


“ เปนสหกรณที่มีการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกอยางยั่งยืน ”
วิสัยทัศน (Vision)

1)  สงเสริมการออม การลงทุน จัดบริการเงินกู พัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการและจัดสวัสดิการ
 แกสมาชิก
2)  เสริมสรางความเขมแข็งใหองคการโดยหลักธรรมาภิบาล
3)  พัฒนาบุคลากร เพ่ือการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ
4)  พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ

พันธกิจ  (Mission)

1) มีบริการท่ีดี รวดเร็วและตอบสนองความตองการของสมาชิก รวมทั้งมีการจัดสวัสดิการให
 แกสมาชิกหลากหลายและท่ัวถึง
2)  องคกรมีความเขมแข็งในการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ไดรับความเชื่อมั่นจากสมาชิก
 และผูเกี่ยวของ
3)   บุคลากรมีศักยภาพในการใหบริการท่ีมีจิตมุงบริการ
4)   มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ที่เอื้อตอการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ

เปาประสงค (Goals)
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สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จํากัด
รายงานกิจการประจําป� 2564

ประธานกรรมการดําเนินการ
สารจาก

(นางขวัญเมือง   บวรอัศวกุล)
ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํากัด
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สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จํากัด
รายงานกิจการประจําป� 2564

นางขวัญเมือง  บวรอัศวกุล

นางสาวแรมรุ�ง  วรวัธ นายชูรินทร�  ขวัญทอง

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 61
ประจําป� 2564
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สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จํากัด
รายงานกิจการประจําป� 2564

นายกันตพงศ รังษีสวาง

นายธํารง  ธวัชวะชุม

นายศราวุธ  มูลโพธ์ิ

นายเจริญ อยูคุมญาติ

นางภรณี คําโทน

นายสุเมธ ทรายแกว

นายประหยัด  ดีออง

นายสําอางค  เย็นฉํ่า

นายพิสิฐ  พูลพิพัฒน

นายอุเทน ชนะกุล

นายไพบูลย  นาคเจือ

น.ส.จารุวรรณ  เชิงชาญวิชญ

นางกันตา  ดีเติม

กรรมการและเหรัญญิก

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ที่ปรึกษากฎหมาย

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 
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สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จํากัด
รายงานกิจการประจําป� 2564

นางวิมลพรรณ  กุญแจทอง

นายสังคม  แกวสา

นางจันทรเพ็ญ  ไทยวร นางกิ่งกมล  เสนห

นางรัตนา  พวงสุข น.ส.จํารัส  แกวโกมุท

ผูจัดการ

หัวหนาฝายคอมพิวเตอรและ
ขอมูลสมาชิก

หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป หัวหนาฝายสินเชื่อ

หัวหนาฝายบัญชี หัวหนาฝายการเงิน

ฝ�ายจัดการสหกรณ�ออมทรัพย�
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สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จํากัด
รายงานกิจการประจําป� 2564

น.ส.สุมาลี  ฉํ่าฉวี

นายจีระศักดิ์  เขียวชม

น.ส.วิภาพันธุ  ปาลกะวงศฯ

น.ส.วิริยา  อิทธิวิภาต

นางศรสวรร  ฟกเล็ก

น.ส.ลูกนัท  นาคสุทธิ์

พนักงานสินเช่ือ

พนักงานสินเช่ือ

พนักงานสินเชื่อ

พนักงานสินเชื่อ

เจาหนาที่สินเชื่อ

พนักงานเรงรัดหนี้

น.ส.ธัญลักษณ  จุรุพันธุ
พนักงานคอมพิวเตอร

น.ส.จีรวรรณ  ศุขสมิตร
พนักงานการเงินและบัญชี

นายมณฑล  เผือกโสมณ
พนักงานบริหารท่ัวไป
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สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จํากัด
รายงานกิจการประจําป� 2564

น.ส.จริยา  ทองเกษ นายกันตภณ  อวมสะอาดน.ส.รุงอรุณ  กลอมจุน

นางวราภรณ  จิตรไทย

พนักงานการเงินและบัญชี เจาหนาที่ธุรการเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี

เจาหนาท่ีธุรการ
น.ส.วัชรินทร  ไทยวี
เจาหนาที่การเงินและบัญชี
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สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จํากัด
รายงานกิจการประจําป� 2564

ที่ สอ.พม. 4232  /2564    สหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคม

      และความม่ันคงของมนุษย  จํากัด

      255 ตึกอาทิตยทิพอาภา ภายในบริเวณสถาน

      สงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี  ถนนราชวิถี  

      แขวงทุงพญาไท  เขตราชเทว ี กรงุเทพฯ 10400

     25  ตุลาคม   2564

เรื่อง   ขอเชิญประชุมใหญสามัญประจําป 2564

เรียน   สมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จํากัด

  ดวยสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จํากัด ไดกําหนด

ประชุมใหญสามัญประจําป 2564 ในวันศุกรที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สถานสงเคราะหเด็กหญิง 

บานราชวิถี บริเวณสนามบาสฯ  ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

  1. เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ

  2.   เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2563

  3.   เรื่องรับทราบรายงานผลการดําเนินการ ประจําป 2564

  4.   เรื่องรับทราบรายงานของผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ ประจําป 2564

  5.   เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2564

  6.   เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2564

  7.   เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายรับรายจาย ประจําป 2565

  8.   เรื่องพิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืม ประจําป 2565

  9.   เรื่องอนุมัติหลักการฝาก หรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ ประจําป 2565

  10. เรื่องพิจารณาเลือกต้ังผูสอบกิจการสหกรณ และกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2565

  11.  เรือ่งพจิารณาคดัเลอืกผูสอบบญัชภีาคเอกชนเปนผูสอบบัญชสีหกรณ และกําหนดคาธรรมเนยีม

                            การสอบบัญชี ประจําป 2565 

  12.  เรื่องพิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณฯ                                                               

  13.  เรื่องการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ประจําป 2565

  14.  เรื่องอ่ืนๆ 

  จึงขอเรียนเชิญผูแทนสมาชิกเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียง

กันดวยจักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางขวัญเมือง   บวรอัศวกุล)

ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จํากัด
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สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จํากัด
รายงานกิจการประจําป� 2564
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สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จํากัด
รายงานกิจการประจําป� 2564

10

11

27

52

60

79

81

91

92

94

95

97

98

102

103

สารบัญ
หนา

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2563

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายงานผลการดําเนินการ ประจําป 2564

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องรับทราบรายงานของผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ 

  ประจําป 2564

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2564

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2564

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายรับรายจาย 

  ประจําป 2565

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืม ประจําป 2565

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติหลักการฝาก หรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ 

  ประจําป 2565

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผูสอบกิจการสหกรณ และกําหนดคาตอบแทน 

  ประจําป 2565

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนเปนผูสอบบัญชีสหกรณ

  และกําหนดคาธรรมเนียม การสอบบัญชี ประจําป 2565 

ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องพิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณฯ

ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ประจําป 2565

ระเบียบวาระที่ 14 เรื่องอื่น ๆ

       - ภาพกิจกรรมตาง ๆ  

ภาคผนวก  
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สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จํากัด
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คําปรารภ
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........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

ระเบียบวาระท่ี  1
เรื่อง  ประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ
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สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จํากัด
รายงานกิจการประจําป� 2564

   รายงานการประชุมใหญสามญัประจาํป  2563 ชดุที ่60 เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2563
 จงึขอเสนอท่ีประชมุเพือ่พิจารณา หากไมมสีมาชิกผูใดขอแกไข ขอใหสมาชิกในทีป่ระชุม
ใหการรบัรองรายงานการประชุมดงักลาวดวย
        มติที่ประชุม................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

ระเบียบวาระท่ี 2
เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมใหญ�สามัญประจําป�  2563
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สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จํากัด
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รายงานการประชุมใหญ�สามัญ
ประจําป� 2563

วันศุกร�ท่ี  13  พฤศจิกายน  2563
ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

สถานสงเคราะห�เด็กหญิงบ�านราชวิถี
กรรมการผูเขาประชุม
  1.  นายเลิศปญญา บูรณบัณฑิต  ประธานกรรมการ
  2.  นางญาณี   เลิศไกร  รองประธานกรรมการ
  3.  นายไพโรจน  วรรณสาย  รองประธานกรรมการ
  4.  นายพฤฒินันท เหลืองไพบูลย  กรรมการ
  5.  นายอนุกูล  ปดแกว  กรรมการ
  6.  นางภรณี   คําโทน   กรรมการ
  7.  น.ส.วัลยลิกา  สรรเสริญชูโชติ กรรมการ 
  8.  นายอุเทน  ชนะกุล  กรรมการ
  9.  นางกันตา  ดีเติม   กรรมการ
  10.  นายไพบูลย  นาคเจือ  กรรมการ
  11.  นายธํารง        ธวัชวะชุม  กรรมการ  
  12.  นายสุเมธ  ทรายแกว  กรรมการ   
  13.  นายกันตพงศ        รังษีสวาง  กรรมการและเหรัญญิก
  14.  นายสําอางค เย็นฉํ่า   กรรมการและเลขานุการ
กรรมการผูไมไดเขาประชุม   
  1. นายเจริญ   อยูคุมญาติ  กรรมการ  
ผูเขารวมประชุม
  1. นายประหยัด  ดีออง   ที่ปรึกษากฎหมาย
  2. นายกําพล   สิทธิพันธ  ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ฯ
  3. นางวิมลพรรณ กุญแจทอง  ผูจัดการสหกรณ ฯ 
  4. นางวิวาหพร   ลักษณะโภคิน ผูอาํนวยการกลุมสงเสรมิสหกรณ 2
            กรมสงเสริมสหกรณ
  5. น.ส.ปยะพร  นิมาตร   นักวิชากรสหกรณชํานาญการ
            กรมสงเสริมสหกรณ 
  6. นางจารุณี   ศุภกาญจน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
  7. สมาชิก จํานวน 196 คน สมาชิกทั้งหมด 8,550 คน
 /เริ่มประชุม...
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เริ่มประชุมเวลา  14.00 น.
 - ประธาน ฯ กลาวขอบคณุสมาชกิสหกรณออมทรพัยกระทรวงการพฒันาสงัคมและความ
มั่นคงของมนุษย จํากัด  ทุกทานที่ไดมารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2563 ซึ่งในการประชุมวัน
นี้ไดรับเกียรติจากผูแทนจากกรมสงเสริมสหกรณมาจากเขตพื้นที่  1 จํานวน 2 ทาน มาเขารวมรับ
ฟงการประชุมครั้งนี้ ไดแก 
  1. นางวิวาหพร ลักษณะโภคิน ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ 2
  2. น.ส.ปยะพร นิมาตร  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
ซึ่งกรมสงเสริมสหกรณฯ เปนนายทะเบียนตามกฎหมาย  และเปนผูกํากับดูแลการดําเนินงานของ
สหกรณทัว่ประเทศ และสหกรณกระทรวง พม. กอ็ยูภายใตการกํากบัดแูลของกรมสงเสริมสหกรณ  
รวมถงึใหคาํแนะนาํเพือ่ใหการดาํเนนิงานเปนไปตามระเบียบ  และยงัมผีูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ 
นายกําพล  สทิธิพันธ   และผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตนางจารุณี   ศุภกาญจน  ที่เหลือเปนคณะ
กรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย และผูจัดการสหกรณ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
 - ประธาน ฯ กลาวเปดประชุมใหญสามัญประจําป 2563 วันนี้มีการประชุมจํานวนทั้งส้ิน 
13 วาระ  และตามที่สหกรณ ฯ ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการทุนการศึกษาบุตร เพื่อดําเนินการ
มอบทุนสงเสริมการศึกษา ประจําป 2563  สําหรับสมาชิกผูยื่นขอรับทุนใหแกบุตรท่ีกําลังศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาตน ซึ่งหลักเกณฑในการคัดเลือกสหกรณฯ ไดแจงไปแลวนั้น ปนี้มีผูไดรับทุนทั้งส้ิน
จํานวน  68 ทุน ๆ ละ  2500 บาท  รวมเปนเงินทั้งส้ิน  170,000 บาท  เพื่อใหบุตรสมาชิก
นําไปใชประโยชนในดานการศึกษา ตอไป วันนี้มีสมาชิกมารวมรับทุนในการประชุมครั้งนี้ 
จํานวน  9  ราย   ซึ่งประธานฯ ไดกลาวแสดงความยินดีแกผูไดรับทุนการศึกษาทุกคน  และขอให
ผูที่ไดรับทุนทุกคนใชทุนที่ไดรับใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป
 - ประธานฯ แจงที่ประชุมวาการประชุมในวันนี้เปนประชุมของคณะกรรมการชุดที่ 60 
ซึง่มกีรรมการหมดวาระท้ังสิน้ จาํนวน 8 ทาน  ประกอบดวยประธานกรรมการ 1 ทาน และกรรมการ 
7 ทาน ซึ่งในวันนี้จะมีการเลือกประธานกรรมการ 1 ทาน และกรรมการ 7 ทาน ซึ่งจะอยูในวาระ
ถดัไป  การดําเนนิงานท่ีผานมาถือวาเปนไปดวยดีตองขอบคุณสมาชิกทกุคน  ปจจบุนัเรามีไลทกลุม
และมีสมาชิกหลายทานใหคําแนะนําและแสดงความคิดเห็นเขามา  ทุกขอความคณะกรรมการ
ไดอานท้ังหมดแตในการตอบคําถามกรรมการจะแบงหนาท่ีกัน โดยในการตอบคําถามก็จะมี
คณะกรรมการดานการประชาสมัพนัธ และแอดมนิเปนผูตอบ ทัง้นีค้ณะกรรมการจะนาํขอคดิเห็น 
ขอเสนอแนะมาพูดคุยกันและตอบคําถามในภาพรวม  ในการดําเนินงานปนี้เราติดภาวะวิกฤต 
Covid - 2019  และสหกรณก็ไดใหความชวยเหลือสมาชิกตามความจําเปน เชน การพักชําระหน้ี   
ทั้งนี้การดําเนินงานของสหกรณอยูภายใตการควบคุมของกรมสงเสริมสหกรณเปนนายทะเบียน
กํากับดูแลการ

/ดําเนินงาน...
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ดําเนินงานของสหกรณทั่วประเทศ   ในการดําเนินงานเราตองยึดหลักเกณฑทุกดาน เชน 

หลักธรรมาภิบาล อีกทั้งยังมีผูตรวจสอบกิจการเขามาตรวจสอบเปนประจําทุกเดือน  ซึ่งปนี้เราก็

สามารถผานวิกฤตทุกอยางมาได และปนี้เรามีกําไรจํานวน  168 ลาน  ลดลงจากปที่ผานมา

เนื่องจากเราลดดอกเบ้ียเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งสมาชิกที่กูสามัญจะเสียดอกเบี้ยลดลง

ตั้งแตตนป  และในสวนของการพักหนี้โควิดก็จะไดรับคืน ซึ่งในปนี้สหกรณก็ไดจัดสรรปนผล

อยางดีที่สุดเพื่อประโยชนของสมาชิกทุกทาน

 มติที่ประชุม.....รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2562

 - เลขานกุาร (นายสาํอางค  เยน็ฉํา่)  ไดเสนอรายงานการประชุมใหญสามญัประจาํป 2562 

ของคณะกรรมการดําเนินการ ฯ ชุดที่ 59  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ใหสมาชิกที่เขารวม

ประชุมใหญสามัญประจําป 2562  พิจารณารับรอง    

 มติที่ประชุม....รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2562  เมื่อวันที่  8 

พฤศจิกายน 2562 โดยไมมีผูใดขอแกไข

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง รับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน ประจําป 2563

 - ผูจัดการสหกรณฯ  (นางวิมลพรรณ   กุญแจทอง) รายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ 

ประจําป 2563  

  จํานวนสมาชิก  ณ วันที่  1 ตุลาคม  2562 8,445   ราย

    ลาออก      345   ราย

    เสียชีวิต      49   ราย

    ระหวางปมีสมาชิกเขาใหม   499   ราย

    สมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2563    8,550   ราย

  1. ฐานะการเงนิเปรยีบเทยีบของสหกรณฯ ในปทีแ่ลว และป 2563 มาเปรยีบเทียบกนั  

ซึ่งในป 2563  มีรายละเอียดประกอบดวย

   เงินสดและเงินฝากธนาคาร  เปนเงิน  95,095,311.78  บาท  

   เงินฝากและเงินลงทุนของสหกรณ  เปนเงิน  1,250,010,727.71  บาท  

   เงินใหกูยืมแกสมาชิกคงเหลือ  เปนเงิน  2,665,344,556  บาท  

   เงินใหสหกรณอื่นกูยืม สหกรณฯ สโมสรรถไฟ จํากัด  เปนเงิน  17,500,000  บาท

/เงินรับฝาก...
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   เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ  เปนเงิน  521,284,403.80 บาท
   ทุนเรือนหุนที่ชําระแลว  เปนเงิน  2,868,691,480 บาท
   ทุนสํารอง  เปนเงิน  385,902,890.53  บาท
   ทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบอื่น ๆ  เปนเงิน  1,016,178.44  บาท  
  ทุนดําเนินการทั้งหมด  เปนเงิน  3,986,641,358.32  บาท  
  กําไรสุทธิในป 2563 เปนเงิน 186,723,917.72  บาท ในปที่แลวสหกรณฯ  มีกําไรสุทธิ 
เปนเงิน 192,546,443.88 บาท  นอยกวาปที่แลว  เปนเงิน 5,822,526.16 บาท 

  2. เงินใหสหกรณอื่นกูยืม 
   เงนิใหกูแกสหกรณออมทรพัยอืน่ เปนเงิน 17,500,000 บาท เมือ่ปทีผ่านมาใหสหกรณ
สโมสรรถไฟ จํากัด กูเงิน 55,000,000  บาท  ชําระคืนระหวางป เปนเงิน 37,500,000 บาท 
ไดสงชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยมาโดยตลอดจนถึงปจจุบัน  ขณะนี้สหกรณ ฯ สโมสรรถไฟ จํากัด  
มีหนี้คงเหลือเปนเงิน  17,500,000  บาท

  3.  เงินฝากและเงินลงทุนของสหกรณ
   สหกรณ ฯ ไดนําเงินไปลงทุน ซึ่งจะมีรายละเอียดประกอบดวย เงินฝากประจําชุมนุม
สหกรณฯ ตาํรวจแหงชาต ิ เงนิฝากประจาํชุมนมุสหกรณ ฯ  แหงประเทศไทย จาํกดั เงินฝากประจาํ
สหกรณฯ วชิรพยาบาล   เงินฝากประจําสหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ  เงินฝากประจําชุมนุม
สหกรณกรงุเทพ เงนิฝากออมทรพัยพเิศษสหกรณฯ  กระทรวงมหาดไทย จาํกดั เงนิฝากออมทรัพย
พเิศษสหกรณออมทรพัย ธกส.  สลากออมสนิพเิศษ 3 ป สลากออมสนิพเิศษ 5 ป  สลากออมทรพัย 
ธ.ก.ส. 3 ป ตั๋วสัญญา ใชเงินชุมนุมสหกรณฯ แหงประเทศไทย จํากัด หุนชุมนุมสหกรณฯ  
แหงประเทศไทย จํากัด หุนชุมนุมสหกรณกรุงเทพ จํากัด รวมเปนเงิน 341,000,000 บาท 
การนําเงินไปลงทุนดังกลาว เนื่องจากการกูเงินของสมาชิกสหกรณฯ นอยลงทําใหเงินเหลือ
มีสภาพคลองมาก จึงตองนําไปฝากและลงทุนที่อื่น เพื่อจะไดดอกเบี้ยมาเปนเงินปนผลและ
เฉลี่ยคืนใหกับสมาชิกในปลายป

  4. การใชจายเงินงบประมาณในป 2563
   งบประมาณท่ีไดรบัจากท่ีประชุมใหญสามญัประจําป 2563 เปนเงิน 35,484,040 บาท  
ไดจายจรงิเปนเงนิ 33,845,683.57 บาท ใชจายต่ํากวางบประมาณทีไ่ดรบัเปนเงนิ 1,638,356.43  บาท

  5.  ทนุสาธารณประโยชน ไดไปทาํบุญรวมกจิกรรมตาง ๆ  เชน  ทนุการศกึษาประจาํป 2563  
มูลนิธิลูกประชาสงเคราะห ทุนการศึกษาประจําป 2563 บุตรของสมาชิกสหกรณ ถวายผาพระ
กฐินพระราชทานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ถวายผาพระกฐิน
พระราชทานของกรมพัฒนาสังคมฯ   ถวายผาพระกฐินพระราชทานของสํานกังานปลดักระทรวงฯ  
สนับสนุนของรางวัล

/กิจการรม...
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กิจกรรมงานกาชาด ประจําป 2563 สนับสนุนการจัดแขงขันโบวลิ่งการกุศลสมาคมคลังปญญา  

และสนบัสนนุบตัรคอนเสริตการกศุล -- สมาคมผูสงูอาย ุ รวมเปนเงนิ  401,000 บาท  และกจิกรรม

การกุศลอื่น ๆ อีกเปนเงิน 13,500 บาท

  6. การใหความชวยเหลือผูคํ้าประกันเงินกูสามัญ เนื่องจากตองมารับภาระของสมาชิก

ที่กูเงิน ที่เสยีชีวิต  หรือไมสามารถมาชําระหนี้จํานวน 15 ราย เปนเงิน 498,198 บาท

  7. จายเงินสวัสดิการสงเคราะห สหกรณฯ ไดชวยเหลือเงินสวัสดิการสงเคราะห

สาํหรับสมาชิก  คูสมรส  บดิามารดา  และบุตรท่ีถงึแกกรรมรวม  279  ราย  เปนเงิน  3,377,500 บาท 

ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม 

  8. ชวยเหลือสมาชิกที่ประสบอัคคีภัย / Covid จํานวน 3 ราย  เปนเงิน 12,500 บาท

   ผลการดาํเนนิงานสหกรณฯ เปนกราฟแสดงการดําเนนิงานของสหกรณฯ แบบคอยเปน

คอยไป ไมนาํเงินไปเสีย่งภยักบัทีจ่ะเปนอนัตรายกบัสหกรณฯ จะเห็นวาในกราฟความเจรญิเตบิโต

กค็อย ๆ  สงูขึน้เปนลาํดบัท่ีมัน่คง พรอมกับเปนสหกรณทีไ่ดมาตรฐานดีเลศิมาทุกป การดําเนินงาน

ประจําป 2563  สมาชิกไดทราบรายละเอียดแลว ซึ่งสหกรณฯ ไดดําเนินงานอยางรอบคอบ มั่นคง 

ปลอดภัยตลอดมา      

    ไมมีสมาชิกทานใดจะสอบถามผลการดําเนินงานของสหกรณฯ ที่ผานมาในป 2563

 มติที่ประชุม....รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง รับทราบรายงานของผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ ฯ ประจําป 2563

 - ประธาน แจงที่ประชุมวา ตามท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ไดเลือกต้ัง

นายกําพล สิทธิพันธ เปนผู ตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย จํากัด ประจําป 2563 และส้ินสุดปบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

จงึขออนญุาตเรยีนเชญิผูตรวจสอบกจิการ เปนผูชีแ้จงผลการตรวจสอบการบรหิารงานของสหกรณฯ 

ใหที่ประชุมไดทราบ 

 - ผูตรวจสอบกิจการ (นายกําพล สิทธิพันธ) ไดกลาวขอบคุณประธานฯ กรรมการและ

สมาชกิ  ทีใ่หเกยีรติเปนผูตรวจสอบกจิการของสหกรณ  สาํหรับปทางบญัชสีิน้สุดวนัท่ี 30  กนัยายน  

2563 ในรอบปที่ผานมาสหกรณดําเนินกิจการเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในขอบังคับ 

ระเบียบ และมติของท่ีประชุม ตลอดจนแผนงานตาง ๆ   ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบ

การประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

 มติที่ประชุม.....รับทราบรายงานของผูตรวจสอบกิจการประจําป 2563

/ระเบียบวาระที่ 5...
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ระเบียบวาระที่  5  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2563 
 - ประธานฯ  เสนอท่ีประชมุวา  ตามท่ีกรมตรวจบัญชสีหกรณ  ไดแตงตัง้ นางจารณุ ี ศภุกาญจน  
เปนผูสอบบัญชีมาทําการตรวจสอบบัญชี  และงบการเงินตาง ๆ ของสหกรณฯ  ประจําป 2563  
ซึง่ไดดาํเนนิการตรวจสอบเสรจ็เรยีบรอยแลว  และใหการรบัรองงบการเงนิไวเปนหลกัฐานถกูตอง  
จึงขอเรียนเชิญผูสอบบัญชีรับอนุญาตชี้แจงรายละเอียดใหสมาชิกทราบ  เพื่อพิจารณาอนุมัติงบ
การเงินของสหกรณ ฯ ตอไป
 - นางจารณุ ี ศภุกาญจน  ไดกลาวขอบคณุประธานกรรมการและสมาชกิทกุคน และขอรายงาน
การตรวจสอบบัญช ีซึง่ในเอกสารท่ีปรากฏประกอบการประชุมจะเปนหนังสอืทีท่างสหกรณ ทาํถึง
ผูตรวจสอบบญัช ีเพือ่ใหผูสอบบญัชมีัน่ใจวาเอกสารหลกัฐานของสหกรณไดมกีารจดัทํา  และบันทกึ
ตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด  จึงขอเสนองบการเงินประจําป 2563  ประกอบดวย
รายงานของผูสอบบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด โดยสรุป ดังนี้
 1)  งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
   สินทรัพยรวม       3,986,641,358.32 บาท
       หนี้สินรวม       544,306,891.63 บาท
       ทุนของสหกรณ      3,442,334,466.69 บาท
 2)  งบกําไรขาดทุน
   รายได         209,368,977.38 บาท
   รายไดอื่น        1,097,519.51 บาท
   คาใชจายในการดําเนินงาน     23,742,579.17 บาท
   กําไรสุทธิ        186,723,917.72  บาท 
 3)  งบกระแสเงินสด
   เงินสดสุทธิที่ได (ใชไปใน)  กิจกรรมดําเนินงาน    273,807,183.26 บาท
   เงินสดสุทธิที่ไดมา (ใชไปใน)  กิจกรรมลงทุน   463,623.00 บาท
   เงินสดสุทธิที่ไดมา (ใชไปใน)  กิจกรรมจัดหาเงิน   103,148,709.22 บาท
   เงินสด ณ วันสิ้นป                1,031,106,039.49 บาท
   รายละเอยีดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม  

 มติที่ประชุม.....อนุมัติงบการเงินของสหกรณออมทรัพยฯ ประจําป 2563 ทั้งนี้ ประธานฯ 
ไดรายงานท่ีประชุมทราบเก่ียวกับสหกรณออมทรัพยสโมสรรถไฟท่ีกูเงินจากสหกรณออมทรัพย  พม. 
ตั้งแต ป 2555 - 2560 รวม 7 สัญญา เปนเงิน 490  ลานบาท สหกรณฯ ไดรับดอกเบ้ียมาทั้งส้ิน 
42.94 ลานบาท ปจจบุนัเหลอื 2 สัญญา ซึง่จะครบกําหนดในเดือนมกราคม และเดือนพฤษภาคม  2564

/ระเบียบวาระที่ 6...
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ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่อง พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2563 
 - ประธานฯ  เสนอที่ประชุมวาจากผลการตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
ประจําป 2563 สหกรณฯ  มีกําไรสุทธิทั้งสิ้น  186,723,917.72 บาท นั้น คณะกรรมการฯ 
ไดพิจารณาแลว  เห็นสมควรจัดสรรกําไรสุทธิใหเปนไปตามขอบังคับ ดังนี้.-
  1. ทุนสํารองไมนอยกวา 10 %  ของกําไรสุทธิ เปนเงิน  18,677,138.72 บาท
 2. เงินบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยรอยละ 1 ของกําไรสุทธิ  
          แตไมเกิน 30,000 บาท   เปนเงิน  30,000.00 บาท
 3. เงินปนผลรอยละ  5.30  แหงคาหุนที่ชําระแลวของสมาชิกแตละคนโดยคิด
         ใหตามสวนระยะเวลา   เปนเงิน  147,788,028.00 บาท
 4. เงินเฉลี่ยคืนรอยละ 7.25  ของดอกเบ้ียเงินกูทุกประเภท                               
           เปนเงิน  11,923,151.00  บาท
 5. โบนัสกรรมการ 15 คน    เปนเงิน  1,180,000.00 บาท
  (ป 2561 กรรมการ 14 คน) และโบนัสเจาหนาที่ 21 คน รวมไมเกินรอยละ 10 
  ของกําไรสุทธิ     เปนเงิน  2,173,600.00 บาท
 6. ทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10  ของกําไรสุทธิ
            เปนเงิน  400,000.00 บาท
 7. ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกไมเกินรอยละ 10  ของกําไรสุทธิ
           เปนเงิน  3,500,000.00 บาท
 8. ทุนสะสมสําหรับจัดตั้งสํานักงานไมเกินรอยละ 10  ของกําไรสุทธิ
           เปนเงิน  552,000.00 บาท
 9. ทุนชวยเหลือสมาชิกผูคํ้าประกันฯ ไมเกินรอยละ 10  ของกําไรสทุธิ
           เปนเงิน  500,000.00 บาท
 จึงเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติใหจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2563

 มติที่ประชุม.....อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2563  ตามเสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําป 2564
 - ผูจัดการสหกรณฯ (นางวิมลพรรณ กุญแจทอง) เสนอที่ประชุมวา  ตามขอบังคับ
ของสหกรณ ขอ 50 (7) กําหนดใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจาย
ประจําปของสหกรณฯ สําหรับป 2564 คณะกรรมการดําเนินการฯ ขอเสนอแผนงานและ
งบประมาณรายจายท่ีจัดทําข้ึน ยึดหลักประหยัด และความเปนไปไดตามความจําเปนตองจาย  
เปนเงินทั้งสิ้น 38,147,600.00 บาท ซึ่งเพิ่มจากป 2563 เปนเงิน 2,663,560 บาท รายละเอียด
ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม  

/รายการ...
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สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จํากัด
รายงานกิจการประจําป� 2564

รายการ
 

ป 2562
(บาท)

ป 2563
(บาท)

+ เพิ่ม
-  ลด

1. หมวดเงินเดือน 11,000,000.00 10,800,000.00 -200,000.00

2. หมวดคาตอบแทน 1,320,000.00 1,340,000.00 +20,000.00

3. หมวดคาใชจาย 23,069,340.00 23,220,600.00  +151,260.00

4. หมวดครุภัณฑ 94,700.00 2,787,000.00 + 2,692,300.00

รวม 35,484,040.00 38,147,600.00 +2,663,560.00

 ในป 2563 นี ้ สหกรณ ฯ ไดจดัทําประมาณการรายรับ - รายจายประจําป 2564 ใหทีป่ระชมุ

ไดทราบ ประกอบดวย

  ประมาณการรายรับ
  รายไดดอกเบี้ยและการลงทุน
ดอกเบี้ยจากการใหสมาชิกกู 178,788,978.05 185,000,000.00
ดอกเบี้ยจากการใหสหกรณอื่นกู 1,798,196.26 252,564.76
ดอกเบี้ยเงินฝาก  25,826,026.37  25,000,000.00        
ผลตอบแทนจากการลงทุน 12,994,504.10 13,000,000.00

  รายไดที่ไมใชดอกเบี้ย  
คาธรรมเนียมแรกเขา 49,900.00 55,000.00
รายไดอื่น   1,047,619.51 1,200,000.00                          
 รวมประมาณการรายรับ  220,505,224.29  224,507,564.76

  ประมาณการรายจาย    
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากจากสมาชิก 10,547,373.50 11,000,000.00
หนี้สงสัยจะสูญ  189,197.30 30,000.00
คาใชจายในการดําเนินงาน 23,044,735.77 24,060,600.00
 รวมประมาณการรายจาย (ไมรวมครภุณัฑ) 33,781,306.57 35,360,600.00
  กําไรสุทธิ 186,723,917.72 189,146,964.76

รายการ
ป 2563 ป 2564

รับ - จาย จริง ประมาณการ

  /มติที่ประชุม...
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 มติที่ประชุม.....อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําป 2564 ของสหกรณฯ

เปนเงินทั้งสิ้น 38,147,600 บาท ตามเสนอ และรับทราบการจัดทําประมาณการรายรับ - รายจาย

ประจําป 2564

ระเบียบวาระท่ี  8 เรือ่ง พจิารณากําหนดวงเงินซ่ึงสหกรณอาจกูยมืหรือการค้ําประกัน ประจําป 2564

 - ประธานฯ  เสนอที่ประชุมวา  ตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพฒันา

สงัคมและความมัน่คงของมนษุย จาํกดั ขอ 17 วงเงนิกูยมืหรอืการคํา้ประกนั  ทีป่ระชมุใหญอาจกาํหนด

วงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกันสําหรับปหนึ่ง ๆ  ไวตามความจําเปนและเหมาะสมแกการดําเนินงาน

วงเงินซึง่กําหนดดังวานีต้องไดรบัความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ซึง่ในป  2563 ไดกาํหนด

วงเงนิกูยมืไวไมเกนิ 100 ลานบาท แตเนือ่งจากสหกรณฯ มสีภาพคลองจงึไมไดกูยมืเงินจากสถาบนั

การเงินภายนอกตามที่ไดขออนุมัติไว สําหรับป 2564 คณะกรรมการดําเนินการฯ  พิจารณาแลว

เห็นสมควรกําหนดวงเงินกูยืมไว 100 ลานบาท เชนเดียวกับปที่แลวจึงขอเสนอตอที่ประชุมใหญ

ขออนุมัติกําหนดวงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกัน ป 2564 เปนเงิน 100  ลานบาท

 มติที่ประชุม...... อนุมัติใหกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณฯ อาจกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน

ประจําป 2564 ในวงเงิน 100 ลานบาท  

ระเบียบวาระท่ี 9 เรื่อง  อนุมัติหลักการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ ประจําป 2563

 - ประธานฯ เสนอที่ประชุมวา ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 

เรื่องขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 

กําหนดวาเงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนไดดังตอไปนี้

    (1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก

        (2) ตั๋วแลกเงินท่ีธนาคารเปนผู รับรอง สลักหลังหรืออาวัล หรือตั๋วสัญญา

ใชเงินที่ธนาคารเปนผูสลักหลังหรืออาวัล โดยไมมีขอจํากัดความรับผิด

    (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซ่ึงมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก

    (4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัท

เครดิตฟองซิเอร ซึ่งสถาบันคุมครองเงินฝากประกันการชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ย

    (5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผู ออกภายใตโครงการ

แปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย ที่ได รับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ 

เพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นไดรับการ

จัดอันดับความนาเช่ือถือ ตั้งแตระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

/(6) หุนกู...
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   (6) หุนกูทีม่หีลกัประกนั  หรอืหุนกูไมดอยสทิธ ิ  ทีไ่ดรบัการจดัอนัดับความนาเชือ่ถอื 
ตัง้แตระดบั A- ขึน้ไป จากบรษิทัจดัอนัดบัความนาเชือ่ถือท่ีไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
     (7) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดต้ังขึ้น โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตร ีและอยูในการกํากบัดแูลของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยและตลาดหลักทรพัย 
   การนําเงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ (7)  รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของสหกรณ
และตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดําเนินการได
   วนัสิน้ปบญัชีสหกรณ มทีนุสาํรอง จาํนวน 385 ลานบาท รวมกบัวงเงินจากการจดัสรร
ป  2564 จํานวน 18 ลานบาท รวมเปนเงิน 403 ลานบาท
   จึงขออนุมัติหลักการในการฝากหรือลงทุนของสหกรณในป 2564  ตามประกาศ
ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติดังกลาว

 มตทิีป่ระชมุ........อนมุตัใิหสหกรณนาํเงนิไปฝากหรอืลงทนุตามประกาศของคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ  เรื่องขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ.2558 
โดยการนําเงินไปฝาก หรือลงทุนตามขอ (7)  รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของสหกรณ ป 2563 
สหกรณสามารถนําเงินไปฝากหรือลงทุนไดไมเกินจํานวน 403 ลานบาท

ระเบียบวาระท่ี 10 เรือ่ง  พจิารณาเลอืกตัง้ผูตรวจสอบกจิการ และกาํหนดคาตอบแทนประจาํป  2564
 - ประธานฯ เสนอที่ประชุมวา ตามขอบังคับสหกรณฯ ขอ 78 กําหนดใหที่ประชุมใหญ 
ทําการเลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่มีคุณวุฒิ ความรูความสามารถในดานธุรกิจการเงิน
การบัญชี  เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณประจําป จํานวนไมเกิน 5 คน หรือหนึ่งนิติบุคคล  
และขอบังคับสหกรณฯ ขอ 79 ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลาหนึ่งปทางบัญชี
สหกรณถาเม่ือครบกาํหนดเวลาแลวยงัไมมกีารเลอืกต้ังผูตรวจสอบกจิการคนใหม  กใ็หผูตรวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน
  สําหรับป 2564 นี้ มีผูสมัครเปนผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2564 จํานวน 2 ราย ดังนี้ 
  1. นายกําพล สิทธิพันธ เสนอคาธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ 
   เดือนละ 16,000 บาท  
  2. นางวันทิพย  ทิศายุกตะนันท  โดยเสนอคาธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ
   เดือนละ 17,000 บาท  
  โดยในป 2563 ที่ผานมา  ผูตรวจสอบกิจการ (นายกําพล สิทธิพันธ)ไดดําเนินการ
ตามภารกิจที่เสนอ จนเกิดผลดีแกสหกรณฯ ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ ไดพิจารณา
ขอมูลที่ผูตรวจสอบเสนอการตรวจสอบกิจการ จึงเห็นสมควรนําเสนอชื่อ นายกําพล  สิทธิพันธ 
เปนผูตรวจสอบ

/กิจการสหกรณ...
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กิจการสหกรณฯ ประจําป 2564  โดยใหได รับค าตอบแทนเดือนละ 16,000 บาท 
และให  นางวันทิพย  ทิศายุกตะนันท  เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ  สํารอง
 มติที่ประชุม.......เห็นชอบให นายกําพล สิทธิพันธ  เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ  
ประจาํป 2564 โดยใหไดรบัคาตอบแทนเดือนละ 16,000 บาท และให นางวนัทพิย  ทศิายกุตะนนัท  
เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ  สํารอง

ระเบียบวาระท่ี 11  เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนเปนผูสอบบัญชี และกําหนด
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี  ประจําป 2564
 - ประธาน ฯ  เสนอที่ประชุมวา  กรมตรวจบัญชีสหกรณ โดยนายทะเบียนสหกรณ ไดแจง
ใหสหกรณขนาดใหญ และการเงินมัน่คงท่ีมทีนุดาํเนนิงานตัง้แต  50  ลานบาท ขึน้ไป  สามารถใหผู
สอบบัญชีเอกชน หรือผูชํานาญงานตรวจบัญชีสหกรณที่ขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีสหกรณเขา
ดําเนินการตรวจบัญชีแทนได โดยใหสหกรณสรรหาผูสอบบัญชีภาคเอกชนไมนอยกวา  2 ราย ขึ้น
ไป และนําขอมูลการเสนอบริการของผูสอบบัญชี เสนอตอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาคัดเลือก
  ซึ่งในป 2564 มีผูเสนอใหบริการสอบบัญชี จํานวน  2 ราย  คือ
  1. บริษัท ธนสาร การบัญชี จํากัด ขอเสนอผูสอบบัญชีในสังกัดสํานักงานสอบบัญชี 
ดังน้ี    
   -  ผูสอบบัญชหีลกั  นางจารุณ ี ศภุกาญจน  เลขทะเบียนผูสอบบัญชรีบัอนุญาต  4424  
   -  ผูสอบบญัชสีาํรอง  นายรัตนะชยั  ดาํเนนิสวสัดิ ์ เลขทะเบียนผูสอบบญัชรีบัอนุญาต 4897 
โดยคิดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ  เปนเงิน  90,000.-  บาท  (เกาหมื่นบาทถวน) 
  2. บริษัท  เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี  จํากัด  ขอเสนอผูสอบบัญชีในสังกัดสํานักงานสอบ
บัญชี  ดังนี้
   -  นายอาภรกร เทศพนัธ ผูสอบบัญชเีลขท่ี 5282 เปนผูสอบบญัชลีาํดบัที ่1
   -  นางศริเิพชร สนุทรวภิาต ผูสอบบญัชเีลขที ่8338 เปนผูสอบบญัชลีาํดบัท่ี 2
โดยเสนอคาธรรมเนียมการตรวจสอบ 100,000.- บาท  (หนึ่งแสนบาทถวน)
 การเสนอใหบรกิารคณะกรรมการดําเนินการ ฯ เหน็สมควรเสนอบริษทั ธนสาร การบญัช ีจาํกดั 
โดย  นางจารุณี  ศภุกาญจน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เปนผูสอบบัญชีหลัก  และมีนายรัตนะชัย  
ดําเนินสวัสดิ์   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  เปนผูสอบบัญชีสํารอง โดยคิดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี 
เปนเงิน 90,000 บาท เนื่องจากในป 2563 บริษัท ธนสาร การบัญชี จํากัด ไดทําการตรวจบัญชี
ทุกประเภทอยางละเอียดครบถวนถูกตอง ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด พรอมทั้งมี
ความชํานาญในระบบงาน จึงห็นสมควรคัดเลือกบรษิัท ธนสาร การบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของสหกรณฯ

/มติที่ประชุม...
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 มติที่ประชุม........เห็นชอบใหบริษัท ธนสาร การบัญชี จํากัดโดย  นางจารุณี  ศุภกาญจน  
ผูสอบบัญชีหลัก  เลขที่ 4424  และมี นายรัตนะชัย  ดําเนินสวัสด์ิ  เลขที่ 4897 เปนผูสอบบัญชี
สํารอง ประจําป 2564 โดยคิดคาธรรมเนียมการสอบบัญชีเปนเงิน 90,000  บาท 

ระเบียบวาระที ่12 เรือ่ง การเลอืกตัง้คณะกรรมการดําเนนิการสหกรณออมทรัพยฯ ประจาํป 2564
 - ประธานฯ  เสนอที่ประชุมวาเนื่องจากประธานกรรมการ ฯ (นายเลิศปญญา บูรณบัณฑิต) 
และคณะกรรมการ พนวาระจึงตองมีการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ  ดังนี้  
  12.1  การเลือกประธานกรรมการฯ ซึง่จะตองมกีารเสนอช่ือในท่ีประชุมใหญพรอมมกีาร
ลงมตเิลอืกประธานฯ ทัง้นี ้สมาชกิไดเสนอชือ่ นางขวญัเมอืง  บวรอศัวกลุ  ขึน้ดํารงตาํแหนงประธาน
กรรมการฯ โดยไมมีสมาชิกเสนอชื่อบุคคลอื่นเขารับการคัดเลือกประธานกรรมการฯ
 มติที่ประชุม.....ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให นางขวัญเมือง  บวรอัศวกุล  ไดรับการคัดเลือก
ใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการฯ 
  12.2  ประธานฯ  เสนอที่ประชุมวา  ตองมีการเลือกตั้งคณะกรรมการฯ  ซึ่งเปนไปตาม
ขอบังคับสหกรณฯ ขอ 53 กําหนดวา “คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีวาระอยูในตําแหนง
คราวละสองปนับแตวันเลือกต้ัง ในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบหน่ึงปนับแตวันเลือกต้ังใหกรรมการ
ดาํเนนิการสหกรณออกจากตาํแหนงเปนจาํนวนหนึง่ในสองของกรรมการดาํเนนิการสหกรณทัง้หมด
โดยวิธีจับสลาก (ถามีเศษใหปดข้ึน) และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระในปตอไปให
กรรมการดําเนินการที่อยูในตําแหนงจนครบวาระ หรือ อยูนานที่สุด  ออกจากตําแหนงสลับกันไป
ทุก ๆ ป  เมื่อครบกําหนดแลว  หากยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหมก็ให
คณะกรรมการดําเนินการชุดเดิมรักษาการไป จน กวาจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดใหม แตตองไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปทางบัญชีสหกรณ กรรมการดําเนินการ
สหกรณซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังซ้ําอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน” 
ผูไดคะแนนสูงลําดับ 1 ถึง 7 เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางลง ซึ่งในป 
2563 ประธานกรรมการดําเนินการ ไดพนวาระ ที่ประชุมจึงเลือกประธานกรรมการดําเนินการ
ทานใหมขึ้นดํารงตําแหนงแทน และถาประธานกรรมการดําเนินการทานใหม เปนผูสมัครคัดเลือก
กรรมการสหกรณ และไดรับคัดเลือกเปนผูที่ไดคะแนนลําดับ 1-7 มีผลใหผูที่ไดคะแนนลําดับที่ 8 
ไดรบัคัดเลอืกเขาเปนคณะกรรมการดําเนนิการฯ เพ่ิมอกี 1 คน โดยมผีูไดรบัคดัเลือกตามลาํดบัดงันี้
 ลําดับที่  1  นางขวญัเมือง บวรอัศวกุล หมายเลข   5  ไดคะแนน   3,601
 ลําดับที่   2  น.ส.แรมรุง วรวัธ  หมายเลข   13 ไดคะแนน   3,219
 ลําดับที่  3  นายพิสิฐ พูลพิพัฒน หมายเลข   7  ไดคะแนน   2,972
 ลําดับที่  4  นายชูรินทร ขวัญทอง หมายเลข   9  ไดคะแนน   2,496

/ลําดับที่...
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 ลําดับที่   5  นางภรณี คําโทน   หมายเลข 19 ไดคะแนน   2,408

 ลําดับที   6  นายสําอางค เย็นฉํ่า   หมายเลข    21 ไดคะแนน   2,138

 ลําดับที   7  น.ส.จารุวรรณ เชิงชาญวิชญ  หมายแลข   11 ไดคะแนน   2,094

 ลําดับที   8  นายศราวุธ มูลโพธิ์   หมายแลข   15 ไดคะแนน   2,054

 ลําดับที   9  นายภูศักดิ์ ธรรมศาล  หมายแลข    3 ไดคะแนน   1,950

 ลําดับที่ 10  นายเอกพล คงสมุทร  หมายเลข    1 ไดคะแนน   1,817

 ลําดับที่  11  นายวินัย เกงสุวรรณ  หมายเลข    16 ไดคะแนน   1,797

 ลําดับที่  12  น.ส.วัลยลิกา สรรเสริญชูโชติ หมายเลข    4 ไดคะแนน   1,617

 ลําดับที่  13  นายสุรพล จันทราช  หมายเลข    12 ไดคะแนน   1,604

 ลําดับที่  14  นายแฉลม ทองเกลา  หมายเลข    2 ไดคะแนน   1,584

 ลําดับที่  15  นายศตธรรม เรืองรอง  หมายเลข    6 ไดคะแนน   1,513

 ลําดับที่  16  นางอภิญญา ชมภูมาศ  หมายเลข    10 ไดคะแนน   1,362

 ลําดับที่  17  น.ส.นงลักษณ ยะสูงเนิน  หมายเลข    8 ไดคะแนน   1,249

 ลําดับที่  18  นายอภิเชษฐ ปานจรัตน  หมายเลข    18 ไดคะแนน   1,006

 ลําดับที 19  นายเจริญ ถาปนะกุล  หมายแลข  20 ไดคะแนน     762

 ลําดับที  20 นายบุญเหลือ ชอบศิลป  หมายแลข 14 ไดคะแนน     554

 ลําดับที่  21  นายเทวฤทธ์ิ ชาตรีนันท   หมายแลข 17 ไดคะแนน     535

 มติที่ประชุม....เห็นชอบผลการนับคะแนนขางตน โดยผูสมัครที่มีผลคะแนนลําดับที่ 1- 8

ไดรับการเลือกต้ังเปนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ฯ  แทนตําแหนงท่ีวาง  ดังนี้.- 

 1.  นางขวัญเมือง  บวรอัศวกุล  หมายเลข   5 

 2.  น.ส.แรมรุง   วรวัธ   หมายเลข   13

 3.  นายพิสิฐ           พูนพิพัฒน  หมายเลข   7 

 4.  นายชูรินทร        ขวัญทอง  หมายเลข   9 

 5.  นางภรณี           คําโทน  หมายเลข   19 

 6.  นายสําอางค   เย็นฉํ่า  หมายเลข   21  

 7.  น.ส.จารุวรรณ  เชิงชาญวิชญ  หมายแลข  11 

 8.  นายศราวุธ   มูลโพธิ์  หมายแลข  15 

/คณะกรรมการ...
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 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย จํากัด ประจําป 2564   ชุดที่   61  จํานวน 15 คน ดํารงตําแหนงตามวาระดังนี้
 1)  นางขวัญเมือง  บวรอัศวกุล ประธานกรรมการ  วาระที่ 1 ปที่ 1
 2)  นางสาวแรมรุง วรวัธ  รองประธานกรรมการ วาระที่ 1 ปที่ 1 
 3)  นายชูรินทร   ขวัญทอง รองประธานกรรมการ วาระที่ 1 ปที่ 1
 4)  นายธํารง    ธวัชวะชุม กรรมการ   วาระที่ 2 ปที่ 2
 5)  นายเจริญ   อยูคุมญาติ กรรมการ   วาระที่ 2 ปที่ 2
 6)  นายอุเทน   ชนะกุล  กรรมการ   วาระที่ 1 ปที่ 2
 7)  นายสุเมธ    ทรายแกว กรรมการ   วาระที่ 1 ปที่ 2
 8)  นางกันตา   ดีเติม  กรรมการ   วาระที่ 1 ปที่ 2
 9)  นายไพบูลย   นาคเจือ กรรมการ   วาระที่ 1 ปที่ 2
 10)  นางภรณี   คําโทน  กรรมการ   วาระที่ 2 ปที่ 1 
 11)  นายพิสิฐ   พูลพิพัฒน กรรมการ   วาระที่ 1 ปที่ 1                        
 12)  น.ส.จารุวรรณ เชิงชาญวิชญ กรรมการ   วาระที่ 1 ปที่ 1
 13)  นายศราวุธ   มูลโพธิ์  กรรมการ   วาระที่ 1 ปที่ 1
 14)  นายกันตพงศ รังษีสวาง กรรมการและเหรัญญิก วาระที่ 2 ปที่ 2       
 15)  นายสําอางค  เย็นฉํ่า  กรรมการและเลขานุการ   วาระที่ 2 ปที่ 1         

ระเบียบวาระที่ 13   เรื่องอื่น ๆ 
 13.1  เรื่อง การมอบทุนสงเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจําป 2563
   - ประธานฯ รายงานที่ประชุมวา คณะกรรมการดําเนินการ ฯ ไดมีมติมอบทุนสงเสริม
การศึกษาของบุตรสมาชิกประจําป 2563 สําหรับสมาชิกผูยื่นขอรับทุนใหแกบุตรท่ีกําลังศึกษา
ชัน้มธัยมศึกษาเทอมตนทีผ่านหลกัเกณฑตามประกาศของสหกรณฯ จาํนวน 68 ทนุ ๆ ละ 2,500 บาท  
และในวนันีไ้ดมอบทนุสงเสรมิการศกึษาของบตุรสมาชกิ ประจาํป  2563  จาํนวน  9  ราย  เรยีบรอย
แลว สวนที่เหลือสหกรณฯ จะโอนเขาบัญชีของสมาชิก
 มติที่ประชุม....รับทราบ
 13.2 เรื่อง เงินรางวัลสมนาคุณสมาชิกสหกรณฯ และเงินรางวัลพิเศษสําหรับผู เขา
รวมประชุมใหญสามัญประจําป 2563      
   - ประธาน ฯ  แจงทีป่ระชุมวา คณะกรรมการฯ ไดกาํหนดรางวัลสมนาคุณใหแกสมาชิก
ที่เขารวมประชุมใหญสามัญประจําป  2563  โดยการจับฉลากจากสมาชิกทุกคนที่ไดเขียนชื่อใสไว
ในตูที่สหกรณจัดไวตอนลงทะเบียนเขาประชุมใหญสามัญ  โดยรางวัลทั้งส้ินไดแก

/1.เงินรางวัล...
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 1. เงินรางวัลจํานวน  3,000 บาท  2 รางวัล  รวมเปนเงิน   6,000 บาท  

 2. เงินรางวัลจํานวน  2,000 บาท  2 รางวัล  รวมเปนเงิน   4,000 บาท   

 3. เงินรางวัลจํานวน  1,000 บาท 15 รางวัล รวมเปนเงิน 15,000 บาท           

 สําหรับเงินรางวัลสมนาคุณใหกับสมาชิกทั่วประเทศ เปนเงินรางวัล ๆ ละ 3,000 บาท  

2  รางวัล  และรางวัล ๆ ละ 2,000 บาท 10 รางวัล  และรางวัล ๆ ละ 1,000 บาท  14  รางวลั  

รวมเปนเงิน 40,000 บาท  โดยการจับสลากในระบบสุม Random รายชื่อออนไลน  ซึ่งสหกรณฯ 

จะไดประสานไปยังหนวยงานที่สมาชิกสังกัด  ขอเลขที่บัญชีธนาคารเพ่ือจะไดโอนเงินรางวัลใหตอ

ไป   

 เลิกประชุมเวลา  16.40  น.  

(ลงชื่อ) เลิศปญญา  บูรณบัณฑิต ประธานกรรมการ

 (นายเลิศปญญา  บูรณบัณฑิต)

 (ลงชื่อ) สําอางค   เย็นฉํ่า กรรมการและเลขานุการ

 (นายสําอางค  เย็นฉํ่า)

                                                                       

 (ลงชื่อ) จันทรเพญ็  ไทยวร ผูจดรายงานการประชุม

 (นางจันทรเพ็ญ  ไทยวร)
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ระเบียบวาระท่ี 3
เรื่อง  รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป� 2564

 ในรอบปทีผ่านมาการดําเนินงานของ สหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย  จํากัด โดยการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 61  ไดบริหารงาน
สหกรณฯ ตามขอบงัคบั ระเบียบ มตขิองท่ีประชุมใหญซึง่ยดึหลกับรหิารตามหลักการสหกรณ และ
หลกัธรรมาภบิาลทีเ่นนการมสีวนรวม ยดึหลกัความโปรงใส หลกันติธิรรม และการชวยเหลอืเกือ้กลู
กนัระหวางสมาชกิ โดยคาํนงึถงึผลประโยชนของสมาชกิโดยรวมเปนสําคญั คณะกรรมการดาํเนนิการ 
สหกรณฯ ชุดท่ี 61 ไดบริหารงานครบรอบปบัญชีแลว จึงขอเสนอผลการดําเนินงานของสหกรณฯ 
ใหที่ประชุมใหญรับทราบดังนี้

จํานวนสมาชิก       

 สมาชิก ณ วันที่ 1 ต.ค. 63    8,550   ราย  

 ลาออก    346   ราย  

 เสียชีวิต    56   ราย

 ระหวางปมีสมาชิกเขาใหม    326   ราย  

 สมาชิก ณ วันที่ 30 ก.ย.64    8,474   ราย  

1. ฐานะการเงินเปรียบเทียบ  ป 2563 (บาท)       ป 2564 (บาท)  +  เพิ่ม  -  ลด (บาท)
 1.1  เงินสดและเงินฝากธนาคาร  95,095,311.78  108,832,670.37 +  13,737,358.59 

 1.2  เงินฝากและเงินลงทุนของสหกรณ   1,250,010,727.71  1,410,783,000.80 +  160,772,273.09 

    1.3  เงินใหกูยืมแกสมาชิกคงเหลือ  2,665,344,556.0  2,566,589,826.00 -  98,754,730.00 

    1.4  เงินใหสหกรณอื่นกูยืม  17,500,000.00  - -  17,500,000.00 

    1.5  เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ  521,284,403.80  523,690,750.62 +  2,406,346.82 

    1.6  ทุนเรือนหุนที่ชําระแลว  2,868,691,480.00  2,926,305,580.0 +  57,614,100.00 

    1.7  ทุนสํารอง  385,902,890.53  404,580,029.25  +  18,677,138.72 

    1.8  ทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบอื่น ๆ  1,016,178.44  1,695,304.44 +  679,126.00 

    1.9  ทุนดําเนินการท้ังหมด  3,986,641,358.32  4,046,654,160.46 +  60,012,802.14 

    1.10  กําไรสุทธิ  186,723,917.72  174,783,630.86 -  11,940,286.86
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2. เงินใหสหกรณอื่นกูยืม       

 - เงินใหกูแกสหกรณออมทรัพยอื่น 17,500,000  บาท ปกอน 17,500,000  บาท ลดลง 17,500,000.00 บาท  

    สอ.สโมสรรถไฟ    

 ลูกหนี้เงินกูยกมาตนป    17,500,000.00

 หัก ชําระคืนระหวางป    17,500,000.00

 ลูกหนี้คงเหลือส้ินป    -       

       

3. เงินฝากและเงินลงทุนของสหกรณ  ตนป  ระหวางป   ปลายป
 เงินฝากประจํา ชสอ.ตํารวจแหงชาติ  190,000,000.00  -   190,000,000.00 

           เงินฝากประจํา ชสอ.แหงประเทศไทย  220,000,000.00  (30,000,000)    190,000,000.00 

           เงินฝากประจํา สอ.วชิรพยาบาล  220,000,000.00  (170,000,000)   50,000,000.00 

           เงินฝากประจํา สอ.ตํารวจแหงชาติ  100,000,000.00  100,000,000.00   200,000,000.00 

           เงินฝากประจําชุมนุมสหกรณกรุงเทพ  50,000,000.00    140,000,000.00     190,000,000.00 

           เงินฝากออมทรัพยพิเศษ สอ.ก.มหาดไทย 36,010,727.71    772,273.09     36,783,000.80 

           เงินฝากออมทรัพยพิเศษ สอ.ธกส.  120,000,000.00    (25,000,000)     95,000,000.00 

           เงินฝากออมทรัพยพิเศษ สอ.การยาง  -   120,000,000.00   120,000,000.00 

           สลากออมสินพิเศษ 3 ป  10,000,000.00    -       10,000,000.00 

           สลากออมสินพิเศษ 5 ป  10,000,000.00    -       10,000,000.00 

           สลากออมทรัพย ธ.ก.ส. 3 ป  40,000,000.00    (10,000,000)     30,000,000.00 

           ตั๋วสัญญาใชเงิน ชุมนุมสหกรณครูไทย จํากัด -  60,000,000.00   60,000,000.00 

           หุน ชสอ.แหงประเทศไทย จํากัด  223,000,000.00     223,000,000.00 

           หุน ชุมนุมสหกรณกรุงเทพ จํากัด  1,000,000.00    5,000,000.00   6,000,000.00 

    1,220,010,727.71  425,772,273.09    1,410,783,000.80 
       

4. การใชจายเงินงบประมาณในป 2564       

 งบประมาณท่ีไดรับจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป   38,147,600.00   บาท

             หัก จายจริงในปงบประมาณ    31,072,644.27   บาท

            ใชจายตํ่ากวางบประมาณที่ไดรับ    7,074,955.73   บาท  

5. ทุนสาธารณประโยชน       

 5.1 สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย    

  - ทุนการศึกษาประจําป 2564 บุตรของสมาชิกสหกรณ   170,000.00   บาท
           - ถวายผาพระกฐินพระราชทานประจําป 2564 - กระทรวงการพัฒนาฯ 20,000.00   บาท
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           - ถวายผาพระกฐินพระราชทานประจําป 2564 - กรมพัฒนาสังคมฯ 10,000.00   บาท
           - รวมเปนเจาภาพทอดผาปาสามัคคี - สมคมสภาผูสูงอายุ  1,000.00   บาท
           - สนับสนุนของรางวัลกิจกรรมงานกาชาดประจําป 2564  10,000.00   บาท
       211,000.00   บาท
 5.2 กิจกรรมการกุศลอื่น ๆ       
  - การกุศล    3,000.00   บาท
  - อื่น ๆ    2,000.00   บาท
       5,000.00   บาท

       

6.  การใหความชวยเหลือผูคํ้าประกันเงินกูสามัญ
 ป 2564 สหกรณไดใหการชวยเหลือสมาชิกผู คํ้าประกันเงินกู สามัญ รวม 20 ราย 

เปนเงิน 556,874  บาท       

7.  การเปดเผยคาตอบแทนคณะกรรมการ       

 7.1 คาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน

คาตอบแทนกรรมการ (บาท)

 ชื่อ - สกุล ตําแหนง  เงินเดือน/ โบนัส คาเบ้ีย คา คาเบ้ีย คาตอบ

   คาจาง   ประชุม   พาหนะ  เลี้ยงไป แทน รวม 

       อบรม  พิเศษ

 1 นางขวัญเมือง บวรอัศวกุล ประธานกรรมการชุดที่ 61 -  -      22,000   6,400 900 -  29,300 

 2 นายเลิศปญญา บูรณบัณฑิต ประธานกรรมการชุดที่ 60 -  90,000  2,000 500 - -  92,500 

 3 นายชูรินทร ขวัญทอง รองประธานกรรมการ  -      -      10,600   5,000 - -  15,600 

  ชุดที่ 61

 4 นางสาวแรมรุง วรวัธ รองประธานกรรมการ  -      -      8,500   1,500 - -  10,000

  ชุดที่ 61 

 5 นางญาณี เลิศไกร รองประธานกรรมการ  -  85,000   3,400   2,000 - -  90,400

  ชุดที่ 60

 6 นายไพโรจน  วรรณสาย รองประธานกรรมการ  -  85,000   3,300   2,500 - -  90,800 

  ชุดที่ 60

 7 นายสุเมธ ทรายแกว กรรมการชุดที่ 60/61  -   75,000   14,400   4,000 - -  93,400 

 8 นายพิสิฐ  พูลพิพัฒน กรรมการชุดที่ 61  -      -      18,800   10,000 - -  28,800 

 9 นายธาํรง ธวัชวะชุม กรรมการชุดที่ 60/61  -      75,000   10,000   2,500 - -  87,500 

 10 นางภรณี คําโทน กรรมการชุดที่ 60/61  -      75,000   15,800   5,500 - -  96,300 

 11 นายอุเทน ชนะกุล กรรมการชุดที่ 60/61  -      75,000   17,000   10,000 - -  102,000 

 12 น.ส.จารุวรรณ เชิงชาญวิชญ กรรมการชุดที่ 61  -      -      11,500   4,000 - -  15,500 

 13 นายศราวุธ มูลโพธ์ิ กรรมการชุดที่ 61  -      -      11,500   4,500 - -  16,000 

 14 นายไพบูลย นาคเจือ กรรมการชุดที่ 60/61  -  75,000   12,000   3,000 - -  90,000 
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คาตอบแทนกรรมการ (บาท)

 ชื่อ - สกุล ตําแหนง  เงินเดือน/ โบนัส คาเบ้ีย คา คาเบ้ีย คาตอบ

   คาจาง   ประชุม   พาหนะ  เลี้ยงไป แทน รวม 

        อบรม พิเศษ

 15 นายเจริญ อยูคุมญาติ กรรมการชุดที่ 60/61  -  75,000   12,000   7,000  - -   94,000 

 16 นางกันตา ดีเติม กรรมการชุดที่ 60/61  -  75,000   15,000   8,500  - -  98,500 

 17 นายกันตพงศ รังษีสวาง กรรมการและเหรัญญิก  -  85,000   20,200   10,000 - -  115,200 

  ชุดที่ 60/61

 18 นายสําอางค เย็นฉํ่า กรรมการและเลขานุการ  -  85,000   19,000   12,745 400 -  117,145 

  ชุดที่ 60/61

 19 นายพฤตินันท เหลืองไพบูลย กรรมการชุดที่ 60  -  75,000   3,800   3,000   - -  81,800 

 20 นางสาววัลยลิกา สรรเสริญชูโชติ กรรมการชุดที่ 60  -  75,000   1,500   1,000    -  77,500 

 21 นายอนุกูล ปดแกว กรรมการชุดที่ 60  -  75,000   -      -  - -  75,000 

 22 นายประหยัด ดีออง ที่ปรึกษากฎหมาย  120,000 -      22,000   51,000 - -  193,000 

 23 นางวิมลพรรณ กุญแจทอง ผูจัดการสหกรณ  684,960 132,730   26,000   -  - 60,000 903,690 

7.2 คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงิน
       คาตอบแทนกรรมการ       

  ชื่อ - สกุล ตําแหนง เครื่องแบบ รถรับสง รถ คา  ฯลฯ   รวม 

      ประจํา ประกัน 

      ตําแหนง ชีวิต

 1 นางขวัญเมือง  บวรอัศวกุล ประธานกรรมการชุดที่ 61  -     -     -     -     -     -   

 2 นายเลิศปญญา  บูรณบัณฑิต ประธานกรรมการชุดที่ 60  -     -     -     -     -     -   

 3 นายชูรินทร  ขวัญทอง รองประธานกรรมการชุดที่ 61  -     -     -     -     -     -   

 4 นางสาวแรมรุง  วรวัธ รองประธานกรรมการชุดที่ 61  -     -     -     -     -     -   

 5 นางญาณี  เลิศไกร รองประธานกรรมการชุดที่ 60  -     -     -     -     -     -   

 6 นายไพโรจน  วรรณสาย รองประธานกรรมการชุดที่ 60  -     -     -     -     -     -   

 7 นายสุเมธ  ทรายแกว กรรมการชุดที่ 60/61  -     -     -     -     -     -   

 8 นายพิสิฐ  พูลพิพัฒน กรรมการชุดที่ 61  -     -     -     -     -     -   

 9 นายธํารง  ธวัชวะชุม กรรมการชุดที่ 60/61  -     -     -     -     -     -   

 10 นางภรณี  คําโทน กรรมการชุดที่ 60/61  -     -     -     -     -     -   

 11 นายอุเทน  ชนะกุล กรรมการชุดที่ 60/61  -     -     -     -     -     -   

 12 น.ส.จารุวรรณ  เชิงชาญวิชญ กรรมการชุดที่ 61  -     -     -     -     -     -   

 13 นายศราวุธ  มูลโพธิ์ กรรมการชุดที่ 61  -     -     -     -     -     -   

 14 นายไพบูลย  นาคเจือ กรรมการชุดที่ 60/61  -     -     -     -     -     -   

 15 นายเจริญ  อยูคุมญาติ กรรมการชุดที่ 60/61  -     -     -     -     -     -   

 16 นางกันตา  ดีเติม กรรมการชุดที่ 60/61  -     -     -     -     -     -   

 17 นายกันตพงศ  รังษีสวาง กรรมการและเหรัญญิกชุดที่ 60/61  -     -     -     -     -     -   

 18 นายสําอางค  เย็นฉํ่า กรรมการและเลขานุการชุดที่ 60/61  -     -     -     -     -     -   

 19 นายพฤตินันท  เหลืองไพบูลย กรรมการชุดที่ 60  -     -     -     -     -     -   

 20 นางสาววัลยลิกา  สรรเสริญชูโชติ กรรมการชุดที่ 60  -     -     -     -     -     -   

 21 นายอนุกูล  ปดแกว กรรมการชุดที่ 60  -     -     -     -     -     -   

 22 นายประหยัด  ดีออง ที่ปรึกษากฎหมาย  -     -     -     -     -     -   

 23 นางวิมลพรรณ  กุญแจทอง ผูจัดการสหกรณ  4,500   -     -     -     -     4,500 
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สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 56 ราย ตามรายละเอียดดังน้ี
 ลําดับ ว/ด/ป  ชื่อ - สกุล จํานวน 
 1 16/10/63 นาง  จุฑามาศ สุวรรณรุจาภา 10,000   

 2 21/10/63 นส.  ปาริชาติ ควรรับสวน 10,000   

 3 26/10/63 นาย เที่ยง รอสูงเนิน  40,000  

 4 2/11/63 นาย พวง รังกูล 40,000  

 5 10/11/63 นาง อุบล คลายครูฎ  40,000  

 6 30/11/63 นาย ดนัย ชัยติสิริสุข  40,000  

 7 2/12/63 นาย ชาญ มีคํา  40,000  

 8 9/12/63 นาย  สมศักดิ์ วงศวอนแสน  40,000  

 9 23/12/63 นาง ฉวีวรรณ สมจิตต  40,000  

 10 25/12/63 นาย วิชัย แสงจรัสวงศ  40,000  

 11 25/12/63 นาง สดชื่น เจริญผล  40,000  

 12 19/1/64 นาย เสวก อินทรนาง  40,000  

 13 19/1/64 นาย คมสัน นิลสุวรรณ  40,000  

 14 8/2/64 นาย ธนูปขจร รัตนเมือง  10,000  

8.  จายเงินสวัสดิการสงเคราะห      

 สหกรณไดชวยเหลือเงินสวัสดิการสงเคราะหสําหรับสมาชิก รวม 534 ราย เปนเงินทั้งส้ิน  

4,535,000  บาท      

ประกอบดวย      

 - สมาชิกถึงแกกรรม   เปนเงิน 2,090,000 บาท

 - คูสมรสถึงแกกรรม   เปนเงิน 450,000  บาท

 - บิดาถึงแกกรรม   เปนเงิน 480,000  บาท

 - มารดาถึงแกกรรม   เปนเงิน 595,000  บาท

 - บุตรถึงแกกรรม   เปนเงิน 20,000  บาท

 - ชวยเหลืออัคคีภัย   เปนเงิน 10,000  บาท

 - ชวยเหลือสมาชิกติด Covid   เปนเงิน 610,000 บาท

 - ชวยเหลือครอบครัวสมาชิกติด Covid  เปนเงิน 280,000 บาท  
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 15 9/2/64 นาง ศศิธร วรปญญา  40,000  

 16 11/2/64 นาง สุรางรัตน จินตธรรม  40,000  

 17 11/2/64 นาง ประนอม ไทยขวัญ  40,000  

 18 15/2/64 นาย อนพ หมิดทองคํา  10,000  

 19 18/2/64 นาย ประสิทธิ์ ศรีขาว  40,000  

 20 1/3/64 นส. บุญสง แสวงผล  40,000  

 21 5/3/64 นาย อนันต แสงศรี  40,000  

 22 12/3/64 นาย กัมปนาท เพ็งเลาะ  40,000  

 23 19/3/64 นาง รสริน อินจันทร  40,000  

 24 30/3/64 นาง ประกอบสุข ออนนิ่ม  40,000  

 25 31/3/64 นาย ปรีชา นุชเจริญ  40,000  

 26 2/4/64 นาย ฉัฐวัสส อินโองการ  40,000  

 27 16/4/64 นส. อโณทัย วาศวิท  40,000  

 28 19/4/64 นาย พีชพงศ พิทักษ  40,000  

 29 23/4/64 นาย อังกูล กอพูลกลาง  40,000  

 30 27/4/64 นาย สถิต นันทะแสง  40,000  

 31 12/5/64 นาย พิรามวิษ มาลีรัตน  40,000  

 32 28/5/64 นาย  บุญแสน สัตยบัณฑิต  40,000  

 33 8/6/64 นาย  เพชรดินฟา ดิศโยธิน  40,000  

 34 16/6/64 นส.  พิมพร โชวพิทักษวัฒนา  40,000  

 35 17/6/64 นาย อุดม จนัพลทัน  40,000  

 36 22/6/64 นาย สมบัติ อยูแพทย  40,000  

 37 23/6/64 นาย สนิท สกุณา   40,000  

 38 28/6/64 นาง  วัฒนา อินเกตุสมบูรณ  40,000  

 39 28/6/64 นาย วิฑรูย เย็นละออ  40,000  

 40 7/7/64 นาง มาลี แกวคลาย  40,000  

 41 16/7/64 นาย ธรรมนูญ บัวทอง  40,000  

 42 30/7/64 นาย สุนทร คลังวิจิตร  40,000  
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 43 30/7/64 นส. จุฑารัตน โชตะวัน  40,000  

 44 2/8/64 นาง มาลี สะสมสุวรรณ  40,000  

 45 3/8/64 นาง ชนานุช วัฒนาพานิช  40,000  

 46 17/8/64 นาย ธีรพล วิชชุรังสี  40,000  

 47 18/8/64 นาย ณรงค อยูถนอม  40,000  

 48 23/8/64 นาย ไชยา มนไตร  10,000  

 49 24/8/64 นส. ประภา สุขเสมา  40,000  

 50 25/8/64 นส. สุทัชชา แกวมาลา  40,000  

 51 2/9/64 นาย ประสิทธิ์ ภัทรสิทธิ์  40,000  

 52 13/9/64 นาย อาซิล งะหลี  40,000  

 53 13/9/64 นส. สุรดี อินทรกําแหง  40,000  

 54 14/9/64 นาง วลัยพร จารุกลัส  40,000  

 55 21/9/64 นาย  ทมศิลป ศรีระศาสตร  40,000  

 56 22/9/64 นาง ละมอม ชูสูรย  40,000  

      

คูสมรสสมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 23 ราย ตามรายละเอียดดังน้ี
 1 16/10/63 นาง พูลสุข สนนิ่ม  20,000  

 2 2/11/63 นาง ปุณรัตน เมืองงาม  20,000  

 3 4/11/63 นาง ละเอียด แทนวันดี  20,000  

 4 2/12/63 นาง เนาวราห มวงคราม  20,000  

 5 22/1/64 นาง  ผาณิต นิติทัณฑประภาศ  20,000  

 6 3/3/64 นาง กิมหลั่น กาสนอก  20,000  

 7 18/3/64 นาง กาญจนา พลชัย  20,000  

 8 30/3/64 นาง จินตนา เหมราช  20,000  

 9 30/3/64 นาย ชาลี ออนนิ่ม  20,000  

 10 30/3/64 นาง  ธันยนันท มงคลกมลสิน  20,000  

 11 22/4/64 นาง สุมาลา คงมูลกลาง  20,000  

 12 22/4/64 นาง สารภี บุญระสิทธิ์  10,000  
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 13 23/4/64 นาง อัมภา ชวงโชติกุล  20,000  

 14 27/4/64 นส. สุมาลัย ภัทรดุลย  20,000  

 15 25/5/64 นาง นงนุช ศรีโพนดวน  20,000  

 16 10/6/64 นาง ฐิติรัตน ดิศโยธิน  20,000  

 17 16/6/64 นาง นิยม ศารทูลสิงห  20,000  

 18 23/6/64 นาย  อุกฤษฎ สินธิเปลงศรี  20,000  

 19 29/6/64 นาง ณัฐชา เวชกาญจนา  20,000  

 20 30/6/64 นาย  ประสิทธิ์ อินเกตุสมบูรณ  20,000  

 21 1/7/64 นาง ขวัญใจ วะราหะ  20,000  

 22 14/7/64 นาง วิทยา ธนะเจริญ  20,000  

 23 9/9/64 นาย วงศกร ฟาบํารุง  20,000  

      

บิดาของสมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 96 ราย ตามรายละเอียดดังน้ี
 ลําดับ ว/ด/ป  ชื่อ - สกุล จํานวนเงิน  
 1 12/10/63 นาง เกสรา สัพพะเลข  5,000  

 2 12/10/63 นส. วาสนา ถนอมสัตย  5,000  

 3 19/10/63 นาย สุเมธ ศรีดารอด  5,000  

 4 29/10/63 นาง  มณฑรัตน อมาตยกุล  5,000  

 5 4/11/63 นส. ตอฮีเราะ เหมาะแหล  5,000  

 6 6/11/63 นาย ภิรศักดิ์ ละมุล  5,000  

 7 6/11/63 นาย พรชัย กุลกุศล  5,000  

 8 9/11/63 นาย ชวนนท ปาผล  5,000  

 9 10/11/63 นส. อภิสมัย ดําบาง  5,000  

 10 12/11/63 นาง วิภา เย็นใจ  5,000  

 11 16/11/63 นาย  สมศักดิ์ ประเทศไทย  5,000  

 12 16/11/63 นส. สุนันท วงษนิ่ม  5,000  

 13 24/11/63 นาย ทองคํา บุดาวงศ  5,000  

 14 27/11/63 นส. สุจรรยา ละมุล  5,000  
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 15 1/12/63 นส. วีรภัทรา สาระดวน  5,000  

 16 1/12/63 นส. สุวรรณี มะกรูดอินทร  5,000  

 17 3/12/63 นาย  ศักดิ์รินทร มรรคาเขต  5,000  

 18 3/12/63 นาย พิทักษ จําปานา  5,000  

 19 17/12/63 นาย  คมศักดิ์ พัฒนาศรีโรจน  5,000  

 20 21/12/63 นาย หงสกุล บุญเลิศ  5,000  

 21 23/12/63 นส. วรารัตน พิมพทอง  5,000  

 22 23/12/63 นส. สุมาลินี คชเวช  5,000  

 23 24/12/63 นส. สุรินทร เตบินตา  5,000  

 24 5/1/64 นส. จารุวรรณ จันทรโชติ  5,000  

 25 7/1/64 นส. สมสมร เหลามูล  5,000  

 26 11/1/64 นาย ชาญสิทธิ์ ตั๋นติ๊บ  5,000  

 27 14/1/64 นาง  เบญจวรรณ บุตรเพชรรัตน  5,000  

 28 21/1/64 นาง ศรสวรร ฟกเล็ก  5,000  

 29 1/2/64 นส. อะมะรา จันทรมานะ  5,000  

 30 1/2/64 นาง รัชนี ยอดรัก  5,000  

 31 2/2/64 นส.  สุชาดา วงศลัลลินานนท  5,000  

 32 5/2/64 นาง สุดา จมนาสวน  5,000  

 33 10/2/64 นาง ชื่นกมล ทองทวี  5,000  

 34 15/2/64 นส. อรวรรณ คําสําแดง  5,000  

 35 18/2/64 นส. กัญญวรา โฆษิต  5,000  

 36 18/2/64 นส. พรพรรณ ขัติยศ  5,000  

 37 19/2/64 นาง ระวิวรรณ กลีบสกุล  5,000  

 38 23/2/64 นส. สุชาดา เตชะกัน  5,000  

 39 25/2/64 นส. ปฐมพร มหาละออง  5,000  

 40 1/3/64 นาย วินัย หลีวิ  5,000  

 41 1/3/64 นาย ณัฐพล เฉยสวัสด์ิ  5,000  

 42 4/3/64 นส.  ศรัณยธรณ เสริฐขุนทด  5,000  
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 43 8/3/64 นส. สุธิรา เสนาลักษณ  5,000  

 44 15/3/64 นส. ชนาทิพ เขื่อนพเพชร  5,000  

 45 23/3/64 นาง  กมลวรรณ สุวรรณชาติ  5,000  

 46 25/3/64 นส. นิ่มนวล ปานทอง  5,000  

 47 30/3/64 นส. อรอนงค จันทรสุข  5,000  

 48 1/4/64 นาง อุบลรัตน กลาวาจา  5,000  

 49 1/4/64 นาย ศักดิ์ศรี มณีเดช  5,000  

 50 1/4/64 นาง ปริยารัฐ เปรมเกิด  5,000  

 51 1/4/64 นาย วรวุฒิ พึ่งพา  5,000  

 52 2/4/64 นาย สําเริง แกวนอย  5,000  

 53 7/4/64 นส. ญาณิศา เพชรศิริ  5,000  

 54 27/4/64 นาง ศุภลักษณ ละมูล  5,000  

 55 13/5/64 นาย สายัน ผอมฉิม  5,000  

 56 14/5/64 นส. บรรจง ฉิมสุข  5,000  

 57 17/5/64 นาย จงรักษ อามิตย  5,000  

 58 19/5/64 นาย นิพล เสาวรส  5,000  

 59 20/5/64 นาง สุนันณา ชายกุล  5,000  

 60 21/5/64 นาย  จักรินทรวัชร แกวกายจน  5,000  

 61 28/5/64 นาย สิงหชัย ใจแกว  5,000  

 62 1/6/64 นาย เพทาย นันทะเสนา  5,000  

 63 7/6/64 นาย วัลลภ พรเสนา  5,000  

 64 8/6/64 นาย สมชาย พูนพานิช  5,000  

 65 11/6/64 นาย เลิศ พวงอินทร   5,000  

 66 11/6/64 นส. อดา ฉอสวัสด์ิ  5,000  

 67 15/6/64 นส. ฐาปนีย จิตสมบรูณ  5,000  

 68 17/6/64 นาง ปราณี รัตนา  5,000  

 69 1/7/64 นาง เชาวณีย ทานะมัย  5,000  

 70 7/7/64 นาย คมคาย วิเศษเนตร  5,000  
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 71 8/7/64 นาย บุญฤทธิ์ วงศสูงเนิน  5,000  

 72 9/7/64 นาย  อนันธนวิชญ อนุศาสนัน  5,000  

 73 9/7/64 นาย อรุณ มาศปยวงศ  5,000  

 74 14/7/64 นาย วิวัฒน ออนนอม  5,000  

 75 23/7/64 นาย ประจักษ แจงใจ  5,000  

 76 27/7/64 นาย พิเชษฐ ทิศพล  5,000  

 77 27/7/64 นาง วาณี สกุลแพทย  5,000  

 78 27/7/64 นาง นิรดา เกียวงศ  5,000  

 79 30/7/64 นส. กมลชนก ลาดอารีย  5,000  

 80 6/8/64 นาย บดินทร เทพชวย  5,000  

 81 10/8/64 นาง นวพรรณ สนธสิุทธิ์  5,000  

 82 11/8/64 นาง อุษา จิตสงคราม  5,000  

 83 18/8/64 นาย ชาตรี วีระประสาธน  5,000  

 84 20/8/64 นาง  ปภาวรินทร ชํานาญคํา  5,000  

 85 27/8/64 นาย ศิริศักดิ์ ดวงแกว  5,000  

 86 30/8/64 นส.  รัษฎาภรณ รันดาราโชค  5,000  

 87 1/9/64 นาย อานนท ทวีสุข  5,000  

 88 3/9/64 นาย สมชาย ปานนิล  5,000  

 89 6/9/64 นาย  ณกรณ บัวคุมภัยปภา  5,000  

 90 7/9/64 นาง งามพิศ สงสม  5,000  

 91 10/9/64 นาย สัญชัย ปานุทัย  5,000  

 92 20/9/64 นาย ชยัณรงค สุพรรณ  5,000  

 93 22/9/64 นาย ปรีชา จันทโร  5,000  

 94 27/9/64 นส.  กรองแกว มะเดื่อปลอง  5,000  

 95 27/9/64 นส. จุฑามาศ อุนเจริญ  5,000  

 96 30/9/64 นส. ซุรัยยา รอยิง  5,000  
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มารดาของสมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 119 ราย ตามรายละเอียดดังน้ี
 ลําดับ ว/ด/ป ชื่อ - สกุล   จํานวนเงิน   

 1 5/10/63 นส. วราภรณ รุงเรืองกุล  5,000  

 2 6/10/63 นาย สมชัย ภูนาวา  5,000  

 3 8/10/63 นาย สมพงษ สังขเพชร  5,000  

 4 12/10/63 นาง  จุฬาลักษณ นวลจันทร  5,000  

 5 22/10/63 นาย อภิวัฎ โพธิ์ดี  5,000  

 6 2/11/63 นาง พาชื่น จิราธนากร  5,000  

 7 4/11/63 นส. มิ่งขวัญ ปตะแสง  5,000  

 8 5/11/63 นส. เพ็ญแข สายแดง  5,000  

 9 5/11/63 นส. ณิชานันท เรงรัด  5,000  

 10 5/11/63 นส. อําภา ญาณโยธิน  5,000  

 11 9/11/63 นาย  มานพ เพชรพญาไพร  5,000  

 12 10/11/63 นาง สํารวย งามสอาด  5,000  

 13 10/11/63 นาย ไพฑรูย ชุดไธสง  5,000  

 14 12/11/63 นส. วาสนา นุยนิ่ง  5,000  

 15 18/11/63 นาย สงวน สมเมือง  5,000  

 16 18/11/63 นาย วิทัศน เตชะบุญ  5,000  

 17 27/11/63 นาง เพชรลดา ธนูญศักดิ์  5,000  

 18 27/11/63 นาย ชาลี ออนนิ่ม  5,000  

 19 27/11/63 นาง พรรณี ไทยเจริญ  5,000  

 20 1/12/63 นส.  อุบลวรรณ สังวาลยเพชร  5,000  

 21 1/12/63 นส. พาชื่น นิตยสุทธิ์  5,000  

 22 1/12/63 นส. อรอุรา แซติ๋ว  5,000  

 23 1/12/63 นส. พาณี จันทรปรุงตน  5,000  

 24 3/12/63 นาง รุงทอง นิ่มประเสริฐ  5,000  

 25 8/12/63 นส. พรทิพย บุญญฤทธิ์  5,000  

 26 8/12/63 นส.  เรืองลักษณ ทิพยทอง  5,000  
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 27 9/12/63 นส. ไพรรัตน สมัยสตู  5,000  

 28 14/12/63 นาง พิกุล กรีเทพ  5,000  

 29 16/12/63 นาง โสภา จูวัตร  5,000  

 30 16/12/63 นาง นันทา ไวคกุล  5,000  

 31 21/12/63 นาง พรชนก เชิงหอม  5,000  

 32 21/12/63 นาย สมโพธิ์ อินตาคํา  5,000  

 33 28/12/63 นาง เบญจมาศ แกนเมือง  5,000  

 34 29/12/63 นาง สุมาลา กอพลูกลาง  5,000  

 35 6/1/64 นส. สังวาล บัวคํา  5,000  

 36 12/1/64 นาง เสาวคนธ จันทรเพชร  5,000  

 37 15/1/64 นาง ประกอบสุข ออนนิ่ม  5,000  

 38 21/1/64 นส. แรมรุง วรวัธ  5,000  

 39 25/1/64 นส. เปรมสุข ขําเกษม  5,000  

 40 25/1/64 นส. ชุดา ลีประเสริฐสุข  5,000  

 41 5/2/64 นาง สิรภัทร เมรีกุล  5,000  

 42 15/2/64 นส. วัชรี ศรีเสือ  5,000  

 43 15/2/64 นาย ธนวัฒน ตันศิริ  5,000  

 44 16/2/64 นาง ไพรินทร กิจมี  5,000  

 45 24/2/64 นาง จํารัส อํ่าหลอ  5,000  

 46 25/2/64 นส. เบญจมาศ บัวสุวรรณ  5,000  

 47 25/2/64 นส. สุภาพร ทองมา  5,000  

 48 1/3/64 นาง  ฤทยัรัตน ศรีฉันทะมิตร  5,000  

 49 5/3/64 นาง พิกุลทอง เกษมสันต  5,000  

 50 8/3/64 นส. ศลิษฎา เทียมกลาง  5,000  

 51 8/3/64 นาย นิติ ขันแกว  5,000  

 52 15/3/64 นส.  ปยวรรณ เลิศบัวรัตนนะ  5,000  

 53 19/3/64 นส. วัลภา เผือกผาสุข  5,000  

 54 22/3/64 นส. พิมพลภัทร ไชยศิลป  5,000  



40

สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จํากัด
รายงานกิจการประจําป� 2564

 55 22/3/64 นส.  ทองยอย ศรีนอยพรหม   5,000  

 56 25/3/64 นาง ศิริพร สุขเกษม  5,000  

 57 31/3/64 นาง ไทยรักดี มรุเศรษฐ  5,000  

 58 31/3/64 นาง สนธยา ไชยวงษ  5,000  

 59 1/4/64 นาย เจริญ ผองสะอาด  5,000  

 60 7/4/64 นาย มณีภัทร อภัยนนท  5,000  

 61 7/4/64 นส. สิบพร ไกรทอง  5,000  

 62 16/4/64 นาย อุไร เสนหา  5,000  

 63 19/4/64 นส. สุนันวิภา บุญธรรม  5,000  

 64 20/4/64 นาย ศุภวัฒน โพธิ์นอย  5,000  

 65 28/4/64 นส. สุพัตรา ตะกรุดทอง  5,000  

 66 5/5/64 นส. กัลยา อินทรพันธ  5,000  

 67 5/5/64 นาง มาลิน ศรุตนนท  5,000  

 68 11/5/64 นาย นาวิน เนียมสุวรรณ  5,000  

 69 11/5/64 นาง ฉลอง ทิพยจันทร  5,000  

 70 11/5/64 นาง เกศินี วงศสรรคกร  5,000  

 71 13/5/64 นาย สายัน ผอมฉิม  5,000  

 72 13/5/64 นส. กัญตภัค สังขพิทักษ  5,000  

 73 14/5/64 นาง สุภาภรณ คงมาก  5,000  

 74 17/5/64 นส.  ปยวรรณ สมานพิทักษ  5,000  

 75 19/5/64 นาง พรรณี จันขอนแกน  5,000  

 76 24/5/64 นาง อุไร หนองพล  5,000  

 77 24/5/64 นาย  พลาทิจศักดิ์ อักษณนิตย  5,000  

 78 25/5/64 นาง หวานตา บัวลํ้า  5,000  

 79 31/5/64 นาง  อัจฉราวิไล เต็มคีรีมาศ  5,000  

 80 1/6/64 นส. กมลวรรณ กึกกอง  5,000  

 81 7/6/64 นส. สุธินีย จิราภัทรพันธ  5,000  

 82 9/6/64 นาง  มนัสนันท ศุภพิทักษสกุล  5,000  
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 83 10/6/64 นาย ธเนศ คงเพชรแกว  5,000  

 84 10/6/64 นาง จามจุรี แสนหลวง  5,000  

 85 10/6/64 นาย วินัย ไวประเสริฐ  5,000  

 86 11/6/64 นาย ไพศาล แตมชวย  5,000  

 87 14/6/64 นาย วสันต เสาะสนธ  5,000  

 88 15/6/64 นาง สมนึก เวชภิบาล  5,000  

 89 24/6/64 นาง  เตือนจิต ประยูรพันธุ  5,000  

 90 25/6/64 นาง  นวพร เบญจนราพันธ  5,000  

 91 8/7/64 นาง สุวรรณา เที่ยงธรรม  5,000  

 92 9/7/64 นาง วาสนา กาญจนสุทธิ  5,000  

 93 9/7/64 นาย พัชระ รุงสาโรจน  5,000  

 94 9/7/64 นาง สุวรรณา ปนแกว  5,000  

 95 9/7/64 นาย อนันต ทายวัด  5,000  

 96 9/7/64 นาย สายันต พรหมมาลี  5,000  

 97 23/7/64 นาย ออด เหล็กเพชร  5,000  

 98 23/7/64 นาง ศิรินารถ ศิริบรรจง  5,000  

 99 30/7/64 นาง จรรยา พุมเกษร  5,000  

 100 5/8/64 นส.  วัลยลิกา สรรเสริญชูโชติ  5,000  

 101 6/8/64 นส.  สุชาดา วงศวัลลิยานนท  5,000  

 102 11/8/64 นาง อุษา จิตสงคราม  5,000  

 103 13/8/64 นาง อําพร เกิดทับทิม  5,000  

 104 16/8/64 นส. พิกลุ ทาฤทธิ์  5,000  

 105 17/8/64 นส. วาสนา พันธุโฆษิต  5,000  

 106 20/8/64 นาย มนัสชัย นพศิริ  5,000  

 107 20/8/64 นส. อัจฉรา บริบรูณ  5,000  

 108 26/8/64 นาง วายุรี สุดรัก  5,000  

 109 26/8/64 นาง สิริพร ถาวโรฤทธ์ิ  5,000  

 110 2/9/64 นาย ประพันธ หงษทอง  5,000  
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 111 8/9/64 นาง ปาริชาติ เพ็ชรคง  5,000  

 112 9/9/64 นาย สฟษดิ์ ทองโคตร  5,000  

 113 10/9/64 นาง วรุณี พวงทอง  5,000  

 114 13/9/64 นาง อัญชลี สมฤทธิ์  5,000  

 115 14/9/64 นาง ปรีดา ชัยศิริ  5,000  

 116 20/9/64 นส. จริยา ทองเกษ  5,000  

 117 23/9/64 นส. ไพลิน เอื้อสมสกุล  5,000  

 118 27/9/64 นาย วรพงษ วุฒิพรชัย  5,000  

 119 29/9/64 นส. จุฑารัตน เบ็งทอง  5,000  

      

บุตรของสมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 4 ราย ตามรายละเอียดดังน้ี
 ลําดับ ว/ด/ป  ชื่อ - สกุล  จํานวนเงิน  

 1 27/11/63 นาย  กระแส กองแกวสดใส  5,000  

 2 4/2/64 นาง  ประไพวรรณ วิลัยตรวจ  5,000  

 3 16/6/64 นาง นิยม ศารทูลสิงห  5,000  

 4 19/7/64 นาง  ธันยาภรณ ศรีสุวิทธานนท  5,000  

      

ชวยเหลืออัคคีภัย จํานวน 2 ราย ตามรายละเอียดดังน้ี
 ลําดับ ว/ด/ป  ชื่อ - สกุล จํานวนเงิน  
 1 5/1/64 นาง ธีรา เขมวฒัน  5,000  

 2 7/6/64 นส. วิลาวัลย วรรณประดิษฐ  5,000  

      

ชวยเหลือสมาชิกติด Covid จํานวน 122 ราย ตามรายละเอียดดังน้ี
 1 16/6/64 นาง นิยม ศารทูลสิงห  5,000  

 2 24/6/64 นส. เสงี่ยม ผองใส  5,000  

 3 25/6/64 นส. จิรัชยา พรมดี  5,000  

 4 8/7/64 นส. รัชนี เมฆบุตร  5,000  

 5 8/7/64 นส. ชญาดา จาบุญ  5,000  
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 6 9/7/64 นาย อนันต ทายวัด  5,000  

 7 12/7/64 นส. อังคณา ทายวัด  5,000  

 8 14/7/64 นาย พีรพล สอนไข  5,000  

 9 22/7/64 นาง จินตรา เรืองเพชร  5,000  

 10 22/7/64 นส. ดาหวัน มานุ  5,000  

 11 22/7/64 นาย ชัยสิทธิ์ ปนทรัพย  5,000  

 12 22/7/64 นาย ผไทย หวายโปรง  5,000  

 13 23/7/64 นาย ไสว สืบเจก  5,000  

 14 23/7/64 นาง  ภัทรมน สุจิณณานนท  5,000  

 15 27/7/64 นส. วราพร เกงธรรม  5,000  

 16 3/8/64 นส. วีรลักษณ ดีมั่น  5,000  

 17 3/8/64 นาง ขวัญนภา อินทรโพธิ  5,000  

 18 5/8/64 นส.  นิศธาวัลย ทิมคลองธรรม  5,000  

 19 5/8/64 นาย ถกล สรรเสริญชูโชติ  5,000  

 20 6/8/64 นาง บังอร เอี้ยบพัยทวี  5,000  

 21 6/8/64 นาง บุบผา บําเพ็ญทาน  5,000  

 22 6/8/64 นส.  กาญจนารัตน จันทระ  5,000  

 23 6/8/64 นส. ดวงพร ขําเพชร  5,000  

 24 6/8/64 นาย บดินทร เทพชวย  5,000  

 25 13/8/64 นส. ปนัดดา พรมบุตร  5,000  

 26 13/8/64 นาย ณัฏฐชัย สังกา  5,000  

 27 13/8/64 นส. ดลยา ทองพยงค  5,000  

 28 13/8/64 นส. กนิษฐา บุญยัง  5,000  

 29 16/8/64 นส. นิตยา แสงไทย  5,000  

 30 16/8/64 นาย ประดิษฐ ทองอุดม  5,000  

 31 19/8/64 นาง สุดารัตน ถาตุย  5,000  

 32 19/8/64 นาย เมธี จํานงคสุข  5,000  

 33 19/8/64 นาย จีระศักดิ์ เขียวชม  5,000  
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 34 20/8/64 นส.  มนัสนันท ยังประโยชน  5,000  

 35 24/8/64 นาง อุษา จิตสงคราม  5,000  

 36 25/8/64 นาย ฐิติกาญจน กองแสง  5,000  

 37 30/8/64 นาย ปุญณัต สามชูศรี  5,000  

 38 1/9/64 นส. วรรณา โสภณสวัสด์ิ  5,000  

 39 1/9/64 นส. มณัสรีย แทนพุดซา   5,000  

 40 1/9/64 นาย  ดิษฐพงษ สวางกาญจน  5,000  

 41 2/9/64 นาง มาริสา ภูวิทยาธร  5,000  

 42 2/9/64 นส. ลัดดา บุญมี  5,000  

 43 2/9/64 นาย สุขสันต แสงทอง  5,000  

 44 2/9/64 นาง สายฝน สขุประเสริฐ  5,000  

 45 2/9/64 นส. อุยทอง วงศนาตาล  5,000  

 46 2/9/64 นส. ลัดดา กลั่นคุม  5,000  

 47 2/9/64 นส. ชินาภา เพ็ชรปุน  5,000  

 48 2/9/64 นาง จารุภา ทะโนรมย  5,000  

 49 2/9/64 นาง อัจฉรา ออมทรัพย  5,000  

 50 3/9/64 นาย วิบูลย กักจตุรัส  5,000  

 51 3/9/64 นาย อาซึ เชอมือ  5,000  

 52 3/9/64 นาง ปภาวรินทร นกสวาง  5,000  

 53 3/9/64 นส.  ดวงกมล ปานกําเหนิด  5,000  

 54 6/9/64 นส. ประกาย ปองคํามี  5,000  

 55 6/9/64 นส. ธปภัษ วิลามาศ  5,000  

 56 6/9/64 นาย ณรงคฤทธิ์ เพ็ชรคง  5,000  

 57 6/9/64 นส. ปยะดา แกนจันทร  5,000  

 58 8/9/64 นาง กชกร ศรีอรุณ  5,000  

 59 8/9/64 นาย วิเชียร สามงามทอง  5,000  

 60 8/9/64 นาย คณาวิทย อาษาธง  5,000  

 61 9/9/64 นส. ประคอง กุลสีสอน  5,000  
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 62 9/9/64 นส. จิราพร กันหาวงษ  5,000  

 63 9/9/64 นาง พิมพานันท จิตเจริญ  5,000  

 64 9/9/64 นาง มณีวรรณ วิริยะดิลก  5,000  

 65 14/9/64 นส. ชวิรศา โรจนนฤทุม  5,000  

 66 14/9/64 นาง กัญญาภัค กลิ่นแกว  5,000  

 67 15/9/64 นาง วิชสมร เจริญลาภ  5,000  

 68 16/9/64 นาง จันทรา เมฆตรู  5,000  

 69 16/9/64 นาง นงเยาว อาษาธง  5,000  

 70 17/9/64 นาง ปรีดา ชัยศิริ  5,000  

 71 20/9/64 นส. สุชาดา ทองสุก  5,000  

 72 20/9/64 นส. จริยา ทองเกษ  5,000  

 73 21/9/64 นาง พัชรินทร มนูธรรม  5,000  

 74 21/9/64 นาย อนันต งามวงศ  5,000  

 75 21/9/64 นาย  ธนกฤต เตชสิทธิธนากุล  5,000  

 76 21/9/64 นส. พรสวรรค สิงหคาร  5,000  

 77 22/9/64 นส. อณัฐชา นวลละออง  5,000  

 78 22/9/64 นาย พงศธร หอมทรัพย  5,000  

 79 22/9/64 นาย สมพงษ หอมทรัพย  5,000  

 80 22/9/64 นส.  กาญจนา ชัยพัฒนาวรรณ  5,000  

 81 22/9/64 นาย วรฉัตร บุญอําไพ  5,000  

 82 22/9/64 นาง สมศรี ตุมเชิดชู  5,000  

 83 22/9/64 นส. สุนันทา นะราช  5,000  

 84 22/9/64 นส. พิลาวรรณ นวมศรี  5,000  

 85 22/9/64 นาง สุกัญญา จันทรแดง  5,000  

 86 22/9/64 นาง สมบรูณ ขระเขื่อน  5,000  

 87 22/9/64 นส. อรพินธ เพ็ชรรัตน  5,000  

 88 22/9/64 นส. ธมลวรรณ เอมอํา  5,000  

 89 22/9/64 นส. ภัทรภร สมศรี  5,000  



46

สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จํากัด
รายงานกิจการประจําป� 2564

 90 22/9/64 นส. สารภี จารัตน  5,000  

 91 22/9/64 นาง วิยะดา ปทุมทอง  5,000  

 92 23/9/64 นส. จารุวรรณ วงศพลัด  5,000  

 93 23/9/64 นาย นาวิน เนียมสุวรรณ  5,000  

 94 23/9/64 นส. ชลธร ธงชัย  5,000  

 95 23/9/64 นาง วิภา เย็นใจ  5,000  

 96 27/9/64 นาย จักรพงษ อุนเจริญ  5,000  

 97 27/9/64 นาง วิชชุดา โภคา  5,000  

 98 27/9/64 นาย ศักดิ์ดา ดอนกลาง  5,000  

 99 27/9/64 นส. จิราพรรณ ปนนาค  5,000  

 100 27/9/64 นส. อรวรรณ ตางาม  5,000  

 101 27/9/64 นส. วลัยพร อิ่มเอม  5,000  

 102 27/9/64 นาย  ไพรัตน เทียนประดิษฐ  5,000  

 103 27/9/64 นส.  กัลยาณี วัฒนวิเชียรสิริ  5,000  

 104 27/9/64 นาย ประสิทธิ์ เทพณรงค  5,000  

 105 27/9/64 นส.  พีรญา กฤชกานเหลือง  5,000  

 106 27/9/64 นาย ชายเดียว ลบชาง  5,000  

 107 28/9/64 นส. กรกนก นุยหงษ  5,000  

 108 28/9/64 นาง สุกัลยา ชวนโพธิ์  5,000  

 109 28/9/64 นส. คนิตถา คําหาญ  5,000  

 110 28/9/64 นส. สมบูรณ รีดี  5,000  

 111 28/9/64 นาง คะนึง พุทธระ  5,000  

 112 29/9/64 นส. นิศากร สุขสมบูรณ  5,000  

 113 29/9/64 นส. อาภาภรณ คลี่เกษร  5,000  

 114 29/9/64 นส. วราภรณ บุญเพิ่ม  5,000  

 115 29/9/64 นาย ภัคศรัณย จรดล  5,000  

 116 29/9/64 นส. โชติวรรณ สรอยปลี  5,000  

 117 30/9/64 นาง ฟาซียา อาแซ  5,000  
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 118 30/9/64 นาง  ฉะออน อสุนี ณ อยุธยา  5,000  

 119 30/9/64 นาย  เทียนชัย พลลักษณะ  5,000  

 120 30/9/64 นส. นรพร ไชยพฤกษ  5,000  

 121 30/9/64 นาง ขวัญใจ ฟกเขียว  5,000  

 122 30/9/64 นส. ดาวนิตย โรจนไมตรี  5,000  

      

ชวยเหลือครอบครัวสมาชิกติด Covid จํานวน 112 ราย ตามรายละเอียดดังน้ี
 1 16/6/64 นาง นิยม ศารทูลสิงห  2,500  

 2 16/6/64 นาย สัจจะ สาลัย  2,500  

 3 22/7/64 นส. ดาหวัน มานุ  2,500  

 4 22/7/64 นส. ดาหวัน มาน ุ  2,500  

 5 23/7/64 นาย ไสว สืบเจก  2,500  

 6 23/7/64 นาง  ภัทรมน สุจิณณานนท  2,500  

 7 3/8/64 นาง ขวัญนภา อินทรโพธิ  2,500  

 8 5/8/64 นส.  นิศธาวัลย ทิมคลองธรรม  2,500  

 9 6/8/64 นาย บดินทร เทพชวย  2,500  

 10 6/8/64 นาง เบญจพร ศิริสมบูรณ  2,500  

 11 13/8/64 นส. ปนัดดา พรมบุตร  2,500  

 12 13/8/64 นส. ปนัดดา พรมบุตร  2,500  

 13 16/8/64 นส. นิตยา แสงไทย  2,500  

 14 16/8/64 นส. นิตยา แสงไทย  2,500  

 15 16/8/64 นส. นิตยา แสงไทย  2,500  

 16 16/8/64 นส. นิตยา แสงไทย  2,500  

 17 16/8/64 นาย ประดิษฐ ทองอุดม  2,500  

 18 16/8/64 นาย ประดิษฐ ทองอุดม  2,500  

 19 16/8/64 นาย ประดิษฐ ทองอุดม  2,500  

 20 19/8/64 นาย จีระศักดิ์ เขียวชม  2,500  

 21 20/8/64 นส.  มนัสนันท ยังประโยชน  2,500  
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 22 23/8/64 นาง ศรสวรร ฟกเล็ก  2,500  

 23 1/9/64 นส. ภัทราภรณ สวนปา  2,500  

 24 1/9/64 นาย  ดิษฐพงษ สวางกาญจน  2,500  

 25 1/9/64 นาย  ดิษฐพงษ สวางกาญจน  2,500  

 26 2/9/64 นาง  รัชฎาภรณ พยองใหญ  2,500  

 27 2/9/64 นาง มาริสา ภูวิทยาธร  2,500  

 28 2/9/64 นส. พรรณิภา ปานดํา  2,500  

 29 2/9/64 นส. ศิรินทรธร พลัง  2,500  

 30 2/9/64 นาย สังวร สมสาย  2,500  

 31 3/9/64 นส.  ดวงกมล ปานกําเหนิด  2,500  

 32 3/9/64 นส.  ดวงกมล ปานกําเหนิด  2,500  

 33 3/9/64 นส.  ดวงกมล ปานกําเหนิด  2,500  

 34 3/9/64 นส. ชราภร บุญตัด  2,500  

 35 3/9/64 นาย สมนึก รอดเมือง  2,500  

 36 3/9/64 นาง  ณัฐกานต ลีลาแสงสาย  2,500  

 37 3/9/64 นส. ภาวิณี ทองไทย  2,500  

 38 6/9/64 นส. สมปอง คุมพวก  2,500  

 39 6/9/64 นาง  สุจิราภรณ จันทรสุบิน  2,500  

 40 6/9/64 นาย ณรงคฤทธิ์ เพ็ชรคง  2,500  

 41 6/9/64 นาย อรรณพ ปนทรัพย  2,500  

 42 8/9/64 นาง กชกร ศรีอรุณ  2,500  

 43 8/9/64 นาง กชกร ศรีอรุณ  2,500  

 44 8/9/64 นาง กชกร ศรีอรุณ  2,500  

 45 8/9/64 นาง นงเยาว อาษาธง  2,500  

 46 9/9/64 นาง อุษา สุขวาสนะ  2,500  

 47 9/9/64 นส. มาลัย จันทรพา  2,500  

 48 9/9/64 นาง วัชรี เกิดนรินทร  2,500  

 49 9/9/64 นาง มณีวรรณ วิริยะดิลก  2,500  
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 50 14/9/64 นาง ปราวรินทร นกสวาง  2,500  

 51 15/9/64 นาง วิชสมร เจริญลาภ  2,500  

 52 15/9/64 นาย  ฐานวัฒน พรนิธิดลวัฒน  2,500  

 53 15/9/64 นาย  ฐานวัฒน พรนิธิดลวัฒน  2,500  

 54 16/9/64 นส. พัชรี เปงทะมัง  2,500  

 55 20/9/64 นส. ศิริธร ศรีวิศาลภพ  2,500  

 56 21/9/64 นส. พิกุล ทาฤทธิ์  2,500  

 57 21/9/64 นาง พัชรินทร มนูธรรม  2,500  

 58 21/9/64 นส. นันทีย บุญเกิด  2,500  

 59 21/9/64 นาย อนันต งามวงศ  2,500  

 60 21/9/64 นาย อนันต งามวงศ  2,500  

 61 21/9/64 นาง สมบัติ ขจรสายวงษ  2,500  

 62 21/9/64 นส. ศศินุช บุญอําไพ  2,500  

 63 22/9/64 นาย อดุลย ไทยเจริญ  2,500  

 64 22/9/64 นส. สาริศา เทียนศรี  2,500  

 65 22/9/64 นส.  กาญจนา ชัยพัฒนาวรรณ  2,500  

 66 22/9/64 นส. สุนันทา นะราช  2,500  

 67 22/9/64 นาง ปรีดา ชัยศิริ  2,500  

 68 22/9/64 นส. พิลาวรรณ นวมศรี  2,500  

 69 22/9/64 นาย สาธิต เนตรวิเชียร  2,500  

 70 22/9/64 นาย สาธิต เนตรวิเชียร  2,500  

 71 23/9/64 นส. จารุวรรณ วงศพลัด  2,500  

 72 23/9/64 นส. เกตุวดี ศิลปาจารย  2,500  

 73 27/9/64 นาง วิชชุดา โภคา  2,500  

 74 27/9/64 นาย วิจารณ หาวุฒิ  2,500  

 75 27/9/64 นส. อรวรรณ ตางาม  2,500  

 76 27/9/64 นส. อรวรรณ ตางาม  2,500  

 77 27/9/64 นาง  นมัสนันท ระวิทพานิชย  2,500  
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 78 27/9/64 นาง ศิริพร พึ่งธรรม  2,500  

 79 27/9/64 นส. มณัญญา พึ่งพันธุ  2,500  

 80 27/9/64 นาย  พงษนิรันดร วันทองทักษ  2,500  

 81 28/9/64 นาย สาธิต เนตรวิเชียร  2,500  

 82 28/9/64 นาย สนิท นิ่มเนียน  2,500  

 83 29/9/64 นาย ภัคศรัณย จรดล  2,500  

 84 29/9/64 นาย  เทียนชัย พลลักษณะ  2,500  

 85 29/9/64 นาย  นันทกร ศรีพิมพเมือง  2,500  

 86 29/9/64 นาง แกวกานตดา ถึงไชย  2,500  

 87 29/9/64 นส. ชลธร ธงชัย  2,500  

 88 29/9/64 นาย ปกรณ วิริยะดิลก  2,500  

 89 29/9/64 นส. ละออง ประครองใจ  2,500  

 90 29/9/64 นาง จิระนัย สวางนวล  2,500  

 91 29/9/64 นาง จิระนัย สวางนวล  2,500  

 92 30/9/64 นส. สุวรรณา เลาหะสุพิศ  2,500  

 93 30/9/64 นาย กิตติศักดิ์ พวงอํ่า  2,500  

 94 30/9/64 นาย ยุทธการ จัยสิน  2,500  

 95 30/9/64 นาง จารุภา ไขแสง  2,500  

 96 30/9/64 นาง ฟาซียา อาแซ  2,500  

 97 30/9/64 นาง ฟาซียา อาแซ  2,500  

 98 30/9/64 นาง ฟาซียา อาแซ  2,500  

 99 30/9/64 นาง ฟาซียา อาแซ  2,500  

 100 30/9/64 นาง ฟาซียา อาแซ  2,500  

 101 30/9/64 นาง อรสา ศรีโพธิ์  2,500  

 102 30/9/64 นาง สายฝน สุขประเสริฐ  2,500  

 103 30/9/64 นาง สายฝน สุขประเสริฐ  2,500  

 104 30/9/64 นาง เจียง พันมะลี  2,500  

 105 30/9/64 นาง  สุราลักษณ ทะโนรมย   2,500  
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 106 30/9/64 นส. พูนทิพย แกวฉาย  2,500  

 107 30/9/64 นาย ปภพ เชื่อมาก  2,500  

 108 30/9/64 นาง ขวัญใจ ฟกเขียว  2,500  

 109 30/9/64 นาง ขวัญใจ ฟกเขียว  2,500  

 110 30/9/64 นาง วารินทร คงรักษ  2,500  

 111 30/9/64 นาง เพ็ญจันทร ไมสัณ  2,500  

 112 30/9/64 นาย สุนันท หมอแกว  2,500  

     หมายเหตุ      

  - สมาชิกถึงแกกรรมไดรับเงินชวยเหลือรายละ 10,000 - 40,000  บาท   (ตามระยะเวลา

การเปนสมาชิก)      

  - คูสมรสสมาชิกถึงแกกรรม ไดรับเงินชวยเหลอืรายละ   5,000 - 20,000  บาท (ตามระยะ

เวลาการเปนสมาชิก)      

  - บิดา - มารดาและบุตรสมาชิกถึงแกกรรม ไดรับเงินชวยเหลือรายละ 5,000 บาท 

  - ชวยเหลืออัคคีภัย ไดรับเงินชวยเหลือรายละ 5,000 บาท   

  - ชวยเหลือสมาชิกติด Covid ไดรับเงินชวยเหลือรายละ 5,000 บาท   

  - ชวยเหลือครอบครัวสมาชิก Covid ไดรับเงินชวยเหลือรายละ 2,500 บาท
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ระเบียบวาระท่ี 4
เรื่อง  รายงานของผู�ตรวจสอบกิจการสหกรณ� ฯ ประจําป�  2564

  ตามท่ีประชุมใหญสามญัประจําป 2563 เมือ่วนัที ่13 พฤศจกิายน 2563 ไดเลอืกต้ังให
นายกําพล สิทธิพันธ เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย จาํกดั ประจําป 2564 และสิน้สุดปบญัชี ณ วนัท่ี 30 กันยายน  2564  
ซึ่งผู ตรวจสอบกิจการสหกรณ ฯ ไดทําการตรวจสอบ และไดรายงานผลการตรวจสอบ
ตอคณะกรรมการดําเนินการ เปนประจําทุกเดือนแลว นั้น จึงขอเชิญผูตรวจสอบกิจการ ฯ 
สรุปผลการตรวจสอบประจําป  2564  ใหสมาชิกทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 5
เรื่อง  พิจารณาอนุมัติงบการเงิน  ประจําป�  2564

  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ไดแตงตั้ง นางจารุณี  ศุภกาญจน  เปนผูสอบบัญชี มาทําการ
ตรวจสอบบัญชี และงบการเงินตาง ๆ   ของสหกรณ ฯ  ประจําป  2564  ซึ่งไดดําเนินการตรวจ
สอบเสร็จเรียบรอยแลว  และใหการรับรองงบการเงินไวเปนหลักฐานถูกตอง  จึงขอเรียนเชิญ
ผูสอบบัญชไีดชีแ้จงรายละเอียดใหสมาชิกทราบ  เพือ่พจิารณาอนุมตังิบการเงินของสหกรณ ฯ  
ตอไป
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หนังสือรับรองสหกรณ
     สหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

             ความม่ันคงของมนุษย  จํากัด

    27  ตุลาคม   2564

เรียน ผูสอบบัญชี

 หนังสือรับรองฉบับน้ีใหไวเพื่อประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณออมทรัพย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จํากัด สําหรับส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

เพื่อแสดงความเห็นวางบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ผลการดําเนินงาน

และกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย  จํากัด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดหรือไม 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินที่ทานตรวจสอบ ซึ่งงบการเงิน

ดังกลาวไดจัดทําขึ้นตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด

 ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ทานตรวจสอบตามที่ขาพเจาทราบ  และคิดวาควร

จะเปนดังตอไปน้ี.-

 1. งบการเงินไมมีการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งรวมถึงการละเวน

การแสดงรายการและขอมูลตาง  ๆ

 2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูลดังตอไปนี้  ใหทานตรวจสอบครบถวนแลว  คือ

  2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของทั้งหมด

  2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ

 3. ไมมรีายการผดิปกตทิีเ่กีย่วของกับการกระทาํของคณะกรรมการดาํเนนิการหรอืเจาหนาทีข่องสหกรณ

ผูซึง่มีหนาทีส่าํคัญเก่ียวกับระบบบัญช ีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติทีม่ผีลกระทบอยางเปน

สาระสําคัญตองบการเงิน

 4. สหกรณไดปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาท้ังหมด ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยาง

มีสาระสําคัญตองบการเงิน  นอกจากนี้ สหกรณไดปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานราชการ 

หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล  ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน

 5. สหกรณไมไดรับหนังสือแจงจากหนวยงานราชการอันมีผลตองบการเงิน เพราะมิไดปฏิบัติตาม

กฎหมาย หรือขอบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

ในภายหนา ซึ่งควรจะไดนํามาพิจารณาเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใชเปนหลักเกณฑ

ในการตั้งสํารองคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

 6. สหกรณมีกรรมสิทธิในสินทรัพยทั้งหมดอยางถูกตองตามกฎหมาย และไมมีภาระผูกพัน 

หรือขอผูกมัดใด  ๆ  ในสินทรัพยของสหกรณ  เวนแตที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน



62

สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จํากัด
รายงานกิจการประจําป� 2564

 7.    สหกรณไดบันทึกหรือเปดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ  ทั้งที่เกิดขึ้นแลวและอาจเกิดขึ้น

ในภายหนาไวอยางเหมาะสม รวมท้ังไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกัน

ทั้งหมดที่สหกรณใหแกบุคคลที่สาม  นอกจากน้ีสหกรณไมมีคดีฟองรองอื่น  และไมมีคดีที่คาดวาจะเกิดขึ้น

 8. นอกจากเรื่องที่อธิบายไว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว ไม มีเหตุการณใดเกิดขึ้น 

หรือไมปรากฎขอเท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ ซึ่งตองนํามาปรับปรุงงบการเงิน

หรือเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)        

(นางขวัญเมือง  บวรอัศวกุล)

ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จํากัด

                                              

(ลงชื่อ)           

 

   (นางวิมลพรรณ   กุญแจทอง)

ผูจัดการสหกรณออมทรัพย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จํากัด
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รายงานของผูสอบบัญชี
เสนอ  สมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จํากัด
ความเห็น
 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณออมทรพัยกระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย 

จํากัด ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 

สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

 ขาพเจาเหน็วา งบการเงนิขางตนนีแ้สดงฐานะการเงินของ สหกรณออมทรพัยกระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมัน่คงของมนุษย จาํกดั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สาํหรบัปสิน้สุด

วันเดียวกันโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ

เกณฑในการแสดงความเห็น
 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน

ในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากสหกรณและไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูสอบบัญชี

สหกรณ ขาพเจาเชือ่วาหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่าพเจาไดรบัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเปนเกณฑในการแสดง

ความเห็นของขาพเจา

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของ

ขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการ

ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตาง

หากสําหรับเรื่องเหลานี้

 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบแตละเรื่องมีดังตอไปนี้ 

 ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 5 เงินใหกูยืม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สหกรณมี

ลูกหนี้เงินกูยืมท้ังสิ้น จํานวน 2,562,393,249.50 บาท คิดเปนรอยละ 63.32 ของสินทรัพยทั้งส้ิน จํานวน 

4,046,654,160.46  บาท 

 เงินฝากสหกรณอื่น ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 มียอดเงินจํานวน 1,071,783,000.00 บาท 

คิดเปนรอยละ 64.93 ของสินทรัพยหมุนเวียนจํานวน 1,650,727,611.54 บาท และหมายเหตุประกอบงบการ

เงิน ขอ 9 เงินรับฝากจากสมาชิกจนวน 523,690,750.62 บาท คิดเปนรอยละ 97.11 ของหนี้สินทั้งสิ้น จํานวน  

539,289,615.91บาท

 ไดประเมินทดสอบระบบการควบคุมภายในเก่ียวกับการจายเงินกูและการรับชําระหนี้ โดยการสอบถาม

วธิกีารปฏิบตังิานและสุมสอบสัญญาเงินกู ขัน้ตอนการจายเงินกูและการรับชาํระหน้ีเงนิกูเพือ่ทราบวาเปนไปตาม

ระเบียบขอบังคับท่ีกําหนดหรือไม
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 ดานเงินฝากสหกรณอืน่และเงินรบัฝากจากสมาชิกไดตรวจสอบข้ันตอนการเปดบัญช ีการนําเงินฝากและ

การถอนเงินฝากสหกรณอื่นและสมุดคูฝากและการคํานวณดอกเบ้ียรับ เงินรับฝากจากสมาชิกก็เชนเดียวกันจะ

สุมสอบบัญชีเงนิฝากรายคนสอบถามข้ันตอนการปฏิบตังิานของเจาหนาท่ี ทัง้เงนิฝากสหกรณอืน่และเงินรับฝาก

สมาชิก ปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดไวหรือไม

 ขาพเจาไดกําหนดวิธีการตรวจสอบท่ีสําคัญ ดังนี้

 - สอบทานระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก อัตราดอกเบ้ียเงินใหกูทุกประเภท

 - สอบทานรายงานการประชมุเกีย่วกับการพจิารณาอนมุตัเิงนิใหกูแตละประเภท วาไดปฏิบตัติามระเบียบ

  ที่สหกรณกําหนด

 - วิเคราะหเปรียบเทียบยอดคงเหลือของลูกหนี้เงินใหกูแตละประเภทปปจจุบันกับปกอนเพื่อวิเคราะห

  ผลแตกตางที่เปนสาระสําคัญ และสาเหตุที่กอใหเกิดผลแตกตางนั้น

 - ตรวจสอบสัญญาเงินกู และการคํ้าประกัน วาเปนไปตามระเบียบที่สหกรณกําหนด

 - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเก่ียวกับการจายเงินกู และเอกสารการรับเงิน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง 

  ครบถวน และใชเปนหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี

 - เงนิรบัฝากจะสอบทานระเบียบการรบัฝากของสมาชิก และสหกรณอืน่ สอบถามขัน้ตอนการปฏิบตังิาน

  ของเจาหนาท่ี ตรวจหลักฐานการขอเปดบัญช ีหลักฐานการฝากและถอน  การบันทกึบญัช ีการคํานวณ

  ดอกเบี้ยจายวาปฏิบัติทุกขั้นตอนเปนไปตามระเบียบที่สหกรณกําหนด 

 - มีการยืนยันยอดเงินฝาก คงเหลือรายคน ยอดเงินฝากคงเหลือท่ีสหกรณ และดานลูกหนี้เงินกูมีการขอ

  คํายืนยันยอดเชนเดียวกัน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองบการเงิน 

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้

โดยถกูตองตามท่ีควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และรบัผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงิน ที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

 ในการจัดทํางบการเงิน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ

สหกรณในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกลาว 

และการใชเกณฑการบัญชสีาํหรับการดําเนินงานตอเน่ืองเวนแตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมคีวามต้ังใจท่ี

จะเลิกสหกรณหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
 การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงิน

โดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริต

หรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผู สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยู ดวย ความเชื่อม่ัน

อยางสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง

อันเปนสาระสําคัญที่มีอยู ไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด

และถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา รายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือ

ทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลาน้ี

 ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ ขาพเจา

ไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจา

รวมถึง

 • ระบแุละประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิอนัเปนสาระสาํคัญในงบการเงนิไม

วาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองตอความ

เสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของ

ขาพเจา ความเส่ียงท่ีไมพบขอมลูทีข่ดัตอขอเท็จจริงอนัเปนสาระสําคัญซึง่เปนผลมาจากการทุจรติจะสูงกวาความ

เสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน 

การต้ังใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

 • ทาํความเขาใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วของกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบ

ทีเ่หมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพือ่วตัถปุระสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสทิธผิลของการควบคุม

ภายในของสหกรณ

 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณใชและความสมเหตุ

สมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณ 

 • สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเกณฑการบญัชีสาํหรบัการดาํเนนิงานตอเนือ่งของคณะกรรมการ

ดําเนินการสหกรณ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับวา มีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับ

เหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของสหกรณในการ

ดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองใหขอสังเกตไว

ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของในงบการเงิน หรือถาการเปดเผยดังกลาว

ไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปล่ียนแปลงไป ขอสรปุของขาพเจาขึน้อยูกบัหลักฐานการสอบบัญชทีีไ่ดรบั

จนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปน

เหตุใหสหกรณตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่องได 
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 • ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยวางบการเงิน

แสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม

      ขาพเจาไดสื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที่ไดวางแผนไว  ประเด็นท่ีมีนัยสําคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ  รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการ

ควบคุมภายในซึ่งขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา

      จากเร่ืองทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัย

สําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบขาพเจาได

อธิบายเร่ืองเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเร่ืองดังกลาวตอ

สาธารณะหรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดข้ึน ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของ

ขาพเจา เพราะการกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา

ผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว

ลายมือชื่อ           

(นางจารุณี ศุภกาญจน)

ผูสอบบัญชีสหกรณ

66/1 ซอยประชาราษฎร 10 ถนนประชาราษฎร 1 

แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800

วันที่ 20 ตุลาคม 2564
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สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน  2564

ป 2563
บาท 

 

95,095,311.78 

 936,010,727.71 

 30,000,000.00 

 433,722,878.40 

 12,251,615.00 

 9,934,670.94 

 1,517,015,203.83 

 224,000,000.00 

 2,245,387,650.00 

 238,504.49 

 -   

 2,469,626,154.49 

 3,986,641,358.32 

ป 2564
บาท 

 

 108,832,670.37 

 1,071,783,000.80 

 60,000,000.00 

 396,775,607.50 

 7,408,614.00 

 5,927,718.87 

 1,650,727,611.54 

 229,000,000.00 

 2,165,617,642.00 

 238,906.92 

 1,070,000.00 

 2,395,926,548.92 

 4,046,654,160.46 

หมายเหตุ

2

3

4

5

6

4

5

7

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน  

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 

เงินฝากสหกรณอื่น  

เงินลงทุนระยะสั้น  

เงินใหกูยืมระยะสั้น-สุทธิ 

ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ 

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 

  รวมสินทรัพยหมุนเวียน 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 
 เงินลงทุนระยะยาว 

 เงินใหกูยืมระยะยาว-สุทธิ 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 

 ซอฟทแวรระหวางพฒันา 

  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 
  รวมสินทรัพย 
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ป 2563
บาท 

 

521,284,403.80 

 3,594,727.83 

 524,879,131.63 

 19,427,760.00 

 -   

 19,427,760.00 

 544,306,891.63 

 2,868,691,480.00 

 385,902,890.53 

 1,016,178.44 

 186,723,917.72 

 3,442,334,466.69 

 3,986,641,358.32 

ป 2564
บาท 

 

523,690,750.62 

 1,900,995.29 

 525,591,745.91 

 13,564,120.00 

 133,750.00 

 13,697,870.00 

 539,289,615.91 

 2,926,305,580.00 

 404,580,029.25 

 1,695,304.44 

 174,783,630.86 

 3,507,364,544.55 

 4,046,654,160.46 

หมายเหตุ

8

9

10

หนี้สินและทุนสหกรณ
หนี้สินหมุนเวียน  

 เงินรับฝาก

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

  รวมหนี้สินหมุนเวียน 

หนี้สินไมหมุนเวียน  

 สํารองบําเหน็จเจาหนาที่ 

 เงินคํ้าประกันระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร 

  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 
  รวมหนี้สิน 
ทุนของสหกรณ  

 ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10.00 บาท) 

  หุนที่ชําระเต็มมูลคาแลว 

 ทุนสํารอง  

 ทนุสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 

 กําไรสุทธิ  

  รวมทุนของสหกรณ 
  รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเปนสวนหนึง่ของงบการ

เงินนี้   
(ลงช่ือ)

(นางขวัญเมือง  บวรอัศวกุล)

ประธานกรรมการ

(ลงช่ือ)

(นายสําอางค  เย็นฉ่ํา)

เลขานุการ

วันที่  20 ตุลาคม  2564
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สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จํากัด
งบกําไรขาดทุน

สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน  2564

ป 2564 ป 2563
บาท 

   180,587,174.31 
 25,826,026.37 
 12,994,504.10 

 219,407,704.78 

 10,547,373.50 
 -   

 10,547,373.50 

 (508,646.10)
 697,843.40 

 -   
 189,197.30 

 208,671,133.98 

 49,900.00 
 280,000.00 
 586,600.00 
 181,019.51 

 1,097,519.51 

 10,032,000.00 
 216,000.00 
 179,460.00 

 4,769.00 
 53,002.00 

 2,238,190.00 
 286,540.00 
 81,285.50 
 18,050.00 

 -   

 % 

  82.31 
 11.77 
 5.92 

 100.00 

 4.81 
 -   

  4.81 

 (0.23)
 0.32 

 -   
 0.09 

 95.11 

 0.02 
 0.13 
 0.27 
 0.08 
 0.50 

 4.57 
 0.10 
 0.08 
 0.00 
 0.02 
 1.02 
 0.13 
 0.04 
 0.01 

 -   

 % 

 79.09 
 14.34 
 6.57 

 100.00 

 4.30 
 0.01 
 4.31 

 (0.02)
 0.04 
 0.21 
 0.23 

 95.47 

 0.02 
 0.09 
 0.25 
 0.08 
 0.45 

4.38 
 -   

 0.06 
 0.00 
 0.01 
 0.83 
 0.14 
 0.03 
 0.00 
 0.10 

บาท 
   

 161,132,865.76 
 29,221,765.07 
 13,388,645.21 

 203,743,276.04 

 8,766,968.29 
 8,440.58 

 8,775,408.87 

 (45,232.20)
 76,581.10 

 431,200.00 
 462,548.90 

 194,505,318.27 

 32,600.00 
 191,900.00 
 515,600.00 
 170,950.09 
 911,050.09 

 8,913,860.00 
 -   

 120,960.00 
 4,850.00 

 30,109.00 
 1,694,510.00 

 279,700.00 
 57,919.00 
 8,800.00 

 201,000.00 

รายไดดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 
 ดอกเบี้ยรับเงินใหกู 
 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 
 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 
 รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 
คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 
 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 
 ดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะส้ัน 
  รวมคาใชจายดอกเบ้ียและเงินลงทุน 
หัก หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 
 หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินใหกู 
 หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อื่น 
 หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ระหวางดําเนินคดี 
  รวมหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 
บวก รายไดอื่น  
 คาธรรมเนียมแรกเขา 
 เงินรางวัลสลากออมสิน 
 เงินรางวัลสลากออมทรัพย ธ.ก.ส. 
 รายไดเบ็ดเตล็ด  
 รวมรายไดอื่น  
หัก คาใชจายในการดําเนินงาน 
 คาใชจายเกี่ยวกับเจาหนาที่ 
 เงินเดือน  
 เงินประจําตําแหนง 
 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
 คาลวงเวลา  
 บําเหน็จเจาหนาที่ 
 คาอาหารและเคร่ืองแบบเจาหนาที่ 
 คารักษาพยาบาล  
 คาเลาเรียนบุตร  
 คาตอบแทนพิเศษ 
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 คาใชจายเก่ียวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 คาเส่ือมราคา  
 คาซอมแซมบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณ 
 คาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 คาดําเนินการเรื่องที่ดิน 
 คาเบ้ียประกันภัย  
 คาบริการกําจัดปลวก 
 คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก 
 เงินสงเคราะหสมาชิก 
 เงินสมนาคุณ  
 คาใชจายดําเนินงานอื่น 
 คาเบี้ยประชุม  
 คารับรอง  
 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ 
 คาใชจายประชุมใหญ 
 คาจางเหมาทําความสะอาดสํานักงาน 
 คาจางเหมาพนักงานขับรถ 
 คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ 
 คาธรรมเนียมสอบบัญชี 
 คาตอบแทนท่ีปรึกษากฎหมาย 
 คาเบ้ียเลี้ยงพาหนะ 
 คาโทรศัพท  
 คาไปรษณียและธรรมเนียมธนาคาร 
 คาใชจายอบรมสัมนา 
 คาไฟฟา  
 คานํ้าประปา  
 คานํ้ามัน  
 คาใชจายในการดําเนินคดี 
 คาใชจายเบ็ดเตล็ด 
 เงินสํารองเพ่ือจายฉุกเฉินและจําเปน 
 คาใชจายเพื่อขับเคล่ือนแผนงานประจําป 
 ขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสิน 
 คาตอบแทนที่ปรึกษาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร 
 คาเชาเครื่องใชสํานักงาน 
  รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 
กําไรสุทธิ

ป 2564 ป 2563
บาท 

   259,085.35 
 265,792.18 
 160,801.87 
 21,827.92 
 29,466.00 
 12,840.00 

 1,777,500.00 
 248,257.20 

 352,900.00 
 20,126.00 

 187,991.03 
 4,290,317.10 

 115,560.00 
 132,000.00 
 192,000.00 
 90,000.00 

 120,000.00 
 196,850.00 
 154,959.15 
 368,384.40 
 17,670.00 

 138,864.71 
 24,792.99 
 8,920.00 

 36,541.00 
 56,819.37 
 94,873.00 
 12,300.00 

 548,000.00 
 -   
 -   

 23,044,735.77 
 186,723,917.72 

 % 

   0.12 
 0.12 
 0.07 
 0.01 
 0.01 
 0.01 

 0.81 
 0.11 

 0.16 
 0.01 
 0.09 
 1.96 
 0.05 
 0.06 
 0.09 
 0.04 
 0.05 
 0.09 
 0.07 
 0.17 
 0.01 
 0.06 
 0.01 
 0.00 
 0.02 
 0.03 
 0.04 
 0.01 
 0.25 

 -   
 -   

 10.50 
 85.10 

 % 
   

 0.06 
 0.05 
 0.04 
 0.00 
 0.01 
 0.01 

 0.51 
 0.12 

 0.17 
 0.01 
 0.10 
 2.54 
 0.06 
 0.06 
 0.09 
 0.04 
 0.06 
 0.07 
 0.08 
 0.18 
 0.00 
 0.06 
 0.00 
 0.00 
 0.04 
 0.01 
 0.03 
 0.05 

 -   
 0.08 
 0.01 

 10.13 
 85.79 

บาท 
 

  131,546.57 
 91,706.06 
 75,410.93 
 6,880.00 

 28,298.93 
 24,610.00 

 1,035,000.00 
 248,770.00 

 347,300.00 
 20,025.00 

 206,555.27 
 5,178,291.44 

 115,560.00 
 132,000.00 
 192,000.00 
 90,000.00 

 120,000.00 
 151,000.00 
 171,014.83 
 369,584.16 

 7,845.00 
 112,490.58 

 9,282.88 
 6,200.00 

 85,566.31 
 24,915.00 
 60,678.00 

 103,958.10 
 -   

 160,000.00 
 14,540.44 

 20,632,737.50 
 174,783,630.86 
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สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จํากัด
งบกระแสเงินสด

สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน  2564

ป 2564 ป 2563
บาท 

  186,723,917.72 

 259,085.35 
 189,197.30 
 548,000.00 

 2,238,190.00 
 90,000.00 

 (22,126,386.12)
 8,098.50 

 187,991.03 
 168,118,093.78 

 37,500,000.00 
 (466,406,420.00)
 476,380,439.00 

(1,349,650,500.00)
 1,401,152,201.50 

 1,191,700.00 
 3,103,627.00 
 (167,476.72)
 3,225,399.93 

 (8,116.84)
 24,000.00 

 -   

 (90,000.00)
 941,461.21 

 (952,063.21)
 2,173,124.21 

 (10,069.66)

บาท 
   

 174,783,630.86 

 131,546.57 
 462,548.90 

 -   
 1,694,510.00 

 90,000.00 
 (13,264,294.59)

 28,298.93 
 206,555.27 

 164,132,795.94 

 17,500,000.00 
 (458,522,470.00)
 456,056,385.00 

(1,241,648,786.00)
 1,334,081,387.00 

 675,600.00 
 8,112,614.00 
 (213,778.70)

 22,126,386.12 
 (28,213.96)

 -   
 (5,000.00)

 (90,000.00)
 1,829,215.32 

 (1,798,689.31)
 5,795,847.49 

 (7,498,816.04)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    
 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ    
 รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดกําไร (ขาดทุน) สุทธิ เปนเงินสดสุทธิ  
 จากกิจกรรมดําเนินงาน    
  คาเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ    
  หนี้สงสัยจะสูญ     
  ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยสิน    
  สํารองบําเหน็จเจาหนาที่    
  คาใชจายคางจาย    
  รายไดคางรับ    
  คาเบ้ียประกันจายลวงหนา    
  คาวัสดุสํานักงานใชไป    
 กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง    
 ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน    
สินทรัพยดําเนินงาน     
 เงินสดรับจากการเงินใหกูแกสหกรณ    
 เงินสดจายลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน    
 เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูฉินเฉิน    
 เงินสดจายลูกหนี้เงินกูสามญั    
 เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูสามัญ    
 เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูพิเศษ    
 เงินสดรับจากลูกหนี้อื่น    
 เงินสดจายซื้อวัสดุสํานักงาน    
 เงินสดรับรายไดคางรับ    
 เงินสดจายคาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา    
 เงินสดรับคืนเงินประกันไฟฟา    
 เงินสดจายเงินรอเรียกคืน    
หนี้สินดําเนินงาน     
 เงินสดจายคาใชจายคางจาย    
 เงินสดรับเงินรอตรวจสอบ    
 เงินสดจายเงินรอตรวจสอบ    
 เงินสดรับเงินรอจายคืน    
 เงินสดจายเงินรอจายคืน    
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หนี้สินดําเนินงาน (ตอ)     
 เงินสดรับคาเบี้ยประกันสมาชิกรอนําสง    
 เงินสดจายคาเบี้ยประกันสมาชิกรอนําสง    
 เงินสดรับเงินฌาปนกิจรอนําสง    
 เงินสดจายเงินฌาปนกิจรอนําสง    
 เงินสดรับเงินประกันสังคมรอนําสง    
 เงินสดจายเงินประกันสังคมรอนําสง    
 เงินสดรับภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย    
 เงินสดจายภาษีเงินได หัก ณ ที่จาย    
 เงินสดรับเงินสํารองการชําระหน้ีตามคําพิพากษา    
 เงินสดรับเงินคํ้าประกันระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร    
 เงินสดจายสํารองบําเหน็จเจาหนาที่    
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน    
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
 เงินสดจายซื้อตั๋วสัญญาใชเงิน    
 เงินสดรับคืนตั๋วสัญญาใชเงิน    
 เงินสดจายซื้ออุปกรณสํานักงาน    
 เงินสดรับจากการขายทรัพยสิน    
 เงินสดจายซื้อหุนชุมนุมสหรณกรุงเทพ จํากดั    
 เงินสดจายซื้อซอฟทแวรระหวางพัฒนา    
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน    
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    
 เงินสดรับจากเงินรับฝาก    
 เงินสดจายคืนเงินรับฝาก    
 เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย    
เงินสดจายเงินปนผล     
 เงินสดจายเฉลี่ยคืน    
 เงินสดจายเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่    
 เงินสดรับจากทุนเรือนหุน    
 เงินสดจายคืนทุนเรือนหุน    
 เงินสดจายทุนชวยเหลือผูกู - ผูคํ้าประกัน    
 เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน    
 เงินสดจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก    
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน    
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)    
เงินสด ณ วันตนป     
เงินสด ณ วันสิ้นป

ป 2564 ป 2563

344,330.00 
 (372,650.00)

 1,192.41 
 (10,832.41)

 7,500.00 
 (6,300.00)
 9,830.00 
 (360.00)
 6,000.00 

 133,750.00 
 (7,558,150.00)

 293,058,786.86 

 (60,000,000.00)
 30,000,000.00 

 (131,949.00)
 -   

 (5,000,000.00)
 (1,070,000.00)

 (36,201,949.00)

 46,831,022.72 
 (44,424,675.90)

 (30,000.00)
(147,788,028.00)
 (11,923,151.00)
 (3,353,600.00)

 150,422,600.00 
 (92,808,500.00)

 (556,874.00)
 (216,000.00)

 (3,500,000.00)
 (107,347,206.18)
 149,509,631.68 

 1,031,106,039.49 
 1,180,615,671.17 

372,650.00 
 (396,390.00)

 10,832.41 
 (26,319.35)

 6,300.00 
 (15,660.00)

 360.00 
 -   
 -   
 -   

 (2,669,990.00)
 273,807,183.26 

 -   
 -   

 (64,377.00)
 1,528,000.00 

 (1,000,000.00)
 -   

 463,623.00 

 63,782,389.25 
 (47,654,476.47)

 (30,000.00)
(155,063,101.00)
 (12,188,133.00)
 (3,553,080.00)

 148,915,250.00 
 (94,844,860.00)

 (498,198.00)
 (414,500.00)

 (1,600,000.00)
 (103,148,709.22)
 171,122,097.04 
 859,983,942.45 

 1,031,106,039.49 
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สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน  2564

1.  สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ       

 - สหกรณบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง       

 - สหกรณรับรูรายไดดอกเบ้ียตามเกณฑสัดสวนของเวลา สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตรา

  ดอกเบี้ยคูณดวยจํานวนเงินตนที่คางชําระตามระยะเวลาท่ีกูยืม    

 - สหกรณระงับการรับรูรายไดที่เกิดขึ้นจากดอกเบี้ยเงินใหกูของลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได

  ตามเกณฑคงคาง จํานวน 767,936.00 บาท ซึ่งหากสหกรณรับรู ดอกเบ้ียเงินใหกู 

  ของลกูหนีด้งักลาวแลว จะทาํใหสหกรณมกีาํไรสทุธปิระจาํป จาํนวน  174,551,566.86 บาท

 - เงินลงทุนระยะยาวท่ีเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยู ในความตองการของตลาด

  แสดงดวยราคาทุน

 - สหกรณตัง้คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑทีก่าํหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 

 วาดวยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูและการเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544

 - สหกรณตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใชสิ้นเปลืองตามราคาทุน

 - เคร่ืองใชสํานักงานที่ไดมากอนระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการบัญชีสหกรณ 

  พ.ศ.2560 ประกาศใชแสดงดวยมูลคาคงเหลือตามบัญชีหลังหักคาเสื่อมราคาประจําป 

  สวนเครื่องใชสํานักงานที่ไดมาภายหลังแสดงดวยมูลคาราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม 

  คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด

 - คาซอมบํารุง คาซอมแซม รวมทั้งการเปล่ียนแทนสําหรับสินทรัพยรายการยอย ๆ ถือเปน

  คาใชจายหักจากรายได การตอเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณรายใหญ ๆ  ถือเปนราคา

  ทุนของสินทรัพย

 - เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝาก

  สหกรณทุกประเภท ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณที่นําไปเปนหลักทรัพย

  คํ้าประกันหนี้สินดวย

 - สหกรณไดจัดประเภทรายการของงบการเงินปกอน ในบางรายการเพ่ือประโยชนในการ

  เปรียบเทียบกับปปจจบุัน
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2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ประกอบดวย ป 2564 ป 2563
    บาท บาท 
 เงินสด  25,529.21 81,015.04 

 เงินฝากธนาคาร    

 กระแสรายวัน  3,866.41  14,792.48 

  ออมทรัพย  58,803,274.75 34,999,504.26 

  สลากออมสินพิเศษ 20,000,000.00 20,000,000.00 

  สลากออมทรัพย ธ.ก.ส. 30,000,000.00 40,000,000.00 

  รวม  108,832,670.37 95,095,311.78 

3. เงินฝากสหกรณอื่น   ประกอบดวย ป 2564 ป 2563
     บาท  บาท 
 เงินฝากประจํา-ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 190,000,000.00  220,000,000.00 

 เงินฝากประจํา-ชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจ จาํกัด 190,000,000.00 190,000,000.00 

 เงินฝากประจํา-สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด 50,000,000.00 220,000,000.00 

 เงนิฝากออมทรัพยพเิศษ-สหกรณออมทรพัยกระทรวงมหาดไทย จาํกดั 36,783,000.80 36,010,727.71 

 เงินฝากประจํา-สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด 200,000,000.00 100,000,000.00 

 เงินฝากออมทรัพยพิเศษ-สหกรณออมทรัพยธนาคาร 95,000,000.00 120,000,000.00 

 เพ่ือการเกษตรและสหกรณจํากัด

 เงินฝากประจํา-ชุมนุมสหกรณกรุงเทพ จํากัด 190,000,000.00 50,000,000.00 

 เงนิฝากออมทรัพย-สหกรณออมทรพัยการยางแหงประเทศไทย จาํกดั 120,000,000.00 -   

 รวม   1,071,783,000.80  936,010,727.71 

 เงนิฝากสหกรณอืน่ขางตน แยกเปนเงนิฝากประเภทประจํา จาํนวน 820,000,000.00 บาท, เงนิฝากประเภท

ออมทรพัยพเิศษ จาํนวน 131,783,000.80 บาท และเงนิฝากประเภทออมทรัพย จาํนวน 120,000,000.00 บาท 
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4.  เงินลงทุน   ประกอบดวย  ป  2564  ป  2563   
    บาท  บาท   
   มูลคายุติธรรม  ราคาทุน มูลคายุติธรรม  ราคาทุน 

 เงินลงทุนระยะสั้น       

เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด      

 ตั๋วสัญญาใชเงินชุมนุมสหกรณครูไทย จํากัด 60,000,000.00  30,000,000.00 

  รวม  60,000,000.00  30,000,000.00 

 เงินลงทุนระยะยาว       

เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด      

 หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 223,000,000.00  223,000,000.00 

  หุน ชุมนุมสหกรณกรุงเทพ จํากัด 6,000,000.00  1,000,000.00 

  รวม  229,000,000.00  224,000,000.00 

 รวมเงินลงทุน  289,000,000.00   254,000,000.00 

       

5.  เงินใหกูยืม - สุทธิ    ประกอบดวย ป  2564  ป  2563   

   บาท  บาท

   ระยะสั้น  ระยะยาว  ระยะสั้น  ระยะยาว 

 เงินใหกูยืม - ปกต ิ     

  เงินใหกูสหกรณอื่น - - 17,500,000.00 -   

  ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน 107,923,035.00  - 105,529,108.00 -   

  ลูกหนี้เงินกูสามัญ 283,518,032.00 2,161,128,505.00 305,324,971.00 2,241,279,455.00 

  ลูกหนี้เงินกูพิเศษ 375,600.00 2,732,700.00 375,600.00 3,408,300.00 

  ลูกหนี้อื่น 694,365.00  1,756,437.00 446,143.60 699,895.00 

 รวมเงินใหกูยืม-ปกติ 392,511,032.00 2,165,617,642.00 429,175,822.60 2,245,387,650.00 
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 เงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได     

  ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน 35,900.00  - 70,800.00 -   

  ลูกหนี้เงินกูสามัญ 5,179,944.00  - 6,908,206.00 -   

  ลูกหนี้อื่น 2,814,108.00 - 1,302,077.40  -   

  ลกูหนีร้ะหวางดําเนินคด ี 431,200.00  - -    -   

 รวมเงินใหกูยืม -   

 ไมกอใหเกิดรายได  8,461,152.00  -    8,281,083.4 -

 รวมเงินใหกูยืม  400,972,184.00  2,165,617,642.00  437,456,906.00 2,245,387,650.00 

 หกั คาเผือ่หนีส้งสยัจะสญู 4,196,576.50 - 3,734,027.60 -   

  เงินใหกูยืม-สุทธิ 396,775,607.50  2,165,617,642.00  433,722,878.40 2,245,387,650.00 

  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญขางตน เปนของลูกหน้ีเงนิกูฉกุเฉิน จาํนวน 7,180.00 บาท , ของลูกหน้ีเงนิกูสามญั 

จํานวน 2,379,538.00 บาท และ ของลูกหนี้อื่น จํานวน   1,378,658.50  บาท, ลูกหนี้ระหวางดําเนินคดี จํานวน 

431,200.00 บาท        

  ดอกเบีย้เงนิใหกูคางรบั จาํนวน 7,408,614.00 บาท เปนดอกเบีย้คางชาํระจากลกูหนีท้ีเ่ขารวมมาตรการ

พักชําระเงินตนและดอกเบี้ยจากสถานการณโควิดรอบแรกของสหกรณ เปนระยะเวลา 3 เดือน ตามมติคณะ

กรรมการ ชุดที่ 60 ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันท่ี 17 เมษายน 2563 จํานวน 7,083,341.00 บาท และลูกหนี้ที่กูใน

เดือนกันยายน 2564 จํานวน 325,273.00 บาท       

   

6. สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน     ประกอบดวย ป 2564 ป 2563
    บาท บาท 
  เคร่ืองเขียนแบบพิมพ 59,006.41 51,782.98

 ดอกเบี้ยรับเงินฝากคางรับ 4,862,968.26 8,912,798.52 

  ดอกเบี้ยเงินลงทุนคางรับ 992,712.33 961,972.60 

  คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา 8,031.87 8,116.84 

  เงินรอเรียกคืน  5,000.00  -   

  รวม  5,927,718.87 9,934,670.94 
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7.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธ ิ    ประกอบดวย ป 2564 ป 2563
     บาท บาท 
 สวนที่ไมแสดงคาคาเสื่อมราคาสะสม    

  ที่ดิน  27,200.00 27,200.00 

  เคร่ืองใชสํานักงาน 29,496.14 126,014.99 

  ยานพาหนะ  1.00 1.00

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 56,697.14 153,215.99 

 สวนที่แสดงคาเสื่อมราคาสะสม    

  เคร่ืองใชสํานักงาน 241,626.00 109,677.00 

  หัก คาเสื่อมราคาสะสม 59,416.22  24,388.50 

   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 182,209.78  85,288.50 

  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 238,906.92 238,504.49 

 สหกรณฯ ไดรับบริจาคที่ดิน จํานวน  1 โฉนด  คือ โฉนดเลขท่ี  43028 มีเน้ือที่ 4 ตารางวา 

ราคา จํานวน 27,200.00 บาท     

    

8.  เงินรับฝาก  ประกอบดวย ป 2564 ป 2563
 เงินรับฝาก - สมาชิก   บาท  บาท 
  เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 523,690,750.62 521,284,403.80 

  รวมเงินรับฝาก  523,690,750.62 521,284,403.80 

        

9. หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน  ประกอบดวย ป 2564 ป 2563
      บาท บาท 
 เงินรอจายคืน  470,155.66 2,173,124.21 

 เบี้ยประกันภัยจากสมาชิกรอนําสง 344,330.00 372,650.00 

 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 9,830.00 360.00 

 เงินประกันสังคมคางจาย 7,500.00 6,300.00 

 เงินฌาปนกิจรอนําสง 1,192.41 10,832.41 

 คาธรรมเนียมสอบบัญชีคางจาย 90,000.00 90,000.00 

 เงินรอตรวจสอบ  971,987.22 941,461.21 

 เงินสํารองการชําระหนี้ตามคําพิพากษา 6,000.00  -   

  รวม   1,900,995.29 3,594,727.83 
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10.  ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ  ประกอบดวย ป 2564 ป 2563
    บาท บาท 

 ทุนสาธารณประโยชน  360,763.25 176,763.25 

 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 20,056.23 20,056.23 

 ทุนชวยเหลือผูกู - ผูคํ้าประกัน 2,484.96 59,358.96 

 ทุนสะสมสําหรับจัดตั้งสํานักงาน 1,312,000.00 760,000.00 

  รวม   1,695,304.44 1,016,178.44 



79

สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จํากัด
รายงานกิจการประจําป� 2564

 

ระเบียบวาระท่ี 6
เรื่อง    พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป�   2564

 สหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จํากัด มีกําไรสุทธิ
จากการดําเนินการประจําป  2564 เปนเงินทั้งส้ิน 174,783,630.86 บาท คณะกรรมการฯ ได
พิจารณาเห็นสมควรจัดสรรกําไรสุทธิใหเปนไปตามขอบังคับที่กําหนดไวดังนี้.-

1. ทุนสํารอง ตามกฎหมายไมนอยกวา  
 10%  ของกําไรสุทธิ 
2.  บาํรงุสนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย
รอยละ 1 ของกําไรสุทธิ แตไมเกิน  
30,000  บาท
3. เงินปนผลรอยละ   4.85   แหงคาหุน
ที่ชําระแลวของสมาชิกแตละคนโดยคิด
ใหตามสวนระยะเวลา
4. เฉลี่ยคืนรอยละ  7.00   ของดอกเบ้ีย
เงินกูทุกประเภท
5. โบนัสคณะกรรมการ 15 ทาน   และ
 โบนัสเจาหนาที่ 20 ทาน รวมไมเกิน
 รอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
6. ทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 
 10 ของกําไรสุทธิ
7. ทุนสวัสดิการสงเคราะห สมาชิก 
 ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
8. ทุนสะสมสําหรับจัดตั้งสํานักงาน 
 ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
9. ทุนชวยเหลือสมาชิกผู ค้ําประกันฯ 
 ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ

กําไรสุทธิ

 17,478,363.08 

 30,000.00 

 
137,996,408.00 

 11,466,801.00 

 1,030,000.00 
1,652,247.17 

 150,000.00 
 

4,100,000.00 

 280,000.00 

 599,811.61 
 

174,783,630.86 

 18,677,138.72 

 30,000.00 

 147,788,028.00 

 11,923,151.00 

 1,180,000.00 
 2,173,600.00 

 400,000.00 

 3,500,000.00 

 552,000.00 

 500,000.00 
 

186,723,917.72 

10.00

0.02

 
78.95 

 6.56 

 0.59 
 0.95 

 0.08 

 2.35 

 0.16 

 0.34
 

 100.00 

10.00

0.02

 79.15 

 6.39 

 0.63 
 1.16 

 0.21 

 1.87 

 0.30 

 0.27 

 100.00 

ป 2564 รอยละ รอยละป 2563รายการ
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หมายเหตุ กําไรสุทธิประจําป 2564 จํานวน 174,783,630.86 บาท จัดสรรดังน้ี  

จัดสรรกําไรคืนใหแกสมาชิก (ขอ 3, 4, 6-9) เปนเงิน    154,593,020.61 บาท 88.44%

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย (ขอ 1,2) เปนเงิน  17,508,363.08 บาท 10.02%

จัดสรรตอบแทนกรรมการและเจาหนาที่ (ขอ 5)  เปนเงิน  2,682,247.17 บาท 1.54%

                  รวม   174,783,630.86 บาท  100.00%

  มตทิีป่ระชมุ.......................................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี 7
เรื่อง   พิจารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายรับรายจ�ายประจําป� 2565

 ตามขอบังคับของสหกรณ ขอ 50 (7) กําหนดใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบ

ประมาณรายรับจายประจําปของสหกรณ สําหรับในป 2565 คณะกรรมการดําเนินการฯ ขอเสนอ

แผนงานและงบประมาณรายรับรายจายที่จัดทําขึ้นโดยยึดหลักประหยัด และความเปนไปไดตาม

ความจําเปนตองจาย ตามรายละเอียดดังนี้

1. ทิศทางขององคกร ประจําป 2565
 1.1 นโยบาย
  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย จํากัด ชุดที่ 61 ไดรับความไววางใจจากมวลสมาชิกใหเขามาทําหนาที่คณะกรรมการ

ดาํเนินการ จงึเปนพนัธะสัญญาท่ีคณะกรรมการดําเนินการจะตองบริหารงานใหบรรลุความพึงพอใจ

ของสมาชิก พรอมการพัฒนาขบวนการสหกรณควบคูกันไป จึงไดกําหนดนโยบายการดําเนินงาน 

โดยมุงเนนสรางความม่ันคงใหกบัสหกรณและสรางความม่ังค่ังใหกบัสมาชิก เนนคณุธรรม จริยธรรม 

ความซื่อสัตย เสียสละและพัฒนา เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับสมาชิก ดําเนินการใหสมาชิกได

ประโยชนสูงสุดดวยการระดมเงินออมจากสมาชิก และใหบริการเงินกูแกสมาชิกดวยความรวดเร็ว

ถกูตอง เพือ่สงเสรมิใหสมาชกิและครอบครวัมคีวามเปนอยูทีด่ขีึน้ตามหลกัการ วธิกีารสหกรณ และ

การพัฒนาสหกรณสูยุค 4.0

 1.2 วิสัยทัศน (Vision)
  เปนสหกรณที่มีการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของ

สมาชิกอยางย่ังยืน

 1.3 พันธกิจ  (Mission)
  1) สงเสริมการออม การลงทุน จัดบริการเงินกู พัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการ

   และจัดสวัสดิการแกสมาชิก

  2) เสริมสรางความเขมแขง็ใหองคการโดยหลักธรรมาภิบาล

  3) พัฒนาบุคลากร เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

  4) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ
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 1.4 วัตถุประสงค  (objective) 
  1)  เพือ่ใหมบีรกิารท่ีด ีรวดเรว็และตอบสนองความตองการของสมาชกิ รวมทัง้มกีารจดั

   สวัสดิการใหแกสมาชิกหลากหลายและท่ัวถึง

  2)  เพือ่ใหองคกรมีความเขมแข็งในการบริหารจัดการท่ีมปีระสิทธภิาพไดรบัความเช่ือมัน่

   จากสมาชิกและผูเกี่ยวของ

  3)  เพื่อใหบุคลากรมีศักยภาพในการใหบริการที่มีจิตมุงบริการ 

  4)  เพ่ือใหมรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการประชาสมัพนัธ ทีเ่อือ้ตอการปฏบิตังิาน

   อยางมีประสิทธิภาพ

2.  แผนงานการปฏิบัติงาน ประจําป  2565 

 คณะกรรมการดําเนินการไดกําหนดแผนงานใหสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ 

และวัตถุประสงค ขางตน สําหรับป 2565 ดังนี้

 2.1 การใหบริการ
  1)  ใหคําปรึกษา แนะนํา และอํานวยความสะดวกใหแกสมาชิกและผูมาใชบริการดวย

   อัธยาศัยไมตรีอันดี

  2)  กาํหนดขัน้ตอนการปฏบิตังิานเกีย่วกบัการกูเงิน ตัง้แตการรบัเอกสารกูเงินถงึการจาย

   เงินกู ตามลําดับกอนหลัง

  3) ปรับปรุงแกไขประกาศ ระเบียบ ขอบังคับและสัญญาตาง ๆ ใหสอดคลองกับ

   สถานการณ และดําเนินการภายใตระเบียบขอบังคับของกรมสงเสริมสหกรณ

  4) จัดโครงการออกหนวยเคล่ือนท่ี เพื่อบริการสมาชิกดานการกูเงิน ฝาก - ถอน  

   เพื่อแลกเปล่ียนทัศนคติสรางความสัมพันธระหวางคณะกรรมการ เจาหนาที่ 

   และสมาชกิ เพือ่สงเสรมิใหความรู ความเขาใจมสีวนรวมและรบัรูแนวทางการดาํเนนิ

   กิจการของสหกรณมากยิ่งขึ้น

  5)  จัดหาหนังสือ เอกสารทางวิชาการและขาวสารที่เกี่ยวกับสหกรณ ไวที่มุมหนังสือ 

   เพือ่บรกิารสมาชกิหรอืผูทีส่นใจ รวมทัง้จดัทาํจลุสารสหกรณประชาสมัพนัธใหสมาชกิ

   รับทราบทางออนไลน

  6) มีการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณผานชองทางตาง ๆ เพ่ือนําขอมูลมา

   พัฒนาสหกรณใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน

  7)  พัฒนาการใหบริการและจัดสวัสดิการที่สนองตอความตองการของสมาชิก
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 2.2  การบริหารการเงิน
  1) ควบคุม ดูแล และบริหารเงินของสหกรณใหมีสภาพคลองเพียงพอ โดยสงเสริม

   การออมและใหบริการเงินกูแกสมาชิกไดอยางทั่วถึงและรวดเร็ว โดยกําหนด

   อัตราดอกเบ้ียเงินฝากและเงินกู ใหอยูในระดับที่เหมาะสมดวยความซ่ือสัตยสุจริต 

   กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิก

  2)  ควบคุมและบริหารรายจายใหเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ

  3)  กําหนดอัตราสวนการจายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนแกสมาชิกในระดับที่เหมาะสม

  4) นําเงินฝากสถาบันการเงินหรือลงทุนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542  

   โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสหกรณเปนสําคัญ

 2.3  การบริหารทั่วไป
  1) สงเสริมใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในกิจการของสหกรณมากยิ่งขึ้น

  2) จัดใหมีระบบการทํางานที่เหมาะสม เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ 

   มีการควบคุมภายในที่ดีและปองกันความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึน

  3) มีการกํากับดูแลการใหบริการสินเชื่อดวยความระมัดระวัง และติดตามหนี้

   อยางตอเนื่องจนถึงที่สุด

  4) พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณใหทนัสมัย และมีประสิทธิภาพย่ิงขึน้

   อยางตอเนื่อง

  5) มีการวางแผนงานและจัดทํางบประมาณประจําป ใหสอดคลองกับแผนงาน ควบคุม

   การใชงบประมาณใหเปนไปตามระเบียบ อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ

  6) ปรบัปรงุสถานทีท่าํงาน ใหมคีวามพรอมในการปฏบิตังิาน และเอือ้อาํนวยความสะดวก

   ใหแกสมาชกิผูมาตดิตอ รวมทัง้การจดัหาวสัดุ ครภุณัฑ ใหเพยีงพอตอการปฏบิตังิาน

  7) ปรบัปรงุระเบียบ และแนวทางปฏิบตังิานใหชดัเจนและเหมาะสม เพือ่ใหการปฏิบตังิาน

   มีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น

 2.4  คาตอบแทนและสวัสดิการ
  1) กําหนดเงินเดือนและตอบแทนเจาหนาที่สหกรณใหเหมาะสม

  2) จัดสวัสดิการในรูปแบบตางๆ ใหแกสมาชิกและครอบครัว 

  3) จัดสวัสดิการใหแกเจาหนาที่สหกรณ เพ่ือใหมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

   อันกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
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 2.5 การพัฒนาบุคลกร
  1) จดัประชุมสมัมนากรรมการและเจาหนาทีส่หกรณอยางนอยปละ 1 ครัง้ เพ่ือทําความ

   เขาใจเกี่ยวกับนโยบายการดําเนินงานและการบริหารงานของสหกรณ

  2) สงเสริมใหกรรมการและเจาหนาทีส่หกรณไดเขารบัการอบรมสัมมนาหลักสตูรตาง ๆ  

   สงเสริมเจาหนาที่ใหไดรับการศึกษาเพ่ิมเติม รวมทั้งสนับสนุนใหมีการถายทอดองค

   ความรูในการปฏิบตังิานตอกนั เพือ่เปนการพฒันาความรู เพ่ิมทกัษะในการปฏิบตังิาน

   ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  3) มีการประเมินผลเจาหนาที่สหกรณทั้งในดานการปฏิบัติงานและศักยภาพ 

   เพื่อรักษาระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 2.6 การประชาสัมพันธและเอ้ืออาทรตอสมาชิกและสังคม
  1) เผยแพรหลักการสหกรณแกสมาชิก เพื่อใหสมาชิกรักษาวินัยทางการเงินอันเปน

   ประโยชนโดยตรงตอตนเองและครอบครัว

  2) เสริมสรางและเผยแพรประชาสัมพันธการจูงใจใหคงสภาพเปนสมาชิกตอไป

   แมจะเกษียณอายุราชการแลว

  3) จดัทํา “ขาวสหกรณ” เพือ่ใหสมาชกิทราบขอมลูขาวสาร ความเคลือ่นไหว การดาํเนนิงาน

   ของสหกรณ รวมถึงบทความท่ีเปนประโยชนตอสมาชิกอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ

  4) ปรับปรุง Website ใหทันสมัย พรอมจัดทําขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบัน

  5) สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล และโครงการสาธารณประโยชน

  6) สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานสหกรณเพื่อสังคม (CSR)

3.  การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
 ดาํเนนิการจดัทาํแผนงานบรหิารความเสีย่ง โดยกาํหนดกรอบแนวทางในการจัดทาํการควบคุม

ภายในและการบริหารความเส่ียง ดานสภาพคลองและดานสินเช่ือเพ่ือรองรับความเส่ียงท่ีอาจจะ

เกิดขึ้น

4.  ประมาณการรายรับ ประจําป 2565  ประกอบดวย
 4.1 รายไดดอกเบี้ยจากการใหกู เปนเงิน 161,000,000.00 บาท

 4.2 รายไดดอกเบี้ยเงินฝากและเงินลงทุน เปนเงิน 47,000,000.00 บาท

 4.3  รายไดอื่นที่ไมใชดอกเบี้ย เปนเงิน 1,035,000.00 บาท

   รวม  209,035,000.00 บาท
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5. งบประมาณรายจาย ประจําป 2565 ประกอบดวย
 5.1 หมวดเงินเดือน เปนเงิน       9,700,000.00 บาท

 5.2 หมวดคาตอบแทน  เปนเงิน    1,389,000.00 บาท

 5.3 หมวดคาใชสอย  เปนเงิน 21,962,552.00 บาท

 5.4 หมวดครุภัณฑ  เปนเงิน 1,771,200.00  บาท

         รวม    34,822,752.00  บาท
 ตามรายละเอียดแนบทาย
 จึงขอเสนอท่ีประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ  
  

  มติที่ประชุม………………………………………………………………………………….……………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ประมาณการรายรับ - รายจ�าย ประจําป� 2565

รายการ

ประมาณการรายรับ
รายไดดอกเบี้ยและการลงทุน

ดอกเบี้ยจากการใหสมาชิกกู

ดอกเบี้ยจากการใหสหกรณอื่นกู

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ผลตอบแทนจากการลงทุน

รายไดที่ไมใชดอกเบี้ย
คาธรรมเนียมแรกเขา

รายไดอื่น

รวมประมาณการรายรับ

ประมาณการรายจาย
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากจากสมาชิก

หนี้สงสัยจะสูญ

คาใชจายในการดําเนินงาน

รวมประมาณการรายจาย

ประมาณการกําไรสุทธิ

 160,880,301.00 

 252,564.76 

 29,221,765.07 

 13,388,645.21 

 32,600.00 

 878,450.09 

 204,654,326.13 

 8,775,408.87 

 462,548.90 

 20,632,737.50 

 29,870,695.27 

 174,783,630.86 

161,000,000.00 

 -   

 30,000,000.00 

 17,000,000.00 

 35,000.00 

 1,000,000.00 

 209,035,000.00 

 10,000,000.00 

 500,000.00 

 22,551,552.00 

 33,051,552.00 

 175,983,448.00 

ป 2565
ประมาณการ

ป 2564
รับ - จาย จริง
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รายการ

หมวดเงินเดือน
- เงินเดือน

รวม
หมวดคาตอบแทน
- เงินสมนาคุณ
- ผูสอบบญัช ีผูตรวจสอบกิจการ และผูตรวจสอบภายใน
- คาตอบแทนพิเศษ
- คาตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย
- คารับรอง
- คาลวงเวลา
- คาเบ้ียประชุม

   รวม
หมวดคาใชสอย
- คาดอกเบี้ยจาย
- คาบํารุงรักษาและพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร
- คาไปรษณียและคาธรรมเนียมอื่น ๆ 
- คาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะกรรมการและเจาหนาที่
- คาซอมแซมบาํรุงรักษาทรัพยสิน
- คาบําเหน็จเจาหนาที่
- คาโทรศัพทและคาบริการอินเตอรเน็ต
- คาใชจายในการอบรมและสัมมนา
- คาเบ้ียประกันสังคม
- คาสมทบเงินกองทุนทดแทน
- คาประชาสัมพันธ
- คาใชจายในการประชุมใหญ
- หนี้สงสัยจะสูญ
- คาเส่ือมราคาเครื่องใชสํานักงาน
- คาใชจายตัดจาย (โปรแกรมคอม)
- คาวัสดุสํานักงาน
- คาดําเนินการเร่ืองท่ีดิน
- สวัสดิการเงินสงเคราะหสมาชิก
- สวัสดิการเจาหนาที่ 

 8,913,860.00 
 8,913,860.00 

 248,770.00 
 282,000.00 
 201,000.00 
 120,000.00 
 20,025.00 
 30,109.00 

 347,300.00 
 1,249,204.00 

 8,775,408.87 
 75,410.93 

 369,584.16 
 151,000.00 
 91,706.06 

 1,694,510.00 
 171,014.83 

 7,845.00 
 120,960.00 

 4,850.00 
 -   

 5,178,291.44 
 462,548.90 
 131,546.57 

 -   
 206,555.27 

 6,880.00 
 1,035,000.00 

 346,419.00 

 10,800,000.00 
 10,800,000.00 

 265,000.00 
 292,000.00 
 240,000.00 
 120,000.00 
 30,000.00 
 43,000.00 

 350,000.00 
 1,340,000.00 

 11,000,000.00 
 170,000.00 
 380,000.00 
 220,000.00 
 170,000.00 

 2,500,000.00 
 170,000.00 
 400,000.00 
 200,000.00 

 5,500.00 
 20,000.00 

 5,200,000.00 
 300,000.00 
 250,000.00 
 540,000.00 
 200,000.00 
 50,000.00 

 -   
 400,000.00 

 9,700,000.00 
 9,700,000.00 

 265,000.00 
 334,000.00 
 240,000.00 
 120,000.00 
 30,000.00 
 30,000.00 

 370,000.00 
 1,389,000.00 

 10,000,000.00 
 500,000.00 
 380,000.00 
 230,000.00 
 170,000.00 

 2,000,000.00 
 200,000.00 
 400,000.00 
 200,000.00 

 5,500.00 
 10,000.00 

 4,700,000.00 
 500,000.00 
 200,000.00 
 535,000.00 
 250,000.00 
 50,000.00 

 -   
 400,000.00 

ป 2565
ขออนุมัติจายจริงอนุมัติ

ป 2564

งบประมาณรายจ�ายประจําป� 2565
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หมายเหตุ *  งบประมาณป 62 = 38,483,240.- งบประมาณป 63 =  35,484,040.- งบประมาณป 64= 38,147,600 
  ขอถัวจายทุกรายการ (ยกเวนหมวดครุภัณฑ)   

งบประมาณรายจ�าย ประจําป� 2565

รายการ ป 2565
ขออนุมัติจายจริงอนุมัติ

ป 2564

- คาไฟฟา
- คานํ้าประปา
- คาจางเหมาทําความสะอาดสํานักงาน
- คาจางเหมาพนักงานขับรถ
- คาประกันภัย-คาพรบ.-คาตอทะเบียนรถยนต
- คานํ้ามันรถยนต
- คาบริการกําจัดปลวก
- คาใชจายเพื่อขับเคลื่อนแผนงานประจําป
- คาใชจายเบ็ดเตล็ด
- คาเชาเครื่องใชสํานักงาน
- คาใชจายในการดําเนินคดี
- คาท่ีปรึกษาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร
- เงินสํารองเพื่อจายฉุกเฉินและจําเปน 

รวม
รวมคาใชจาย

หมวดครุภัณฑ
รวมงบประมาณที่ขออนุมัติทั้งสิ้น

 150,000.00 
 30,000.00 

 115,560.00 
 132,000.00 
 30,000.00 
 30,000.00 
 23,540.00 

 150,000.00 
 100,000.00 
 84,000.00 

 100,000.00 
 -   

 100,000.00 
 23,220,600.00 
 35,360,600.00 

 2,787,000.00 
 38,147,600.00 

 112,490.58 
 9,282.88 

 115,560.00 
 132,000.00 
 28,298.93 
 6,200.00 

 24,610.00 
 103,958.10 
 24,915.00 
 14,540.44 
 85,566.31 

 160,000.00 
 60,678.00 

 19,707,631.27 
 29,870,695.27 

 1,201,949.00 
 31,072,644.27 

 150,000.00 
 25,000.00 

 151,512.00 
 132,000.00 
 30,000.00 
 30,000.00 
 23,540.00 

 150,000.00 
 50,000.00 

 -   
 150,000.00 
 240,000.00 
 100,000.00 

 21,962,552.00 
 33,051,552.00 

 1,771,200.00 
 34,822,752.00 
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เงินเดือน (9,700,000 บาท) เปนเงินเดือนเจาหนาที่ 21 อัตรา เปนเงิน 9,700,000 บาท 
คาตอบแทน (1,389,000 บาท) 
 - เพือ่สมนาคุณสมาชิก  พนกังานขับรถยนต และผูทาํคณุประโยชน แกสหกรณ เปนเงิน 265,000 บาท
 - คาตอบแทนผู สอบบัญชีรับอนุญาต ผู ตรวจสอบกิจการ และผู ตรวจสอบภายใน 
  เปนเงิน 334,000 บาท
 - คาตอบแทนพิเศษผูจัดการและหัวหนาฝาย  เปนเงิน 240,000 บาท
  - คาตอบแทนที่ปรึกษาดานกฎหมาย เปนเงิน 120,000 บาท
  - คารับรองสําหรับคณะกรรมการและผูชวยเหลือกิจการสหกรณ เปนเงิน 30,000 บาท
  - คาทํางานลวงเวลาสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานเรงดวน เปนเงิน 30,000 บาท
  - คาเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการ เปนเงิน 370,000 บาท ประกอบดวย คณะกรรมการ  
  ดาํเนนิการฯ  คณะกรรมการเงินกู  คณะกรรมการประชาสมัพนัธ  คณะอนุกรรมการชวยเหลือ   
  ผูคํ้าประกัน คณะอนุกรรมการวิเคราะหเงินลงทุน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  และผูเขารวมประชุม    

คาใชสอย (21,962,552 บาท)
 - คาดอกเบ้ียจายเงินรับฝากทุกประเภท เปนเงิน 10,000,000 บาท
 - คาเชือ่มตอระบบใหมกบัธนาคารกรงุไทยเปนเงนิ 107,000 บาท คาโปรแกรมธนาคารกรงุไทย
  เปนเงิน 20,000 บาท คา INET Cloud Server เปนเงิน 200,000 บาท คา MS SQC 
  Database เปนเงิน 120,000 บาท คาบํารุงรักษาและพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร  
  คาเชาเว็บไซต  คาซอมบํารุงใน กรณีโปรแกรมคอมพิวเตอรมีปญหา เปนเงิน 53,000 บาท 
  รวมเปนเงิน 500,000 บาท
   - คาไปรษณีย คาธรรมเนียมธนาคาร คาสมดุเชค็ และคาธรรมเนียม อืน่ ๆ  เปนเงิน 380,000 บาท
 - คาพาหนะเบ้ียเลี้ยง สําหรับกรรมการและเจาหนาที่ผู เดินทางไปรวมประชุมสัมมนาหรือ
  ติดตองาน นอกสถานที่ และคาเดินทางสําหรับกรรมการท่ีมารวมประชุมคณะตาง ๆ เปนเงิน 
  230,000 บาท
 - คาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องใชสํานักงานอื่นๆ และซอมแซม
  อาคาร สํานักงาน  เปนเงิน 170,000 บาท
 - คาบําเหน็จเจาหนาที่ เปนเงิน 2,000,000 บาท    
 -  คาโทรศัพท  และคาบรกิารอนิเตอรเนต็ และคาบรกิาร line  OA official เปนเงิน 200,000 บาท
 - คาใชจายในการฝกอบรมและประชุมสัมมนา สําหรับคณะกรรมการและเจาหนาที่ เปนเงิน 
  400,000 บาท
 - คาเบี้ยประกันสังคมตาม พรบ.ประกันสังคม เปนเงิน 200,000 บาท

คําช้ีแจงงบประมาณรายจ�ายประจําป�  2565
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 - คาสมทบเงินกองทุนทดแทนประจําป เปนเงิน 5,500 บาท  
 - คาประชาสัมพันธ เปนเงิน 10,000 บาท
 - คาใชจายในการประชุมใหญ เชน คาจัดพมิพบตัรลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการสหกรณฯ คาใชจาย
  สําหรับสมาชิกท่ีมาใชสิทธิเลือกตั้ง คาใชจายในการจัดสถานที่  จัดทําเอกสารการประชุม                    
  นํ้าดื่มสําหรับบริการสมาชิกที่มาเลือกตั้งและรวมประชุมใหญ ฯลฯ เปนเงิน 4,700,000 บาท 
 - คาเผือ่หนีส้งสยัจะสญู 500,000 บาท (กรณีสมาชิกทีข่าดสงงวดชําระหน้ี หรอืหนีท้ีม่คีาํสัง่ศาล
  พิพากษา)
 -  คาเสื่อมราคาเคร่ืองใชสํานักงาน เปนเงิน 200,000 บาท
 -  คาใชจายรอการตัดจายสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร 535,000 บาท
 -  คาวัสดุสํานักงาน เป นคาเคร่ืองเขียนแบบพิมพ  ตลอดจนวัสดุประจําสํานักงาน 
  เปนเงิน 250,000 บาท
  -  คาใชจายในการดําเนินการเรื่องที่ดินของสมาชิกและของสหกรณฯ เปนเงิน 50,000 บาท 
 -  เงินสวัสดิการเจาหนาที่ เปนคาเครื่องแบบและคาอาหารเจาหนาที่   คาเลาเรียนบุตรเจาหนาที่ 
  คารักษาพยาบาลครอบครัวเจาหนาที่  เปนเงิน  400,000 บาท
 -  คาไฟฟา เปนเงิน 150,000 บาท
 -  คานํ้าประปา เปนเงิน 25,000 บาท
 -  คาจางเหมาทําความสะอาดสํานักงานสหกรณ เปนเงิน 151,512 บาท
 -  คาจางเหมาพนักงานขับรถ เปนเงิน 132,000 บาท
 -  คาประกันภัยรถยนต  คา พรบ. คาตอภาษีรถยนต  เปนเงิน 30,000 บาท
 -  คานํ้ามันรถยนต เปนเงิน 30,000 บาท 
 -  คาบริการกําจัดปลวก เปนเงิน 23,540 บาท
 -  คาใชจายเพื่อขับเคลื่อนแผนงานประจําป เปนเงิน 150,000 บาท
 -  คาใชจายเบ็ดเตล็ด เปนคาใชจายตาง ๆ ที่ไมอยูในรายการขางตน เปนเงิน 50,000 บาท
 -  คาใชจายในการดําเนินคดี เปนเงิน 150,000 บาท
 -  คาที่ปรึกษาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนเงิน 240,000 บาท
 -  เงินสํารองเพ่ือเหตุฉุกเฉินและจําเปน จํานวน 100,000 บาท                                                        
         
ครุภัณฑ (1,771,200 บาท)
 - คาจัดซื้อโปรแกรมระบบงานสหกรณ (งวดที่ 2,และ 3) เปนเงิน 1,605,000 บาท 
  เครื่องคอมพิวเตอร พรอมอุปกรณ 4 ชุด เปนเงิน 80,000 บาท เครื่องปริ๊นเตอรหัวเข็ม 
  1 เครื่อง เปนเงิน 25,000 บาท เครื่องปริ๊นเตอรสี 1 เครื่อง เปนเงิน 10,000 บาท ตูเหล็ก
  เกบ็เอกสาร 1 ตู เปนเงนิ 6,700 บาท โตะสแตนเลสพับได จาํนวน 6 ตวั เปนเงิน 37,500 บาท 
  และเกาอี้สํานักงาน 2 ตัว เปนเงิน 7,000 บาท
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ระเบียบวาระท่ี 8
เรื่อง  พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ�อาจกู�ยืม  ประจําป� 2565

 ตามขอบงัคบัของสหกรณออมทรพัยกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย 
จาํกดั ขอ 17 วงเงนิกูยมืหรอืการคํา้ประกัน  ทีป่ระชมุใหญกาํหนดวงเงินกูยมื หรอืการค้ําประกนั
สําหรบัปหนึง่ ๆ  ไวตามความจําเปนและเหมาะสมแกการดําเนินงาน  ซึ่งในป 2564 ไดกําหนด
วงเงินกูยืมไวไมเกิน 100 ลานบาท สําหรับป 2565 คณะกรรมการดําเนินการ ฯ  พิจารณาแลว
เห็นสมควรกําหนดวงเงินกูยืมไว  100  ลานบาท เชนเดียวกับปที่แลว จึงขอเสนอท่ีประชุม
เพื่อพิจารณา

        มติที่ประชุม................................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี 9
เรื่อง พิจารณาอนุมัติหลักการฝากหรือลงทุนอย�างอ่ืนของสหกรณ� ประจําป� 2565

 ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  เรื่อง  ขอกําหนดการฝาก

หรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 กําหนดวาเงินของ

สหกรณอาจฝากหรือลงทุนไดดังตอไปน้ี

 (1)  บัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก

 (2)  ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเปนผูรับรอง สลักหลังหรืออาวัล  หรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคาร

เปนผูสลักหลังหรืออาวัล โดยไมมีขอจํากัดความรับผิด

 (3)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซ่ึงมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก

 (4)  บัตรเงินฝาก  หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร ซึ่ง

สถาบันคุมครองเงินฝากประกันการชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ย

 (5)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออกภายใตโครงการแปลงสินทรัพย

เปนหลักทรัพย  ที่ไดรับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย

เปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 

ตัง้แตระดบั A- ขึน้ไป  จากบรษิทัจดัอันดบัความนาเชือ่ถือท่ีไดรบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

 (6)  หุนกู ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ ตั้งแตระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับ

ความนาเช่ือถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

 (7)  หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดต้ังขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะ

รัฐมนตรี  และอยูในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 (8)  หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงคในการลงทุนตามมาตรา 62 แหง

พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542

 การนําเงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ (7)  รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของสหกรณและ

ตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดําเนินการได

 วันสิ้นปบัญชีสหกรณ มีทุนสํารอง จํานวน 404 ลานบาท รวมกับวงเงินจากการจัดสรรป  

2564 จํานวน 17 ลานบาท รวมเปนเงิน 421 ลานบาท

 คณะกรรมการดําเนินการ  จึงเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติวงเงินที่จะสามารถนําไป

ฝากหรือลงทุนตามประกาศฯ  ไวจํานวนไมเกิน 421ลานบาท

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
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ระเบียบวาระท่ี 10
เรื่อง  พิจารณาเลือกต้ังผู�ตรวจสอบกจิการสหกรณ�  และกําหนดค�าตอบแทนประจําป�  2565

 ตามขอบงัคบัสหกรณออมทรพัยกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย จาํกดั

ขอ 78   กาํหนดใหทีป่ระชุมใหญทาํการเลอืกสมาชกิ  หรือบคุคลภายนอกท่ีมคีณุวฒุ ิ ความรูความ

สามารถในดานธุรกิจการเงินการบัญชี  เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณประจําป  จํานวนไม

เกิน  5  คน หรอืหน่ึงนติบิคุคล   และขอบงัคบัสหกรณ ฯ  ขอ 79  ผูตรวจสอบกิจการอยูในตําแหนง

ไดมีกําหนดเวลาหนึ่งปทางบัญชีสหกรณ   ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจ

สอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน

 สําหรับป  2565 นี้  มีผูสมัครเปนผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2565   จาํนวน  3  ราย  

ดังน้ี

 1. บริษัท ทีเค แอคเคา แอนด แอสโซซิเอท จํากัด  โดยเสนอคาธรรมเนียมการตรวจสอบ

กิจการเดือนละ 12,000 .-บาท ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% เปนเงิน 840.-บาท รวมเปนคาธรรมเนียมทั้ง

สิ้น 12,840.-บาท 

 2. นายกาํพล  สทิธิพนัธ โดยเสนอคาธรรมเนยีมการตรวจสอบกจิการเดอืนละ 16,000.-บาท 

 3. นางวันทิพย  ทิศายุกตะนันท  โดยเสนอคาธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ

เดือนละ 17,000.-บาท 

 โดยในป 2564  สหกรณฯ ไดเลือกตั้ง นายกําพล สิทธิพันธ เปนผูตรวจสอบกิจการกิจการ

สหกรณ ฯ  โดยใหไดรับคาตอบแทนเดือนละ 16,000.- บาท  

  จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณา

        มติที่ประชุม................................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี 11
เรื่อง  พิจารณาคัดเลือกผู�สอบบัญชีภาคเอกชนเป�นผู�สอบบัญชีสหกรณ�  

และกําหนดค�าธรรมเนียม การสอบบัญชี  ประจําป�  2565

  กรมตรวจบัญชีสหกรณ โดยนายทะเบียนสหกรณ ไดแจงใหสหกรณขนาดใหญ 

และการเงินมั่นคง ที่มีทุนดําเนินงานตั้งแต  50  ลานบาทขึ้นไป  สามารถใหผูสอบบัญชีเอกชน 

หรอืผูชาํนาญงานตรวจบัญชสีหกรณทีข่ึน้ทะเบียนเปนผูสอบบัญชสีหกรณเขาดําเนินการตรวจบัญชี

แทนได โดยใหสหกรณสรรหาผูสอบบัญชีภาคเอกชนไมนอยกวา  2 ราย  ขึ้นไป และนําขอมูลการ

เสนอบริการของผูสอบบัญชี  เสนอตอที่ประชุมใหญเพื่อพิจารณาคัดเลือก

 ซึ่งในป  2565  มีผูเสนอใหบริการสอบบัญชีจํานวน  3  ราย  คือ

 1. บรษิทั ธนสาร การบญัช ีจาํกดั โดยเสนอนายวทิยา  เจนโชตสิวุรรณ  เลขทะเบยีนผูสอบ

บญัชอีนญุาต 2579 เปนผูสอบบัญชี และเสนอคาธรรมเนียมการตรวจสอบเปนเงิน 100,000.- บาท 

(หนึ่งแสนบาทถวน)

 2. บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด โดยเสนอผูสอบบัญชี ดังนี้

  - นายอาภากร  เทศพันธ ผูสอบบัญชีเลขที่ 5282 เปนผูสอบบัญชีลําดับที่ 1

  - ดร.ศิริเพชร  สุนทรวิภาต ผูสอบบัญชีเลขท่ี 8338 เปนผู สอบบัญชีลําดับที่ 2 

และเสนอคาธรรมเนียมการตรวจสอบเปนเงิน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถวน) 

 3.  บรษิทั ทเีค แอคเคา แอนด แอสโซซิเอท จาํกดั โดยเสนอนายณัฐวฒุ ิ จติตรงเลขทะเบียน

ผูสอบบัญชีอนุญาต 70013 เปนผูสอบบัญชี และเสนอคาธรรมเนียมการตรวจสอบเปนเงิน 

120,000.- บาท

 การเสนอใหบรกิาร  คณะกรรมการดําเนนิการ ฯ ไดพจิารณาเห็นวาในป 2564 บรษิทั ธนสาร 

การบัญชี จํากัดโดย นางจารุณี  ศุภกาญจน  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต และไดทําการตรวจบัญชีทุก

ประเภทอยางละเอยีดครบถวนถูกตองตามระเบยีบทีน่ายทะเบียนสหกรณกาํหนด พรอมทัง้มคีวาม

ชาํนาญในระบบงาน เปนผูมคีวามเหมาะสม จงึเหน็สมควรคัดเลอืก  บริษทั ธนสาร การบญัชี จาํกัด 

โดย นายวิทยา  เจนโชติสุวรรณ  เปนผูสอบบัญชี  ประจําป  2565 โดยคิดคาธรรมเนียมการสอบ

บญัช ี1 ป  ทางบัญช ีเปนเงนิ 100,000.-  บาท และให บรษิทั เอน็.เอส.เค. สอบบญัชแีละกฎหมาย จาํกดั  

โดยนายอาภากร  เทศพันธ  เปนผูสอบบัญชีสํารอง
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 โดยท่ีขอบังคับของสหกรณ ฯ ป พ.ศ. 2550 ซึ่งถือใชอยู ในปจจุบันไดกําหนดเรื่อง

คณะกรรมการดําเนินการไวใน ขอ 51 โดยใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

ประกอบดวยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้ง

จากสมาชิก ดังนั้น เพ่ือใหคณะกรรมการดําเนินการสามารถออกระเบียบวาดวยการสรรหา

คณะกรรมการดําเนินการโดยความเห็นชอบของที่ประชุมใหญได ทั้งนี้ เพื่อเปดโอกาสใหสมาชิก

ที่ไม ได เข ามาร วมประชุมใหญใช สิทธิในการคัดเลือกกรรมการดําเนินการตามที่ตนเอง

มีความประสงคได สหกรณ ฯ  จึงขอเสนอท่ีประชุมแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของสหกรณ ขอ 51

และ ขอ 83  จากขอความเดิม เปนขอความใหม ตามเอกสารแนบ จึงขอเสนอท่ีประชุม

เพื่อพิจารณาอนุมัติ

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

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

ระเบียบวาระท่ี  12
เรื่อง  พิจารณาแก� ไขเพิ่มเติมข�อบังคับสหกรณ�
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 ตามขอบังคับสหกรณ  ขอ 53  กําหนดวา “คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีวาระอยูใน

ตําแหนงคราวละสองปนับแตวันเลือกตั้ง ในวาระเร่ิมแรกเมื่อครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้ง 

ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนงเปนจํานวนหน่ึงในสองของกรรมการดําเนินการ

สหกรณทัง้หมดโดยวิธจีบัสลาก (ถามเีศษใหปดข้ึน) และใหถอืวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระ 

ในปตอไปใหกรรมการดําเนินการท่ีอยูในตําแหนงจนครบวาระ หรอื อยูนานท่ีสดุ ออกจากตําแหนง

สลับกันไปทุก ๆ ป เมื่อครบกําหนดแลว หากยังไมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม 

กใ็หคณะกรรมการดําเนนิการชุดเดมิรักษาการไปจนกวาจะมีการเลอืกตัง้คณะกรรมการดําเนนิการ

ชุดใหม  แตตองไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชีสหกรณ กรรมการดําเนินการ

สหกรณซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งซํ้าอีกได แตตองไมเกินสองวาระติดตอกัน”

 สําหรับป  2565 คณะกรรมการดําเนินการ ฯ ที่ตองพนจากตําแหนงมี จํานวน 7 คน  

โดยเปนกรรมการที่ไมมีสิทธิเขารับเลือกตั้ง เนื่องจากดํารงตําแหนงครบ 2 วาระติดตอกัน

จํานวน 3 คน ไดแก 

  1. นายธํารง  ธวัชวะชุม กรรมการ 

  2. นายกันตพงศ  รังษีสวาง กรรมการ

  3. นายเจริญ  อยูคุมญาติ กรรมการ

 และคณะกรรมการดําเนินการ ฯ ที่ตองพนออกจากตําแหนงเนื่องจากครบวาระ 2  ป 

จํานวน  4  คน ประกอบดวย

  1. นายอุเทน  ชนะกุล กรรมการ

  2. นางกันตา  ดีเติม กรรมการ

  3. นายสุเมธ  ทรายแกว กรรมการ

  4. นายไพบูลย  นาคเจือ กรรมการ  

 สําหรับการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ ฯ  ป 2564 มีผู สมัครรับเลือกต้ัง 

จํานวน 10 คน  ซึ่งไดเริ่มลงคะแนนเลือกตั้ง ตั้งแตเวลา  07.30 น. – 11.00 น.  ผลการนับคะแนน

เลือกตั้งมีดังน้ี..........................

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง

ระเบียบวาระท่ี  13
เรื่อง  การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ฯ  ประจําป�  2565
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ตารางเปรียบเทียบการแก� ไขเพิ่มเติมข�อบังคับ
สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จํากัด

“ขอ 51 คณะกรรมการดําเนินการ ให

สหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณ ประกอบดวย ประธานกรรมการ

หนึ่งคน  และกรรมการอีก 14 คน ซึ่งที่

ประชุมใหญเลือกต้ังจากสมาชิก  ให

กรรมการดําเนินการเลือกต้ังในระหวาง

กันเองข้ึนดํารงตําแหนงรองประธาน

กรรมการคนหนึง่หรอืหลายคน เลขานกุาร

คนหนึง่ และ / หรอืเหรญัญกิคนหนึง่  นอก

นัน้เปนกรรมการ และตดิประกาศใหทราบ

โดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ

  หามไมให บุคคลซึ่งมีลักษณะ

ดังตอไปน้ีเปนหรือทําหนาท่ีกรรมการ

ดําเนินการ

(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา

ถงึท่ีสดุใหจาํคุกในความผดิเกีย่วกบัทรพัย

ที่กระทําโดยทุจริต

(2) เคยถกูไลออก ปลดออก หรือใหออก

จากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ 

หรือเอกชน  ฐานทุจริตตอหนาท่ี

(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ

หรือมีคําวินิจฉัยเป นที่สุดให พ นจาก

ตําแหนงกรรมการตามคําสั่งนายทะเบียน

สหกรณ

(4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอน

จากตําแหนงกรรมการเพราะเหตทุจุรติตอ

หนาที่

(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวด

ชําระหน้ี ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ีย ใน

ระยะเวลาสองปทางบัญชีนับแตปที่ผิดนัด 

ถงึปทีเ่ลอืกต้ังกรรมการดําเนินการ เวนแต

การผิดนัดนั้นมิไดเกิดขึ้นจากการกระทํา

ของตนเอง

(6) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้”

“ขอ 51 คณะกรรมการดําเนินการ ให

สหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการ

สหกรณ ประกอบดวย ประธานกรรมการ

หนึ่งคน และกรรมการอีก 14 คน ซึ่งที่

ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก

สําหรับหลักเกณฑและวิธีการสมัครรับ

เลอืกตัง้และการสรรหานัน้ใหเปนไปตาม

ระเบียบและวิธีการที่คณะกรรมการ

ดําเนินการกําหนด โดยไดรับความเห็น

ชอบจากท่ีประชุมใหญ

ให กรรมการดําเนินการเลือกต้ังใน

ระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนงรอง

ประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน 

เลขานุการคนหนึ่ง และ / หรือเหรัญญิก

คนหนึ่ง นอกนั้นเปนกรรมการ และติด

ประกาศ

ใหทราบโดยท่ัวกัน ณ สํานักงานสหกรณ

หามไมใหบุคคลซ่ึงมีลักษณะดังตอไปน้ี

เปนหรือทําหนาท่ีกรรมการดําเนินการ

(1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษา

ถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดเก่ียวกับ

ทรัพยที่กระทําโดยทุจริต

(2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออก

จากราชการ องคการ หนวยงานของรัฐ 

หรือเอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่

(3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ

หรือมีคําวินิจฉัยเปนที่สุดใหพ นจาก

ตาํแหนงกรรมการตามคาํสัง่นายทะเบยีน

สหกรณ

(4) เ คย ถู ก ท่ีป ระ ชุม ใหญ  มี มติ ใ ห 

ถอดถอนจากตําแหนงกรรมการเพราะ

เหตุทุจริตตอหนาที่

(5) สมาชิกซ่ึงผิดนัดการชําระเงินงวด

ชําระหน้ี ไม ว าต นเงินหรือดอกเบ้ีย 

ในระยะเวลาสองปทางบัญชี นับแตปที่

เพ่ือใหคณะกรรมการดําเนินการ

สามารถออกระเบียบวาดวยการ

สรรหาคณะกรรมการดําเนินการ

โดยความเห็นชอบของท่ีประชุมใหญ

ได ทั้งน้ี เพ่ือใหสมาชิกที่ไมไดเขามา

รวมประชุมใหญมีโอกาสใชสิทธิใน

การคัดเลือกกรรมการดําเนินการ

ที่ตนเองมีความประสงคได

(เอกสารประกอบ)
แบบ ท.ข. 2

ข�อความเดิม ข�อความที่ขอแก� ไข เหตุผล
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“ขอ 83 ระเบียบของสหกรณ  

ใหคณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจ

หนาที่กําหนดระเบียบตาง ๆ เพื่อดําเนิน

การใหเปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอ

บงัคับนี ้และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบตัิ

งานของสหกรณ รวมท้ังในขอตอไปนี้

(1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจาก

สมาชิกสหกรณ

(2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจาก

สหกรณอื่น

(3) ระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก

สหกรณ

(4) ระเบยีบวาดวยการใหเงนิกูแกสหกรณ

อื่น

(5) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บ

รักษาเงิน

(6) ระเบียบวาดวยเจาหนาท่ีของสหกรณ

(7) ระ เบี ยบว  าด  ว ยการ ใช  ทุ น เพื่ อ

สาธารณประโยชน

(8) ระเบียบอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการดําเนิน

การเห็นสมควรกําหนดไวใหมี เพื่อสะดวก

และเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของ

สหกรณ

 เ ฉพาะระ เ บียบใน  ( 1 ) , ( 2 ) , ( 4 ) 

ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

สหกรณกอนจงึจะใชบงัคบัไดสวนระเบียบ

อืน่เม่ือคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช

แลวใหสงสําเนาใหนายทะเบียนสหกรณ 

กรมสงเสริมสหกรณ และกรมตรวจบัญชี

สหกรณทราบ”

ผดินดั ถงึปทีเ่ลือกต้ังกรรมการดําเนินการ 

เวนแตการผิดนดันัน้มไิดเกิดข้ึนจากการก

ระทําของตนเอง

 (6) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ในสหกรณนี้”

“ขอ 83 ระเบียบของสหกรณ ใหคณะ

กรรมการดําเนินการมีอํานาจหนาที่

กําหนดระเบียบตาง ๆ เพ่ือดําเนินการให

เปนไปตามวัตถุประสงคแหงขอบังคับนี้ 

และเพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน

ของสหกรณ รวมทั้งในขอตอไปน้ี

(1) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจาก

สมาชิกสหกรณ

(2) ระเบียบวาดวยการรับเงินฝากจาก

สหกรณอื่น

(3) ระเบียบว าด วยการให  เงินกู แก 

สมาชิกสหกรณ

(4) ระเบียบว าด วยการให  เงินกู แก 

สหกรณอื่น

(5) ระเบียบว าด วยการสรรหาคณะ

กรรมการดําเนินการ

(6) ระเบียบวาดวยการรับจายและเก็บ

รักษาเงิน

 (7) ระเบียบวาดวยเจาหนาทีข่องสหกรณ

(8) ระเบียบว  าด  วยการใช ทุน เพื่ อ

สาธารณประโยชน

(9) ระเบียบอื่น ๆ ที่คณะกรรมการ

ดาํเนนิการเหน็สมควรกําหนดไวใหม ีเพ่ือ

สะดวกและเปนแนวทางในการปฏิบตังิาน

ของสหกรณ

 เฉพาะระเบียบใน (1),(2),(4) ตองไดรบั

ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ

กอนจึงจะใชบังคับได และระเบียบใน (5) 

ตองไดรบัความเห็นชอบจากท่ีประชมุใหญ 

สวนระเบยีบอืน่เมือ่คณะกรรมการดาํเนนิ

การกําหนดใชแลวใหสงสําเนาใหนาย

ทะเบียนสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ 

และกรมตรวจบัญชีสหกรณทราบ”

ข�อความเดิม ข�อความท่ีขอแก� ไข เหตุผล

เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติม 

ขอ 51
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เรื่อง  เงินรางวัลสมนาคุณสมาชิกสหกรณ ฯ  และเงินรางวัลพิเศษสําหรับผูเขารวม

ประชุมใหญสามัญประจําป  2564

 คณะกรรมการดําเนินการ ฯ  ไดกําหนดรางวัลสมนาคุณแกสมาชิกผูเขารวมประชุมใหญ

สามัญประจําป 2564 ณ หนวยสรรหา  ดังนี้

 - รางวัลละ  3,000.-  บาท   จํานวน   2  รางวัล เปนเงิน     6,000.-  บาท

 - รางวัลละ  2,000.-  บาท   จํานวน   2  รางวัล เปนเงิน     4,000.-  บาท  

 - รางวัลละ  1,000.-  บาท   จํานวน 15 รางวัล เปนเงิน   15,000.-  บาท

 และเงินรางวัลโดยการจับสลากแบบสุม Random รายชื่อออนไลทใหกับสมาชิกทั้งหมด 

ทั่วประเทศ  ดังนี้

 - รางวัลละ  3,000.-  บาท   จํานวน   2  รางวัล เปนเงิน     6,000.-  บาท

 - รางวัลละ  2,000.-  บาท   จํานวน  10  รางวัล เปนเงิน   20,000.-  บาท  

 - รางวัลละ  1,000.-  บาท   จํานวน  14  รางวัล เปนเงิน  14,000.-  บาท

รวมเปนเงินรางวัลสมนาคุณสมาชกิ ทั้งสิ้น 65,000.- บาท 

 มติทีป่ระชมุ..........................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

ระเบียบวาระท่ี 14
เรื่อง  อื่น ๆ



103

สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จํากัด
รายงานกิจการประจําป� 2564

ภาพกิจกรรม
ประชุมสามัญประจําป� 2563ุ
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รายงานกิจการประจําป� 2564

ภาพกิจกรรม
ประชุมสามัญ ประจําป� 2563ุ



105

สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จํากัด
รายงานกิจการประจําป� 2564

กิจกรรมประจําป�

 เจาหนาท่ีสาํนกังานปองกันและปราบปรามการฟอกเงินใหความรูเร่ืองการปฏิบตัติามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน
แกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพทําลายลางสูง

กิจกรรม CSR สหกรณ� พม. ทําดีเพื่อสังคม
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รายงานกิจการประจําป� 2564

การจัดการประชุม ประจําป� 2564
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กิจกรรมระหว�างป�  2564
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สวัสดิการเสริมคุมครองอุบัติเหตุ
สาํหรบัสมาชกิสหกรณออมทรัพยกระทรวงพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย จาํกดั

 - แถมความคุมครองบุตรใหฟรี 3 คน (ในกรณีทํารวมกับคูสมรส)
 - สามารถเลือกความคุมครองใหบิดามารดาได
 - คุมครองอุบัติเหตุทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง
 - ทุพพลภาพถาวรจาย 2 เทา
 - อบ.2 คุมครองอวัยวะ 19 ขอ
 - คาชดเชยรายได ขณะรักษาตัวในโรงพยาบาลวันละ 700 บาท
 - มีบัตรสิทธิพิเศษเขารับการรักษาโรงพยาบาลเอกชนกวา 200 โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยไมตองสํารองเงินจายและสามารถรักษาในคลินิกได 
  (ตองสํารองจายไปกอน)

   เบี้ยประกันภัยตอเดือน
   ทุน 200,000  ทุน 300,000 ทุน 500,000
 แผน 1 เฉพาะสมาชิก  90  120  180
 แผน 2 สมาชิก และคูสมรส (ฟรีบุตร 3 คน)  180  240  360
 แผน 3 สมาชิก และบิดา+มารดา  170  230  350
 แผน 4 สมาชิก คูสมรส บุตร และบิดา+มารดา  260  350  530

 ผลประโยชนความคุมครองคารักษาพยาบาลรายวัน เมื่อเขารับการรักษาพยาบาล  เฉพาะสมาชิก 50 บาท/เดือน
 ในฐานะผูปวยในกรณีเกิดอุบัติเหตุ คาชดเชย 700 บาท/วัน     สมาชิกและคูสมรส 100 บาท/เดือน

หมายเหตุ  : ผูเอาประกันตองมีอายุระหวาง 18 - 65 ปบริบูรณ คูสมรสตองมีอายุระหวาง 18 - 65 ปบริบูรณ บิดาและมารดาตองมีอายุจํากัดไมเกิน 
  72 ปบริบูรณ และบุตรตองมีอายุระหวาง 1 - 9 ปบริบูรณ สามารถขยายไดถึง 23 ปบริบูรณ (ในกรณีเปนนักศึกษาแบบเต็มเวลา)
 ตารางความคุมครองแผนประกันอุบัติเหตุสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จํากัด
 ทุนประกัน 200,000 บาท
 ความคุมครอง สมาชิก คูสมรส บุตร/คน บิดา มารดา/คน
 เสียชีวิตจากอุบัติเหตุและ สูญเสียอวัยวะ 200,000 200,000 50,000 100,000
 ทุพพลภาพถาวร 400,000 400,000 100,000 200,000
 ถูกฆาตกรรม ลอบทําราย 200,000 200,000 50,000 100,000
 อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต 200,000 200,000 50,000 100,000

 คารักษาพยาบาล 20,000 20,000 5,000 10,000
 ทุนประกัน 300,000 บาท
 ความคุมครอง สมาชิก คูสมรส บุตร/คน บิดา มารดา/คน
 เสียชีวิตจากอุบัติเหตุและ สูญเสียอวัยวะ 300,000 300,000 75,000 150,000
 ทุพพลภาพถาวร 600,000 600,000 150,000 300,000
 ถูกฆาตกรรม ลอบทําราย 300,000 300,000 75,000 150,000
 อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต 300,000 300,000 75,000 150,000

 คารักษาพยาบาล 30,000 30,000 7,500 15,000
 ทุนประกัน 500,000 บาท
 ความคุมครอง สมาชิก คูสมรส บุตร/คน บิดา มารดา/คน
 เสียชีวิตจากอุบัติเหตุและ สูญเสียอวัยวะ 500,000 500,000 125,000 250,000
 ทุพพลภาพถาวร 1,000,000 1,000,000 250,000 500,000
 ถูกฆาตกรรม ลอบทําราย 500,000 500,000 125,000 250,000
 อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต 500,000 500,000 125,000 250,000

 คารักษาพยาบาล 50,000 50,000 12,500 25,000
หมายเหตุ  : สมาชิกทานใดสนใจสมัคร สามารถดาวนโหลแบบฟอรมไดที่เว็บไซตสหกรณwww.coopmsds.com
  ผูสมัครตองเปนสมาชิกสหกรณฯ
  การสมัครใหสงใบสมัครที่ สหกรณฯ หรือผู ประสานงานโครงการของทาน ผู ประสานงานโครงการคุณสมชาย ประทุมสุวรรณ 
  เบอรโทร 081-651-5209, 02-649-1049

แผนความคุมครอง






