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รายงานการประชุมใหญ่สามัญ  ประจาํปี  2564 

สหกรณอ์อมทรัพยส์าธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  จาํกัด 

วันอาทติยท์ี ่ 21  พฤศจกิายน  2564 

ณ  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ ์ ๒  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 

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

จาํนวนสมาชิก  (ณ  วนัประชมุ)  จาํนวน    2,025    คน 

มาประชมุ  จาํนวน    319    คน  (ตามลายมือช่ือผูเ้ขา้ประชมุ) 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

  สาํนกังานสหกรณจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

  1.  นายสรุตัน ์  ธวชัสานนท ์     ผูอ้าํนวยการกลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์

  2.  น.ส.ศริลิกัษณ ์ ธรรมปะไพ     ผูอ้าํนวยการกลุม่จดัตัง้และสง่เสรมิสหกรณ ์        

  3.  นายธนพฒัน ์ คาํสอน      นกัวิชาการสหกรณป์ฏิบตัิการ         

  ผูส้อบบญัชี  จาก  สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณฉ์ะเชิงเทรา 

  1.  นางอมรรตัน ์  คณานนัท ์     หวัหนา้สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณฉ์ะเชิงเทรา 

  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  จาก  บริษัทดีเอส  ธุรกิจและการบญัชี  จาํกดั 

  1.  น.ส.ดวงธิดา  พิลาลํา้      ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00  น. 

 เม่ือสมาชิกมาครบองคป์ระชมุแลว้    นายเทอดศกัดิ ์ แพทยป์ระสิทธ์ิ     ตาํแหนง่    ประธานกรรมการ    

ทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชมุ  และมอบให ้ นายมนตรี  คชวงษ ์ ตาํแหนง่  เลขานกุาร  เป็นผูจ้ดบนัทกึรายงาน

การประชมุ  และไดด้าํเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ  ดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที ่ 1 

เร่ือง    ประธานฯ  แจง้ให้ทีป่ระชุมทราบ 

 ประธานฯ  แจง้วา่   

1.  ตามขอ้บงัคบัขอ้  62.  กาํหนดใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเรียกประชมุใหญ่สามญัปีละหนึ่งครัง้  

ภายใน  150  วนั  นบัแตว่นัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ ์ โดยในท่ีประชมุจะมีอาํนาจหนา้ท่ีพิจารณาวินิจฉยัเรื่อง

ทัง้ปวงท่ีเกิดขึน้เก่ียวกบัการดาํเนินกิจการของสหกรณ ์   

2. ตามขอ้บงัคบัขอ้  69.  ตอ้งมีสมาชิกมาประชมุไมน่อ้ยกวา่ก่ึงหนึ่งของจาํนวนสมาชิกทัง้หมดหรือไม่

นอ้ยกวา่หนึ่งรอ้ยคน  

 มตท่ีิประชมุ   รบัทราบ 
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วาระที ่ 2 

เร่ือง    เสนอเพือ่ทราบ 

 2.1  สมาชิกเขา้ใหมแ่ละออกจากสหกรณ ์

 2.2  รายงานประจาํปี  2564 

 2.3  รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณข์องผูต้รวจสอบกิจการ 

 2.4  การจดัทาํแผนกลยทุธข์องสหกรณ ์

 2.5  รายละเอียดผลประโยชนแ์ละคา่ตอบแทนกรรมการ 
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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  2563) 291 1,167 1,458 61 325  386  

2.  เขา้ใหมร่ะหว่างปี       

     -  รบัสมาชิกเพิ่ม                                        228       คน 25 125 150 16  62  78  

     -  รบัโอนสมาชิกจากสหกรณอ่ื์น                      3       คน 2  1 3 - - - 

     -  เปล่ียนสถานภาพจากสมทบเป็นสามญั    169       คน 18 151 169 - - - 

3.  ออกจากสหกรณร์ะหวา่งปี  เหต ุ       

     -  ลาออก                                                     42       คน 7  15 22  3 17  20  

     -  ถึงแก่กรรม                                                  1       คน - 1 1  -  - -  

     -  โอนสมาชิกใหส้หกรณอ่ื์น                             5       คน - 5 5 - -  -  

     -  เปล่ียนสถานภาพจากสมทบเป็นสามญั    169       คน - - - 18 151 169 

4.  จาํนวนสมาชิกคงเหลือสิน้ปี  (วนัท่ี  30  กนัยายน  2564) 329 1,423 1,752 56 219 275 

5.  จาํนวนสมาชิกเพิ่มขึน้  (ลดลง)  เม่ือเทียบกบัตน้ปี  (ปี

ก่อน) 

      

     -  เพิ่มขึน้  (ลดลง)  คิดเป็นรอ้ยละ 13.06 21.94 20.16 (8.20) (32.62) (28.76) 

6.  จาํนวนสมาชิกเขา้ใหมแ่ละออกจากสหกรณต์ัง้แตต่น้ปี 

การเงินถึงวนัประชมุใหญ่ครัง้นี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     -  เขา้ใหม ่                                                     7       คน 1 3 4 - 3 3 

     -  รบัโอนสมาชิกจากสหกรณอ่ื์น                      -        คน - - - - - - 

     -  ออกจากสหกรณ ์                                       9        คน 1 3 4 1 4 5 

7.  คงเหลือสมาชิก  ณ  วนัประชมุใหญ่  (   2,025   คน) 329 1,423 1,752 55 218 273 

 มตท่ีิประชมุ    รบัทราบ 
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 2.2  รายงานประจาํปี  พ.ศ. 2564 

      นายเทอดศกัดิ์  แพทยป์ระสิทธ์ิ  ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการ  ทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม  ได้

เสนอรายงานเพ่ือแสดงผลการดาํเนินการ ประจาํปี  2564  ของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  จ ํากัด  ต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี  2564  ในนามคณะกรรมการดาํเนินการ  ตาม

รายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารการประชมุใหญ่สามญัประจาํปี  วาระท่ี  2.2  หนา้  6  ถึงหนา้  15  . 
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สหกรณอ์อมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวัดฉะเชิงเทรา  จาํกัด 

รายงานประจาํปี  2564 

นายเทอดศักดิ ์ แพทยป์ระสิทธิ ์ ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการ     . 

ในนามคณะกรรมการดาํเนินการเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่สามัญประจาํปี 

ในวันที ่ 21  พฤศจกิายน  2564 

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

เรียน  ท่านสมาชิก  และทา่นผูมี้เกียรตทิกุทา่น 

 ขา้พเจา้  นายเทอดศกัดิ ์ แพทยป์ระสิทธ์ิ  ในนามคณะกรรมการดาํเนินการ  ขอเสนอรายงานประจาํปี  

2564  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  30  ปี  เม่ือ

สิน้ปี  2564  มีสมาชิกทัง้สิน้  2,027  คน  และมีทนุดาํเนินงาน  941,759,662.35  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  2564  มีรายนามคณะกรรมการ  ผูต้รวจสอบกิจการ  และเจา้หนา้ท่ีดา้นตา่ง ๆ  

ดงันี ้

สมาชิก สมาชิก 

 

สมาชิก 

 

ท่ีประชมุใหญ่ 

 ผูต้รวจสอบกิจการ 

 คณะกรรมการดาํเนินการ 

 ท่ีปรกึษา 

 

สมาชิก 

 

เจา้หนา้ท่ีธรุการ 

 

เจา้หนา้ท่ีบญัชี 

 

เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ 

 

รองผูจ้ดัการ 

 

ผูจ้ดัการ 
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รายนามคณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดที ่ 31 

 1.    นายเทอดศกัดิ ์ แพทยป์ระสิทธ์ิ ประธานกรรมการ 

 2.    นายสมเจตน ์ สถิตสมิทธ ์ รองประธานกรรมการ  คนท่ี  1 (ผูแ้ทนอาํเภอบางคลา้) 

 3.    นายศกัดิช์ยั  วินิจสกลุไทย รองประธานกรรมการ  คนท่ี  2 (ผูแ้ทนอาํเภอทา่ตะเกียบ) 

 4.    นายพีระพล  ตว่นภษูา กรรมการและผูจ้ดัการ  (ผูแ้ทน  สสจ.ฉช.) 

 5.    นางทวีพร  พนัคง  กรรมการและเหรญัญิก  (ผูแ้ทนบาํนาญ) 

 6.    นายโฆษิต  ชมุเกษียร กรรมการ   (ผูแ้ทน  สสจ.ฉช.) 

 7.    นายบญุฤทธ์ิ เฮ็งไล ้  กรรมการ   (ผูแ้ทนอาํเภอเมืองฯ) 

 8.    นายกานต ์  การะนนัต ์ กรรมการ   (ผูแ้ทนอาํเภอบางนํา้เปรีย้ว) 

 9.    นางประภสัสร นิยม  กรรมการ   (ผูแ้ทนอาํเภอบา้นโพธ์ิ) 

 10.  นางอาภรณ ์ วงษภ์าษ กรรมการ   (ผูแ้ทนอาํเภอแปลงยาว) 

 11.  นางวีรานนัท ์ ศลิประเสรฐิ กรรมการ   (ผูแ้ทนอาํเภอพนมสารคาม) 

 12.  น.ส.ขวญัใจ  แจม่จนัทร ์ กรรมการ   (ผูแ้ทนอาํเภอราชสาสน์) 

 13.  นายบรรพต  สวุรรณบปุผา กรรมการ   (ผูแ้ทนอาํเภอคลองเข่ือน) 

 14.  นายมนตรี  คชวงษ ์  กรรมการและเลขานกุาร  (ผูแ้ทนอาํเภอสนามชยัเขต) 

 15.  นางทศันีย ์  สถิตสมิทธ ์ กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร (ผูแ้ทนอาํเภอบางปะกง) 

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 1,458 386 291 61 1,167 325 

เพิ่มระหวา่งปี 322 78 45 16 277 62 

ลดลงระหวา่งปี 28 189 7 21 21 168 

จาํนวนสมาชิกคงเหลือสิน้ปี 1,752 275 329 56 1,423 219 
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2.  ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

     ในรอบปีทางบญัชีสิน้สดุ  ณ  วนัท่ี  30  กนัยายน  2564  สหกรณไ์ดด้าํเนินธุรกิจบริการสมาชิกในดา้นตา่ง ๆ  

ไดแ้ก่  ธุรกิจสินเช่ือ  และธุรกิจเงินรบัฝาก  โดยมีรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจทัง้สิน้  44,281,856.33  บาท  มี

รายจ่ายจากการดาํเนินธุรกิจทัง้สิน้  6,804,581.61  บาท  มีกาํไร  37,477,274.72  บาท  มีทนุดาํเนินงานทัง้สิน้  

941,759,662.35  บาท  ประกอบดว้ย  ทนุเรือนหุน้  ทนุสาํรอง  เงินรบัฝาก  ทนุสะสมตา่ง  ๆ  โดยมีฐานะการเงิน  

ณ สิน้ปี  ดงันี ้
 

สินทรัพย ์    

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร…………………………….. 68,362,872.94 บาท 

 เงินฝากสหกรณอ่ื์น..................................................... 8,329,955.65 บาท 

 เงินลงทนุระยะยาว..................................................... 1,452,498.16 บาท 

 ลกูหนี.้....................................................................... 857,514,210.63 บาท 

 อปุกรณ-์สทุธิ............................................................. 5,999,773.23 บาท 

 สินทรพัยอ่ื์น............................................................... 100,351.74 บาท 

หนีส้ิน    

 เงินรบัฝากจากสมาชิก................................................ 230,957,364.96 บาท 

 หนีส้ินอ่ืน................................................................... 1,878,550.00 บาท 

ทุน    

 ทนุเรือนหุน้................................................................ 633,323,610.00 บาท 

 ทนุสาํรอง................................................................... 33,781,308.68 บาท 

 ทนุสะสมตามขอ้บงัคบั................................................ 4,341,553.99 บาท 

 กาํไร.......................................................................... 37,477,274.72 บาท 
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แสดงตารางเปรียบเทยีบทุนดาํเนินงาน  รายได้  รายจ่าย  และผลกาํไร 

ลาํดบัท่ี รายการ 
ปีทางบญัชี 

+ เพิ่ม           - ลด 
30  กนัยายน  2564 30  กนัยายน  2563 

1. ทนุเรือนหุน้ (บาท) 633,323,610.00 582,462,350.00 + 50,861,260.00 

2. ทนุสาํรอง (บาท) 33,781,308.68 30,250,539.89 + 3,530,768.79 

3. ทนุสะสมตามขอ้บงัคบัและอ่ืน ๆ (บาท) 4,341,553.99 3,675,301.35 + 666,252.64 

4. เงินรบัฝาก      

      -  ออมทรพัย ์ (บาท) 30,627,995.69 28,278,592.42 + 2,349,403.27 

      -  ออมทรพัยพ์ิเศษ (บาท) 200,329,369.27 194,035,713.59 + 6,293,655.68 

5. หนีส้ินอ่ืน (บาท) 1,878,550.00 1,617,740.00 + 260,810.00 

6. รวมทนุดาํเนินงาน (บาท) 941,759,662.35 875,627,887.64 + 66,131,774.71 

7. รายได ้ (บาท) 44,281,856.33 42,297,804.13 + 1,984,052.20 

8. คา่ใชจ้า่ย (บาท) 6,804,581.61 6,990,153.74 - 185,572.13 

9. กาํไรสทุธิ (บาท) 37,477,274.72 35,307,650.39 + 2,169,624.33 

3.  การให้บริการธุรกิจ 

     ในรอบปีท่ีผา่นมา  สหกรณด์าํเนินธุรกิจใหบ้ริการแก่สมาชิกในดา้นตา่ง  ๆ  โดยมีสมาชิกรว่มทาํธุรกิจกบั

สหกรณท์ัง้สิน้  จาํนวน    1,895    ราย  ดงันี ้

     1)  ธุรกิจสินเชื่อ  ระหว่างปีสหกรณใ์หบ้ริการเงินกูแ้ก่สมาชิกประเภทต่าง  ๆ  ทัง้สิน้จาํนวน  580  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) 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 

ใหกู้ร้ะหวา่งปี (บาท) 9,691,685.00 257,932,590.00 161,500.00 2,759,377.04 151,419,000.00 421,964,152.04 

 (ราย) 226 307 2 17 265 580 

รวม (บาท) 12,913,769.47 878,078,058.68 173,320.00 5,727,505.04 313,385,192.77 1,210,277,845.96 

รบัชาํระระหว่างปี (บาท) 10,067,493.17 245,416,836.43 16,680.00 1,943,631.00 95,697,837.63 353,142,478.23 

 (ราย) 289 971 3 28 573 1,096 

คงเหลือยกไป (บาท) 2,846,276.30 632,661,222.25 156,640.00 3,783,874.04 217,687,355.14 857,135,367.73 

 (ราย) 152 890 2 24 532 1,030 

ดอกเบีย้คา้งตน้ปี (บาท) 2,605.71 445,345.20 8.50 2,541.21 116,136.35 566,636.97 

ดอกเบีย้คา้งสิน้ปี (บาท) 1,687.09 280,846.65 67.59 1,943.78 94,297.79 378,842.90 
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     ในปีการเงิน  2564  สหกรณค์ดิดอกเบีย้เงินใหกู้แ้ก่สมาชิก  ดงันี ้

     -  ประเภทเงินใหกู้ฉ้กุเฉิน  เงินใหกู้ส้ามญั  เงินใหกู้ส้วสัดกิาร  (ซือ้รถจกัรยานยนต ์/ คอมพิวเตอร)์  และเงิน

ใหกู้โ้ครงการสวสัดกิาร  (ติดแก๊สรถยนต ์/ พฒันาคณุภาพชีวิต)  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ  5.25  ตอ่ปี  ตัง้แตว่นัท่ี  

1  ตลุาคม  2563  ถึงวนัท่ี  30  กนัยายน  2564   

     -  ประเภทเงินใหกู้โ้ครงการสวสัดิการ  (ซือ้รถยนตป์า้ยแดง)  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ  5.25  ตอ่ปี  ตัง้แตว่นัท่ี  

1  ตลุาคม  2563  ถึงวนัท่ี  30  กนัยายน  2564   

     -  ประเภทเงินใหกู้เ้พ่ือชาํระหนีส้ถาบนัการเงิน  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ  6.25  ตอ่ปี  ตัง้แตว่นัท่ี  1  ตลุาคม  

2563  ถึงวนัท่ี  30  กนัยายน  2564   

     -  ประเภทเงินใหกู้เ้พ่ือซือ้รถยนตมื์อสอง  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ  4.25  ตอ่ปี  ตัง้แตว่นัท่ี  1  ตลุาคม  2563  

ถึงวนัท่ี  30  กนัยายน  2564   

     -  ประเภทเงินใหกู้โ้ครงการสง่เสริมการศกึษาแก่สมาชิกและบตุรสมาชิก  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ  3.75  ตอ่ปี  

ตัง้แตว่นัท่ี  1  ตลุาคม  2563  ถึงวนัท่ี  30  กนัยายน  2564   

     -  ประเภทเงินใหกู้เ้พ่ือการเคหะ  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ  3.75  ตอ่ปี  ตัง้แตว่นัท่ี  1  ตลุาคม  2563  ถึงวนัท่ี  

30  กนัยายน  2564   

     -  เงินใหกู้โ้ครงการสวสัดกิาร  (เพ่ือการทอ่งเท่ียว)  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ  3.75  ตอ่ปี  ตัง้แตว่นัท่ี  1  ตลุาคม  

2563  ถึงวนัท่ี  30  กนัยายน  2564 

     -  ประเภทเงินใหกู้โ้ครงการสวสัดกิาร  (ดา้นการดแูลสขุภาพ)  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ  3.25  ตอ่ปี  ตัง้แตว่นัท่ี  

1  ตลุาคม  2563  ถึงวนัท่ี  30  กนัยายน  2564 

     -  ประเภทเงินใหกู้เ้พ่ือชว่ยเหลือผูค้ ํา้ประกนั  อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ  1.00  ตอ่ปี  (ไมมี่เงินเฉล่ียคืน)  ตัง้แต ่

วนัท่ี  1  ตลุาคม  2563  ถึงวนัท่ี  30  กนัยายน  2564 

     -  เงินใหกู้โ้ครงการสวสัดิการ  (เพ่ือการทาํประกันวินาศภยั  ประกนัสขุภาพ  ประกนัชีวิต)  อตัราดอกเบีย้

รอ้ยละ  4.50  ตอ่ปี  ตัง้แตว่นัท่ี  1  มกราคม  2564  ถึงวนัท่ี  30  กนัยายน  2564 

     สมาชิกมีอตัราการเป็นหนี ้ 422,859.09  บาท/คน  ปีก่อน  427,502.00  บาท/คน 
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     2)  ธุรกิจรับฝากเงิน  ในการออมทรพัยก์บัสหกรณน์ัน้  นอกจากสมาชิกจะออมในลกัษณะการถือหุน้แลว้  

สมาชิกยังออมเงินในลักษณะการฝากเงินกับสหกรณไ์ด ้ ณ  วนัสิน้ปี  สหกรณมี์เงินรบัฝากทัง้สิน้  จาํนวน  

1,833  ราย  เป็นเงินจาํนวน  230,957,364.96  บาท  มีอตัราการออมเงินของสมาชิก  113,940.49  บาท/คน  

ปีก่อน  120,560.90  บาท/คน 

รายการ 
ประเภทเงินรบัฝาก  (บาท) 

รวมทัง้สิน้  (บาท) 
ออมทรพัย ์ ออมทรพัยพ์ิเศษ 

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

 (ราย) 1,537 706 1,761 

รบัฝากระหวา่งปี (บาท) 8,281,239.53 29,455,559.68 37,736,799.21 

 (ราย) 1,639 742 1881 

ถอนระหวา่งปี (บาท) 5,931,836.26 23,161,904.00 29,093,740.26 

 (ราย) 400 299 602 

คงเหลือยกไป (บาท) 30,627,995.69 200,329,369.27 230,957,364.96 

 (ราย) 1,595 731 1,833 

4.  แผนการดาํเนินงานเทยีบกับผลการดาํเนินงาน 

รายการ แผนการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน สงู  (ต ํ่า)  กวา่เปา้หมาย 

รบัสมาชิก 100 231 131 

ทนุเรือนหุน้ 50,000,000.00 58,362,720.00 8,362,720.00 

เงินรบัฝากจากสมาชิก 50,000,000.00 37,736,799.21 (12,263,200.79) 

การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 570,000,000.00 421,964,152.04 (148,035,847.96) 

5.  การใช้เงนิทุนต่าง  ๆ 

     5.1  ทนุสาธารณประโยชน ์ บรจิาคการกศุล          รวมเป็นเงิน  363,000.00 บาท 

     5.2  ทนุสง่เสรมิการศกึษาบตุรสมาชิก  แยกตามระดบัการศกึษาดงันี ้

          -  ประถมศกึษาปีท่ี  1 จาํนวน  38  ทนุ  ๆ  ละ  1,000  บาท เป็นเงิน 38,000.00 บาท 

          -  ประถมศกึษาปีท่ี  4 จาํนวน  35  ทนุ  ๆ  ละ  1,000  บาท เป็นเงิน 35,000.00 บาท 

          -  มธัยมศกึษาปีท่ี  1 จาํนวน  40  ทนุ  ๆ  ละ  1,500  บาท เป็นเงิน 60,000.00 บาท 

          -  มธัยมศกึษาปีท่ี  4 / ปวช.1 จาํนวน  45  ทนุ  ๆ  ละ  1,500  บาท เป็นเงิน 67,500.00 บาท 

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

 รวมเป็นเงิน  260,500.00 บาท 
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     5.3  ทนุเพ่ือการศกึษาอบรมทางสหกรณ ์    

          -  อบรมหลกัสตูรการใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีฯ       เป็นเงิน 3,860.00 บาท 

รวม เป็นเงิน    3,860.00 บาท 

     5.4  ทนุสวสัดกิารหรือการสงเคราะหส์มาชิกและครอบครวั 

            ในปี  2564  สหกรณไ์ดจ้า่ยเงินสงเคราะหส์มาชิกและครอบครวั  จาํนวน   210   ราย  เป็นเงิน  

344,500  บาท  มีรายละเอียดดงันี ้

          -  เก่ียวกบัการศพ       เป็นเงิน 181,500.00 บาท 

          -  เก่ียวกบัการมงคลสมรส เป็นเงิน 24,000.00 บาท 

          -  เก่ียวกบัการรบัขวญัทายาทใหม ่ เป็นเงิน 37,000.00 บาท 

          -  เก่ียวกบัสมาชิกผูเ้ป็นโสด เป็นเงิน 18,000.00 บาท 

          -  เก่ียวกบัวนัคลา้ยวนัเกิด เป็นเงิน 23,000.00 บาท 

          -  เก่ียวกบัเย่ียมสมาชิกกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล เป็นเงิน 61,000.00 บาท 

 รวมเป็นเงิน  344,500.00 บาท 

6.  ทุนสาํรองและทุนสะสมต่าง  ๆ 

รายการ คงเหลือตน้ปี เพิ่มระหวา่งปี ลดลงระหวา่งปี คงเหลือสิน้ปี 

1.  ทนุสาํรอง 30,250,539.89 3,530,768.79 - 33,781,308.68 

2.  ทนุสาธารณประโยชน ์ 162,742.00 360,000.00 363,000.00 159,742.00 

3.  ทนุรกัษาระดบัอตัราเงินปันผล 1,062,575.95 27,362.64 - 1,089,938.59 

4.  ทนุสะสมเพ่ือจดัตัง้สาํนกังาน 1,217,300.00 150,000.00 9,250.00 1,358,050.00 

5.  ทนุศกึษาอบรมทางสหกรณ ์ 431,283.40 430,000.00 3,860.00 857,423.40 

6.  ทนุสง่เสรมิการศกึษาบตุรสมาชิก 39,900.00 280,000.00 260,500.00 59,400.00 

7.  ทนุสวสัดกิารหรือการสงเคราะห ์ 761,500.00 400,000.00 344,500.00 817,000.00 

รวมทัง้สิน้ 33,925,841.24 5,178,131.43 981,100.00 38,122,862.67 

7.  วงเงนิกู้ยมื 

       ในการกาํหนดวงเงินกูยื้ม  หรือคํา้ประกนัประจาํปี  ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ ์ ขอ้  18.  ในรอบปีท่ีผ่านมา  

ท่ีประชมุใหญ่ไดพ้ิจารณาอนมุตัไิว ้ 30,000,000  บาท  (สามสิบลา้นบาทถว้น)  และนายทะเบียนสหกรณไ์ดใ้ห้

ความเห็นชอบไว ้ ตามหนงัสือนายทะเบียนสหกรณ ์ ท่ี  ฉช  0010/45  ลงวนัท่ี  11  มกราคม  2564  จาํนวน  

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

21  พฤศจิกายน  2564 

 มตท่ีิประชมุ    รบัทราบ 
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 2.3  รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณข์องผู้ตรวจสอบกิจการ 

         ประธานฯ  เชิญผูต้รวจสอบกิจการชีแ้จงแก่ท่ีประชมุ  นายชชีูพ  มีเจริญ  ผูต้รวจสอบกิจการ  ได้

ชีแ้จงแก่ท่ีประชมุดงันี ้

รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณอ์อมทรัพยส์าธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  จาํกัด 

สาํหรับปีสิน้สุดวันที ่ 30  กันยายน  2564 

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

เรียน  ท่ีประชมุใหญ่สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา  จาํกดั 

 ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามัญประจาํปี  2563  เม่ือวันท่ี  28  พฤศจิกายน  2563  ไดเ้ลือกตัง้ขา้พเจา้  

และนายนพดล  สุวประดบั  เป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขจงัหวัดฉะเชิงเทรา  

จาํกดั  สาํหรบัปีทางบญัชีสิน้สดุวนัท่ี  30  กนัยายน  2564  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  1,844  คน  ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่ม  231  คน  ลาออกจากสหกรณ ์ 

48  คน  สมาชิกคงเหลือวนัสิน้ปี  2,027  คน 

  วนัสิน้ปี  สหกรณมี์ทนุดาํเนินงานทัง้สิน้  941,759,662.35  บาท  และในรอบปี  สหกรณมี์

รายไดท้ัง้สิน้  44,281,856.33  บาท  คา่ใชจ้่าย  6,804,581.61  บาท  มีกาํไรสทุธิ  37,477,274.72  บาท  เพิ่มขึน้

จากปีก่อน  2,169,624.33  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  นายพีระพล  ตว่นภษูา  บาท  ตาํแหนง่  ผูจ้ดัการ  สหกรณฯ์  มีการควบคมุการใช้

จา่ยเงินเป็นไปตามระเบียบว่าดว้ยการรบั  จา่ย  และเก็บรกัษาเงิน  และงบประมาณรายจา่ยท่ีท่ีประชมุใหญ่

กาํหนดไว ้ รวมทัง้รายจา่ยของสหกรณฯ์  ไดจ้า่ยไปเพ่ือกิจการของสหกรณฯ์  ควรแก่เหตผุลและเป็นไปตามมติ

ท่ีประชมุคณะกรรมการดาํเนินการ 

  3.5  ด้านสินเชื่อ 

                       สหกรณใ์หเ้งินกูแ้ก่สมาชิกระหวา่งปี  ดงันี ้

          -  เงินกูเ้พ่ือเหตฉุกุเฉิน จาํนวน 226 ราย จาํนวนเงิน 9.691,685.00 บาท 

          -  เงินกูส้ามญั จาํนวน 307 ราย จาํนวนเงิน 257,932,590.00 บาท 

          -  เงินกูส้วสัดกิาร จาํนวน 2 ราย จาํนวนเงิน 161,500.00 บาท 

          -  เงินกูช้าํระหนีส้ถาบนัการเงิน จาํนวน 17 ราย จาํนวนเงิน 2,759,377.04 บาท 

          -  เงินกูโ้ครงการสวสัดกิารตา่ง  ๆ จาํนวน 265 ราย จาํนวนเงิน 151,419,000.00 บาท 

วนัสิน้ปีเงินใหกู้แ้ก่สมาชิกคงเหลือ  ดงันี ้

          -  เงินกูเ้พ่ือเหตฉุกุเฉิน จาํนวน 152 ราย จาํนวนเงิน 2,846,276.30 บาท 

          -  เงินกูส้ามญั จาํนวน 890 ราย จาํนวนเงิน 632,661,222.25 บาท 

          -  เงินกูส้วสัดกิาร จาํนวน 2 ราย จาํนวนเงิน 156,640.00 บาท 

          -  เงินกูช้าํระหนีส้ถาบนัการเงิน จาํนวน 24 ราย จาํนวนเงิน 3,783,874.04 บาท 

          -  เงินกูโ้ครงการสวสัดกิารตา่ง  ๆ จาํนวน 532 ราย จาํนวนเงิน 217,687,355.14 บาท 

  ณ  วันสิน้ปี  สหกรณ์มีรายได้จากการให้เงินกู้  จาํนวน  43,722,384.08  บาท  ตํ่ากว่า

ประมาณการรายไดท่ี้กาํหนดไว ้ จาํนวน  1,918,115.92  บาท 

  การจ่ายเงินใหกู้แ้ก่สมาชิกแตล่ะรายถกูตอ้งเป็นไปตามระเบียบเก่ียวกบัการใหเ้งินกูท่ี้กาํหนด

ไว ้
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  3.6  ด้านการลงทุน 

  การลงทนุซือ้หุน้ / พนัธบตัรรฐับาล  และอ่ืน  ๆ 

-  หุน้-ชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  จาํกดั จาํนวน 44,000.00 บาท 

  สหกรณ์ไดน้าํเงินไปลงทุนระยะสัน้  และระยะยาว  ไดร้ับผลตอบแทนจากการลงทุนเป็น

ดอกเบีย้รับ  และเงินปันผล  ซึ่งเป็นการบริหารงานท่ีตรงเป้าหมาย  ซึ่งเป็นผลดี  ทําให้สหกรณ์ได้รับ

ผลประโยชนม์ากขึน้ 

  3.7  ด้านเงนิรับฝาก 

สหกรณร์บัเงินฝากระหวา่งปี  ดงันี ้

-  เงินรบัฝากออมทรพัย ์ จาํนวน 1,639 ราย จาํนวนเงิน 8,281,239.53 บาท 

-  เงินรบัฝากออมทรพัยพ์ิเศษ จาํนวน 742 ราย จาํนวนเงิน 29,455,559.68 บาท 

 

วนัสิน้ปีมีเงินรบัฝากคงเหลือ  ดงันี ้

-  เงินรบัฝากออมทรพัย ์ จาํนวน 1,595 ราย จาํนวนเงิน 30,627,995.69 บาท 

-  เงินรบัฝากออมทรพัยพ์ิเศษ จาํนวน 731 ราย จาํนวนเงิน 200,329,369.27 บาท 

  3.8  ด้านทุน 

  1.  ทนุเรือนหุน้ 

  ทนุเรือนหุน้วนัตน้ปี  มีจาํนวน  582,462,350  บาท  เพิ่มขึน้ระหวา่งปี   58,362,720   บาท  

ลดลงระหวา่งปีจาํนวน  7,501,460  บาท  คงเหลือวนัสิน้ปี  633,323,610  บาท  คา่เฉล่ียจาํนวนหุน้ตอ่หวั

สมาชิกเป็นเงิน  312,443.81  บาท 

  2.  ทนุสาํรองและทนุสะสมตา่ง  ๆ 

  ทนุสาํรองและทนุสะสมตา่ง  ๆ  วนัตน้ปี  มีจาํนวน  33,925,841.24  บาท  เพิ่มขึน้ระหวา่งปี  

5,178,131.43 บาท  ลดลงระหวา่งปีจาํนวน  981,110  บาท  คงเหลือวนัสิน้ปี  38,122,862.67  บาท  มีการใช้

จา่ยเป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์หง่ทนุท่ีกาํหนดไว ้

 4.  เร่ืองอื่น  ๆ 

 จากการท่ีคณะผู้ตรวจสอบกิจการ  ไดร้ับความไวว้างใจทาํหน้าท่ีตรวจสอบกิจการตามระเบียบ

ขอ้บงัคบัของสหกรณฯ์  สาํหรบังวดสิน้ปีทางบญัชี  30  กนัยายน  2564  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  2564  และโครงการในอนาคต 

       ประธานฯ  แจง้วา่  ตามท่ีสหกรณไ์ดจ้ดัทาํแผนกลยทุธส์หกรณ ์ เพ่ือใชเ้ป็นกรอบทิศทางในการ

ดาํเนินงานสหกรณ ์ ถือใชต้ัง้แตว่นัท่ี  1  ตลุาคม  2563  ถึง  30  กนัยายน  2564  ในปีท่ีผา่นมาสหกรณไ์ด้

ดาํเนินโครงการในแผนกลยทุธท์ัง้หมดจาํนวน  8  โครงการ  ผลการดาํเนินงานสรุปขอ้มลูไดด้งันี ้ 

 

วิสัยทัศน ์: ส่งเสริมการออม  พร้อมบริการโปร่งใส  ให้สวัสดกิารท่ัวถงึ 

ยุทธศาสตรส์หกรณปี์  2564 

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 ์  

      

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 ์  งดกิจกรรมเย่ียม 

ออกเย่ียมสมาชิกเพ่ือ     นอกสถานท่ี 

ประชาสมัพนัธกิ์จการงานของ     ปรบัรูปแบบกิจกรรม 

สหกรณใ์หส้มาชิกทราบ      เป็นตอบขอ้ซกัถาม 

ตอบขอ้สงสยั  ทกุคาํถามมีคาํตอบ     ผ่านส่ือ  online,  

พรอ้มทัง้ใหค้าํแนะนาํและตอบ     ผ่านคณะกรรมการ 

ขอ้ซกัถามในเรื่องระเบียบการ     และทางโทรศพัท ์

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 จากสถานการณโ์ควิด-19 

 สมาชิกไดร้บัสวสัดิการตาม สวสัดกิารครอบคลมุ สวสัดกิารแก่สมาชิก *  สวสัดิการมงคลสมรส 1.  คณะกรรมการ 

 ระเบียบสหกรณ ์ ตามระเบียบขอ้บงัคบั กลยุทธท์ี ่ 4 พฒันาคณุภาพ *  สวสัดิการรบัขวญัทายาท สหกรณฯ์  เพิ่มสวสัดกิาร 

  ของสหกรณ ์ ชีวิตสมาชิก    ใหม ่ การรกัษาพยาบาลกรณี 

    *  สวสัดิการเพ่ือการอปุสมบท/ เจ็บป่วยนอน  Admit 

        เพ่ือประกอบพิธีฮจัญ ์ ≥ 72 ชั่วโมง ใหก้บัสมาชิก 

    *  สวสัดิการสมาชิกผูเ้ป็นโสด 2.  คณะกรรมการ 

    *  สวสัดิการวนัคลา้ยวนัเกิด สหกรณฯ์  แกไ้ขระเบียบ 

    *  สวสัดิการกรณีเสียชีวิต โดยขยายระยะเวลาการ 

    *  สวสัดิการกรณีทพุพลภาพ ย่ืนเอกสาร / หลกัฐาน 

    *  ทนุการศกึษาบตุรสมาชิก ประกอบการพิจารณา 

    *  สวสัดิการการรกัษาพยาบาล สวสัดกิารตา่ง ๆ เป็น 120 

     วนั  (4  เดือน) 

     3.  ทนุการศกึษาบตุรฯ 

     ปรบัหลกัเกณฑก์าร 

     พิจารณาโดยใชห้ลกัฐาน 

     จากปีการศกึษา 2563 

     เพ่ือประโยชนข์องสมาชิก 
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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 265  สญัญา   

 ระเบียบสหกรณ ์  กลยุทธท์ี ่ 6  พฒันาคณุภาพ เพ่ือซือ้รถยนต ์ คิดเป็นรอ้ยละ 

   ชีวิตสมาชิก 4.  โครงการเงินกูส้วสัดิการ 12.75%  ของจาํนวน 

    เพ่ือซือ้รถยนต ์ (มือสอง) สมาชิกทัง้หมด 

    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.  จดัตัง้ สนง.สหกรณใ์หม่ 

โครงสร้างพัฒนาคุณภาพ พงึพอใจในบรกิารของ บรกิารผ่านการส่ือสาร สิ่งแวดลอ้ม  บรรยากาศและ  2.  ทาํแบบประเมินความ 

มาตรฐานกิจการและการ สหกรณ ์ ระบบ  online พฤติกรรมบรกิารภายใน  พงึพอใจ  ผูต้อบแบบ 

บริการขององคก์ร เพ่ือใหส้มาชิกไดร้บั 2.  สหกรณผ่์านเกณฑ ์ องคก์รใหเ้อือ้ต่อการ  สอบถาม 430 ราย  ผลการ 

1.  จดัตัง้สาํนกังานโดยทนุ สวสัดิการขัน้พืน้ฐาน คณุภาพมาตรฐานบรกิาร ปฏิบตัิงานและการบรกิาร  ประเมินเอกสารแนบทา้ย 

สหกรณฯ์ เม่ือมาใชบ้รกิาร  แก่สมาชิก  3.  สมาชิกเขา้ถึงขอ้มลู 

2.  จดัหาสิ่งอาํนวยความสะดวก     สว่นตวัผ่าน  Application 

ท่ีเหมาะสมอาท ิ เช่น  นํา้ด่ืม     Smart Member 

หนงัสือพิมพ ์ นิตยสาร ส่ือต่าง ๆ     4.  สมาชิกเขา้ถึงระบบ 

ระหว่างรอรบับรกิาร     บรกิารผ่าน  Line / 

3.  จดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม     Facebook / เพจสหกรณ ์

และเอือ้ต่อบรกิาร     www.coomophcoop.com 

4.  มีพฤติกรรมบรกิารและ     5.  ทาํฉากใสอะครลิคิกัน้ 

คณุภาพการบรกิารท่ีเหมาะสม     จดุบรกิารตามแนวทาง 

     New mormal 
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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      
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ยุทธศาสตร/์ภารกิจ วัตถุประสงค ์ ตัวชีวั้ด/เป้าหมาย กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ ผลการดาํเนินงาน 

ยุทธศาสตรท์ี ่ 5  เครือข่าย สง่เสรมิและมีสว่นรว่ม รอ้ยละ  80  ของสหกรณ ์ กลยุทธท์ี ่ 10  สรา้งประโยชน ์ 1.  สหกรณร์ว่มใจ  หว่งใย 1.  สนบัสนนุกิจการ  สสจ.ฉช. 

พันธมิตรสหกรณ ์ เพ่ือสรา้งประโยชนต์่อ มีสว่นรว่มในกิจกรรมท่ีมี แก่สงัคมและชมุชน สงัคม จาํนวน  270,000  บาท 

1.  สนบัสนนุกิจกรรมต่าง  ๆ สงัคม ประโยชนต์่อสงัคมและ   2.  สนบัสนนุสิ่งของใหก้บั 

ขององคก์ร  ทัง้ภาครฐัและ  ชมุชน   รพ.สนาม  2  แหง่  คือ 

เอกชน          2.1  อ.บางคลา้  จาํนวน 

     4,000  บาท 

          2.2  อ.พนมสารคาม 

     จาํนวน  4,000  บาท 

     สถานท่ีกกัตวั  LQ  4  แหง่  คือ 

          2.3  โรงแรมแกรนด ์รอยลั 

     พลาซา่ จาํนวน  4,000  บาท 

          2.4  มหาวิทยาลยัราชภฎั 

     ราชนครนิทร ์อ.บางคลา้ 

     จาํนวน  4,000  บาท 

          2.5  ศนูยฝึ์กอบรมโรงไฟฟ้า 

     บางปะกง จาํนวน  4,000  บาท 

          2.6  วีเวิรบ์ เซอรว์ิสอพารท์- 

     เมน้ท ์ จาํนวน  4,000  บาท 
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แผนงาน/โครงการในปี  2565 

  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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 2.5  รายละเอียดผลประโยชนแ์ละค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้จัดการ  ประจาํปี  2564 

          กฎกระทรวงการดาํเนินงานและการกาํกบัดแูลสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละสหกรณเ์ครดิตยเูน่ียน  พ.ศ. 2564  ขอ้  14  ในการประชมุใหญ่  นอกจากเรื่องท่ีแจง้ใหท่ี้ประชมุ

ทราบเป็นปกตแิลว้  สหกรณต์อ้งแจง้ใหท่ี้ประชมุใหญ่ทราบเรื่อง  ดงัตอ่ไปนี ้ (1)  ผลประโยชนแ์ละคา่ตอบแทนท่ีกรรมการ  ผูจ้ดัการ  ผูมี้อาํนาจจดัการ  และท่ีปรกึษา 

ของสหกรณ ์ ไดร้บัจากสหกรณน์ัน้ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา  โดยใหส้หกรณแ์สดงรายละเอียดดงักลา่วเป็นรายบคุคลในรายงานประจาํปี          

ลาํดบัท่ี 
รายช่ือคณะกรรมการและผูจ้ดัการ ตาํแหนง่ โบนสั 

คา่ คา่พาหนะ/ 

คา่ตอบแทน 
เงินเดือน รวมเป็นเงิน หมายเหต ุ

เบีย้ประชมุ 

1. นายเทอดศกัดิ ์  แพทยป์ระสิทธ์ิ ประธานกรรมการ - 13,500 6,292 - 19,792.00  

2. นายสมเจตน ์  สถิตสมิทธ ์ รองประธานฯ  คนท่ี  1 - 10,000 1,072 - 11,072.00  

3. นายศกัดิช์ยั   วินิจสกลุไทย รองประธานฯ  คนท่ี  2 57,666.66 11,600 11,296 - 80,562.66  

4. นายพีระพล   ตว่นภษูา กรรมการและผูจ้ดัการ 57,666.66 9,600 26,344 - 93,610.66  

5. นางทวีพร   พนัคง กรรมการและเหรญัญิก 57,666.67 8,800 728 - 67,194.67  

6. นายโฆษิต   ชมุเกษียร กรรมการ - 8,000 400 - 8,400.00  

7. นายบญุฤทธ์ิ   เฮ็งไล ้ กรรมการ - 8,000 3,280 - 11,280.00  

8. นายกานต ์  การะนนัต ์ กรรมการ 57,666.66 9,600 4,800 - 72,066.66  

9. นางประภสัสร   นิยม กรรมการ 57,666.66 9,600 - - 67,266.66  

10. นางอาภรณ ์  วงษภ์าษ กรรมการ - 8,000 3,872 - 11,872.00  

11. นางวีรานนัท ์  ศลิประเสรฐิ กรรมการ - 8,000 256 - 8,256.00  

12. น.ส.ขวญัใจ   แจม่จนัทร ์ กรรมการ - 7,200 288 - 7,488.00  

13. นายบรรพต   สวุรรณบปุผา กรรมการ 57,666.66 9,600 4,072 - 71,338.66  

14. นายมนตร ี  คชวงษ ์ กรรมการและเลขานกุาร - 7,200 - - 7,200.00  

15. นางทศันีย ์  สถิตสมิทธ ์ กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร 57,666.66 9,600 1,552 - 68,818.66  

รวมทัง้สิน้ 403,666.63 138,300 64,252 - 606,218.63  
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         (2)  คา่ตอบแทนท่ีไมใ่ชต่วัเงิน 

ลาํดบัท่ี 
รายช่ือคณะกรรมการและผูจ้ดัการ ตาํแหนง่ คา่เสือ้ 

คา่ 
รวมเป็นเงิน หมายเหต ุ

ศกึษาดงูาน 

1. นายเทอดศกัดิ ์  แพทยป์ระสิทธ์ิ ประธานกรรมการ 350 - 350.00  

2. นายสมเจตน ์  สถิตสมิทธ ์ รองประธานฯ  คนท่ี  1 350 - 350.00  

3. นายศกัดิช์ยั   วินิจสกลุไทย รองประธานฯ  คนท่ี  2 350 - 350.00  

4. นายพีระพล   ตว่นภษูา กรรมการและผูจ้ดัการ 350 - 350.00  

5. นางทวีพร   พนัคง กรรมการและเหรญัญิก 350 - 350.00  

6. นายโฆษิต   ชมุเกษียร กรรมการ 350 - 350.00  

7. นายบญุฤทธ์ิ   เฮ็งไล ้ กรรมการ 350 - 350.00  

8. นายกานต ์  การะนนัต ์ กรรมการ 350 - 350.00  

9. นางประภสัสร   นิยม กรรมการ 350 - 350.00  

10. นางอาภรณ ์  วงษภ์าษ กรรมการ 350 - 350.00  

11. นางวีรานนัท ์  ศลิประเสรฐิ กรรมการ 350 - 350.00  

12. น.ส.ขวญัใจ   แจม่จนัทร ์ กรรมการ 350 - 350.00  

13. นายบรรพต   สวุรรณบปุผา กรรมการ 350 - 350.00  

14. นายมนตรี   คชวงษ ์ กรรมการและเลขานกุาร 350 - 350.00  

15. นางทศันีย ์  สถิตสมิทธ ์ กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร 350 - 350.00  

รวมทัง้สิน้ 5,250 - 5,250.00  

                                    มติท่ีประชมุ    รบัทราบ 
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วาระที ่ 3 

เร่ือง  เสนอเพือ่พจิารณา 

 3.1  อนมุตังิบการเงินประจาํปีสิน้สดุวนัท่ี  30  กนัยายน  2564 

 3.2  การจดัสรรกาํไรสทุธิ  ประจาํปี  2564 

 3.3  อนมุตัแิผนการดาํเนินงานและงบประมาณรายจา่ย  ประจาํปี  2565 

 3.4  กาํหนดวงเงินกูยื้มหรือการคํา้ประกนั  ประจาํปี  2565 

 3.5  เลือกตัง้คณะกรรมการดาํเนินการ 

 3.6  เลือกตัง้ผูต้รวจสอบกิจการ  และกาํหนดคา่ตอบแทน 

 3.7  การคดัเลือกผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  และกาํหนดคา่ธรรมเนียม 

 3.8  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  2564 

        ประธานฯ  ชีแ้จงวา่  ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ ์ ขอ้  71.(3)  ท่ีประชมุใหญ่มีอาํนาจหนา้ท่ีพิจารณา

อนมุตังิบการเงินประจาํปีของสหกรณ ์ ประธานฯ  ไดเ้ชิญ  น.ส.ดวงธิดา  พิลาลํา้  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  จาก  

บรษัิท  ดีเอส  ธุรกิจและการบญัชี  จาํกดั  ชีแ้จงงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุของสหกรณ ์ สาํหรบั

ปีสิน้สดุวนัท่ี  30  กนัยายน  2564  รายละเอียดดงันี ้

        -  รายงานของผู้สอบบัญชี  น.ส.ดวงธิดา  พิลาลํา้  เสนอนายทะเบียนสหกรณ์  เพ่ือแสดง

ความเห็นต่องบการเงิน  ณ  วนัท่ี  30  กันยายน  2564  และผลการดาํเนินงานสาํหรบัสิน้สดุวนัเดียวกันของ

สหกรณ ์ ใหท่ี้ประชมุรบัทราบ 

        -  งบแสดงฐานะการเงิน  ณ  วนัท่ี  30  กนัยายน  2564  ไดชี้แ้จงรายการบญัชีเก่ียวกบัทรพัยส์ิน  

หนีส้ิน  และทนุของสหกรณ ์ และบญัชีอ่ืน  ๆ  ท่ีปรากฏตามงบดลุท่ีแนบทา้ยนี ้ ใหท่ี้ประชมุทราบ 

        -  งบกาํไรขาดทนุ  สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี  30  กนัยายน  2564  ไดชี้แ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัรายได ้ 

คา่ใชจ้า่ย  กาํไรสทุธิประจาํปี  และขอ้มลูอ่ืน  ๆ  ตามงบกาํไรขาดทนุท่ีแนบทา้ยนี ้

 มตท่ีิประชมุ    อนมุตัิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 



33 

 

 

 
 



34 

 
 

 
 



35 

 
 

 
 



36 

 
 

 
 



37 

 
 

 
 



38 

 
 

 
 



39 

 
 

 
 



40 

 
 

 
 
 



41 

 
 

 
 
 



42 

 
 

 
 
 



43 

 

 
 

 



44 

 
 

 
 



45 

 
 

 
 



46 

 
 

 
 



47 

 
 

 
 



48 

 
 

 
 
 



49 

 
 

 
 
 



50 

 
 

 
 



51 

 

 3.2  การจัดสรรกาํไรสุทธิ  ประจาํปี  2564 

  ประธานฯ  ชีแ้จงว่า  จากการดาํเนินงานของสหกรณ ์  ในรอบปีบญัชี  2564  มีกาํไรสทุธิ  

37,477,274.72  บาท  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของสหกรณ ์ ขอ้  28.  คณะกรรมการดาํเนินการ

ของสหกรณ ์ ขอเสนอการจดัสรรกาํไรสทุธิ  ประจาํปี  2564  ดงันี ้

รายละเอียด 
ปี  2564 ปี  2563 

จาํนวนเงิน  รอ้ยละ จาํนวนเงิน  รอ้ยละ 

1.  เป็นเงินทนุสาํรองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ  10  ของกาํไรสทุธิ 3,747,727.98 10.00 3,530,768.79 10.00 

2.  เป็นเงินคา่บาํรุงสนันิบาตสหกรณแ์หง่ประเทศไทย     

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

3.  เป็นเงินปันผลตามหุน้ท่ีชาํระแลว้  แตต่อ้งไมเ่กินอตัราท่ีกาํหนด    

     -  รอ้ยละ  4.70 28,294,303.10 75.50 26,035,341.98 73.74 

4.  เป็นเงินเฉล่ียคืนแก่สมาชิกตามสว่นธุรกิจท่ีสมาชิกทาํไวร้ะหวา่งปี    

     -  รอ้ยละ  7.50 3,285,253.64 8.77 3,102,266.98 8.79 

5.  เป็นเงินโบนสักรรมการ  และเจา้หนา้ท่ี     

     ไมเ่กินรอ้ยละ  10  ของกาํไรสทุธิ 971,520.00 2.59 961,910.00 2.72 

6.  เป็นทนุสาธารณประโยชนไ์มเ่กินรอ้ยละ 10 ของกาํไรสทุธิ 240,000.00 0.64 360,000.00 1.02 

7.  เป็นทนุสวสัดิการ     

     7.1  สงเคราะหแ์ก่สมาชิกและครอบครวั 350,000.00 0.92 400,000.00 1.13 

     7.2  ทนุสง่เสรมิการศกึษาบตุรสมาชิก 280,000.00 0.75 280,000.00 0.80 

8.  เป็นทนุเพ่ือการศกึษาอบรมทางสหกรณ ์ 100,000.00 0.27 430,000.00 1.22 

9.  เป็นทนุเพ่ือจดัตัง้สาํนกังาน 150,000.00 0.40 150,000.00 0.42 

10.  เป็นทนุรกัษาระดบัอตัราเงินปันผล 28,470.00 0.08 27,362.64 0.08 

รวมทัง้สิน้ 37,477,274.72 100.00 35,307,650.39 100.00 

 

 มตท่ีิประชมุ    อนมุตัิ 

 

 

 

 

 



52 

 

 3.3  อนุมัตแิผนการดาํเนินงาน  และงบประมาณการรายจ่าย  ประจาํปี  2565 

  ประธานฯ  แจง้ว่า  ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ ์ ขอ้  71.(7)  ใหท่ี้ประชมุใหญ่กาํหนดแผนงาน  

และงบประมาณรายจ่ายประจาํปี  คณะกรรมการดาํเนินการขอเสนอแผนงาน  และงบประมาณการรายจ่าย  

ประจาํปี  2565  เพ่ือท่ีประชมุใหญ่พิจารณาอนมุตั ิ ดงันี ้

1.  แผนงานประจาํปี 

     -  การสง่เสรมิแผนกลยทุธข์องสหกรณ ์

     -  แผนงานรณรงคก์ารฝากเงิน 

     -  แผนงานใหบ้รกิารสินเช่ือตามความตอ้งการของสมาชิก 

     -  แผนงานสาํรวจความตอ้งการสวสัดกิารสมาชิก 

     -  แผนงานจดัใหมี้สาํนกังานเป็นของตนเอง 

2.  เป้าหมายการดาํเนินงาน  ประจาํปี  2565 

รายการ ปี  2564 ปี  2565 เพิม่  (ลด) 

รบัสมาชิก 100 100 - 

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

เงินรบัฝากจากสมาชิก 50,000,000.00 40,000,000.00 (10,000,000.00) 

การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 570,000,000.00 537,800,000.00 (32,200,000.00) 

3.  เป้าหมายการดาํเนินงาน  ประจาํปี  2565 

รายได้ จาํนวนเงนิ รายจ่าย จาํนวนเงนิ 

ดอกเบีย้รบั 45,330,100.00 หมวดเงินเดือน 2,018,960.00 

คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ 3,000.00 หมวดคา่ตอบแทน 428,000.00 

ผลตอบแทนการลงทนุ 226,500.00 หมวดสวสัดกิาร 481,320.00 

รายไดเ้บด็เตล็ด 3,000.00 หมวดคา่ใชส้อยดาํเนินการ 2,212,000.00 

  หมวดสาธารณปูโภค 120,000.00 

  ดอกเบีย้จา่ย 5,000,000.00 

รวม 45,562,600.00 รวม 10,260,280.00 

ประมาณการกาํไร 35,302,320.00 
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4.  งบประมาณการรายจ่าย  ประจาํปี  2565 

หมวดรายจา่ย 
ปี  2564 

ปี  2565  ขอตัง้ หมายเหต ุ
ขอตัง้ จา่ยจรงิ 

1.  หมวดเงนิเดอืน     

     1.1  เจา้หนา้ท่ี     

           -  น.ส.กนกวรรณ  เจียมวงศากลุ 605,040 605,040.00 53,070 x 12 = 636,840  

           -  นางดลลชา  กองชมุพล 351,000 351,000.00 31,410 x 12 = 376,920  

           -  น.ส.ปิยดา  บญุสิทธ์ิ 172,560 172,560.00 15,800 x 12 = 189,600  

           -  นางสายสนีุย ์ เจียมวงศากลุ 149,640 149,640.00 13,710 x 12 = 164,520  

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

           -  คา่ลว่งเวลา - 12,020.00 15,000  

     1.2  ผูจ้ดัการ 

(ในปี 2562 ทางคณะกรรมการพิจารณาจะ

จดัจา้งบคุคลภายนอก 

500,000 

 

 

- 

 

 

500,000 

 

 

 

 

 

รวม 1,914,320 1,290,260.00 2,018,960  

2.  หมวดค่าตอบแทน     

     2.1  คา่เบีย้ประชมุ 180,000 151,700.00 180,000  

     2.2  คา่เดนิทางไปประชมุสมัมนา 20,000 23,060.00 30,000  

     2.3  ผูต้รวจสอบกิจการ 60,000 59,000.00 3,000x2x12 = 72,000  

     2.4  ท่ีปรกึษาสหกรณ ์ 10,000 5,000.00 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 80,000 47,800.00 80,000  

รวม 406,000 392,560.00 428,000  
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หมวดรายจา่ย 
ปี  2564 

ปี  2565  ขอตัง้ หมายเหต ุ
ขอตัง้ จา่ยจรงิ 

3.  หมวดสวัสดกิาร     

     3.1  คา่ครองชีพ     

            1)  เจา้หนา้ท่ี 4,320 360.00 4,320  

     3.2  ชดุฟอรม์     

            1)  กรรมการ 50,000 5,250.00 50,000  

            2)  ท่ีปรกึษา 5,000 350.00 5,000  

            3)  ผูต้รวจสอบกิจการ 5,000 700.00 5,000  

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

     3.3  ดา้นสขุภาพ / ประกนัอบุตัเิหต ุ 4,000 - 10,000  

     3.4  บาํเหน็จเจา้หนา้ท่ี 300,000 260,810.00 300,000  

     3.5  กองทนุเงินทดแทน     

            1)  ผูจ้ดัการ 1,000 - 1,000  

            2)  เจา้หนา้ท่ี 1,000 690.00 1,000  

     3.6  เงินสมทบประกนัสงัคม     

            1)  ผูจ้ดัการ 25,000 - 25,000  

            2)  เจา้หนา้ท่ี 60,000 19,904.00 60,000  

รวม 475,320 308,064.00 481,320  
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หมวดรายจา่ย 
ปี  2564 

ปี  2565  ขอตัง้ หมายเหต ุ
ขอตัง้ จา่ยจรงิ 

4.  หมวดค่าใช้สอยดาํเนินการ     

     4.1  คา่เครื่องเขียนแบบพิมพ ์ 80,000 67,601.20 80,000  

     4.2  คา่ธรรมเนียมผูส้อบบญัชี 100,000 60,000.00 100,000  

     4.3  คา่ใชจ้่ายในการประชมุใหญ่ 1,500,000 1,330,615.00 1,500,000  

     4.4  คา่รบัรอง 60,000 46,014.00 60,000  

     4.5  คา่ปรบัปรุงซอ่มแซมสินทรพัย ์ 100,000 3,320.00 100,000  

     4.6  คา่จา้งทาํความสะอาด 21,600 21,300.00 9,000x12 = 108,000  

     4.7  คา่ไปรษณีย ์ 10,000 12,621.00 20,000  

     4.8  คา่เส่ือมราคา 90,000 43,457.16 90,000  

     4.9  คา่ธรรมเนียมธนาคาร 10,000 470.00 5,000  

     4.10  คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินคดี     

              -  คา่ธรรมเนียมศาล 50,000 - 50,000  

              -  คา่ทนายความ 100,000 - 100,000  

     4.11  คา่ประกนัอคัคีภยัอาคาร สนง. - - 20,000  

     4.12  ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุ - 113,001.84 -  

     4.13  คา่ใชจ้า่ยทั่วไป 50,000 42,455.93 60,000  

รวม 2,171,600 1,740,856.13 2,212,000  
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หมวดรายจา่ย 
ปี  2564 

ปี  2565  ขอตัง้ หมายเหต ุ
ขอตัง้ จา่ยจรงิ 

5.  หมวดครุภัณฑ ์     

     5.1  ครุภณัฑส์าํนกังาน 1,000,000 - 2,000,000  

     5.2  ครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์ 500,000  500,000  

            -  Notebook  Acer  24,000.00   

            -  Computer  Dell  29,900.00   

            -  UPS  13,500.00   

     5.3  ครุภณัฑย์านพาหนะ 60,000 55,000.00 -  

รวม 1,560,000 122,400.00 2,500,000  

6.  หมวดจัดตั้งสาํนักงาน 10,000,000  6,000,000 วงเงินเดมิปี 

     6.1  ท่ีดนิ  307,200.00  2564 คงเหลือ 

     6.2  อาคารสาํนกังาน  5,492,800.00  4,200,000 

     6.3  คา่ใชจ้่ายในการปรบัปรุง  สนง. 30,000 - 2,000,000  

รวม 10,030,000 5,800,000.00 8,000,000  

7.  หมวดค่าสาธารณูปโภค   120,000  

     7.1  คา่ไฟฟ้า 40,000 28,544.76   

     7.2  คา่โทรศพัท ์ 20,000 12,945.93   

รวม 60,000 41,490.69 120,000  

8.  ดอกเบีย้จ่าย 5,000,000 3,091,350.79 5,000,000  

 หมายเหต ุ คา่ใชจ้า่ยทกุหมวดสามารถถวัจา่ยได ้ ยกเวน้หมวดครุภณัฑแ์ละหมวดจดัตัง้สาํนกังาน 

 มตท่ีิประชมุ    อนมุตัิ 
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 3.4  การกาํหนดวงเงินกู้ยืมหรือการคํา้ประกัน  สาํหรับปีการเงนิ  2565 

        ประธานฯ  แจ้งว่า  ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ  ข้อ  18.  ท่ีประชุมมีอาํนาจหน้าท่ีพิจารณา

กาํหนดวงเงินกู ้ หรือคํา้ประกนั  ซึ่งสหกรณอ์าจกูยื้ม  หรือคํา้ประกนัสาํหรบัปีหนึ่ง  ๆ  ในปีท่ีแลว้ ท่ีประชมุใหญ่

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

บาทถว้น) 

        สําหรับการดาํเนินงานของสหกรณ์ในปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี  30  กันยายน  2565  ท่ีประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ  ชดุท่ี  31  ครัง้ท่ี  12/2564  เม่ือวนัท่ี  9  ตลุาคม  2564  มีมตกิาํหนดวงเงินกูยื้มหรือ

การคํา้ประกนั  สาํหรบัปีการเงิน  2565  ในวงเงินจาํนวน  20,000,000  บาท  (ย่ีสิบลา้นบาทถว้น)  จึงขอใหท่ี้

ประชมุพิจารณาอนมุตั ิ

 มตท่ีิประชมุ    อนมุตั ิ

 3.5  เลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ 

        ประธานฯ  แจ้งว่า  ตามข้อบังคับข้อท่ี  72.  ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์

ประกอบดว้ย  ประธานกรรมการ  1  คน  และกรรมการอีก  14  คน  ปีนีมี้กรรมการท่ีครบวาระ  จาํนวน  7  คน    

ลาออก  2  คน  และยงัอยูใ่นวาระ  จาํนวน  6  คน  คือ 

1.  กรรมการทีพ้่นจากตาํแหน่ง  เพราะครบวาระ  จาํนวน  7  คน  ได้แก่ 

     1.1  นายศกัดิช์ยั วินิจสกลุไทย รองประธานฯ  คนท่ี  2 ครบวาระท่ี  1 

     1.2  นายกานต ์  การะนนัต ์ กรรมการ ครบวาระท่ี  1 

     1.3  นางประภสัสร นิยม กรรมการ ครบวาระท่ี  1 

     1.4  นางวีรานนัท ์ ศลิประเสรฐิ กรรมการ ครบวาระท่ี  1 

     1.5  นายบรรพต สวุรรณบปุผา กรรมการ ครบวาระท่ี  1 

     1.6  นางทศันีย ์ สถิตสมิทธ ์ กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร ครบวาระท่ี  1 

     1.7  นางทวีพร   พนัคง กรรมการและเหรญัญิก ครบวาระท่ี  2 

2.  กรรมการทียั่งดาํรงตาํแหน่งแต่ลาออก  จาํนวน  2  คน  ได้แก่ 

     2.1  นายสมเจตน ์ สถิตสมิทธ ์ รองประธานฯ  คนท่ี  1 วาระท่ี  1  ปีท่ี  1 

     2.2  นายบญุฤทธ์ิ เฮ็งไล ้ กรรมการ วาระท่ี  1  ปีท่ี  1 

3.  กรรมการทียั่งดาํรงตาํแหน่ง  จาํนวน  6  คน  ได้แก่ 

     3.1  นายเทอดศกัดิ ์ แพทยป์ระสิทธ์ิ ประธานกรรมการ วาระท่ี  1  ปีท่ี  1 

     3.2  นายโฆษิต ชมุเกษียร กรรมการ วาระท่ี  1  ปีท่ี  1 

     3.3  นางอาภรณ ์ วงษภ์าษ กรรมการ วาระท่ี  1  ปีท่ี  1 

     3.4  น.ส.ขวญัใจ   แจม่จนัทร ์ กรรมการ วาระท่ี  1  ปีท่ี  1 

     3.5  นายมนตร ี คชวงษ ์ กรรมการและเลขานกุาร วาระท่ี  1  ปีท่ี  1 

     3.6  นายพีระพล ตว่นภษูา กรรมการและผูจ้ดัการ วาระท่ี  2  ปีท่ี  1 
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               จงึขอเสนอใหท่ี้ประชมุใหญ่พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนตาํแหนง่ท่ีครบวาระ  จาํนวน  7  คน 

   และแทนตาํแหนง่ท่ีลาออกจาํนวน  2  คน  รวมจาํนวน  9  คน  

   ซึ่งผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้แทนตาํแหนง่ท่ีลาออก  จะอยูใ่นวาระไดอี้ก  1  ปี 

 มตท่ีิประชมุ  เลือกตัง้กรรมการ  รวม  9  คน  ดงันี ้

 เลือกกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ  7  คน  คือ 

  1.  นายกฤษดา       พรหมสวุรรณ ์  ตวัแทน  อาํเภอบางนํา้เปรีย้ว 

  2.  นายรฐักรณ ์       อินทะสรอ้ย   ตวัแทน  อาํเภอบางปะกง 

  3.  นายมานิตย ์       ชุม่ชจูนัทร ์   ตวัแทน  อาํเภอบา้นโพธ์ิ 

  4.  นายเบญจพล      สวุรรณะ   ตวัแทน  อาํเภอพนมสารคาม 

  5.  นายบญุฤทธ์ิ       เฮ็งไล ้   ตวัแทน  อาํเภอทา่ตะเกียบ 

  6.  นายไพรตัน ์       มลูวงษ ์   ตวัแทน  อาํเภอคลองเข่ือน 

  7.  นายปราโมทย ์    ตนัดี   ตวัแทน  ขา้ราชการบาํนาญ  

เลือกกรรมการ  2  คน  แทนกรรมการท่ีลาออก  ซึ่งอยูใ่นตาํแหนง่  1  ปี  คือ 

  1.  นายศกัดิช์ยั       วินิจสกลุไทย  ตวัแทน  อาํเภอบางคลา้ 

  2.  นายสมเจตน ์      สถิตสมิทธ ์   ตวัแทน  อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
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 3.6  เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  และกาํหนดค่าตอบแทน 

  ประธานฯ  ขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเลือกตัง้ผูต้รวจสอบกิจการ  ตามขอ้บงัคบัสหกรณ ์

ขอ้  102.  (แก้ไขเพิ่มเติมฉบบัท่ี  2)  ซึ่งอาจเลือกตัง้จากสมาชิก  หรือบุคคลภายนอก  ผูมี้คุณวุฒิ  ความรู ้ 

ความสามารถในดา้นธุรกิจ  การเงิน  การบญัชี  การบริหารจดัการ  เศรษฐศาสตร ์ การสหกรณ ์ กฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกับสหกรณ ์ และมีคณุสมบตัิเป็นผูผ้่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ ์ 

หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีไดร้บัการรบัรองหลักสูตรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ ์ จาํนวน  2  คน  พรอ้มทัง้กาํหนด

คา่ตอบแทนการปฏิบตังิานของผูต้รวจสอบกิจการดว้ย  โดยพิจารณาจากผูส้มคัรดงัตอ่ไปนี ้

  1.  นายชชีูพ มีเจรญิ  ขา้ราชการบาํนาญ 

  2.  นายนพดล   สวุประดบั ขา้ราชการบาํนาญ 

 มตท่ีิประชมุ   ไดพ้ิจารณาแลว้  มีมติดงัตอ่ไปนี ้

   1)  เลือกตัง้ 

        1.  นายชชีูพ       มีเจรญิ 

        2.  นายนพดล     สวุประดบั เป็นผูต้รวจสอบกิจการ 

   2)  กาํหนดคา่ตอบแทนการปฏิบตังิานของผูต้รวจสอบกิจการ  คนละ  3,000  บาท 

รวมจาํนวน  6,000  บาทตอ่เดือน 

   3)  ใหมี้สิทธ์ิเบกิจา่ยคา่เบีย้เลีย้ง  คา่พาหนะ  คา่ท่ีพกั  และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนในการ

เดนิทางไปปฏิบตังิานเช่นเดียวกบักรรมการ 
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 3.7  การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  และกาํหนดค่าธรรมเนียม 

  ประธานฯ  แจง้ว่าตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ์ ว่าดว้ยการเสนอช่ือเพ่ือแต่งตัง้เป็น

ผูส้อบบญัชีสหกรณ ์ พ.ศ.2562  ไดก้าํหนดหลักเกณฑก์ารพิจารณาเสนอช่ือผูส้อบบัญชีภาคเอกชน  เพ่ือ

แตง่ตัง้เป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ ์ โดยมีวตัถปุระสงคก์ระจายงานดา้นการสอบบญัชี  สาํหรบัสหกรณข์นาดใหญ่

ท่ีมีฐานะมั่นคง  มีทนุของสหกรณต์ัง้แต ่ 35  ลา้นบาทขึน้ไป  (หลกัเกณฑข์องกรมตรวจบญัชีสหกรณ)์  และมี

ชัน้คุณภาพการควบคุมภายใน  ในระดบัดีขึน้ไปท่ีใหผู้ส้อบบญัชีสหกรณภ์าคเอกชนเขา้มาตรวจสอบบญัชี

ประจาํปี  โดยอยู่ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของกรมตรวจบญัชีสหกรณ ์ และตอ้งผ่านการอบรมหลกัสูตรการสอบ

บญัชีสหกรณน์ัน้ ใหค้ณะกรรมการฯ  เสนอช่ือผูส้อบบญัชีภาคเอกชนท่ีสรรหาไวไ้ม่นอ้ยกว่า  2  รายขึน้ไป  

พรอ้มขอ้มลูประกอบการพิจารณาท่ีสรุปไว ้ คณะกรรมการดาํเนินการจึงขอเสนอช่ือผูส้อบบญัชีภาคเอกชนท่ี

สรรหาไว ้ จาํนวน  2  ราย   

  1.  สาํนกังานสรุางค ์ ปราสาททอง  (ผูส้อบบญัชีสหกรณ)์ 

  2.  วา่ท่ีรอ้ยตรี  ณรงค ์ เตชนเ์มทนี  (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต) 

  ผูส้อบบญัชีทัง้   2   ราย  ไดเ้สนอบรกิารสอบบญัชีและคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี  ดงันี ้

 รายท่ี  1  โดย  นางสรุางค ์ ปราสาททอง  ผูส้อบบญัชีสหกรณ ์ เลขท่ี  20079 

   เขา้ตรวจปีละ  4  ครัง้  (ครัง้ละ  1-3  วนัทาํการ  หรือจนกวา่จะแลว้เสรจ็ตามแผนงาน 

   ท่ีไดก้าํหนดไว)้ 

   เสนอคา่ธรรมเนียมการตรวจสอบ  70,000  บาท  โดยขอรบัเม่ือแสดงความเห็น 

   ตอ่งบการเงินและสง่มอบงบการเงินของสหกรณแ์ลว้เสรจ็ 

   ผลงาน  -  สอ.กระทรวงพาณิชย ์ จาํกดั 

    -  สอ.โรงพยาบาลพทุธโสธร  จาํกดั 

    -  สอ.ตาํรวจภธูรจงัหวดัปทมุธานี  จาํกดั 

    -  สอ.หนว่ยบญัชาการทหารพฒันา  จาํกดั 

    -  สอ.สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  จาํกดั 

    -  สอ.บรกิารพนกังานการไฟฟ้านครหลวง  จาํกดั 

 รายท่ี  2  โดย  วา่ท่ีรอ้ยตรี  ณรงค ์ เตชนเ์มทนี  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  เลขท่ี  10821 

   เขา้ตรวจปีละอย่างนอ้ย  4  ครัง้  (ครัง้ละ  1 - 3  วนัทาํการ) 

   เสนอคา่ธรรมเนียมการตรวจสอบ  80,000  บาท   

 มตท่ีิประชมุ    มีมตเิป็นเอกฉนัทเ์ลือก  สาํนกังานสรุางค ์ ปราสาททอง 

สาํหรบัปีทางบญัชีสิน้สดุวนัท่ี  30  กนัยายน  2565  อตัราคา่ธรรมเนียมการตรวจ  จาํนวน  70,000  บาท 

           และเลือก  วา่ท่ีรอ้ยตรี ณรงค ์ เตชนเ์มทนี  เป็นลาํดบัสาํรอง  

หาก  สาํนกังานสรุางค ์ ปราสาททอง  ไมส่ามารถเขา้ตรวจสอบได ้
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 3.8  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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 3.9  การแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับสหกรณ ์

  ประธานฯ  แจง้ว่ามติท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดท่ี  31  ครัง้ท่ี  12  เม่ือวนัท่ี  9  

ตุลาคม  2564  มีมติเป็นเอกฉันทใ์หแ้ก้ไขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของสหกรณฯ์  หมวด  1  ช่ือ  ประเภทและท่ีตัง้

สาํนกังาน  ขอ้  1.  เน่ืองจากยา้ยท่ีตัง้สาํนกังาน  และหมวด  10  ผูต้รวจสอบกิจการ  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ

ปฏิบตังิานของสหกรณ ์ รายละเอียดตามแบบ  ทข.2  ท่ีแนบ 

แบบ ทข. 2 

ข้อบังคับเดมิ ข้อความทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ เหตุผล 

หมวด  1 

ข้อ 1. ชื่อ  ประเภทและที่ตั้งสาํนักงาน 

ชื่อ        สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุ 

              จงัหวดัฉะเชิงเทรา  จาํกดั 

ประเภท     สหกรณอ์อมทรพัย ์

ทีต่ั้งสาํนักงาน  (ใหญ่)  เลขท่ี  41  ถนน 

ยทุธดาํเนิน  ตาํบลหนา้เมือง  อาํเภอเมือง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  รหสัไปรษณีย ์ 24000 

ท้องทีด่าํเนินการ    จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

     สหกรณอ์าจยา้ยท่ีตัง้สาํนกังานไดต้ามท่ีคณะ 

กรรมการดาํเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจง้

ใหน้ายทะเบียนสหกรณ ์กรมสง่เสรมิสหกรณ ์และ

กรมตรวจบญัชีสหกรณท์ราบ และใหปิ้ดประกาศไว้

ท่ีสาํนกังานของสหกรณเ์ดมิ สาํนกังานสว่นราชการ

สหกรณ ์และท่ีว่าการอาํเภอแหง่ทอ้งท่ีสหกรณต์ัง้ 

อยูเ่ป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่สามสิบวนั และใหด้าํเนิน 

การแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บงัคบัในการประชมุใหญ่คราว

ตอ่ไปดว้ย 

ตราของสหกรณ ์ ตราของสหกรณมี์รูปลกัษณะ ดงันี ้  

หมวด  1 

 ข้อ 1. ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสาํนักงาน 

ชื่อ      สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุ 

           จงัหวดัฉะเชิงเทรา จาํกดั 

ประเภท     สหกรณอ์อมทรพัย ์

ทีต่ั้งสาํนักงาน (ใหญ่)  เลขท่ี  46/53  ถนน   

ศรีโสธรตดัใหม ่ ตาํบลหนา้เมือง  อาํเภอเมือง  

จงัหวดัฉะเชิงเทรา  รหสัไปรษณีย ์24000 

ท้องทีด่าํเนินการ    จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

     สหกรณอ์าจยา้ยท่ีตัง้สาํนกังานไดต้ามท่ีคณะ 

กรรมการดาํเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยแจง้

ใหน้ายทะเบียนสหกรณ ์กรมสง่เสรมิสหกรณ ์และ

กรมตรวจบญัชีสหกรณท์ราบ และใหปิ้ดประกาศ

ไวท่ี้สาํนกังานของสหกรณเ์ดิม สาํนกังานสว่น

ราชการสหกรณ ์และท่ีวา่การอาํเภอแหง่ทอ้งท่ี

สหกรณต์ัง้อยูเ่ป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่สามสิบวนั และ

ใหด้าํเนินการแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บงัคบัในการประชมุ

ใหญ่คราวตอ่ไปดว้ย 

ตราของสหกรณ ์ ตราของสหกรณมี์รูปลกัษณะ ดงันี ้ 

 

เน่ืองจากมี

การยา้ยท่ีตัง้

สาํนกังาน 

 

 

ตราของสหกรณมี์รูปลกัษณะ ดงันี ้ 

เป็นดวงตราวงกลมใช้

สญัลกัษณง์พูนัคบเพลิง ลอ้มรอบ

ดว้ยตวัอกัษรสหกรณอ์อมทรพัย์

สาธารณสขุ ดา้นบน จงัหวดั

ฉะเชิงเทรา จาํกดั ดา้นลา่ง 

 

 

เป็นดวงตราวงกลมใช ้

สญัลกัษณง์พูนัคบเพลิง 

ลอ้มรอบดว้ยตวัอกัษรสหกรณ ์

สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุ 

ดา้นบน  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 

จาํกดั ดา้นล่าง 
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          ข้อ  102.  ผู้ตรวจสอบกิจการ ใหท่ี้

ประชมุใหญ่เลือกตัง้สมาชิกหรือบคุคลภายนอก 

ผูมี้คณุวฒุิ  ความรู ้ ความสามารถในดา้นธุรกิจ 

การเงิน  การบญัชี  การบรหิารจดัการ 

เศรษฐศาสตร ์ การสหกรณ ์ กฎหมายท่ี 

เก่ียวขอ้งกบัสหกรณ ์ และมีคณุสมบตัเิป็นผู ้

ผา่นการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรม 

ตรวจบญัชีสหกรณ ์ หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีไดร้บั 

การรบัรองหลกัสตูรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ ์

และไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มของผูต้รวจสอบ 

กิจการ  ตามระเบียบ  นายทะเบียนสหกรณ ์

จาํนวน  2  คน  เป็นผูต้รวจสอบกิจการของ

สหกรณ ์

 

          ข้อ  102.  ผู้ตรวจสอบกจิการ   ใหท่ี้ประชมุ 

ใหญ่เลือกตัง้สมาชิกหรือบคุคลภายนอกซึ่งเป็น 

บคุคลธรรมดา  หรือนิตบิคุคลและเป็นผูท่ี้มี 

คณุวฒุิความรูค้วามสามารถในดา้นการเงิน  

การบญัชี  การบรหิารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร ์

การสหกรณ ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

สหกรณ ์ และมีคณุสมบตัเิป็นผูผ้า่นการอบรม 

การตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบญัชี 

สหกรณ ์ หรือหนว่ยงานอ่ืนท่ีไดร้บัการรบัรอง 

หลกัสตูรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ ์ รวมทัง้ 

ไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามระเบียบนาย

ทะเบียนสหกรณ ์ เป็นผูต้รวจสอบกิจการของ

สหกรณ ์ จาํนวน  2  คน  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นการ

กาํหนดการ 

เลือกตัง้ผูต้รวจ

สอบกิจการโดยท่ี 

ประชมุใหญ่และ

เลือกจากสมาชิก

หรือบคุคล 

ภายนอกหรือนิติ

บคุคลท่ีมี

คณุสมบตัแิละ 

ไมมี่ลกัษณะตอ้ง 

หา้มตามระเบียบ

นายทะเบียน

สหกรณฯ์   

พรอ้มทัง้กาํหนด 

จาํนวนของผู ้

ตรวจสอบกิจการ 
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          ข้อ  102/1.  ข้ันตอนและวิธีการ

เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้

คณะกรรมการดาํเนินการประกาศรบัสมคัร 

ผูต้รวจสอบกิจการ  และพิจารณาคดัเลือก 

ผูต้รวจสอบกิจการท่ีมีคณุสมบตั ิ และไมมี่

ลกัษณะตอ้งหา้มตามระเบียบนายทะเบียน

สหกรณก์าํหนด  และนาํเสนอช่ือผูต้รวจสอบ

กิจการท่ีผา่นมาคดัเลือกใหท่ี้ประชมุใหญ่

เลือกตัง้โดยวิธีลบัและใหผู้ท่ี้ไดร้บัเลือกตัง้

คะแนนสงูสดุเป็นผูต้รวจสอบกิจการ  หากมี

คะแนนเทา่กนัใหป้ระธานออกเสียงเพิ่มอีก

หนึ่งเสียง  และใหผู้ท่ี้ไดร้บัเลือกตัง้ลาํดบั

คะแนนรองลงมาเป็นผูต้รวจสอบกิจการ

สาํรองจาํนวน  1  คน 

 

 

 

 

 

          กรณีผูต้รวจสอบกิจการไดพ้น้จาก

ตาํแหน่งดว้ยเหตตุามขอ้  103/1 (2) (3) (4) 

(5)  ใหผู้ต้รวจสอบกิจการสาํรองปฏิบตังิาน

ไดท้นัทีเท่าระยะเวลาท่ีผูต้รวจสอบกิจการคน

เดมิคงเหลืออยู่  หรือจนกว่าจะมีการเลือกตัง้

ผูต้รวจสอบกิจการใหม ่ 

 

 

          ข้อ  102/1.  ข้ันตอนวิธีการรับ

สมัครและการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการประกาศขัน้ตอน

และวิธีการเลือกตัง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรให้

สมาชิกทราบก่อนวนัประชมุใหญ่และใหป้ระกาศ

รบัสมคัรบคุคลเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นผูต้รวจสอบ

กิจการก่อนวนัประชมุใหญ่และพจิารณาคดัเลือกผู้

ตรวจสอบกิจการท่ีมีคณุสมบตัิและไมมี่ลกัษณะ

ตอ้งหา้มตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

กาํหนด เพ่ือนาํเสนอช่ือผูท่ี้ผ่านการคดัเลือก

เสนอใหท่ี้ประชมุใหญ่เลือกตัง้โดยวิธีลบั โดย

ผูส้มคัรเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นผูต้รวจสอบ

กิจการตอ้งแสดงตนต่อท่ีประชุมใหญ่ดว้ย

และใหผู้ท่ี้ไดร้บัเลือกตัง้คะแนนสงูสดุเป็นผู้

ตรวจสอบกิจการ หากมีคะแนนเทา่กนัให้

ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี ้

ขาด ทัง้นี ้ใหผู้ท่ี้ไดร้บัเลือกตัง้ลาํดบัคะแนน

รองลงมาเป็นผูต้รวจสอบกิจการสาํรอง

จาํนวน  1  คน 

          กรณีมีผูต้รวจสอบกิจการคนใดพน้ 

จากตาํแหนง่ตามขอ้  103/1 (2) (3) (4) 

หรือ  (5)  ใหผู้ต้รวจสอบกิจการสาํรองเขา้ 

ปฏิบตัหินา้ท่ีไดท้นัทีเท่าระยะเวลาท่ีเหลืออยู่

ของผูซ้ึง่ตนแทน  หรือจนกว่าจะมีการเลือกตัง้

ผูต้รวจสอบกิจการใหม ่  

 

 

เพ่ือกาํหนดแนว

ทางการปฏิบตั ิ

การเลือกตัง้ 

ผูต้รวจสอบ

กิจการใหเ้ป็นไป 

ตามระเบียบ 

นายทะเบียน 

สหกรณฯ์   
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          ข้อ  103.   การดาํรงตาํแหน่งผู้ตรวจสอบ 

กิจการ  ผูต้รวจสอบกิจการอยูใ่นตาํแหนง่ไดมี้ 

กาํหนดเวลา  2  ปีทางบญัชีสหกรณ ์ ถา้เม่ือ

ครบกาํหนดเวลาแลว้ยงัไมมี่การเลือกตัง้

ผูต้รวจสอบกิจการคนใหม ่ ก็ใหผู้ต้รวจสอบ

กิจการคนเดิมปฏิบตัหินา้ท่ีไปพลางก่อน 

 

 

          ผูต้รวจสอบกิจการท่ีซึ่งออกไปนัน้ 

อาจไดร้บัเลือกตัง้ซ ํา้ได ้

 

 

 

 

 

 

 

          ข้อ  103.  การดาํรงตาํแหน่งผู้ 

ตรวจสอบกิจการ  ผูต้รวจสอบกิจการอยูใ่น 

ตาํแหนง่ไดมี้กาํหนดเวลา  2  ปีบญัชีสหกรณ ์

เม่ือครบกาํหนดเวลาแลว้ยงัไมมี่การเลือกตัง้ 

ผูต้รวจสอบกิจการคนใหม ่ ก็ใหผู้ต้รวจสอบ 

กิจการคนเดมิปฏิบตัหินา้ท่ีอยู่ตอ่ไปจนกวา่ท่ี 

ประชมุใหญ่มีมตเิลือกตัง้ผูต้รวจสอบกิจการ

คนใหม่ 

          ผูต้รวจสอบกิจการท่ีพน้จากตาํแหนง่

ตามวาระอาจจะไดร้บัเลือกตัง้จากท่ีประชมุ 

ใหญ่อีกได ้ แตต่อ้งไมเ่กินสองวาระตดิตอ่กนั  

          กรณีผูต้รวจสอบกิจการขาดจากการ 

เป็นผูต้รวจสอบกิจการก่อนครบวาระ  ให้

กาํหนดระเบียบวาระการประชมุใหญ่เพ่ือ 

เลือกตัง้ผูต้รวจสอบกิจการคนใหม ่ ในคราว 

ประชมุใหญ่ครัง้แรกหลงัจากผูต้รวจสอบ 

กิจการคนนัน้ขาดจากการเป็นผูต้รวจสอบ

กิจการ  และนบัวาระการดาํรงตาํแหนง่ของ

ผูแ้ทนตอ่เน่ืองจากผูท่ี้ตนมาดาํรงตาํแหนง่ 

 

 

 

 

 

 

เพ่ือกาํหนดการ

ดาํรงตาํแหนง่ผู้

ตรวจสอบกิจการให้

เป็นไปตามระเบียบ

นายทะเบียน

สหกรณฯ์ 
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          ข้อ 103/1. การพ้นจากตาํแหน่ง 

ผู้ตรวจสอบกิจการ  ผูต้รวจสอบกิจการ

ตอ้งพน้จากตาํแหนง่  เพราะเหตอุยา่งใด

อยา่งหนึ่ง  ดงัตอ่ไปนี ้

          (1)  ถึงคราวออกตามวาระ 

          (2)  ตาย 

          (3)  ลาออก  โดยแสดงเหตผุลเป็น 

หนงัสือย่ืนตอ่ประธานคณะผูต้รวจสอบ

กิจการ  หรือย่ืนตอ่คณะกรรมการดาํเนินการ

สหกรณแ์ลว้แตก่รณี 

 

          (4)  ท่ีประชมุใหญ่ของสหกรณล์งมติ 

ถอดถอนผูต้รวจสอบกิจการซึ่งเป็นบคุคล 

ธรรมดา  หรือนิติบคุคล  ออกจากตาํแหนง่ 

ทัง้คณะหรือรายบคุคล 

          (5)  นายทะเบียนสหกรณวิ์นิจฉยัวา่ 

ขาดคณุสมบตั ิ หรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตาม 

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณก์าํหนด 

 

 

 

 

          ข้อ  103/1.  การพ้นจากตาํแหน่ง 

ผู้ตรวจสอบกจิการ  ผูต้รวจสอบกิจการตอ้ง 

พน้จากตาํแหนง่เพราะเหตอุยา่งใดอยา่ง

หนึ่งดงัตอ่ไปนี ้

          (1)  พน้จากตาํแหนง่ตามวาระ 

          (2)  ตาย 

          (3)  ลาออก  โดยแสดงเหตผุลเป็น 

หนงัสือย่ืนตอ่ประธานคณะกรรมการ 

ดาํเนินการและใหมี้ผลวนัท่ีประชมุ

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณมี์มติ 

รบัทราบ 

          (4)  ท่ีประชมุใหญ่ของสหกรณล์ง 

มตถิอดถอนผูต้รวจสอบกิจการซึ่งเป็น

บคุคลธรรมดา  หรือนิตบิคุคล  ออกจาก

ตาํแหนง่ทัง้คณะหรือรายบคุคล 

          (5)  อธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ ์

วินิจฉยัวา่ขาดคณุสมบตั ิ หรือมีลกัษณะ

ตอ้งหา้มตามระเบียบนายทะเบียน

สหกรณก์าํหนด 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ือกาํหนดการพน้จาก

การเป็นผูต้รวจสอบ

กิจการใหเ้ป็นไปตาม

ระเบียบนายทะเบียน

สหกรณฯ์   
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          ข้อ  104.  อาํนาจหน้าทีข่อง 

ผู้ตรวจสอบกิจการ  ผูต้รวจสอบกิจการมี 

อาํนาจหนา้ท่ีตรวจสอบ  การดาํเนินงาน 

ทัง้ปวงของสหกรณซ์ึ่งรวมทัง้ในขอ้ตอ่ไปนี ้

คือ 

 

 

 

 

 

          (1)  ตรวจสอบเอกสาร  สรรพสมดุ 

บญัชี  ทะเบียนการเงิน  ตลอดจนทรพัยส์ิน 

และหนีส้ิน  ทัง้ปวงของสหกรณ ์ เพ่ือทราบ 

ฐานะและขอ้เท็จจรงิของสหกรณท่ี์เป็นอยู่

จรงิ 

          (2)  ตรวจสอบหลกัฐานและความ 

ถกูตอ้งของการดาํเนินธุรกิจแตล่ะประเภท

ของสหกรณ ์ เพ่ือประเมินผลและอาจใหข้อ้ 

แนะนาํแก่คณะกรรมการดาํเนินการ    

ผูจ้ดัการ และเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ ์ ทัง้ทาง

วิชาการ และทางปฏิบตัใินกิจการนัน้  ๆ 

 

          (3)  ตรวจสอบการจดัจา้งและแตง่ตัง้ 

เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ ์ ตลอดจนหนงัสือ 

สญัญาจา้งและหลกัประกนั     

          ข้อ  104.  อาํนาจหน้าทีข่อง 

ผู้ตรวจสอบกิจการ  ผูต้รวจสอบกิจการมี 

อาํนาจหนา้ท่ีตรวจสอบการดาํเนินงาน 

ทัง้ปวงของสหกรณ ์ทัง้ดา้นการปฏิบตังิาน 

เก่ียวกบัการเงิน การบญัชี และดา้นปฏิบตั ิ

การในการดาํเนินธุรกิจตามท่ีกาํหนดไวใ้น

ขอ้บงัคบัของสหกรณ ์ รวมทัง้การประเมิน 

ผลการควบคมุภายใน  การรกัษาความ

ปลอดภยัของขอ้มลูสารสนเทศของสหกรณ ์

และการตรวจสอบในเรื่องตา่ง ๆดงันี ้

          (1)  ตรวจสอบความถกูตอ้งของ 

การบนัทกึบญัชีเพ่ือใหเ้ป็นไปตามแบบ

และรายการท่ีนายทะเบียนสหกรณ์

กาํหนด 

 

          (2)  ประเมินความมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลการดาํเนินการของ 

คณะกรรมการดาํเนินการเพ่ือใหข้อ้สงัเกต 

และขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงการ 

บรหิารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ 

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบัและ 

ระเบียบของสหกรณ ์

          (3)  สอบทานระบบการปฏิบตังิาน 

ของสหกรณ ์ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณข์อ้บงัคบั

และระเบียบของสหกรณ ์ รวมทัง้คาํสั่ง

นายทะเบียนสหกรณ ์สาํนกังานสหกรณ ์

จงัหวดั สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ ์

กาํหนดใหต้อ้งปฏิบตั ิ  

เพ่ือใหห้นา้ท่ีของ 

ผูต้รวจสอบกิจการ 

สหกรณใ์หค้รบถว้น 

เป็นไปตามระเบียบ 

นายทะเบียนสหกรณฯ์ 
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          (4) ตรวจสอบการปฏิบตังิานตาม

แผนงาน  และการใชจ้า่ยเงินงบประมาณ 

รายจา่ยประจาํปีของสหกรณ ์

 

 

 

          (5)  ตดิตามผลการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการดาํเนินการ  เพ่ือพิจารณา

หาทางปรบัปรุง  แผนงาน  ขอ้บงัคบั 

ระเบียบ มต ิ ตลอดจนคาํสั่งตา่งๆ ของ

สหกรณ ์

 

          (6)  ตรวจสอบการปฏิบตัิตาม

กฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มต ิ และ

คาํสั่งของสหกรณ ์ หรือกิจการอ่ืน ๆ  เพ่ือให้

เกิดผลดีแก่การดาํเนินกิจการของสหกรณ ์

          การตรวจสอบกิจการและการ 

ดาํเนินงานของสหกรณ ์ ผูต้รวจสอบกิจการ 

ตอ้งปฏิบตังิานตามแนวปฏิบตักิารตรวจสอบ 

กิจการท่ีกรมตรวจบญัชีสหกรณก์าํหนด 

 

          (4)  ตรวจสอบและสอบทานระบบ 

การควบคมุ  ดแูลรกัษาทรพัยส์ินของ 

สหกรณ ์ วิเคราะหแ์ละประเมินความมี 

ประสิทธิภาพการใชท้รพัยส์ินของสหกรณ ์

เพ่ือใหก้ารใชท้รพัยส์ินเป็นไปอย่าง 

เหมาะสมและคุม้คา่ 

          (5)  ตรวจสอบและตดิตามการ 

ดาํเนินงานของสหกรณใ์นการพิจารณา 

แกไ้ข  ขอ้สงัเกตหรือขอ้บกพรอ่งเก่ียวกบั 

การดาํเนินงานท่ีไดร้บัแจง้จากสาํนกังาน 

สหกรณจ์งัหวดั  สาํนกังานตรวจบญัชี 

สหกรณ ์ หรือผูส้อบบญัชี 

เพ่ือใหห้นา้ท่ีของ 

ผูต้รวจสอบกิจการ 

สหกรณใ์หค้รบถว้น 

เป็นไปตามระเบียบ 

นายทะเบียนสหกรณฯ์ 
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          ข้อ  104/1.  การรายงานผลการ

ตรวจสอบ  ใหผู้ต้รวจสอบกิจการรายงาน

ผลการตรวจสอบประจาํเดือนและประจาํปี 

รวมทัง้ขอ้สงัเกตขอ้เสนอแนะเป็นลายลกัษณ ์

อกัษร  และเขา้รว่มประชมุเพ่ือแจง้ผลการ 

ตรวจสอบประจาํเดือนตอ่คณะกรรมการ 

ดาํเนินการในการประชมุประจาํเดือนคราว 

ถดัไป  และรายงานผลการตรวจสอบ

ประจาํปีตอ่ท่ีประชมุใหญ่ของสหกรณด์ว้ย 

 

          กรณีท่ีผูต้รวจสอบกิจการพบวา่มี 

เหตกุารณท่ี์อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ 

สมาชิกของสหกรณอ์ย่างรา้ยแรง  หรือ 

สหกรณมี์การปฏิบตัไิมเ่ป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ  คาํสั่ง  ประกาศหรือคาํแนะนาํของ 

ทางราชการ  รวมทัง้ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ 

ท่ีประชมุหรือคาํสั่งของสหกรณจ์นก่อใหเ้กิด 

ความเสียหายแก่สมาชิกและสหกรณอ์ยา่ง 

รา้ยแรง  ใหแ้จง้ผลการตรวจสอบตอ่คณะ 

กรรมการดาํเนินการทนัทีเพ่ือดาํเนินการ

แกไ้ข  และใหจ้ดัสง่สาํเนารายงานดงักลา่ว 

ตอ่สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ ์ และ 

สาํนกังานสหกรณจ์งัหวดัท่ีกาํกบัดแูลโดย 

เรว็ใหผู้ต้รวจสอบกิจการติดตามผลการแกไ้ข

ตามรายงานการตรวจสอบ  และสาํเนา

รายงานผลการแกไ้ขและผลการติดตามของ

ผูต้รวจสอบกิจการตอ่สาํนกังานตรวจบญัชี

สหกรณส์าํนกังานสหกรณจ์งัหวดัท่ีกาํกบั

ดแูล 

          ข้อ  104/1.  การรายงานผลการ 

ตรวจสอบ  ใหผู้ต้รวจสอบกิจการมีหนา้ท่ี 

รายงานผลการตรวจสอบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 

ประจาํเดือนและประจาํปี  เพ่ือสรุปผลการ 

ตรวจสอบรวมทัง้ขอ้สงัเกตขอ้เสนอแนะท่ีเป็น

ประโยชน ์ และเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการ 

ดาํเนินการเพ่ือแจง้ผลการตรวจสอบประจาํ 

เดือนท่ีผ่านมา  เขา้รว่มประชมุใหญ่เพ่ือ

รายงานผลการตรวจสอบประจาํปีเสนอ

ตอ่ท่ีประชมุใหญ่ของสหกรณด์ว้ย 

          กรณีพบว่ามีเหตกุารณท่ี์อาจก่อให ้

เกิดความเสียหายแก่สหกรณห์รือสมาชิก 

หรือสหกรณมี์การปฏิบตัไิมเ่ป็นไปตาม 

กฎหมายระเบียบ  คาํสั่งประกาศหรือ 

คาํแนะนาํของทางราชการ  รวมทัง้ 

ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มตท่ีิประชมุหรือคาํสั่ง 

ของสหกรณท่ี์อาจจะก่อใหเ้กิดความ 

เสียหายแก่สมาชิกหรือสหกรณอ์ยา่ง 

รา้ยแรง  ใหแ้จง้ผลการตรวจสอบกิจการ

ตอ่คณะกรรมการดาํเนินการทนัทีเพ่ือ

ดาํเนินการแกไ้ข  และใหจ้ดัสง่สาํเนา

รายงานดงักลา่วตอ่สาํนกังานตรวจบญัชี

สหกรณ ์และสาํนกังานสหกรณจ์งัหวดัโดยเร็ว 

 

          ใหผู้ต้รวจสอบกิจการติดตามผลการ 

ดาํเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่อง  ขอ้สงัเกต 

และใหร้ายงานผลการตดิตามการแกไ้ข 

ขอ้บกพรอ่ง  ขอ้สงัเกตของสหกรณไ์วใ้น 

รายงานผลการตรวจสอบกิจการดว้ย 

เพ่ือใหผู้ต้รวจสอบ 

กิจการรายงานผลการ 

ตรวจสอบกิจการให ้

ครบถว้นเป็นไปตาม 

ระเบียบนายทะเบียน 

สหกรณฯ์  
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          ข้อ  105.  ความรับผิดของ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ  กรณีผูต้รวจสอบ

กิจการปฏิบตัหิรือละเวน้การปฏิบตัิตาม

อาํนาจหนา้ท่ีหรือประพฤตผิิดจรยิธรรมใน

การปฏิบตังิานจนเป็นเหตใุหส้หกรณไ์ดร้บั

ความเสียหาย  ผูต้รวจสอบกิจการตอ้ง

รบัผิดชอบชดใชค้า่เสียหายใหแ้ก่สหกรณ ์ 

หรือหากตรวจพบขอ้บกพรอ่งของสหกรณ ์ 

ตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการทราบ

โดยเร็ว  ผูต้รวจสอบกิจการตอ้งรบัผิดชอบ

ชดใชค้า่เสียหายอนัจะเกิดแก่สหกรณด์ว้ย

เหตไุมแ่จง้นัน้ 

          การพิจารณาความรบัผิดของ 

ผูต้รวจสอบกิจการใหเ้ป็นไปตามมตท่ีิ

ประชมุใหญ่ 

 

          ข้อ  105.  ความรับผิดของ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ  กรณีผูต้รวจสอบ

กิจการปฏิบตัหิรือละเวน้การปฏิบตัิตาม 

อาํนาจหนา้ท่ี  หรือประพฤติผิดจรยิธรรม

ในการปฏิบตังิานจนเป็นเหตใุหส้หกรณ์

ไดร้บัความเสียหาย  ผูต้รวจสอบกิจการ

ตอ้งรบัผิดชอบชดใชค้า่เสียหายใหแ้ก่

สหกรณห์รือหากตรวจพบขอ้บกพรอ่งของ

สหกรณต์อ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการดาํเนิน 

การทราบโดยเรว็  และผูต้รวจสอบกิจการ

ตอ้งรบัผิดชอบชดใชค้า่เสียหายอนัจะเกิด

แก่สหกรณด์ว้ยเหตไุมแ่จง้นัน้ 

          การพิจารณาความรบัผิดของ 

ผูต้รวจสอบกิจการใหเ้ป็นไปตามมตขิอง 

ท่ีประชมุใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                 

 

เพ่ือเป็นการกาํหนด 

ขอบเขตความรบัผิด 

ของผูต้รวจสอบกิจการ 

ตามระเบียบ 

นายทะเบียนสหกรณฯ์ 

ขอ้ 24  
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-ไม่ม-ี           ข้อ  105/1.  สหกรณม์ีหน้าทีต่่อ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ  ดังนี ้

          (1)  อาํนวยความสะดวก  ใหค้วาม 

รว่มมือแก่ผูต้รวจสอบกิจการ  ในการให้

คาํชีแ้จงตอบขอ้ซกัถามตา่ง ๆ  พรอ้มทัง้

จดัเตรียมขอ้มลู  เอกสารหลกัฐาน

ประกอบการบนัทึกบญัชีของสหกรณเ์พ่ือ

ประโยชนใ์นการตรวจสอบกิจการ                 

          (2)  กาํหนดระเบียบวาระการ 

ประชมุใหผู้ต้รวจสอบกิจการรายงานผล

การตรวจสอบกิจการประจาํเดือนและ 

จดัทาํหนงัสือเชิญใหผู้ต้รวจสอบกิจการ

เขา้รว่มการประชมุคณะกรรมการ

ดาํเนินการสหกรณท์กุครัง้ 

          (3)  พิจารณาปฏิบตัติามขอ้สงัเกต 

และขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบกิจการ 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินกิจการของสหกรณ์

เป็นไปโดยถกูตอ้งตามกฎหมาย  ระเบียบ  

และขอ้บงัคบัของสหกรณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ่ือใหส้หกรณมี์หนา้ท่ี

ปฏิบตัติอ่ผูต้รวจสอบ

กิจการตามระเบียบนาย

ทะเบียนสหกรณฯ์  
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วาระที ่ 4 

เร่ือง  อืน่  ๆ 

 4.1  นายปรีชา  เฮงสมบรูณ ์ สมาชิกเลขทะเบียน  17  ขา้ราชการบาํนาญ  สอบถามว่าจากการ 

ประชมุใหญ่สามญั  ประจาํปี  2563  เม่ือวนัท่ี  28  พฤศจิกายน  2563  ไดข้อใหด้าํเนินการทาํแบบสอบถาม

เก่ียวกบัรูปแบบการเลือกตัง้กรรมการดาํเนินการว่าไดจ้ดัทาํหรือไม ่ ถา้ไดท้าํแลว้ผลเป็นประการใด  เน่ืองจาก

ไมไ่ดร้บัแบบสอบถามดงักลา่ว  ซึ่งเห็นวา่การเลือกตัง้ในรูปแบบของการกาํหนดวา่ตอ้งมีกรรมการหนว่ยสรรหา

ละ  1  ท่าน  ท่ีปฏิบตัิอยู่นัน้ไม่มีความเป็นธรรมสาํหรบัหน่วยสรรหาท่ีมีสมาชิกเป็นจาํนวนมาก  เน่ืองจากเห็น

วา่หนว่ยสรรหาท่ีมีจาํนวนสมาชิกมากก็ควรมีจาํนวนกรรมการมากกวา่  1  ทา่น 

      นางประภัสสร  นิยม  ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  ชีแ้จงว่าในปีท่ีผ่านมาได้

ดาํเนินการทาํแบบสอบถามในรูปแบบของ  Google  form  ซึ่งไดมี้คาํถามเก่ียวกบัรูปแบบของการเลือกตัง้  อยู่

ในแบบสอบถามนี ้  โดยสมาชิกท่ีไดเ้ข้ามาดาํเนินการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับเร่ืองนีร้ ้อยละ  69.3  มี

ความเห็นใหมี้การเลือกตัง้กรรมการในรูปแบบเดมิ  (โควตา้)  ดงัรายละเอียดแนบทา้ย  

 มตท่ีิประชมุ    เห็นชอบใหค้ณะกรรมการดาํเนินการชดุใหมท่าํแบบสอบถามเก่ียวกบัการเลือกตัง้

กรรมการดาํเนินการ  สง่ถึงสมาชิกทกุทา่น 

 4.2  นายชาญเลขา  กลุละวณิชย ์ สมาชิกเลขทะเบียน  2112  สสจ.ฉช.  แสดงความคดิเห็นดงันี ้

        1)  กลา่วช่ืนชมการจดัการประชมุใหญ่สามญั  ประจาํปี  2564  ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาด

ของโรคโควิด 19  วา่มีมาตรการท่ีดีมาก 

        2)  การยา้ยสาํนกังานสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา  จาํกดั  ออกจาก 

สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา  อาจทาํใหใ้ชง้บประมาณท่ีมากโดยไมจ่าํเป็น  จงึอยากใหท้บทวนใน

เร่ืองนี ้

        3)  การลงมติอนมุตัเิก่ียวกบัการตัง้งบประมาณคา่ใชจ้า่ยใหค้วามเห็นว่าควรมีสมาชิกเขา้รว่ม

ประชมุมากกว่านี ้

        4)  การเตรียมความพรอ้มเก่ียวกบัสมาชิกสหกรณฯ์  ท่ีจะตอ้งยา้ยไปสงักดัของทอ้งถ่ิน 

        5)  สาํหรบัการเลือกตัง้กรรมการดาํเนินการ  ในแบบโควตา้ท่ีปฏิบตัอิยูเ่ห็นควรปรบัเปล่ียนเป็น

สมาชิกทา่นใดสนใจก็สามารถสมคัรไดท้กุคน 

        6)  การใหบ้รกิารสินเช่ือแก่สมาชิก  เช่นเงินกูป้ระเภทใดท่ีมีสมาชิกสนใจในการใชบ้รกิารมาก 

อาจจะลดดอกเบีย้เงินกูล้งเพ่ือเป็นการชว่ยเหลือสมาชิก  

 มตท่ีิประชมุ    รบัทราบ 
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 4.3  นายสมบตั ิ ทั่งทอง  สมาชิกเลขทะเบียน  770  สสจ.ฉช.  แสดงความคิดเห็นดงันี ้

        1)  การเลือกตัง้กรรมการดาํเนินการ  ในแบบโควตาควรปรบัเปล่ียนเป็นควรเปล่ียนเป็นระบบทีม 

        2)  การทบทวนการจดัสวสัดกิารตา่ง  ๆ  ใหก้บัสมาชิก 

        3)  การเพิ่มขึน้ของกาํไรจากการบรหิารงานเม่ือเทียบกบัปีก่อนถือว่ายงัไมม่ากพอควร  ฝาก 

ใหค้ณะกรรมการชดุใหม ่ หาวิธีเพิ่มกาํไรใหส้มดลุกบัทนุดาํเนินงานของสหกรณฯ์ 

        4)  การสง่เสรมิการออมของสมาชิกซึ่งเป็นภารกิจหลกัปรากฏวา่ในปีท่ีผา่นมาสมาชิกท่ีฝากเงิน

กบัสหกรณฯ์  ยงัมีจาํนวนท่ีไมส่งูนกั  จงึฝากใหค้ณะกรรมการชดุใหมพ่ิจารณาการดาํเนินการท่ีจะทาํให ้

สมาชิกสนใจท่ีจะฝากเงินกบัสหกรณฯ์  เพิ่มขึน้      

 มตท่ีิประชมุ    รบัทราบ 

 4.4  นายกสิวฒัน ์ ศรีประดิษฐ์  สมาชิกเลขทะเบียน  966  สสจ.ฉช.  ใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัการ 

ซือ้อาคารสาํนกังานจดัตัง้สาํนกังานสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา  จาํกดั  วา่จากท่ีไดเ้คย 

เป็นประธานกรรมการ  ก็เห็นวา่สหกรณฯ์  ควรมีอาคารสาํนกังานเป็นของสหกรณฯ์  เองเน่ืองจากอาคารของ 

สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ท่ีใชอ้ยู่ก็เป็นอาคารเก่าซึ่งอีกไมก่ี่ปีคงทรุดโทรม 

 มตท่ีิประชมุ    รบัทราบ 

 4.5  นายอมรมิตร  เขียวขาํ  สมาชิกเลขทะเบียน  1986  สสอ.พนมสารคาม  ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการ 

ลงมตอินมุตังิบประมาณรายจา่ยวา่เป็นหนา้ท่ีของสมาชิกทกุคนท่ีเขา้รว่มประชมุในวนันี ้ ถึงแมว้า่จะมีสมาชิก 

เขา้รว่มประชมุในจาํนวนท่ีไมม่ากเทา่ไหร ่ แตถ่า้ครบองคป์ระชมุก็สามารถลงมตไิด ้

 มตท่ีิประชมุ    รบัทราบ 

 4.6  นายพีรกิจ  ไกยวงศ ์ สมาชิกเลขทะเบียน  2  ขา้ราชการบาํนาญ  ใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการลงมติ

อนมุตังิบประมาณรายจา่ยสาํหรบัปีการเงิน  2565  วา่เป็นหนา้ท่ีของสมาชิกทกุคนท่ีเขา้รว่มประชมุในวนันีใ้น 

การลงมต ิ 

 มตท่ีิประชมุ    เห็นชอบ 

 4.7  นายสมชาย  ผยุวนัดี  สมาชิกเลขทะเบียน  3055  สสจ.ฉช.  เสนอดงันี ้

        1)  ควรตัง้เง่ือนไขวา่สมาชิกผูกู้ท้กุคนตอ้งทาํฌาปนกิจเพ่ือเป็นหลกัประกนัใหก้บัผูค้ ํา้ประกนั 

        2)  การใหส้วสัดกิารสมาชิกท่ีเกษียณอายรุาชการตามอายกุารเป็นสมาชิกสหกรณฯ์   

 นายสรุตัน ์ ธวชัสานนท ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์ ตอบขอ้เสนอในขอ้ท่ี  1  วา่ตามกฎหมาย

ไมส่ามารถตัง้เง่ือนไขการทาํฌาปนกิจดงักล่าวไดเ้น่ืองจาก  เน่ืองจากการทาํฌาปนกิจตอ้งทาํดว้ยความ 

สมคัรใจ  อีกทัง้การคํา้ประกนักนัระหวา่งสมาชิกก็เป็นความสมคัรใจและเป็นการยอมรบัความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้ 

 นายเทอดศกัดิ ์ แพทยป์ระสิทธ์ิ  ประธานกรรมการ  ตอบขอ้เสนอในขอ้ท่ี  2  วา่  คณะกรรมการจะรบั

ไวเ้พ่ือพิจารณา 

 มตท่ีิประชมุ    รบัทราบ 
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วาระที ่ 5 

เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ  ประจาํปี  2564 

 ประธานฯ  ไดม้อบหมายให ้ นายมนตรี  คชวงษ ์ ตาํแหน่งเลขานกุาร  สรุปรายงานการประชมุใหญ่

สามญัประจาํปี  2564  ใหท่ี้ประชมุทราบ  ตัง้แตว่าระท่ี  1  ถึงวาระท่ี  4  และเปิดโอกาสใหส้มาชิกซกัถาม  จะ

เพิ่มขอ้ความใดอีกหรือไม ่ จากนัน้ขอใหท่ี้ประชมุพิจารณารบัรอง 

 มตท่ีิประชมุ    มีมตริบัรองการประชมุใหญ่สามญั  ประจาํปี  2564  วนัท่ี  21  พฤศจิกายน  2564  และ

แตง่ตัง้ผูต้รวจสอบการจดบนัทกึรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจาํปีของสหกรณ ์ จาํนวน  1-3  คน  และให้

จดบนัทึกรายงานการประชมุใหญ่ใหเ้รียบรอ้ย  ภายใน  30  วนั  ดงันี ้

   1.  นายมนตรี คชวงษ ์  เลขานกุาร 

   2.  นางภสัสรา ทองดี  สมาชิกอาํเภอบางนํา้เปรีย้ว 

   3.  นายไชยา นพโสภณ สมาชิกอาํเภอทา่ตะเกียบ 

เลิกประชมุเวลา  12.00  น. 
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เอกสารแนบทา้ย                                                การใชท้นุสวสัดิการหรือการสงเคราะหส์มาชิกและครอบครวั 

ลาํดบั สมาชิก จาํนวนเงินท่ีสงเคราะห ์

 เก่ียวกบัการศพ  

1. บดิา น.ส.ออ้ยทิพย ์ อนกุลูวรรธกะ No.252 2,500 

2. บดิา นางอารยิา  พดัชา No.2426 2,500 

3. บดิา น.ส.สชุาดา  เจือพานิช No.1138 2,000 

4. บดิา นางวนิดา  เจือพานิช No.1139 2,500 

5. บดิา น.ส.พทัธมน  เรืองเอ่ียม No.3072 2,500 

6. บดิา น.ส.เรไร  มงคลพนัธ ์ No.479 2,500 

7. บตุร นายอาํพล  เนตรศรี No.230 2,500 

8. สามี นางเจนจิรา  เนตรศรี No.2854 2,000 

9. มารดา นางศภุรดา  เทศมงคล No.1056 2,500 

10. มารดา นางโสลดัดา  ศฤงชยัธวชั No.1570 2,500 

11. บดิา นายมงคลชยั  มั่งมี No.1661 2,500 

12. ภรรยา นายวรรณลอย  พุม่เจรญิ No.492 2,500 

13. สามี นางบงัอร  มั่งมี No.607 2,000 

14. บดิา นางภาวิณี  ฤทธ์ิวิชยั No.1465 2,500 

15. มารดา นางกิตมิา  อินทรวิเชียร No.2388 2,500 

16. มารดา น.ส.วนัวิสา  ดาํรมิุง่กิจ No.1768 2,500 

17. บดิา นายมนญู  อ๋องตั๋ว No.1666 500 

18. บดิา น.ส.วลยัภรณ ์ คงเจรญิ No.941 2,500 

19. มารดา น.ส.นนัทพร  อทุารส No.2611 2,500 

20. มารดา น.ส.ชลภชั  สขุสวสัดิ ์ No.2982 2,500 

21. มารดา นายประภสัสร  ลีวะราปกรณ ์ No.2106 2,500 

22. บดิา นายประจกัษ ์ ละมั่งทอง No.1270 2,500 

23. บดิา นางศภุรดา  เทศมงคล No.1056 2,500 

24. มารดา นางภรภทัร  พชัระกลุ No.1058 2,500 

25. บดิา น.ส.ธญัญา  ศภุมาศ No.1574 2,500 

26. บตุร นายสายชล  เข็มจรุญ No.863 2,500 

27. มารดา นายวรเชษฐ์  เวชมงคลกร No.2017 2,500 
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ลาํดบั สมาชิก จาํนวนเงินท่ีสงเคราะห ์

 เก่ียวกบัการศพ  (ตอ่)  

28. บดิา น.ส.บรรจง  นพฤทธ์ิ No.2790 2,500 

29. สามี นางเจรญิศรี  ย่ิงยง No.1031 2,500 

30. มารดา นางงามช่ืน  อินเจรญิ No.641 500 

31. บดิา นางทศันีย ์ สถิตสมิทธ ์ No.336 2,500 

32. บดิา น.ส.นิภาวรรณ  ศรีณรงค ์ No.1957 2,500 

33. บดิา นางสภุาภรณ ์ กิมทอง No.438 2,500 

34. มารดา น.ส.สพุตัรา  วรรณศริิ No.620 2,500 

35. มารดา นางสมปรารถนา  ทิพกานนท ์ No.2094 2,500 

36. สามี นางจฑุารตัน ์ จิราพงษ ์ No.1676 2,500 

37. มารดา นางชนนัธร  เสียงลํา้ No.839 2,500 

38. บดิา นางสมทรง  มสุะนะ No.1769 2,500 

39. มารดา นางสวุลี  วิริยะอตัตสมบตั ิ No.2286 2,500 

40. บดิา น.ส.ชตุมิา  หมั่นคง No.3177 2,500 

41. บดิา นายยทุธนา  แสงสวุรรณ No.1019 2,000 

42. มารดา นางยศยา  บญุพลตระกลู No.398 2,500 

43. มารดา นายเลิศชาย  เลิศวฒุิ No.1608 2,500 

44. มารดา น.ส.เบญจา  น่ิมนวล No.1629 2,500 

45. บดิา น.ส.อจัฉรา  ทองสนธิ No.1699 2,500 

46. บดิา น.ส.พรลภสั  คาํภาวงษ ์ No.739 2,500 

47. มารดา นางวิไลวรรณ  แสงวฒันากลุ No.1121 2,500 

48.  นางนิตยา  นิ่มนวล No.112 50,000 

49. สามี นางบงัอร  พงศป์ระสิทธ์ิ No.428 2,500 

50. มารดา น.ส.รดัเกลา้  ศกัดกิลุ No.2486 2,500 

51. บดิา นางสาํรวย  เจรญิสขุ No.1292 2,500 

52. มารดา น.ส.ก่ิงแกว้  บญุสวุรรณ ์ No.1091 2,500 

53. มารดา น.ส.อรุณรตัน ์ เครือเนตร No.1852 2,500 

54. บดิา น.ส.ทดัดาว  อิทธิยาภรณ ์ No.2107 2,500 

55. มารดา นางกลัยา  ถาวรวงศ ์ No.8 2,500 
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ลาํดบั สมาชิก จาํนวนเงินท่ีสงเคราะห ์

 เก่ียวกบัการศพ  (ตอ่)  

56. มารดา น.ส.สาวิตรี  สงคราม No.2190 2,500 

  รวม  181,500 

 เก่ียวกบัการมงคลสมรส  

1. นางสนุิษา  ตน้สวุรรณ No.2709 1,000 

2. น.ส.ประภาภรณ ์ วรวิสนัต ์ No.2138 1,000 

3. น.ส.พรนารา  ตน้สวุรรณ No.2710 1,000 

4. น.ส.กรรณิกา  มทุะสิน No.1855 1,000 

5. น.ส.พฒันี  จินาพนัธุ ์ No.2878 1,000 

6. นางจิราพร  ประสาตร ์ No.2639 1,000 

7. น.ส.นาตาชา  มหาอตุม ์ No.3126 1,000 

8. น.ส.ปิยนาฏ  นพรตัน ์ No.2446 1,000 

9. น.ส.ภทัรภร  บญุราศี No.2890 1,000 

10. น.ส.รุง่นภา  คชวรรณ No.2482 1,000 

11. น.ส.เหมือนฝัน  ตนัเจรญิ No.2991 1,000 

12. น.ส.จิรภา  สายสินธุ ์ No.3163 1,000 

13. น.ส.ฤชวีุ  แซม่ั่น No.1662 1,000 

14. นายอนสุรณ ์ พทุธนิยม No.2078 1,000 

15. น.ส.สกุญัญา  คณาวงค ์ No.3073 1,000 

16. น.ส.ผกาพรรณ  เกษณีย ์ No.2629 1,000 

17. นางเบญจมาภรณ ์ รตันารกัษ ์ No.2341 1,000 

18. นายสรุชาต ิ ดีรศัมี No.1741 1,000 

19. น.ส.อรวรรณ  ละหอ้ย No.2798 1,000 

20. น.ส.นิภาพรรณ  จนัภรู ิ No.2341 1,000 

21. น.ส.ธณาขวญั  เรืองเกษม No.3263 1,000 

22. น.ส.สรุีรตัน ์ คาํพิพจน ์ No.2949 1,000 

23. น.ส.กาญจนา  ไชยบบุผา No.2265 1,000 

24. น.ส.จฑุามาศ  เจรญิสขุ No.2928 1,000 

  รวม  24,000 
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ลาํดบั สมาชิก จาํนวนเงินท่ีสงเคราะห ์

 เก่ียวกบัการรบัขวญัทายาทใหม ่  

1. นางสนุิษา  ตน้สวุรรณ No.2709 1,000 

2. น.ส.ประภาภรณ ์ วรวิสนัต ์ No.2138 1,000 

3. น.ส.ปาลิตา  คุม้ยา No.2950 1,000 

4. น.ส.กรรณิกา  มทุะสิน No.1855 1,000 

5. น.ส.ศิรนิภา  ตนัวฒันกลุ No.2460 1,000 

6. น.ส.ธยาดา  ยะประเสรฐิ No.2461 1,000 

7. น.ส.กษมา  จนัทวงษ ์ No.2598 1,000 

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

9. น.ส.หรรษา  ตุน่สาํอาง No.2296 1,000 

10. น.ส.วนิดา  คลอ้ลมยั  (บตุรแฝด) No.2510 2,000 

11. น.ส.ชวิศา  ศรีแจง้ No.2642 1,000 

12. นายสิทธิชยั  ส่ือประเสรฐิสิทธ์ิ No.1733 1,000 

13. น.ส.ภาคินี  อินรตัน ์ No.2578 1,000 

14. น.ส.ชลธิชา  โอนออ่น No.2253 1,000 

15. น.ส.อาภรณ ์ ทองนอก No.2300 1,000 

16. น.ส.องัคณา  ดว้งเงิน No.3012 1,000 

17. น.ส.ศศธิร  กาญจนพรชยั No.2916 1,000 

18. น.ส.พรภินนัท ์ โชตธินพิสิทธ์ิ No.1947 1,000 

19. น.ส.อรสิรา  อินเจรญิ No.2943 1,000 

20. นายอนสุรณ ์ พทุธนิยม No.2078 1,000 

21. น.ส.กญัญรตัน ์ ชะลอรกัษ ์ No.2170 1,000 

22. น.ส.ผกาพรรณ  เกษณีย ์ No.2629 1,000 

23. น.ส.เมตตา  ธปูเรือง No.2199 1,000 

24. น.ส.พรทิพย ์ สมัฤทธ์ิ No.2127 1,000 

25. น.ส.วิจิตรา  พงษส์รุะ No.2879 1,000 

26. น.ส.วรรณนิษา  สีโยธา No.3116 1,000 

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

28. น.ส.นิภาพรรณ  จนัภรู ิ No.3265 1,000 
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ลาํดบั สมาชิก จาํนวนเงินท่ีสงเคราะห ์

 เก่ียวกบัการรบัขวญัทายาทใหม ่  

29. น.ส.สิรลิกัษณ ์ วงศอิ์นทร ์ No.2757 1,000 

30. นายมงคลชยั  มั่งมี No.1661 1,000 

31. นายดลิกพฒัน ์ สขุบาํรุงทรพัย ์ No.2897 1,000 

32. น.ส.กรรณิการ ์ ซาอรุมัย ์ No.1984 1,000 

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

34. น.ส.กาญจนา  ไชยบบุผา No.2265 1,000 

35. นายศรีรตัน ์ จิตสาํราญ No.3229 1,000 

36. น.ส.จฑุามาศ  เจรญิสขุ No.2928 1,000 

  รวม  37,000 

 เก่ียวกบัสมาชิกผูเ้ป็นโสด  

1. น.ส.วรีภรณ ์ แซเ่ฮง้  (50  ปี,  55  ปี) No.656 2,000 

2. น.ส.ออ้ยทิพย ์ อนกุลูวรรธกะ No.252 1,000 

3. น.ส.จรุงทิพย ์ พิพิธจนัทร ์ No.100 1,000 

4. น.ส.อจัฉรานี  สงัสะนะ No.109 1,000 

5. น.ส.ปรียา  อน้อารี No.787 1,000 

6. น.ส.เรไร  มงคลพนัธ ์ No.479 1,000 

7. น.ส.นิตยา  วนะภตูิ No.955 1,000 

8. น.ส.สาํราญ  สทา้นไผท  (50  ปี,  55  ปี) No.1611 2,000 

9. น.ส.ยพุิน  หงษว์ะชิน  (50  ปี,  55  ปี) No.113 2,000 

10. น.ส.พชัรภรณ ์ ฝางริต No.913 1,000 

11. น.ส.เสาวนีย ์ ยะคะเสม  (50  ปี,  55  ปี) No.1097 2,000 

12. น.ส.ก่ิงแกว้  บญุสวุรรณ ์ No.1091 1,000 

13. น.ส.นฤมล  พงษส์วุรรณ No.690 1,000 

14. นายฐิตนนท ์ ธนวิทยเ์พ็ญ No.736 1,000 

  รวม  18,000 
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ลาํดบั สมาชิก จาํนวนเงินท่ีสงเคราะห ์

 เก่ียวกบัวนัคลา้ยวนัเกิด    

1. นางนิตยา  นิ่มนวล No.112 1,000 

2. นายบญุลือ  บญุศริ ิ No.174 1,000 

3. นางสพุาณี  รตันมณี No.86 1,000 

4. นายพิทกัษ ์ เพียรพิทกัษ ์ No.149 1,000 

5. นายพีรกิจ  ไกยวงศ ์ (อายคุรบ  70  ปี,  80  ปี) No.2 2,000 

6. นายชวน  ก่ิมโสม  (อายคุรบ  70  ปี,  80  ปี) No.1513 2,000 

7. นายปรีชา  ทองสีเขม้ No.1832 1,000 

8. นางสวุรรณา  ขณัฑวิบลูย ์ No.5 1,000 

9. นายโกเมศ  ตณัฑิกลุ No.1266 1,000 

10. นางเรณ ู ธรรมสถิต No.1831 1,000 

11. นางณฏัฐพร  ชนะพนัธ ์ No.890 1,000 

12. นางพวงเพ็ญ  ถนอมจิตร  (อายคุรบ  70  ปี,  80  ปี) No.518 2,000 

13. นางวินิตา เกตจุินดา No.1746 1,000 

14. นายนิต ิ สินธารา No.2080 1,000 

15. นายมานิต  เจรญิรตัน ์ No.1531 1,000 

16. นพ.ชอบ  ดีย่ิง  (อายคุรบ  70  ปี,  80  ปี) No.1 2,000 

17. นางอไุรวรรณ  รตัโนภาส No.31 1,000 

18. นางกรรณิกา  ไกยวงศ ์ No.216 1,000 

19. น.ส.ภชัรีย ์ พุม่จนัทน ์ No.322 1,000 

  รวม  23,000 

 เก่ียวกบัเย่ียมสมาชิกกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล  

1. นางกลุฉตัร  พลูเพิ่ม No.1702 1,000 

2. นางอาภรณ ์ วงษภ์าษ No.281 1,000 

3. นางรตมิา  ขาวทอง No.207 1,000 

4. น.ส.นนัทวรรณ  ปรกึษาชีพ No.2008 1,000 

5. นางจฑุามาศ  นยันป์พร No.1425 1,000 

6. นางควรพิศวลัย ์ เมืองมสุิก No.2516 1,000 

7. น.ส.สวิุมล  ยอดทรพัย ์ No.2920 1,000 
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ลาํดบั สมาชิก จาํนวนเงินท่ีสงเคราะห ์

 เก่ียวกบัเย่ียมสมาชิกกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล  (ตอ่)  

8. นายณฐัพล  ขาํสาํอาง No.209 1,000 

9. นางอภสัสร  แสงอรุณ No.1865 1,000 

10. น.ส.วราวลั  จนัทกลดั No.122 1,000 

11. นายภาณวุฒัน ์ เกตแุพร No.2999 1,000 

12. นางประไพ  เข็มเฉลิม No.688 1,000 

13. นางจาํเรียง  เรียมศรี No.729 1,000 

14. นางชลธิชา  ทองอยู่ No.7 1,000 

15. น.ส.ปัทมพร  พลบัสวสัดิ ์ No.2038 1,000 

16. น.ส.กลัยารตัน ์ รอดแกว้ No.2636 1,000 

17. น.ส.จิรภา  แมน้เจรญิ No.2079 1,000 

18. นางทศันีย ์ สถิตสมิทธ ์ No.336 1,000 

19. น.ส.อญัชลี  เธียรธาํรงกลุ No.2457 1,000 

20. นายเบญจพล  สวุรรณะ No.1039 1,000 

21. นายศรราม  เรืองฤทธ์ิ No.3234 1,000 

22. นางอารีย ์ ดษุฎีฤทธิชยั No.768 1,000 

23. นางวีรานนัท ์ ศลิประเสรฐิ No.1502 1,000 

24. น.ส.พชัราภรณ ์ คชาโภชน ์ No.2714 1,000 

25. น.ส.ฐิตริตัน ์ โสธรเจรญิสินธุ ์ No.831 1,000 

26. น.ส.พิมพรรณ  มาลยั No.1792 1,000 

27. น.ส.ณฏัฐ์ชพชัร ์ ปัญญาเลิศ No.2957 1,000 

28. น.ส.สวุภรณ ์ หลงเจรญิ No.3251 1,000 

29. น.ส.องัคณา  คุม้เกียรติ No.2704 1,000 

30. น.ส.กญัญารตัน ์ อนัไกรฤทธ์ิ No.2573 1,000 

31. น.ส.พทัธมน  เรืองเอ่ียม No.3072 1,000 

32. นางอธิมาศ  ศลิป์ประดษิฐ์ No.3251 1,000 

33. นางพิมพล์ภสั  ฟักชา่ง No.2725 1,000 

34. น.ส.ไอรดา  แกว้คาํ No.2906 1,000 

35. น.ส.จินดา  แรตเจรญิ No.2407 1,000 
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ลาํดบั สมาชิก จาํนวนเงินท่ีสงเคราะห ์

 เก่ียวกบัเย่ียมสมาชิกกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล  (ตอ่)  

36. น.ส.วรรณา  ดาํเกลีย้ง No.2587 1,000 

37. นางลภสัรดา  สขุบาํรุงศลิป์ No.2815 1,000 

38. นางวิภา  เจรญิสินรุง่เรือง   No.857 1,000 

39. น.ส.จรยิา  ศรีสวุรรณ ์ No.496 1,000 

40. น.ส.สกุญัญา  ดาํหมดั No.2698 1,000 

41. นางสาํรวย  เจรญิสขุ No.1292 1,000 

42. นางธญัสินี  อาสนไพบลูย ์ No.2954 1,000 

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

44. น.ส.วาสนา  มะซอ No.2903 1,000 

45. น.ส.ก่ิงแกว้  บญุสวุรรณ ์ No.1091 1,000 

46. นางวรลกัษณ ์ ภรูนิทรพ์ฒัน ์ No.1074 1,000 

47. นางวราภรณ ์ มะตมิ ุ No.1175 1,000 

48. นางสดุารตัน ์ ป่ินปรีชาชยั No.2371 1,000 

49. น.ส.กมลวรรณ  ศรีเกษม No.2941 1,000 

50. น.ส.ธญัจิราภสัสร ์ นาป่า No.2994 1,000 

51. นางสภุาพ  จนัทรเ์ทียม No.3312 1,000 

52. น.ส.ไวยะดา  เกตแุพร No.2998 1,000 

53. น.ส.พิมลพร  บรสิทุธิพนัธุ ์ No.3206 1,000 

54. น.ส.สรุีรตัน ์ จกัรพนัธ ์ No.2099 1,000 

55. น.ส.สมพร  วชัระคุม้ครอง No.2759 1,000 

56. น.ส.สพุิชญร์ดา  คาํบอนพิทกัษ ์ No.2764 1,000 

57. นายกิตตพิงษ ์ บญุมาเลิศ No.3268 1,000 

58. น.ส.จฑุามาศ  เจรญิสขุ No.2928 1,000 

59. น.ส.สรีุวลัย ์ เกิดแกว้ No.1966 1,000 

60. น.ส.ลดัดา  มฮูาํหมดัสะมนั No.2860 1,000 

61. นางสกุญัญา  เพีย้นศรี No.1294 1,000 

  รวม  61,000 
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สรุปแบบประเมินความพงึพอใจสมาชิกสหกรณป์ระจาํปี 2564 

จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม  430  คน คิดเป็นรอ้ยละ  21.25  ของสมาชิกทัง้หมด 

ข้อมูลท่ัวไป จาํนวน ร้อยละ 

1.  เพศ หญิง 383 89.1 

 ชาย 47 10.9 

2.  หนว่ยงาน รพ./สสอ./รพสต./สสจ. 415 96.5 

 ขา้ราชการบาํนาญ 15 3.5 

3.  ประเภทสมาชิก สามญั 393 91.4 

 สมทบ 37 8.6 

4.  บรกิารท่ีใช ้ เงินฝาก ออมทรพัย/์ออมทรพัยพ์ิเศษ 220 51.2 

 เงินกูท้กุประเภท 210 48.8 

5.  รูปแบบการเลือกตัง้ แบบเดมิ(โควตา้) 298 69.3 

 แบบใหม(่อิสระ) 76 17.7 

 แบบใหม(่ทีม) 56 13 

6.  การรบัขอ้มลูขา่วสาร จากคณะกรรมการ 147 34.1 

 จากส่ือตา่งๆ อาทิ line, เพ่ือนสมาชิก, website} อ่ืนๆ 225 58.7 

 ไมเ่คยไดร้บั 31 7.2 

7.  การเขา้รว่มประชมุ ประสงคเ์ขา้รว่ม 356 82.3 

 ไมเ่ขา้รว่ม/ไมแ่นใ่จ 74 17.7 
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ด้านความพงึพอใจสรุปวิเคราะหแ์ละประเมินผลดังนี ้

ความพงึพอใจ 

 

พอใจ

มาก/

พอใจ 

ร้อย

ละ 

ปาน 

กลาง 

ร้อย

ละ 

พอใจ

น้อย/ไม่

พอใจ 

ร้อย

ละ 

1.ประธาน

และ

คณะกรรมกา

รสหกรณ ์ 

ด้าน

พฤตกิรรม

บริการ 

1.1 ดแูลเอาใจใส่ ใหข้อ้มลูท่ี

เป็นประโยชนแ์ก่สมาชิก 

1.2 รกัษาผลประโยชนเ์งินทนุ

และทรพัยส์ินของสมาชิก  

1.3 ใหค้าํแนะนาํ แจง้ดา้นสิทธิ

ประโยชนแ์ก่สมาชิก 

1.4 แจง้ผลการพิจารณา

ธุรกรรมการเงิน รวดเร็วถกูตอ้ง 

 

 

 

367 

 

 

 

 

85.19 

 

 

 

58 

 

 

 

13.58 

 

 

 

5 

 

 

 

1.23 

 

สมาชิกสหกรณท่ี์ตอบแบบสอบถาม จาํนวน  430  คน มีความพงึพอใจมากและพอใจจาํนวน  367  ราย

คา่เฉล่ียรอ้ยละ  85.19  โดยพอใจนอ้ย  4  รายและไมพ่อใจ  1  รายคิดเป็นรอ้ยละ  1.23  ขอ้ท่ีควรปรบัปรุงคือ

ประธานและกรรมการใหข้อ้มลูท่ีเป็นประโยชน ์ใหค้าํแนะนาํ แจง้ดา้นสิทธิประโยชนแ์ก่สมาชิก และแจง้ผลการ

พิจารณาธุรกรรมการเงิน รวดเรว็ถกูตอ้ง 
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ความพงึพอใจ 

 

พอใจ

มาก/

พอใจ 

ร้อย

ละ 

ปาน 

กลาง 

ร้อย

ละ 

พอใจ

น้อย/ไม่

พอใจ 

ร้อย

ละ 

2. เจา้หนา้ท่ี

สหกรณ ์ฯ 

ด้าน

พฤตกิรรม

บริการ 

2.1 ทกัทาย ยิม้แยม้แจม่ใส 

พดูจาไพเราะ 

2.2 ใหบ้รกิารเสมอภาค เทา่เทียม 

ตามลาํดบัก่อนหลงั 

2.3 เอาใจใส ่กระตือรือรน้  สนใจ

สมาชิกระหวา่งรอรบับรกิาร 

2.4 แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ให้

สมาชิกไดเ้หมาะสม 

2.5 ใหข้อ้มลู ตอบขอ้ซกัถาม

ชดัเจน เขา้ใจ 

 

 

 

 

401 

 

 

 

 

 

93.35 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

5.15 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

1.5 

สมาชิกสหกรณท่ี์ตอบแบบสอบถาม จาํนวน  430  คน มีความพงึพอใจมากและพอใจจาํนวน  401  ราย

คา่เฉล่ียรอ้ยละ  93.35  โดยพอใจนอ้ย  6  รายและไมพ่อใจ  1  รายคิดเป็นรอ้ยละ  1.5  ขอ้ท่ีควรปรบัปรุงคือ

เจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ใหส้มาชิกไดเ้หมาะสม 

ความพงึพอใจ 

 

พอใจ

มาก/

พอใจ 

ร้อย

ละ 

ปาน 

กลาง 

ร้อย

ละ 

พอใจ

น้อย/ไม่

พอใจ 

ร้อย

ละ 

3. สิ่งอาํนวย

ความสะดวก 

3.1 ดา้นสถานท่ี ท่ีนั่ง นํา้ด่ืม 

โทรทศัน ์หนงัสือพิมพ ์

3.2 อปุกรณแ์ละระบบ

สารสนเทศ 

3.3 ขัน้ตอนการใหบ้รกิาร

สะดวก รวดเร็ว 

3.4 อาคารสถานท่ีเหมาะสม 

สะอาด ปลอดภยั 

378 

 

375 

 

395 

 

 389 

 

 

88.68 

 

86.75 

 

91.86 

 

90.46 

43 

 

47 

 

31 

 

36 

10.23 

 

11.04 

 

7.21 

 

8.37 

9 

 

8 

 

4 

 

5 

2.09 

 

1.86 

 

0.93 

 

1.16 

 

สมาชิกสหกรณท่ี์ตอบแบบสอบถาม จาํนวน  430  คน มีคา่เฉล่ียความพงึพอใจมากและพอใจ รอ้ยละ  89.43  

ปานกลางคา่เฉล่ียรอ้ยละ  9.2  และไมพ่อใจนอ้ยและไมพ่อใจรอ้ยละ  6.04  โดยรวมพึงพอใจระดบัสงู 
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4 

ความพงึพอใจ 

 

พอใจ

มาก/

พอใจ 

ร้อย

ละ 

ปาน 

กลาง 

ร้อย

ละ 

พอใจ

น้อย/ไม่

พอใจ 

ร้อย

ละ 

4. ประเภท

ของบรกิาร

เงินกูแ้ละ

สวสัดกิาร 

1. ประเภทบรกิารเงินกู้

เพียงพอ เหมาะสม 

2. สวสัดกิารท่ีจดัใหเ้พียงพอ 

เหมาะสม 

388 

 

370 

90.23 

 

86.98 

37 

 

49 

8.60 

 

11.40 

5 

 

11 

1.16 

 

2.63 

 

สมาชิกสหกรณท่ี์ตอบแบบสอบถาม จาํนวน  430  คน มีคา่เฉล่ียความพงึพอใจมากและพอใจดา้นบรกิารเงินกู้

รอ้ยละ  90.23  ดา้นการจดัสวสัดกิารท่ีจดัใหเ้พียงพอ เหมาะสม รอ้ยละ  86.98  โดยรวมพงึพอใจระดบัสงู 

ข้อเสนอแนะ  เน่ืองจากกลุ่มผูท้าํแบบสอบถามมีเพียงรอ้ยละ  21.25  อาจไมเ่พียงพอในการพิจารณาใน

ภาพรวมของสมาชิกทัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

 
 


