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คุณูปการ....ท่านผู้ก่อตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี  จ�ากัด

	 นับแต่	 1	 มกราคม	 2501	 ที่ท่านผู้ก่อตั้ง	 251	 ท่านได้หลอมความคิด	 ร่วมจิต	 ร่วมใจ	 จัดตั้ง	 “สหกรณ์	

ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	 จ�ากัด”	 ขึ้นมาด้วยทุนทรัพย์อันเป็นทุนเรือนหุ้นเร่ิมแรกเพียง	 78,550.00	 บาท		

แม้อาจดูว่าน้อยนิดในภาวะปัจจุบัน	 แต่มันเป็นกองทุนก้อนใหญ่ในช่วง	 62	 ปีท่ีผ่านจากความคิดอ่านของท่าน	

เหล่านั้นล่วงจนบัดนี้	สหกรณ์ที่ท่านได้ก่อตั้งขึ้นมานั้น	ได้เติบโตในทุก	ๆ	มิติซึ่งมีมูลค่ามหาศาล

	

	 ความเติบโตของสหกรณ์ในวันนี้	 ช่างเป็นคุณูปการอย่างเหลือหลายในทุกมิติแห่งชีวิตของชาวเราสหกรณ์

ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	จ�ากัด	หากไม่มีวันนั้นในอดีต	เราท่านทั้งหลายอาจไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันต่อเติมชีวิต

ส่วนตนและครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์หรือดีกว่าที่ควรจะเป็นเช่นวันนี้	ที่อยู่อาศัย	เรือกสวน	ไร่นา	และอื่น	ๆ	อีก

มากมายสุดที่จะพรรณนาให้หมดสิ้นได้

	

	 ผู้ก่อตั้ง	 251	 ท่าน	ณ	 วันนี้ยังคงมีชีวิตอยู่เพียง	 2	 ท่าน	 คือ	 คุณครูเกษม	 บุณยรัตน์	 และ	 คุณครูโสภา	

เลื่องสุนทร	 และได้จากเราไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับ	 249	 ท่าน	 ชาวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	 จ�ากัด	

ขอภาวนาให้	คุณครูเกษม	และคุณครูโสภา	จงมีอายุยืนยาวตราบนานเท่านานและขอให้ดวงวิญญาณของผู้ก่อตั้ง

ที่ล่วงลับไปแล้วจงไปสู่สุคติด้วยเถิด	

	

	 สุดท้าย....	ชาวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	จ�ากัด	จะไม่ลืมบุญคุณของผู้ก่อตั้ง	251	ท่าน	และจะ

รักษามรดกชิ้นนี้ตราบจนชีวิตจะหาไม่

ชาวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	จ�ากัด
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สรุปรายงานผลการด�าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ�าปีบัญชี 2562

	 คณะกรรมการด�าเนินการ	 ชุดที่	 62	 ได้บริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	 จ�ากัด	 
ในรอบปีบัญชี	2562	 (1	ตุลาคม	2561	–	30	กันยายน	2562)	ภายใต้กรอบของแผนกลยุทธ์	 ระยะที่	 5 
(พ.ศ.2562	–	2566)	และใช้แผนปฏิบัติการ	ประจ�าปี	2562	 โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปี	2561	ครั้งที่	62	เมื่อวันที่	24	พฤศจิกายน	2561	สรุปได้ดังนี้

วิสัยทัศน์ (Vision) : “น�ำพำมวลสมำชิกสู่คุณภำพชีวิตที่ดีกว่ำ”

พันธกิจ (Mission)

	 เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	 จ�ากัด	 ได้ก�าหนดพันธกิจหลัก	 6	
ประการ	ไว้ดังนี้
	 1.	 พัฒนาบุคลากรในองค์กร	ให้มีความรู้	ทักษะ	เจตคติที่ดีต่อการสหกรณ์
	 2.	 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	และประยุกต์ใช้งานวิจัย
	 3.		บริหารจัดการสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาล
	 4.	 บริหารการเงินตามเกณฑ์มาตรฐาน	เอื้อต่อการพึ่งพาตนเอง
	 5.		สนับสนุนให้สมาชิกมีส่วนรว่มในกิจกรรมทางสังคมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของ
	 	 เศรษฐกิจพอเพียง
	 6.		ให้บริการที่เป็นเลิศจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม

ค่านิยมรวม และวัฒนธรรมองค์กร (Share Value)

	 ค่านิยมร่วม	และวัฒนธรรมองค์กร	ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	จ�ากัด	ประกอบด้วย
	 1.		บริการด้วยใจ	(Service	Mind)
	 2.		โปร่งใสในหน้าที่	(Clean)
	 3.		ผลงานดีมีคุณธรรม	(Morality)
	 4.	 น�าสู่การพัฒนา	(Development)
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	จ�ากัด	ก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้	3	ประเด็น	ดังนี้
	 1.	 บริหารจัดการองค์กรตามหลักสหกรณ์สู่มาตรฐานสากล
	 2.	 เสริมสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์
	 3.	 พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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	 ในรอบปีบัญชี	 2562	 (1	 ตุลาคม	 2561	 –	 30	 กันยายน	 2562)	 ได้รับอนุมัติงบประมาณตาม 
แผนปฏิบัติการ	ประจ�าปี	2562	จ�านวน	81,647,042.00	บาท	ก�าหนดกรอบแผนงานเป็น	2	แผนงาน	คือ	
แผนงานบริหารจัดการ	และแผนงานตามกลยุทธ์	ดังนี้

1. แผนงานบริหารจัดการ
	 แผนงานบริหารจัดการ	 เป็นงบประมาณในส่วนของงานประจ�า	 ซ่ึงแบ่งออกเป็น	 2	 ส่วน	 คือ	 งาน
บริหารทั่วไป	และงานบริหารงบกลาง
 งำนบริหำรทั่วไป :	ประกอบด้วย	เงินเดือน	ค่าจ้าง	เงินเพิ่มพิเศษ	เงินประจ�าต�าแหน่ง	ค่าครองชีพ	
ส�าหรบัเจ้าหน้าที	่ และลกูจ้าง	 ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกจิการในการประชุมและปฏบิติังาน	 ค่าตอบแทนงาน
ประธานกรรมการ	 เลขานุการ	 เหรัญญิก	 และรองประธาน	ค่าตอบแทนที่ปรึกษาและบุคคลอื่นที่สหกรณ์
เชญิมา	ค่าตอบแทนการปฏบิตังิานนอกเวลา	ค่าตอบแทนประธานในทีป่ระชมุ	ค่าตอบแทนต�ารวจรักษาการณ์	
ค่าตอบแทนบริษัทรักษาความปลอดภัย	 ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	 ค่าตอบแทนหน่วยงาน	 ค่ารับรอง	 
ค่าบริการท�าความสะอาด	 ค่าเบ้ียเลี้ยงพาหนะในการประชุมคณะกรรมการประจ�าเดือน	 อนุกรรมการ	 
และคณะท�างาน	ค่าเบีย้เลีย้งพาหนะตรวจหลกัทรพัย์และท�านติิกรรม	ค่าพาหนะเดินทางของผู้ประสานงาน	
ค่าจ้างนิติกร
  งบประมำณ 18,528,500.00 บำท ใช้ไป 15,839,067.24 บำท
 งำนบริหำรงบกลำง :	 ประกอบด้วย	 ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ส�านักงาน	 เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์	 ของใช้
ส�านักงาน	 น�้ามันเชื้อเพลิง	 หนังสือพิมพ์	 ของท่ีระลึก/ของขวัญ	 ค่าสาธารณูปโภค	 ค่ารักษาพยาบาล	 
เงนิช่วยเหลอืบุตร	ค่าเล่าเรยีนบุตรเจ้าหน้าที	่เงนิสมทบประกนัสงัคม	ค่าธรรมเนยีมเชค็/โอนเงนิ	ค่าขนย้าย
เงนิสด	ค่าเบีย้ประกนัอาคารส�านกังาน/รถยนต์	ภาษทีีด่นิและโรงเรอืน	ค่าซ่อมแซมปรบัปรงุอาคารส�านกังาน	
ค่าซ่อมแซม/ดูแลรักษาครุภัณฑ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  งบประมำณ 6,367,800.00 บำท ใช้ไป 4,945,981.24 บำท

 รวมงบประมำณแผนงำนบริหำรจัดกำร 24,896,300.00 บำท  
  ใช้ไป 20,785,048.48 บำท คงเหลือ 4,111,251.52 บำท

2. แผนงานตามกลยุทธ์
	 เพือ่ขับเคลือ่นประเดน็ยทุธศาสตร์	 สหกรณ์ได้ก�าหนดกลยทุธ์การด�าเนนิการไว้	 8	กลยทุธ์	 20	ตวัชีวั้ด	 
ผลการด�าเนินงานหลัก	ตามแผนกลยุทธ์	ระยะที่	5	(พ.ศ.2562	–	2566)	โดยก�าหนดแผนปฏิบัติการรายปี	
ใช้ชื่อว่า	“แผนปฏิบัติกำร ประจ�ำปี 2562”	จ�านวน	12	โครงการ	32	กิจกรรม	ได้ด�าเนินการ	ดังนี้
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 กรอบกำรด�ำเนินงำน : ประเมินสมรรถนะของบุคลากร	พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ	ให้กับบุคลากรใน
องค์กร	 พัฒนาสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง	 พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนา
ตนเองรายบุคคล	 พัฒนาเครื่องมือด้านการจัดการความรู้	 มีกระบวนการสรรหาความรู้	 ถ่ายทอดและ 
แบ่งปันไปยังบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายอย่างถูกต้องเหมาะสม	 และเสริมสร้างประสบการณ์ปฏิบัติภารกิจ
ด้านการสหกรณ์แก่ประธานกรรมการ	ผู้จัดการสหกรณ์
	 สหกรณ์ได้ด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการ	ประจ�าปี	2562	จ�านวน	2	โครงการ	6	กิจกรรม	ดังนี้

โครงกำรที่ 1 พัฒนำบุคลำกรสู่มืออำชีพ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนำควำมสำมำรถ (Ability) คณะกรรมกำร ผู้ตรวจสอบกิจกำร และเจ้ำหน้ำที่ตำม
แผนพัฒนำตนเองรำยกลุ่มและรำยบุคคล
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้คณะกรรมการ	ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่	มีความรู้ความสามารถตาม
แผนพัฒนาตนเองตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
 กิจกรรมด�ำเนินงำน
	 สหกรณ์จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม	 สัมมนา	 ตามหลักสูตรที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่	 และ 
ผลการประเมินตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล	 (ID	 Plan)	 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถตาม
บทบาทหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย	 และสามารถน�ามาพัฒนางานของสหกรณ์ได้อย่างเต็มความสามารถและ
มีประสิทธิภาพ	จ�านวน	13	ครั้ง	23	คน
 ผลที่เกิดขึ้นตำมตัวชี้วัด
	 -	 ร้อยละของกรรมการ	ผูต้รวจสอบกจิการ	และเจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รบัการพฒันาตนเองผ่านการประเมนิ 
	 	 ตามเกณฑ์	คิดเป็นร้อยละ	100	(ค่าเป้าหมายร้อยละ	100)
 งบประมำณ : ตั้งไว้	500,000.00	บาท	 ใช้ไป	435,933.99	บาท	 คงเหลือ	64,066.01	บาท

กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ปฏิบัติภำรกิจด้ำนกำรสหกรณ์ แก่ ประธำนกรรมกำร ผู้จัดกำร
สหกรณ์ และหรือผู้ที่รับมอบหมำยตำมภำรกิจที่เกี่ยวข้อง
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประธานกรรมการ	ผู้จัดการสหกรณ์และหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาตามความจ�าเป็นหรือเป็นตัวแทนในนามสหกรณ์ในการเข้าร่วมภาคีเครือข่าย
 กิจกรรมด�ำเนินงำน
	 ประธานกรรมการ	 ผู้จัดการสหกรณ์	 และหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตามภารกิจเข้าร่วมประชุมสัมมนาตาม
ความจ�าเป็นหรือเป็นตัวแทนในนามสหกรณ์ในการเข้าร่วมภาคีเครือข่าย	จ�านวน	11	ครั้ง	7	คน

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสมรรถนะบุคลากร
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โครงกำรที่ 1 สร้ำงระบบเทคโนโลยีเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์
กิจกรรมที่ 1 กำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศองค์กำร
 วัตถุประสงค์ :	เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้ปฏิบัติงานและบริการสมาชิกได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
 กิจกรรมด�ำเนินงำน
	 สหกรณ์ได้จัดซ้ือครุภัณฑ์	 และ	 ประสานหน่วยงานและบริษัทที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อดูแล	 ปรับปรุง	 และ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 โดยจ่ายงบประมาณ	 เป็นค่าดูแลรักษาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์,	 
ค่าลขิสทิธิร์ายปีโปรแกรมป้องกนัไวรสั	Kaspersky	ค่าเช่าตู้นริภยัสถาบนัการเงิน	ค่าเช่า	Router	&	Leased	
line	 ค่าบริการอินเตอร์เน็ตองค์การรายปี	 ค่าบ�ารุงรักษาระบบ	 ATM	Online	 และค่าบ�ารุงรักษาระบบ	
Adsync
 ผลที่เกิดขึ้นตำมตัวชี้วัด
	 1.	 ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ	4	(ค่าเป้าหมายระดับ	4)
	 2.	 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ	4	(ค่าเป้าหมายระดับ	4)

 งบประมำณ :	ตั้งไว้	905,222.00	บาท	 ใช้ไป	720,874.50	บาท	 คงเหลอื	184,347.50	บาท

กิจกรรมที่ 2 พัฒนำโปรแกรมระบบงำนสหกรณ์ยุคใหม่
 วัตถุประสงค์ :	เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้ปฏิบัติงานและบริการสมาชิกได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
 กิจกรรมด�ำเนินงำน
	 1.	 คณะท�างานศกึษารายละเอยีดโปรแกรมระบบงานสหกรณ์เพือ่น�าสูก่ารพฒันา	เสนอรายละเอยีด	 
	 	 ข้อมูลต่อคณะกรรมการด�าเนินการ
	 2.	 ด�าเนินการจัดจ้างพัฒนาโปรแกรม
 ผลที่เกิดขึ้นตำมตัวชี้วัด
	 1.	 ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ....	(ค่าเป้าหมายระดับ	4)
	 2.	 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ....	(ค่าเป้าหมายระดับ	4)
	 	 (อยู่ระหว่างด�าเนินการ)

 งบประมำณ :	ตั้งไว้	2,653,600.00	บาท	 ใช้ไป	895,300.00	บาท	 คงเหลอื	1,758,300.00	บาท

 รวมงบประมำณกลยุทธ์ที่ 2 ตั้งไว้ 3,558,822.00 บำท 
   ใช้ไป 1,616,174.50 บำท คงเหลือ 1,942,647.50 บำท
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 กรอบกำรด�ำเนินงำน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	
ปรับปรุงข้อบังคับและระเบียบให้ทันสมัยและเอื้อต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	จัดท�าระบบ
ควบคุมภายในและให้มีการประเมินเป็นระยะ	 ปลูกฝังค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กรของสหกรณ์ให้
บคุลากรมจิีตบรกิาร	จดัท�า/ประเมนิผล/สรุปผลแผนปฏบิตักิาร	ทบทวนแผนกลยทุธ์ระยะครึง่แผน/ประเมนิ
ผลแผนกลยทุธ์ระยะท่ี	5	จดัท�าแผนกลยทุธ์ระยะที	่6	สรรหาผูแ้ทนสมาชิก	เลอืกตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ	 จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยและ 
ทัว่ถงึ	ส่งเสรมิให้มีการศกึษา/วเิคราะห์งานวจัิยในเรือ่งทีเ่กีย่วข้อง	และเป็นประโยชน์กับสหกรณ์	น�างานวิจยั
ที่ได้ศึกษา/วิเคราะห์มาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการสมาชิก	 ส่งเสริมให้บุคลากรใน
องค์กรศึกษาและพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับสมาชิกและสหกรณ์
	 สหกรณ์ได้ด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการ	ประจ�าปี	2562	จ�านวน	2	โครงการ	11	กิจกรรม	ดังนี้

โครงกำรที่ 1 บริหำรจัดกำรตำมแนวทำงธรรมำภิบำล
กิจกรรมที่ 1 เลือกตั้งผู้แทนสมำชิก ประจ�ำปี 2562
 วัตถุประสงค์ : เพื่อเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
 กิจกรรมด�ำเนินงำน
	 สหกรณ์	ด�าเนินการสรรหาผู้แทนสมาชิกประจ�าปี	 2562	ตามระเบียบฯ	ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทน
สมาชิกอัตราส่วนสมาชิก	20	คนต่อผู้แทนสมาชิก	1	คน	
 ผลที่เกิดขึ้นตำมตัวชี้วัด
	 1.	 อัตราส่วนสมาชิก	20	คนต่อผู้แทนสมาชิก	1	คน	คิดเป็นผู้แทนสมาชิก	609	คน	(ค่าเป้าหมาย	 
	 	 20	ต่อ	1)
	 2.	 ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้ง	จ�านวน	590	คน	คิดเป็นร้อยละ	96.88

 งบประมำณ :	ตั้งไว้	337,600.00	บาท	 ใช้ไป	172,669.38	บาท	 คงเหลือ	164,930.62	บาท
กิจกรรมที่ 2 เครือข่ำยผู้แทนสมำชิก
 วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อการประสานงานระหว่างสหกรณ์กับผู้แทนสมาชิก
	 2.	 เพื่อเป็นกลไกการด�าเนินงานแทนสหกรณ์ในระดับพื้นที่
 กิจกรรมด�ำเนินงำน
	 สหกรณ์ชะลอการด�าเนนิการตามกจิกรรมดงักล่าว	และไม่ได้ด�าเนนิการจัดต้ังเครือข่ายผู้แทนสมาชกิ

 งบประมำณ : ตั้งไว้	292,500.00	บาท	 ใช้ไป	0.00	บาท	 คงเหลือ	292,500.00	บาท

กลยุทธ์ท่ี 3 พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการบริหารจดัการสหกรณ์ตามหลักธรรมาภบิาล 
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กิจกรรมที่ 8 ช�ำระระเบียบ ข้อบังคับ ของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
 วัตถุประสงค์ : เพื่อแก้ไขระเบียบ	ข้อบังคับ	ของสหกรณ์ฯ
 กิจกรรมด�ำเนินงำน
	 ศึกษาและแก้ไขระเบียบ	ข้อบังคับของสหกรณ์
 ข้อบังคับ ระเบียบ แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์ และประกำศฯ ที่ได้รับกำรปรับปรุงแก้ไข ดังนี้
	 1.	 ระเบียบฯ	ว่าด้วยการให้เงินกู้หรือสินเชื่อและดอกเบี้ยเงินกู้หรือสินเชื่อ	พ.ศ.	2562
	 2.	 ระเบียบฯ	 ว่าด้วยการให้เงินกู้หรือสินเชื่อและดอกเบี้ยเงินกู้หรือสินเชื่อ	 พ.ศ.	 2562	 (แก้ไข 

เพิ่มเติมฉบับที่	1	พ.ศ.	2562)
	 3.	 ประกาศฯ	เรื่องก�าหนดเขตพื้นที่ของหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้พิเศษของสมาชิก
	 4.	 ประกาศฯ	 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการกู้ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สุราษฎร์ธานี	จ�ากัด	ว่าด้วยการให้เงินกู้หรือสินเชื่อและดอกเบี้ยเงินกู้หรือสินเชื่อ	พ.ศ.2562
	 5.	 ประกาศฯ	เรื่องมาตรการพิจารณาเงินให้กู้ส�าหรับสมาชิกและผู้ค�้าประกันลูกหนี้
	 6.	 ประกาศฯ	เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการให้กู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้	พ.ศ.2562
	 7.	 ประกาศฯ	เรื่องมอบอ�านาจการพิจารณาอนุมัติเงินกู้
	 8.	 ประกาศฯ	เรือ่งหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขประกอบการให้เงนิกูส้วสัดกิารเพือ่ช�าระหนีก้ารฌาปนกจิ

สงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา	(ชพค.)	พ.ศ.2562
	 9.	 แนวปฏิบัติฯ	ว่าด้วยการเปลี่ยนผู้ค�้าประกันเงินกู้	พ.ศ.	2562
	 10.	หลักเกณฑ์ฯ	ว่าด้วยการรับสภาพหนี้ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	พ.ศ.	2562
	 11.	 (ร่าง)	ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	จ�ากัด	(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่	1	พ.ศ.	2562)
	 12.	 (ร่าง)	ระเบียบฯ	ว่าด้วยผู้ตรวจสอบกิจการและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
 ผลที่เกิดขึ้นตำมตัวชี้วัด
	 -	 ระดับความส�าเร็จในการปรับปรุงข้อบังคับ,	 ระเบียบท่ีมีความจ�าเป็นต้องแก้ไข	 ระดับ	 4 

(เป้าหมาย	ระดับ	4)
 งบประมำณ :	ตั้งไว้	79,200.00	บาท	 ใช้ไป	71,180.00	บาท	 คงเหลือ	8,020.00	บาท

โครงกำรที่ 2 สร้ำงระบบควบคุมภำยใน
กิจกรรมที่ 1 แผนกำรควบคุมภำยใน
 วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในและยอมรับได้
 กิจกรรมด�ำเนินงำน
	 สหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะท�างานแผนการควบคุมภายใน	 ตามค�าสั่งที่	 54/2562	 ประชุมคณะท�างาน
ก�าหนดเกณฑ์การประเมินการควบคุมภายในเพื่อก�าหนดการประเมินและวิธีการประเมิน	ประเมินการ
ควบคุมตามเกณฑ์ทีก่�าหนด	จ�านวน	2	ครัง้	และรายงานผลการประเมนิพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
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ด�าเนินการ	เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในและยอมรับได้	
 ผลที่เกิดขึ้นตำมตัวชี้วัด
	 1.	 จ�านวนครั้งที่มีการประเมินการควบคุมภายใน	จ�านวน	2	ครั้ง	(ค่าเป้าหมาย	2	ครั้ง)
	 2.	 รายงานผลและแนวทางแก้ไขปัญหา	จ�านวน	2	ครั้ง	(ค่าเป้าหมาย	2	ครั้ง)
 งบประมำณ :	ตั้งไว้	16,800.00	บาท	 ใช้ไป	16,710.00	บาท	 คงเหลือ	90.00	บาท

กิจกรรมที่ 2 ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจการสหกรณ์ให้เข้าถึงสมาชิกทุกกลุ่มเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ
 กิจกรรมด�ำเนินงำน
	 สหกรณ์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ	ดังนี้
	 1.	 Website	สหกรณ์
	 2.	 SMS	ส่งข้อความผ่านมือถือ
	 3.	 ระบบ	E-Office
	 4.	 ระบบ	E-News
	 5.	 Line	@
 ผลที่เกิดขึ้นตำมตัวชี้วัด
	 -	 สมาชิกที่มีความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์ในระดับมากขึ้นไป	 คิดเป็นร้อยละ	 59.98	 
	 	 (ค่าเป้าหมายร้อยละ	80)
 งบประมำณ : ตั้งไว้	84,200.00	บาท	 ใช้ไป	51,133.13	บาท	 คงเหลือ	33,066.87	บาท

กิจกรรมที่ 3 ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อเอกสำร
 วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับสมาชิกอย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม
 กิจกรรมด�ำเนินงำน
	 สหกรณ์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านวารสารประชาสัมพันธ์	โดยมีการด�าเนินการดังนี้
	 1.	 จัดจ้างท�าวารสารประชาสัมพันธ์
	 2.	 จัดท�าวารสารฉบับที่	1/2562	แล้วเสร็จเผยแพร่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์	2562
	 3.	 จัดท�าวารสารฉบับที่	2/2562	แล้วเสร็จเผยแพร่เมื่อเดือนเมษายน	2562
	 4.	 จัดท�าวารสารฉบับที่	3/2562	แล้วเสร็จเผยแพร่เมื่อเดือนสิงหาคม	2562
	 5.	 จัดท�าวารสารฉบับที่	4/2562	ก�าหนดเผยแพร่ช่วงเดือนตุลาคม	2562
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 ผลที่เกิดขึ้นตำมตัวชี้วัด
	 -	 สมาชิกที่มีความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์ในระดับมากขึ้นไป	 คิดเป็นร้อยละ	 53.93	 
	 	 (ค่าเป้าหมายร้อยละ	80)
 งบประมำณ :	ตั้งไว้	200,000.00	บาท	 ใช้ไป	115,640.00	บาท	 คงเหลือ	84,360.00	บาท

 รวมงบประมำณกลยุทธ์ที่ 3 ตั้งไว้ 8,108,720.00 บำท 
    ใช้ไป 5,812,156.66 บำท  คงเหลือ 2,296,563.34 บำท

 กรอบกำรด�ำเนินงำน :	 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางการเงินตามเกณฑ์มาตรฐาน	 พัฒนา
กระบวนการให้บริการสินเชื่อ	 การวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อ	 พัฒนากระบวนการบริหารจัดการหนี ้
อย่างเป็นระบบ	 โดยก�าหนดมาตรการ/จัดท�าข้อมูลและวิเคราะห์ติดตามลูกหนี้พร้อมแจ้งผู้กู้	 ผู้ค�้าประกัน	
ปรบัโครงสร้างหนี	้ขอมตคิณะกรรมการด�าเนนิคดตีามหลักเกณฑ์ท่ีสหกรณ์ก�าหนด	จัดท�าทะเบยีนพันธมติร
ทางธุรกิจและขบวนการสหกรณ์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัต ิ
ให้สมาชิกทราบ	ส่งเสริมให้สมาชิกมุ่งมั่นด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	 สหกรณ์ได้ด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการ	ประจ�าปี	2562	จ�านวน	2	โครงการ	3	กิจกรรม	ดังนี้

โครงกำรที่ 1 สร้ำงควำมเข้มแข็งกำรบริหำรกำรเงิน
กิจกรรมที่ 1 บริหำรจัดกำรหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรำยได้
 วัตถุประสงค์ :
	 1.	 เพื่อป้องกันการเกิดหนี้ค้างช�าระ
	 2.	 เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	(NPL)
	 3.	 เพื่อติดตามสมาชิก,	ลูกหนี้ค้างช�าระ
 กิจกรรมด�ำเนินงำน
	 1.	 ประชุมคณะกรรมการบริหารหนี้
	 2.	 ปรับปรุงระบบโปรแกรมงานสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฐานข้อมูลลูกหนี้ทั้งระบบ
	 3.	 พฒันาองค์ความรูใ้ห้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที	่เพือ่เสรมิสร้างความรูแ้ละความเข้าใจเกีย่วกบั 
	 	 แนวทางในการบริหารจัดการหนี้และการติดตามหนี้
	 4.	 สมัมนาสมาชิกใหม่เพือ่เสรมิสร้างองค์ความรูใ้นการบรหิารจดัการหนีส่้วนบคุคลและการวางแผน 
	 	 การใช้จ่ายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	 5.	 ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับ	ระเบียบฯ	และหลักเกณฑ์ต่างๆ	เกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริการทางการเงินตามเกณฑ์มาตรฐาน
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	 6.	 เร่งรัดติดตามหนี้ภาคสนาม
	 7.	 การด�าเนินคดี
 ผลที่เกิดขึ้นตำมตัวชี้วัด
	 1.	 หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	ร้อยละ	4.55	(ค่าเป้าหมายไม่เกินร้อยละ	2.25)
	 2.	 ลกูหนีจ้ดัชัน้สงสยัจะสญู	ลกูหนีจ้ดัชัน้สูญและลูกหนีท้ีม่คีวามเส่ียงถกูฟ้องร้องด�าเนนิคดี	ร้อยละ	

56.67	(ค่าเป้าหมายร้อยละ	100)
	 3.	 ลูกหนี้ตามค�าพิพากษาไม่ช�าระตามค�าพิพากษาศาลถูกบังคับคดี	 ร้อยละ	 28.57	 (ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ	100)
	 4.	 ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ	(ก่อนปี	2562)	ลดลง	ร้อยละ	21.21	(ค่าเป้าหมายลดลงร้อยละ	5)
	 5.	 จ�านวนสมาชกิทีโ่อนหุน้ช�าระหนี/้ให้ออก	(กรณค้ีางส่งตามข้อบงัคบั)	4	ราย/เดือน	(ค่าเป้าหมาย

ไม่เกิน	5	ราย/เดือน)
	 6.	 สมาชิกค้างช�าระที่ได้รับการติดตามและช�าระหนี้	ร้อยละ	72.85	(ค่าเป้าหมายร้อยละ	80)
	 7.	 ลูกหนี้ค้างช�าระที่ได้รับการติดตามและช�าระหนี้	ร้อยละ	28.38	(ค่าเป้าหมายร้อยละ	50)
 งบประมำณ : ตั้งไว้	1,182,400.00	บาท	 ใช้ไป	831,630.00	บาท	 คงเหลอื	350,770.00	บาท

โครงกำรที่ 2 พัฒนำขบวนกำรสหกรณ์
กิจกรรมที่ 1 สร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนอื่นและสถำบันกำรเงินคู่ธุรกิจ
 วัตถุประสงค์ 
	 1.	 เพื่อประสานงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเงินเพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ
	 2.	 เพื่อประสานความร่วมมือในการด�าเนินงานทางการเงินระหว่างหน่วยหักผลักส่งกับสหกรณ์
 กิจกรรมด�ำเนินงำน
	 1.	 พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการเงินเพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจของสหกรณ์	 โดยมี 

การด�าเนินกิจกรรมบางส่วน	 ในการติดต่อประสานงานกับธนาคารเพื่อด�าเนินการ	 ในเรื่อง 
ทางการเงินเพื่อเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ	จ�านวน	6	สถาบัน	ดังนี้	

	 	 	 1.	 ธนาคารกรุงเทพ
	 	 	 2.		ธนาคารกรุงไทย
	 	 	 3.		ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์
	 	 	 4.		ธนาคารออมสิน
	 	 	 5.		ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
	 	 	 6.	 ธนาคารไทยพาณิชย์	
	 	 	 โดยจะมีการประสานงานต่อเนื่องตลอดปีบัญชี		
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	 2.	 ประสานหน่วยหกัผลกัส่งเพือ่พบปะพดูคุยชีแ้จงท�าความเข้าใจและขอความร่วมมอืในการหกัเงิน
ของสมาชิกในสังกัด	โดยมีการด�าเนินการในกิจกรรม	คือ

	 	 	 2.1	ประสานหน่วยงานต้นสงักดั	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสรุาษฎร์ธาน	ีเขต	1	,	2,	3	และ	
สพม.11	 เพื่อชี้แจงท�าความเข้าใจและขอความร่วมมือในการหักเงินงวดของสมาชิกใน
สงักดั	โดยจดัพบปะพูดคยุเกีย่วกับการด�าเนนิการหกัส่งของหน่วยงานต้นสงักดั	ส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาฯ	จ�านวน	4	หน่วย

	 	 	 2.2	 สหกรณ์ปรับเปลี่ยนวิธีการด�าเนินการ	 จากที่ก�าหนดให้จัดประชุมผู้ท�าหน้าที่หักผลักส่ง
แต่ละหน่วยเป็นการจดัส่งเอกสาร	เพ่ือชีแ้จง	ท�าความเข้าใจ	และขอความร่วมมอืในการ
หักเงินงวดของสมาชิกในสังกัดให้สหกรณ์	ซึ่งได้จัดส่งให้ทุกหน่วย	จ�านวน	108	หน่วย	
(กรมอาชีวศึกษา/ร.ร.เอกชน/เทศบาล/อบต./หน่วยอื่นๆ)

 ผลที่เกิดขึ้นตำมตัวชี้วัด
	 1.	 หน่วยหักผลักส่งและสถาบันการเงินที่ติดต่อประสานทางธุรกิจ	จ�านวน	6	สถาบัน	(ค่าเป้าหมาย	

6	สถาบัน)
	 2.	 จ�านวนผูห้กัผลกัส่งทีส่หกรณ์จดัส่งเอกสารเพ่ือชีแ้จง	ท�าความเข้าใจ	และขอความร่วมมอืในการ

หักเงินของสมาชิกในสังกัดให้สหกรณ์	คิดเป็นร้อยละ	100	(ค่าเป้าหมายร้อยละ	80)
 งบประมำณ :	ตั้งไว้	312,000.00	บาท					ใช้ไป	0.00	บาท	 คงเหลือ	312,000.00	บาท

กิจกรรมที่ 2 ขบวนกำรสหกรณ์ระดับจังหวัดและระดับภำคและระดับที่สูงขึ้นไป
 วัตถปุระสงค์ : เพือ่ประสานความสัมพนัธ์ท่ีด	ีและแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการพฒันาขบวนการ
สหกรณ์ของสหกรณ์ทั้ง	7	ประเภท	ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 กิจกรรมด�ำเนินงำน
	 1.	 สหกรณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ในเขตจังหวัด

สุราษฎร์ธานี	 ในวันท่ี	 25	 มกราคม	 2562	ณ	 โรงแรมนิภาการ์เด้น	 อ.เมืองฯ	 จ.สุราษฎร์ธานี	 
มีคณะกรรมการ	ผู้ตรวจสอบกิจการ	และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	51	คน

	 2.	 สหกรณ์เข้าร่วมกจิกรรมเนือ่งในวนัสหกรณ์แห่งชาต	ิในวนัที	่26	กมุภาพนัธ์	2562	ณ	มหาวทิยาลยั
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี	 มีคณะกรรมการ	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	 และเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
จ�านวน	37	คน

	 3.	 สหกรณ์เข้าร่วมกิจกรรมเช่ือมโยงเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
วันที่	 21	 มิถุนายน	 2562	ณ	 โรงแรมบรรจงบุรี	 มีคณะกรรมการ	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	 และ 
เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	51	คน
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 กรอบกำรด�ำเนนิงำน : บรกิารทีเ่ป็นเลศิและสวสัดกิารอย่างเหมาะสมแก่สมาชกิ	พฒันาระบบบรกิาร
ที่ เป ็นเลิศโดยค�านึงถึงหลักการสหกรณ์และระเบียบข้อบังคับอย่างเต็มศักยภาพ	 ทบทวนและ 
จัดสวัสดิการสมาชิกทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
	 สหกรณ์ได้ด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการ	ประจ�าปี	2562	จ�านวน	2	โครงการ	4	กิจกรรม	ดังนี้

โครงกำรที่ 1 จัดกำรระบบบริกำรสมำชิก
กิจกรรมที่ 1 ส�ำรวจควำมพึงพอใจของสมำชิกผู้รับบริกำร
 วัตถุประสงค์ : เพื่อส�ารวจความพึงพอใจของสมาชิกในรูปแบบการให้บริการต่างๆ	ของสหกรณ์
 กิจกรรมด�ำเนินงำน
	 -	 สหกรณ์ก�าหนดแบบสอบถามและส�ารวจความพึงพอใจของสมาชิกผู้มารับบริการตลอดปีบัญช	ี 
	 	 โดยสรุปประเมินผลทุกๆ	ระยะ	3	เดือน
 ผลที่เกิดขึ้นตำมตัวชี้วัด
	 -	 ระดับความพึงพอใจของสมาชิกผู้รับบริการ	ระดับ	5	(ความพึงพอใจระดับมากขึ้นไปร้อยละ	80)	 
	 	 (ค่าเป้าหมาย	ระดับ	5)
 งบประมำณ :	ตั้งไว้	0.00	บาท	 ใช้ไป	0.00	บาท	 คงเหลือ	0.00	บาท

โครงกำรที่ 2 สวัสดิกำรส�ำหรับสมำชิก
กิจกรรมที่ 1 กองทุนกำรศึกษำบุตรสมำชิก
 วัตถุประสงค์ :	เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก
 กิจกรรมด�ำเนินงำน
	 สหกรณ์สนบัสนนุงบประมาณเข้ากองทุนการศกึษาบตุรสมาชกิ	จ�านวน	400,000.00	บาททัง้จ�านวน
ในระหว่างปี	สหกรณ์จ่ายสวสัดกิารทนุการศกึษาบตุรสมาชิกตามระเบยีบฯ	จ�านวน	98	ทนุ	(สมาชกิ	97	ราย	
ลูกแฝด	1	ราย)	เป็นเงิน	294,000.00	บาท
 ผลที่เกิดขึ้นตำมตัวชี้วัด
	 -	 จ�านวนสมาชิกที่ขอใช้สิทธิ	คิดเป็นร้อยละ	100	(ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ	100)
 งบประมำณ :	ตั้งไว้	400,000.00	บาท	 ใช้ไป	400,000.00	บาท	 คงเหลือ	0.00	บาท

กลยุทธ์ที่ 6 บริการที่เป็นเลิศและสวัสดิการอย่างเหมาะสมแก่สมาชิก



สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ�ากัด

Annual Report 2019
45

กิจกรรมที่ 2 กองทุนสวัสดิกำรช่วยเหลือสมำชิกกรณีเสียชีวิต
 วัตถุประสงค์ 
	 1.	 เพื่อจัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิต
	 2.	 เพื่อคุ้มครองหนี้สินในสหกรณ์ของสมาชิกและผู้ค�้าประกันกรณีสมาชิกเสียชีวิต
 กิจกรรมด�ำเนินงำน
	 สหกรณ์สนับสนุนงบประมาณเข้ากองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิต	 จ�านวน	
15,000,000.00	 บาท	 ทั้งจ�านวน	 ในระหว่างปีสหกรณ์จ่ายสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณีเสียชีวิตตาม	
ระเบียบฯ	จ�านวน	53	ราย	เป็นเงิน	10,815,950.87	บาท	
 ผลที่เกิดขึ้นตำมตัวชี้วัด
	 -	 สมาชิกที่ได้รับความคุ้มครองตามระเบียบฯ	คิดเป็นร้อยละ	100	(ค่าเป้าหมายร้อยละ	100)
 งบประมำณ :	ตั้งไว้	15,000,000.00	บาท	 ใช้ไป	15,000,000.00	บาท	 คงเหลือ		0.00	บาท

กิจกรรมที่ 3 กองทุนสวัสดิกำรสมำชิก
 วัตถุประสงค์ : เพื่อจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก
 กิจกรรมด�ำเนินงำน
	 -	 สหกรณ์สนับสนุนงบประมาณเข้ากองทุนสวัสดิการสมาชิก	 จ�านวน	 25,000,000.00	 บาท	 
	 	 ทั้งจ�านวน	ในระหว่างปีสหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการตามระเบียบฯ	ดังนี้

 1	 เพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส	 999	 3,286,500.00

	 2	 สวัสดิการบ�าเหน็จสมาชิก	 386	 6,884,000.00

	 3	 เพื่อการสมรสและมีบุตรของสมาชิก	 187	 378,000.00

	 4	 เพื่อการรักษาพยาบาล	 391	 700,500.00

	 5	 เพื่อการสงเคราะห์ศพบิดามารดา	คู่สมรสและบุตร	 329	 987,000.00

	 6	 สวัสดิการส�าหรับสมาชิกผู้เป็นโสด	 5	 15,000.00

	 7	 สวัสดิการ	ส.ค.ส.	 137	 9,410,000.00

	 8	 สวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก	 55	 2,530,000.00

                    รวมทั้งสิ้น 2,489 24,191,000.00

ล�ำดับ สวัสดิกำร จ�ำนวนรำย จ�ำนวนเงิน
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 ผลที่เกิดขึ้นตำมตัวชี้วัด
	 -	 สมาชิกที่มีความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการ	ระดับ	5	ขึ้นไป	คิดเป็นร้อยละ	100	(ค่าเป้าหมาย	 
	 	 ร้อยละ	100)
 งบประมำณ :	ตั้งไว้	25,000,000.00	บาท	 ใช้ไป	25,000,000.00	บาท					คงเหลือ	0.00	บาท

 รวมงบประมำณกลยุทธ์ที่ 6 ตั้งไว้ 40,400,000.00 บำท 
       ใช้ไป 40,400,000.00 บำท คงเหลือ 0.00 บำท

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินของสมาชิก

 กรอบกำรด�ำเนินงำน : ส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินของสมาชิก	 ส่งเสริมให้สมาชิกมีเงินออม 
เพิ่มขึ้น	 และทุนเรือนหุ้นในระดับท่ีเหมาะสม	 ควบคุม	 ก�ากับ	 ติดตามการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์
	 สหกรณ์ได้ด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการ	ประจ�าปี	2562	จ�านวน	1	โครงการ	2	กิจกรรม	ดังนี้

โครงกำรที่ 1 จัดกำรระบบบริกำรสมำชิก
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมกำรออมกำรเพิ่มทุนภำยใน
 วัตถุประสงค์ 
	 1.	 เพื่อสร้างจิตส�านึกรักการออมและเสริมสร้างวินัยทางการเงินแก่สมาชิก
	 2.	 เพื่อให้สหกรณ์มีเงินทุนภายในเพิ่มขึ้น
	 3.	 เพื่อร่วมมือกับ	ชสอ.ตามโครงการออมทรัพย์ออมความดี
 กิจกรรมด�ำเนินงำน
	 1.	 แต่งตั้งคณะท�างานส่งเสริมการออมการเพิ่มทุนภายใน
	 2.	 ประชุมคณะท�างานส่งเสริมการออมการเพิ่มทุนภายใน
	 3.	 ส�ารวจ	จัดท�าข้อมูล	รายละเอียดสมาชิกที่ไม่มีเงินฝากและส่งหนังสือให้สมาชิกเปิดบัญชี
	 4.	 ประสาน	บริษัท	โซแอ็ทโซลูชั่น	จ�ากัด	เพื่อสร้างประเภทเงินฝากออมทรัพย์ประกันชีวิต
	 5.	 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินฝากออมทรัพย์ประกันชีวิตและเงินฝากออมทรัพย์โรงเรียน
 ผลที่เกิดขึ้นตำมตัวชี้วัด
	 1.	 สมาชิกที่มีบัญชีเงินฝาก	คิดเป็นร้อยละ	98.17	(ค่าเป้าหมายร้อยละ	100)
	 2.	 สมาชิกที่มีการส่งค่าหุ้นรายเดือนสูงกว่าที่ระเบียบก�าหนดคิดเป็นร้อยละ	87.97
	 	 (ค่าเป้าหมายร้อยละ	20	)
	 3.	 ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น	คิดเป็นร้อยละ	5.25	(ค่าเป้าหมายร้อยละ	10)
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	 4.	 เงินฝากสมาชิกเพิ่มขึ้น	คิดเป็นร้อยละ	0.60	(ค่าเป้าหมายร้อยละ	10)
	 5.	 จัดโครงการสหกรณ์ครบวงจรในสถานศึกษา	จ�านวน	10	โรงเรียน	(ค่าเป้าหมาย	20	โรงเรียน)
 งบประมำณ : ตั้งไว้	100,000.00	บาท	 ใช้ไป	4,550.00	บาท	 คงเหลือ	95,450.00	บาท

กจิกรรมที ่2 ตดิตำมกำรใช้เงนิกูใ้ห้เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ และตรวจสอบตดิตำมหลกัประกนั เงนิกูพ้เิศษ
 วัตถุประสงค์ 
	 1.	 เพื่อติดตามการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
	 2.	 เพื่อตรวจสอบติดตามหลักประกันเงินกู้พิเศษของสมาชิก
 กิจกรรมด�ำเนินงำน
	 สหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะท�างานตามค�าสั่งที่	 39/2562	 ลงวันที่	 4	 มีนาคม	 2562	 มีการประชุม 
คณะท�างานก�าหนดหลกัเกณฑ์/วธิกีาร	กลุม่เป้าหมายในการติดตามและรปูแบบการรายงานผล	ได้ด�าเนนิการ
ออกตรวจสอบตดิตามการใช้เงนิกูข้องสมาชิกให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์	และตรวจสอบติดตามหลกัประกนั
เงินกู้พิเศษของสมาชิก	 โดยพิจารณากลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบติดตามการใช้เงินกู้ของสมาชิกให ้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์	 ให้ได้รับการติดตามร้อยละ	 100	 และพิจารณากลุ่มเป้าหมายในการตรวจสอบ
ตดิตามหลักประกันเงนิกูพ้เิศษของสมาชกิทีม่คีวามเสีย่ง	โดยการสุม่ตรวจกลุม่เป้าหมาย	ได้แก่	กลุม่สมาชกิ
ที่มีประวัติกู้เกินกว่า	10	ปี	สมาชิกที่มีประวัติใบเสร็จคืน	สมาชิกที่มีประวัติผิดนัดการช�าระหนี้	และลูกหนี้
ที่พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกกู้พิเศษ	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2548-พ.ศ.2561	จ�านวน	50	ราย	
 ผลที่เกิดขึ้นตำมตัวชี้วัด
	 1.	 กลุ่มเป้าหมายท่ีก�าหนดได้รับการติดตามการใช้เงินกู้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	 คิดเป็นร้อยละ	 
	 	 100	(ค่าเป้าหมายร้อยละ	100)
	 2.	 สมาชิกกู้พิเศษที่มีความเสี่ยงได้รับการติดตามหลักประกัน	 คิดเป็นร้อยละ	 100	 (ค่าเป้าหมาย 
	 	 ร้อยละ	100)
 งบประมำณ : 	 ตั้งไว้	170,000.00	บาท	 ใช้ไป	143,020.00	บาท	 คงเหลือ	26,980.00	บาท
 
 รวมงบประมำณกลยุทธ์ที่ 7 ตั้งไว้ 270,000.00 บำท 
       ใช้ไป 147,570.00 บำท คงเหลือ 122,430.00 บำท
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กลยุทธ์ที่ 8 เพิ่มเสถียรภาพการเงินของสหกรณ์

 กรอบกำรด�ำเนินงำน : เพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ก�าหนดนโยบายทางการเงิน 
รายไตรมาส/ครึ่งปี	 เน้นวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด	 พัฒนาโครงสร้างทางการเงินและกลไกสนับสนุน	
โดยการก�าหนดมาตรการและกลไกที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการเงินเพื่อลดต้นทุนและสร้างเสถียรภาพ
	 สหกรณ์ได้ด�าเนินการตามแผนปฏิบัติการ	ประจ�าปี	2562	จ�านวน	1	โครงการ	1	กิจกรรม	ดังนี้

โครงกำรที่ 1 พัฒนำและบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ
กิจกรรมที่ 1 กำรบริหำรทำงกำรเงินอย่ำงมีประสิทธิภำพ
 วัตถุประสงค์ : การบริหารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานทางการเงิน
 กิจกรรมด�ำเนินงำน
	 1.	 น�าเสนอรายงานความเคลื่อนไหวข้อมูลทางการเงินต่อคณะกรรมการด�าเนินการเป็นประจ�า 
	 	 ทุก	เดือน
	 2.	 น�าเสนอการเปรียบเทียบรายได้	 –	 ค่าใช้จ่าย	 –	 ก�าไรสุทธิ	 รอบ	 2	 ปีบัญชี	 ต่อคณะกรรมการ 
	 	 ด�าเนินการเป็นประจ�าทุกเดือน
 ผลที่เกิดขึ้นตำมตัวชี้วัด
	 -	 เสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ที่เพิ่มขึ้นระดับ	2	(ค่าเป้าหมายระดับ	3)
 งบประมำณ :	ตั้งไว้	0.00	บาท	 ใช้ไป	0.00	บาท	 คงเหลือ	0.00	บาท

 รวมงบประมำณกลยุทธ์ที่ 8 ตั้งไว้ 0.00บำท 
       ใช้ไป 0.00บำท  คงเหลือ 0.00 บำท

รวมงบประมำณตำมกลยุทธ์ ตั้งไว้   56,750,742.00  บำท 
    ใช้ไป  50,922,801.57 บำท
    คงเหลือ  5,827,940.43 บำท

รวมงบประมำณทั้งสิ้น ตั้งไว้   81,647,042.00  บำท 
    ใช้ไป  71,707,850.05  บำท
    คงเหลือ  9,939,191.95  บำท
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	 ในรอบปีบัญชี	สิ้นสุด	ณ	วันที่	30	กันยายน	2562	สหกรณ์ฯ	ได้บริหารจัดการให้เป็นตามวัตถุประสงค์

แห่งข้อบงัคบั	ขบัเคลือ่นในรปูของกลยทุธ์	8	กลยทุธ์	ในลกัษณะของโครงการ	กจิกรรม	อาศยัระเบียบ	มตกิรรมการ	

เป็นเครือ่งมอืในการปฏบัิตงิาน	ควบคมุการใช้จ่ายงบประมาณ	ตามแผนงาน	2	แผนงาน	ปรากฏผลการด�าเนนิงาน

โดยภาพรวม	มีดังนี้

	 สมาชิกทั้งสิ้น	12,863	คน	แยกเป็นสมาชิกสามัญ	12,315	คน	และสมาชิกสมทบ	548	คน		สินทรัพย์รวม	

8,868,361,590.36	 บาท	 หนี้สิน	 3,185,160,841.69	 บาท	 	 ทุน	 5,666,732,088.57	 บาท	 โดยมีก�าไรสุทธิ	

300,084,031.04	บาท	ปรากฏรายละเอียดต่อไปนี้

ก�าไรสุทธิ

 ผลการด�าเนินงานในรอบปีบัญชี

1. เปรียบเทียบผลการด�าเนินงานย้อนหลัง 5 ปี
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  3.3  การให้บริการเงินกู้

        ในรอบปีทีผ่่านมาสหกรณ์ได้ให้บรกิารแก่สมาชกิแยกตามประเภทการกู	้ดงัรายละเอยีดในตาราง

ตาราง แสดงการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก ปี 2562

ประเภทเงินกู้

ฉฉ	-	เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

รวมกลุ่มเงินกู้ฉุกเฉิน

ทบ	-	เงินกู้สามัญไม่เกินทุนเรือนหุ้นและหรือบัญชีเงินฝาก	(ATM)

รวมกลุ่มเงินกู้ทุนเรือนหุ้นฯ

สบ	-	เงินกู้สามัญบุคคลค�้า

สก	–	เงินกู้สามัญบุคคลค�้า	กลุ่ม	ร.ร.เอกชน	/	อบต.	/	พนักงานราชการ

สม	-	เงินกู้สามัญไม่เกินทุนเรือนหุ้นและหรือบัญชีเงินฝาก

รวมกลุ่มเงินกู้สามัญ

พค	-	เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

พพ	-	เงินกู้พิเศษเพื่อประโยชน์อื่นๆ

รวมกลุ่มเงินกู้พิเศษ

พบ	-	เงินกู้สวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล

ศ1	–	เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาระดับอนุปริญญา

ศ2	–	เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรี

ศ3	–	เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาระดับปริญญาโท

ศ4	–	เงินกู้สวัสดิการเพื่อการศึกษาระดับปริญญาเอก

สง	–	เงินกู้สวัสดิการเพื่อช�าระหนี้ฌาปนกิจสงเคราะห์

รวมกลุ่มเงินกู้สวัสดิการ

ปค	-	เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้	(สามัญ)

ป1	-	เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้	(ทบ)

ป2	-	เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้	(พิเศษ)

ป3	-	เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้	(ฉุกเฉิน)

ป4	-	เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้	(รักษาพยาบาล)

ป5	-	เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้	(เพื่อการศึกษา)

ป6	-	เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้	(ส.ค.ส.)

ป7	-	เงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้	(สฌ.)

รวมกลุ่มเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้

รวมทั้งสิ้น

จ�านวน (สัญญา)

51

51

838

838

2,291

186

604

3,081

3

74

77

91

1

44

24

1

11

172

49

9

3

4

2

8

3

6

84

4,303

จ�านวนเงิน (บาท)

3,343,000.00

3,343,000.00

131,017,800.00

131,017,800.00

2,703,495,000.00

106,358,000.00

205,872,200.00

3,015,725,200.00

11,460,000.00

175,057,000.00

186,517,000.00

16,075,000.00

50,000.00

5,826,000.00

4,455,000.00

150,000.00

9,738,200.00

36,294,200.00

55,469,173.89

2,257,519.78

8,840,000.00

675,933.14

273,270.66

1,214,812.80

143,255.01

422,255.21

69,296,220.49

3,442,193,420.49
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4. การลงทุนของสหกรณ์ 

 4.1 การลงทุนในบริษัทสหประกันชีวิต จ�ากัด

	 สหกรณ์ได้ลงทนุในบรษัิท	สหประกนัชวีติ	จ�ากดั	โดยถอืหุน้หมายเลขที	่19196090	ถงึ	19216089	จ�านวน		

20,000	หุ้น	เป็นเงิน	200,000.00	บาท	ขณะนี้	บริษัทฯ	ยังอยู่ในระยะของการฟื้นฟูกิจการ					   

 4.2 ลงทุนหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

	 สหกรณ์ได้ลงทุนกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 จ�านวน	 9,314	 หุ้น	 เป็นเงิน	

4,657,000.00	บาท	ได้รับผลตอบแทนจากการถือหุน้เป็นเงนิปันผล	ในอตัราร้อยละ	5.30	เป็นเงนิ	223,585.50	บาท

 4.3 ลงทุนหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จ�ากัด

	 สหกรณ์ได้ลงทุนกับสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย	 ไอซีที	 จ�ากัด	 จ�านวน	 10	 หุ้น	 เป็นเงิน	 10,000.00	 บาท	

ยังไม่ได้รับผลตอบแทน

 4.4 ลงทุนตั๋วสัญญาใช้เงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

	 สหกรณ์ได้ลงทุนตั๋วสัญญาใช้เงินกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จ�ากัด	ซึ่งเป็นเงินลงทุนที่

ไม่อยูใ่นความต้องการของตลาดจึงไม่มคีวามเสีย่ง	 ระหว่างปีได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นดอกเบ้ีย	 เป็นเงนิ	

1,183,013.70	บาท

5. การบริหารสินทรัพย์

	 	ที่ดิน อาคาร

	 5.1	ทีด่นิโครงการสวสัดกิาร	(ซอยบญุช่วย)	เป็นทีด่นิว่างเปล่า	มเีนือ้ทีเ่หลอืรวมจ�านวน	1,896.60	ตารางวา	

(4	ไร่	2	งาน	96.60	ตารางวา)	มูลค่า	8,991,894.40	บาท	ในระหว่างปีได้ประกาศให้เช่า	จ�านวน	1	แปลง	ได้รับ

ผลตอบแทน	เป็นเงิน	12,000.00	บาท

	 5.2	ที่ดินเปล่า	(หน้าโลตัส)	เนื้อที่	9	ไร่	3	งาน	45.30	ตารางวา	อยู่ระหว่างการด�าเนินการหาผู้เช่า

	 5.3	อาคารส�านักงานสหกรณ์หลังเก่า	(ถนนดอนนก)	จ�านวน	2	คูหา		ให้เช่าได้รับผลตอบแทน	เป็นเงิน	

48,000.00	บาท

	 5.4	พืน้ทีห่น้าส�านกังานสหกรณ์	(ถนนราษฎร์บ�ารงุ)	ให้ธนาคารกรงุไทยเช่า	เพือ่ตัง้ตู	้ATM	บรกิารสมาชกิ

ได้รับผลตอบแทน	เป็นเงิน	48,000.00	บาท
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รายงานของผู้สอบบัญชี 

เสนอ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จํากดั 

ความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จํากดั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จํากัด ณ วนัท่ี                
30 กนัยายน 2562 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ความรับผิดชอบของ
ขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความ
เป็นอิสระจากสหกรณ์และไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ขา้พเจา้เช่ือว่า
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
 เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
 1.ตามท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุน สหกรณ์มีรายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้กูย้ ืมในปี 2562 จาํนวนเงิน 501,079,321.20 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 99.30 ของรายไดร้วม ซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากรายไดด้งักล่าวมีจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสาํคญั
และเกิดจากสัญญาเงินให้กูย้ืมแต่ละประเภทซ่ึงมีเง่ือนไขการคาํนวณดอกเบ้ียในอตัราท่ีแตกต่างกนั นอกจากน้ีการรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียใหกู้มี้การประมวลผลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์และจะหยดุการคิดดอกเบ้ียในกรณีท่ีลกูหน้ีชาํระหน้ีไม่ตรงตามกาํหนดเวลา 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบโดยการประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียเงินใหกู้ ้และระบบการควบคุมภายในดา้นสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาํนวณดอกเบ้ียเงินใหกู้ ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดสุ่้ม
ตรวจสอบสัญญาเงินให้กูว้่ามีการรับรายไดด้อกเบ้ียเงินให้กูเ้ป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาและสอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีท่ี
สหกรณ์ใชแ้ละตามท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด รวมทั้งขา้พเจา้ไดท้าํการวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้ละสุ่ม
ตรวจสอบรายการปรับปรุงบญัชีท่ีสาํคญั 

 2.ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 สหกรณ์มีเงินให้กูย้ืมจาํนวนเงิน 
8,109,445,266.12 บาท (คิดเป็นร้อยละ 91.44 ของสินทรัพยท์ั้งส้ิน) และตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 
สหกรณ์มีลูกหน้ี-สุทธิ จาํนวนเงิน 288,284,970.88 บาท (คิดเป็นร้อยละ 3.25 ของสินทรัพยท์ั้งส้ิน) ซ่ึงเป็นเร่ืองสําคญัในการ
ตรวจสอบ เน่ืองจากการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตอ้งเป็นไปตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนดและการ
ประมาณการตอ้งอาศยัดุลยพินิจโดยเฉพาะในเร่ืองการตั้งหน้ีและการรับชาํระหน้ีประกอบกบัจาํนวนเงินมีสาระสาํคญั 
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 ขา้พเจา้สุ่มสอบทานการชาํระหน้ีบญัชีย่อยลูกหน้ีเงินให้กูแ้ละลูกหน้ีเปรียบเทียบกบัรายละเอียดการตั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ สอบทานการประมาณการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญวา่มีความเพียงพอและเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์โดยขา้พเจา้ปฏิบติังานอยา่งเป็นอิสระ ทั้งน้ี มีการสุ่มตวัอยา่งอยา่งเป็นระบบ รวมถึงมีการสุ่มตวัอยา่งเงินใหกู้ย้มืรายใหญ่ 
เงินใหกู้ย้มืท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ีและการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการจ่ายชาํระหน้ี(หากมี) รวมถึงเงินใหกู้ย้มืไม่สามารถจ่ายชาํระได ้
 

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ต่องบการเงนิ  
 คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์พิจารณาวา่จาํเป็น
เพ่ือให้สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

 ในการจดัทาํงบการเงินคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ์ในการ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองการเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าวและการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มีความตั้งใจท่ีจะเลิกสหกรณ์หรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
 การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของ  
ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ
รับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์จะสามารถตรวจพบขอ้มูล    
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่มี
สาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการ
ตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

 ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและ
การสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด 
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การ
แสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
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 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของคณะกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของสหกรณ์ในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้
ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหกิ้จการตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนประเมิน
วา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถกูตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผน
ไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงาน
ของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน 
ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจ้า เพราะการกระทาํดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชี และการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี 

 

 
 ( นายวโิรจน์  นริศวรานนท ์)   

           ผูส้อบบญัชี 
 
 

48 อาคารธนาเพลส ชั้น 2 ซอยจรัญสนิทวงศ ์34 ถนนจรัญสนิทวงศ ์
 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 
โทร. 02 434 9999 
วนัท่ี 18 ตุลาคม 2562 
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1 | ห น้ า ที่  
 

รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จํากดั 
จังหวดัสุราษฎร์ธานี 

 สําหรับปีส้ินสุดวันที ่30 กนัยายน 2562 
 

เสนอ     -  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
-  คณะกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จํากดั 
 

 ตามท่ีอธิบดีกรมตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ไดแ้ต่งตั้งใหข้า้พเจา้เป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุราษฎร์ธานี 
จาํกดั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 นั้น ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินประจาํปีและแสดงความเห็นใน
รายงานของผูส้อบบญัชีอยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงานของผูส้อบบญัชี ลงวนัท่ี 18 ตุลาคม 2562 นั้น 

ข้าพเจ้าขอรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ดังนี้ 
 1. ข้อสังเกตทีพ่บจากการตรวจสอบ เกีย่วกบัจุดอ่อนของการควบคุมภายใน 
 1.1 ด้านการบริหารงานทัว่ไป 
 1.1.1 การปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
 โดยรวมสหกรณ์ฯ มีการปฏิบติังานเป็นไปตาม กฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง คาํแนะนาํ 
และแนวปฏิบติัของทั้งนายทะเบียนสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงาน
ของสหกรณ์ฯ อยา่งเคร่งครัด 

 1.1.2 การแบ่งแยกหน้าทีข่องสหกรณ์ฯ 
 สหกรณ์ฯ มีการจดัแบ่งส่วนงานและกาํหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนกังานไวเ้หมาะสมรัดกุม
สอดคล้องกบัหลกัการควบคุมภายในท่ีดี มีผูจ้ดัการคอยควบคุมดูแลการปฏิบติังานภายใตก้ารบริหารงานของ
คณะกรรมการดาํเนินการ พนกังานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 1.1.3 ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ฯ  
 1) คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ฯ เป็นบุคคลผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งจากสมาชิก ซ่ึงมีคุณสมบติั
และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามระเบียบของสหกรณ์ฯ โดยไดมี้การจดัประชุมคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ฯ 
ทุกเดือนอยา่งสมํ่าเสมอ 
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 2) ฝ่ายจดัการของสหกรณ์ฯ ประกอบดว้ย ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบญัชี ฝ่ายเร่งรัดหน้ี
และงานกฎหมาย ฝ่ายสินเช่ือ ฝ่ายพฒันาระบบและแผนงบประมาณ และฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ซ่ึงผูป้ฏิบติัหนา้ท่ี   
แต่ละส่วนงานนั้นมีความรู้และความสามารถเฉพาะทาง ซ่ึงตรงตามแต่ละส่วนงาน 

 1.1.4 การจัดทาํบัญชีและรายงานทางการเงิน 
 โดยรวมสหกรณ์ฯ จัดทาํบัญชีตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด รวมถึงเป็นไปตาม
พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และ ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562) และเป็นไปตาม
กาํหนดเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด โดยมีระบบบญัชีท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจของสหกรณ์ฯ การจดัทาํบญัชี และทะเบียน
คุมต่างๆ เรียบร้อยเป็นปัจจุบนัมีเอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีโดยรวมครบถว้น มีการจดัทาํงบการเงิน
ตามรูปแบบงบการเงินท่ีระบุในหนงัสือกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ท่ี กษ 0404/1160 ลงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2557  
และผลการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีของสหกรณ์ฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัดี 
 นอกจากน้ีคณะผูส้อบบญัชีไดเ้ขา้ตรวจสอบระหวา่งปีของ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุราษฎร์ธานี จาํกดั 
สําหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ซ่ึงไดท้าํการตรวจสอบการปฏิบติังานของสหกรณ์ฯ และความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงโดยรวมสหกรณ์ฯ มีการปฏิบติังานและบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสม ทั้งน้ีรายละเอียด
ของการตรวจสอบบญัชีระหว่างปีและข้อเสนอแนะท่ีตรวจพบข้างต้นทางคณะผูส้อบบญัชีได้อธิบายไวต้าม
รายงานผลการตรวจสอบบญัชีระหว่างปีฉบบั เลขท่ี สส. 186/2562 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2562 และรายงานผลการ
ตรวจสอบบญัชีระหวา่งปี เลขท่ี สส. 413/2562 ลงวนัท่ี 29 สิงหาคม 2562 ท่ีไดเ้สนอต่อคณะกรรมการของสหกรณ์ฯ 

 1.1.5 การควบคุมด้านทรัพย์สิน 
 จากการสุ่มตรวจนบัทรัพยสิ์น พบว่า โดยรวมทรัพยสิ์นมีอยู่จริงและเป็นกรรมสิทธ์ิของสหกรณ์ฯ 
และสหกรณ์ฯ มีการบนัทึกบญัชีอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นตามท่ีควร 

 1.1.6 การควบคุมด้านภาษี 
 จากการสุ่มตรวจสอบและทดสอบการคาํนวณภาษีสําหรับการยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย พบว่า 
สหกรณ์ฯ มีการดาํเนินการหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายสาํหรับเงินไดป้ระเภท 40 (1) และ40 (2) โดยรวมเป็นไปตาม
ประมวลรัษฎากร 

 1.2 ด้านการดําเนินธุรกจิ 
 1.2.1 การควบคุมด้านสินเช่ือ (การให้เงินกู้แก่สมาชิก)   
 จากการสุ่มตรวจสอบใบคาํขอและหนงัสือสัญญาเงินกูป้ระเภทฉุกเฉิน สามญั และพิเศษกบั
รายงานเงินกูฉุ้กเฉิน เงินกูส้ามญั และเงินกูพ้ิเศษ พร้อมทั้งเอกสารสาํคญัประกอบคาํขอกู ้พบว่า โดยรวมมีการ
ปฏิบติังานเป็นไปอย่างเรียบร้อยถูกตอ้งตามระเบียบท่ีสหกรณ์ฯ กาํหนด และถือใช้เป็นหลกัฐานการเป็นหน้ีได ้
อย่างไรก็ตาม มีขอ้เสนอแนะบางประการดงัน้ี 
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 1. การให้เงินกูท้ ั้งประเภทเงินกูส้ามญัและเงินกูพ้ิเศษ ควรอยู่ภายใตเ้งื่อนไขในการชาํระหน้ีตาม
คาํแนะนาํของกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ (ที่ กษ 1115/4101 ลว.21 เมษายน 2558) ว่าสมาชิกควรมีเงินเหลือเพื่อ
ดาํรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของรายไดแ้ละนาํเง่ือนไขอายุของสมาชิกมากาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ีให้
แลว้เสร็จไม่เกินอายุ 75 ปี 

 2. สหกรณ์ฯ ควรออกระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ เร่ืองการกาํหนดให้
สมาชิกผูกู้ ต้อ้งมีเอกสารตรวจสอบขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) ประกอบการยื ่นคาํขอกู เ้งิน เพื ่อ
ตรวจสอบว่าไม่ไดอ้ยู่ในขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมาย โดยเฉพาะการยื่นขอกูเ้งินประเภทเงินกูส้ามญัโดย
ใช้บุคคลคํ้ าประกนั  และประเภทเงินกูพ้ ิเศษเพื ่อการเคหะ  เป็นตน้  ทั้งน้ีเพื ่อป้องกนัความเส่ียงและเพื ่อ
ประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์ฯ 

 3. สหกรณ์ฯ ควรระมดัระวงัในการปล่อยกูใ้หแ้ก่สมาชิก และควรตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใหง้บการเงินสะทอ้นผลการดาํเนินงานท่ีแทจ้ริง 

 1.2.2 การควบคุมด้านเงินรับฝาก  
 จากการสุ่มตรวจสอบหนงัสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก และเอกสารประกอบการเปิดบญัชีเงินฝาก  พบว่า 
โดยรวมใบคาํขอเปิดบญัชีมีขอ้มูลถูกตอ้งตามท่ีควรและเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ 

 1.2.3 ด้านการสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
 (1) ใบสมัครสมาชิก 
 จากการสุ่มตรวจสอบใบสมคัรสมาชิกเขา้ใหม่ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมคัร พบวา่ โดยรวม
เรียบร้อย มีการกรอกขอ้มูลถูกตอ้งสมบูรณ์และมีเอกสารประกอบหลกัฐานการสมคัรสมาชิกครบถว้น ซ่ึงเป็นไป
ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ 

 (2) ค่าธรรมเนียมสมาชิก 
 จากการทดสอบการคาํนวณรายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้ พบวา่ มียอดเงินถูกตอ้งตรงกนัและสัมพนัธ์
กบัจาํนวนสมาชิกเขา้ใหม่ในช่วงระยะเวลาดงักล่าว ยอ่มแสดงให้เห็นวา่ สหกรณ์ฯ มีการรับรู้รายไดค้่าธรรมเนียม
แรกเขา้อยา่งถูกตอ้งตามท่ีควร 
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2. ผลการวเิคราะห์ความเส่ียงทางการเงิน 
  (1) หลกัเกณฑ์ทีใ่ช้ในการจัดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จํากดั 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จํากดั ได้รับการจัดเป็นสหกรณ์ขนาด  “*ใหญ่พเิศษ” 
    *ใหญ่พเิศษ    หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง   16.05 - 20.00 

      ใหญ่มาก หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง   12.09 - 16.04 
               ใหญ่ หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง   8.13 - 12.08 

รายการ คะแนน  
ของแต่ละหัวข้อ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูสุราษฎร์ธานี  ใหญ่พเิศษ 

16.05-20.00 
ใหญ่มาก 

12.09-16.04 
ใหญ่ 

8.13-12.08 จาํนวน คะแนน 
ที่ได้ 

1.  จาํนวนสมาชิก (หน่วย:คน)       

     มากกว่า 8,056 - 12,990 3.20 12,863 3.20    

     มากกว่า 12,991 - 20,947 3.40      

     มากกว่า 20,948 - 33,778 3.60      

2.  ทุนดาํเนินงาน (หน่วย:ล้านบาท)       

     มากกว่า 2,223.00 - 4,184.00 7.20      

     มากกว่า 4,184.00 - 7,876.00 7.65      

     มากกว่า 7,876.00 - 14,825.00 8.10 8,869 8.10    

3.  รายได้ธุรกจิหลกั (หน่วย:ล้านบาท)       

      มากกว่า 116.00 - 213.60 5.60      

      มากกว่า 213.60 - 391.70 5.95      

      มากกว่า 391.70 - 718.00 6.30 504 6.30    

รวมคะแนนที่ได้   17.60    
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(2)   อตัราส่วนเฉลีย่โดยรวมทีสํ่าคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์เปรียบเทยีบกบั  
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จํากดั มีผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมอยู่ในระดับ “*ด”ี 
                                 ดีมาก    หมายถึง  ดีกวา่ค่าเฉล่ียของสหกรณ์อ่ืนในระดบัเดียวกนั 
                               *ดี       หมายถึง  มีค่าเท่ากบัหรือใกลเ้คียงกบัเฉล่ียของสหกรณ์อ่ืนในระดบัเดียวกนั                
                                 พอใช้     หมายถึง  นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียของสหกรณ์อ่ืนในระดบัเดียวกนั 
 

รายการ หน่วย 
อตัราส่วนของ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูสุราษฎร์ธานี จาํกดั 

อตัราส่วนสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลีย่ 
ขนาดใหญ่พเิศษ 
(Peer  Group) 

ดมีาก ด ี พอใช้ 

  ปี 2562 ปี 2561 ปี 2561    
1. ด้านความเพยีงพอของเงนิทุนต่อความเส่ียง        
1.1 อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน เท่า 0.56 0.66 1.22    
1.2 อตัราส่วนทุนสาํรองต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.05 0.05 0.04    
1.3 อตัราการเติบโตของทุนสหกรณ์ ร้อยละ 5.63 6.09 10.70    
1.4 อตัราการเติบโตของหน้ี  ร้อยละ (9.02) (5.18) 7.08    
1.5 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน ร้อยละ 5.44 5.27 7.33    
2. ด้านคุณภาพของสินทรัพย์        
2.1 อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ รอบ 0.06 0.06 0.06    
2.2 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ ร้อยละ 3.38 3.11 3.27    
2.3 อตัราการเติบโตของสินทรัพย ์ ร้อยละ (0.17) 1.32 8.68    
3. ขีดความสามารถในการบริหารจดัการ        
อตัราการเติบโตของธุรกิจ ร้อยละ 5.76 9.02 (0.79)    
4. ด้านการทํากําไร        
4.1  กาํไรต่อสมาชิก บาท/คน 23,329.24 21,593.29 29,970.70    
4.2  เงินออมตอ่สมาชิก บาท/คน 625,733.97 608,579.96 695,240.23    
4.3  หน้ีสินต่อสมาชิก บาท/คน 630,447.43 628,317.11 686,741.00    
4.4  อตัราการเติบโตของทุนสาํรอง ร้อยละ 6.57 7.94 11.35    
4.5  อตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิ ร้อยละ 9.33 (5.28) 9.76    
4.6  อตัรากาํไรสุทธิ ร้อยละ 59.46 54.23 56.94    
5. ด้านสภาพคล่อง        
อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน เท่า 0.44 0.45 0.36    
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 2.1 ความเพยีงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง 
 สหกรณ์ฯ มีอตัราส่วนด้านความเพียงพอของเงินลงทุนต่อความเส่ียง โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก และอตัราการเติบโตของหน้ีอยูใ่นเกณฑ์ติดลบซ่ึงถือวา่ดีมาก เน่ืองจาก
สหกรณ์ฯ ใชทุ้นเรือนหุน้และเงินรับฝากจากสมาชิกในระหวา่งปี ในการชาํระหน้ีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน และ
ให้สมาชิกกู้ยืมระยะยาว แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์ฯ มีทุนหมุนเวียนภายในท่ีใช้ดําเนินการเพียงพอต่อการ
ดาํเนินงาน  ซ่ึงจะทาํให้สหกรณ์ฯ สามารถบริหารงานไดอ้ยา่งมัน่คง อยา่งไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ยงัคงจะตอ้งหาทาง
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานจดัหาทุนเพิ่มข้ึน รวมถึงการพิจารณาปล่อยสินเช่ือใหก้บัสมาชิกอยา่งรอบคอบ 

 2.2 คุณภาพของสินทรัพย์ 
 สหกรณ์ฯ สามารถบริหารจดัการสินทรัพยใ์ห้มีคุณภาพ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยมีอตัราการหมุนของ
สินทรัพยแ์ละอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยอ์ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี อยา่งไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ตอ้งมุ่งเนน้ดา้นกลยุทธ์ท่ีจะ
ช่วยเสริมสร้างให้สหกรณ์ฯ มีอตัราการเติบโตของสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอย่างย ัง่ยืน เพื่อจะนาํมาซ่ึงความมัน่คงต่อ
สหกรณ์ฯ และเพื่อนาํมาใชด้าํเนินงานของสหกรณ์ฯ ในอนาคต 

 2.3 ขีดความสามารถในการบริหาร 
 สหกรณ์ฯ มีความสามารถในการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัดีมาก ซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ขยายตวัเพิ่มข้ึนของธุรกิจสินเช่ือ ในระหวา่งปีสหกรณ์ฯ จ่ายเงินกูใ้ห้สมาชิกจาํนวน 3,526,675,641.66 บาท ซ่ึง
เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 327,385,511.98 บาท หรือมีอตัราขยายตวัร้อยละ 10.23 และธุรกิจเงินรับฝาก ในระหวา่ง
ปีสหกรณ์ฯ รับฝากเงินจาํนวน 3,593,732,095.21 บาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 60,400,299.84 บาท หรือมี
อตัราขยายตวัร้อยละ 1.71 อยา่งไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ตอ้งคาํนึงถึงการก่อหน้ีสินและความสามารถในการชาํระหน้ี
ของสมาชิกอยา่งถ่ีถว้น ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะสร้างความเป็นอยูท่ี่ดีสู่มวลสมาชิกของสหกรณ์ฯ อยา่งย ัง่ยนื 

 2.4 การทาํกาํไร 
 2.4.1 อตัราส่วนต่อสมาชิก 
 ผลการดาํเนินงานต่อสมาชิกในปีปัจจุบนัแสดงให้เห็นว่า สหกรณ์ฯ มีอตัราส่วนการทาํกาํไรต่อสมาชิก
เพิ่มข้ึนจากปีก่อนมาก แต่ยงัน้อยกว่าอตัราส่วนเฉล่ียโดยรวม และมีอตัราส่วนเงินออมต่อสมาชิกและหน้ีสินต่อ
สมาชิกซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีดี ทั้งน้ีสหกรณ์ฯ ยงัคงตอ้งทาํให้สมาชิกไวว้างใจและนาํเงินมาออมกบัสหกรณ์ฯ มากข้ึน 
อีกทั้ง สหกรณ์ฯ ควรมีการเร่งรัดติดตามการชาํระหน้ีของสมาชิกอยา่งใกลชิ้ดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก
ส่วนใหญ่ 
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  2.4.2 อตัราส่วนผลการดําเนินงานโดยรวม 
 ผลการดาํเนินงานในปีปัจจุบนัยงัแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ฯ มีผลการดาํเนินงานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
โดยมีอตัรากาํไรสุทธิและอตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และเกณฑ์ดีตามลาํดบั อยา่งไรก็ตาม 
สหกรณ์ฯ ยงัคงตอ้งวางแผนการบริหารงานให้มีอตัราการเติบโตของกาํไรให้สูงข้ึนอย่างสมํ่าเสมออนัจะนาํมา     
ซ่ึงความมัน่คงของสหกรณ์ฯ และผลการดาํเนินงานท่ีดีในระยะยาว ทั้งน้ีตอ้งอยูบ่นพื้นฐานท่ีวา่จุดมุ่งหมายสูงสุด
ของสหกรณ์ฯ คือ มอบความเป็นอยู่ท่ีดีและความพึงพอใจแก่มวลสมาชิก มิใช่มุ่งแต่หารายได้และผลตอบแทน 
จากสมาชิกเพียงอยา่งเดียว 
 2.5 สภาพคล่อง 
  สหกรณ์ฯ มีอตัราส่วนทุนหมุนเวยีนใกลเ้คียงกบัปีก่อน แต่มากกวา่อตัราส่วนเฉล่ียโดยรวมเล็กนอ้ย แสดง
ใหเ้ห็นวา่ สหกรณ์ฯ มีการรักษาสภาพคล่องไว้ได้ในระดับที่เหมาะสม กบัความจาํเป็นในการใชเ้งิน อยา่งไรก็ตาม 
สหกรณ์ฯ ยงัคงตอ้งหมัน่ทบทวนและระมดัระวงัการกาํหนดกลยุทธ์ การวางแผนเพื่อรักษาระดบัปริมาณทุน
หมุนเวียนและสภาพคล่องให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมอยู่เสมอ อีกทั้งตอ้งไม่เสียประโยชน์ในการนาํสภาพคล่อง
คงเหลือไปก่อใหเ้กิดผลตอบแทนแก่สหกรณ์ฯ 
 2.6 ผลกระทบของธุรกจิ 

เศรษฐกิจโลก โดยรวมมีแนวโน้มชะลอตวัลงเน่ืองจากสงครามการคา้ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซ่ึงเพิ่ม
ความตึงเครียดมากข้ึนจากเดิม เน่ืองจากความขดัแยง้ระหว่างสองประเทศลุกลามไปยงั “ประเด็นค่าเงิน" จากท่ี
ก่อนหนา้น้ี การตอบโตร้ะหวา่งกนัมกัจะอยูใ่นขอบเขตของเร่ืองภาษีและการคา้ระหวา่งประเทศเท่านั้น            
 เศรษฐกิจไทย ในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตวัตํ่ากว่าท่ีประเมินไวเ้ดิมและตํ่ากว่าระดบัศกัยภาพโดยการ
ส่งออกสินคา้หดตวัมากกว่าท่ีประเมินไวต้ามเศรษฐกิจคู่ค้าและปริมาณการคา้โลก ท่ีชะลอตวัลงจากสภาวะ       
การกีดกนัทางการคา้สหรัฐกบัจีน ท่ีทวีความรุนแรงและขยายวงกวา้งมากข้ึน รวมถึงภาคการท่องเท่ียวมีแนวโนม้
ขยายตวัชะลอลง สําหรับการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอลงตามรายได้ของครัวเรือนนอกภาคเกษตร      
และการจา้งงานปรับลดลง ตลอดจนการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตวัชะลอลง อีกทั้งสถานการณ์เงินบาท 
ท่ีแขง็ค่าเม่ือเทียบกบัประเทศคู่คา้ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากข้ึน  
 กล่าวโดยสรุปคณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ขยายตวัตํ่ากว่า ท่ีประเมินไวจ้ากการ
ส่งออกสินค้าท่ีหดตวั การลงทุนภาครัฐท่ีชะลอตวัค่าเงินบาทท่ีแข็งค่ามากเกินไปซ่ึงเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้
เศรษฐกิจชะลอตวัลง ดงันั้นหากใชน้โยบายการเงินท่ีผอ่นคลายมากข้ึน (อตัราดอกเบ้ียนโยบายตํ่า) จะมีส่วนช่วย
สนบัสนุนการขยายตวัของเศรษฐกิจ ดังน้ันเม่ือวนัที่ 25 กันยายน 2562 ท่ีผา่นมา คณะกรรมการฯ จึงมีมติเอกฉันท์ 
7 ต่อ 0 เสียง ให้คงอตัราดอกเบีย้นโยบายร้อยละ 1.50 ต่อปี ดงันั้นสหกรณ์ฯ จึงตอ้งติดตามสถานการณ์และสภาวะ
ดอกเบ้ียท่ีมีแนวโนม้ผนัผวนอยา่งใกลชิ้ดเพื่อนาํผลไปพิจารณาปรับเปล่ียนนโยบายการบริหารงานอยา่งเหมาะสม
และทนัต่อเหตุการณ์ท่ีผนัแปรไปอยา่งรวดเร็ว 
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 2.7 สรุปผลการวเิคราะห์ 
 สรุปในภาพรวมผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ฯ อยู่ในระดบั “ ดี ” เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ีย
โดยรวมของสหกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่มาก 2561 (Peer Group 2018) ท่ีนาํมาวิเคราะห์ โดยสหกรณ์ฯ มีความสามารถ
ในการทาํกาํไรและมีอตัราความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียงอยู่ในระดบัท่ีดี มีการบริหารสินทรัพยไ์ดอ้ย่าง
เหมาะสม และมีการรักษาสภาพคล่องไดเ้พียงพอต่อการบริหารงาน ทั้งน้ีสหกรณ์ฯ จะตอ้งติดตามสภาวะเศรษฐกิจ
ทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และในวงการสหกรณ์ฯ อย่างใกล้ชิดเพื่อนาํมาใช้ในการวางแผน และบริหารงาน 
รวมถึงเพื่อนาํมาใชป้้องกนัความเส่ียงในดา้นต่างๆ อนัจะนาํไปสู่ความผาสุกแก่มวลสมาชิกอยา่งย ัง่ยนืสืบต่อไป  

 3. การติดตามแก้ไขข้อสังเกต 
 โดยรวมถือว่าสหกรณ์ฯ ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง/ตามขอ้เสนอแนะและคาํแนะนาํท่ีไดใ้ห้ไว้
ตามควรแก่สถานการณ์เรียบร้อยแลว้ 

 4. เร่ืองอ่ืน 
  ไม่มี 

 
 

  ( นายวโิรจน์  นริศวรานนท์ ) 
ผูส้อบบญัชี 

 
48 อาคารธนาเพลส ชั้น 2 ซอยจรัญสนิทวงศ ์34 ถนนจรัญสนิทวงศ ์
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 
โทร. 02 434 9999 

วนัท่ี 18 ตุลาคม 2562 
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   ในปบัญชี 2562 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562  สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี จํากัด  มีกําไรสุทธิ  

จํานวน 300,084,031.04 บาท เพื่อใหเปนไปตามความในขอ 24, 25 และ 67  แหงขอบังคับสหกรณฯ คณะกรรมการดําเนินการ  

จึงเสนอจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562 ดังนี้

จํานวนเงิน (บาท) รอยละ จํานวนเงิน (บาท) รอยละ

1 เปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 31,000,000.00 10.33 27,450,000.00 10.00

2 เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 30,000.00 0.01 30,000.00 0.01

ในอัตรารอยละ 1 ของกําไรสุทธิ แตไมเกิน 30,000.00 บาท

กําไรที่เหลือจากการจัดสรรตามขอบังคับ ขอ 1 และ 2 จัดสรรดังนี้

1 เปนเงินปนผลตามหุนใหแกสมาชิก ในอัตรารอยละ 4.80 แหงมูลคาหุน 226,674,720.24 75.54 212,030,049.58 77.25

ที่ชําระแลวโดยคิด ตามสัดสวนแหงเวลา

2 เปนเงินเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิก ในอัตรารอยละ 6.90 แหงจํานวนรวม 34,654,374.46 11.55 31,557,102.30 11.50

ของดอกเบี้ยเงินกู ซึ่งสมาชิกนั้นไดสงใหแกสหกรณฯ ในระหวางปบัญชี 2562

3 เปนโบนัส  คณะกรรมการและเจาหนาที่  รอยละ 1.40 ซึ่งกําหนดไวในขอบังคับ 4,200,000.00 1.40 3,800,000.00 1.38

ไมเกิน รอยละ 10 ของกําไรสุทธิ

4 เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล รอยละ 0.17 ของทุนเรือนหุน  ซึ่งกําหนดไว 524,936.34 0.17 105,186.48 0.04

ในขอบังคับไมเกินรอยละ 2 ของทุนเรือนหุน

5 เปนทุนสาธารณประโยชน ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 1,000,000.00 0.33 1,000,000.00 0.36

6 เปนทุนสวัสดิการสมาชิก ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 2,000,000.00 0.67 500,000.00 0.18

รวม 300,084,031.04 100.00 276,472,338.36 100.72

หมายเหตุ

1 จายคืนใหแกสมาชิก (เงินปนผล + เงินเฉลี่ยคืน) 261,329,094.70   87.09  243,587,151.88   88.75  

2 จายเพื่อเปนผลประโยชนของสมาชิก 34,524,936.34     11.50  29,055,186.48     10.58  

(เงินสํารอง + ทุนรักษาระดับเงินปนผล + ทุนสาธารณประโยชน + ทุนสวัสดิการสมาชิก)

รวมจายคืนใหแกสมาชิก 295,854,031.04  98.59 272,642,338.36  99.33 

3 จายเปนเงินโบนัสคณะกรรมการและเจาหนาที่ 4,200,000.00      1.40   3,800,000.00      1.38   

4 จายเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณฯ ตาม พ.ร.บ. สหกรณ 30,000.00          0.01   30,000.00          0.01   

การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562

ที่ รายการ

การจัดสรรปบัญชี 2562

ปนผล 4.80 % เฉลี่ยคืน 6.90 %

การจัดสรรปบัญชี 2561

ปนผล 4.75 % เฉลี่ยคืน 6.30 %
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จุดเด่นการให้บริการและการดูแลประโยชน์สู่สมาชิก

	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	 จ�ากัด	 ได้ขับเคลื่อนการน�าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติให้มีผลตอบสนอง

ตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ระยะ	5	ปี	(พ.ศ.	2562-2566)	เพื่อพัฒนาสหกรณ์ตามระยะเวลา	สังคม	เศรษฐกิจที่

เปลี่ยนแปลงไปให้ทันสมัย	 สามารถรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	 โดยมีแผนปฏิบัติการประจ�าปีเป็นตัวก�าหนด

โครงการ	 กิจกรรมในแต่ละกลยุทธ์	 และมีการสรุปผลการด�าเนินงานเมื่อสิ้นปีทางบัญชี	 และสามารถสรุปเป็น	

จดุเด่นในการด�าเนินงาน	การบรกิารและการคนืประโยชน์สูส่มาชิก	และแนวทางการขบัเคลือ่นกลยทุธ์สูก่ารพฒันา

ในปีต่อไป	ดังนี้

	 1.	 สหกรณ์ได้ก�าหนดระเบยีบและหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการกูเ้พือ่ปรบัโครงสร้างหนี	้โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือ

ช่วยเหลอืสมาชกิและลกูหนีท่ี้ประสบปัญหาในการช�าระหนี	้และเปิดโอกาสให้ลกูหนีก้ลบัเข้ามาเป็นสมาชิกสหกรณ์	

ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับดังนี้	1)	อัตราดอกเบี้ยลดลงร้อยละ	2	(จากร้อยละ	8.40	เป็นร้อยละ	6.40)	2)	มีสิทธิ์ในการ

รบัสวัสดิการต่างๆ	3)	ได้รบัเงนิปันผล	-	เฉลีย่คนื	ตามข้อบังคบั	ในระหว่างปี	2562	สามารถแก้ไขปัญหาของสมาชกิ

และลูกหนี้	จ�านวน	54	ราย	84	สัญญา	ทั้งนี้ยังเป็นการแก้ไขปัญหาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอีกทางหนึ่ง

	 2.	 เพิ่มประเภทเงินฝากออมทรัพย์	:	สหกรณ์ได้เพิ่มประเภทเงินฝากออมทรัพย์ประกันชีวิต	โดยเป็นการ

ออมเงินเพื่อช�าระค่าเบี้ยประกันชีวิตรายปี

	 3.	 นโยบายประหยัด	 สหกรณ์ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการด�าเนินการ	 และฝ่ายจัดการ		

ได้บริหารจัดการตามกรอบของแผนกลยุทธ์ระยะที่	 5	 (พ.ศ.2562-2566)	 โดยใช้แผนปฏิบัติการ	ประจ�าปี	 2562		

ในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัด	 โดยใช้งบประมาณด้วยความประหยัด	 ดังนี้จากงบประมาณตามแผน	

ที่ตั้งไว้	81,647,042.00	บาท	ใช้ไป	71,707,850.05	บาท	คงเหลือ	9,939,191.95	บาท	คิดเป็นร้อยละ	12.17

	 4.	 สหกรณ์ได้จัดสวัสดิการต่าง	ๆ	ให้แก่สมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง	ตลอดจนสาธารณประโยชน์ต่างๆ	ได้แก่	

ทุนการศกึษาบตุรสมาชกิ		สงเคราะห์ศพบดิา	–	มารดา	คูส่มรสและบตุรสมาชกิ	สงเคราะห์เกีย่วกบัศพและประสบ

อุบัติเหตุ	การสมรสและบุตรของสมาชิก	เกื้อกูลสมาชิกอาวุโส	บ�าเหน็จสมาชิก	รักษาพยาบาล	สวัสดิการส�าหรับ

สมาชิกผู้เป็นโสด	สาธารณประโยชน์เพื่อการกุศลและสังคม	ประสบอุทกภัย	 วาตภัย	 อัคคีภัยและภัยพิบัติอื่น	 ๆ	

ประกันชีวิตกลุ่ม	 ซึ่งการจัดสวัสดิการดังกล่าวของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี	 จ�ากัด	 เป็นท่ีช่ืนชมของ	

สหกรณ์อื่นๆ	ที่มาศึกษาดูงานว่าสามารถจัดสวัสดิการได้อย่างหลากหลาย	ครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนตาย	สมาชิกมี

ความพึงพอใจและเป็นตัวอย่างในการประชาสัมพันธ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ถึงแนวทางในการจัดสวัสดิการ	

ต่อสหกรณ์อื่น	ๆ

	 5.	 ปรับปรุงพื้นที่บริการและการบริการ

	 -		 สหกรณ์ได้ปรับพื้นที่การให้บริการชั้น	 1	 เป็นพื้นที่ส�าหรับบริการสมาชิก	 ในส่วนของฝ่ายการเงิน	

ฝาก-ถอน	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	และจัดพื้นที่เพื่อรองรับสมาชิก	ได้นั่งพักผ่อน	มุมกาแฟ	จัดท�าผนังกั้นแดดหลังคา

เช่ือมระหว่างส�านักงานกบับ้านพกั	และเพือ่ความปลอดภยัได้จดัท�าเหลก็ดดัแสตนเลสหน้าต่างชัน้	2	ม	ีฝ่ายสนิเชือ่	

ฝ่ายเร่งรัดหนี้และงานกฎหมายและฝ่ายบัญชี	ส่วนชั้น	3	ฝ่ายพัฒนาระบบและแผนงบประมาณ
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	 -		 ในส่วนของการบริการ	สหกรณ์ได้ขยายเวลาการให้บริการในวันเสาร์แรกของเดือนตั้งแต่เวลา	08.30	

-	 15.00	 น.	 (ฝาก/ถอน/รับเงิน/จ่ายเงิน	 08.30-14.00	 น.)	 และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง	 ๆ	

ที่หลากหลายรูปแบบโดยผ่านช่องทาง	 www.suratthsc.com,	 Line@,	 facebook,	 My	 office	 ของ	

เขตพื้นที่การศึกษา	รวมถึงจัดท�าไวนิลและแผ่นพับ	เพื่อบริการสมาชิกได้ทราบข่าวสารอย่างทั่วถึง	และเพื่อความ

ปลอดภยัจงึได้จดัจ้างบรษิทัรกัษาความปลอดภยั	เพือ่ดแูลความเรยีบร้อยบรเิวณอาคารส�านกังาน	ความปลอดภยั

ในการใช้รถของสมาชิกในการเข้า-ออกส�านักงานตลอดวัน	 และดูแลเรื่องความปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืน	

ตลอดคืน
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กลยุทธ์และการพัฒนาสู่อนาคต

	 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี		จ�ากัด	ได้ใช้แผนกลยุทธ์ระยะที่	5	(พ.ศ.	2562-2566)	ซึ่งได้ก�าหนด

กลยุทธ์ในการพัฒนาไว้	8	กลยุทธ์	20	ตัวชี้วัด	เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	

ที่ทันสมัยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	 เพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินตามเกณฑ์

มาตรฐาน	 โดยพัฒนากระบวนการบริหารหนี้	 การปรับโครงสร้างหนี้	 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารที่เป็นเลิศ

และการจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสมแก่สมาชิก	 ส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินของสมาชิก	 ส่งเสริมให้สมาชิกมี

การออมเพ่ิมข้ึนและมีทุนเรือนหุ้นในระดับที่เหมาะสม	 และเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์	 โดยส่งเสริม

การมีวินัยทางการเงินให้กับสมาชิกอย่างเคร่งครัด	 เพื่อมุ่งเน้นให้ความส�าคัญในเรื่องของความมั่นคงทางการเงิน	

การมีวินัยทางการเงินของสมาชิกในการน�าเงินกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์และความจ�าเป็น	 การติดตามลูกหนี้เงินกู้

และการควบคุมหนี้	 โดยมีการก�าหนดขั้นตอนและมาตรการในการป้องกันและแก้ไข	 เพื่อลดการเกิดหนี้เสียอย่าง

ชัดเจน	

	

	 ทัง้น้ี	ได้น�าหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการ	และมุง่หวงัให้สมาชกิเข้าถงึและรบัการบรกิารผ่านระบบ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย	 รวดเร็ว	 ถูกต้อง	 เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่สมาชิกในการท�าธุรกรรมต่าง	 ๆ	 รวมถึงยังได้

ตระหนักถึงการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกอย่างทั่วถึง	 และเป็นธรรม	 ภายใต้หลักการสหกรณ์	 เพื่อให้บรรลุตาม	

วิสัยทัศน์	“น�ำพำมวลสมำชิกสู่คุณภำพชีวิตที่ดีกว่ำ”
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