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1. แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่พธิ ีมอบทุนส่ งเสริมการศึกษาบุตร

ฉบับประจาเดือน มิถุนายน 2557
2557

ตามประกาศฉบับที่ 4 เรื่ อง รับสมัครสมาชิกสามัญเพื่อขอรับทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก ประจาปี 2557ซึ่งตามประกาศ
สหกรณ์ฯจะจัดพิธีมอบทุน ณ ห้องสิ ริคุณากร 3 สานักงานอธิ การบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้น สหกรณ์ฯใคร่ขอแจ้ งเปลีย่ นแปลง
สถานทีม่ อบทุน เป็ นบริเวณ ชั้น 1 อาคารศู นย์ อาหารและบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ในวันเสาร์ ที่ 7 มิถุนายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.
– 12.00 น.

2. ผลการประเมินธรรมาภิบาลในสหกรณ์ (ครั้งที่ 2)

ประจตามที
าปี 2552
่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือการกากับดูแลองค์กรที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาล กับสหกรณ์จงั หวัดขอนแก่น เพื่อให้สหกรณ์นาหลักธรรมาภิบาลอันมีองค์ประกอบ 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม
หลักคุณธรรม หลักความโปร่ งใส หลักการมีส่วนร่ วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุม้ ค่าไปใช้ในการกากับดูแลสหกรณ์ และ
ประเมินการนาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในสหกรณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
บัดนี้ กลุ่มส่ งเสริมสหกรร์ ที่ 1 อาเภอเมืองขอนแก่ น ได้ ประเมินผลธรรมาภิบาลในสหกรณ์ ครั้งที่ 2 แล้ วซึ่งผลการประเมินอยู่
ในระดับดีมาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

รายการ
หลักนิ ติธรรม
หลักคุณธรรม
หลักความโปร่ งใส
หลักการมีส่วนร่ วม
หลักความรับผิดชอบ
หลักความคุม้ ค่า
คิดเป็ นอัตรา ร้ อยละ

ผลการประเมิน(ร้อยละ)
100
100
100
95.25
95.23
100
98.41

3. ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ ฯเขียนใบคาขอรับสวัสดิการบาเหน็จฯ
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด ได้จดั ให้มีสวัสดิการบาเหน็จสมาชิกฯ โดยที่สมาชิกสามารถขอรับ
สวัประจ
สดิการบ
าปีาเหน็
2552จได้น้ นั จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (1) ทุพพลภาพโดยสิ้ นเชิง (2) จ่ายให้แก่สมาชิกที่ลาออกจากราชการ และเป็ น
สมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 20 ปี (3) จ่ายให้แก่สมาชิกที่ลาออกจากการเป็ นสมาชิก และเป็ นสมาชิกติดต่อกันมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 20 ปี และ
(4) จ่ายให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ หรื อเกษียณอายุราชการก่อนกาหนด และเป็ นสมาชิกไม่นอ้ ยกว่า 10 ปี
ดังนั้น เพื่อเป็ นการรักษาสิ ทธิ ประโยชน์ของท่านสมาชิก สหกรณ์ฯ ใคร่ ขอเรี ยนเชิญท่านสมาชิกผูเ้ กษียณอายุราชการในปี 2557
ที่ยงั ไม่ได้เขียนคาขอรับสวัสดิการบาเหน็จฯ ได้โปรดเข้ามาติดต่อเขียนใบคาขอรับเงินสวัสดิการบาเหน็จให้กบั สหกรณ์ดว้ ย สมาชิก
สามารถขอใบคาขอสวัสดิการบาเหน็จฯ ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด หรื อดาว์นโหลดใบคาขอดังกล่าวได้ที่
www .fincoopkku.com

4.รายงานการตรวจสอบกิจการ เดือน เมษายน 2557 (ผู้ตรวจสอบกิจการ)
1. การปฏิบัตกิ ารด้ านการเงิน เมื่อสิ้ นเดือนเมษายน 2557 ได้มีการดาเนิ นงานตามระเบียบการเก็บรักษาเงิน แต่โดยภาพรวมของ
จานวนเงินที่เป็ นสิ นทรัพย์สภาพคล่อง สหกรณ์มีรายการเงินสดและเงินฝากในธนาคารประมาณ 130.51 ล้านบาท ลดลงจากเดือนที่
ผ่านมา 15.52 ล้านบาท และลดลงจากเมื่อต้นปี ประมาณ 33.17 ล้านบาท ทาให้ควรต้องระวังในเรื่ องของการบริ หารสภาพคล่อง

และปริ มาณเงินในการให้บริ การเงินกูแ้ ก่สมาชิก เงินฝากธนาคารถูกต้องตรงกับรายงานของธนาคารหรื อสมุดคู่บญั ชี บางบัญชีไม่
ถูกต้องตรงกัน ได้มีการปรับปรุ งและจัดทางบกระทบยอดเงินฝากแล้วถูกต้องตรงกัน
2. การปฏิบัตกิ ารด้ านการบัญชี
2.1 เอกสารประกอบการลงบัญชีจากการสอบถามและตรวจสอบพบว่า ครบถ้วน ถูกต้อง
2.2 การบันทึกบัญชีสหกรณ์ พบว่า เรี ยบร้อยและเป็ นปัจจุบนั ตามกฎหมาย
2.3 ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิบตั ิการด้านบัญชีไม่มี เพราะตรวจสอบแล้วมีการดาเนิ นงานตามระบบบัญชี
3. การตรวจสอบด้ านการบริหารงาน
3.1 การบริ หารงานของคณะกรรมการฯการบริ หารงานของคณะกรรมการฯ ในระยะที่ผา่ นมา ได้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและมติต่างๆ ตามที่คณะกรรมการฯได้พิจารณาตีความและเห็นชอบตามอานาจ และได้มี
การปรึ กษาหารื อกับผูต้ รวจสอบกิจการ และกับทางคณะผูต้ รวจการสหกรณ์ จึงทาให้การบริ หารงานเป็ นไปโดยราบรื่ นไม่ขดั
ต่อระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย
3.2 ข้อเสนอแนะในการพิจารณาให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนั้น ไม่ควรเป็ นการสร้างภาระหนี้ สินให้แก่สมาชิกมากจนเกินไป ซึ่ งนอกจาก
จะทาให้สมาชิกขาดวินยั ในการใช้จ่ายเงินแล้ว ยังทาให้เป็ นภาระต่อสหกรณ์ในการติดตาม ทวงถาม ฟ้ องร้อง ดาเนินคดี
การสารองหนี้ สงสัยจะสู ญ และการตัดหนี้ สูญ รวมทั้งสร้างความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกผูค้ ้ าประกันอีกด้วย
4. จานวนสมาชิก ในเดือนนี้ มีสมาชิกลาออกจานวน 26 คน โดยให้เหตุผลว่าต้องการถอนหุ น้ คืน แต่สมาชิกที่ลาออกทั้งหมดไม่มี
หนี้ สินค้างอยูก่ บั ทางสหกรณ์ หรื อหากมีก็สามารถหักกลบลบหนี้ กบั เงินค่าหุ น้ ที่มีอยู่ อย่างไรก็ตามก็ยงั มีผสู ้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก
ใหม่อีกจานวน 139 คน ซึ่ งมีท้งั สมาชิกสามัญสายสนับสนุ น(ข้าราชการ) จานวน 59 คนและสมาชิกสมทบประเภทลูกจ้างชัว่ คราว
อีก 58 คน ทาให้มีจานวนสมาชิกเมื่อสิ้ นเดือนเมษายน 2557 จานวน 6,726 คน เป็ นสมาชิกสามัญ 5,797 คน และสมาชิกสมทบ
929 คน โดยยอดรวมเพิม่ ขึ้นจากเดือนที่แล้ว 113 ราย ในจานวนสมาชิกสามัญ 5,797 คน ร้อยละ 57.7 เป็ นสมาชิกสายสนับสนุน
(ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย) ร้อยละ 23.5 เป็ นสมาชิกสายสนับสนุ น(ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ) และร้อยละ 18.8
เป็ นสมาชิกสายผูส้ อน(อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัย) ส่ วนสมาชิกสมทบ ร้อยละ 83.1 เป็ นลูกจ้างชัว่ คราว
5. ทุนของสหกรณ์ ในเดือนนี้ มีการจ่ายคืนเงินค่าหุ น้ ให้กบั สมาชิกที่ขอลาออกเป็ นเงิน 2.41 ล้านบาท แต่ก็ยงั มีทุนเรื อนหุน้ ที่สามารถ
เรี ยกเก็บได้ และมีผแู ้ สดงความจานงขอซื้ อหุ น้ เพิ่มอีกเป็ นจานวน 16.72 ล้านบาทเช่นเดียวกัน ทาให้สหกรณ์มีทุนเรื อนหุ น้ เมื่อสิ้ น
เดือนเมษายน 2557 เป็ นเงิน 1,059.62 ล้านบาท รวมเป็ นเงินทุนของสหกรณ์ท้งั สิ้ น 1,217.66 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงสถานภาพ
ของสหกรณ์ที่มีความมัน่ คงมากขึ้นด้วย
6. ยอดลูกหนีเ้ งินกู้คงเหลือ ยอดลูกหนี้ เงินกูโ้ ดยรวมเมื่อสิ้ นเดือนเมษายน 2557 เป็ นเงิน 1,836.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปลายปี ที่แล้ว
(ธันวาคม 56) ประมาณ 116.22 ล้านบาท คิดเป็ นอัตราการเพิ่มในระยะ 4 เดือนที่ผา่ นมาร้อยละ 6.76 แสดงให้เห็นถึงธุรกิจด้านเงินกู้
ยังมีผลการดาเนิ นงานที่มีแนวโน้มที่ดี อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ สหกรณ์ยงั มีลูกหนี้ ที่อยูใ่ นระหว่างดาเนิ นคดี ลูกหนี้ ตามคาพิพากษา
และลูกหนี้ อื่นๆอีก 60.13 ล้านบาท รวมทั้งการตั้งวงเงินหนี้ สงสัยจะสู ญอีก 57.8 ล้านบาท ซึ่งหากสามารถเร่ งรัดติดตามมาได้
ก็จะเป็ นรายได้ระหว่างปี ของสหกรณ์ที่เพิ่มขึ้น
7. เงินรับฝากจากสมาชิก ยอดเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในเดือนนี้ ลดลงจากเดือนที่แล้วประมาณ 16.43 ล้านบาท โดยเฉพาะเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ ที่ลดลงค่อนข้างมาก แต่ก็ยงั เพิ่มขึ้นจากปลายปี ที่แล้ว (ธันวาคม 56) ประมาณ 28.94 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรา
การเพิ่มของเงินฝากในระยะสี่ เดือนที่ผา่ นมา เท่ากับร้อยละ 4.25
8. รายได้ ของสหกรณ์ สาหรับรายได้รับเดือนนี้ เป็ นจานวนประมาณ 9.89 ล้านบาท ซึ่ งเกือบทั้งหมดเป็ นรายได้จากดอกเบี้ยรับ คิดเป็ น
รายได้สะสมในระยะ 4 เดือนของปี 2557 เป็ นเงินประมาณ 35.62 ล้านบาท และเมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้รับในระยะเดียวกันของปี
2556 ซึ่ งอยูท่ ี่ 8.01 ล้านบาท คิดเป็ นรายได้สะสม 30.64 ล้านบาท รายได้สะสมของปี นี้ จะมากกว่าปี ที่แล้วประมาณเกือบ 5 ล้านบาท
9. รายจ่ ายของสหกรณ์ ในเดือนเมษายน 2557 ที่ผา่ นมา ได้มีการใช้จ่ายในทุกหมวดรายจ่าย 2.02 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าเดือนเมษายนของ
ปี 2556 ซึ่ งอยูท่ ี่ 1.48 ล้านบาท สาหรับรายจ่ายหลักของเดือนมีนาคมนี้ นอกจากเงินเดือนเจ้าหน้าที่แล้ว ก็จะเป็ นเงินทุนสงเคราะห์
ครอบครัวสมาชิกที่เสี ยชีวิต 6 แสนกว่าบาท และเงินช่วยเหลือศพสมาชิกและคู่สมรสอีก 3 แสน 5 หมื่นบาท ซึ่งรายจ่ายสะสมใน
เดือยเมษายนของปี นี้ คิดเป็ นเงินประมาณ 8.46 ล้านบาท น้อยกว่าระยะเดียวกันของปี ที่แล้ว ซึ่งอยูท่ ี่ 8.98 ล้านบาท
10. ข้ อสังเกต จากผลการดาเนินงานในระยะ 4 เดือนที่ผา่ นมาของ ปี 2557 สหกรณ์มีรายได้สูงกว่ารายจ่ายประมาณ 27.15 ล้านบาท
มากกว่าในระยะเดียวกันของปี ที่ผา่ นมาซึ่ งอยูท่ ี่ 21.66 ล้านบาท ประมาณ 5.5 ล้านบาท

บรรณาธิการข่ าว : คณะกรรมการฝ่ ายการศึกษาและประชาสั มพันธ์ สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด

