ปวงข้ าพระพุทธเจ้ า ขอน้ อมเกล้าราลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาทีส่ ุ ดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้ า สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
ข่ าว สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ฉบับ วันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2559
1.รับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจาเดือน ตุลาคม 2559
1. การปฏิบัตกิ ารด้ านการเงิน
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
เมื่อสิ้ นเดือนตุลาคม 2559 สหกรณ์ได้มีการดาเนิ นงานตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน แต่โดยภาพรวมของจานวนเงินที่เป็ นสิ นทรัพย์
สภาพคล่อง สหกรณ์มีรายการเงินสดและเงินฝากในธนาคารประมาณ 644.84 ล้านบาท ทาให้สหกรณ์มีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี อย่างไรก็
ตามเงินสดและเงินฝากในเดือนตุลาคม 59 นี้ เพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วประมาณ 26.77 ล้านบาท
เงิ นฝากธนาคารถูกต้องตรงกับรายงานของธนาคารหรื อสมุดคู่บญ
ั ชี บางบัญชี ไม่ถูกต้องตรงกัน ได้มีการปรั บปรุ งและจัดทางบ
กระทบยอดเงินฝากแล้วถูกต้องตรงกัน
2. การปฏิบัตกิ ารด้ านการบัญชี
2.1 เอกสารประกอบการลงบัญชี จากการสอบถามและตรวจสอบ พบว่า ครบถ้วน ถูกต้อง
2.2 การบันทึกบัญชีสหกรณ์ พบว่า เรี ยบร้อยและเป็ นปัจจุบนั ตามกฎหมาย
2.3 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการด้านบัญชี ไม่มี เพราะตรวจสอบแล้วมีการดาเนินงานตามระบบบัญชี
3. การตรวจสอบด้ านการบริหารงาน
3.1 การบริ หารงานของคณะกรรมการฯ
การบริ หารงานของคณะกรรมการฯ ในระยะเดือนตุลาคม 59 ที่ผ่านมา ได้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
และมติต่างๆ ตามที่คณะกรรมการฯได้พิจารณาตีความและเห็นชอบตามอานาจ และได้มีการปรึ กษาหารื อกับผูต้ รวจสอบกิจการ และกับทาง
คณะผูต้ รวจการสหกรณ์ จึงทาให้การบริ หารงานเป็ นไปโดยไม่ขดั ต่อระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย
3.2 ข้อคิดเห็น
ในการบริ หารงานกิจการสหกรณ์น้ นั ควรดาเนินการตามหลักการและกฎระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่ งครัด รวมทั้งยึดถือหลักความ
สามัคคีปรองดอง ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรได้ดาเนินงานไปอย่างก้าวหน้าและอย่างมีความสุ ข
3.3 จานวนสมาชิกระหว่างเดือนตุลาคม 2559
ในเดื อนตุลาคม 2559 มีสมาชิ กลาออก 46 คน แต่ก็ยงั มีผสู ้ นใจสมัครเข้าเป็ นสมาชิ กใหม่จานวน 30 คน ทาให้มีจานวนสมาชิ กเมื่อ
สิ้ นเดือนตุลาคม 2559 เป็ นจานวน 7,158 คน ลดลงจากเดือนที่แล้ว 16 คน
4. ทุนของสหกรณ์
ในเดื อนตุลาคม 2559 เนื่ องจากมีสมาชิ กลาออกจานวนหนึ่ ง ทาให้ มีการจ่ายคื นเงินค่าหุ ้น 3.08 ล้านบาท แต่ขณะเดี ยวกันก็ยงั มีทุน
เรื อนหุ ้นที่ สามารถเรี ยกเก็บได้ และมีผแู ้ สดงความจานงขอซื้ อหุ น้ เพิ่มอีก 10.66 ล้านบาท ทาให้ทุนสะสมของสหกรณ์ในเดื อนตุลาคม 2559
เป็ นจานวนประมาณ 1,508.94 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วประมาณ 7.58 ล้านบาท
5. ยอดลูกหนีเ้ งินกู้คงเหลือ
ยอดลูกหนี้ เงินกูโ้ ดยรวมเมื่อสิ้ นเดือนตุลาคม 2559 เป็ นเงินประมาณ 2,169.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนประมาณ 3.55 ล้านบาท
โดยมี ยอดจานวนเงิ นกูฉ้ ุ กเฉิ นเพิ่ มขึ้ นเล็กน้อย ส่ วนยอดเงิ นกู้สามัญและเงิ นกู้พิเศษมี จานวนลดลงจากเดื อนที่ แล้วเล็กน้อ ยเช่ นกัน ทั้งนี้
ยอดลูกหนี้เงินกูข้ องสหกรณ์ มีจานวนเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 ที่ผา่ นมา

ขณะนี้สหกรณ์ยงั มีลกู หนี้ที่อยูใ่ นระหว่างดาเนินคดี ลูกหนี้ตามคาพิพากษา และลูกหนี้อื่นๆอีกประมาณ 64.28 ล้านบาท รวมทั้งวงเงิน
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญสะสมที่ได้ต้ งั ไว้จากผลการดาเนินงานในปี ที่ผา่ นมาอีกประมาณ 97.44 ล้านบาท สาหรับในระยะ 10 เดือนของปี 2559 ได้มี
ยอดหนี้สงสัยจะสูญเป็ นลูกหนี้เงินกู้ ประมาณ 528,867.64 บาท ซึ่ งในระหว่างปี หากสามารถเร่ งรัดติดตามมาได้ ก็จะเป็ นรายได้ระหว่างปี ของ
สหกรณ์ที่เพิ่มขึ้น แต่หากยอดหนี้ สงสัยจะสู ญไม่มีการเคลื่อนไหว หรื อไม่สามารถติดตามเร่ งรัดได้ ก็จะเป็ นค่าใช้จ่ายที่จะต้องไปหักออกจาก
รายได้เมื่อสิ้ นปี
6. เงินรับฝากจากสมาชิก
ยอดเงินฝากคงเหลือทั้งหมดเมื่อสิ นเดือนตุลาคม 2559 นี้ มีประมาณ 1,184.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากเมื่อเดื อนที่ แล้วประมาณ 12.46
ล้านบาท โดย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษมีจานวน 976.31 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น ร้อยละ 82.43 ของเงินฝากทั้งหมด ในขณะที่เงินรับฝากประจา
24 เดือน มีจานวนประมาณ 101.63 ล้านบาทและเงินรับฝากประจา 1 ปี มีจานวนประมาณ 56.47 ล้านบาท ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงความเชื่ อมัน่ ของ
สมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ จึงได้มีการนาเงินมาฝากไว้กบั สหกรณ์เพิ่มขึ้นมาโดยตลอดตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผา่ นมา
7.รายได้ ของสหกรณ์
สาหรับรายได้รับเดือนนี้ เป็ นจานวนประมาณ 12.55 ล้านบาท ซึ่ งเกือบทั้งหมดเป็ นรายได้จากดอกเบี้ยรับ คิดเป็ นรายได้สะสมในรอบ
10 เดื อนที่ ผ่านมา เป็ นจานวนประมาณ 122.76 ล้านบาทคิ ดเป็ นร้อยละ 87.01 ของประมาณการที่ต้ งั ไว้ สู งกว่าค่าเฉลี่ยซึ่ งอยู่ที่ร้อยละ 83.33
และมากกว่า ในระยะเดี ย วกันของปี ที่ แ ล้วประมาณ 15.03 ล้า นบาท จะเห็ นได้ว่า รายได้ด อกเบี้ ย จากเงิ นที่ ฝ ากกับสหกรณ์ อื่นๆสู งกว่ า
ค่าประมาณการถึงเกือบ 3 เท่า
8. รายจ่ ายของสหกรณ์
ในเดือนตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้มีการใช้จ่ายขั้นต้นในทุกหมวดประมาณ 1.56 ล้านบาท สาหรับรายจ่ายหลักของเดือนสิ งหาคม นี้
นอกจากเงินเดือนเจ้าหน้าที่แล้ว ได้แก่ เงินช่วยเหลือศพสมาชิ กและคู่สมรสจานวน 298,700 บาท ทาให้มีรายจ่ายสะสมในระยะ 10 เดือนของปี
2559 เป็ นเงินประมาณ 22.82 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 30.88 ของประมาณการที่ต้ งั ไว้
สรุ ปผลการดาเนินงานของสหกรณ์
จากผลการดาเนินงานของสหกรณ์ ในระยะ 10 เดือนของปี 2559 สหกรณ์ สามารถมีรายได้ ท้ ังหมดสู งกว่ ารายจ่ ายขั้นต้ นประมาณ
99.93 ล้ านบาท สู งกว่ าในระยะเดียวกันของปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 87.12 ล้ านบาท หรือมากกว่ าประมาณ 12.81 ล้ านบาท

2.ประกาศรายชื่อคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจาปี 2560
ตามประกาศฉบับที่ 18/2559 เรื่ อง การรับสมัครคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจาปี 2560 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559 โดยเปิ ดรับ
สมัครตั้งแต่วนั ที่ 17 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายน 2559 ไปแล้ว
บัดนี้ การรับสมัครและการพิจารณาคัดเลือกได้สิ้นสุ ดแล้ว ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการ ชุ ดที่ 37 ครั้งที่ 18/2559
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 มีมติให้ประกาศรายชื่อคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง ประจาปี 2560 ดังต่อไปนี้
1.ผศ.ธี รชัย
หายทุกข์
สมาชิกเลขที่
10464
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
2.นายเวชกร
ชัยคาเพ็ญ
สมาชิกเลขที่
3568
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
3.นายทรงเวทย์
เบ้าชัย
สมาชิกเลขที่
2836
สังกัดคณะศึกษาศาสตร์
4.นายสมเกียรติ
จันทร์โสม
สมาชิกเลขที่
1221
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์

3.ผลการประเมินจากกรมส่ งเสริมสหกรณ์
ตามประกาศกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เรื่ องผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจาปี 2559 และได้กาหนด
ระดับมาตรฐานสหกรณ์ออกเป็ นสี่ ระดับ คือ
1. มาตรฐานดีเลิศ (ผลการประเมินระดับ A )
2. มาตรฐานดีมาก (ผลการประเมินระดับ B )
3. มาตรฐานดี (ผลการประเมินระดับ C )
4. ไม่ผา่ นมาตรฐาน (ผลการประเมินระดับ F )
และได้กาหนดให้มีการวัดมาตรฐานสหกรณ์ เพื่อให้ การปฏิ บตั ิ ภารกิ จด้านการส่ งเสริ ม สนับสนุ น และพัฒนาสหกรณ์
สัมฤทธิ์ ผล สามารถวัดผลการปฏิบตั ิภารกิจได้น้ นั
ทั้งนี้ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ได้ดาเนิ นการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจาปี 2559 เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว สานักงานสหกรณ์
จังหวัดขอนแก่น จึงแจ้งผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจาปี 2559 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด อยูใ่ น

ระดับมาตรฐานดีเลิศ

