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สาระส�าคัญและภาพกิจกรรม การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562

สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชน จ� า กั ด ได้ จั ด การประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ� า ปี 2562 ในระหว่ า งวั น ที่
2-3 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562 ณ โรงแรมที เ ค พาเลช แอนด์ คอทเวนชั่ น กรุ ง เทพฯ โดยมี น างสาวขนิ ฏ ฐา กาญจนรั ง ษี น นท์
เป็นประธานในพิธี ซึ่งในพิธีเปิดมีขบวนของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่เชิญธง สอ.พช. สู่ที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมกันร้อง
เพลงมาร์ชพัฒนาชุมชนอย่างสุดเสียงพร้อมเพรียงกัน และในการประชุมใหญ่ครัง้ นีม้ ผี แู้ ทนสมาชิกเข้าร่วมประชุม จ�านวน 171 คน
ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 ครัง้ นี้ ได้มกี ารมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานและผูท้ มี่ ผี ลงานดีเด่นในรอบปี 2561 ดังนี้
1.1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสหกรณ์ ปี 2561
รางวัลชนะเลิศ ระดับดี ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ โดย น.ส.ล�าเพย พุกเจริญ
รางวัลชมเชย ได้แก่ จังหวัดสงขลา โดย นางเรณู ทิพย์มณี
รางวัลประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ นราธิวาส โดย นายอนันต์ แสงชาตรี
1.2 โครงการคลินิกน�าร่องสหกรณ์ จ�านวน 15 หน่วยงาน ดังนี้
คลินิกน�าร่องปี 2560-2561
(1) จังหวัดสุโขทัย
โดย นายธงชัย คงสนิท
(2) จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสุเทพ ปาสิกเทพย์
(3) จังหวัดระยอง
โดย นางพรเพ็ญ ตะปะโจทย์
(4) จังหวัดตรัง
โดย นายไพบูลย์ หนูอินทร์
คลินิกน�าร่องปี 2561
(1) ส�านักงาน สอ.พช.และส่วนกลาง
โดย นายปรีชา กิตติสัตยกุล
(2) จังหวัดเชียงใหม่
โดย นายสมควร ช่อมาลี
(3) จังหวัดพิจิตร
โดย นายยงยุทธ พันตารักษ์
(4) จังหวัดราชบุรี
โดย นางทศมนพร พุทธจันทรา
(5) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี
โดย นายพีฎาวุธ นาโควงศ์
(6) จังหวัดสกลนคร
โดย นายสาโรจ เพชราเวช
(7) จังหวัดสุรินทร์
โดย นายคเชนทร์ชัย แพงจันทร์
(8) จังหวัดร้อยเอ็ด
โดย นายสมพงษ์ บ�ารุงรส
(9) จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดย นายจารึก คงเมือง
(10) จังหวัดสงขลา
โดย นายฉลอง รักษ์กุล
(11) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี โดย นายณฐกรธรรม แสนเสน่ห์

และมีรางวัลพิเศษ “สุดยอดกรรมการ สอ.พช.” มอบให้
นายฉลอง ประดับสุข ซึ่งได้ท�าหน้าที่ในการติดตามหนี้
จากสมาชิกที่มีความเสี่ยงจะสูญอย่างแข็งขัน
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1.3 กิจกรรมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการพัฒนางานของ สอ.พช. ประจ�าปี 2561
รางวัลชนะเลิศ ระดับดีมาก ได้แก่
(1) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นายกิตติศักดิ์ สวนพุฒ
ชื่อผลงาน ช่องทางการตรวจสอบข้อมูลผ่าน LINE BOT ที่ช่วยให้สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูล ได้สะดวก
รวดเร็ว และปลอดภัย ผ่านช่องทาง LINE
(2) ฝ่ายบัญชี โดย นางสาวกรกช เชษฐชัชวาล
ชื่อผลงาน ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการบริหาร ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและวางแผนการ
ด�าเนินงานต่อไป
(3) ฝ่ายสวัสดิการ โดย นางวิไลวรรณ สุพรรณชาติ
ชื่อผลงาน ศูนย์บริการสมาชิก ONE STOP SERVICE ซึ่งเป็นระบบการให้บริการแก่สมาชิก โดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่สู่การให้บริการแบบครบวงจร
(4) ฝ่ายส�านักงาน โดย นางสาวโสระยา ดีบุกค�า
ชือ่ ผลงาน จรรยาบรรณของ สอ.พช. ทีจ่ ะใช้เป็นกรอบการประพฤติ การปฏิบตั ติ นของคณะกรรมการด�าเนินการ
เจ้าหน้าที่ สมาชิก และผู้แทนสมาชิก สอ.พช.
รางวัลระดับชมเชย ได้แก่
(1) ฝ่ายการเงิน โดย นายจิรัฎฐ์ เนตรเจริญ
ชื่อผลงาน สะดวก รวดเร็วกับตั๋วสัญญาใช้เงิน สอ.พช. ที่อ�านวยความสะดวกและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงาน
(2) ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล โดย นางสาวดารณี บุญญาพิทักษ์
ชื่อผลงาน Smart Bill เป็นการพัฒนารูปแบบใบเสร็จรับเงินแบบใหม่ โดยไม่เปิดเผยข้อมูล
(3) ฝ่ายสินเชื่อ โดย นายสหัชชัย นิยมจันทร์
ชือ่ ผลงาน Smart Scan Document และ Smart ค�าขอกู้ ช่วยในการจัดเก็บเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์และลด
เอกสารในการยื่นค�าขอกู้
(4) ฝ่ายนโยบายและแผน โดย นางสาวกุญชญา แสงกล้า
ชือ่ ผลงาน ส่งเสริมการใช้คา่ นิยมองค์กร เพือ่ ส่งเสริมให้องค์กรด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและยัง่ ยืน
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การเลือกตั้งประจ�าปี 2562

2.1 คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 36
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการสหกรณ์ฯ
จ�านวน 8 ท่าน ดังนี้
(1) นางอัจฉราวรรณ มณีขัติย์
(5) นายชัยยา
ข�าสะอาด
(2) นางรักใจ
กาญจนะวีระ
(6) นายไพศาล สุขปัญญา
(3) นายภูษิต
ลัทธิธนธรรม
(7) นายมนูญ
สอนเกิด
(4) นายบุญเอื้อ
โพชนุกูล
(8) นางปราณี รัตนประยูร
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และในปี 2562 คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 36 ก�าหนดโครงสร้างการบริหารและนโยบายคณะกรรมการ ดังนี้

นโยบายคณะกรรมการ ชุดที่ 36
1. มุง่ เน้นการบริหารและการก�ากับดูแลการให้บริการของสหกรณ์ตามอุดมการณ์ ค่านิยม หลักการ วิธกี าร และจรรยาบรรณของ
สหกรณ์ให้สอ.พช. มีความมั่นคงและยั่งยืนภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้สมาชิกยึดมั่น ศรัทธาในอุดมการณ์ ค่านิยม หลักการและวิธีการสหกรณ์ และสามารถ
น�าไปสู่การปฏิบัติ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีเอกภาพระหว่าง สอ.พช. กับกรมการพัฒนาชุมชนด้วยระบบเครือข่ายและ
เพิ่มสมรรถนะของผู้แทนสมาชิกและตัวแทนสหกรณ์ ให้สามารถร่วมกันเป็นกลไกขับเคลื่อนกิจการของสหกรณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิก
4. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการการเงินของสมาชิก เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาวตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ ให้สามารถให้บริการ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้อย่างสร้างสรรค์
ทั่วถึง รวดเร็ว ถูกต้อง และทันเหตุการณ์
6. เสริมสร้างประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้สามารถบริการด้วยจิตมุ่งบริการ โปร่งใส ซื่อสัตย์ จริงใจ และฉับไว
7. จัดสรรผลตอบแทนให้สมาชิกอย่างสมเหตุสมผลและเป็นธรรม
8. ส่งเสริมสวัสดิการที่จ�าเป็นส�าหรับคุณภาพชีวิตที่ดีของมวลสมาชิก อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและให้บริการสมาชิกที่มี
ความจ�าเป็นเร่งด่วนอย่างทันเวลา
9. มุ่งสร้างภาพลักษณ์การเป็นสถาบันการเงินเพื่อการพึ่งตนเองของสมาชิก และเสริมสร้างสังคมที่ดี
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2.2 การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการก�าหนดค่าธรรมเนียมตรวจบัญชี
ที่ประชุมฯ มีมติเลือกตั้งให้ บริษัททองเอก จ�ากัด โดยนายศักดิ์ชาย จันทร์เรือง เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ประจ�าปี
2562 และได้ก�าหนดค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชี จ�านวน 130,000 บาท
2.3 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ�าปี 2562
ที่ประชุมฯ ได้เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการด้วยวิธีลงคะแนนลับ และได้ นางวิวรรณ ลาภอนันต์ เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ ประจ�าปี 2562-2563 โดยก�าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ จ�านวน 90,000 บาทและได้ห้างหุ้นส่วน แสงทีพี
เทรดดิ้ง โดยนายสมบัติ มีเวช เป็นผู้ตรวจสอบกิจการส�ารอง มีค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ จ�านวน 96,000 บาท
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นวัตกรรมการจัดการและผลงานดีเด่นของสหกรณ์ ประจ�าปี 2561

ในปี 2561 ที่ผ่านมา สอ.พช. ได้จัดท�านวัตกรรมการจัดการและมีผลงานดีเด่นที่ภูมิใจเสนอเพื่อให้สมาชิก สอ.พช. และ
หน่วยงานภายนอกได้ทราบ ดังนี้
3.1 CREDIT SCORECARD เป็ น การพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ประเมิ น
คะแนนเครดิตของสมาชิก สอ.พช.รายบุคคล ส�าหรับในการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายสินเชื่อและคณะกรรมการเงินกู้ โดยมีวัตถุประสงค์โดยรวม ดังนี้
(1) เพื่อให้สหกรณ์มีฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อการ
บริหารสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ
(2) เพื่อให้สหกรณ์มีเครื่องมือในการวิเคราะห์คุณสมบัติของ
ผู้ขอสินเชื่ออย่างเป็นระบบ
(3) เพือ่ ลดความเสีย่ งให้กบั สหกรณ์ในการบริหารจัดการสินเชือ่
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสมาชิก :
(1) ได้ รั บ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ สิ น เชื่ อ ด้ ว ยความเท่ า เที ย มกั น
อย่างเป็นระบบ
(2) ประวัตใิ นฐานข้อมูลได้ถกู น�ามาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรม
และความน่าเชื่อถือได้อย่างถูกต้อง
(3) สมาชิกสามารถใช้ข้อมูลเพื่อการปรับพฤติกรรมและการ
บริหารการเงินเพื่อเพิ่มคะแนนความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองได้ในอนาคต
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ :
(1) มีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพ
(2) มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ค�าขอสินเชื่อที่แม่นย�าเป็นระบบ
(3) ประหยัดเวลาในการวิเคราะห์ลูกหนี้
(4) การท�างานของคณะกรรมการเงินกู้มีความน่าเชื่อถือ
(5) มีความทันสมัย
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3.2 นวัตกรรมด้านธุรกรรมการเงินของสมาชิกกับ สอ.พช.
เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้สมาชิกสามารถฝาก ถอน
ได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ซึ่งสมาชิกจะได้รับประโยชน์ ดังนี้
• ไม่เสียภาษีเงินได้
• ดอกเบี้ยสูงกว่าสถาบันการเงินอื่น
• ฝากได้ไม่จ�ากัด จ�านวนเงิน และจ�านวนบัญชี
โดยสามารถท�าได้ 4 ช่องทาง ดังนี้
1. ฝากได้ที่เคาน์เตอร์สหกรณ์
2. ฝากโดยหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย
โดยแจ้งความจ�านงเป็นหนังสือให้สหกรณ์
3. ฝาก-ถอน ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย
4. ฝากโอนผ่าน Bill Payment ธนาคารกรุงไทย

3.3 โครงการส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว ม สอ.พช. จั ด โครงการให้
หน่วยงานสามารถด�าเนินกิจกรรม 3 ด้าน ดังนี้
(1) ด้านส่งเสริมความรูด้ า้ นสหกรณ์ โดยจัดประชุมสัมมนาเพือ่ ให้
ความรูด้ า้ นหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการสหกรณ์ รายงานผลการด�าเนินงาน
ของสหกรณ์และข้อเสนอแนะ/ความเห็นของสมาชิก เพื่อน�ามาปรับปรุงการให้
บริการงานสหกรณ์
(2) ด้านส่งเสริมความสัมพันธ์ โดยจัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
สัมพันธ์ในหมู่สมาชิก เช่น แข่งขันกีฬา ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา นันทนาการ
และสันทนาการ เป็นต้น
(3) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กลุ่มสมาชิกด�าเนินการ
ตามหลั ก การสหกรณ์ เอื้ อ อาทรต่ อ ชุ ม ชน/สังคม โดยจัดกิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ เพือ่ รักษาผืนป่า และบริจาค
สิ่งของให้ผู้สูงอายุเด็กด้อยโอกาส คนพิการ ท�านุบ�ารุงพระพุทธศาสนา เป็นต้น
3.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นกลไกและเครื่องมือส�าคัญใน
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในองค์กรที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง ตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบบูรณาการที่
บุคลากรทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยง ตามแนวทางที่ได้
รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ซึ่งมีการบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน
คือ ด้านกลยุทธ์ ด้านเครดิต ด้านการตลาด ด้านสภาพคล่องและด้านการ
ปฏิบัติการ
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ผลงานดีเด่นของ สอ.พช. ประจ�าปี 2561

เป็นผลงานทีต่ อ่ เนือ่ งมาจากปี 2560 และได้รบั รางวัลจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด ประจ�าปี 2561
ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้
(1) ด้านการบริหาร มีการบริหารบุคคลเป็นระบบ มีการพัฒนาบุคลากร มีช่องทาง
สื่อสารกับสมาชิกมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน มีแผนกลยุทธ์ มีการศึกษาวิจัย และมีนวัตกรรม
(2) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีโปรแกรมและฐานข้อมูลระบบความปลอดภัยของ
ข้อมูลระเบียบ ควบคุมเพื่อความปลอดภัยคู่มือการใช้โปรแกรมระบบสหกรณ์ มีเจ้าหน้าที่มี
วุฒิด้าน IT อบรมเจ้าหน้าที่และกรรมการ ดูแลบ�ารุงรักษาโปรแกรม แผนฉุกเฉิน และแผนส�ารอง
ข้อมูล
(3) ด้านการออม มีโครงการส่งเสริมการออมเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการออมให้กับ
สมาชิก
(4) ด้านสินเชื่อ วิธีการแก้ไขการเงินหรือช่วยสมาชิก แผนลดหนี้เงินกู้ของสมาชิกอย่าง
มีระบบ วิธีการปลูกฝังเศรษฐกิจพอเพียง การตรวจสอบการใช้เงินกูข้ องสมาชิก หนี้ NPL ไม่เกิน
ร้อยละ 1.5 โปรแกรมค�านวณเงินกูก้ ารติดตามหนีเ้ งินกู้
(5) ด้านสวัสดิการ มีการจัดสวัสดิการและกิจกรรมเพื่อชุมชน จัดสรรก�าไรสุทธิเป็น
ทุนสวัสดิการทุกปีสมาชิกได้รับสวัสดิการ 100% ส�ารวจความพึงพอใจด้านสวัสดิการสมาชิก
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่สมาชิก
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สรุปงบแสดงฐานะการเงิน สอ.พช. และการอนุมัติจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2561

5.1 สรุปงบแสดงฐานะการเงิน
สอ.พช. ได้จัดท�าการปิดบัญชี จัดท�างบแสดงฐานะการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินต่างๆ ส�าหรับสิ้นสุดปี
บัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ฯ เรียบร้อยแล้ว จึงน�าเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา
อนุมัติให้ความเห็นชอบ โดยมีผลสรุป ดังนี้

สรุปงบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์
รายละเอียด
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ปี 2561
1,168,435,630.19
4,885,016,657.58

ปี 2560
742,282,333.69
4,755,262,754.45

ปี 2561

ปี 2560

หนี้สินและทุน
รายละเอียด
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน

2,113,335,206.31
8,684,458.00

1,824,309,993.63
9,612,863.00

ปี 2561
3,931,432,623.46
6,053,452,287.77

ปี 2560
3,663,622,231.51
5,497,545,088.14

ทุนของสหกรณ์
รายละเอียด
รวมทุนของสหกรณ์
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์

ที่ประชุมฯ ได้มีการถาม-ตอบ เพื่อความเข้าใจและมีข้อสังเกตที่มีสาระส�าคัญ คือ ค่าใช้จ่ายในรอบปี 2561 สูงกว่า ปี 2560
ถึงเก้าล้านบาทเศษ ซึ่งเมื่อน�ามาหักออกจากรายได้แล้ว ท�าให้ก�าไรของปี 2561 อยู่ในอัตราที่ต�่ากว่าปี 2560
ในประเด็นนี้ ผูส้ อบบัญชีได้ชแี้ จ้งว่า ยอดค่าใช้จา่ ยทีเ่ พิม่ ขึน้ มาเก้าล้านกว่าบาทนัน้ แท้จริง เป็นค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ ประมาณ
เจ็ดล้านบาท โดยหนึง่ ล้านเป็นยอดหนีส้ งสัยจะสูญทีย่ กยอดมาจากปี 2560 ซึง่ ตัง้ ไว้ตา่� ไป ในปี 2561 อีกหกล้านบาท ซึ่งเมื่อ สอ.พช.
บริหารลูกหนี้อย่างเข้มงวด จริงจัง ก็จะกลายมาเป็นรายได้ของปีถัดไป
สุดท้าย ทีป่ ระชุมใหญ่ฯ ได้ลงมติอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน ด้วยมติเห็นชอบ 141 คน ไม่เห็นชอบ ไม่มี และงดออกเสียง 28 คน
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5.2 การจัดสรรก�าไรสุทธิ
สอ.พช. มีก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงานในปี 2561 เป็นเงินทั้งสิ้น 263,813,169.50 บาท มากกว่าปี 2560 เป็นเงินทั้ง
สิ้น 699,124.40 บาท คิดเป็นก�าไรเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.27 ของก�าไรสุทธิปี 2560
คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ (ชุดที่ 35) ประจ�าปี 2561 ได้น�าเสนอการจัดสรรก�าไรสุทธิตามเงื่อนไขในข้อบังคับ
สอ.พช. และ พ.ร.บ. สหกรณ์ฯ ก�าหนด พร้อมข้อมูลการแจกแจงผลประโยชน์จากการจัดสรรก�าไรสุทธิของผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติตามรายละเอียด ดังนี้
รายละเอียด

ปี 2561

1. ทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ
2. ค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์ร้อยละ 1 ของก�าไรสุทธิแต่ไม่เกิน
30,000 บาท
ก�าไรที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ 1-2 จัดสรรตามข้อบังคับ
สหกรณ์

ร้อยละ

ปี 2560

ร้อยละ

33,004,379.78

12.51

42,149,334.30

16.01

30,000.00

0.01

30,000.00

0.01

230,778,789.72

220,934,710.80

3. เงินปันผลตามส่วนแห่งธุรกิจไม่เกินอัตราที่กฎหมายก�าหนด
ปี 2560 จ่ายร้อยละ 6.10 ต่อปี
ปี 2561 จ่ายร้อยละ 6.10 ต่อปี

186,064,887.37

172,774,365.23

65.67

41,099,087.15

15.62

161,258.42

0.06

70.53

4. เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนจ�านวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้
ปี 2560 จ่ายร้อยละ 11.50 ต่อปี
ปี 2560 จ่ายร้อยละ 2.00 ต่อปี (สวัสดิการ)
ปี 2561 จ่ายร้อยละ 10.75 ต่อปี

40,013,698.07

15.17

160,204.28

0.06

3,000,000.00

1.14

3,500,000.00

1.33

6. ทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของก�าไรสุทธิ
(ปี 2561 ทุนสาธารณประโยชน์คงเหลือ 6,822,297.73)

50,000.00

0.02

200,000.00

0.08

7. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
(ปี 2561 มีทุนฯ คงเหลือ 3,840,947 บาท)

50,000.00

0.02

200,000.00

0.08

8. ทุนสวัสดิการ
(ปี 2561 มีทุนฯ คงเหลือ 8,006,611 บาท)

1,340,000.00

0.50

2,800,000.00

1.06

9. กองทุนค�้าประกันเงินกู้สามัญ
(ปี 2561 มีทุนฯ คงเหลือ 2,015,700 บาท)

100,000.00

0.04

200,000.00

0.08

ปี 2561 จ่ายร้อยละ 2.00 ต่อปี (สวัสดิการ)
5. เงินโบนัส ไม่เกินร้อยละ 3 ของก�าไรสุทธิ

263,813,169.50 100.00 263,114,045.10 100.00
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รายการแจกแจงผลประโยชน์จากการจัดสรรก�าไรสุทธิ

ปี 2561

1. เป็นผลประโยชน์ของสมาชิกโดยตรง

226,238,789.72

85.76

ปี 2560
214,034,710.80

- เงินปันผล

186,064,887.37

172,774,365.23

- เงินเฉลี่ยคืน

40,173,902.35

41,260,345.57

2. เป็นผลประโยชน์ของมวลสมาชิกทุกคน

34,544,379.78

- ทุนส�ารอง

13.09

45,549,334.30

33,004,379.78

42,149,334.30

- ทุนสาธารณประโยชน์

50,000.00

200,000.00

- ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล

50,000.00

200,000.00

100,000.00

200,000.00

1,340,000.00

2,800,000.00

- กองทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกันเงินกู้สามัญ
- กองทุนสวัสดิการ
3. เป็นผลประโยชน์ของกรรมการและเจ้าหน้าที่
4. เป็นผลประโยชน์ของสันนิบาตสหกรณ์
ก�าไรสุทธิประจ�าปี
ดังนี้

ร้อยละ

ร้อยละ
81.35

17.31

3,000,000.00

1.14

3,500,000.00

1.33

30,000.00

0.01

30,000.00

0.01

100 263,114,045.10

100

263,813,169.50

ที่ประชุมได้มีการถาม-ตอบ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนและมีข้อสังเกตต่อการจัดสรรก�าไรสุทธิของปี 2561 ที่มีสาระส�าคัญ

• สอ.พช. ให้ความส�าคัญกับการออมเงินเพื่อความมั่นคงของสมาชิก จึงได้เปิดโอกาสให้สมาชิกออมเงินผ่านการเพิ่มหุ้น
และการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ต่างๆ ซึ่งได้ผลดี แต่เงินออมเหล่านี้ เป็นเงินต้นทุนสูง (ต้องจ่ายปันผล/ดอกเบี้ย) จึงส่งผลให้
สอ.พช. ไม่สามารถท�าก�าไรได้ตามเป้าหมาย (แต่สมาชิกก็มีเงินออมมากขึ้น)
• สอ.พช. เป็นสหกรณ์ที่ต้องส่งเสริมการออมเงินของสมาชิกเป็นหลัก จึงไม่สามารถจ�ากัดสิทธิการออมของสมาชิก
เพราะจะขัดหลักการสหกรณ์
• คณะกรรมการฯ จ� า เป็ น ต้ อ งปรั บ ลดอั ต ราการจั ด สรรเงิ น ทุ น ส� า รอง โบนั ส ของกรรมการและเจ้ า หน้ า ที่
ทุนสาธารณประโยชน์ ลงต�่ากว่าปี 2560 ทั้งนี้ เพื่อรักษาระดับอัตราปันผลต่อหุ้นให้ได้ เท่าเดิมตามนโยบายของคณะกรรมการ
ด�าเนินการฯ ชุดนี้
สุดท้าย ทีป่ ระชุมใหญ่ฯ ได้ลงมติอนุมตั กิ ารจัดสรรก�าไรสุทธิของสอ.พช. ประจ�าปี 2561 เห็นชอบ 162 คน ไม่เห็นชอบ ไม่มี
งดออกเสียง 8 คน
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การแก้ ไขข้อบังคับ สอ.พช. แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

ตามที่ ส หกรณ์ ฯ ได้ แ ก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ และนายทะเบี ย นสหกรณ์ ไ ด้ รั บ จดทะเบี ย นข้ อ บั ง คั บ สหกรณ์ ฯ พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 โดยให้ถือใช้เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมใหญ่ฯ ได้ลงมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.
2561 เพิ่มเติมคือ ข้อ 50 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ และข้อ 55 การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ ดังนี้

7

การเสนอญัตติโดยผู้แทนสมาชิก เรื่องการเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้ง

ในการประชุมใหญ่ฯ มีการเสนอญัตติโดยผู้แทนสมาชิก ตามระเบียบ สอ.พช. ว่าด้วยการประชุมใหญ่สามัญ พ.ศ. 2557
เพียง 1ญัตติ คือ เรื่องการเปลี่ยนแปลงการเลือกตั้งคณะกรรมการ สอ.พช. โดยมีรายละเอียดของญัตติ ดังนี้
เสนอให้พิจารณาจัดสรรการเลือกตั้งคณะกรรมการออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) ผู้บริหารส่วนกลาง + พจ. + ผอ.ศูนย์ + จนท.
ข้าราชการส่วนกลางจนท. สอ.พช. (2) พัฒนาการอ�าเภอและพัฒนากร (3) ข้าราชการบ�านาญ + สมาชิกสหกรณ์อื่นๆ
วิธีการ ก�าหนดสัดส่วนคณะกรรมการตามจ�านวนสมาชิก ท�าการสรรหา โดยการส่งบัตรถึงสมาชิกโดยตรงและเป็นการลง
คะแนนในแต่ละกลุ่มดังกล่าวข้างต้น
หลังจากผู้เสนอญัตติได้น�าเสนอหลักการและเหตุผลของญัตติที่เสนอแล้ว ที่ผู้แทนสมาชิกในประชุมได้มีการอภิปรายกัน
อย่างกว้างขวางและมีสมานฉันท์ โดยมีการเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย รวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้นตามมาของการเลือกตั้งคณะกรรมการ
สอ.พช. แบบปัจจุบันกับแบบที่ผู้เสนอญัตติได้น�าเสนอ
สุดท้ายที่ประชุม ได้ออกเสียงลงมติ เห็นชอบตามญัตติ 20 คน ไม่เห็นชอบตามญัตติ 130 คน งดออกเสียง 22 คน
ซึ่งท�าให้ญัตติที่เสนอนั้นเป็นอันตกไป
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สรุปผลการประเมินการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562

การประเมินผลการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 จ�าแนกเป็น 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจต่อการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยกลุ่มเป้าหมายของการประเมินในครั้งนี้ คือ ผู้แทนสมาชิก กรรมการด�าเนินการ สอ.พช.
และผู้ร่วมสังเกตการณ์การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 จ�านวน 171 คน และมีผู้ตอบแบบประเมิน จ�านวน 158 คน คิดเป็น
ร้อยละ 92.40
ผลการประเมินการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 4.37 โดยใน 3 ล�าดับ
แรกผู้ตอบที่มีความพึงพอใจมากที่สุด แยกตามประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้
(1) ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจต่อกิจกรรมการประชุมใหญ่ พบว่า ความพึงพอใจใน 3 ล�าดับแรก ประกอบด้วย
การก�าหนดช่วงวันและเวลาในการประชุมใหญ่ ค่าเฉลี่ย 4.46 การก�าหนดหัวข้อวาระการประชุมฯ และกิจกรรมเสริมให้ความรู้
ค่าเฉลี่ย 4.45 และความชัดเจนครบถ้วนของข้อมูล/เนื้อหาที่น�าเสนอต่อที่ประชุม 4.41 ตามล�าดับ
(2) ความคิดเห็นหรือความพึงพอใจต่อการให้บริการในการประชุมใหญ่ฯ พบว่า ความพึงพอใจใน 3 ล�าดับแรก
ประกอบด้วย ด้านการลงทะเบียน ค่าเฉลี่ย 4.54 ด้านความเหมาะสมของพิธีกร ค่าเฉลี่ย 4.37 และด้านสถานที่/รูปแบบ
การจัดที่นั่ง/โสตทัศนูปกรณ์ ค่าเฉลี่ย 4.13
ข้อเสนอแนะ
(1) ด้านการประชุม อาทิ ฝ่ายเลขานุการควรจะมีประเด็นข้อเสนอของสมาชิกขึ้นจอด้วยข้อความที่ชัดเจน เพื่อให้สมาชิก
ได้เห็นก่อนลงมติ อยากให้สอ.พช. ปันผลภายในเดือนมกราคม เมื่อที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรก�าไรแล้ว สอ.พช.ควรด�าเนินการ
โอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิกภายในวันที่ได้รับอนุมัติทันทีควรตั้งรางวัลให้คณะท�างาน/เจ้าหน้าที่ สอ.พช. ท�าดีต้องมีรางวัล เห็น
ควรเปลี่ยนสถานที่ประชุมใหญ่จากส่วนกลางเป็นส่วนภูมิภาค ระบุเวลาในการประชุม ควรก�าหนดให้ประชุมเพียง 2 วัน คือ
รายงานตัวช่วงบ่ายและด�าเนินการประชุมจัดกิจกรรมภาคค�่าสัก 1 คืน และประชุมต่ออีก 1 วัน เดินทางกลับ เป็นต้น
(2) ด้านกิจกรรม อาทิ ควรมีกิจกรรมที่สามารถให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนร่วมมากกว่านี้ สหกรณ์ควรมีรางวัลให้ทุกคนที่
ร่วมกิจกรรมภาคค�่า ปรับปรุงระบบเครื่องเสียง กิจกรรมสังสรรค์อาจใช้เครื่องเสียง และดนตรีจากภายนอก เป็นต้น
(3) ด้ า นอื่ น ๆ อาทิ ควรพั ฒ นาระบบ
Application ในสมาร์ทโฟนที่รองรับการโอนเงินรับเงิน ผ่านระบบ Net bank เช่น กรุงไทย Next
ควรแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบให้กับสมาชิก
เช่ น การให้ เ งิ น กู ้ ด อกเบี้ ย คงที่ ห รื อ ระยะยาว
ในวันเกิดผู้เป็นสมาชิกสมทบที่มีอายุ 60 ปีขึ้น
ไป ควรพิ จ ารณาทั้ ง งบจ่ า ยให้ เ หมื อ นสมาชิ ก
ทั่วไป การลงคะแนนเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
ควรลงคะแนนลับ สถานที่ไม่ค่อยสะดวกเดินไกล
จากที่จอดรถ เป็นต้น
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งบประมาณและแผนงาน โครงการ ประจ�าปี 2562

ทีป่ ระชุมฯ ได้มมี ติเห็นชอบให้ตงั้ ประมาณการงบประมาณและแผนงานโครงการฯ ดังนี้
(1) ประมาณการรายได้ ประจ�าปี 2562
ตั้งประมาณไว้
จ�านวน 406,000,000.00 บาท
(2) ประมาณการก�าไรมีเป้าหมาย
ตั้งประมาณไว้
จ�านวน 290,000,000.00 บาท
(3) ตารางสรุปงบประมาณ จ�าแนกตามหมวดรายจ่าย ประจ�าปี 2562
ที่

หมวดรายจ่าย

งบประมาณ ปี 2561
ขอตั้ง

จ่ายจริง

งบประมาณ
ที่ขอตั้งปี 2562

ร้อยละ

1 เงินเดือน

8,714,000.00

8,154,519.68

9,814,400.00

12.63

2 ค่าตอบแทน

3,179,000.00

2,821,638.11

3,042,600.00

(4.29)

601,000.00

689,754.48

561,000.0

(6.66)

4 ค่าใช้สอย

7,197,000.00

5,667,777.12

13,556,000.00

88.36

5 กองทุน

7,535,000.00

7,158,000.00

7,320,000.00

(2.85)

27,226,000.00

24,491,689.39

34,294,000.00

25.96

3,420,000.00

3,225,356.44

651,140.00

(80.96)

7 เงินลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์ฯ

250,000.00

201,000.00

230,000.00

(8.00)

8 งบกลาง

200,000.00

159,112.00

400,000.00

100.00

รวมหมวดครุภัณฑ์,เงินลงทุน,งบกลาง

3,870,000.00

3,585,468.44

1,281,140.00

(66.90)

รวมงบประมาณ

31,096,000.00

28,077,157.83

35,575,140.00

1.44

18,050,000.00

16,011.981.52

11,580,000.00

(35.84)

49,146,000.00

44,089,139.35

47,155,140.00

(4.05)

3 ค่าวัสดุ

รวมงบประมาณการด�าเนินการ
6 ครุภัณฑ์

9 โครงการต่างๆ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ก้าวทัน

13

สอ.พช.

10

ประมวลภาพกิจกรรมภาคค�่า

กิจกรรมภาคค�่าเป็นงานสังสรรค์ สามัคคี ของผู้เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 ได้แก่ กรรมการ
ผู้แทนสมาชิก เจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยงานนับคะแนน และเจ้าหน้าที่ สอ.พช. โดยมีการแสดงร�าวงของเจ้าหน้าที่
สอ.พช. การร้องเพลงและร่วมสนุกของผู้แทนสมาชิก และยังมีการจับฉลากรางวัลของที่ระลึกให้แก่ผู้ร่วมงานทุกคน โดยผู้ที่ได้รับ
รางวัลสร้อยคอทองค�าหนักหนึ่งสลึง ได้แก่ ดร.ดาเรศ ชูยก ผู้แทนสมาชิกจากจังหวัดยะลา

11 ประกันชีวิตกลุ่มและอุบัติเหตุกลุ่ม ประจ�าปี 2562
สอ.พช. ได้ท�าสัญญาการประกันชีวิตกลุ่ม อุบัติเหตุกลุ่ม และทุพพลภาพ
กลุ่ม กับบริษัทไทยประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยมีอัตราค่าเบี้ยประกันประเภท
สวัสดิการ เป็นเงิน 550 บาท ต่อคนต่อปี ต่อทุนประกัน 100,000 บาท
ซึ่ง สอ.พช. เป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยประกันให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบที่มีอายุการ
เป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
สมาชิกสามารถแจ้งสมัครท�าประกันชีวิตกลุ่มฯ แผน 1 หรือแผน 2 หรือ
แผน 3 ได้เพียงแผนเดียว ส�าหรับสมาชิกที่ประสงค์สมัครท�าประกันแผน 2
จ่ายเพิ่มอีก 550 บาท หรือแผน 3 จ่ายเพิ่มอีก 1,100 บาท และสมาชิกที่
ประสงค์สมัครท�าประกันให้กับคู่สมรสหรือบุตร ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันเองทั้งหมด โดยแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในวันที่ 15
มีนาคม 2562 หากสมาชิกแจ้งหลังจากระยะเวลาที่ก�าหนด สหกรณ์จะท�าประกันให้สมาชิกเป็นแผน 1 ทุนประกัน 100,000 บาท
หากมีข้อสงสัยโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายสวัสดิการ โทร. 0 2143 8144-51 ต่อ 201,103
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ�ากัด
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี)
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210 โซนทิศใต้ ชั้น 1

กองบรรณาธิการ
1. นายวิชล
2. นายไพศาล
3. นายรักษ์พล
4. นายช�านาญ
5. นางอัจฉราวรรณ
6. นายภูษิต
7. นางปราณี

มนัสเอื้อศิริ
สุขปัญญา
วงษ์ม่วง
วัฒนศิริ
มณีขัติย์
ลัทธิธนธรรม
รัตนประยูร

ผู้เรียบเรียง
1. นางอนัญญดา
2. นางสิริรักษ์
3. นางสาวกุญชญา
4. นางสาวชมัยพร
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ตันวิสุทธิ์
หงษ์สิงห์
แสงกล้า
แก้วคง

สอ.พช.

