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รายงานการประชุมใหญ่สามัญ  ประจาํปี  2563 

สหกรณอ์อมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวัดฉะเชิงเทรา  จาํกัด 

วันเสารท์ี ่ 28  พฤศจกิายน  2563 

ณ  โรงแรมซันไรส ์ ลากูน  โฮเทล  แอนด ์ กอลฟ์  อ.บางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา 

******************** 

จาํนวนสมาชิก  (ณ  วนัประชมุ)  จาํนวน    1,872    คน 

มาประชมุ  จาํนวน    1,016    คน  (ตามลายมือช่ือผูเ้ขา้ประชมุ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

   ท่ีปรกึษาสหกรณ ์

  1.  นายกิตตชิยั  เมียงอารมณ ์     ขา้ราชการบาํนาญ 

  สาํนกังานสหกรณจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

  1.  นายก่อเกียรต ิ สวนศริิ      สหกรณจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

  2.  นายธนพฒัน ์ คาํสอน       นกัวิชาการสหกรณป์ฏิบตักิาร 

  ผูส้อบบญัชี  จาก  สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณฉ์ะเชิงเทรา 

  1.  นางอมรรตัน ์  คณานนัท ์     หวัหนา้สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณฉ์ะเชิงเทรา 

  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  จาก  สาํนกังานสรุางค ์ ปราสาททอง 

  1.  นางสรุางค ์  ปราสาททอง     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00  น. 

 เม่ือสมาชิกมาครบองคป์ระชมุแลว้  นพ.กสิวฒัน ์ ศรีประดษิฐ์  ตาํแหนง่  ประธานกรรมการ  ทาํหนา้ท่ี   

ประธานในท่ีประชมุ  และมอบให ้  นายอาํนาจ  เจรญิพร  ตาํแหนง่  เลขานกุาร  เป็นผูจ้ดบนัทกึรายงานการ

ประชมุ  และไดด้าํเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ  ดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที ่ 1 

เร่ือง    ประธานฯ  แจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ 

 ประธานฯ  แจง้วา่  ตามขอ้บงัคบัขอ้  62.  กาํหนดใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเรียกประชมุใหญ่สามญั

ปีละหนึ่งครัง้  ภายใน  150  วัน  นับแต่วันสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ์  โดยในท่ีประชุมจะมีอาํนาจหนา้ท่ี

พิจารณาวินิจฉยัเร่ืองทัง้ปวงท่ีเกิดขึน้เก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของสหกรณ ์

 มตท่ีิประชมุ   รบัทราบ 
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วาระที ่ 2 

เร่ือง    เสนอเพือ่ทราบ 

 2.1  สมาชิกเขา้ใหมแ่ละออกจากสหกรณ ์

 2.2  รายงานประจาํปี  2563 

 2.3  รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณข์องผูต้รวจสอบกิจการ 

 2.4  การจดัทาํแผนกลยทุธข์องสหกรณ ์
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วาระที ่ 2  เร่ือง  เสนอเพือ่ทราบ 

 2.1  สมาชกิเข้าใหม่และออกจากสหกรณ ์

         ประธานฯ  ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุใหญ่ทราบถึงสถานภาพสมาชิกสหกรณ ์ ดงันี ้

 จาํนวน  (คน) 

รายการ สามญั สมทบ 

 ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1.  จาํนวนสมาชิกตน้ปี  (วนัท่ี  1  ตลุาคม  2562) 296 1,142 1,438 53 296 349 

2.  เขา้ใหมร่ะหว่างปี       

     -  รบัสมาชิกเพิ่ม                          105       คน 4 45 49 9 47 56 

     -  รบัโอนสมาชิกจากสหกรณอ่ื์น       3        คน 1 2 3 - - - 

3.  ออกจากสหกรณร์ะหวา่งปี  เหต ุ       

     -  ลาออก                                       41       คน 6 16 22 1 18 19 

     -  ถึงแก่กรรม                                    5       คน 4 1 5 - - - 

     -  โอนสมาชิกใหส้หกรณอ่ื์น               5       คน - 5 5 - - - 

4.  จาํนวนสมาชิกคงเหลือสิน้ปี  (วนัท่ี  30  กนัยายน  2563) 291 1,167 1,458 61 325 386 

5.  จาํนวนสมาชิกเพิ่มขึน้  (ลดลง)  เม่ือเทียบกบัตน้ปี  (ปีก่อน)       

     -  เพิ่มขึน้  (ลดลง)  คิดเป็นรอ้ยละ (1.69) 2.19 1.39 15.09 9.80 10.60 

6.  จาํนวนสมาชิกเขา้ใหมแ่ละออกจากสหกรณต์ัง้แตต่น้ปี 

การเงินถึงวนัประชมุใหญ่ครัง้นี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     -  เขา้ใหม ่                                      39         คน 7 27 34 - 5 5 

     -  รบัโอนสมาชิกจากสหกรณอ่ื์น         1        คน 1 - 1 - - - 

     -  ออกจากสหกรณ ์                         12         คน 1 6 7 - 5 5 

7.  คงเหลือสมาชิก  ณ  วนัประชมุใหญ่  (1,872  คน) 298 1,188 1,486 61 325 386 

 มตท่ีิประชมุ    รบัทราบ 

 2.2  รายงานประจาํปี  พ.ศ. 2563 

      นพ.กสิวฒัน ์ ศรีประดิษฐ์  ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการ  ทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม  ไดเ้สนอ

รายงานเพ่ือแสดงผลการดาํเนินการ ประจาํปี  2563  ของสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

จาํกดั  ตอ่ท่ีประชมุใหญ่สามญัประจาํปี  2563  ในนามคณะกรรมการดาํเนินการ  ตามรายละเอียดท่ีปรากฏใน

เอกสารการประชมุใหญ่สามญัประจาํปี  วาระท่ี  2.2  หนา้  5  ถึงหนา้  14  . 
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สหกรณอ์อมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวัดฉะเชิงเทรา  จาํกัด 

รายงานประจาํปี  2563 

นพ.กสิวัฒน ์ ศรีประดษิฐ ์ ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการ     . 

ในนามคณะกรรมการดาํเนินการเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่สามัญประจาํปี 

ในวนัที ่ 28  พฤศจกิายน  2563 

****************** 

เรียน  ท่านสมาชิก  และทา่นผูมี้เกียรตทิกุทา่น 

 ขา้พเจา้  นพ.กสิวฒัน ์ ศรีประดษิฐ์  ในนามคณะกรรมการดาํเนินการ  ขอเสนอรายงานประจาํปี  

2563  ของสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา  จาํกดั  ดงันี ้

1.  รายงานกิจการทั่วไป 

 สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขจงัหวัดฉะเชิงเทรา  จาํกัด  จดทะเบียนตามพระราชบญัญัติสหกรณ ์ 

พ.ศ. 2511  เม่ือวนัท่ี  18  มกราคม  2534  และเริ่มดาํเนินธุรกิจเม่ือวนัท่ี  17  เมษายน  2534  เม่ือแรกตัง้มี

สมาชิก  282  คน  มีทนุดาํเนินงาน  389,610  บาท  สหกรณด์าํเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบนัเป็นเวลา  29  ปี  เม่ือ

สิน้ปี  2563  มีสมาชิกทัง้สิน้  1,844  คน  และมีทนุดาํเนินงาน  875,627,887.64  บาท 

 1.1  โครงสร้างการบริหารของสหกรณ ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตามข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อท่ี  72.  กาํหนดให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการ  ประกอบดว้ย

ประธานกรรมการ  1  คน  และคณะกรรมการดาํเนินการอีก  14  คน  ตามขอ้บงัคบัฉบบัแกไ้ขเพิ่มเตมิ  (ฉบบัท่ี  2)  

ขอ้ท่ี  102.  กาํหนดใหเ้ลือกตัง้ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ ์  2  คน  ซึ่งมาจากสมาชิกเลือกตัง้จากท่ีประชุมใหญ่  

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี  30  กนัยายน  2563  มีรายนามคณะกรรมการ  ผูต้รวจสอบกิจการ  และเจา้หนา้ท่ีดา้นตา่ง ๆ  

ดงันี ้

สมาชิก สมาชิก 

 

สมาชิก 

 

ท่ีประชมุใหญ่ 

 ผูต้รวจสอบกิจการ 

 คณะกรรมการดาํเนินการ 

 ท่ีปรกึษา 

 

สมาชิก 

 

เจา้หนา้ท่ีบญัชี 

 

เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ 

 

เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

 

รองผูจ้ดัการ 

 

ผูจ้ดัการ 
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รายนามคณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดที ่ 30 

 1.    นพ.กสิวฒัน ์ ศรีประดษิฐ์ ประธานกรรมการ 

 2.    นายชาญเลขา กลุละวณิชย ์ รองประธานกรรมการ  คนท่ี  1 (ผูแ้ทนอาํเภอเมืองฯ) 

 3.    นายธนนต ์  มีเจรญิ  รองประธานกรรมการ  คนท่ี  2 (ผูแ้ทนอาํเภอพนมสารคาม) 

 4.    นายสมบตัิ  ทั่งทอง  กรรมการและผูจ้ดัการ  (ผูแ้ทน  สสจ.ฉช.) 

 5.    นางทวีพร  พนัคง  กรรมการและเหรญัญิก  (ผูแ้ทนบาํนาญ) 

 6.    นายพีระพล  ตว่นภษูา กรรมการ   (ผูแ้ทน  สสจ.ฉช.) 

 7.    น.ส.ศภุร  นอ้ยใจบญุ กรรมการ   (ผูแ้ทนอาํเภอบางคลา้) 

 8.    นายกานต ์  การะนนัต ์ กรรมการ   (ผูแ้ทนอาํเภอบางนํา้เปรีย้ว) 

 9.    นางทศันีย ์  สถิตสมิทธ ์ กรรมการ   (ผูแ้ทนอาํเภอบางปะกง) 

 10.  นางประภสัสร นิยม  กรรมการ   (ผูแ้ทนอาํเภอบา้นโพธ์ิ) 

 11.  นายฉลาด  บญุจนัทร ์ กรรมการ   (ผูแ้ทนอาํเภอแปลงยาว) 

 12.  นายศศธิร  ศภุพิชน ์ กรรมการ   (ผูแ้ทนอาํเภอสนามชยัเขต) 

 13.  นายศกัดิช์ยั  วินิจสกลุไทย กรรมการ   (ผูแ้ทนอาํเภอทา่ตะเกียบ) 

 14.  นายบรรพต  สวุรรณบปุผา กรรมการ   (ผูแ้ทนอาํเภอคลองเข่ือน) 

 15.  นายอาํนาจ  เจรญิพร กรรมการและเลขานกุาร  (ผูแ้ทนอาํเภอราชสาสน์)   

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 1.  นายนพดล  สวุประดบั นกัวิชาการสาธารณสขุชาํนาญการ สสจ.ฉช. 

 2.  นายชชีูพ  มีเจรญิ  สาธารณสขุอาํเภอบางปะกง  สสอ.บางปะกง 

เจา้หน้าทีส่หกรณฯ์ 

 1.  นางสาวกนกวรรณ เจียมวงศากลุ  รองผูจ้ดัการ 

 2.  นางดลลชา  กองชมุพล  เจา้หนา้ท่ีบญัชี 

 3.  นางสาวปิยดา บญุสิทธ์ิ  เจา้หนา้ท่ีบญัชี 

 4.  นางสายสนีุย ์  เจียมวงศากลุ  เจา้หนา้ท่ีบญัชี 

 1.2  สมาชกิภาพ   

 รวม  (คน) ชาย  (คน) หญิง  (คน) 

 สามญั สมทบ สามญั สมทบ สามญั สมทบ 

จาํนวนสมาชิกตน้ปี 1,438 349 296 53 1,142 296 

เพิ่มระหวา่งปี 52 56 5 9 47 47 

ลดลงระหวา่งปี 32 19 10 1 22 18 

จาํนวนสมาชิกคงเหลือสิน้ปี 1,458 386 291 61 1,167 325 
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2.  ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

     ในรอบปีทางบญัชีสิน้สดุ  ณ  วนัท่ี  30  กนัยายน  2563  สหกรณไ์ดด้าํเนินธุรกิจบริการสมาชิกในดา้นตา่ง ๆ  

ไดแ้ก่  ธุรกิจสินเช่ือ  และธุรกิจเงินรบัฝาก  โดยมีรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจทัง้สิน้  42,297,804.13  บาท  มี

รายจ่ายจากการดาํเนินธุรกิจทัง้สิน้  6,990,153.74  บาท  มีกาํไร  35,307,650.39  บาท  มีทนุดาํเนินงานทัง้สิน้  

875,627,887.64  บาท  ประกอบดว้ย  ทนุเรือนหุน้  ทนุสาํรอง  เงินรบัฝาก  ทนุสะสมตา่ง  ๆ  โดยมีฐานะการเงิน  

ณ สิน้ปี  ดงันี ้
 

สินทรัพย ์    

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร…………………………….. 67,832,877.77 บาท 

 เงินฝากสหกรณอ่ื์น..................................................... 17,102,913.75 บาท 

 เงินลงทนุระยะยาว..................................................... 1,521,500.00 บาท 

 ลกูหนี.้....................................................................... 788,880,330.89 บาท 

 อปุกรณ-์สทุธิ............................................................. 120,830.39 บาท 

 สินทรพัยอ่ื์น............................................................... 169,434.84 บาท 

หนีส้ิน    

 เงินรบัฝากจากสมาชิก................................................ 222,314,306.01 บาท 

 หนีส้ินอ่ืน................................................................... 1,617,740.00 บาท 

ทุน    

 ทนุเรือนหุน้................................................................ 582,462,350.00 บาท 

 ทนุสาํรอง................................................................... 30,250,539.89 บาท 

 ทนุสะสมตามขอ้บงัคบั................................................ 3,675,301.35 บาท 

 กาํไร.......................................................................... 35,307,650.39 บาท 
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แสดงตารางเปรียบเทยีบทุนดาํเนินงาน  รายได้  รายจ่าย  และผลกาํไร 

ลาํดบัท่ี รายการ 
ปีทางบญัชี 

+ เพิ่ม           - ลด 
30  กนัยายน  2563 30  กนัยายน  2562 

1. ทนุเรืองหุน้ (บาท) 582,462,350.00 535,572,410.00 + 46,889,940.00 

2. ทนุสาํรอง (บาท) 30,250,539.89 26,920,192.81 + 3,330,347.08 

3. ทนุสะสมตามขอ้บงัคบัและอ่ืน ๆ (บาท) 3,675,301.35 2,528,868.35 +   1,146,433.00 

4. เงินรบัฝาก      

      -  ออมทรพัย ์ (บาท) 28,278,592.42 31,932,604.11 - 3,654,011.69 

      -  ออมทรพัยพ์ิเศษ (บาท) 194,035,713.59 185,323,746.89 + 8,711,966.70 

5. หนีส้ินอ่ืน (บาท) 1,617,740.00 2,188,810.00 - 571,070.00 

6. รวมทนุดาํเนินงาน (บาท) 875,627,887.64 817,768,821.26 + 57,859,066.38 

7. รายได ้ (บาท) 42,297,804.13 40,356,406.02 + 1,941,398.11 

8. คา่ใชจ้า่ย (บาท) 6,990,153.74 7,054,216.92 - 64,063.18 

9. กาํไรสทุธิ (บาท) 35,307,650.39 33,302,189.10 + 2,005,461.29 

3.  การให้บริการธุรกิจ 

     ในรอบปีท่ีผา่นมา  สหกรณด์าํเนินธุรกิจใหบ้ริการแก่สมาชิกในดา้นตา่ง  ๆ  โดยมีสมาชิกรว่มทาํธุรกิจกบั

สหกรณท์ัง้สิน้  จาํนวน   1,809   ราย  ดงันี ้

     1)  ธุรกิจสินเชื่อ  ระหว่างปีสหกรณใ์หบ้ริการเงินกูแ้ก่สมาชิกประเภทต่าง  ๆ  ทัง้สิน้จาํนวน  1,004  ราย  

โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือช่วยเหลือสมาชิก  คล่ีคลายความเดือดรอ้น  และมีความจาํเป็นในการครองชีพ  โดยยึด

หลกัการท่ีจะพยายามสนองเจตนาของสมาชิก  ไมต่อ้งไปพึ่งพาแหลง่เงินกูจ้ากท่ีอ่ืน  ซึ่งนอกจากสมาชิกจะเสีย

ดอกเบีย้แพงแลว้  ยงัมีความยุ่งยากในการกู้อีกดว้ย  เหนือสิ่งอ่ืนใด  สหกรณย์งัมีเงินเฉล่ียคืนจากส่วนของ

ดอกเบีย้ท่ีสมาชิกไดช้าํระไว ้ ไดก้ลบัคืนมาอีกสว่นหนึ่งตามอตัราดอกเบีย้ท่ีจา่ยจรงิในรอบปี 
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รายการ 
ประเภทเงินใหกู้ยื้มแก่สมาชิก 

รวมทัง้สิน้ 
ฉกุเฉิน สามญั สวสัดกิาร ชาํระหนีส้ถาบนัการเงิน โครงการสวสัดิการตา่ง  ๆ 

คงเหลือตน้ปี (บาท) 1,721,795.00 584,998,031.59 98,650.00 4,546,768.66 152,894,053.09 744,259,298.34 

 (ราย) 116 890 4 25 512 983 

ใหกู้ร้ะหวา่งปี (บาท) 8,360,780.00 329,436,920.00 - 3,487,872.81 122,110,209.97 463,395,782.78 

 (ราย) 234 376 - 14 230 596 

รวม (บาท) 10,082,575.00 914,434,951.59 98,650.00 8,034,641.47 275,004,263.06 1,207,655,081.12 

รบัชาํระระหว่างปี (บาท) 6,860,490.53 294,289,482.91 86,830.00 5,066,513.47 113,038,070.29 419,341,387.20 

 (ราย) 277 965 4 28 563 1,072 

คงเหลือยกไป (บาท) 3,222,084.47 620,145,468.68 11,820.00 2,968,128.00 161,966,192.77 788,313,693.92 

 (ราย) 158 888 1 18 472 1,004 

ดอกเบีย้คา้งตน้ปี (บาท) 1,313.41 439,147.01 74.33 4,048.48 113,921.94 558,505.17 

ดอกเบีย้คา้งสิน้ปี (บาท) 2,605.71 445,345.20 8.50 2,541.21 116,136.35 566,636.97 
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     ในปีการเงิน  2563  สหกรณค์ดิดอกเบีย้เงินใหกู้แ้ก่สมาชิก  ดงันี ้

     -  ประเภทเงินใหกู้ฉ้กุเฉิน  เงินใหกู้ส้ามญั  เงินใหกู้ส้วสัดกิาร  (ซือ้รถจกัรยานยนต ์/ คอมพิวเตอร)์  และเงิน

ใหกู้โ้ครงการสวสัดกิาร  (ติดแก๊สรถยนต ์/ พฒันาคณุภาพชีวิต)  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ  5.50  ตอ่ปี  ตัง้แตว่นัท่ี  

1  ตลุาคม  2562  ถึงวนัท่ี  30  เมษายน  2563  และอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ  5.25  ตอ่ปี  ตัง้แตว่นัท่ี  1  พฤษภาคม  

ถึงวนัท่ี  30  กนัยายน  2563 

     -  ประเภทเงินใหกู้โ้ครงการสวสัดิการ  (ซือ้รถยนตป์า้ยแดง)  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ  5.50  ตอ่ปี  ตัง้แตว่นัท่ี  

1  ตลุาคม  2562  ถึงวนัท่ี  30  เมษายน  2563  และอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ  4.75  ตอ่ปี  ตัง้แตว่นัท่ี  1  พฤษภาคม  

ถึงวนัท่ี  30  กนัยายน  2563 

     -  ประเภทเงินใหกู้โ้ครงการสง่เสริมการศกึษาแก่สมาชิกและบตุรสมาชิก  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ  4.00  ตอ่ปี  

ตัง้แตว่นัท่ี  1  ตลุาคม  2562  ถึงวนัท่ี  30  เมษายน  2563  และอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ  3.75  ตอ่ปี  ตัง้แตว่นัท่ี  

1  พฤษภาคม  ถึงวนัท่ี  30  กนัยายน  2563 

     -  ประเภทเงินใหกู้เ้พ่ือชาํระหนีส้ถาบนัการเงิน  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ  6.50  ตอ่ปี  ตัง้แตว่นัท่ี  1  ตลุาคม  

2562  ถึงวนัท่ี  30  เมษายน  2563  และอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ  6.25  ตอ่ปี  ตัง้แตว่นัท่ี  1  พฤษภาคม  ถึงวนัท่ี  

30  กนัยายน  2563 

     -  ประเภทเงินใหกู้เ้พ่ือซือ้รถยนตมื์อสอง  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ  6.50  ตอ่ปี  ตัง้แตว่นัท่ี  1  ตลุาคม  2562  

ถึงวนัท่ี  30  เมษายน  2563  และอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ  4.75  ตอ่ปี  ตัง้แตว่นัท่ี  1  พฤษภาคม  ถึงวนัท่ี  30  

กนัยายน  2563 

     -  ประเภทเงินใหกู้เ้พ่ือชว่ยเหลือผูค้ ํา้ประกนั  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ  1.00  ตอ่ปี  (ไมมี่เงินเฉล่ียคืน)  ตัง้แต ่

วนัท่ี  1  ตลุาคม  2562  ถึงวนัท่ี  30  กนัยายน  2563 

     -  ประเภทเงินใหกู้เ้พ่ือการเคหะ  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ  4.00  ตอ่ปี  ตัง้แตว่นัท่ี  1  ตลุาคม  2562  ถึงวนัท่ี  

30  เมษายน  2563  และอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ  3.75  ตอ่ปี  ตัง้แตว่นัท่ี  1  พฤษภาคม  ถึงวนัท่ี  30  กนัยายน  

2563 

     -  ประเภทเงินใหกู้โ้ครงการสวสัดกิาร  (ดา้นการดแูลสขุภาพ)  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ  3.25  ตอ่ปี  ตัง้แตว่นัท่ี  

1  พฤษภาคม  ถึงวนัท่ี  30  กนัยายน  2563 

     -  เงินให้กู้โครงการสวัสดิการ  (เพ่ือการท่องเท่ียว)  อัตราดอกเบีย้รอ้ยละ  3.75  ต่อปี  ตัง้แต่วันท่ี  1  

พฤษภาคม  ถึงวนัท่ี  30  กนัยายน  2563 

     สมาชิกมีอตัราการเป็นหนี ้ 427,502.00  บาท/คน  ปีก่อน  416,485.34  บาท/คน 
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     2)  ธุรกิจรับฝากเงิน  ในการออมทรพัยก์บัสหกรณน์ัน้  นอกจากสมาชิกจะออมในลกัษณะการถือหุน้แลว้  

สมาชิกยังออมเงินในลักษณะการฝากเงินกับสหกรณไ์ด ้ ณ  วนัสิน้ปี  สหกรณมี์เงินรบัฝากทัง้สิน้  จาํนวน  

1,761  ราย  เป็นเงินจาํนวน  222,314,306.01  บาท  มีอตัราการออมเงินของสมาชิก  120,560.90   บาท/คน  

ปีก่อน  121,576.02  บาท/คน 

รายการ 
ประเภทเงินรบัฝาก  (บาท) 

รวมทัง้สิน้  (บาท) 
ออมทรพัย ์ ออมทรพัยพ์ิเศษ 

คงเหลือตน้ปี (บาท) 31,932,604.11 185,323,746.89 217,256,351.00 

 (ราย) 1,511 672 1,718 

รบัฝากระหวา่งปี (บาท) 12,222,203.55 39,358,710.77 51,580,914.32 

 (ราย) 1,576 716 1,803 

ถอนระหวา่งปี (บาท) 15,876,215.24 30,646,744.07 46,522,959.31 

 (ราย) 449 323 672 

คงเหลือยกไป (บาท) 28,278,592.42 194,035,713.59 222,314,306.01 

 (ราย) 1,537 706 1,761 

4.  แผนการดาํเนินงานเทยีบกับผลการดาํเนินงาน 

รายการ แผนการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน สงู  (ต ํ่า)  กวา่เปา้หมาย 

รบัสมาชิก 100 108 8 

ทนุเรือนหุน้ 50,000,000.00 53,609,090.00 3,609,090.00 

เงินรบัฝากจากสมาชิก 80,000,000.00 51,580,914.32 (28,419,085.68) 

การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 562,500,000.00 463,395,782.78 (99,104,217.22) 

5.  การใช้เงนิทุนต่าง  ๆ 

     5.1  ทนุสาธารณประโยชน ์ บรจิาคการกศุล          รวมเป็นเงิน  351,600.00 บาท 

     5.2  ทนุสง่เสรมิการศกึษาบตุรสมาชิก  แยกตามระดบัการศกึษาดงันี ้

          -  ประถมศกึษาปีท่ี  1 จาํนวน  23  ทนุ  ๆ  ละ  1,000  บาท เป็นเงิน 23,000.00 บาท 

          -  ประถมศกึษาปีท่ี  4 จาํนวน  43  ทนุ  ๆ  ละ  1,000  บาท เป็นเงิน 43,000.00 บาท 

          -  มธัยมศกึษาปีท่ี  1 จาํนวน  42  ทนุ  ๆ  ละ  1,500  บาท เป็นเงิน 63,000.00 บาท 

          -  มธัยมศกึษาปีท่ี  4 / ปวช.1 จาํนวน  47  ทนุ  ๆ  ละ  1,500  บาท เป็นเงิน 70,500.00 บาท 

          -  อดุมศกึษาปีท่ี  1 / ปวส.1 จาํนวน  30  ทนุ  ๆ  ละ  2,000  บาท เป็นเงิน   60,000.00 บาท 

 รวมเป็นเงิน  259,500.00 บาท 
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     5.3  ทนุเพ่ือการศกึษาอบรมทางสหกรณ ์    

          -  อบรมหลกัสตูรการใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีฯ       เป็นเงิน 4,000.00 บาท 

รวม เป็นเงิน    4,000.00 บาท 

     5.4  ทนุสวสัดกิารหรือการสงเคราะหส์มาชิกและครอบครวั 

            ในปี  2563  สหกรณไ์ดจ้า่ยเงินสงเคราะหส์มาชิกและครอบครวั  จาํนวน   91   ราย  เป็นเงิน  

398,500  บาท  มีรายละเอียดดงันี ้

          -  เก่ียวกบัการศพ       เป็นเงิน 349,500.00 บาท 

          -  เก่ียวกบัการมงคลสมรส เป็นเงิน 21,000.00 บาท 

          -  เก่ียวกบัการรบัขวญัทายาทใหม ่ เป็นเงิน 22,000.00 บาท 

          -  เก่ียวกบัการอปุสมบท เป็นเงิน 1,000.00 บาท 

          -  เก่ียวกบัการประกอบพิธีฮชัญ ์ เป็นเงิน     1,000.00 บาท 

          -  เก่ียวกบัสมาชิกผูเ้ป็นโสด เป็นเงิน 4,000.00 บาท 

 รวมเป็นเงิน  398,500.00 บาท 

6.  ทุนสาํรองและทุนสะสมต่าง  ๆ 

รายการ คงเหลือตน้ปี เพิ่มระหวา่งปี ลดลงระหวา่งปี คงเหลือสิน้ปี 

1.  ทนุสาํรอง 26,920,192.81 3,330,347.08 - 30,250,539.89 

2.  ทนุสาธารณประโยชน ์ 114,342.00 400,000.00 351,600.00 162,742.00 

3.  ทนุรกัษาระดบัอตัราเงินปันผล 652,542.95 410,033.00 - 1,062,575.95 

4.  ทนุสะสมเพ่ือจดัตัง้สาํนกังาน 1,017,300.00 200,000.00 - 1,217,300.00 

5.  ทนุศกึษาอบรมทางสหกรณ ์ 5,283.40 430,000.00 4,000.00 431,283.40 

6.  ทนุสง่เสรมิการศกึษาบตุรสมาชิก 19,400.00 280,000.00 259,500.00 39,900.00 

7.  ทนุสวสัดกิารหรือการสงเคราะห ์ 720,000.00 440,000.00 398,500.00 761,500.00 

รวมทัง้สิน้ 29,449,061.16 5,490,380.08 1,013,600.00 33,925,841.24 

7.  วงเงนิกู้ยมื 

       ในการกาํหนดวงเงินกูยื้ม  หรือคํา้ประกนัประจาํปี  ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ ์ ขอ้  18.  ในรอบปีท่ีผ่านมา  

ท่ีประชมุใหญ่ไดพ้ิจารณาอนมุตัไิว ้ 30,000,000  บาท  (สามสิบลา้นบาทถว้น)  และนายทะเบียนสหกรณไ์ดใ้ห้

ความเห็นชอบไว ้ ตามหนงัสือนายทะเบียนสหกรณ ์ ท่ี  ฉช  0010/832  ลงวนัท่ี  22  พฤษภาคม  2563  จาํนวน  

30,000,000  บาท  (สามสิบลา้นบาทถว้น) นัน้  สหกรณย์งัมิเคยใชว้งเงินดงักลา่ว  เพราะใชท้นุของสหกรณเ์อง 

 

 

 



14 

 

 8.  การประชาสัมพนัธ ์

       8.1  e-mail : chaph.coop@gmail.com 

       8.2  กรรมการประจาํหนว่ย 

       8.3  Facebook 

       8.4  Line 

       8.5  Website  สหกรณฯ์ 

สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา  จาํกดั 

28  พฤศจิกายน  2563 

 มตท่ีิประชมุ    รบัทราบ 
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 2.3  รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณข์องผู้ตรวจสอบกิจการ 

         ประธานฯ  เชิญผูต้รวจสอบกิจการชีแ้จงแก่ท่ีประชมุ  นายชชีูพ  มีเจริญ  ผูต้รวจสอบกิจการ  ได้

ชีแ้จงแก่ท่ีประชมุดงันี ้

รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณอ์อมทรัพยส์าธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  จาํกัด 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที ่ 30  กันยายน  2563 

******************* 

เรียน  ท่ีประชมุใหญ่สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา  จาํกดั 

 ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามัญประจาํปี  2562  เม่ือวันท่ี  24  พฤศจิกายน  2562  ไดเ้ลือกตัง้ขา้พเจา้  

และนายนพดล  สุวประดบั  เป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขจงัหวัดฉะเชิงเทรา  

จาํกดั  สาํหรบัปีทางบญัชีสิน้สดุวนัท่ี  30  กนัยายน  2563  ซึ่งขา้พเจา้  และนายนพดล  สวุประดบั  ไดท้าํการ

ตรวจสอบ  และรายงานผลการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการดาํเนินการเป็นประจาํทกุเดือนท่ีเขา้ตรวจสอบนัน้  

จงึขอเสนอผลการตรวจสอบประจาํปี  โดยสรุปดงันี ้

 1.  วัตถุประสงคข์องการตรวจสอบ 

  1.1  เพ่ือตรวจสอบการบรหิารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ 

  1.2  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบตังิานเก่ียวกบัการบญัชีและการควบคมุการเงิน 

  1.3  เพ่ือตรวจสอบการดาํเนินงานอ่ืน  ๆ  ของสหกรณฯ์ 

 2.  ขอบเขตการตรวจสอบ / วิธีการตรวจสอบ 

  2.1  ตรวจสอบความถกูตอ้งของการบนัทึกบญัชีตามเอกสารหลกัฐาน 

  2.2  ตรวจสอบการควบคมุการเงินตามระเบียบและขอ้กาํหนดของสหกรณ ์

  2.3  ตรวจสอบการดาํเนินงานตามวตัถปุระสงค ์ ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  และมตท่ีิประชมุ 

  2.4  ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ี 

         กาํหนดไว ้

 3.  ผลการตรวจสอบ  และข้อเสนอแนะทีส่หกรณค์วรแก้ไข 

  3.1  ผลการดาํเนินงาน 

  สหกรณมี์สมาชิกเม่ือตน้ปี  1,787  คน  ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่ม  108  คน  ลาออกจากสหกรณ ์ 

51  คน  สมาชิกคงเหลือวนัสิน้ปี  1,844  คน 

  วนัสิน้ปี  สหกรณมี์ทนุดาํเนินงานทัง้สิน้  875,627,887.64  บาท  และในรอบปี  สหกรณมี์

รายไดท้ัง้สิน้  42,297,804.13  บาท  คา่ใชจ้่าย  6,990,153.74  บาท  มีกาํไรสทุธิ  35,307,650.39  บาท  เพิ่มขึน้

จากปีก่อน  2,005,461.29  บาท 
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  3.2  ด้านบริหารงานท่ัวไป 

  สหกรณมี์การมอบหมายงานในหนา้ท่ีใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีสหกรณอ์ย่างเหมาะสม  และเจา้หนา้ท่ี

ทกุคนตัง้ใจปฏิบตังิานเป็นอยา่งดี 

  3.3  ด้านบัญช ี

  สหกรณฯ์  จดัทาํบญัชีเรียบรอ้ยเป็นปัจจบุนั  มีเอกสารหลกัฐานประกอบการลงบญัชีครบถว้น  

สมบูรณ ์ และใชค้อมพิวเตอรบ์นัทึกระบบลูกหนีเ้งินใหกู้ ้  ระบบเงินรบัฝาก  ระบบทุนเรือนหุน้  ระบบบญัชี  

และใบเสรจ็รบัเงิน  ซึ่งรายงานท่ีไดจ้ากการประมวลผลขอ้มลูสามารถเปรียบเทียบกบับญัชีคมุยอดได ้

  3.4  ด้านการเงนิ 

  สหกรณฯ์  มีเงินสดคงเหลือ  ณ  วนัสิน้ปี  จาํนวน  10,000   บาท  ถกูตอ้งตรงตามบญัชี  ซึ่งอยู่

ในความรบัผิดชอบของ  นายสมบตัิ  ทั่งทอง  บาท  ตาํแหนง่  ผูจ้ดัการ  สหกรณฯ์  มีการควบคมุการใชจ้่ายเงิน

เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการรบั  จา่ย  และเก็บรกัษาเงิน  และงบประมาณรายจ่ายท่ีท่ีประชมุใหญ่กาํหนดไว ้ 

รวมทัง้รายจา่ยของสหกรณฯ์  ไดจ้า่ยไปเพ่ือกิจการของสหกรณฯ์  ควรแก่เหตผุลและเป็นไปตามมตท่ีิประชมุ

คณะกรรมการดาํเนินการ 

  3.5  ด้านสินเชื่อ 

                       สหกรณใ์หเ้งินกูแ้ก่สมาชิกระหวา่งปี  ดงันี ้

          -  เงินกูเ้พ่ือเหตฉุกุเฉิน จาํนวน 234 ราย จาํนวนเงิน 8,360,780.00 บาท 

          -  เงินกูส้ามญั จาํนวน 376 ราย จาํนวนเงิน 329,436,920.00 บาท 

          -  เงินกูช้าํระหนีส้ถาบนัการเงิน จาํนวน 14 ราย จาํนวนเงิน 3,487,872.81 บาท 

          -  เงินกูโ้ครงการสวสัดกิารตา่ง  ๆ จาํนวน 229 ราย จาํนวนเงิน 121,477,000.00 บาท 

          -  เงินกูเ้พ่ือการเคหะ จาํนวน 1 ราย จาํนวนเงิน 633,209.97 บาท 

วนัสิน้ปีเงินใหกู้แ้ก่สมาชิกคงเหลือ  ดงันี ้

          -  เงินกูเ้พ่ือเหตฉุกุเฉิน จาํนวน 158 ราย จาํนวนเงิน 3,222,084.47 บาท 

          -  เงินกูส้ามญั จาํนวน 888  ราย จาํนวนเงิน 620,145,468.68 บาท 

          -  เงินกูส้วสัดกิาร จาํนวน 1 ราย จาํนวนเงิน 11,820.00 บาท 

          -  เงินกูช้าํระหนีส้ถาบนัการเงิน จาํนวน 18 ราย จาํนวนเงิน 2,968,128.00 บาท 

          -  เงินกูโ้ครงการสวสัดกิารตา่ง  ๆ จาํนวน 469 ราย จาํนวนเงิน 159,295,714.17 บาท 

          -  เงินกูเ้พ่ือการเคหะ จาํนวน 3 ราย จาํนวนเงิน 2,670,478.60 บาท 

  ณ  วันสิน้ปี  สหกรณ์มีรายได้จากการให้เงินกู้  จ ํานวน  41,509,155.68  บาท  สูงกว่า

ประมาณการรายไดท่ี้กาํหนดไว ้ จาํนวน  668,655.68  บาท 

  การจ่ายเงินใหกู้แ้ก่สมาชิกแตล่ะรายถกูตอ้งเป็นไปตามระเบียบเก่ียวกบัการใหเ้งินกูท่ี้กาํหนด

ไว ้
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  3.6  ด้านการลงทุน 

  การลงทนุซือ้หุน้ / พนัธบตัรรฐับาล  และอ่ืน  ๆ 

-  สลากออมสิน จาํนวน 10,000,000.00 บาท 

-  สลาก ธ.ก.ส. จาํนวน 10,000,000.00 บาท 

  สหกรณ์ไดน้าํเงินไปลงทุนระยะสัน้  และระยะยาว  ไดร้ับผลตอบแทนจากการลงทุนเป็น

ดอกเบีย้รับ  และเงินปันผล  ซึ่งเป็นการบริหารงานท่ีตรงเป้าหมาย  ซึ่งเป็นผลดี  ทําให้สหกรณ์ได้รับ

ผลประโยชนม์ากขึน้ 

  3.7  ด้านเงนิรับฝาก 

สหกรณร์บัเงินฝากระหวา่งปี  ดงันี ้

-  เงินรบัฝากออมทรพัย ์ จาํนวน 1,576 ราย จาํนวนเงิน 12,222,203.55 บาท 

-  เงินรบัฝากออมทรพัยพ์ิเศษ จาํนวน 716 ราย จาํนวนเงิน 39,358,710.77 บาท 

 

วนัสิน้ปีมีเงินรบัฝากคงเหลือ  ดงันี ้

-  เงินรบัฝากออมทรพัย ์ จาํนวน 1,803 ราย จาํนวนเงิน 28,278,592.42 บาท 

-  เงินรบัฝากออมทรพัยพ์ิเศษ จาํนวน 672 ราย จาํนวนเงิน 194,035,713.59 บาท 

  3.8  ด้านทุน 

  1.  ทนุเรือนหุน้ 

  ทนุเรือนหุน้วนัตน้ปี  มีจาํนวน  535,572,410  บาท  เพิ่มขึน้ระหวา่งปี   54,196,160   บาท  

ลดลงระหวา่งปีจาํนวน  7,306,220  บาท  คงเหลือวนัสิน้ปี  582,462,350  บาท  คา่เฉล่ียจาํนวนหุน้ตอ่หวั

สมาชิกเป็นเงิน  315,868.95  บาท 

  2.  ทนุสาํรองและทนุสะสมตา่ง  ๆ 

  ทนุสาํรองและทนุสะสมตา่ง  ๆ  วนัตน้ปี  มีจาํนวน  29,449,061.16  บาท  เพิ่มขึน้ระหวา่งปี  

5,490,380.08  บาท  ลดลงระหวา่งปีจาํนวน  1,013,600  บาท  คงเหลือวนัสิน้ปี  33,925,841.24  บาท  มีการ

ใชจ้า่ยเป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์หง่ทนุท่ีกาํหนดไว ้

 4.  เร่ืองอื่น  ๆ 

 จากการท่ีคณะผู้ตรวจสอบกิจการ  ไดร้ับความไวว้างใจทาํหน้าท่ีตรวจสอบกิจการตามระเบียบ

ขอ้บงัคบัของสหกรณฯ์  สาํหรบังวดสิน้ปีทางบญัชี  30  กนัยายน  2563  คณะผูต้รวจสอบกิจการไดท้าํหนา้ท่ี

โดยใชค้วามรู ้ ความสามารถทัง้ดา้นกฎหมาย  การบรหิาร  การจดัการ  การบรกิารดา้นธุรกิจ  การเงิน  บญัชี 
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ และการพัฒนาสหกรณ์เชิงระบบ  เพ่ือปฏิบัติงานตามอาํนาจหน้าท่ีอย่างมี

ประสิทธิภาพ  ซึ่งไดร้บัความรว่มมือเป็นอย่างดี  ขอขอบคณุสมาชิก  คณะกรรมการดาํเนินการ  และเจา้หนา้ท่ี  

สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา  จาํกดั  ทกุทา่น  ท่ีไดป้ฏิบตัหินา้ท่ีจนทาํใหส้หกรณฯ์  มีความ

มั่นคงเจรญิกา้วหนา้ 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

(ลงช่ือ) นพดล  สวุประดบั ผูต้รวจสอบกิจการ 

 (นายนพดล  สวุประดบั)  

(ลงช่ือ) ชชีูพ  มีเจรญิ ผูต้รวจสอบกิจการ 

 (นายชชีูพ  มีเจรญิ)  

                            

 มตท่ีิประชมุ    รบัทราบ 
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 2.4  การรายงานแผนกลยุทธข์องสหกรณ ์ ปี  2563  และโครงการในอนาคต 

       ประธานฯ  แจง้วา่  ตามท่ีสหกรณไ์ดจ้ดัทาํแผนกลยทุธส์หกรณ ์ เพ่ือใชเ้ป็นกรอบทิศทางในการ

ดาํเนินงานสหกรณ ์ ถือใชต้ัง้แตว่นัท่ี  1  ตลุาคม  2562  ถึง  30  กนัยายน  2563  ในปีท่ีผา่นมาสหกรณไ์ด้

ดาํเนินโครงการในแผนกลยทุธท์ัง้หมดจาํนวน  8  โครงการ  ผลการดาํเนินงานสรุปขอ้มลูไดด้งันี ้ 

 

วิสัยทัศน ์: ส่งเสริมการออม  พร้อมบริการโปร่งใส  ให้สวัสดกิารท่ัวถงึ 

ยุทธศาสตรส์หกรณปี์  2563 

ยุทธศาสตรท์ี ่ 1   พัฒนาองคก์รให้มีความเข้มแข็ง  ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมี  

                           ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภบิาล 

ยุทธศาสตรท์ี ่ 2   พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ  และการจัดสวัสดกิารแก่สมาชิก 

ยุทธศาสตรท์ี ่ 3   ปฏิรูปโครงสร้างพัฒนาคุณภาพมาตรฐานกิจการและการบริหารของ                          

   องคก์ร 

ยุทธศาสตรท์ี ่ 4   พัฒนาความรู้บุคลากร  (กรรมการและสมาชิก) 

ยุทธศาสตรท์ี ่ 5   เครือข่ายพันธมิตรสหกรณ ์
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ยุทธศาสตร/์ภารกิจ วัตถุประสงค ์ ตัวชีวั้ด/เป้าหมาย กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ ผลการดาํเนินงาน 

ยุทธศาสตรท์ี ่ 1  พัฒนาองคก์ร เพ่ือใหก้ารบรหิารงานสหกรณ ์ 1.  รอ้ยละ  80  ผ่าน กลยุทธท์ี ่ 1  จดัทาํ 1.  จดัทาํแผนยทุธศาสตร ์ ดาํเนินการแลว้ 

ใหม้ีความเข้มแข็งภายใต้การ โปรง่ใสผ่านตามเกณฑ ์ การประเมินตามเกณฑ ์ แผนพฒันาตามหลกั 2.  ปรบัปรุงระเบียบขอ้บงัคบั รอ้ยละ 100 ผ่าน 

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน มาตรฐาน ธรรมาภิบาล ใหส้อดคลอ้งตามบรบิทของ เกณฑม์าตรฐาน 

ตามหลักธรรมาภบิาล    สหกรณ ์ ไดร้บัคดัเลือกให ้

     เป็นสหกรณดี์เด่น 

     ระดบัจงัหวดั  

ยุทธศาสตรท์ี ่ 2  พัฒนา เพ่ือสรา้งความสมัพนัธ ์ 1.  รอ้ยละ  80  ของ กลยุทธท์ี ่ 2  เสรมิสรา้ง 1.  สหกรณส์ญัจรพบสมาชิก สถานการณ ์

ประสิทธิภาพการใหบ้ริการและ อนัดีระหว่างคณะกรรมการ สมาชิกมีความพงึพอใจ ความสมัพนัธอ์นัดีระหว่าง  Covid -19  

การจัดสวัสดกิารแก่สมาชิก และสมาชิก ต่อสหกรณใ์นภาพรวม คณะกรรมการและสมาชิก  เวน้ระยะหา่ง 

1.  คณะกรรมการสหกรณ ์   สหกรณ ์  งดกิจกรรม 

ออกเย่ียมสมาชิกเพ่ือ      

ประชาสมัพนัธกิ์จการงานของ      

สหกรณใ์หส้มาชิกทราบ       

ตอบขอ้สงสยั  ทกุคาํถามมีคาํตอบ      

พรอ้มทัง้ใหค้าํแนะนาํและตอบ      

ขอ้ซกัถามในเรื่องระเบียบการ      

ต่าง ๆ แก่สมาชิก      
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ยุทธศาสตร/์ภารกิจ วัตถุประสงค ์ ตัวชีวั้ด/เป้าหมาย กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ ผลการดาํเนินงาน 

2.  แผนสง่เสรมิคณุภาพชีวิต เพ่ือสรา้งขวญัและกาํลงัใจ 1.  รอ้ยละ  100  ของ กลยุทธท์ี ่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพ 1.  จดัสวสัดกิารตา่ง  ๆ   รอ้ยละ 100 

ทกุกลุม่วยั แก่สมาชิกสหกรณเ์พ่ือให ้ สมาชิกไดร้บัสิทธิ ในการบรกิารและการจดั ครอบคลมุสมาชิกทกุกลุม่วยั  

 สมาชิกไดร้บัสวสัดิการตาม สวสัดกิารครอบคลมุ สวสัดกิารแก่สมาชิก *  สวสัดิการมงคลสมรส  

 ระเบียบสหกรณ ์ ตามระเบียบขอ้บงัคบั กลยุทธท์ี ่ 4 พฒันาคณุภาพ *  สวสัดิการรบัขวญัทายาท  

  ของสหกรณ ์ ชีวิตสมาชิก    ใหม ่  

    *  สวสัดิการเพ่ือการอปุสมบท/  

        เพ่ือประกอบพิธีฮจัญ ์  

    *  สวสัดิการสมาชิกผูเ้ป็นโสด  

    *  สวสัดิการวนัคลา้ยวนัเกิด  

    *  สวสัดิการกรณีเสียชีวิต  

    *  สวสัดิการกรณีทพุพลภาพ  

    *  ทนุการศกึษาบตุรสมาชิก  
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ยุทธศาสตร/์ภารกิจ วัตถุประสงค ์ ตัวชีวั้ด/เป้าหมาย กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ ผลการดาํเนินงาน 

3.  จดัทาํโครงการเพ่ือรองรบั เพ่ือสรา้งขวญัและกาํลงัใจ 1.  รอ้ยละ  10  ของ กลยุทธท์ี ่ 5 เพิ่มประสทิธิภาพ 2.  โครงการเงินกูส้วสัดิการ สมาชิกทาํสญัญา  

ความตอ้งการของสมาชิก แก่สมาชิกสหกรณเ์พ่ือให ้ สมาชิกใชส้ทิธิโครงการ ในการบรกิารและการจดั เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต เงินกูโ้ครงการฯ 

ครอบคลมุทกุมิติ สมาชิกไดร้บัสวสัดิการตาม เงินกูส้วสัดิการต่าง  ๆ สวสัดิการแก่สมาชิก 3.  โครงการเงินกูส้วสัดิการ 230  สญัญา   

 ระเบียบสหกรณ ์  กลยุทธท์ี ่ 6  พฒันาคณุภาพ เพ่ือซือ้รถยนต ์ คิดเป็นรอ้ยละ 

   ชีวิตสมาชิก 4.  โครงการเงินกูส้วสัดิการ 12.47 

    เพ่ือซือ้รถยนต ์ (มือสอง)  

    5.  โครงการเงินกูส้วสัดิการ  

    สง่เสรมิการศกึษาในประเทศ  

    แก่สมาชิกและบตุรฯ  

    6.  โครงการเงินกูส้วสัดิการ  

    เพ่ือซือ้เครื่องมือส่ือสาร  และ  

    อปุกรณเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ  

    7.  โครงการเงินกูส้วสัดิการ  

    เพ่ือช่วยเหลือผูค้ ํา้ประกนั  

    8.  โครงการเงินกูส้วสัดิการ  

    ดา้นการดแูลสขุภาพ  

    9.  โครงการเงินกูส้วสัดิการ  

    เพ่ือการทอ่งเท่ียว  
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ยุทธศาสตร/์ภารกิจ วัตถุประสงค ์ ตัวชีวั้ด/เป้าหมาย กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ ผลการดาํเนินงาน 

ยุทธศาสตรท์ี ่ 3  ปฏรูิป เพ่ือใหส้มาชิกเกิดความ 1.  สมาชิกเขา้ถึงระบบ กลยุทธท์ี ่ 7  พฒันา 1.  บรหิารจดัการลกูคา้สมัพนัธ ์ 1.  สมาชิกเขา้ถึง 

โครงสร้างพัฒนาคุณภาพ พงึพอใจในบรกิารของ บรกิารผ่านการส่ือสาร สิ่งแวดลอ้ม  บรรยากาศและ  ขอ้มลูสว่นตวัผ่าน 

มาตรฐานกิจการและการ สหกรณ ์ ระบบ  online พฤติกรรมบรกิารภายใน  Application 

บริการขององคก์ร เพ่ือใหส้มาชิกไดร้บั 2.  สหกรณผ่์านเกณฑ ์ องคก์รใหเ้อือ้ต่อการ  Smart Member 

1.  จดัหาสิ่งอาํนวยความสะดวก สวสัดิการขัน้พืน้ฐาน คณุภาพมาตรฐานบรกิาร ปฏิบตัิงานและการบรกิาร  2.  สมาชิกเขา้ถึง 

ท่ีเหมาะสมอาท ิ เช่น  นํา้ด่ืม เม่ือมาใชบ้รกิาร  แก่สมาชิก  ระบบบรกิารผ่าน  Line / 

หนงัสือพิมพ ์ นิตยสาร ส่ือต่าง ๆ     Facebook / เพจสหกรณ ์

ระหว่างรอรบับรกิาร     www.coomophcoop.com 

2.  จดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม     3.  สหกรณไ์ดร้บัรางวลั 

และเอือ้ต่อบรกิาร     สหกรณดี์เด่น 

3.  มีพฤติกรรมบรกิารและ      

คณุภาพการบรกิารท่ีเหมาะสม      
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ยุทธศาสตร/์ภารกิจ วัตถุประสงค ์ ตัวชีวั้ด/เป้าหมาย กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ ผลการดาํเนินงาน 

ยุทธศาสตรท์ี ่ 4  พัฒนาความรู้ เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพ 1.  การบรหิารงานของ กลยุทธท์ี ่ 8  พฒันาศกัยภาพ 1.  ศกึษาดงูานสหกรณ ์ สถานการณ ์

บุคลากร  (กรรมการและสมาชิก) ในการบรหิารงานของ สหกรณถ์กูตอ้ง  และมี ของคณะกรรมการ ออมทรพัย ์ Covid -19  

1.  คณะกรรมการดาํเนินการ สหกรณ ์ มาตรฐาน ดาํเนินการ  ผูต้รวจสอบ 2.  ศกึษาดงูานของสมาชิก เวน้ระยะหา่ง 

ผูต้รวจสอบกิจการ  และเจา้หนา้ท่ี   กิจการ  และเจา้หนา้ท่ี  งดกิจกรรม 

ศกึษาดงูานสหกรณต์น้แบบ   กลยุทธท์ี ่ 9  จดักิจกรรม   

อย่างนอ้ยปีละ  1  ครัง้   สง่เสรมิการเรียนรูส้าํหรบั   

2.  สมาชิกสหกรณศ์กึษาดงูาน   สมาชิก   

กิจการสหกรณอ์ย่างนอ้ยปีละ      

1 ครัง้      

ยุทธศาสตรท์ี ่ 5  เครือข่าย สง่เสรมิและมีสว่นรว่ม รอ้ยละ  80  ของสหกรณ ์ กลยุทธท์ี ่ 10  สรา้งประโยชน ์ 1.  สหกรณร์ว่มใจ  หว่งใย 1.  สนบัสนนุ 

พันธมิตรสหกรณ ์ เพ่ือสรา้งประโยชนต์่อ มีสว่นรว่มในกิจกรรมท่ีมี แก่สงัคมและชมุชน สงัคม ค่าใชจ่้าย Covid 19 

1.  สนบัสนนุกิจกรรมต่าง  ๆ สงัคม ประโยชนต์่อสงัคมและ   สสจ.ฉช. 

ขององคก์ร  ทัง้ภาครฐัและ  ชมุชน   2.  สนบัสนนุ 

เอกชน     งานแสดงมทุติาจิต 

     รพ.บางคลา้ 
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แผนงาน/โครงการในปี  2564 

  1.  โครงการประชาสมัพนัธกิ์จการงานของสหกรณใ์นหลายชอ่งทาง  หลายรูปแบบ 

  2.  โครงการบรหิารจดัการลกูคา้สมัพนัธ ์

  3.  โครงการสหกรณน์า่อยู ่ นา่ใชบ้รกิาร  รว่มใจลดโลกรอ้น 

  4.  โครงการออมทรพัยเ์กษียณเป่ียมสขุ 

  5.  โครงการออมทรพัยห์ลงัเกษียณ 

  6.  โครงการศกึษาดงูานสหกรณอ์อมทรพัย ์

  7.  โครงการศกึษาดงูานของสมาชิก 

  8.  โครงการสหกรณร์ว่มใจห่วงใยสงัคม 

 มตท่ีิประชมุ    รบัทราบ 
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วาระที ่ 3 

เร่ือง  เสนอเพือ่พจิารณา 

 3.1  อนมุตังิบการเงินประจาํปีสิน้สดุวนัท่ี  30  กนัยายน  2563 

 3.2  การจดัสรรกาํไรสทุธิ  ประจาํปี  2563 

 3.3  อนมุตัแิผนการดาํเนินงานและงบประมาณรายจา่ย  ประจาํปี  2564 

 3.4  กาํหนดวงเงินกูยื้มหรือการคํา้ประกนั  ประจาํปี  2564 

 3.5  เลือกตัง้คณะกรรมการดาํเนินการ 

 3.6  การคดัเลือกผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  และกาํหนดคา่ธรรมเนียม 

 3.7  การกาํหนดคา่เบีย้เลีย้ง  คา่พาหนะ  คา่เชา่ท่ีพกั  และคา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการ 

           ดาํเนินการ  กรรมการอ่ืน  ๆ  ท่ีปรกึษา  และท่ีปรกึษากิตตมิศกัดิ ์ (ถา้มี) 

 3.8  แกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บงัคบัสหกรณ ์
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วาระที ่ 3  เร่ือง  เสนอเพือ่พจิารณา 

 3.1  อนุมัตงิบการเงนิประจาํปีสิน้สุดวันที ่ 30  กันยายน  2563 

        ประธานฯ  ชีแ้จงวา่  ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ ์ ขอ้  71.(3)  ท่ีประชมุใหญ่มีอาํนาจหนา้ท่ีพิจารณา

อนมุตังิบการเงินประจาํปีของสหกรณ ์ ประธานฯ  ไดเ้ชิญ  นางสรุางค ์  ปราสาททอง  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  

จาก  สาํนกังานสรุางค ์  ปราสาททอง  ชีแ้จงงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุของสหกรณ ์  สาํหรบัปี

สิน้สดุวนัท่ี  30  กนัยายน  2563  รายละเอียดดงันี ้

        -  รายงานของผูส้อบบญัชี  นางสุรางค ์ ปราสาททอง  เสนอนายทะเบียนสหกรณ ์ เพ่ือแสดง

ความเห็นต่องบการเงิน  ณ  วนัท่ี  30  กันยายน  2563  และผลการดาํเนินงานสาํหรบัสิน้สดุวนัเดียวกันของ

สหกรณ ์ ใหท่ี้ประชมุรบัทราบ 

        -  งบแสดงฐานะการเงิน  ณ  วนัท่ี  30  กนัยายน  2563  ไดชี้แ้จงรายการบญัชีเก่ียวกบัทรพัยส์ิน  

หนีส้ิน  และทนุของสหกรณ ์ และบญัชีอ่ืน  ๆ  ท่ีปรากฏตามงบดลุท่ีแนบทา้ยนี ้ ใหท่ี้ประชมุทราบ 

        -  งบกาํไรขาดทนุ  สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี  30  กนัยายน  2563  ไดชี้แ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัรายได ้ 

คา่ใชจ้า่ย  กาํไรสทุธิประจาํปี  และขอ้มลูอ่ืน  ๆ  ตามงบกาํไรขาดทนุท่ีแนบทา้ยนี ้

 มตท่ีิประชมุ    อนมุตัิ 
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 3.2  การจัดสรรกาํไรสุทธิ  ประจาํปี  2563 

  ประธานฯ  ชีแ้จงว่า  จากการดาํเนินงานของสหกรณ ์  ในรอบปีบญัชี  2563  มีกาํไรสทุธิ  

35,307,650.39  บาท  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของสหกรณ ์ ขอ้  28.  คณะกรรมการดาํเนินการ

ของสหกรณ ์ ขอเสนอการจดัสรรกาํไรสทุธิ  ประจาํปี  2563  ดงันี ้

รายละเอียด 
ปี  2563 ปี  2562 

จาํนวนเงิน รอ้ยละ จาํนวนเงิน รอ้ยละ 

1.  เป็นทนุสาํรองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ  10  ของกาํไรสทุธิ 3,530,768.79 10.00 3,330,347.08 10.00 

2.  เป็นเงินคา่บาํรุงสนันิบาตสหกรณแ์หง่ประเทศไทย     

     -  รอ้ยละ  1  ของกาํไรสทุธิแตไ่มเ่กิน  30,000  บาท 30,000.00 0.08 30,000.00 0.09 

3.  เป็นเงินปันผลตามหุน้ท่ีชาํระแลว้  แตต่อ้งไมเ่กินอตัราท่ีกาํหนด    

     -  รอ้ยละ  4.70 26,035,341.98 73.74 23,897,533.54 71.76 

4.  เป็นเงินเฉล่ียคืนแก่สมาชิกตามสว่นธุรกิจท่ีสมาชิกทาํไวร้ะหวา่งปี    

     -  รอ้ยละ  7.50 3,102,266.98 8.79 2,947,715.48 8.85 

5.  เป็นเงินโบนสักรรมการ  และเจา้หนา้ท่ี  ไมเ่กินรอ้ยละ  10  ของกาํไรสทุธิ    

     -  โบนสักรรมการ   865,000.00 2.45 817,000.00 2.45 

     -  โบนสัเจา้หนา้ท่ี   96,910.00 0.27 119,560.00 0.36 

6.  เป็นทนุสาธารณประโยชนไ์มเ่กินรอ้ยละสิบของกาํไรสทุธิ 360,000.00 1.02 400,000.00 1.20 

7.  เป็นทนุสวสัดกิาร     

     7.1  สงเคราะหแ์ก่สมาชิกและครอบครวั 400,000.00 1.13 440,000.00 1.32 

     7.2  ทนุสง่เสรมิการศกึษาบตุรสมาชิก 280,000.00 0.80 280,000.00 0.85 

8.  เป็นทนุเพ่ือการศกึษาอบรมทางสหกรณ ์ 430,000.00 1.22 430,000.00 1.29 

9.  เป็นทนุเพ่ือจดัตัง้สาํนกังาน 150,000.00 0.42 200,000.00 0.60 

10.  เป็นทนุรกัษาระดบัอตัราเงินปันผล 27,362.64 0.08 410,033.00 1.23 

รวมทัง้สิน้ 35,307,650.39 100.00 33,302,189.10 100.00 

 

 มตท่ีิประชมุ    อนมุตัิ 
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 3.3  อนุมัตแิผนการดาํเนินงาน  และงบประมาณการรายจ่าย  ประจาํปี  2564 

  ประธานฯ  แจง้ว่า  ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ ์ ขอ้  71.(7)  ใหท่ี้ประชมุใหญ่กาํหนดแผนงาน  

และงบประมาณรายจ่ายประจาํปี  คณะกรรมการดาํเนินการขอเสนอแผนงาน  และงบประมาณการรายจ่าย  

ประจาํปี  2564  เพ่ือท่ีประชมุใหญ่พิจารณาอนมุตั ิ ดงันี ้

1.  แผนงานประจาํปี 

     -  การสง่เสรมิแผนกลยทุธข์องสหกรณ ์

     -  แผนงานรณรงคก์ารฝากเงิน 

     -  แผนงานใหบ้รกิารสินเช่ือตามความตอ้งการของสมาชิก 

     -  แผนงานสาํรวจความตอ้งการสวสัดกิารสมาชิก 

     -  แผนงานจดัใหมี้สาํนกังานเป็นของตนเอง 

2.  เป้าหมายการดาํเนินงาน  ประจาํปี  2564 

รายการ ปี  2563 ปี  2564 เพิม่  (ลด) 

รบัสมาชิก 100 100 - 

ทนุเรือนหุน้ 50,000,000.00 50,000,000.00 - 

เงินรบัฝากจากสมาชิก 80,000,000.00 50,000,000.00 (30,000,000.00) 

การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 562,500,000.00 568,600,000.00 6,100,000.00 

3.  เป้าหมายการดาํเนินงาน  ประจาํปี  2564 

รายได้ จาํนวนเงนิ รายจ่าย จาํนวนเงนิ 

ดอกเบีย้รบั 45,640,500.00 หมวดเงินเดือน 1,914,320.00 

คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ 3,000.00 หมวดคา่ตอบแทน 506,000.00 

ผลตอบแทนการลงทนุ 226,000.00 หมวดสวสัดกิาร 475,320.00 

รายไดเ้บด็เตล็ด 3,000.00 หมวดคา่ใชส้อยดาํเนินการ 2,101,600.00 

  หมวดสาธารณปูโภค 60,000.00 

  ดอกเบีย้จา่ย 5,000,000.00 

รวม 45,872,500.00 รวม 10,057,240.00 

ประมาณการกาํไร 35,815,260.00 
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4.  งบประมาณการรายจ่าย  ประจาํปี  2564 

หมวดรายจา่ย 
ปี  2563 

ปี  2564  ขอตัง้ หมายเหต ุ
ขอตัง้ จา่ยจรงิ 

1.  หมวดเงนิเดอืน     

     1.1  เจา้หนา้ท่ี     

           -  น.ส.กนกวรรณ  เจียมวงศากลุ 550,560 550,560.00 50,420 x 12 = 605,040  

           -  นางดลลชา  กองชมุพล 319,320 319,320.00 29,250 x 12 = 351,000  

           -  น.ส.ปิยดา  บญุสิทธ์ิ 156,960 156,960.00 14,380 x 12 = 172,560  

           -  นางสายสนีุย ์ เจียมวงศากลุ 136,080 136,080.00 12,470 x 12 = 149,640  

           -  เจา้หนา้ท่ีคอมพิวเตอร ์ 136,080 - 11,340 x 12 = 136,080  

     1.2  ผูจ้ดัการ 

(ในปี 2562 ทางคณะกรรมการพิจารณาจะ

จดัจา้งบคุคลภายนอก 

500,000 

 

 

- 

 

 

500,000 

 

 

 

 

 

รวม 1,799,000 1,162,920.00 1,914,320  

2.  หมวดค่าตอบแทน     

     2.1  คา่เบีย้ประชมุ 150,000 166,900.00 180,000  

     2.2  คา่เดนิทางไปประชมุสมัมนา 10,000 17,408.00 20,000  

     2.3  ผูต้รวจสอบกิจการ 48,000 48,000.00 2,500x2x12 = 60,000  

     2.4  ท่ีปรกึษาสหกรณ ์ 10,000 10,000.00 10,000  

     2.5  วิทยากร 10,000 - 10,000  

     2.6  เจา้หนา้ท่ีการเงิน     

            -  สสจ.ฉช. 4,000 4,000.00 4,000  

            -  สสอ. / รพ. 42,000 42,000.00 2,000x21 = 42,000  

     2.7  กรรมการปฏิบตังิานพิเศษ 50,000 33,100.00 80,000  

รวม 324,000 381,400.00 506,000  
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หมวดรายจา่ย 
ปี  2563 

ปี  2564  ขอตัง้ หมายเหต ุ
ขอตัง้ จา่ยจรงิ 

3.  หมวดสวัสดกิาร     

     3.1  คา่ครองชีพ     

            1)  เจา้หนา้ท่ี 8,640 4,320.00 4,320  

     3.2  ชดุฟอรม์     

            1)  กรรมการ 50,000 19,455.00 50,000  

            2)  ท่ีปรกึษา 5,000 880.00 5,000  

            3)  ผูต้รวจสอบกิจการ 5,000 2,520.00 5,000  

            4)  เจา้หนา้ท่ี 20,000 20,000.00 20,000  

     3.3  ดา้นสขุภาพ 4,000 - 4,000  

     3.4  บาํเหน็จเจา้หนา้ท่ี 300,000 243,730.00 300,000  

     3.5  กองทนุเงินทดแทน     

            1)  ผูจ้ดัการ 1,000 - 1,000  

            2)  เจา้หนา้ท่ี 1,000 860.00 1,000  

     3.6  เงินสมทบประกนัสงัคม     

            1)  ผูจ้ดัการ 25,000 - 25,000  

            2)  เจา้หนา้ท่ี 60,000 34,826.00 60,000  

รวม 479,640 326,591.00 475,320  
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หมวดรายจา่ย 
ปี  2563 

ปี  2564  ขอตัง้ หมายเหต ุ
ขอตัง้ จา่ยจรงิ 

4.  หมวดค่าใช้สอยดาํเนินการ     

     4.1  คา่เครื่องเขียนแบบพิมพ ์ 80,000 63,551.00 80,000  

     4.2  คา่ธรรมเนียมผูส้อบบญัชี 100,000 60,000.00 100,000  

     4.3  คา่ใชจ้่ายในการประชมุใหญ่ 1,000,000 923,306.00 1,400,000  

     4.4  คา่รบัรอง 60,000 40,417.00 60,000  

     4.5  คา่ปรบัปรุงซอ่มแซมสินทรพัย ์ 100,000 1,820.00 100,000  

     4.6  คา่ใชจ้่ายในการปรบัปรุง  สนง. 30,000 10,690.00 30,000  

     4.7  คา่จา้งทาํความสะอาด 18,000 18,000.00 1,800x12 = 21,600  

     4.8  คา่ไปรษณีย ์ 20,000 3,125.00 10,000  

     4.9  คา่เส่ือมราคา 90,000 48,627.14 90,000  

     4.10  คา่ธรรมเนียมธนาคาร 10,000 803.00 10,000  

     4.11  คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินคดี     

              -  คา่ธรรมเนียมศาล 50,000 - 50,000  

              -  คา่ทนายความ 100,000 - 100,000  

     4.12  คา่ใชจ้า่ยทั่วไป 50,000 28,707.10 50,000  

รวม 1,708,000 1,442,776.24 2,101,600  
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หมวดรายจา่ย 
ปี  2563 

ปี  2564  ขอตัง้ หมายเหต ุ
ขอตัง้ จา่ยจรงิ 

5.  หมวดครุภัณฑ ์     

     5.1  ครุภณัฑส์าํนกังาน 1,000,000 - 1,000,000  

     5.2  ครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์ 500,000  500,000  

            -  Computer  17,500.00   

            -  UPS  7,200.00   

     5.3  ครุภณัฑย์านพาหนะ 60,000 - 60,000  

รวม 1,560,000 24,700.00 1,560,000  

6.  หมวดจัดตั้งสาํนักงาน 10,000,000 - 10,000,000  

รวม 10,000,000 - 10,000,000  

7.  หมวดค่าสาธารณูปโภค     

     7.1  คา่ไฟฟ้า 50,000 26,567.15 40,000  

     7.2  คา่โทรศพัท ์ 10,000 13,664.97 20,000  

รวม 60,000 40,232.12 60,000  

8.  ดอกเบีย้จ่าย 5,000,000 3,942,816.38 5,000,000  

 หมายเหต ุ คา่ใชจ้า่ยทกุหมวดสามารถถวัจา่ยได ้ ยกเวน้หมวดครุภณัฑแ์ละหมวดจดัตัง้สาํนกังาน 

 มตท่ีิประชมุ    อนมุตัิ 

 3.4  การกาํหนดวงเงินกู้ยืมหรือการคํา้ประกัน  สาํหรับปีการเงนิ  2564 

        ประธานฯ  แจ้งว่า  ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ  ข้อ  18.  ท่ีประชุมมีอาํนาจหน้าท่ีพิจารณา

กาํหนดวงเงินกู ้ หรือคํา้ประกนั  ซึ่งสหกรณอ์าจกูยื้ม  หรือคํา้ประกนัสาํหรบัปีหนึ่ง  ๆ  ในปีท่ีแลว้ ท่ีประชมุใหญ่

สามญัประจาํปี  พิจารณากาํหนดวงเงินกูยื้ม  หรือคํา้ประกนัไว ้ จาํนวน  30,000,000.00  บาท  (สามสิบลา้น

บาทถว้น) 

        สาํหรบัการดาํเนินงานของสหกรณใ์นปีบญัชีสิน้สุดวนัท่ี  30  กนัยายน  2564  ขอกาํหนดวงเงิน

จาํนวน  30,000,000  บาท  (สามสิบลา้นบาทถว้น)  จงึขอใหท่ี้ประชมุพิจารณา 

 มตท่ีิประชมุ    อนมุตัิ 
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 3.5  เลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ 

        ประธานฯ  แจ้งว่า  ตามข้อบังคับข้อท่ี  72.  ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์

ประกอบดว้ย  ประธานกรรมการ  1  คน  และกรรมการอีก  14  คน  ปีนีมี้กรรมการท่ีครบวาระ  จาํนวน  8  คน    

ลาออก  1  คน  และยงัอยูใ่นวาระ  จาํนวน  6  คน  คือ 

1.  กรรมการทีพ้่นจากตาํแหน่ง  เพราะครบวาระ  จาํนวน  8  คน  ได้แก่ 

     1.1  นพ.กสิวฒัน ์  ศรีประดษิฐ ์ ประธานกรรมการ ครบวาระท่ี  1 

     1.2  นายชาญเลขา   กลุละวณิชย ์ รองประธานกรรมการ  คนท่ี  1 วาระท่ี  2  ปีท่ี  2 

     1.3  นายสมบตั ิ ทั่งทอง ผูจ้ดัการ ครบวาระท่ี  1 

     1.4  นายพีระพล ตว่นภษูา กรรมการ ครบวาระท่ี  1 

     1.5  น.ส.ศภุร นอ้ยใจบญุ กรรมการ ครบวาระท่ี  1 

     1.6  นายฉลาด บญุจนัทร ์ กรรมการ ครบวาระท่ี  1 

     1.7  นายศศธิร ศภุพิชน ์ กรรมการ ครบวาระท่ี  1  

     1.8  นายอาํนาจ เจรญิพร เลขานกุาร ครบวาระท่ี  1 

2.  กรรมการทียั่งดาํรงตาํแหน่งแต่ลาออก  จาํนวน  1  คน  ได้แก่ 

     2.1  นายธนนต ์ มีเจรญิ รองประธานกรรมการ  คนท่ี  2 วาระท่ี  1  ปีท่ี  1 

3.  กรรมการทียั่งดาํรงตาํแหน่ง  จาํนวน  6  คน  ได้แก่ 

     3.1  นายกานต ์  การะนนัต ์ กรรมการ วาระท่ี  1  ปีท่ี  1 

     3.2  นางทศันีย ์ สถิตสมิทธ ์ กรรมการ วาระท่ี  1  ปีท่ี  1 

     3.3  นางประภสัสร นิยม กรรมการ วาระท่ี  1  ปีท่ี  1 

     3.4  นายศกัดิช์ยั วินิจสกลุไทย  กรรมการ วาระท่ี  1  ปีท่ี  1 

     3.5  นายบรรพต สวุรรณบปุผา กรรมการ วาระท่ี  1  ปีท่ี  1 

     3.6  นางทวีพร   พนัคง เหรญัญิก วาระท่ี  2  ปีท่ี  1 

                จงึขอเสนอใหท่ี้ประชมุใหญ่พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนตาํแหนง่ท่ีว่าง  จาํนวน  9  คน  

 มตท่ีิประชมุ   เลือกตัง้ประธาน  และกรรมการ  รวม  9  คน  ดงันี ้

 เลือกประธานกรรมการ  1  คน  คือ 

  1.  นายเทอดศกัดิ ์ แพทยป์ระสิทธ์ิ  ตวัแทน  อ.พนมสารคาม 

 เลือกกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ  7  คน  คือ 

  1.  นายพีระพล    ตว่นภษูา  ตวัแทน  สสจ.ฉช. 

  2.  นายโฆษิต  ชมุเกษียร  ตวัแทน  สสจ.ฉช. 

  3.  นายบญุฤทธ์ิ  เฮ็งไล ้   ตวัแทน  อ.เมืองฯ 

  4.  นายสมเจตน ์ สถิตสมิทธ ์  ตวัแทน  อ.บางคลา้ 
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  5.  นางอาภรณ ์  วงษภ์าษ  ตวัแทน  อ.แปลงยาว 

  6.  นายมนตรี  คชวงษ ์   ตวัแทน  อ.สนามชยัเขต 

  7.  น.ส.ขวญัใจ  แจม่จนัทร ์  ตวัแทน  อ.ราชสาสน์ 

 เลือกกรรมการ  1  คน  แทนกรรมการท่ีลาออก  ซึ่งอยูใ่นตาํแหนง่  1  ปี  คือ 

  1.  นางวีรานนัท ์  ศลิประเสรฐิ  ตวัแทน  อ.พนมสารคาม  

 3.6  การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  และกาํหนดค่าธรรมเนียม 

  ประธานฯ  แจง้ว่าตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ์ ว่าดว้ยการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็น

ผูส้อบบญัชีสหกรณ ์ พ.ศ.2562  ไดก้าํหนดหลักเกณฑก์ารพิจารณาเสนอช่ือผูส้อบบัญชีภาคเอกชน  เพ่ือ

แตง่ตัง้เป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ ์ โดยมีวตัถปุระสงคก์ระจายงานดา้นการสอบบญัชี  สาํหรบัสหกรณข์นาดใหญ่

ท่ีมีฐานะมั่นคง  มีทนุดาํเนินงานตัง้แต ่ 35  ลา้นบาทขึน้ไป  (หลกัเกณฑข์องกรมตรวจบญัชีสหกรณ)์  และมี

ระบบบริหารท่ีดีท่ีใหผู้ส้อบบญัชีสหกรณภ์าคเอกชนเขา้มาตรวจสอบบญัชีประจาํปี  โดยอยู่ภายใตก้ารกาํกับ

ดแูลของกรมตรวจบญัชีสหกรณ ์ และตอ้งผา่นการอบรมหลกัสตูรการสอบบญัชีสหกรณน์ัน้ ใหค้ณะกรรมการฯ  

เสนอช่ือผูส้อบบญัชีภาคเอกชนท่ีสรรหาไวไ้ม่นอ้ยกว่า  2  รายขึน้ไป  พรอ้มขอ้มลูประกอบการพิจารณาท่ีสรุป

ไว ้ คณะกรรมการดาํเนินการจงึขอเสนอช่ือผูส้อบบญัชีภาคเอกชนท่ีสรรหาไว ้ จาํนวน  2  ราย   

  1.  ศศธิรการบญัชี  ภาษีอากร  และธุรกิจ  กรุงเทพมหานคร 

  2.  บรษัิท  ดีเอส  ธุรกิจและการบญัชี  จาํกดั  กรุงเทพมหานคร 

  ผูส้อบบญัชีทัง้  2  ราย  ไดเ้สนอบรกิารสอบบญัชีและคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี  ดงันี ้

  รายท่ี  1   โดย  นายวรศกัดิ ์ ยิม้เพียรภทัร ผูช้าํนาญงานตรวจสอบบญัชีสหกรณ ์

        เลขทะเบียน  3054 

    การเขา้ตรวจสอบ  ปีละ  3  ครัง้  ครัง้ละไมน่อ้ยกวา่  3  วนัทาํการ 

    เสนอคา่ธรรมเนียมการตรวจสอบเป็นจาํนวนเงินรวม  70,000  บาท 

    ผลงาน -  สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุพิษณโุลก  จาํกดั 

     -  สหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจนํา้  จาํกดั 

     -  สหกรณอ์อมทรพัยก์องทพัภาคท่ี  3  จาํกดั 

     -  สหกรณอ์อมทรพัยพ์นกังานไฟฟ้าเขต 2 พิษณโุลก (2521)  จาํกดั 

     -  สหกรณอ์อมทรพัยค์รูอดุรธานี  จาํกดั 

     -  สหกรณอ์อมทรพัยค์รูชยัภมูิ  จาํกดั 

     -  สหกรณอ์อมทรพัยค์รูตราด  จาํกดั 
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  รายท่ี  2   โดย  น.ส.ดวงธิดา  พิลาลํา้  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  เลขทะเบียน  11719 

    การเขา้ตรวจสอบอยา่งนอ้ย  ปีละ  4  ครัง้  ครัง้ละ  1-3  วนัทาํการ 

    เสนอคา่ธรรมเนียมการตรวจสอบเป็นจาํนวนเงินรวม  60,000  บาท 

    ผลงาน -  สหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลพทุธโสธร  จาํกดั 

     -  สหกรณอ์อมทรพัยม์ณฑลทหารบก  11  จาํกดั 

     -  สหกรณอ์อมทรพัยพ์นกังานสว่นตาํบลจงัหวดับรุีรมัย ์ จาํกดั 

     -  สหกรณอ์อมทรพัยต์าํรวจภธูรจงัหวดัปทมุธานี  จาํกดั 

     -  สหกรณเ์ครดติยเูน่ียนเชียงของ  จาํกดั 

     -  สหกรณเ์ครดติยเูน่ียนฟารม์สมัพนัธกิจ  จาํกดั 

     -  สหกรณเ์คหสถานชมุชนคลองเตย  จาํกดั 

 มตท่ีิประชมุ    มีมตเิป็นเอกฉนัทเ์ลือก  บรษัิท  ดีเอส  ธุรกิจและการบญัชี  จาํกดั 

สาํหรบัปีทางบญัชีสิน้สดุวนัท่ี  30  กนัยายน  2564  อตัราคา่ธรรมเนียมการตรวจ  จาํนวน  60,000  บาท 

           และเลือก  ศศธิรการบญัชี  ภาษีอากร  และธุรกิจ  เป็นลาํดบัสาํรอง  

หากบริษัท  ดีเอส  ธุรกิจและการบญัชี  จาํกดั  ไมส่ามารถเขา้ตรวจสอบได ้

 3.7  การกาํหนดค่าใช้จ่ายในการประชุมของคณะกรรมการดาํเนินการ  กรรมการอื่น  ๆ 

ทีป่รึกษา  ทีป่รึกษากิตตมิศักดิ ์ (ถ้ามี) 

  ประธานฯ  ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณากาํหนดค่าใชจ้่ายในการประชุมของกรรมการดาํเนินการ  

กรรมการอ่ืน  ๆ  ท่ีปรกึษา  ท่ีปรกึษากิตตมิศกัดิ ์ (ถา้มี)  เพ่ือถือปฏิบตัติอ่ไป 

   1.  คา่เบีย้เลีย้ง   อตัราวนัละ  500  บาท 

   2.  คา่ลงทะเบียน     ตามท่ีจา่ยจรงิ   บาท 

   3.  คา่พาหนะ      ตามท่ีจา่ยจรงิโดยประหยดั   บาท 

   4.  คา่เชา่ท่ีพกั      ตามท่ีจา่ยจรงิโดยประหยดั   บาท 

   5.  คา่เบีย้ประชมุ  -  ประธานฯ  อตัราครัง้ละ  1,500  บาท 

       -  รองประธานฯ  อตัราครัง้ละ  1,000  บาท 

       -  กรรมการ  อตัราครัง้ละ  800  บาท / คน 

 มตท่ีิประชมุ    อนมุตั ิ
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 3.8  การแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับสหกรณ ์

  ประธานฯ  แจง้ว่ามติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดท่ี  30  ครัง้ท่ี  13  เม่ือวนัท่ี  6  

พฤศจิกายน  2563  มีมติเป็นเอกฉันทใ์หแ้ก้ไขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของสหกรณฯ์  หมวด  5  สมาชิก  ขอ้  37.  

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบตังิานของสหกรณ ์ รายละเอียดตามแบบ  ทข.2  ท่ีแนบ 
  

ข้อความเดมิ ข้อความทีข่อแก้ไขเพิม่เตมิ เหตุผล 

หมวด  5 

สมาชิก 

     ข้อ  37.  การรับโอนสมาชิก 

สหกรณอ์ื่น  สมาชิกสหกรณ ์

ออมทรพัยอ่ื์นซึ่งยา้ยหรือโอนมารบั

ราชการในสงักดัตามขอ้  32 (2)  หาก

ประสงคเ์ขา้เป็นสมาชิกก็ใหย่ื้นใบ

สมคัรถึงสหกรณเ์ม่ือไดป้ฏิบตัติาม

ขอ้กาํหนดใน ขอ้ 33 ครบถว้นแลว้  ก็

จะไดส้ิทธิในฐานะสมาชิกตามขอ้  35  

ทัง้นี ้ เม่ือสหกรณท่ี์ตนเป็นสมาชิกอยู่

เดมิไดโ้อนเงินคา่หุน้ใหส้หกรณนี์เ้สรจ็

สิน้แลว้ 

 

     การโอนเงินคา่หุน้และการปฏิบตัิ 

เก่ียวกบัหนีส้ินท่ีมีอยูใ่นสหกรณเ์ดมิ 

นัน้  ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้น 

ระเบียบของสหกรณ ์

หมวด  5 

สมาชิก 

     ข้อ  37.  การรับโอนสมาชิก 

สหกรณอ์ื่น  และการรับโอนสมาชิก 

สมทบ   

     (1)  การรบัโอนสมาชิกสหกรณอ่ื์น 

สมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยอ่ื์นซึ่งยา้ยหรือโอน

มารบัราชการในสงักดัตามขอ้  32 (2)  หาก

ประสงคเ์ขา้เป็นสมาชิกก็ใหย่ื้นใบสมคัรถึง

สหกรณเ์ม่ือไดป้ฏิบตัติามขอ้กาํหนดใน  ขอ้  

33  ครบถว้นแลว้  ก็จะไดส้ิทธิในฐานะ

สมาชิกตามขอ้  35  ทัง้นี ้ เม่ือสหกรณท่ี์ตน

เป็นสมาชิกอยูเ่ดมิไดโ้อนเงินคา่หุน้ให้

สหกรณนี์เ้สรจ็สิน้แลว้ 

     การโอนเงินคา่หุน้และการปฏิบตั ิ

เก่ียวกบัหนีส้ินท่ีมีอยูใ่นสหกรณเ์ดมินัน้ 

ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบ 

ของสหกรณ ์

     (2)  การรบัโอนสมาชิกสมทบ 

สมาชิกสมทบของสหกรณอ์อมทรพัย ์

สาธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา  จาํกดั 

ท่ีมีคณุสมบตัติามขอ้  32 (2)  หาก 

ประสงคจ์ะสมคัรเป็นสมาชิกก็ใหย่ื้น 

ใบสมคัรถึงสหกรณต์ามท่ีกาํหนดไวใ้น 

 

 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั 

การปฏิบตังิาน 
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ข้อความเดมิ ข้อความทีข่อแก้ไขเพิม่เตมิ เหตุผล 

      ขอ้  33  และจะไดส้ิทธ์ิในฐานะสมาชิก 

ตามขอ้  35 ตัง้แตว่นัท่ีไดล้งลายมือช่ือ 

ในทะเบียนสมาชิก 

     การรบัโอนเงินคา่หุน้และการปฏิบตั ิ

เก่ียวกบัหนีส้ินท่ีมีอยูใ่นสหกรณใ์หเ้ป็นไป

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ ์

      

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั 

การปฏิบตังิาน 

 

 มตท่ีิประชมุ    อนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ ใหแ้กไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บงัคบัสหกรณต์ามท่ีเสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

วาระที ่ 4 

เร่ือง  อืน่  ๆ 

 4.1  นายปรีชา  เฮงสมบรูณ ์ สมาชิกเลขทะเบียน  17  ขา้ราชการบาํนาญ  เสนอดงันี ้

        1)  ควรมีการเลือกตัง้กรรมการเป็นแบบทีม 

        2)  กรรมการในกลุม่ขา้ราชการบาํนาญควรมีเพิ่มขึน้ 

 มตท่ีิประชมุ    เห็นควรมอบคณะกรรมการชดุใหมพ่ิจารณาตามความเหมาะสม 

 4.2  นายสมชาย  ผยุวนัดี  สมาชิกเลขทะเบียน  3055  สสจ.ฉช.  เสนอใหเ้พิ่มสวสัดิการสาํหรบั

สมาชิก  ดงันี ้

        1)  สวสัดกิารเย่ียมไขส้าํหรบัสมาชิก  และญาตสิายตรง  ปีละ  2  ครัง้  ครัง้ละ  500  บาท 

                    2)  สวสัดกิารสาํหรบัสมาชิกเม่ือเกษียณอายรุาชการ  หรือลาออกจากราชการ  โดยยงัเป็น 

สมาชิกสหกรณต์อ่  ใหส้วสัดิการตามอายกุารเป็นสมาชิก   

 มตท่ีิประชมุ    เห็นควรมอบคณะกรรมการชดุใหมพ่ิจารณาตามความเหมาะสม 
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วาระที ่ 5 

เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ  ประจาํปี  2563 

 ประธานฯ  ไดม้อบหมายให ้  นายอาํนาจ  เจรญิพร  ตาํแหนง่เลขานกุาร  สรุปรายงานการประชมุใหญ่

สามญัประจาํปี  2563  ใหท่ี้ประชมุทราบ  ตัง้แตว่าระท่ี  1  ถึงวาระท่ี  4  และเปิดโอกาสใหส้มาชิกซกัถาม  จะ

เพิ่มขอ้ความใดอีกหรือไม ่ จากนัน้ขอใหท่ี้ประชมุพิจารณารบัรอง 

 มตท่ีิประชมุ    มีมตริบัรองการประชมุใหญ่สามญั  ประจาํปี  2563  วนัท่ี  28  พฤศจิกายน  2563  และ

แตง่ตัง้ผูต้รวจสอบการจดบนัทกึรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจาํปีของสหกรณ ์ จาํนวน  1-3  คน  และให้

จดบนัทึกรายงานการประชมุใหญ่ใหเ้รียบรอ้ย  ภายใน  30  วนั  ดงันี ้

   1.  คณุอาํนาจ เจรญิพร   เลขานกุาร 

   2.  คณุธนนต ์ มีเจรญิ    ขา้ราชการบาํนาญ 

   3.  คณุชวาล ตญัญบตุร   ขา้ราชการบาํนาญ 

เลิกประชมุเวลา  12.00  น. 
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เอกสารแนบทา้ย                                                การใชท้นุสวสัดิการหรือการสงเคราะหส์มาชิกและครอบครวั 

ลาํดบั สมาชิก จาํนวนเงินท่ีสงเคราะห ์

 เก่ียวกบัการศพ  

1. บดิา นางสลิลยา  จตรุงคศ์ริ ิ No.950 500 

2. บดิา นางรตันา  สาํลี No.2120 2,500 

3. มารดา น.ส.จารุณี  สวา่งอรุะ No.1965 2,500 

4. ภรรยา นพ.ชอบ  ดีย่ิง No.1 2,000 

5. บดิา นางสจุิรา  ศริกิลุ No.2105 2,500 

6. บดิา นางบงัอร  จนัทรศ์ริ ิ No.2838 2,500 

7. มารดา น.ส.ธชักร  ยืนยง No.1851 2,500 

8. บดิา นภาพร  วงัชงั No.1223 2,500 

9.  น.ส.กนัตก์มล  โกกะอินทร ์ No.51 50,500 

10. มารดา น.ส.เล็ก  แซเ่ฮง้ No.669 2,500 

11.  นายชาํนาญ  อินเจรญิ No.679 50,500 

12. สามี นางนพภา  สมัพนัธพ์ร No.575 2,500 

13. บดิา นายรมยรชัต ์ ปลืม้คิด No.2588 2,500 

14. มารดา น.ส.วนัเพ็ญ  จีรตักรณ ์ No.626 2,500 

15.  นายชวลิต  อยูส่ขุ No.1557 50,500 

16. บดิา นางดาวนั  แสงทอง No.1436 2,500 

17. บดิา นางปราณี  นอ้ยคาํเมือง No.526 2,500 

18. บดิา นางเสาวนีย ์ กรดัสขุ No.586 2,000 

19.  นายกิตติศกัดิ ์ โคอกุ No.1566 50,500 

20. บดิา นายวชิรวิทย ์ วชัราคม No.2758 2,500 

21.  นายอตชิาต  ทองอยู ่ No.1568 50,500 

22. บดิา นางสมหญิง  ละมั่งทอง No.995 2,500 

23. มารดา นายนิวตัน ์ วิโรจนภ์ยั No.2556 2,500 

24. บดิา นายธนากร  นฤภยั No.1841 2,500 

25. บดิา นางปวนัรตัน ์ บงแกว้ No.2387 2,500 

26. มารดา นางลาํดวน  นีล้ะไทย No.1337 2,500 

27. มารดา น.ส.สิตาไร  จนัทรศ์รี No.491 2,500 
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ลาํดบั สมาชิก จาํนวนเงินท่ีสงเคราะห ์

 เก่ียวกบัการศพ  (ตอ่)  

28. มารดา นายสรุยิา  เพ็งพานิช No.585 2,500 

29. มารดา นางปราณี  สายพิณ No.30 2,500 

30. มารดา นายรชัพล  มั่นคงเพชรกลุ No.2567 2,500 

31. บดิา น.ส.ชญาดา  เรืองเอ่ียม No.1344 2,500 

32. บดิา นางอมรรตัน ์ ยืนยง No.829 2,500 

33. มารดา น.ส.มิรา  พคุยาภรณ ์ No.1143 2,500 

34. บดิา นางเฉลิมวรรณ  รุง่เรืองกิจพฒันา No.651 2,500 

35. บดิา น.ส.สรุีรตัน ์ คาํพิพจน ์ No.2949 2,500 

36. มารดา นางชลาลยั  เทวานาครี No.902 2,500 

37. มารดา นายมานิตย ์ มนเทวินทร ์ No.1783 2,500 

38. มารดา นางพรทิพย ์ ระดมเพ็ง No.709 2,500 

39. มารดา นางพยอม  ประคอง No.3041 2,500 

40. มารดา นายสมเจตน ์ สถิตสมิทธ ์ No.447 2,500 

41. มารดา น.ส.รุง่รตัน ์ พรมแดน No.874 2,500 

42. สามี นางวาสนา  โตเจรญิ No.1319 2,500 

43. มารดา นายถนอม  เมรสนดั No.1553 2,500 

44. บดิา น.ส.ลภสัรดา  ชแูสงนิล No.2815 2,500 

45. บดิา นางนงลกัษณ ์ แสงอทุยั No.1898 2,500 

  รวม  349,500 

 เก่ียวกบัการมงคลสมรส  

1. น.ส.ปณุฑรกิา  เจียมตน No.2951 1,000 

2. น.ส.ศรสวรรค ์ ตนัแดง No.2443 1,000 

3. นายประวิทย ์ ชัว้แยม้ No.2781 1,000 

4. น.ส.สาธนีย ์ นาคเกษม No.2586 1,000 

5. น.ส.สดุารตัน ์ วรรณทอง No.2946 1,000 

6. น.ส.จาํปา  นะราแกว้ No.1885 1,000 

7. น.ส.เมตตา  ธปูเรือง No.2199 1,000 

8. นายนฤพนธ ์ จินดาวลัย ์ No.2495 1,000 
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ลาํดบั สมาชิก จาํนวนเงินท่ีสงเคราะห ์

 เก่ียวกบัการมงคลสมรส  (ตอ่)  

9. น.ส.ปาลิตา  คุม้ยา No.2950 1,000 

10. น.ส.นิตยา  วนัดีฤทธิลาภ No.1383 1,000 

11. น.ส.ฉนัทนา  โยย่ิง No.1376 1,000 

12. น.ส.พิชฌนช์ญานด์า  วิบรูณก์าญจน ์ No.2738 1,000 

13. น.ส.จิรวรรณ  พิมพแ์กว้ No.2201 1,000 

14. น.ส.อจิรวดี  มีเจรญิ No.2955 1,000 

15. น.ส.รตันา  สขุเจรญิ No.2364 1,000 

16. น.ส.ศรสวรรค ์ ไชยวงคท์อง No.2507 1,000 

17. น.ส.วนัวิสา  ดาํรมิุง่กิจ No.1768 1,000 

18. น.ส.หทยัภทัร  นอ้ยคาํเมือง No.3001 1,000 

19. นายรฐัภทัร ์ กมุภีร ์ No.2641 1,000 

20. น.ส.ชวิศา  ศรีแจง้ No.2642 1,000 

21. น.ส.รงัสินี  พุม่พวง No.3053 1,000 

  รวม  21,000 

 เก่ียวกบัการรบัขวญัทายาทใหม ่  

1. น.ส.จรสัศรี  น่ิมสาย No.1978 1,000 

2. น.ส.รุง่นภา  สายแกว้ No.2402 1,000 

3. น.ส.สมฤดี  สอนชอุม่ No.2310 1,000 

4. นายทรงวฒุิ  สอนรุณ No.1944 1,000 

5. นายจตรุงค ์ ฟักช่าง No.2922 1,000 

6. น.ส.สาวิตรี  สามสี No.1949 1,000 

7. น.ส.มนทกานต ์ เกษมนาถกร No.2034 1,000 

8. น.ส.สพุตัรา  อทุา No.2298 1,000 

9. นายประวิทย ์ ชัว้แยม้ No.2781 1,000 

10. น.ส.วนัจนัทร ์ เหรียญศริ ิ No.1628 1,000 

11. น.ส.สิรพิร  แสงทอง No.2519 1,000 

12. น.ส.เพ็ญนภา  มงคล No.2353 1,000 

13. น.ส.ศิรพิร  บญุมี No.2001 1,000 
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ลาํดบั สมาชิก จาํนวนเงินท่ีสงเคราะห ์

 เก่ียวกบัการรบัขวญัทายาทใหม ่ (ตอ่)  

14. นายนฤพนธ ์ จินดาวลัย ์ No.2495 1,000 

15. น.ส.อรพรรณ  จินดาเลิศอดุมดี No.2979 1,000 

16. นางอชิรญา  รามภกัดี No.2715 1,000 

17. น.ส.ดวงพร  หอยสงัข ์ No.2915 1,000 

18. นางสรุสัวดี  หมดัรอด No.2422 1,000 

19. นางอรอนงค ์ เอ่ียมสคุนธ ์ No.2828 1,000 

20. น.ส.นชุนาฎ  เมฆฉํ่า No.2243 1,000 

21. น.ส.มิรา  พคุยาภรณ ์ No.1143 1,000 

22. น.ส.ศิราณี  อนรุกัษ ์ No.2196 1,000 

  รวม  22,000 

 เก่ียวกบัการอปุสมบท  

1. นายจรสัเดช  ไชยทอง No.2404 1,000 

  รวม  1,000 

 เก่ียวกบักาประกอบพิธีฮจัญ ์  

1. น.ส.สรีุรตัน ์ มสัเยาะ No.2249 1,000 

  รวม  1,000 

 เก่ียวกบัสมาชิกผูเ้ป็นโสด  

1. นายวทญั� ู วรรณไกรโรจน ์ No.656 1,000 

2. น.ส.สมสมยั  ทพันนัท ์ No.345 1,000 

3. น.ส.ธนัยาณฐั  ธรรมธร No.250 1,000 

4. น.ส.ศิรญิญา  เสนห่า No.1888 1,000 

  รวม  4,000 

 

(ลงช่ือ) ชวาล  ตญัญบตุร ขา้ราชการบาํนาญ 

 (นายชวาล    ตญัญบตุร) ผูต้รวจสอบการจดบนัทกึการประชมุ 

(ลงช่ือ) ธนนต ์ มีเจรญิ ขา้ราชการบาํนาญ 

 (นายธนนต ์   มีเจรญิ) ผูต้รวจสอบการจดบนัทกึการประชมุ 

(ลงช่ือ) อาํนาจ  เจรญิพร เลขานกุาร 

 (นายอาํนาจ  เจรญิพร) ผูต้รวจสอบการจดบนัทกึการประชมุ 


