.3 ตรวจสอบการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชมุ 
           2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนด 
      3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข 
 3.1 ผลการดำเนินงาน 
                    สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อต้นปีจำนวน 5,202 คน  สมาชิกสมทบ จำนวน 152 คน ระหว่างปี  มีสมาชิกสมัครใหม่  
จำนวน  508 คน สมาชิกลาออกและพ้นสมาชิกภาพ จำนวน 357 คน  สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี 5,505  คน แยกออกเป็น
สมาชิกสามัญ จำนวน 5,344 คน  สมาชิกสมทบ จำนวน 161 คน  
                     ในวันสิ้นปีสหกรณ์มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 11,102,310,481.40 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 23,308,421.74  
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.21 รอบปีบัญชีสหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น 792,898,632.15 บาท สหกรณ์มีค่าใช้จ่าย 376,413,757.93 
บาท  มีกำไร สุทธิ 416,484,874.22 บาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 207,682,865.14 บาท คิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 99.46 
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           3.2 ด้านบริหารงานทัว่ไป 
 3.2.1 การตรวจสอบกิจการ ได้ตรวจรายการบันทึก สมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย ปรากฏว่า 
เจ้าหน้าที่ได้บันทึกรายการเป็นปัจจุบัน 
            3.2.2 ตามที่ได้มีกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ครู และสหกรณ์
เครดิตยูเนียน พ.ศ. 2564  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอน ที่ 11 ก. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น ผู้
ตรวจสอบกิจการได้ศึกษาและพิจารณากฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว เห็นว่ามีประโยชน์ต่อสหกรณ์เป็นอย่างยิ่ง  จึงได้เสนอแนะ
ให้คณะกรรมการดำเนินการถือปฏิบ ัต ิเพ ื ่อสร้างความมั ่นคงให้ก ับสหกรณ์ โดยเฉพาะข้อ 6 ว่าด ้วยการแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ข้อ 7 คณะอนุกรรมการการลงทุน ข้อ 9 (6) การผิดนัดชำระหนี้ ข้อ 10 กรรมการทุกคน
ต้องทำหนังสือรับรองตนเองว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงนี้  
    3.2.3  สหกรณ์ มีการจัดโครงสร้างการบริหารภายในปรับปรุงสำนักงานให้มีความสอดคล้องกับ
กลุ่มงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่มาติดต่อขอรับบริการและมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดสภาพ
คล่องในการบริหารจัดการซึ่งสอดคล้องกับระเบียบที่นายทะเบียนกำหนด 
   3.2.4 วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. ผู้ตรวจสอบกิจการได้ตรวจสอบการเก็บรักษา
เงินสด และเอกสารการเงินของสหกรณ์ฯ โดยได้ให้เจ้าหน้าที่เปิดตู้นิรภัย เพื่อตรวจสอบเงินสดในมือที่สหกรณ์เก็บรักษาไว้ใน
ตู้นิรภัย ในวันทำการก่อนวันที่ผู้ตรวจสอบกิจการฯ เข้าดำเนินการตรวจสอบ ปรากฏว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 
เก็บรักษาเงินสดในมือเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ว่าด้วยการรับ-จ่าย และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2549 ข้อ 34 
วงเงินไม่เกินวันละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ตรงตามสมุดเงินสดรับ –จ่าย และผู้ตรวจสอบกิจการฯได้เสนอแนะด้วย
วาจาแก่ เจ้าหน้าที่การเงินในการถือกุญแจตู้นิรภัย การบันทึกสกุลเงิน และการเขียนสรุปยอดรวมจำนวนเงินที่เก็บรักษาในแต่
ละวัน ควรมีการบันทึกจำนวนเงินที่เป็นตัวหนังสือในใบรายการตรวจนับเงินสดประจำวันไว้ด้วย 
   3.2.5 การตรวจสอบบัญชีเงินรับฝากของสหกรณ์ ปรากฏว่ามีบุคคลภายนอก เช่นโรงเรียนมาเปิด
บัญชีเงินฝาก เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ข้อ 10 เมื่อ โรงเรียนเปิดบัญชีเงินฝาก ให้ใช้
ชื่อของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ต่อท้าย  
   3.2.6 การตรวจสอบค่าสาธารณูปโภค จากการตรวจสอบค่าใช้จ่ายหมวดค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ 
ค่าไฟฟ้า พบว่า มีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนเพิ่มขึ้น จากการตรวจสอบเห็นว่าควรมีการกำหนดมาตรการในการใช้น้ำ  ใช้ไฟฟ้า
และค่าสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ให้เกิดความประหยัดเพื่อส่งผลต่อมาตรการลดค่าใช้จ่าย ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด  
   3.2.7 จากการสั่งจ่ายเช็ค 16 ฉบับ ลงวันที่  24  มิถุนายน 2564  เลขที่เช็ค10484060 – ถึง
เลขที่ 104844075 จ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมศาลในการดำเนินคดี 16 สัญญา ทุนทรัพย์ 47,077,803 บาท (สี่สิบเจ็ดล้านเจ็ด
หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามบาทถ้วน) จ่ายเป็นเงินค่าธรรมเนียมศาล รวมเป็นเงิน 936,552 บาท (เก้าแสนสามหมื่นหกพันห้า
ร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) เนื่องจากค่าธรรมเนียมศาล สอ.ยส.จะต้องได้รับคืนเมื่อคดีถึงที่สิ้นสุด จึงขอเสนอแนะให้เจ้าหน้าที่
เก็บรักษาใบเสร็จรับเงินไว้ในที่ปลอดภัยค้นหาได้สะดวก และควรถ่ายเอกสารสำเนาเก็บไว้กับหลักฐานการจ่ายด้วย 
   3.2.8 ผู้ตรวจสอบกิจการฯ ได้ศึกษาและพิจารณา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินงานและ
กำกับดูแล สอ.ยส. ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบิกษา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564  หมวด 4 ข้อ 14 (1) สหกรณ์ต้องแจ้งให้
ที่ประชุมใหญ่ทราบในเร่ืองดังต่อไปนี้ 
       1) ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการและที่
ปรึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ได้รับจากสหกรณ์นั้น ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาโดยให้สหกรณ์แสดงรายละเอียด
ดังกล่าวเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี ผู้ตรวจสอบกิจการขอเสนอแนะให้ฝ่ายจัดการได้จัดทำรายละเอียดผลประโยชน์
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และค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นรายเดือนให้สอดคล้องกับสมุดเงินสดรับ จ่าย และหลักฐานการจ่ายในแต่ละเดือน เพื่อให้การ
ดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ขอความอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานให้ผู ้ตรวจสอบกิจการและ
คณะกรรมการได้ตรวจดู ในเดือนแรกของปฏิทิน พ.ศ. 2565 ก่อนนำไปลงในรายงานประจำปี 
       2) กฎกระทรวงข้อ 22 ห้ามมิให้สหกรณ์ให้ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดนอกจาก
ดอกเบี้ย เว้นแต่เป็นของกำนันแก่สมาชิกในโอกาสประเพณีนิยม และมีการให้แก่สมาชิกทุกราย อย่างเท่าเทียมกัน  

          3.3  ด้านบัญชีและการเงิน 
                 3.3.1 ด้านบัญช ี
                   (1)  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ใช้ระบบบัญชีตามแบบและรายการตามที่ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์กำหนด ใช้โปรแกรมพัฒนาโดยเอกชนในการบันทึกบัญชีและประมวลผลข้อมูลทางการเงิน 
                   (2)  การบันทึกรายการบัญชีของสหกรณ์ มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีเอกสารประกอบรายการ
บัญชีซึ่งอยู่ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใช้เป็นหลักฐานทางบัญชีได้  
                   (3)  สหกรณ์ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้เงินกู้ (142,000,479.09) บาท  หนี้สงสัยจะสูญ – 
ลูกหนี้เงินกู้ตามคำพิพากษา 36,011,299.21 บาท  หนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้เงินกู้ระหว่างดำเนินคดี  79,014,405.00 บาท 
และมีดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ จำนวน 9,902,233.00 บาท 

                3.3.2 ด้านการเงิน 
                     (1)  เงินกู้ยืม ในรอบปี 2564 สหกรณ์ทำสัญญากู้ยืมจากสถาบันการเงิน จำนวน 12 แห่ง  เป็นเงินทั้งสิ้น 
จำนวน 5,090,384,100.00 บาท  คงเหลือ ณ วันสิ้นปี จำนวน 2,620,208,900.00 บาท      
                      (2)  วงเงินกู้ยืมที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ  คือ  5,783,551,167.00  บาท  
                      (3)  สหกรณ์มีเง ินสดคงเหลือ ณ วันสิ ้นปี จำนวน 21,802.85 บาท  เง ินฝากธนาคาร  จำนวน 
54,191,622.30 บาท   
                      (4)  สหกรณ์นำเงินไปฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี ่ยนคลองจั ่น จำกัด ณ วันสิ้นปีมียอดคงเหลือ จำนวน 
810,768,619.88 บาท ซึ่งเงินฝากดังกล่าวอยู่ระหว่างการปฏิบัติตามแผนฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 
จำกัด  ตามแผนฯ ให้ชำระคืนต้นเงินฝากทุกหกเดือนเป็นเวลา 26 ปี (ปี 2559 – ปี 2584) โดยไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งในปี 2564 
สหกรณ์จะได้รับคืนเงินฝากตามแผนฟื้นฟูกิจการ งวดที่  11-12  จำนวน  58,382,837.74 บาท แต่ในระหว่างปี สหกรณ์
ได้รับคืนเงินจำนวน 10,924,988.14 บาท ซึ่งสหกรณ์ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  จำนวน 47,457,849.60 บาท ไว้แล้ว ตาม
หลักความระมัดระวังตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 

           3.4 ด้านสินเชื่อ 
                 ระหว่างปีสหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก  3 ประเภท ดังนี้ 

(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1,894 สัญญา จำนวนเงิน 293,684,066.00 บาท 

(2) เงินกู้สามัญ จำนวน 5,301 สัญญา จำนวนเงิน 1,425,630,380.00 บาท 

(3) เงินกู้พิเศษ จำนวน 1,472 สัญญา จำนวนเงิน 5,014,531,399.70 บาท 

ในวันสิน้ปสีหกรณ์ ฯ มีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ 

(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จำนวน 516 สัญญา จำนวนเงิน 30,575,344.00 บาท 



รายงานประจำปี 2564 

20  

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 

 

(2) เงินกู้สามัญ จำนวน 5,631 สัญญา จำนวนเงิน 1,648,566,374.20 บาท 

(3) เงินกู้พิเศษ จำนวน 3,190 สัญญา จำนวนเงิน 9,400,914,111.92 บาท 

               ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีรายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้และเงินฝาก จำนวน 787,649,756.21 บาท  
  การให้กู้เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำหนด ลูกหนี้แต่ละรายมีหลักฐานการเป็นหนี้และการค้ำประกัน
ครบถ้วน 

3.5  ด้านการลงทุน 

ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีเงินลงทุนในสถาบนัการเงินตา่ง ๆ ดงันี้ 
(1) หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด  

จำนวน  80,245 หุ้น ๆ ละ 500  บาท เป็นเงิน 40,122,500.00 บาท  
ผลตอบแทน  จำนวน  2,186,676.25 บาท 

(2) หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด  จำนวน 56.4 หุ้นๆ ละ 1,000 บาท  
เป็นเงิน 56,400.00 บาท    ผลตอบแทน จำนวน  3,006.59  บาท 

          3.6 ด้านเงินรับฝาก 

                 ในปี 2564 สหกรณ์ให้บริการรับฝากเงินจากสถาบันการเงิน และสมาชิกตามข้อบังคับ และระเบียบฯ  ว่าด้วย 
การรับเงินฝาก พ.ศ. 2564   

ในวันสิน้ปสีหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด มีเงนิรับฝากสมาชกิคงเหลือ 
(1) เงินฝากออมทรัพย์ 244,666,826.63 
(2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 954,269,312.11 
(3) เงินรับฝากสหกรณ์อื่น 3,031,000,000.00   
(4) เงินรับฝากอ่ืน ๆ (ฌาปนกิจสงเคราะห์) 6,017,751.97 

         วันสิ้นปีมีเงินฝากคงเหลือ จำนวน 4,235,953,890.71  บาท  เพิ่มข้ึนจากปีก่อน บาท คิดเปน็รอ้ยละ 37.55     
           3.7 ด้านทุนของสหกรณ์ 

(1) ทุนเรือนหุ้นที่ชำระเต็มมูลคา่ จำนวน 351,654,171.00   หุ้น 
 เป็นเงิน 3,516,541,710.00 บาท 

(2) ทุนสำรอง เป็นเงิน 258,116,000.00    บาท 
(3) ทุนสะสมตามข้อบังคับ  ระเบียบอ่ืนๆ เป็นเงิน 11,430,638.16   บาท 
(4) กำไร(ขาดทุน) สุทธปิระจำป ี 2564 เป็นเงิน 416,484,874.22   บาท 

       4. การติดตามผลและการแก้ไขปรับปรุงของสหกรณ์ 

 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ข้อ 19 กำหนดให้ผู้ตรวจ
สอบกิจการติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงของสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ปี 256 3  
สหกรณ์มีรายการที่จะต้องแก้ไขปรับปรุง ซึ ่งผู ้ตรวจสอบกิจการได้มีการแจ้งในรายงานประจำเดือนให้ คณะกรรมการ
ดำเนินการและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบแล้ว  
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              จึงเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
   

(ลงชื่อ)                                 ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ  
                  (นายสุวรรณ  เทียบสี) 

 

(ลงชื่อ)                                 รองประธานผู้ตรวจสอบกิจการ 
                   (นายปรีชาพล  ธาน)ี 

 

(ลงชื่อ)                                  ผู้ตรวจสอบกิจการฯ 
            (นายอรรถสิทธิ์  ภวะวจิารณ์) 
 

 
(ลงชื่อ)                                  เลขานุการผู้ตรวจสอบกิจการ 

                  (นางเรืองวลี  สุพล)   
 
 
 
ที่ประชุม.......................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ 3 
เรื่อง 

เสนอเพื่อพิจารณา 
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ระเบียบวาระที่ 3  
เร่ือง 

เสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 3.1   เร่ือง   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีบัญช ี2564 

หนังสือรับรองของสหกรณ ์
วันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2565 

เรียน คุณสิรวิชญ์  ไพศาสตร์ ผู้สอบบัญชีของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด  
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงิน ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร 

จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่   31 
ธันวาคม 2564 ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด  
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดหรือไม่ 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การดำเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตาม
กฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 

ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบ และคิดว่าควรจะเป็น 
ดังต่อไปนี้ 

1. งบการเงิน 
1.1 ตามข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน โดยถูกต้อง

ตามที่ควรในสาระสำคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด และมีหน้าที่นำเสนองบการเงินต่อที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น
ตามกฎหมาย 

1.2 งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการแสดง
รายการและข้อมูลต่าง ๆ 

1.3 ข้อสมมติที่สำคัญที่สหกรณ์ใช้ในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล 
1.4 รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน เช่น 

รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจำกัด
การใช้เงินกู้ สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน 

1.5 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนดให้ปรับปรุงหรือเปิดเผย
ได้ปรับปรุงหรือเปิดเผยแล้ว 

1.6 ผลของการไม่แก้ไขข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงไม่มีสาระสำคัญ ข้อสังเกต ทั้งต่อเฉพาะรายการหรือ
โดยรวมต่องบการเงิน รายการของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่ไม่แก้ไขได้จัดทำเป็นเอกสารแนบของหนังสือรับรองนี้ 

1.7 ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี ่ยวข้องกับการกระทำของคณะกรรมการดำเนินการหรือเจ้าหน้าที ่ของ
สหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสำคัญต่องบการเงิน 

1.8 สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีภาระผูกพันหรือข้อผูกมัด
ใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว 
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1.9 สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้นใน
ภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์
ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้แสดงหรือเปิดเผยไว้
แล้วในงบการเงิน 

1.10 นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ ซึ่งต้องนำมาปรับปรุงงบการเงิน หรือเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอีก 

1.11  สหกรณ์ได้ส่งมอบรายงานต่างๆ เก่ียวกับลูกหนี้เงินกู้ ลูกหนี้อื่น เงินฝากสหกรณ์อ่ืน ประวัติการชำระ
หนี้และการผิดนัดชำระของลูกหนี้ดังกล่าวแก่ท่านแล้วอย่างครบถ้วน หนี้สงสัยจะสูญที่เกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อ หนี้อย่างอ่ืน  
การฝากเงินสหกรณ์อื่น ได้ถูกคำนวณโดยถูกต้องตามระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์และได้นำมาบันทึก
บัญชีและ/หรือเปิดเผยไว้โดยครบถ้วนแล้วในงบการเงิน 

1.12 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ชนิดต่างๆ ได้มีการตีราคาหรือวัดมูลค่าโดยถูกต้องตามระเบียบ ประกาศ หรือ
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  รายการที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ สหกรณ์ได้นำมาบันทึกบัญชีและ/หรือเปิดเผยไว้
โดยครบถ้วนแล้วในงบการเงิน 

2. การให้ข้อมูล 
ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ 
2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมด 
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 
2.3 ข้อมูลอื่นที่ท่านขอจากข้าพเจา้เพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
2.4 เข้าถึงบุคคลในสหกรณ์ที่ท่านระบุว่าจำเป็นในการได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีอย่างไม่จำกัด 
2.5 สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื ่อนไขของสัญญาทั ้งหมดซึ ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมี

สาระสำคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่
กำกับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงิน 

2.6 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงเรื่องการทุจริตที่มีผลต่อการ
แสดงงบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ 

2.7 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง ซึ่งเก่ียวข้องกับการทุจริตหรือสงสัยว่าจะทุจริตที่สหกรณ์ทราบและ
ที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเก่ียวข้องกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน หรือบุคคลอื่น ซึ่งการทุจริตมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงิน 

2.8 สหกรณ์ขอรับรองว่า ณ วันที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจาก
หน่วยราชการ เช่น การแจ้งข้อบกพร่อง หรือข้อสังเกต ด้านบริหาร ด้านการปฏิบัติการ หรือด้านการเงินการบัญชี หรือ อันมีผล
ต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่น  หรือข้อบังคับ  ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูก
ประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า  ซึ่งควรจะได้นำมาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งสำรองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
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                                         ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                                                         ลงชื่อ 
                                              ( ดร.กิตติ  ดวงแสง ) 
                                         ประธานกรรมการดำเนินการ 
                                     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 
 
 
 
                                                         ลงชื่อ 
                                                                             ( นายมณฑล  ผาริโน )                                                   
                                                  ผู้จัดการ 
                                     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 
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มติที่ประชุม........................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ 3.2   เร่ือง   พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปีบญัชี 2564 
 

การดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ประจำป ี2564  มีกำไรสุทธิ 416,484,874.22 บาท 
 บาท  % 

1. ทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 41,650,000.00 10.00 

2. ค่าบำรุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย 1 % ไม่เกิน 30,000 บาท 30,000.00 0.01 

3. เงินปันผลตามหุ้น ร้อยละ 6.00 ต่อปี 204,623,633.00 49.13 

4. เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ ร้อยละ 25.00 ต่อปี 155,875,600.00 37.43 

5. เงินโบนัส ไมเ่กินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 11,330,000.00 2.72 

6. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 975,641.22 0.23 

7. ทุนการศึกษาอบรม 1,000,000.00 0.24 

8. ทุนสาธารณประโยชน์ไมเ่กินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 1,000,000.00 0.24 

รวม 416,484,874.22 100.00 

 
 
 

 
มติที่ประชุม........................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ 3.3  เร่ือง   การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปีบัญช ี2565 
  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ได้ดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 
โดยอาศัยข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2556  
และอาศัยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้งคณะกรรมการ
เลือกตั้งให้มีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ที่ 98/2564 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 จึงให้มีการสรรหาคณะกรรมการ
ดำเนินการ ชุดที่ 51 ประจำปี 2565 ให้สหกรณ์ฯ สรรหา คณะกรรมการดำเนินการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่หมด
วาระ  จำนวน 7 คน  

บัดนี้ การสรรหาได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว สหกรณ์ฯ ขอเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการสรรหาต่อที่ประชุมใหญ่
สามัญประจำปีและให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ  จึงเสนอดังนี้ 
   1. เขตอำเภอมหาชนะชัย         นายพีระพงศ์  บุญแน่น 
        2. เขตอำเภอป่าติ้ว     นายเสน่ห์  เวฬุวนารักษ์ 
        3. เขตอำเภอกุดชุม     นายธนภัทร  น้อยมาลา 
        4. เขตสพม.เขต 28 เขต 1        นายมนตรี  แจ่มศรี  
        5. เขตสพม.เขต 28 เขต 2        นายศราวุธ  กลัปด ี  
        6. เขตข้าราชการบำนาญ เขต 1 นายสวุรรณ  เทียบสี 
        7. เขตข้าราชการบำนาญ เขต 2 นายบุญชอบ  น้อยเสนา 

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

ระเบียบวาระที่ 3.4   เร่ือง   การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีบัญช ี2565 - 2566 
 อาศัยมติที ่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 แต่งตั้ง

คณะกรรมการเลือกตั้งให้มีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ที่ 98/2564 ประกอบกับมติที่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ประจำปี 2565 คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564  จึงให้มีการเลือกตั้งผู้ตรวจ
สอบกิจการ ประจำปี  2565 - 2566  มีผู้สมัคร  จำนวน 10 คน มีคุณสมบัติ 7 คน  ดังนี้ 

 หมายเลข 1  นายพลูสวัสดิ์  ศรีวะสุทธิ์                
 หมายเลข 2  นางศุภิสรา  กรแก้ว   
 หมายเลข 3  นายชัชวาลย ์ ศานติกรกิจ  
 หมายเลข 4  นายอุดมศักดิ์  ศิริบุตร  
 หมายเลข 5  ขาดคุณสมบัต ิ
 หมายเลข 6  ขาดคุณสมบัต ิ
 หมายเลข 7  นายอรรถสิทธิ์  ภวะวิจารณ ์  
 หมายเลข 8  นางเรืองวลี  สุพล   
 หมายเลข 9  นายปรีชาพล  ธาน ี  
 หมายเลข 10  ขาดคุณสมบัต ิ

มติที่ประชุม........................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ 3.5   เร่ือง   พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ รายรับ - รายจ่าย ประจำปี
บัญช ี2565  
 แผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ระยะ 4 ปี (2562 – 2565) ตามมติที่ประชมุใหญ่สามัญ 
ประจำปี 2561 เห็นชอบและอนุมัติแผนตามรายละเอียด ดังนี้ 
 
1. วิสัยทัศน์ (Vision)  

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ได้กำหนดวิสยัทัศน์ขององคก์รในแผนแม่บทไว้ว่า 

สหกรณ์มีความมั่นคง 
บริหารจัดการที่โปร่งใส 
มีสมาชิกเปน็ศูนย์กลาง  

 

“สหกรณ์มีความมั่นคง” หมายถึง มีเสถียรภาพทางการเงินที่มัน่คง  มีระบบตรวจสอบที่มีคุณภาพ 
“บริหารจัดการที่โปร่งใส” หมายถึง บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบที่สำคัญ  6 ประการ  ได้แก่ 

หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 
“มีสมาชิกเป็นศูนย์กลาง” หมายถึง การดำเนินงานควบคู่ไปกับการใส่ใจคุณภาพชีวิตสมาชิก พร้อมทั้งร่วมพัฒนา

สังคม 

2. พันธกิจ (Mission)  

เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ได้กำหนดเป็นพันธกิจหลัก  6 ประการ ไว้ดังนี้  
 2.1 ให้บริการทางการเงินที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกและความสามารถของสหกรณ์ 
 2.2 จัดสวัสดิการที่เหมาะสมเพือ่เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชกิ 
 2.3 ส่งเสริมสมาชิกให้มีความพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะเจ้าของสหกรณ์ 
 2.4 พัฒนากรรมการและเจ้าหนา้ที่ให้มีศักยภาพในการปฏิบตัิหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.5 พัฒนาสหกรณ์ภายใต้หลักการสหกรณ์สากลโดยเฉพาะการสนับสนุนและช่วยเหลือหน่วยงาน เครือข่าย ชุมชน
สังคม 
 2.6 พัฒนาโครงสรา้งสหกรณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลีย่นไป 
 
3. เป้าประสงค์ ( Goals )  

เพื่อบรรลุพันธกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์  5 ประการ ไว้ดังนี้  
   3.1 เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ สมาชิกมีความเข้าใจ ศรัทธา และยึดมั่นต่อหลักการสหกรณ์ 
   3.2 บุคลากรมีศักยภาพและจิตสำนึกในการปฏิบตัิงาน  
   3.3 มีอัตราการเติบโตภายใต้หลักการสหกรณ์สากลบนพื้นฐานความมั่นคง เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับทั้ง

ภายในและภายนอก 
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   3.4 มีโครงสร้างที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

   3.5 ให้บริการอย่างดีเยี่ยม ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นธรรม รวมถึงจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก     อย่างรอบด้านและ
ทั่วถึง 

4. ค่านิยมร่วม (Share Value)  
ค่านิยมร่วม ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ประกอบดว้ย  

" มั่นคง โปร่งใส เต็มใจบริการ บริหารงานแบบมสี่วนร่วม" : S N S P 
S (Stability) คือ สหกรณ์มีความมั่นคง  
N (No corruption) คือ มีความโปร่งใส  
S (Service mind) คือ เต็มใจบริการ   
P (Participatory Management) คือ บริหารงานแบบมสี่วนรว่ม 

5. ปรัชญา (philosophy) 
 ซื่อสัตย์  โปร่งใส  ใส่ใจบริการ 
 
6. ยุทธศาสตร์ (Strategy) 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด กำหนดยุทธศาสตร์สำหรับการพัฒนาไว้  4 ยทุธศาสตร์ดังนี ้
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อมั่นในหลักการสหกรณ์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ทนัสมัย และมีคุณธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มและขยายการเติบโตภายใต้หลักการสหกรณ์สากลบนพื้นฐานความ 
มั่นคง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการให้บริการและการจัดสวสัดิการแก่สมาชิกและสงัคม 
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7. รูปแบบการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด สู่สหกรณ์ดีเลิศ เกรด A : YST Model 
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โครงการพัฒนาสหกรณ์ ประจำปี 2565 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อมั่นในหลักการสหกรณ์ 

1.1  โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
 1.2  โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ยโสธร จำกัด  
 1.3  โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์พัฒนาความรู้แก่สมาชิก  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส ทนัสมัย และมีคุณธรรม 
 2.1  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์ 
                2.2  บริหารงานประจำ (พฒันาระบบงานให้มีคุณภาพและโปร่งใส) 
 2.3  โครงการส่งเสริมการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่งของสหกรณ์ 
 2.4  โครงการพัฒนาและส่งเสรมิการใช้เคร่ืองมือการบริหารจัดการสหกรณ์ 
                2.5  โครงการพัฒนาการจัดเก็บเอกสารเป็นอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document 
                      Managemenent  System (EDM)) 
 2.6  โครงการเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพบุคลากร 
 2.7  โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลสหกรณ์และของสมาชิก  สหกรณ์ฯ 
 2.8  โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
          ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มและขยายการเติบโตภายใต้หลักการสหกรณ์สากลบนพื้นฐานความมั่นคง 
  3.1 โครงการโครงการติดตามลกูหนี้ค้างนานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 
                3.2 โครงการการใช้สิทธิเรียกร้องของสหกรณ์ฯต่อสมาชิกที่ผิดนัดชำระหนี้กับสหกรณ์ฯ และ             
                    การป้องกันสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของสหกรณ์ฯ (Use of claims  (UOC)) 
               3.3 โครงการการระดมทุนจากเงินออมของสมาชิก  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการให้บริการและการจัดสวสัดิการแก่สมาชิกและสงัคม 
 4.1 โครงการพัฒนากระบวนการบริการของสหกรณ์ 
 4.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสังคม 
 4.3 โครงการส่งเสริมสวัสดิการให้สมาชิกและครอบครัว 
 4.4 โครงการวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดยโสธร 
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1. แผนการดำเนนิธุรกิจประจำปี 2565 
 

แผนงาน แผนงาน ปี 2564 ผลงานป ี2564 เพ่ิม/(ลด) แผนงานปี 2565 หน่วย 

1. แผนการระดมทุน 

   1.1 เงินฝากออมทรัพย์ 400,000,000.00 493,498,342.28 93,498,342.28 400,000,000.00 บาท 

   1.2 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 200,000,000.00 307,601,460.39 107,601,460.39 200,000,000.00 บาท 

   1.3 เงินฝากสอ.อื่น  500,000,000.00 3,921,588,115.39 3,421,588,115.39 500,000,000.00 บาท 

รวม 1,100,000,000.00 4,928,480,494.06 3,622,687,918.06 1,100,000,000.00 บาท 

2. แผนการจ่ายเงินกู ้

   2.1 จ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน 1,000,000,000.00 293,684,066.00 (706,315,934.00) 300,000,000.00 บาท 

   2.2 จ่ายเงินกู้สามัญ 300,000,000.00 1,425,630,380.00 1,125,630,380.00 1,000,000,000.00 บาท 

   2.3 จ่ายเงินกู้พิเศษ 3,000,000,000.00 5,014,531,399.70 2,014,531,399.70 3,000,000,000.00 บาท 

รวม 4,300,000,000.00 6,736,845,845.70 2,433,845,845.70 4,300,000,000.00 บาท 

3. เงินลงทุน 

  3.1 ซ้ือหุ้นชุมนุมต่างๆ  500,000.00 5,400.00 (494,600.00) 500,000.00 บาท 

 
 

2. ประมาณการรายรับ  ประจำปี  2565 
 

หมวดรายได้ 
ปี 2564 ปี 2565 

ประมาณการ 
คำชี้แจงประกอบ 

ประมาณการ รับจริง 

1. ดอกเบี้ยรับเงิน
ให้กู้และเงินฝาก 

856,000,000.00 787,649,756.21 770,000,000.00 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ฉุกเฉิน,สามัญ,พิเศษ 
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร, ชสอ.,อื่น ๆ  

2. ค่าธรรมเนยีม
แรกเข้า 

25,000.00 50,800.00 25,000.00 ค่าสมัครสมาชิกใหม ่

3. ผลตอบแทนจาก
การลงทุนและเงิน
เฉลี่ยคืน 

5,800,000.00 5,039,303.44 5,000,000.00 เงินปันผล - เฉลีย่คืนจากการลงทนุ 

4. รายได้อื่น  200,000.00 158,772.50 200,000.00 รายได้ อื่น ๆ 
รวม 862,025,000.00 792,898,632.15 775,225.00.00  
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3. งบประมาณ รายจ่าย ประจำป ี2565 

หมวดรายจ่าย 
ปี 2564 ปี 2565 

คำชี้แจงประกอบ 
ตั้งไว้  (บาท) จ่ายจริง (บาท) ขอตั้ง (บาท) 

1. หมวดเงนิเดือนและค่าจ้างเงินสมทบ 
   1.1 เงินเดือน/ค่าจ้าง 11,600,000.00 9,820,279.00 12,200,000.00 -  เงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 27 อัตรา ,เงิน

ประจำตำแหน่งและค่าครองชีพและสำรอง 15 % เพื่อ
ปรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับ 
สภาวะเศรษฐกิจ   
- จ่ายตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 

   1.2 เงินสมทบกองทุน
ทดแทน 

10,000.00 9,261 10,000.00 - เงินทดแทนรายปี  ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนเงิน 
  ทดแทน 

   1.3  เงินกองทุน
ประกันสังคม 

250,000.00 
 

148,954 250,000.00 - เงินประกันสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม  

รวมหมวด 1 11,860,000.00 9,978,494.00 12,460,000.00  

2. หมวดค่าตอบแทน 

   2.1 ค่าตอบแทน 
 
 

5,470,000 5,199,339.00 5,500.000.00 - จ่ายค่าตอบแทนบุคคลที่ช่วยเหลืองานสหกรณ์ 
  หน่วยหักเงิน ฯลฯ  
- จ่ายค่าตอบแทนที่ปรึกษา,ผู้ประสานงาน,ผู้แทนสมาชิก 
  เบี้ยปฏิบัติงานคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่/  
  คณะทำงานเฉพาะกิจ 
- จ่ายตามระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครยูโสธร จำกัด  

   2.2 ค่าตอบแทนผู้ตรวจ
สอบกิจการ 

150,000.00 150,000.00 150,000.00 - จ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 
  ที่ได้รับเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญ่  จำนวน 5 คน 

   2.3 ค่าธรรมเนียมการ
สอบบัญช ี

250,000.00 250,000.00 250,000.00 - จ่ายเป็นค่าจา้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

   2.4 ค่าเบี้ยประชุม 1,500,000.00 1,255,000.00 1,50,000.00 - จ่ายตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์ครยูโสธร จำกัด   

   2.5 ค่ารับรอง 500,000.00 343,526.00 500,000.00 - จ่ายเป็นค่ารับรองเจ้าหนา้ที่จากหนว่ยงาน 
  ที่เกี่ยวกับสหกรณ์ 

   2.6 ค่าล่วงเวลา 250,000.00 249,119.00 350,000.00 - จ่ายตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์ครยูโสธร จำกัด     

รวมหมวด 2 8,120,000.00 7,444,984.00 8,250,000.00  

3. หมวดดอกเบีย้จ่าย 

   3.1 ดอกเบี้ยเงินกู ้ 255,000,000.00 141,956,858.07 160,000,000.00 - จ่ายเป็นดอกเบีย้เงินกู้ยืมและตั๋วสัญญาใช้เงิน 
  จากสถาบันการเงินอื่น (เท่าทีจ่่ายจริง) 

   3.2 ดอกเบี้ยเงินฝาก ฯ 90,000,000.00 149,147,483.73 160,000,000.00 - จ่ายเป็นดอกเบีย้เงินฝากทุกประเภท  
  (เท่าที่จา่ยจริง) 

รวมหมวด 3 345,000,000.00 291,104,341.80 320,000,000.00  

4. หมวดคา่วัสด ุ

   4.1 วัสดุสำนักงาน 150,000.00 147,370.00 150,000.00 - ค่าวัสดุสำนกังาน  

   4.2 เครื่องเขียนแบบ
พิมพ ์

550,000.00 955,784.00 1,000,000.00 - จ่ายค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์  

รวมหมวด 4 700,000.00 1,103,154.00 1,150,000.00  
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หมวดรายจ่าย 
ปี 2563 ปี 2564 

คำชี้แจงประกอบ 
ตั้งไว้  (บาท) จ่ายจริง (บาท) ขอตั้ง (บาท) 

5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี 
   5.1 ค่าใช้จา่ยในการ
ดำเนินคด ี

6,000,000.00 1,412,831.00 6,000,000.00 - จ่ายเป็นค่าทนายความ  ค่าธรรมเนียมศาล  ค่าเบี้ย 
  เล้ียงและค่าใช้จา่ยอื่นในการดำเนินคดี  ซ่ึงเกี่ยวขอ้ง 
  กับกิจการสหกรณ์ฯ 

รวมหมวด 5 6,000,000.00 1,412,831.00 6,000,000.00  

6. ค่าใช้จ่ายทั่วไป 
   6.1 ค่าเบี้ยเล้ียง พาหนะ
และที่พัก 

1,500,000.00 905,812.00 1,500,000.00 - จ่ายตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์ครยูโสธร จำกัด    
 

   6.2 ค่าสวัสดกิารเจ้าหน้าที ่ 350,000.00 154,582.00 350,000.00 - จ่ายตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์ครยูโสธร จำกัด 

   6.3 ค่าสอบทานหนี ้ 50,000.00 24,682.00 50,000.00 - จ่ายเป็นค่าดำเนินการสอบทานหนี้สมาชิก 
   6.4  ค่าใชจ้่ายในการ
ประชุมใหญ่ 
     6.4.1 เอกสารและ
อุปกรณ์ 

 
 

400,000.00 

 
 

196,311.00 

 
 

400,000.00 

 
 
- จ่ายเป็นค่าจัดสถานที่ อปุกรณ์ เอกสาร รายงาน 
  ประจำปี ฯลฯ ในการประชุมใหญ่สามญัประจำปี 
  และประชุมใหญ่วิสามัญ (ถา้มี) 

    6.4.2 ค่าดำเนินการ
เลือกตั้ง 

6,100,000.00 4,618,500.00 6,100,000.00 - จ่ายเป็นค่าดำเนินการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 
  และผู้แทนสมาชิก  1 ครั้ง  

     6.4.3 ค่าตอบแทน 900,000.00 315,000.00 900,000.00 - จ่ายผู้เข้าร่วมประชุม,ผู้แทนสมาชิก,กรรมการและ  
   เจา้หน้าทีจ่ำนวน 3 ครั้ง ในการร่วมประชุมใหญ่ 
   สามญัประจำปี และประชุมใหญว่ิสามัญ (ถ้ามี) 

     6.4.4 ค่าดำเนินการ
จ่ายเงินปันผล 

400,000.00 123,278.40 0.00  

   6.5 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ
การเงินและค่าธรรมเนียมกู้
เงิน 

800,000.00 292,613.64 400,000.00 - จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการโอนจ่ายคืนเงินฝากและ  
  เงินชำระหนี้ สถาบันการเงิน ค่าอากรสัญญาและค่า  
  เช็คจ่ายเงิน    

   6.6 ค่าสาธารณูปโภค 800,000.00 625,748.15 800,000.00 - จ่ายเป็นค่าไฟฟา้,ค่าโทรศัพท์และค่านำ้ประปา 
   6.7 ค่าใช้จา่ยในการ
ประชาสัมพันธ ์
 

1,000,000.00 552,600.00 1,000,000.00 - ค่าใช้จ่ายพบปะสมาชกิ  เพือ่ประชาสมัพันธ์งาน  
  สหกรณ์ฯ 
- จัดพิมพ์ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์  คู่มือ 
  สมาชิก วารสารประชาสัมพันธ์  ออกข่าว  ระดมเงิน 
  ฝาก และอื่น ๆ 

   6.8 ค่าซ่อมแซมและ
บำรุงรักษา 

500,000.00 188,587.52 1,200,000.00 - จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาพาหนะและครุภัณฑ์ 
  (เครื่องปรับอากาศ  ตรวจเช็ค ปีละ 2 ครั้ง) 
- จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาโปรแกรมสหกรณ์ 
  ตามอัตราที่ตกลงกับบริษัท   
- จ่ายค่าระบบป้องกันไวรัส 
- จ่ายค่าระบบการทำธุรกรรมสหกรณ์ผา่นธนาคาร      
(ปี65) 

   6.9 ค่าใช้จา่ยเบ็ดเตล็ด 1,730,000.00 868,809.42 1,000,000.00 - จ่ายค่าใช้จา่ยอื่น ๆ ที่มิได้ตั้งไว้ในหมวดรายจ่ายอื่น 
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หมวดรายจ่าย 
ปี 2564 ปี 2565 

คำชี้แจงประกอบ 
ตั้งไว้  (บาท) จ่ายจริง (บาท) ขอตั้ง (บาท) 

   6.10 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 150,000.00 144,730.50 150,000.00 - จ่ายค่าน้ำมันรถติดต่องานสหกรณ์ 
   6.11 ค่าเบี้ยประกันภยั 100,000.00 70,434.55 100,000.00 - จ่ายค่าเบี้ยประกันอัคคีภยัสำนกังานและบ้านพัก  

- ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุรถยนต์และอื่น ๆ 
   6.12 ค่าสวัสดิการสมาชิก 45,000,000.00 22,300,000.00 45,000,000.00 - จ่ายตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์ครยูโสธร จำกัด  
   6.13 ค่าสวัสดิการบำเหนจ็
สมาชิก 

1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 - จ่ายตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์ครยูโสธร จำกัด  

   6.14 ค่าสนับสนุนงานวัน
สหกรณ์ 

60,000.00 48,801.00 60,000.00 - จ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมกีฬาวันสหกรณ์แห่งชาติ 

   6.16 ค่าทุนการศึกษาบุตร
สมาชิก 

2,500,000.00 2,379ล750.00 2,500,000.00 - จ่ายเป็นค่าดำเนินการและค่าทุนการศึกษาบุตร 
  สมาชิก 

รวมหมวด 6 63,340,000.00 34,810,240.18 62,510,000.00  

7. ค่าใช้จ่าย อ่ืน ๆ 

 7.1 ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย ์ 2,500,000.00 1,626,988.78 2,500,000.00 - ค่าเส่ือมราคา-สินทรัพย ์
 7.2 ค่าปรับปรุงสำนักงานตัด
จ่าย 

200,000.00 233,640.00 500,000.00 - ค่าปรับปรุงสำนักงานตัดจา่ย 

 7.3 หนี้สงสัยจะสูญ-ลกูหนี้
เงินกู้ 

156,000,000.00 (142,000,479.09) 20,000,000.00 - หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้ 

 7.4 หนี้สงสัยจะสูญ-ลกูหนี้
ระหว่างดำเนินคดี 

10,000,000.00 79,014,405.00 50,000,000.00 - หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหวา่งดำเนินคดี 

 7.5 หนี้สงสัยจะสูญ-ลกูหนี้
พิพากษา 

5,000,000.00 36,011,299.21 20,000,000.00 - หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคำพพิากษา 

 7.6 หนี้สงสัยจะสูญ-เงินรอ
เรียกคืน 

100,000.00 7,000,000.00 100,000.00 - หนี้สงสัยจะสูญ-เงินรอเรียกคืน 

 7.7  ค่าบำเหนจ็เจ้าหนา้ที ่ 2,500,000.00 1,132,530.00 2,500,000.00 - ค่าบำเหนจ็เจ้าหนา้ที่ตามอายกุารทำงาน 
 7.8  ขาดทุนจากการเลิกใช้
สินทรัพย์ 

50,000.00 0.00 50,000.00 - ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย ์

 7.9  สหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด  
สงสัยจะสูญ 

58,382,837.74 47,457,849.60 52,504,702.20 - เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด  
  สงสัยจะสูญ  (5.27 % = 52,504,702.20) 

 7.10  ค่าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ตัดบัญช ี

200,000.00 83,479.45 200,000.00 - ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดบัญช ี

รวมหมวด 7  234,932,837.74 30,559,712.95 148,704,702.20  

รวมค่าใช้จา่ยหมวด 1-7 669,952,837.74 376,413,757.93 559,074,702.20  
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หมวดรายจ่าย 
ปี 2564 ปี 2565 

คำชี้แจงประกอบ 
ตั้งไว้  (บาท) จ่ายจริง (บาท) ขอตั้ง (บาท) 

8. หมวดครภุัณฑ ์

   8.1 ครุภัณฑ์ 475,100.00 475,100.00 480,500.00 - สำหรับเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกิจการสหกรณ์ ดังนี้ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 1 เครื่อง ราคา 37,000 บาท 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ราคา 42,000 บาท 
3. เครื่องสำรองไฟ 1000 VA 3 เครื่อง เป็นเงิน 7,200 บาท 
4. เครื่องปรับอากาศ (36000BTU) 4 เครื่อง เป็นเงิน 196,000 บาท 
5. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ Laser 9  เครื่อง เป็นเงิน 33,330 บาท 
6. เครื่องคอมพิวเตอร์ Laser สี  1 เครื่อง ราคา 24,000 บาท 
7. ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชกั 10 หลัง เป็นเงิน 69,000 บาท 
8. เครื่องพิมพ์ดีด 1 เครื่อง ราคา 12,000 บาท 
9. เครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง ราคา 10,000 บาท 
10. กล้องวงจรปิด 8 ตัว เป็นเงิน 32,000 บาท 
11. โคมไฟโซลาเซลล์ 6 ชุด เป็นเงิน 18,000 บาท 

   8.2 ค่า
โปรแกรม
ระบบงาน สอ. 

1,650,000.00 1,650,000.00 0.00 - โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ฯ 
 

รวมหมวด 8  2,125,100.00 2,125,100.00 480,500.00  

9. หมวดปรบัปรุงอาคารสำนักงาน 

   9.1 ปรับปรุง
อาคารสำนักงาน 

500,000.00 499,000.00 500,000.00 -  ปพูื้นกระเบื้องด้านนอกสำนกังานและบันไดอาคาร                  
   เป็นเงิน 70,000 บาท 
-  เคาน์เตอร์กาแฟ เป็นเงิน 50,000 บาท 
-  ปรับปรุงป้อมยาม เป็นเงิน 100,000 บาท 
-  โรงจอดรถ เป็นเงิน 280,000 บาท 

รวมหมวด 9 500,000.00 499,000.00 500,000.00  

รวมทั้ง 9 หมวด   672,577,937.74 379,037,857.93 560,055,202.20  

 
 
มติที่ประชุม........................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ 3.6  เร่ือง  พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปีบัญช ี2565 

ในปีนี้ มผีู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง ได้มาเสนอรับงานตรวจสอบบัญชี  
จำนวน  1  ราย  ดังนี้  
 

ที ่ ผู้เสนอบริการ ค่าธรรมเนียม รายละเอียดที่เสนอบริการ 

1. บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จำกัด  
ที่ตั้ง   
2/123 ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง    
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240    
โทร. 02-115-9940 
เสนอ 
1. นายสิรวิชญ์  ไพศาสตร์   
ผู้สอบบัญชีเลขท่ี 10136 
2. น.ส.จันตา  โปทาเมือง  
ผู้สอบบัญชีเลขท่ี 11032 

250,000 บาท การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ 
- มีผู้ช่วยปฏิบัติงานสอบบัญชีในสังกัดสำนักงานเดียวกัน ไม่
น้อยกว่า 5 คน ถูกต้องตามระเบียบ ปฏิบัติงานตามแผนการ
สอบบัญชี ประมาณปีละ 5 ครั้ง (รวมการเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการและการประชุมใหญ่) การตรวจสอบบัญชี
ระหว่างปีและสิ้นปีแต่ละครั้ง ใช้เวลาประมาณ ครั้งละ 3 – 5 
วันทำการ  
ผลงานของบริษัทรายชื่อสหกรณ์และประสบการณ์ท่ีบริษัท
เคยตรวจบัญชี (ปี 2564 มีทั้งหมด 98 สหกรณ์)  
(สหกรณ์ท่ีตรวจในปีก่อน ๆ ปัจจุบันไม่ได้ตรวจ 132 
สหกรณ์)  
ยกตัวอย่าง 
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด 
- สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท.จำกัด 
- สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด 
- สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 
- สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จำกัด 
-  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด 
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จำกัด 
- สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 
- สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 
  ฯลฯ  

   จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา 

 
มติที่ประชุม........................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ 3.7   เร่ือง   การพิจารณาอนุมัตินำเงินไปฝากหรือลงทุนอยา่งอื่น ประจำปี 2565 

 

 เพื่อให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด เป็นไปด้วยความสะดวก คล่องตัว มั่นคง และ
เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบของสถาบันการเงินอื่น และเกิดผลตอบแทนการลงทุนที่ดี จึงขออนุมัตินำเงินลงทุนประจำปี 
2565 วงเงินไม่เกิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติที่ประชุม........................................................................................................................................................... 

 
ระเบียบวาระที่ 3.8   เร่ือง   พิจารณากำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์   
ประจำปีบัญช ี2565 

  ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืม หรือค้ำ
ประกันของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ตามข้อ 7.2  หลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไปสำหรับสหกรณ์แต่ละประเภท ดังนี้ 
  1. พิจารณาจากทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้วรวมกับทุนสำรองของสหกรณ์ ตามงบทดลอง  ณ วันสิ้นเดือน
สุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่ 

2. กำหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการคำนวณวงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ แยกตามประเภทของสหกรณ์ โดย
กำหนดว่า “ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ไม่เกิน 1.5 เท่า ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรอง
ของสหกรณ์” 

ทุนเรือนหุ้นเดือน มกราคม 2565 จำนวนเงิน   3,430,449,420.00  บาท 
บวกทุนสำรอง  จำนวนเงิน        258,116,000.00  บาท 
รวม                            3,688,5656,420  บาท 

    คำนวณ ได้ 5,532,848,130  บาท  
  สหกรณ์ฯ เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณากำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์  ประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565   โดยสหกรณ์ฯ ขอใช้วงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันเป็นเงิน 5,532,000,000 บาท (ห้า
พันห้าร้อยสามสิบสองล้านบาทถ้วน)    

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติที่ประชุม...........................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 3.9   เร่ือง   พิจารณาการใช้ใบเสร็จรับเงินประจำเดือนแบบอิเลคโทรนิคแทนแบบ
พิมพ์ใบเสร็จรับเงินประจำเดือน 
   

  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ได้มีการนำ Mobile Application มาใชบ้ริการสมาชิกเกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางการเงิน   ซึ่งใน Mobile Application นี้  ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี ้

1. ดูสัญญาเงินกู้ หน้ีคงเหลือ รายการเคลื่อนไหว หนี้ 
2. ดูบัญชีเงินฝาก รายการเคลื่อนไหวเงินฝาก 
3. ดูภาระค้ำประกัน 
4. ดูใบเรียกเก็บประจำเดือน 
5. ดูใบเสร็จประจำเดือน 
6. ผูกบัญชีเงินฝากธนาคารกับบัญชีสหกรณ์ 
7. ทำธุรกรรมทางด้านการถอนเงินฝาก จากบัญชีสหกรณ์ ไปบัญชีธนาคารกรุงไทย 
8. ทำธุรกรรมทางด้านการถอนเงินฝาก จากบัญชีธนาคารกรุงไทย  ไปบัญชีสหกรณ์ 
9. แจ้งเตือนผ่านระบบเมื่อทำรายการสำเร็จ                 

 
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

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

ระเบียบวาระที่ 3.10    เรื่อง  พิจารณากำหนดร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด พ.ศ. 
2565 ที่ถือใช้ใหม่ทั้งฉบับ  
  รายละเอียดสามารถสแกน QR CODE ด้านลา่ง 

 
 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 
มติที่ประชุม........................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ 3.11   เร่ือง   การแก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 
     ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2565 

 

 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2565 
..................................... 

อาศัยอำนาจในความตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด พ.ศ.2565 ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (9) ที่
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 50 ประจำปี พ.ศ.2565 ในคราวประชุมครั้งที่ …./2564 เมื่อวันที่ ………………….. 
2565 ได้มีมติกำหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะและ ที่พัก พ.ศ.2565  
ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ว่าด้วยการจา่ยในการเดินทางปฏบิัติ
หน้าที่ พ.ศ.2565” 

 ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ …….……….. เป็นตน้ไป 
 ข้อ 3.  ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ว่าด้วยการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ และที่พัก 

พ.ศ.2558 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ หรือข้อตกลงอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4.  ในระเบียบนี้ 
  “สหกรณ์”   หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 
  “ประธาน”   หมายถึง   ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 
  “รองประธาน”   หมายถึง   รองประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร 

จำกัด 
  “คณะกรรมการ”   หมายถึง   คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 
  “ที่ปรึกษา”   หมายถึง   ที่ปรึกษาที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด แต่งตั้ง 
  “ผู้จัดการ”   หมายถึง   ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 
  “รองผู้จัดการ  ผู้ช่วยผู้จัดการ”   หมายถึง   รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ยโสธร จำกัด 
                    
  “เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหนา้ที่และลูกจา้งทีป่ฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 
  “ผู้แทนสมาชิก” หมายถึง  ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 
  “สมาชิก”  หมายถึง   สมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 
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 ข้อ 5.  การเบิกจ่าย สหกรณ์จะเบิกจ่ายไดสู้งสุดไม่เกินกำหนดตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 

ตำแหน่ง เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก/คืน 

ประธาน 
รองประธาน 
กรรมการ 
ที่ปรึกษา 
ผู้จัดการ 
รอง/ผู้ช่วย 
เจ้าหน้าที ่
ผู้แทนสมาชิก 
สมาชิก 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
800 
700 

1,000 
700 

1,200 
1,100 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
800 
800 
800 

1,500 
1,500 
1,500 
1,500 
1,500 
1,500 
1,500 
1,500 
1,500 

 
  ข้อ 6.  การนับเวลาสำหรับการเบิกเบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานให้นับตั้งแต่เวลาออกจากที่พักหรือ

สำนักงานจนกลับถึงที่พักหรือสำนักงาน เวลาปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมงนับเป็น 1 วัน เศษของวันไม่เกินกว่า 12 ชั่วโมง นับเป็น 1 
วัน ถ้าเกิน 6 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 12 ให้นับเป็นคร่ึงวัน 

    ข้อ 7.  การเดินทางไปปฏิบัติงาน จำเป็นต้องเช่าที่พักแรม เบิกค่าเช่าที่พักเหมาจ่ายแต่ไม่เกิน
อัตราที่กำหนดตามข้อ 5 ยกเว้นในเขตพื้นที่ที่มีค่าครองชีพสูงตามประกาศของกระทรวงการคลัง 

  ข้อ 8.  หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชยและค่าใช้จ่ายอ่ื นที่
จำเป็นต้องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 

   8.1 อัตราค่ารถยนต์โดยสารประจำทางให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กรมการ
ขนส่งทางบกกำหนด 

   8.2  อัตราค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัดระหว่างสถานที่อยู่ ที่พัก หรือสถานที่ปฏิบัติ
ราชการกับสถานียานพาหนะประจำทางหรือสถานที่จัดพาหนะที่ต้องใช้ในการเดินทางไปยังสถานที่ปฏิบัติงานสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 

    (1) กรณีเป็นการเดินทางข้ามเขตจังหวัดระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดที่มีเขต
ติดต่อกับกรุงเทพฯ หรือการเดินทางข้ามเขตจังหวัดที่ผ่านเขตกรุงเทพฯ ให้เบิกเท่าที่จ่ายจริงภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน 600 
บาท 

    (2)  การเดินทางข้ามเขตจังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ (1) ให้เบิกเท่าที่จ่าย
จริงภายในวงเงินเที่ยวละไม่เกิน 500 บาท 

   8.3  เงินชดเชยในการใช้พาหนะส่วนตัวในการเดินทางไปปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูยโสธร จำกัด 

    (1)  รถยนต์ส่วนบุคคล  กิโลเมตรละ 5 บาท 
    (2)  รถจักรยานยนตส์่วนบุคคล กิโลเมตรละ 2 บาท 
   8.4  การเบิกค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทางไปปฏิบัติงานสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้ 
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    (1) เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่าย หากไม่จ่ายไม่อาจเดินทางถึงจุดหมายแต่
ละช่วงที่เดินทางไปปฏิบัติงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ได้ 

    (2) ต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายที่มีกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับหรือ
หนังสือสั่งการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด ไว้เป็นการเฉพาะ 

    (3) ต้องไม่ใช่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเนื้องานที่ปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายใน
การบริหารของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 

  ข้อ 9.  การเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดโดยเครื่องบินโดยสาร ต้องได้รับการอนุมัติจาก
ประธานกรรมการหรือที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทุกคร้ัง 

  ข้อ 10.  เงินทดรองจ่ายคือเงินที่สหกรณ์อาจจ่ายให้ผู้ปฏิบัติงานไปล่วงหน้า ทั้งนี้ผู้ไปปฏิบัติงาน
ต้องจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายประกอบการเบิก และหลังจากการกลับจากปฏิบัติงาน เงินเหลือจ่ายและใบเสร็จรับเงิน (ถ้า
มี) จะต้องคืนสหกรณ์ไม่เกิน 3 วันทำการ 

  ข้อ 11.  การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ผู้เบิกต้องยื่นแบบรายงานการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ตามแบบที่สหกรณ์กำหนดพร้อมเอกสารหลักฐานและใบสำคัญจ่าย 

 
  ข้อ 12. ให้ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด รักษาการให้

เป็นไปตามระเบียบนี้  
  
 
  ประกาศ ณ วันที่ ………………..…………… 
 

     ลงชื่อ                       
        
           (นายกิตติ  ดวงแสง) 
                ประธานกรรมการดำเนินการ 

              สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 
 
 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณา 
 

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



รายงานประจำปี 2564 

64  

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำกัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4 
เรื่อง 
อื่น ๆ 
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ระเบียบวาระที่ 4 
 เรื่อง   

อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 

4.1................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
  
 มติที่ประชุม 
 ......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
                                                              
 4.2................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
  
 มติที่ประชุม 
 ......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
 4.3................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
  
 มติที่ประชุม 
 ......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่ 5 
เรื่อง 

รับรองรายงาน      
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 
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ระเบียบวาระที่ 5  
เรื่อง 

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 
วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 

 
 
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 
 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 

 
มติที่ประชุม........................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก  
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