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รายงานการประชุมใหญ่สามัญ  ประจาํปี  2565 

สหกรณอ์อมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวัดฉะเชิงเทรา  จาํกัด 

วันอาทติยท์ี ่ 4  ธันวาคม  2565 

ณ  ห้องประชุมชั้น  5  อาคารราชนครินทร ์ มหาวทิยาลัยราชภฎัราชนครินทร ์ จ.ฉะเชิงเทรา 

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

จาํนวนสมาชิก  (ณ  วนัประชมุ)  จาํนวน   2,116   คน 

มาประชมุ  จาํนวน   1,004   คน  (ตามลายมือช่ือผูเ้ขา้ประชมุ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

  สาํนกังานสหกรณจ์งัหวดัฉะเชิงเทรา 

  1.  นายสรุตัน ์  ธวชัสานนท ์     ผูอ้าํนวยการกลุม่สง่เสรมิสหกรณ ์

  ผูส้อบบญัชี  จาก  สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณฉ์ะเชิงเทรา 

  1.  น.ส.กญัญาภทัร ลีห้ยง      นกัวิชาการตรวจสอบบญัชีชาํนาญการพิเศษ 

  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  จาก  สาํนกังานสรุางค ์ ปราสาททอง 

  1.  นางสรุางค ์  ปราสาททอง     ผูส้อบบญัชีสหกรณ ์

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  2565 

 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  2564) 329 1,423 1,752 56 219 275  

2.  เขา้ใหมร่ะหว่างปี       

     -  รบัสมาชิกเพิ่ม                                        124       คน 12 53 65 12 47 59 

     -  รบัโอนสมาชิกจากสหกรณอ่ื์น                      3       คน -  3 3 - - - 

     -  เปล่ียนสถานภาพจากสมทบเป็นสามญั      11       คน - 11 11 - - - 

3.  ออกจากสหกรณร์ะหวา่งปี  เหต ุ       

     -  ลาออก                                                     45       คน 6  24 30 3 12  15  

     -  ถึงแก่กรรม                                                  6       คน 2 4 6  -  - -  

     -  โอนสมาชิกใหส้หกรณอ่ื์น                             3       คน - 3 3 - -  -  

     -  เปล่ียนสถานภาพจากสมทบเป็นสามญั       11       คน - - - - 11 11 

4.  จาํนวนสมาชิกคงเหลือสิน้ปี  (วนัท่ี  30  กนัยายน  2565) 333 1,459 1,792 65 243 308 

5.  จาํนวนสมาชิกเพิ่มขึน้  (ลดลง)  เม่ือเทียบกบัตน้ปี  (ปีก่อน)       

     -  เพิ่มขึน้  (ลดลง)  คิดเป็นรอ้ยละ 1.22 2.53 2.88 16.07 10.96 12.00 

6.  จาํนวนสมาชิกเขา้ใหมแ่ละออกจากสหกรณต์ัง้แตต่น้ปี 

การเงินถึงวนัประชมุใหญ่ครัง้นี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     -  เขา้ใหม ่                                                    25       คน - 14 14 2 9 11 

     -  รบัโอนสมาชิกจากสหกรณอ่ื์น                      -        คน - - - - - - 

     -  ออกจากสหกรณ ์                                       9       คน 1 4 5 1 3 4 

7.  คงเหลือสมาชิก  ณ  วนัประชมุใหญ่  (   2,116   คน) 332 1,469 1,801 66 249 315 

 มตท่ีิประชมุ    รบัทราบ 
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 2.2  รายงานประจาํปี  พ.ศ. 2565 

      นายเทอดศกัดิ์  แพทยป์ระสิทธ์ิ  ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการ  ทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม  ได้

เสนอรายงานเพ่ือแสดงผลการดาํเนินการ ประจาํปี  2565  ของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  จ ํากัด  ต่อท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี  2565  ในนามคณะกรรมการดาํเนินการ  ตาม

รายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารการประชมุใหญ่สามญัประจาํปี  วาระท่ี  2.2  หนา้  6  ถึงหนา้  15  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

สหกรณอ์อมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวัดฉะเชิงเทรา  จาํกัด 

รายงานประจาํปี  2565 

นายเทอดศักดิ ์ แพทยป์ระสิทธิ ์ ตาํแหน่ง  ประธานกรรมการ     . 

ในนามคณะกรรมการดาํเนินการเสนอต่อทีป่ระชุมใหญ่สามัญประจาํปี 

ในวันที ่ 4  ธันวาคม  2565 

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

เรียน  ท่านสมาชิก  และทา่นผูมี้เกียรตทิกุทา่น 

 ขา้พเจา้  นายเทอดศกัดิ ์ แพทยป์ระสิทธ์ิ  ในนามคณะกรรมการดาํเนินการ  ขอเสนอรายงานประจาํปี  

2565  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  31  ปี  เม่ือ

สิน้ปี  2565  มีสมาชิกทัง้สิน้  2,100  คน  และมีทนุดาํเนินงาน  982,318,442.29  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  2565  มีรายนามคณะกรรมการ  ผูต้รวจสอบกิจการ  และเจา้หนา้ท่ีดา้นตา่ง ๆ  

ดงันี ้

 

สมาชิก สมาชิก 

 

สมาชิก 

 

ท่ีประชมุใหญ่ 

 ผูต้รวจสอบกิจการ 

 คณะกรรมการดาํเนินการ 

 ท่ีปรกึษา 

 

สมาชิก 

 

เจา้หนา้ท่ีธรุการ 

 

เจา้หนา้ท่ีบญัชี 

 

เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ 

 

รองผูจ้ดัการ 

 

ผูจ้ดัการ 
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รายนามคณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดที ่ 32 

 1.    นายเทอดศกัดิ ์ แพทยป์ระสิทธ์ิ ประธานกรรมการ 

 2.    นายสมเจตน ์ สถิตสมิทธ ์ รองประธานกรรมการ  คนท่ี  1 (ผูแ้ทนอาํเภอเมืองฯ) 

 3.    นายมานิตย ์ ชุม่ชจูนัทร ์ รองประธานกรรมการ  คนท่ี  2 (ผูแ้ทนอาํเภอบา้นโพธ์ิ) 

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

 5.    นายปราโมทย ์ ตนัดี  กรรมการและเหรญัญิก  (ผูแ้ทนบาํนาญ) 

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

 7.    นายศกัดิช์ยั  วินิจสกลุไทย กรรมการ   (ผูแ้ทนอาํเภอบางคลา้) 

 8.    นายกฤษดา  พรหมสวุรรณ ์ กรรมการ   (ผูแ้ทนอาํเภอบางนํา้เปรีย้ว) 

 9.    นายรฐักรณ ์ อินทะสรอ้ย กรรมการ   (ผูแ้ทนอาํเภอบางปะกง) 

 10.  นางอาภรณ ์ วงษภ์าษ กรรมการ   (ผูแ้ทนอาํเภอแปลงยาว) 

 11.  นายเบญจพล สวุรรณะ กรรมการ   (ผูแ้ทนอาํเภอพนมสารคาม) 

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

 13.  นายบญุฤทธ์ิ เฮ็งไล ้  กรรมการ   (ผูแ้ทนอาํเภอทา่ตะเกียบ) 

 14.  นายไพรตัน ์ มลูวงษ ์  กรรมการ   (ผูแ้ทนอาํเภอคลองเข่ือน) 

 15.  นายมนตรี  คชวงษ ์  กรรมการและเลขานกุาร  (ผูแ้ทนอาํเภอสนามชยัเขต) 

ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 1.  นายนพดล  สวุประดบั ขา้ราชการบาํนาญ  

 2.  นายชชีูพ  มีเจรญิ  ขา้ราชการบาํนาญ   

เจา้หน้าทีส่หกรณฯ์ 

 1.  นางสาวกนกวรรณ เจียมวงศากลุ  รองผูจ้ดัการ 

 2.  นางดลลชา  กองชมุพล  เจา้หนา้ท่ีบญัชี 

 3.  นางสายสนีุย ์ เจียมวงศากลุ  เจา้หนา้ท่ีบญัชี 

 4.  นางสาววิรากานต ์  เฉลิมสขุศรี  เจา้หนา้ท่ีบญัชี 

 1.2  สมาชกิภาพ   

 รวม  (คน) ชาย  (คน) หญิง  (คน) 

 สามญั สมทบ สามญั สมทบ สามญั สมทบ 

จาํนวนสมาชิกตน้ปี 1,752 275 329 56 1,423 219 

เพิ่มระหวา่งปี 79 59 12 12 67 47 

ลดลงระหวา่งปี 39 26 8 3 31 23 

จาํนวนสมาชิกคงเหลือสิน้ปี 1,792 308 333 65 1,459 243 
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2.  ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

     ในรอบปีทางบญัชีสิน้สดุ  ณ  วนัท่ี  30  กนัยายน  2565  สหกรณไ์ดด้าํเนินธุรกิจบริการสมาชิกในดา้นตา่ง ๆ  

ไดแ้ก่  ธุรกิจสินเช่ือ  และธุรกิจเงินรบัฝาก  โดยมีรายไดจ้ากการดาํเนินธุรกิจทัง้สิน้  46,226,305.83  บาท  มี

รายจ่ายจากการดาํเนินธุรกิจทัง้สิน้  6,174,560.67  บาท  มีกาํไร  40,051,745.16  บาท  มีทนุดาํเนินงานทัง้สิน้  

982,318,442.29  บาท  ประกอบดว้ย  ทนุเรือนหุน้  ทนุสาํรอง  เงินรบัฝาก  ทนุสะสมตา่ง  ๆ  โดยมีฐานะการเงิน  

ณ สิน้ปี  ดงันี ้
 

สินทรัพย ์    

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร…………………………….. 41,665,412.30 บาท 

 เงินฝากสหกรณอ่ื์น..................................................... 28,539,767.17  บาท 

 เงินลงทนุระยะยาว..................................................... 1,519,090.96 บาท 

 ลกูหนี.้....................................................................... 897,657,898.43 บาท 

 ท่ีดนิ  อาคารและอปุกรณ-์สทุธิ.................................... 12,864,143.95 บาท 

 สินทรพัยอ่ื์น............................................................... 56,129.48 บาท 

หนีส้ิน    

 เงินรบัฝากจากสมาชิก................................................ 223,430,289.48 บาท 

 หนีส้ินอ่ืน................................................................... 2,015,190.00 บาท 

ทุน    

 ทนุเรือนหุน้................................................................ 676,317,020.00 บาท 

 ทนุสาํรอง................................................................... 37,529,036.66 บาท 

 ทนุสะสมตามขอ้บงัคบั................................................ 2,975,160.99 บาท 

 กาํไร.......................................................................... 40,051,745.16 บาท 
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แสดงตารางเปรียบเทยีบทุนดาํเนินงาน  รายได้  รายจ่าย  และผลกาํไร 

ลาํดบัท่ี รายการ 
ปีทางบญัชี 

+ เพิ่ม           - ลด 
30  กนัยายน  2565 30  กนัยายน  2564 

1. ทนุเรือนหุน้ (บาท) 676,317,020.00 633,323,610.00 + 42,993,410.00 

2. ทนุสาํรอง (บาท) 37,529,036.66 33,781,308.68 + 3,747,727.98 

3. ทนุสะสมตามขอ้บงัคบัและอ่ืน ๆ (บาท) 2,975,160.99 4,341,553.99 - 1,366,393.00 

4. เงินรบัฝาก      

      -  ออมทรพัย ์ (บาท) 32,312405.63 32,847,730.04 - 535,324.41 

      -  ออมทรพัยพ์ิเศษ (บาท) 191,117,883.85 198,109,634.92 - 6,991,751.07 

5. หนีส้ินอ่ืน (บาท) 2,015,190.00 1,878,550.00 + 136,640.00 

6. รวมทนุดาํเนินงาน (บาท) 982,318,442.29 941,759,662.35 + 40,558,779.94 

7. รายได ้ (บาท) 46,226,305.83 44,281,856.33 + 1,944,449.50 

8. คา่ใชจ้า่ย (บาท) 6,174,560.67 6,804,581.61 - 630,020.94 

9. กาํไรสทุธิ (บาท) 40,051,745.16 37,477,274.72 + 2,574,470.44 

3.  การให้บริการธุรกิจ 

     ในรอบปีท่ีผา่นมา  สหกรณด์าํเนินธุรกิจใหบ้ริการแก่สมาชิกในดา้นตา่ง  ๆ  โดยมีสมาชิกรว่มทาํธุรกิจกบั

สหกรณท์ัง้สิน้  จาํนวน   1,994   ราย  ดงันี ้

     1)  ธุรกิจสินเชื่อ  ระหว่างปีสหกรณใ์หบ้ริการเงินกูแ้ก่สมาชิกประเภทตา่ง  ๆ  ทัง้สิน้จาํนวน    937    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 เงินกูพ้ิเศษ 

คงเหลือตน้ปี (บาท) 2,846,276.30 632,661,222.25 156,640.00 3,783,874.04 215,563,539.51 2,123,815.63 857,135,367.73 

 (ราย) 152 875 3 1,030 

ใหกู้ร้ะหวา่งปี (บาท) 11,001,000.00 292,940,750.00 221,000.00 6,897,912.71 141,861,450.00 2,250,831.85 455,172,944.56 

 (ราย) 211 492 3 585 

รวม (บาท) 13,857,276.30 925,601,972.25 367,640.00 10,681,786.75 357,424,989.51 4,374,647.48 1,312,308,312.29 

รบัชาํระระหว่างปี (บาท) 10,067,697.30 288,964,853.94 71,710.00 2,958,031.49 112,461,952.31 526,569.01 415,050,814.05 

 (ราย) 289 801 6 1,096 

คงเหลือยกไป (บาท) 3,789,579.00 637,760,982.31 335,930.00 7,723,755.26 243,799,173.20 3,848,078.47 897,257,498.24 

 (ราย) 150 884 5 1,030 

ดอกเบีย้คา้งตน้ปี (บาท) 1,687.07 281,667.78 67.59 1,943.78 92,822.06 654.60 378,842.88 

ดอกเบีย้คา้งสิน้ปี (บาท) 2,524.50 277,941.00 123.53 9,006.84 109,618.25 1,186.07 400,400.19 
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 ในปีการเงิน  2565  สหกรณคิ์ดดอกเบีย้เงินใหกู้แ้ก่สมาชิก  ดงันี ้

ลาํดบั ประเภท อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลา หมายเหต ุ

ท่ี  (รอ้ยละตอ่ปี)   

1 เงินกูฉ้กุเฉิน 5.25 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565  

2 เงินกูส้ามญั    

 2.1  เงินกูส้ามญัทั่วไป  5.25 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565  

 2.2  สามญัเพ่ือช่วยเหลือผูค้ ํา้ประกนั 1.00 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565 ไมมี่เฉลี่ยคืน 

 2.3  สามญัสวสัดิการ    

       -  เงินกูส้วสัดิการเพ่ือซือ้คอมพิวเตอร ์ 5.25 1 ต.ค. 2564 - 31 พ.ค. 2565  

       -  เงินกูส้วสัดิการเพ่ือซือ้รถจกัรยาน  หรือ  จกัรยานยนต ์ 5.25 1 ต.ค. 2564 - 31 พ.ค. 2565  

  3.95 1 มิ.ย 2565 - 30 ก.ย.. 2565  

       -  เงินกูส้วสัดิการเพ่ือชาํระหนีส้ถาบนัการเงิน 6.25 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565  

       -  ตามโครงการสวสัดิการตา่ง ๆ     

       1)  สง่เสริมการศกึษาในประเทศแก่สมาชิกและบตุรฯ 3.75 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565  

       2)  สวสัดิการเพ่ือซือ้รถยนต ์ (ป้ายแดง) 4.75 1 ต.ค. 2564 - 31 พ.ค. 2565  

  2.95 1 มิ.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2565  

       3)  สวสัดิการเพ่ือซือ้รถยนต ์ (มือสอง) 4.75 1 ต.ค. 2564 - 31 พ.ค. 2565  

  3.95 1 มิ.ย. 2565 - 30 ก.ย. 2565  

       4)  สวสัดิการเพ่ือการท่องเท่ียว 3.75 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565  

       5)  ดา้นการดแูลสขุภาพ  (สง่เสรมิ / รกัษา / ปรบับคุลกิภาพ) 3.25 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565  

       6)  เพ่ือซือ้เครื่องมือสื่อสาร  และอปุกรณเ์ทคโนโลยี 4.75 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565  

       7)  โครงการอ่ืน ๆ ตามประกาศสหกรณ ์    

            -  เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตฯ 5.25 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565  

            -  เพ่ือการทาํประกนัวินาศภยั ประกนัสขุภาพ ประกนัชีวติ 4.50 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565  

           -  เพ่ือสมคัรสมาชิก  สสธท. / กสธท. 1.00 1  ส.ค. 255 – 30 ก.ย. 2565 ไมมี่เฉลี่ยคืน 

3 เงินกูพิ้เศษ    

 3.1  เพ่ือชาํระหนีท่ี้อยู่อาศยั บา้น และท่ีดิน  

        (รไีฟแนนซจ์ากสถาบนัการเงิน) 

3.75 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565  

     สมาชิกมีอตัราการเป็นหนี ้  427,265.48   บาท/คน  ปีก่อน  422,859.09  บาท/คน 
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     2)  ธุรกิจรับฝากเงิน  ในการออมทรพัยก์บัสหกรณน์ัน้  นอกจากสมาชิกจะออมในลกัษณะการถือหุน้แลว้  

สมาชิกยังออมเงินในลักษณะการฝากเงินกับสหกรณไ์ด ้ ณ  วันสิน้ปี  สหกรณมี์เงินรบัฝากทัง้สิน้  จาํนวน

1,994  ราย  เป็นเงินจาํนวน  223,430,289.48  บาท  มีอตัราการออมเงินของสมาชิก  106,395.38  บาท/คน  

ปีก่อน  113,940.49  บาท/คน 

รายการ 
ประเภทเงินรบัฝาก  (บาท) 

รวมทัง้สิน้  (บาท) 
ออมทรพัย ์ ออมทรพัยพ์ิเศษ 

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

 (ราย) 1,595 731 1,833 

รบัฝากระหวา่งปี (บาท) 8,362,944.76 25,526,428.67 33,889,373.43 

 (ราย) 1,811 768 2,066 

ถอนระหวา่งปี (บาท) 9,182,287.33 32,234,161.58 41,416,448.91 

 (ราย) 450 293 654 

คงเหลือยกไป (บาท) 29,808,653.12 193,621,636.36 223,430,289.48 

 (ราย) 1,750 744 1,994 

4.  แผนการดาํเนินงานเทยีบกับผลการดาํเนินงาน 

รายการ แผนการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน สงู  (ต ํ่า)  กวา่เปา้หมาย 

รบัสมาชิก 100 127 27 

ทนุเรือนหุน้ 50,000,000.00 62,291,700.00 12,291,700.00 

เงินรบัฝากจากสมาชิก 40,000,000.00 33,889,373.43 (6,110,626.57) 

การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 537,800,000.00 455,172,944.56 (82,627,055.44) 

5.  การใช้เงนิทุนต่าง  ๆ 

     5.1  ทนุสาธารณประโยชน ์                      

             -  บรจิาคการกศุล                                                    รวมเป็นเงิน   367,800  บาท 

             -  จา่ยสวสัดกิารสงเคราะหฯ์                                     รวมเป็นเงิน   23,000 390,800.00 บาท 

     5.2  ทนุสง่เสรมิการศกึษาบตุรสมาชิก  แยกตามระดบัการศกึษาดงันี ้

          -  ประถมศกึษาปีท่ี  1 จาํนวน  41  ทนุ  ๆ  ละ  1,000  บาท เป็นเงิน 41,000.00 บาท 

          -  ประถมศกึษาปีท่ี  4 จาํนวน  41  ทนุ  ๆ  ละ  1,000  บาท เป็นเงิน 41,000.00 บาท 

          -  มธัยมศกึษาปีท่ี  1 จาํนวน  43  ทนุ  ๆ  ละ  1,500  บาท เป็นเงิน 64,500.00 บาท 

          -  มธัยมศกึษาปีท่ี  4 / ปวช.1 จาํนวน  30  ทนุ  ๆ  ละ  1,500  บาท เป็นเงิน 45,000.00 บาท 

          -  อดุมศกึษาปีท่ี  1 / ปวส.1 จาํนวน  32  ทนุ  ๆ  ละ  2,000  บาท เป็นเงิน   64,000.00 บาท 

 รวมเป็นเงิน  255,500.00 บาท 
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     5.3  ทนุเพ่ือการศกึษาอบรมทางสหกรณ ์    

          -  ประชมุใหญ่สามญั  ประจาํปี  2565  ชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยฯ์       เป็นเงิน 1,564.00 บาท 

          -  ศกึษาดงูาน  สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุชลบรุี  จาํกดั       เป็นเงิน 14,135.00 บาท 

          -  ศกึษาดงูาน  สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุกระบ่ี  จาํกดั       เป็นเงิน    513,900.00 บาท 

รวม เป็นเงิน    529,599.00 บาท 

     5.4  ทนุสวสัดกิารหรือการสงเคราะหส์มาชิกและครอบครวั 

            ในปี  2565  สหกรณไ์ดจ้า่ยเงินสงเคราะหส์มาชิกและครอบครวั  จาํนวน   825   ราย  โดย 

          -  จา่ยจากทนุสวสัดกิารหรือการสงเคราะหฯ์       เป็นเงิน 1,167,000.00  บาท 

          -  จา่ยจากทนุสาธารณประโยชน ์ เป็นเงิน 23,000.00 1,190,000.00 บาท 

มีรายละเอียดดงันี ้

          -  เก่ียวกบัการศพ       เป็นเงิน 424,000.00 บาท 

          -  เก่ียวกบัการมงคลสมรส เป็นเงิน 21,000.00 บาท 

          -  เก่ียวกบัการรบัขวญัทายาทใหม ่ เป็นเงิน 25,000.00 บาท 

          -  เก่ียวกบัสมาชิกผูเ้ป็นโสด เป็นเงิน 5,000.00 บาท 

          -  เก่ียวกบัสมาชิกสงูวยั เป็นเงิน 3,000.00 บาท 

          -  เก่ียวกบัเย่ียมสมาชิกกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล เป็นเงิน 712,000.00 บาท 

 รวมเป็นเงิน  1,190,000.00 บาท 

6.  ทุนสาํรองและทุนสะสมต่าง  ๆ 

รายการ คงเหลือตน้ปี เพิ่มระหวา่งปี ลดลงระหวา่งปี คงเหลือสิน้ปี 

1.  ทนุสาํรอง 33,781,308.68 3,747,727.98 - 37,529,036.66 

2.  ทนุสาธารณประโยชน ์ 159,742.00 240,000.00 390,800.00 8,942.00 

3.  ทนุรกัษาระดบัอตัราเงินปันผล 1,089,938.59 28,470.00 - 1,118,408.59 

4.  ทนุสะสมเพ่ือจดัตัง้สาํนกังาน 1,358,050.00 150,000.00 171,964.00 1,336,086.00 

5.  ทนุศกึษาอบรมทางสหกรณ ์ 857,423.40 100,000.00 529,599.00 427,824.40 

6.  ทนุสง่เสรมิการศกึษาบตุรสมาชิก 59,400.00 280,000.00 255,500.00 83,900.00 

7.  ทนุสวสัดกิารหรือการสงเคราะห ์ 817,000.00 350,000.00 1,167,000.00 0.00 

รวมทัง้สิน้ 38,122,862.67 5,296,197.98 2,914,863.00 40,504,197.65 
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7.  วงเงนิกู้ยมื 

       ในการกาํหนดวงเงินกูยื้ม  หรือคํา้ประกนัประจาํปี  ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ ์ ขอ้  18.  ในรอบปีท่ีผ่านมา  

ท่ีประชมุใหญ่ไดพ้ิจารณาอนุมตัิไว ้ 20,000,000  บาท  (ย่ีสิบลา้นบาทถว้น)  และนายทะเบียนสหกรณไ์ดใ้ห้

ความเห็นชอบไว ้ ตามหนงัสือนายทะเบียนสหกรณ ์ ท่ี  ฉช  0010/42  ลงวนัท่ี  13  มกราคม  2565  จาํนวน  

20,000,000  บาท  (ย่ีสิบลา้นบาทถว้น) นัน้  สหกรณย์งัมิเคยใชว้งเงินดงักลา่ว  เพราะใชท้นุของสหกรณเ์อง 

8.  การประชาสัมพันธ ์

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

       8.2  กรรมการประจาํหนว่ย 

       8.3  Facebook 

       8.4  Line / Line Official 

       8.5  Website  สหกรณฯ์ 

สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา  จาํกดั 

4  ธนัวาคม  2565 

 มตท่ีิประชมุ    รบัทราบ 
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 2.3  รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณข์องผู้ตรวจสอบกิจการ 

         ประธานฯ  เชิญผูต้รวจสอบกิจการชีแ้จงแก่ท่ีประชมุ  นายชชีูพ  มีเจริญ  ผูต้รวจสอบกิจการ  ได้

ชีแ้จงแก่ท่ีประชมุดงันี ้

รายงานการตรวจสอบกจิการ 

สหกรณอ์อมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวัดฉะเชิงเทรา  จาํกัด 

สาํหรับปีสิน้สุดวนัที ่ 30  กันยายน  2565 

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

เรียน  ท่ีประชมุใหญ่สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา  จาํกดั 

 ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามัญประจาํปี  2564  เม่ือวันท่ี  21  พฤศจิกายน  2564  ไดเ้ลือกตัง้ขา้พเจา้  

และนายนพดล  สุวประดบั  เป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขจงัหวัดฉะเชิงเทรา  

จาํกดั  สาํหรบัปีทางบญัชีสิน้สดุวนัท่ี  30  กนัยายน  2565  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    2,027    คน  ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่ม  127  คน  ลาออกจาก

สหกรณ ์  54   คน  สมาชิกคงเหลือวนัสิน้ปี    2,100    คน 

  วนัสิน้ปี  สหกรณมี์ทนุดาํเนินงานทัง้สิน้  982,318,442.29  บาท  และในรอบปี  สหกรณมี์

รายไดท้ัง้สิน้  46,226,305.83  บาท  คา่ใชจ้่าย  6,174,560.67  บาท  มีกาํไรสทุธิ  40,051,745.16  บาท  เพิ่มขึน้

จากปีก่อน  2,574,470.44.  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 จาํนวนเงิน 11,011,000.00 บาท 

          -  เงินกูส้ามญั จาํนวนเงิน 292,940,750.00 บาท 

          -  เงินกูส้วสัดกิาร จาํนวนเงิน 211,000.00 บาท 

          -  เงินกูช้าํระหนีส้ถาบนัการเงิน จาํนวนเงิน 6,897,912.71 บาท 

          -  เงินกูโ้ครงการสวสัดกิารตา่ง  ๆ จาํนวนเงิน 141,861,450.00 บาท 

          -  เงินใหกู้เ้พ่ือชาํระหนีท่ี้อยูอ่าศยัฯ จาํนวนเงิน 2,250,831.85 บาท 

วนัสิน้ปีเงินใหกู้แ้ก่สมาชิกคงเหลือ  ดงันี ้

          -  เงินกูเ้พ่ือเหตฉุกุเฉิน จาํนวนเงิน 3,789,579.00 บาท 

          -  เงินกูส้ามญั จาํนวนเงิน 637,760,982.31 บาท 

          -  เงินกูส้วสัดกิาร จาํนวนเงิน 335,930.00 บาท 

          -  เงินกูช้าํระหนีส้ถาบนัการเงิน จาํนวนเงิน 7,723,755.26 บาท 

          -  เงินกูโ้ครงการสวสัดกิารตา่ง  ๆ จาํนวนเงิน 243,799,173.20 บาท 

          -  เงินใหกู้เ้พ่ือชาํระหนีท่ี้อยูอ่าศยัฯ จาํนวนเงิน 3,848,078.47 บาท 

  ณ  วันสิน้ปี  สหกรณ์มีรายได้จากการให้เงินกู้  จ ํานวน  45,751,746.71  บาท  สูงกว่า

ประมาณการรายไดท่ี้กาํหนดไว ้ จาํนวน  189,146.71  บาท 

  การจ่ายเงินใหกู้แ้ก่สมาชิกแตล่ะรายถกูตอ้งเป็นไปตามระเบียบเก่ียวกบัการใหเ้งินกูท่ี้กาํหนด

ไว ้
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  3.6  ด้านการลงทุน 

  การลงทนุซือ้หุน้ / พนัธบตัรรฐับาล  และอ่ืน  ๆ 

-  หุน้-ชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  จาํกดั จาํนวน 97,500.00 บาท 

-  เงินฝาก-สอ.สาธารณสขุชลบรีุ  จาํกดั จาํนวน 20,000,000.00 บาท 

  สหกรณ์ไดน้าํเงินไปลงทุนระยะสัน้  และระยะยาว  ไดร้ับผลตอบแทนจากการลงทุนเป็น

ดอกเบีย้รับ  และเงินปันผล  ซึ่งเป็นการบริหารงานท่ีตรงเป้าหมาย  ซึ่งเป็นผลดี  ทําให้สหกรณ์ได้รับ

ผลประโยชนม์ากขึน้ 

  3.7  ด้านเงนิรับฝาก 

สหกรณร์บัเงินฝากระหวา่งปี  ดงันี ้

-  เงินรบัฝากออมทรพัย ์ จาํนวน 1,811 ราย จาํนวนเงิน 8,362,944.76 บาท 

-  เงินรบัฝากออมทรพัยพ์ิเศษ จาํนวน 768 ราย จาํนวนเงิน 25,526,428.64 บาท 

 

วนัสิน้ปีมีเงินรบัฝากคงเหลือ  ดงันี ้

-  เงินรบัฝากออมทรพัย ์ จาํนวน 1,750 ราย จาํนวนเงิน 29,808,653.12 บาท 

-  เงินรบัฝากออมทรพัยพ์ิเศษ จาํนวน 744 ราย จาํนวนเงิน 193,621,636.36 บาท 

  3.8  ด้านทุน 

  1.  ทนุเรือนหุน้ 

  ทนุเรือนหุน้วนัตน้ปี  มีจาํนวน  633,323,610  บาท  เพิ่มขึน้ระหวา่งปี   62,291,700   บาท  

ลดลงระหวา่งปีจาํนวน  19,298,290  บาท  คงเหลือวนัสิน้ปี  676,317,020  บาท  คา่เฉล่ียจาํนวนหุน้ตอ่หวั

สมาชิกเป็นเงิน    322,055.72    บาท 

  2.  ทนุสาํรองและทนุสะสมตา่ง  ๆ 

  ทนุสาํรองและทนุสะสมตา่ง  ๆ  วนัตน้ปี  มีจาํนวน  38,122,862.67  บาท  เพิ่มขึน้ระหวา่งปี  

5,296,197.98 บาท  ลดลงระหวา่งปีจาํนวน 2,914,863  บาท  คงเหลือวนัสิน้ปี  40,504,197.65  บาท  มีการ

ใชจ้า่ยเป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์หง่ทนุท่ีกาํหนดไว ้

 4.  เร่ืองอื่น  ๆ 

 จากการท่ีคณะผู้ตรวจสอบกิจการ  ไดร้ับความไวว้างใจทาํหน้าท่ีตรวจสอบกิจการตามระเบียบ

ขอ้บงัคบัของสหกรณฯ์  สาํหรบังวดสิน้ปีทางบญัชี  30  กนัยายน  2565  คณะผูต้รวจสอบกิจการไดท้าํหนา้ท่ี

โดยใชค้วามรู ้ ความสามารถทัง้ดา้นกฎหมาย  การบรหิาร  การจดัการ  การบรกิารดา้นธุรกิจ  การเงิน  บญัชี 

 

 

 



19 

 

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  2565  และโครงการในอนาคต 

       ประธานฯ  แจง้วา่  ตามท่ีสหกรณไ์ดจ้ดัทาํแผนกลยทุธส์หกรณ ์ เพ่ือใชเ้ป็นกรอบทิศทางในการ

ดาํเนินงานสหกรณ ์ ถือใชต้ัง้แตว่นัท่ี  1  ตลุาคม  2564  ถึง  30  กนัยายน  2565  ในปีท่ีผา่นมาสหกรณไ์ด้

ดาํเนินโครงการในแผนกลยทุธท์ัง้หมดจาํนวน  8  โครงการ  ผลการดาํเนินงานสรุปขอ้มลูไดด้งันี ้ 

 

อัตลักษณข์ององคก์ร : ส่งเสริมการออม  พร้อมบริการโปร่งใส  ให้สวัสดกิารท่ัวถงึ 

วิสัยทัศน ์: เป็นองคก์รบริหารการเงนิทีม่ั่นคง  มีคุณภาพและมาตรฐาน  เพือ่ชีวิตทีด่ขีองสมาชิก 

ยุทธศาสตรส์หกรณปี์  2565 

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 ์ ไดร้บัรางวลัสหกรณ ์

     ดีเด่น  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 ์  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 *  สวสัดิการสมาชิกเสียชีวิต 1.  คณะกรรมการ 

 ระเบียบสหกรณ ์ ตามระเบียบขอ้บงัคบั กลยุทธท์ี ่ 4 พฒันาคณุภาพ    ทพุพลภาพ  สญูเสียอวยัวะ สหกรณฯ์  เพิ่มสวสัดกิาร 

  ของสหกรณ ์ ชีวิตสมาชิก *  ญาตสิายตรงสมาชิกเสียชีวิต การรกัษาพยาบาลกรณี 

    *  สวสัดิการรบัขวญัทายาท เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล 

        ใหม ่ 72 ชั่วโมง ขึน้ไป ใหก้บั 

    *  สวสัดิการมงคลสมรส สมาชิก 

    *  สวสัดิการสมาชิกอปุสมบท  

    *  สวสัดิการเดนิทางไป  

       ประกอบพิธีฮจัญ ์  

    *  สวสัดิการสมาชิกผูเ้ป็นโสด  

    *  สวสัดิการสมาชิกสงูวยั  

    *  ทนุการศกึษาบตุรสมาชิก  

    *  สวสัดิการเจ็บป่วยนอน  

        โรงพยาบาล  
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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 263  สญัญา   

 ระเบียบสหกรณ ์  กลยุทธท์ี ่ 6  พฒันาคณุภาพ เพ่ือซือ้รถยนต ์ คิดเป็นรอ้ยละ 

   ชีวิตสมาชิก 4.  โครงการเงินกูส้วสัดิการ 12.52  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 

3.  จดัทาํโครงการเพ่ือรองรบั เพ่ือสรา้งขวญัและกาํลงัใจ 1.  รอ้ยละ  10  ของ กลยุทธท์ี ่ 5 เพิ่มประสทิธิภาพ 10. โครงการเงินกูเ้พ่ือสมคัร  

ความตอ้งการของสมาชิก แก่สมาชิกสหกรณเ์พ่ือให ้ สมาชิกใชส้ทิธิโครงการ ในการบรกิารและการจดั สมาชิกและเงินสงเคราะห ์  

ครอบคลมุทกุมิติ สมาชิกไดร้บัสวสัดิการตาม เงินกูส้วสัดิการต่าง  ๆ สวสัดิการแก่สมาชิก ลว่งหนา้  สสธท.  และ  กสธท.  

 ระเบียบสหกรณ ์  กลยุทธท์ี ่ 6  พฒันาคณุภาพ 11.  เงินกูเ้พ่ือปรบัโครงสรา้งหนี ้  

   ชีวิตสมาชิก   
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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  เปิดใหบ้รกิาร 20 ต.ค. 65 

มาตรฐานกิจการและการ สหกรณ ์ ระบบ  online พฤติกรรมบรกิารภายใน  2.  ทาํแบบสอบถาม 

บริการขององคก์ร เพ่ือใหส้มาชิกไดร้บั 2.  สหกรณผ่์านเกณฑ ์ องคก์รใหเ้อือ้ต่อการ  การเลือกตัง้กรรมการ  

1.  จดัตัง้สาํนกังานโดยทนุ สวสัดิการขัน้พืน้ฐาน คณุภาพมาตรฐานบรกิาร ปฏิบตัิงานและการบรกิาร  สมาชิกจาํนวน 844  ราย 

สหกรณฯ์ เม่ือมาใชบ้รกิาร  แก่สมาชิก  คิดเป็นรอ้ยละ  68.9   

2.  จดัหาสิ่งอาํนวยความสะดวก     เลือกแบบโควตา้ 

ท่ีเหมาะสมอาท ิ เช่น  นํา้ด่ืม     (แบบปัจจบุนั) 

หนงัสือพิมพ ์ นิตยสาร ส่ือต่าง ๆ     3.  สมาชิกเขา้ถึงขอ้มลู 

ระหว่างรอรบับรกิาร     สว่นตวัผ่าน  Application 

3.  จดัสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม     Smart Member 

และเอือ้ต่อบรกิาร     4.  สมาชิกเขา้ถึงระบบ 

4.  มีพฤติกรรมบรกิารและ     บรกิารผ่าน  Line / 

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

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

บุคลากร  (กรรมการและสมาชิก) ในการบรหิารงานของ สหกรณถ์กูตอ้ง  และมี ของคณะกรรมการ ออมทรพัย ์ สหกรณอ์อมทรพัย ์

1.  คณะกรรมการดาํเนินการ สหกรณ ์ มาตรฐาน ดาํเนินการ  ผูต้รวจสอบ  สาธารณสขุชลบรุี 

ผูต้รวจสอบกิจการ  และเจา้หนา้ท่ี   กิจการ  และเจา้หนา้ท่ี  จาํกดั 

ศกึษาดงูานสหกรณต์น้แบบ   กลยุทธท์ี ่ 9  จดักิจกรรม 2.  ศกึษาดงูานของสมาชิก 2.  ศกึษาดงูาน 

อย่างนอ้ยปีละ  1  ครัง้   สง่เสรมิการเรียนรูส้าํหรบั  สหกรณอ์อมทรพัย ์

2.  สมาชิกสหกรณศ์กึษาดงูาน   สมาชิก  สาธารณสขุกระบ่ี 

กิจการสหกรณอ์ย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้     จาํกดั 
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ยุทธศาสตร/์ภารกิจ วัตถุประสงค ์ ตัวชีวั้ด/เป้าหมาย กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ ผลการดาํเนินงาน 

ยุทธศาสตรท์ี ่ 5  เครือข่าย สง่เสรมิและมีสว่นรว่ม สหกรณฯ์ มีสว่นรว่มกบั กลยุทธท์ี ่ 10  สรา้งประโยชน ์ 1.  สหกรณร์ว่มใจ  หว่งใย 1.  สนบัสนนุกิจการ  สสจ.ฉช. 

พันธมิตรสหกรณ ์ เพ่ือสรา้งประโยชนต์่อ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีมีประโยชน ์ แก่สงัคมและชมุชน สงัคม 2.  สนบัสนนุอาหารกลางวนั 

1.  สนบัสนนุกิจกรรมต่าง  ๆ สงัคม ต่อสงัคมและชมุชน   เจา้หนา้ท่ี  ณ  ศนูยฉี์ดวคัซีน 

ขององคก์ร  ทัง้ภาครฐัและ     โควิค - 19  หา้งโรบินสนั 

เอกชน     ไลฟ์สไตล ์ ฉะเชิงเทรา 

     3.  สนบัสนนุงานแสดง 

     มทุติาจิต 
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แผนงาน/โครงการในปี  2566 

  1.  โครงการประชาสมัพนัธกิ์จการงานของสหกรณใ์นหลายชอ่งทาง  หลายรูปแบบ 

  2.  โครงการบรหิารจดัการลกูคา้สมัพนัธ ์

  3.  โครงการสหกรณน์า่อยู ่ นา่ใชบ้รกิาร  รว่มใจลดโลกรอ้น 

  4.  โครงการออมทรพัยเ์กษียณเป่ียมสขุ 

  5.  โครงการออมทรพัยห์ลงัเกษียณ 

  6.  โครงการพฒันาศกัยภาพของคณะกรรมการดาํเนินการ 

  7.  โครงการสหกรณร์ว่มใจห่วงใยสงัคม 

  8.  เงินกูพ้ิเศษ  (เริ่มดาํเนินการ  20  ตลุาคม  2565) 

       -  เพ่ือซือ้ท่ีอยูอ่าศยั   

       -  เพ่ือการประกอบอาชีพ   

  9.  โครงการเงินกูส้วสัดกิาร (เริ่มดาํเนินการ  20  ตลุาคม  2565) 

       -  เงินกูส้วสัดกิารเจ็บป่วยของสมาชิกและครอบครวั  (กรณีผูป่้วยใน) 

       -  เงินกูส้วสัดกิารสมาชิกคลอดบตุร   

 มตท่ีิประชมุ    รบัทราบ 
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 2.5  รายละเอียดผลประโยชนแ์ละค่าตอบแทนของคณะกรรมการและผู้จัดการ  ประจาํปี  2565 

          กฎกระทรวงการดาํเนินงานและการกาํกบัดแูลสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละสหกรณเ์ครดิตยเูน่ียน  พ.ศ. 2564  ขอ้  14  ในการประชมุใหญ่  นอกจากเรื่องท่ีแจง้ใหท่ี้ประชมุ

ทราบเป็นปกตแิลว้  สหกรณต์อ้งแจง้ใหท่ี้ประชมุใหญ่ทราบเรื่อง  ดงัตอ่ไปนี ้ (1)  ผลประโยชนแ์ละคา่ตอบแทนท่ีกรรมการ  ผูจ้ดัการ  ผูมี้อาํนาจจดัการ  และท่ีปรกึษา 

ของสหกรณ ์ ไดร้บัจากสหกรณน์ัน้ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา  โดยใหส้หกรณแ์สดงรายละเอียดดงักลา่วเป็นรายบคุคลในรายงานประจาํปี          

ลาํดบัท่ี 
รายช่ือคณะกรรมการและผูจ้ดัการ 

ชดุท่ี  31 
ตาํแหนง่ โบนสั 

คา่ คา่พาหนะ/ 

คา่ตอบแทน 
เงินเดือน รวมเป็นเงิน หมายเหต ุ

เบีย้ประชมุ 

1. นายเทอดศกัดิ ์  แพทยป์ระสิทธ์ิ ประธานกรรมการ 57,666.67 7,500 1,724 - 66,890.67  

2. นายสมเจตน ์  สถิตสมิทธ ์ รองประธานฯ  คนท่ี  1 57,666.67 5,000 420 - 63,086.67  

3. นายศกัดิช์ยั   วินิจสกลุไทย รองประธานฯ  คนท่ี  2 57,666.67 5,000 2,525 - 65,191.67  

4. นายพีระพล   ตว่นภษูา กรรมการและผูจ้ดัการ 57,666.67 4,000 5,744 - 67,410.67  

5. นางทวีพร   พนัคง กรรมการและเหรญัญิก 57,666.67 4,000 424 - 62,090.67  

6. นายโฆษิต   ชมุเกษียร กรรมการ 57,666.67 4,000 244 - 61,910.67  

7. นายบญุฤทธ์ิ   เฮ็งไล ้ กรรมการ 57,666.67 4,000 904 - 62,570.67  

8. นายกานต ์  การะนนัต ์ กรรมการ 57,666.67 3,200 824 - 61,690.67  

9. นางประภสัสร   นิยม กรรมการ 57,666.66 4,000 296 - 61,962.66  

10. นางอาภรณ ์  วงษภ์าษ กรรมการ 57,666.66 4,000 1,432 - 63,098.66  

11. นางวีรานนัท ์  ศลิประเสรฐิ กรรมการ 57,666.66 4,000 464 - 62,130.66  

12. น.ส.ขวญัใจ   แจม่จนัทร ์ กรรมการ 57,666.66 4,000 544 - 62,210.66  

13. นายบรรพต   สวุรรณบปุผา กรรมการ 57,666.66 3,200 1,072 - 61,938.66  

14. นายมนตร ี  คชวงษ ์ กรรมการและเลขานกุาร 57,666.67 4,000 592 - 62,258.67  

15. นางทศันีย ์  สถิตสมิทธ ์ กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร 57,666.67 4,000 - - 61,666.67  

รวมทัง้สิน้ 865,000.00 63,900 17,209 - 946,109.00  
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         (2)  คา่ตอบแทนท่ีไมใ่ชต่วัเงิน 

ลาํดบัท่ี 
รายช่ือคณะกรรมการและผูจ้ดัการ 

ชดุท่ี  31 
ตาํแหนง่ คา่เสือ้ 

คา่ 
รวมเป็นเงิน หมายเหต ุ

ศกึษาดงูาน 

1. นายเทอดศกัดิ ์  แพทยป์ระสิทธ์ิ ประธานกรรมการ - - -  

2. นายสมเจตน ์  สถิตสมิทธ ์ รองประธานฯ  คนท่ี  1 - - -  

3. นายศกัดิช์ยั   วินิจสกลุไทย รองประธานฯ  คนท่ี  2 - - -  

4. นายพีระพล   ตว่นภษูา กรรมการและผูจ้ดัการ - - -  

5. นางทวีพร   พนัคง กรรมการและเหรญัญิก - - -  

6. นายโฆษิต   ชมุเกษียร กรรมการ - - -  

7. นายบญุฤทธ์ิ   เฮ็งไล ้ กรรมการ - - -  

8. นายกานต ์  การะนนัต ์ กรรมการ - - -  

9. นางประภสัสร   นิยม กรรมการ - - -  

10. นางอาภรณ ์  วงษภ์าษ กรรมการ - - -  

11. นางวีรานนัท ์  ศลิประเสรฐิ กรรมการ - - -  

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

13. นายบรรพต   สวุรรณบปุผา กรรมการ - - -  

14. นายมนตรี   คชวงษ ์ กรรมการและเลขานกุาร - - -  

15. นางทศันีย ์  สถิตสมิทธ ์ กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร - - -  

รวมทัง้สิน้ - - -  
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ลาํดบัท่ี 
รายช่ือคณะกรรมการและผูจ้ดัการ   

ชดุท่ี  32 
ตาํแหนง่ โบนสั 

คา่ คา่พาหนะ/ 

คา่ตอบแทน 
เงินเดือน รวมเป็นเงิน หมายเหต ุ

เบีย้ประชมุ 

1. นายเทอดศกัดิ ์  แพทยป์ระสิทธ์ิ ประธานกรรมการ - 21,000 20,376 - 41,376.00  

2. นายสมเจตน ์  สถิตสมิทธ ์ รองประธานฯ  คนท่ี  1 - 14,000 2,328 - 16,328.00  

3. นายมานิตย ์ ชุม่ชจูนัทร ์ รองประธานฯ  คนท่ี  2 - 14,000 2,280 - 16,280.00  

4. นายพีระพล   ตว่นภษูา กรรมการและผูจ้ดัการ - 10,400 29,912 - 40,312.00  

5. นายปราโมทย ์ ตนัดี กรรมการและเหรญัญิก - 10,400 4,652 - 15,052.00  

6. นายโฆษิต   ชมุเกษียร กรรมการ - 11,200 4,112 - 15,312.00  

7. นายศกัดิช์ยั  วินิจสกลุไทย กรรมการ - 10,400 5,796 - 16,196.00  

8. นายกฤษดา  พรหมสวุรรณ ์ กรรมการ - 10,400 3,688 - 14,088.00  

9. นายรฐักรณ ์ อินทะสรอ้ย กรรมการ - 6,400 - - 6,400.00  

10. นางอาภรณ ์  วงษภ์าษ กรรมการ - 9,600 2,232 - 11,832.00  

11. นายเบญจพล  สวุรรณะ กรรมการ - 9,600 1,728 - 11,328.00  

12. น.ส.ขวญัใจ   แจม่จนัทร ์ กรรมการ - 11,200 1,992 - 13,192.00  

13. นายบญุฤทธ์ิ  เฮ็งไล ้ กรรมการ - 10,400 7,560 - 17,960.00  

14. นายไพรตัน ์ มลูวงษ ์ กรรมการ - 9,600 2,296 - 11,896.00  

15. นายมนตรี  คชวงษ ์ กรรมการและเลขานกุาร - 9,600 - - 9,600.00  

รวมทัง้สิน้ - 168,200 88,952 - 257,152.00  
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         (2)  คา่ตอบแทนท่ีไมใ่ชต่วัเงิน 

ลาํดบัท่ี รายช่ือคณะกรรมการและผูจ้ดัการ 

ชดุท่ี  32 
ตาํแหนง่ คา่เสือ้ 

คา่ 
รวมเป็นเงิน หมายเหต ุ

ศกึษาดงูาน 

1. นายเทอดศกัดิ ์  แพทยป์ระสิทธ์ิ ประธานกรรมการ 660 - 660.00  

2. นายสมเจตน ์  สถิตสมิทธ ์ รองประธานฯ  คนท่ี  1 660 - 660.00  

3. นายมานิตย ์ ชุม่ชจูนัทร ์ รองประธานฯ  คนท่ี  2 660 - 660.00  

4. นายพีระพล   ตว่นภษูา กรรมการและผูจ้ดัการ 660 - 660.00  

5. นายปราโมทย ์ ตนัดี กรรมการและเหรญัญิก 660 - 660.00  

6. นายโฆษิต   ชมุเกษียร กรรมการ 660 - 660.00  

7. นายศกัดิช์ยั  วินิจสกลุไทย กรรมการ 660 - 660.00  

8. นายกฤษดา  พรหมสวุรรณ ์ กรรมการ 660 - 660.00  

9. นายรฐักรณ ์ อินทะสรอ้ย กรรมการ 660 - 660.00  

10. นางอาภรณ ์  วงษภ์าษ กรรมการ 660 - 660.00  

11. นายเบญจพล  สวุรรณะ กรรมการ 660 - 660.00  

12. น.ส.ขวญัใจ   แจม่จนัทร ์ กรรมการ 660 - 660.00  

13. นายบญุฤทธ์ิ  เฮ็งไล ้ กรรมการ 660 - 660.00  

14. นายไพรตัน ์ มลูวงษ ์ กรรมการ 660 - 660.00  

15. นายมนตรี  คชวงษ ์ กรรมการและเลขานกุาร 660 - 660.00  

รวมทัง้สิน้ 9,900 - 9,900.00  

                                    มติท่ีประชมุ   รบัทราบ
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วาระที ่ 3 

เร่ือง  เสนอเพือ่พจิารณา 

 3.1  อนมุตังิบการเงินประจาํปีสิน้สดุวนัท่ี  30  กนัยายน  2565 

 3.2  การจดัสรรกาํไรสทุธิ  ประจาํปี  2565 

 3.3  อนมุตัแิผนการดาํเนินงานและงบประมาณรายจา่ย  ประจาํปี  2566 

 3.4  กาํหนดวงเงินกูยื้มหรือการคํา้ประกนั  ประจาํปี  2566 

 3.5  เลือกตัง้คณะกรรมการดาํเนินการ 

 3.6  การคดัเลือกผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  และกาํหนดคา่ธรรมเนียม 

 3.7  การกาํหนดคา่เบีย้เลีย้ง  คา่พาหนะ  คา่เชา่ท่ีพกั  และคา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการ 

           ดาํเนินการ  กรรมการอ่ืน  ๆ  ท่ีปรกึษา  และท่ีปรกึษากิตตมิศกัดิ ์ (ถา้มี) 

 3.8  แกไ้ขระเบียบสหกรณฯ์  วา่ดว้ย  การสรรหาและรบัสมคัรคณะกรรมการดาํเนินการ 

 3.9  แกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บงัคบัสหกรณ ์  

 3.10  รูปแบบการเลือกตัง้คณะกรรมการดาํเนินการ   
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วาระที ่ 3  เร่ือง  เสนอเพือ่พจิารณา 

 3.1  อนุมัตงิบการเงนิประจาํปีสิน้สุดวันที ่ 30  กันยายน  2565 

        ประธานฯ  ชีแ้จงวา่  ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ ์ ขอ้  71.(3)  ท่ีประชมุใหญ่มีอาํนาจหนา้ท่ีพิจารณา

อนมุตังิบการเงินประจาํปีของสหกรณ ์ ประธานฯ  ไดเ้ชิญ  นางสรุางค ์ ปราสาททอง  ผูส้อบบญัชีสหกรณ ์ จาก  

สาํนกังานสรุางค ์  ปราสาททอง  ชีแ้จงงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุของสหกรณ ์  สาํหรบัปีสิน้สดุ

วนัท่ี  30  กนัยายน  2565  รายละเอียดดงันี ้

        -  รายงานของผูส้อบบญัชี  นางสุรางค ์ ปราสาททอง  เสนอนายทะเบียนสหกรณ ์ เพ่ือแสดง

ความเห็นต่องบการเงิน  ณ  วนัท่ี  30  กันยายน  2565  และผลการดาํเนินงานสาํหรบัสิน้สดุวนัเดียวกันของ

สหกรณ ์ ใหท่ี้ประชมุรบัทราบ 

        -  งบแสดงฐานะการเงิน  ณ  วนัท่ี  30  กนัยายน  2565  ไดชี้แ้จงรายการบญัชีเก่ียวกบัทรพัยส์ิน  

หนีส้ิน  และทนุของสหกรณ ์ และบญัชีอ่ืน  ๆ  ท่ีปรากฏตามงบดลุท่ีแนบทา้ยนี ้ ใหท่ี้ประชมุทราบ 

        -  งบกาํไรขาดทนุ  สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี  30  กนัยายน  2565  ไดชี้แ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัรายได ้ 

คา่ใชจ้า่ย  กาํไรสทุธิประจาํปี  และขอ้มลูอ่ืน  ๆ  ตามงบกาํไรขาดทนุท่ีแนบทา้ยนี ้

 มตท่ีิประชมุ    อนมุตัิ 
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 3.2  การจัดสรรกาํไรสุทธิ  ประจาํปี  2565 

  ประธานฯ  ชีแ้จงว่า  จากการดาํเนินงานของสหกรณ์  ในรอบปีบัญชี  2565  มีกาํไรสุทธิ  

40,051,745.16  บาท  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ  28.  คณะกรรมการ

ดาํเนินการของสหกรณ ์ ขอเสนอการจดัสรรกาํไรสทุธิ  ประจาํปี  2565  ดงันี ้

รายละเอียด 
ปี  2565 ปี  2564 

จาํนวนเงิน  รอ้ยละ จาํนวนเงิน  รอ้ยละ 

1.  เป็นเงินทนุสาํรองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ  10  ของกาํไรสทุธิ 4,005,683.60 10.00 3,747,727.98 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 

     -  รอ้ยละ  4.72 30,360,271.62 75.80   

4.  เป็นเงินเฉล่ียคืนแก่สมาชิกตามสว่นธุรกิจท่ีสมาชิกทาํไวร้ะหวา่งปี    

     -  รอ้ยละ  7.50   3,285,253.64 8.77 

     -  รอ้ยละ  7.75 3,527,289.94 8.81   

5.  เป็นเงินโบนสักรรมการ  และเจา้หนา้ท่ี     

     ไมเ่กินรอ้ยละ  10  ของกาํไรสทุธิ 968,500.00 2.42 971,520.00 2.59 

6.  เป็นทนุสาธารณประโยชนไ์มเ่กินรอ้ยละ 10 ของกาํไรสทุธิ 100,000.00 0.25 240,000.00 0.64 

7.  เป็นทนุสวสัดิการ     

     7.1  สงเคราะหแ์ก่สมาชิกและครอบครวั 700,000.00 1.74 350,000.00 0.92 

     7.2  ทนุสง่เสรมิการศกึษาบตุรสมาชิก 260,000.00 0.65 280,000.00 0.75 

8.  เป็นทนุเพ่ือการศกึษาอบรมทางสหกรณ ์ 100,000.00 0.25 100,000.00 0.27 

9.  เป็นทนุเพ่ือจดัตัง้สาํนกังาน 0.00 0.00 150,000.00 0.40 

10.  เป็นทนุรกัษาระดบัอตัราเงินปันผล 0.00 0.00 28,470.00 0.08 

รวมทัง้สิน้ 40,051,745.16 100.00 37,477,274.72 100.00 

 

 มตท่ีิประชมุ    อนมุตัิ 
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 3.3  อนุมัตแิผนการดาํเนินงาน  และงบประมาณการรายจ่าย  ประจาํปี  2566 

  ประธานฯ  แจง้ว่า  ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ ์ ขอ้  71.(7)  ใหท่ี้ประชมุใหญ่กาํหนดแผนงาน  

และงบประมาณรายจ่ายประจาํปี  คณะกรรมการดาํเนินการขอเสนอแผนงาน  และงบประมาณการรายจ่าย  

ประจาํปี  2566  เพ่ือท่ีประชมุใหญ่พิจารณาอนมุตั ิ ดงันี ้

1.  แผนงานประจาํปี 

     -  การสง่เสรมิแผนกลยทุธข์องสหกรณ ์

     -  แผนงานรณรงคก์ารฝากเงิน 

     -  แผนงานใหบ้รกิารสินเช่ือตามความตอ้งการของสมาชิก 

     -  แผนงานสาํรวจความตอ้งการสวสัดกิารสมาชิก 

2.  เป้าหมายการดาํเนินงาน  ประจาํปี  2566 

รายการ ปี  2565 ปี  2566 เพิม่  (ลด) 

รบัสมาชิก 100 150 50 

ทนุเรือนหุน้ 50,000,000.00 60,000,000.00 10,000,000.00 

เงินรบัฝากจากสมาชิก 40,000,000.00 40,000,000.00 - 

การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 537,800,000.00 542,300,000.00 4,500,000.00 

3.  เป้าหมายการดาํเนินงาน  ประจาํปี  2566 

รายได้ จาํนวนเงนิ รายจ่าย จาํนวนเงนิ 

ดอกเบีย้รบั 45,540,100.00 หมวดเงินเดือน 2,041,720.00 

คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ 4,500.00 หมวดคา่ตอบแทน 518,000.00 

ผลตอบแทนการลงทนุ 32,000.00 หมวดสวสัดกิาร 475,420.00 

รายไดเ้บด็เตล็ด 3,000.00 หมวดคา่ใชส้อยดาํเนินการ 2,813,000.00 

  หมวดสาธารณปูโภค 120,000.00 

  ดอกเบีย้จา่ย 5,000,000.00 

รวม 45,579,600.00 รวม 10,968,140.00 

ประมาณการกาํไร 34,611,460.00 
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4.  งบประมาณการรายจ่าย  ประจาํปี  2566 

หมวดรายจา่ย 
ปี  2565 

ปี  2566  ขอตัง้ หมายเหต ุ
ขอตัง้ จา่ยจรงิ 

1.  หมวดเงนิเดอืน     

     1.1  เจา้หนา้ท่ี 1,503,960 1,308,160.00 1,521,720  

           -  คา่ลว่งเวลา 15,000 18,480.00 20,000  

     1.2  ผูจ้ดัการ 

(ในปี 2562 ทางคณะกรรมการพิจารณาจะ

จดัจา้งบคุคลภายนอก 

500,000 

 

 

- 

 

 

500,000 

 

 

 

 

 

รวม 2,018,960 1,326,640.00 2,041,720  

2.  หมวดค่าตอบแทน     

     2.1  คา่เบีย้ประชมุ 180,000 232,100.00 250,000  

     2.2  คา่เดนิทางไปประชมุสมัมนา 30,000 25,704.00 30,000  

     2.3  ผูต้รวจสอบกิจการ 72,000 71,000.00 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 84,300.00 100,000  

รวม 428,000 464,104.00 518,000  
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หมวดรายจา่ย 
ปี  2565 

ปี  2566  ขอตัง้ หมายเหต ุ
ขอตัง้ จา่ยจรงิ 

3.  หมวดสวัสดกิาร     

     3.1  คา่ครองชีพ     

            1)  เจา้หนา้ท่ี 4,320 11,120.00 24,420  

     3.2  ชดุฟอรม์     

            1)  กรรมการ 50,000 9,900.00 50,000  

            2)  ท่ีปรกึษา 5,000 990.00 5,000  

            3)  ผูต้รวจสอบกิจการ 5,000 1,320.00 5,000  

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

     3.3  ดา้นสขุภาพ / ประกนัอบุตัเิหต ุ 4,000 - 4,000  

     3.4  บาํเหน็จเจา้หนา้ท่ี 300,000 219,820.00 300,000  

     3.5  กองทนุเงินทดแทน     

            1)  ผูจ้ดัการ 1,000 - 1,000  

            2)  เจา้หนา้ท่ี 1,000 710.00 1,000  

     3.6  เงินสมทบประกนัสงัคม     

            1)  ผูจ้ดัการ 25,000 - 25,000  

            2)  เจา้หนา้ท่ี 60,000 22,590.00 40,000  

รวม 475,320 286,450.00 475,420  
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หมวดรายจา่ย 
ปี  2565 

ปี  2566  ขอตัง้ หมายเหต ุ
ขอตัง้ จา่ยจรงิ 

4.  หมวดค่าใช้สอยดาํเนินการ     

     4.1  คา่เครื่องเขียนแบบพิมพ ์ 80,000 70,089.00 80,000  

     4.2  คา่ธรรมเนียมผูส้อบบญัชี 100,000 70,000.00 100,000  

     4.3  คา่ใชจ้่ายในการประชมุใหญ่ 1,500,000 1,191,350.00 2,000,000  

     4.4  คา่รบัรอง 60,000 73,520.50 80,000  

     4.5  คา่ปรบัปรุงซอ่มแซมสินทรพัย ์ 100,000 - 100,000  

     4.6  คา่จา้งทาํความสะอาด 108,000 21,600.00 9,000x12 = 108,000  

     4.7  คา่ไปรษณีย ์ 20,000 8,478.00 10,000  

     4.8  คา่เส่ือมราคา 90,000 64,730.40 100,000  

     4.9  คา่ธรรมเนียมธนาคาร 5,000 2,431.93 5,000  

     4.10  คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินคดี     

              -  คา่ธรรมเนียมศาล 50,000 - 50,000  

              -  คา่ทนายความ 100,000 - 100,000  

     4.11  คา่ประกนัอคัคีภยัอาคาร สนง. 20,000 - 20,000  

     4.12  ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุ - 30,907.20 -  

     4.13  คา่ใชจ้า่ยทั่วไป 60,000 35,531.00 60,000  

รวม 2,293,000 1,568,637.53 2,813,000  
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หมวดรายจา่ย 
ปี  2565 

ปี  2566  ขอตัง้ หมายเหต ุ
ขอตัง้ จา่ยจรงิ 

5.  หมวดครุภัณฑ ์     

     5.1  ครุภณัฑส์าํนกังาน 2,000,000 - 200,000  

            -  โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  9,999.00   

            -  เคร่ืองปรบัอากาศ Carrier 8 ตวั  224,500.00   

            -  ป๊ัมนํา้  2,000  ลิตร  45,000.00   

            -  กลอ้งวงจรปิด  8  ตวั  46,000.00   

            -  เคร่ืองทาํลายเอกสาร  3,602.12   

     5.2  ครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์ 500,000  500,000  

     5.3  ครุภณัฑย์านพาหนะ -  -  

รวม 2,500,000 329,101.12 700,000  

6.  หมวดจัดตั้งสาํนักงาน 6,000,000    

     6.1  ท่ีดนิ  195,600.00   

     6.2  อาคารสาํนกังาน  5,004,400.00   

     6.2  คา่ใชจ้่ายในการปรบัปรุง  สนง. 2,000,000 680.00 500,000  

รวม 8,000,000 5,200,680.00 500,000  

7.  หมวดค่าสาธารณูปโภค 120,000  120,000  

     7.1  คา่ไฟฟ้า  36,086.97   

     7.2  คา่นํา้ประปา  6,800.39   

     7.3  คา่โทรศพัท ์  13,472.57   

รวม 120,000 56,359.93 120,000  

8.  ดอกเบีย้จ่าย 5,000,000 2,463,527.62 5,000,000  

 หมายเหต ุ คา่ใชจ้า่ยทกุหมวดสามารถถวัจา่ยได ้ ยกเวน้หมวดครุภณัฑแ์ละหมวดจดัตัง้สาํนกังาน 

 มตท่ีิประชมุ    อนมุตัิ 
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 3.4  การกาํหนดวงเงินกู้ยืมหรือการคํา้ประกัน  สาํหรับปีการเงนิ  2566 

        ประธานฯ  แจ้งว่า  ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ  ข้อ  18.  ท่ีประชุมมีอาํนาจหน้าท่ีพิจารณา

กาํหนดวงเงินกู ้ หรือคํา้ประกนั  ซึ่งสหกรณอ์าจกูยื้ม  หรือคํา้ประกนัสาํหรบัปีหนึ่ง  ๆ  ในปีท่ีแลว้ ท่ีประชมุใหญ่

สามญัประจาํปี  พิจารณากาํหนดวงเงินกูยื้ม  หรือคํา้ประกนัไว ้ จาํนวน  20,000,000.00  บาท  (ย่ีสิบลา้นบาท

ถว้น) 

        สําหรับการดาํเนินงานของสหกรณ์ในปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี  30  กันยายน  2566  ท่ีประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดท่ี  32  ครัง้ท่ี  17/2565  เม่ือวนัท่ี  28  พฤศจิกายน  2565  มีมติกาํหนดวงเงิน

กูยื้มหรือการคํา้ประกนั  สาํหรบัปีการเงิน  2566  ในวงเงินจาํนวน  20,000,000.00  บาท  (ย่ีสิบลา้นบาทถว้น)  

จงึขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตั ิ

 มตท่ีิประชมุ    อนมุตั ิ

 3.5  เลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ 

        ประธานฯ  แจ้งว่า  ตามข้อบังคับข้อท่ี  72.  ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์

ประกอบดว้ย  ประธานกรรมการ  1  คน  และกรรมการอีก  14  คน  ปีนีมี้กรรมการท่ีครบวาระ  จาํนวน  8  คน    

และยงัอยูใ่นวาระ  จาํนวน  7  คน  คือ 

1.  กรรมการทีพ้่นจากตาํแหน่ง  เพราะครบวาระ  จาํนวน  8  คน  ได้แก่ 

     1.1  นายเทอดศกัดิ ์ แพทยป์ระสิทธ์ิ ประธานกรรมการ ครบวาระท่ี  1 

     1.2 นายสมเจตน ์  สถิตสมิทธ ์ รองประธานฯ  คนท่ี  1 ครบวาระท่ี  1 

     1.3  นายโฆษิต   ชมุเกษียร กรรมการ ครบวาระท่ี  1 

     1.4  นายศกัดิช์ยั  วินิจสกลุไทย กรรมการ ครบวาระท่ี  2 

     1.5  นางอาภรณ ์ วงษภ์าษ กรรมการ ครบวาระท่ี  1 

     1.6  น.ส.ขวญัใจ   แจม่จนัทร ์ กรรมการ ครบวาระท่ี  1 

     1.7  นายมนตร ี คชวงษ ์ กรรมการและเลขานกุาร ครบวาระท่ี  1 

     1.8  นายพีระพล   ตว่นภษูา กรรมการและผูจ้ดัการ ครบวาระท่ี  2 

2.  กรรมการทียั่งดาํรงตาํแหน่ง  จาํนวน  7  คน  ได้แก่ 

     2.1  นายมานิตย ์ ชุม่ชจูนัทร ์ รองประธานฯ  คนท่ี  2 วาระท่ี  1  ปีท่ี  1 

     2.2  นายกฤษดา พรหมสวุรรณ ์ กรรมการ วาระท่ี  1  ปีท่ี  1 

     2.3  นายรฐักรณ ์ อินทะสรอ้ย กรรมการ วาระท่ี  1  ปีท่ี  1 

     2.4  นายเบญจพล   สวุรรณะ กรรมการ วาระท่ี  1  ปีท่ี  1 

     2.5  นายบญุฤทธ์ิ เฮ็งไล ้ กรรมการ วาระท่ี  2  ปีท่ี  1 

     2.6  นายไพรตัน ์ มลูวงษ ์ กรรมการ วาระท่ี  1  ปีท่ี  1 

     2.7  นายปราโมทย ์ ตนัดี กรรมการและเหรญัญิก วาระท่ี  1  ปีท่ี  1 
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               จงึขอเสนอใหท่ี้ประชมุใหญ่พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนตาํแหนง่ท่ีครบวาระ  จาํนวน  8  คน 

 มตท่ีิประชมุ  เลือกตัง้ประธานกรรมการ  และกรรมการ  รวม  8  คน  ดงันี ้

            เลือกประธานกรรมการ  1  คน  คือ 

  1.  นายชาญเลขา กลุละวณิชย ์  ตวัแทน  สสจ.ฉช. วาระท่ี 1  ปีท่ี 1 

 เลือกกรรมการแทนกรรมการท่ีครบวาระ  6  คน  คือ 

  1.  นายโฆษิต  ชมุเกษียร  ตวัแทน  สสจ.ฉช. วาระท่ี 2  ปีท่ี 1 

  2.  นายสมเจตน ์ สถิตสมิทธ ์  ตวัแทน  อ.เมือง  วาระท่ี 2  ปีท่ี 1 

  3.  น.ส.ศภุร  นอ้ยใจบญุ  ตวัแทน  อ.บางคลา้ วาระท่ี 1  ปีท่ี 1 

  4.  นายฉลาด  บญุจนัทร ์  ตวัแทน  อ.แปลงยาว วาระท่ี 1  ปีท่ี 1 

  5.  นายสทุศัน ์  เสียงไพโรจน ์  ตวัแทน  อ.ราชสาสน์ วาระท่ี 1  ปีท่ี 1 

  6.  นายมนตรี  สมบรูณท์รพัย ์  ตวัแทน  อ.สนามชยัเขต วาระท่ี 1  ปีท่ี 1 

 เลือกกรรมการผูมี้คณุวฒุิดา้นการเงิน  การบญัชี  การบริหารจดัการ  เศรษฐศาสตร ์ หรือผา่นการ 

             อบรมหลกัสตูรตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง  1  คน  คือ   

  1.  นางทศันีย ์  สถิตสมิทธ ์  ตวัแทน  อ.บางปะกง วาระท่ี 1  ปีท่ี 1 

 3.6  เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  และกาํหนดค่าตอบแทน 

  ประธานฯ  ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุทราบวา่  ตามขอ้บงัคบัขอ้  103.  การดาํรงตาํแหนง่ผูต้รวจสอบ 

กิจการ  ผูต้รวจสอบกิจการอยูใ่นตาํแหนง่ไดก้าํหนดเวลา  2  ปีบญัชีสหกรณ ์ ซึ่งในการประชมุใหญ่สามญั  

ประจาํปี  2564  เม่ือวนัท่ี  21  พฤศจิกายน  2564  ไดมี้การเลือกตัง้ผูต้รวจสอบกิจการ  ซึ่งผูท่ี้ไดร้บัการ

เลือกตัง้  คือ   

  1.  นายชชีูพ มีเจรญิ  ขา้ราชการบาํนาญ ปีท่ี  2 

  2.  นายนพดล   สวุประดบั ขา้ราชการบาํนาญ ปีท่ี  2 

และใหผู้ต้รวจสอบกิจการไดร้บัคา่ตอบแทนดงันี ้

  1.  คา่ตอบแทนการปฏิบตังิานของผูต้รวจสอบกิจการ  คนละ  3,000  บาท  รวมจาํนวน 

.  6,000  บาทตอ่เดือน 

  2.  ใหมี้สิทธ์ิเบกิจ่ายคา่เบีย้เลีย้ง  คา่พาหนะ  คา่ท่ีพกั  และคา่ใชจ้า่ยอ่ืนในการเดนิทางไป

ปฏิบตังิานเชน่เดียวกบักรรมการ 

 มตท่ีิประชมุ   อนมุตัิ 
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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   

  2.  น.ส.น่ิมนวล  ดวงโต 

  ผูส้อบบญัชีทัง้   2   ราย  ไดเ้สนอบรกิารสอบบญัชีและคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชี  ดงันี ้

 รายท่ี  1  สาํนกังานสรุางค ์ ปราสาททอง 

   โดยนางสรุางค ์ ปราสาททอง  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต  เลขท่ี  20079 

   เขา้ตรวจปีละ  4  ครัง้  (ครัง้ละ  1-3  วนัทาํการ  หรือจนกวา่จะแลว้เสรจ็ตามแผนงาน 

   ท่ีไดก้าํหนดไว)้ 

   เสนอคา่ธรรมเนียมการตรวจสอบ  70,000  บาท  โดยขอรบัเม่ือแสดงความเห็น 

   ตอ่งบการเงินและสง่มอบงบการเงินของสหกรณแ์ลว้เสรจ็ 

   ผลงาน  -  สอ.สาธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา  จาํกดั 

    -  สอ.โรงพยาบาลพทุธโสธร  จาํกดั 

    -  สอ.สาธารณสขุปราจีนบรุี  จาํกดั 

    -  สอ.โรงพยาบาลประสาท  จาํกดั 

    -  สอ.กระทรวงพาณิชย ์ จาํกดั 

    -  สอ.กรมชา่งอากาศ  จาํกดั 

    -  สอ.คา่ยอดศิร  จาํกดั 

    -  สหกรณบ์างกะปิ  จาํกดั 

    -  สหกรณบ์รกิารพนกังานการไฟฟ้านครหลวง  จาํกดั 
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 รายท่ี  2  น.ส.น่ิมนวล  ดวงโต 

   เขา้ตรวจอยา่งนอ้ยปีละ  2  ครัง้  (ครัง้ละไมน่อ้ยกวา่ 3-4  วนัทาํการ) 

   เสนอคา่ธรรมเนียมการตรวจสอบ  80,000  บาท  

 มตท่ีิประชมุ    มีมตเิป็นเอกฉนัทเ์ลือก  สาํนกังานสรุางค ์ ปราสาททอง 

สาํหรบัปีทางบญัชีสิน้สดุวนัท่ี  30  กนัยายน  2566  อตัราคา่ธรรมเนียมการตรวจ  จาํนวน  70,000  บาท 

           และเลือก  น.ส.น่ิมนวล  ดวงโต  เป็นลาํดบัสาํรอง  หาก   

สาํนกังานสรุางค ์ ปราสาททอง  ไมส่ามารถเขา้ตรวจสอบได ้

 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  แจง้ว่ามติท่ีประชมุคณะกรรมการดาํเนินการ  ชดุท่ี  32  ครัง้ท่ี  12  เม่ือวนัท่ี  20  

กันยายน  2565  มีมติเป็นเอกฉันทใ์หแ้กไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของสหกรณฯ์  หมวด  1  ช่ือ  ประเภทและท่ีตัง้

สาํนกังาน  ขอ้  1.  เน่ืองจากยา้ยท่ีตัง้สาํนกังาน,  หมวด  3  หุน้,  หมวด  5  สมาชิก,  หมวด  7  การประชมุ

ใหญ่,  และหมวด  8  คณะกรรมการดาํเนินการ  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบตังิานของสหกรณ ์ รายละเอียด

ตามแบบ  ทข.2  ท่ีแนบ   

(แบบ  ทข.2) 
 

ขอ้บงัคบัเดมิ ขอ้ความท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ เหตผุล 

     ขอ้ 1. ช่ือ  ประเภทและท่ีตัง้สาํนกังาน      ขอ้ 1. ช่ือ  ประเภทและท่ีตัง้สาํนกังาน เน่ืองจากยา้ยท่ีตัง้ 

ช่ือ  สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดั ช่ือ  สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดั สาํนกังาน 

ฉะเชงิเทรา จาํกดั ฉะเชงิเทรา จาํกดั  

 CHACHOENGSAO  PUBLIC  HEALTH   

 SAVING  AND  CERDIT  COOPERATIVE,  

 LIMITED  

ประเภท  สหกรณอ์อมทรพัย ์ ประเภท  สหกรณอ์อมทรพัย ์  

ท่ีตัง้สาํนกังาน (ใหญ่) เลขท่ี  46/53   

ถนนศรีโสธรตดัใหม ่ ตาํบลหนา้เมือง 

ท่ีตัง้สาํนกังาน (ใหญ่) เลขท่ี  46/53-54  

ถนนศรีโสธรตดัใหม ่ ตาํบลหนา้เมือง 

 

อาํเภอเมือง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

รหสัไปรษณีย ์ 24000 รหสัไปรษณีย ์  24000  

ทอ้งท่ีดาํเนินการ  จงัหวดัฉะเชิงเทรา                           ทอ้งท่ีดาํเนินการ  จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

     สหกรณอ์าจยา้ยท่ีตัง้สาํนกังานไดต้ามท่ี      สหกรณอ์าจยา้ยท่ีตัง้สาํนกังานไดต้ามท่ี  

คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเห็นสมควร คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาเห็นสมควร  

โดยแจง้ใหน้ายทะเบียนสหกรณ ์ กรมสง่เสรมิ โดยแจง้ใหน้ายทะเบียนสหกรณ ์ กรมสง่เสรมิ  

สหกรณ ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณท์ราบ สหกรณ ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณท์ราบ  

และปิดประกาศไวท่ี้สาํนกังานของสหกรณ ์ และปิดประกาศไวท่ี้สาํนกังานของสหกรณ ์  

เดมิ สาํนกังานสว่นราชการสหกรณ ์และท่ีว่า เดมิ สาํนกังานสว่นราชการสหกรณ ์และท่ีว่า  

การอาํเภอแหง่ทอ้งท่ีสหกรณต์ัง้อยูเ่ป็นเวลาไม ่ การอาํเภอแหง่ทอ้งท่ีสหกรณต์ัง้อยูเ่ป็นเวลาไม ่  

นอ้ยกวา่สามสิบวนั และใหด้าํเนินการแกไ้ข นอ้ยกวา่สามสิบวนั และใหด้าํเนินการแกไ้ข  

เพิ่มเตมิขอ้บงัคบัในการประชมุใหญ่คราวตอ่ เพิ่มเตมิขอ้บงัคบัในการประชมุใหญ่คราวตอ่  

ไปดว้ย ไปดว้ย  
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     ตราของสหกรณ ์ ตราของสหกรณมี์รูป      ตราของสหกรณ ์ ตราของสหกรณมี์รูป เน่ืองจากยา้ยท่ีตัง้ 

                              ลกัษณะ ดงันี ้                               ลกัษณะ ดงันี ้ สาํนกังาน 

                           ตราของสหกรณมี์รูปลกัษณะ 

                           ดงันี ้ เป็นดวงตราวงกลม 

                           ใชส้ญัลกัษณง์พูนัคบเพลิง 

                            ลอ้มรอบดว้ยตวัอกัษร 

                            สหกรณอ์อมทรพัย ์

                            สาธารณสขุ  ดา้นบน 

                            จงัหวดัฉะเชิงเทรา  จาํกดั 

                            ดา้นลา่ง 

                           ตราของสหกรณมี์รูปลกัษณะ 

                           ดงันี ้ เป็นดวงตราวงกลม            

                           ใชส้ญัลกัษณง์พูนัคบเพลิง 

                            ลอ้มรอบดว้ยตวัอกัษร 

                            สหกรณอ์อมทรพัย ์

                            สาธารณสขุ  ดา้นบน 

                            จงัหวดัฉะเชิงเทรา  จาํกดั 

                            ดา้นลา่ง    

 

หมวด 3 หมวด 3  

    ขอ้ 6.  การถือหุน้  สมาชิกทกุคนตอ้งชาํระ      ขอ้ 6.  การถือหุน้  สมาชิกทกุคนตอ้งชาํระ  เพ่ือใหส้อดคลอ้ง 

คา่หุน้เป็นรายเดือนตัง้แตเ่ดือนแรกท่ีเขา้เป็น คา่หุน้เป็นรายเดือนตัง้แตเ่ดือนแรกท่ีเขา้เป็น กบัการปฏิบตังิาน 

สมาชิกตามอตัราสว่นของจาํนวนเงินไดร้าย สมาชิกตามอตัราสว่นของจาํนวนเงินไดร้าย ของสหกรณฯ์ 

เดือนของตน  ตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบของ เดือนของตน  ตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบของ  

สหกรณ ์ สหกรณ ์  

     เงินไดร้ายเดือนตามความในวรรคแรก         เงินไดร้ายเดือนตามความในวรรคแรก     

หมายถึงเงินเดือนและเงินเพิ่ม  คา่ครองชีพ   หมายถึงเงินเดือนและเงินเพิ่ม  คา่ครองชีพ    

หรือเงินท่ีจา่ยควบกบัเงินเดือน  หรือคา่จา้ง หรือเงินท่ีจา่ยควบกบัเงินเดือน  หรือคา่จา้ง  

ประจาํ  และเงินท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือนและคา่ ประจาํ  และเงินท่ีจ่ายควบกบัเงินเดือนและคา่  

จา้งประจาํ  ซึ่งสมาชิกไดร้บัจากหนว่ยงานเจา้ จา้งประจาํ  ซึ่งสมาชิกไดร้บัจากหนว่ยงานเจา้  

สงักดั  และหมายถึงบาํนาญตามกฎหมายวา่ สงักดั  และหมายถึงบาํนาญตามกฎหมายวา่  

ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญหรือบาํเหน็จรายเดือน ดว้ยบาํเหน็จบาํนาญหรือบาํเหน็จรายเดือน  

ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยบาํเหน็จ ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยบาํเหน็จ  

ลกูจา้ง  ซึ่งสมาชิกไดร้บัจากทางราชการดว้ย ลกูจา้ง  ซึ่งสมาชิกไดร้บัจากทางราชการดว้ย  

     ถา้สมาชิกประสงคจ์ะถือหุน้รายเดือนใน      ถา้สมาชิกประสงคจ์ะถือหุน้รายเดือนใน  

อตัราท่ีสงูกวา่อตัราท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบของ อตัราท่ีสงูกวา่อตัราท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบของ  

สหกรณ ์ หรือจะขอซือ้หุน้เพิ่มขึน้อีกเม่ือใดก็ สหกรณ ์ หรือจะขอซือ้หุน้เพิ่มขึน้อีกเม่ือใดก็  

ยอ่มทาํได ้ โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือ ยอ่มทาํได ้ โดยแสดงความจาํนงเป็นหนงัสือ  
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ตอ่คณะกรรมการดาํเนินการแตจ่าํนวนหุน้ ตอ่คณะกรรมการดาํเนินการแตจ่าํนวนหุน้ เพ่ือใหส้อดคลอ้ง 

ทัง้หมดตอ้งไมเ่กินหนึ่งในหา้ของหุน้ท่ีชาํระ ทัง้หมดตอ้งไมเ่กินหนึ่งในหา้ของหุน้ท่ีชาํระ กบัการปฏิบตังิาน 

แลว้ทัง้หมด แลว้ทัง้หมด ของสหกรณฯ์ 

     สมาชิกจะโอนหรือถอนหุน้ในระหวา่งท่ีตน      เม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกสิน้สดุลง    

เป็นสมาชิกอยูไ่มไ่ด ้ สหกรณมี์สิทธินาํเงินตามมลูคา่หุน้ท่ีสมาชิกมี  

     เม่ือสมาชิกภาพของสมาชิกสิน้สดุลง   อยูม่าหกักลบลบหนีท่ี้สมาชิกผกูพนัตอ้งชาํระ  

สหกรณมี์สิทธินาํเงินตามมลูคา่หุน้ท่ีสมาชิกมี หนีแ้ก่สหกรณไ์ดแ้ละใหส้หกรณมี์ฐานะเป็น  

อยูม่าหกักลบลบหนีท่ี้สมาชิกผกูพนัตอ้งชาํระ เจา้หนีบ้รุมิสิทธิพิเศษเหนือเงินคา่หุน้นัน้  

หนีแ้ก่สหกรณไ์ดแ้ละใหส้หกรณมี์ฐานะเป็น   

เจา้หนีบ้รุมิสิทธิพิเศษเหนือเงินคา่หุน้นัน้   

     ขอ้  6/1.  ไมมี่      ขอ้ 6/1. การจา่ยคืนคา่หุน้บางสว่นระหวา่ง  

 เป็นสมาชิกเม่ือสหกรณไ์ดปิ้ดบญัชีเป็น  

 ปัจจบุนัและไมมี่ยอดขาดทนุสะสม  สหกรณ ์  

 จงึจะจา่ยคืนคา่หุน้ใหแ้ก่สมาชิกในระหวา่ง  

 ท่ียงัเป็นสมาชิกได ้  

       คณะกรรมการดาํเนินการมีอาํนาจใน 

การจดัทาํแผนและวงเงินการจา่ยคืนคา่หุน้ 

 

 บางสว่นระหวา่งเป็นสมาชิกในปีถดัไป  เสนอ  

 ตอ่ท่ีประชมุใหญ่อนมุตั ิโดยใหค้าํนวณวงเงิน  

 การจา่ยในปีถดัไปจากการเปรียบเทียบ 

ทนุเรือนหุน้ 2 ปี  ทางบญัชีท่ีผา่นมา  ซึ่งให ้

 

 จา่ยไดไ้มเ่กินยอดทนุเรือนหุน้ท่ีเพิ่มขึน้  

      เม่ือท่ีประชุมใหญ่อนุมตัิแผนการจ่ายเงิน

คา่หุน้บางสว่น  ระหวา่งเป็นสมาชิกแลว้    

 

 สหกรณจ์ะจา่ยคา่หุน้ใหส้มาชิกไมเ่กินรอ้ยละ  

 หา้ของจาํนวนสมาชิกทัง้หมดท่ีมีอยู ่ ณ  วนั  

 สิน้ปีทางบญัชีท่ีผา่นมา  
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      สมาชิกแตล่ะรายจะไดร้บัคืนคา่หุน้ 

ไมเ่กินรอ้ยละ 75 ของมลูคา่หุน้ท่ีสมาชิก 

เพ่ือใหส้อดคลอ้ง 

กบัการปฏิบตังิาน 

 รายนัน้ถืออยู ่ ของสหกรณฯ์ 

      ขอ้กาํหนดต่าง ๆ เก่ียวกับหลกัเกณฑก์าร

พิจารณาการจา่ยคืนคา่หุน้  ลาํดบัการจา่ย 

 

 และอ่ืนๆ ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบ  

 ของสหกรณ ์  

     ขอ้  6/2.  ไมมี่      ขอ้ 6/2. คณุสมบตัขิองสมาชิกท่ีสามารถ  

 รบัคืนคา่หุน้บางสว่น มีดงันี ้  

    (1) เป็นสมาชิก โดยไมร่วมสมาชิกสมทบ  

    (2) ตอ้งพน้จากงานประจาํ  

    (3) ไมมี่ภาระผกูพนัตอ่สหกรณท์ัง้ในฐานะผู้

กูห้รือผูค้ ํา้ประกนั 

 

    (4)  ไมเ่ป็นลกูหนีต้ามคาํพิพากษาของ

สหกรณแ์ละสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ 

 

หมวด  5 หมวด  5  

สมาชิก สมาชิก  

การขาดจากสมาชิกภาพ การขาดจากสมาชิกภาพ  

     ขอ้ 40 . การขาดจากสมาชิกภาพ  ภายใต ้      ขอ้ 40 . การขาดจากสมาชิกภาพ  ภายใต ้  

ขอ้บงัคบัขอ้  44  สมาชิกยอ่มขาดจากสมาชิก ขอ้บงัคบัขอ้  44  สมาชิกยอ่มขาดจากสมาชิก  

ภาพ  เพราะเหตใุด  ๆ  ดงัตอ่ไปนี ้ ภาพ  เพราะเหตใุด  ๆ  ดงัตอ่ไปนี ้  

       (1)  ตาย        (1)  ตาย  

       (2)  ลาออก        (2)  ลาออก  

       (3)  เป็นคนไรค้วามสามารถ  หรือเสมือน        (3)  เป็นคนไรค้วามสามารถ  หรือเสมือน  

ไรค้วามสามารถ ไรค้วามสามารถ  
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     (4)  ตอ้งคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย      (4)  ตอ้งคาํพิพากษาใหล้ม้ละลาย เพ่ือใหส้อดคลอ้ง 

     (5)  ขาดคณุสมบตัติามขอ้บงัคบัขอ้  32.      (5)  ตอ้งคาํพิพากษาถึงท่ีสดุใหจ้าํคกุ  เวน้ กบัการปฏิบตังิาน 

. แตค่วามผิดลหโุทษ  หรือความผิดอนักระทาํ ของสหกรณฯ์ 

 โดยประมาท  

      (6)  ขาดคณุสมบตัติามขอ้บงัคบัขอ้ 32.  

 เวน้แตส่มาชิกตามขอ้ 32. (2) ท่ีโอน  หรือ  

 ยา้ย หรือออกจากราชการหรืองานประจาํ  

 โดยไมมี่ความผิด และมิไดล้าออกจาก  

 สหกรณ ์  

      (7)  ถกูใหอ้อกจากสหกรณ ์  

หมวด  7 หมวด  7  

การประชมุใหญ่ การประชมุใหญ่  

     ขอ้ 71.  อาํนาจหนา้ท่ีของท่ีประชมุใหญ่      ขอ้ 71.  อาํนาจหนา้ท่ีของท่ีประชมุใหญ่  

ท่ีประชมุใหญ่มีอาํนาจหนา้ท่ีพิจารณาวินิจฉยั ท่ีประชมุใหญ่มีอาํนาจหนา้ท่ีพิจารณาวินิจฉยั  

เร่ืองทัง้ปวงท่ีเกิดขึน้เก่ียวกบัการดาํเนินกิจการ เร่ืองทัง้ปวงท่ีเกิดขึน้เก่ียวกบัการดาํเนินกิจการ  

ของสหกรณ ์ ซึ่งรวมทัง้ในขอ้ตอ่ไปนี ้ ของสหกรณ ์ ซึ่งรวมทัง้ในขอ้ตอ่ไปนี ้  

       (1)  รบัทราบเรื่องการรบัสมาชิกเขา้ใหม ่        (1)  รบัทราบเรื่องการรบัสมาชิกเขา้ใหม ่  

สมาชิกออกจากสหกรณ ์ การเลือกตัง้ผูแ้ทน สมาชิกออกจากสหกรณ ์ การเลือกตัง้ผูแ้ทน  

สมาชิก  และวินิจฉยัขอ้อทุธรณข์องผูส้มคัร สมาชิก  และวินิจฉัยขอ้อทุธรณข์องผูส้มคัร  

ซึ่งมิไดร้บัเลือกเขา้เป็นสมาชิก  และสมาชิกท่ี ซึ่งมิไดร้บัเลือกเขา้เป็นสมาชิก  และสมาชิกท่ี  

ถกูใหอ้อกจากสหกรณ ์ ถกูใหอ้อกจากสหกรณ ์  

       (2)  พิจารณาเลือกตัง้และถอดถอน        (2)  พิจารณาเลือกตัง้และถอดถอน  

กรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ กรรมการดาํเนินการและผูต้รวจสอบกิจการ  

       (3)  พิจารณาอนมุตังิบดลุ  และจดัสรร        (3)  พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจาํปี    

กาํไรสทุธิประจาํปีของสหกรณ ์ และจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํปีของสหกรณ ์  
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       (4)  รบัทราบรายงานประจาํปีแสดงผล               (4)  รบัทราบรายงานประจาํปีแสดงผล        เพ่ือใหส้อดคลอ้ง 

การดาํเนินงานของสหกรณจ์ากคณะกรรมการ การดาํเนินงานของสหกรณจ์ากคณะกรรมการ กบัการปฏิบตังิาน 

ดาํเนินการและผลการตรวจสอบประจาํปีจาก ดาํเนินการและผลการตรวจสอบประจาํปีจาก ของสหกรณฯ์ 

ผูต้รวจสอบกิจการ ผูต้รวจสอบกิจการ  

       (5)  พิจารณากาํหนดบาํเหน็จคา่ตอบ        (5)  พิจารณากาํหนดบาํเหน็จคา่ตอบ  

แทนการปฏิบตังิานของผูต้รวจสอบกิจการ แทนการปฏิบตังิานของผูต้รวจสอบกิจการ  

       (6)  พิจารณากาํหนดวงเงินซึ่งสหกรณ ์        (6)  พิจารณากาํหนดวงเงินซึ่งสหกรณ ์  

อาจกูยื้มหรือคํา้ประกนั อาจกูยื้มหรือคํา้ประกนั  

     (7) อนมุตัแิผนงานและงบประมาณ        (7)  อนมุตัแิผนงานและงบประมาณ  

รายจา่ยประจาํปีของสหกรณ ์ รายจา่ยประจาํปีของสหกรณ ์ หรือแผน  

 ปรบัปรุงการดาํเนินงานของสหกรณ ์ หรือแผน   

 และวงเงินการจา่ยคืนคา่หุน้บางสว่นระหวา่ง  

 เป็นสมาชิก  

       (8)  พิจารณาการแยกสหกรณ ์ การควบ        (8)  พิจารณาการแยกสหกรณ ์ การควบ  

สหกรณ ์ สหกรณ ์  

       (9)  กาํหนดคา่เบีย้เลีย้ง  คา่พาหนะ  คา่        (9)  กาํหนดคา่เบีย้เลีย้ง  คา่พาหนะ  คา่  

เชา่ท่ีพกั  และคา่เบีย้ประชมุของกรรมการ เชา่ท่ีพกั  และคา่เบีย้ประชมุของกรรมการ  

ดาํเนินการ  กรรมการอ่ืน  ๆ  ท่ีปรกึษาและท่ี ดาํเนินการ  กรรมการอ่ืน  ๆ  ท่ีปรกึษาและท่ี  

ปรกึษากิตตมิศกัดิ ์ ปรกึษากิตตมิศกัดิ ์  

       (10)  พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บงัคบั        (10)  พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บงัคบั  

       (11)  รบัทราบเรื่องการดาํเนินงานของ        (11)  รบัทราบเรื่องการดาํเนินงานของ  

สนันิบาตสหกรณแ์หง่ประเทศไทย  และชมุนมุ สนันิบาตสหกรณแ์หง่ประเทศไทย  และชมุนมุ  

สหกรณท่ี์สหกรณนี์เ้ป็นสมาชิกอยู ่ สหกรณท่ี์สหกรณนี์เ้ป็นสมาชิกอยู ่  

       (12)  พิเคราะหแ์ละปฏิบตัติามบนัทกึหรือ        (12)  พิเคราะหแ์ละปฏิบตัติามบนัทกึหรือ  

หนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ ์ รองนาย หนงัสือของนายทะเบียนสหกรณ ์ รองนาย  

ทะเบียนสหกรณ ์ ผูต้รวจการสหกรณ ์ ผูส้อบ ทะเบียนสหกรณ ์ ผูต้รวจการสหกรณ ์ ผูส้อบ  

บญัชี  หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซึ่งนายทะเบียน บญัชี  หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซึ่งนายทะเบียน  
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สหกรณม์อบหมาย        สหกรณม์อบหมาย เพ่ือใหส้อดคลอ้ง 

       (13)  กาํหนดรูปการซึ่งสหกรณค์ดิจะทาํ        (13)  กาํหนดรูปการซึ่งสหกรณค์ิดจะทาํ กบัการปฏิบตังิาน 

เป็นเครื่องเกือ้หนนุบรรดาสมาชิกตามวตัถ ุ เป็นเครื่องเกือ้หนนุบรรดาสมาชิกตามวตัถ ุ ของสหกรณฯ์ 

ประสงคข์องสหกรณ ์ ประสงคข์องสหกรณ ์  

หมวด  8 หมวด  8  

คณะกรรมการดาํเนินการ คณะกรรมการดาํเนินการ  

     ขอ้  72.  คณะกรรมการดาํเนินการ  ให ้      ขอ้  72.  คณะกรรมการดาํเนินการ ให ้  

สหกรณมี์คณะกรรมการดาํเนินการประกอบ สหกรณมี์คณะกรรมการดาํเนินการ  ประกอบ    

ดว้ยประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการ ดว้ยประธานกรรมการหนึ่งคน  และกรรมการ  

ดาํเนินการอีกสิบส่ีคน  การสรรหาผูท่ี้จะเป็น ดาํเนินการอีกสิบส่ีคน  ซึ่งท่ีประชมุใหญ่  

กรรมการดาํเนินการของสหกรณใ์หเ้ป็นไป เลือกตัง้จากสมาชิก โดยกรรมการอยา่งนอ้ย  

ตามวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ ์ หนึ่งคน  ตอ้งเป็นผูมี้คณุวฒุิดา้นการเงิน  

ท่ีตอ้งรบัความเห็นชอบจากท่ีประชมุใหญ่  ซึ่ง การบญัชี การบรหิารจดัการ  เศรษฐศาสตร ์  

ท่ีประชมุใหญ่เลือกตัง้จากสมาชิก หรือผา่นการฝึกอบรมตามหลกัสตูรในดา้น  

 ดงักลา่วหรือดา้นอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ  

 พฒันาการสหกรณแ์หง่ชาติกาํหนด  

     ใหก้รรมการดาํเนินการเลือกตัง้ในระหวา่ง        การเลือกตัง้กรรมการตามวรรคแรกให ้  

กนัเองขึน้ดาํรงตาํแหนง่รองประธานกรรมการ กระทาํโดยวิธีลบัการสรรหาผูท่ี้จะเป็น  

คนหนึ่งหรือหลายคน  เลขานกุารคนหนึ่ง   กรรมการดาํเนินการของสหกรณใ์หเ้ป็นไป  

และ/หรือเหรญัญิกคนหนึ่ง  นอกนัน้เป็นกรรม ตามวิธีการท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบของสหกรณ ์  

การ  และปิดประกาศใหท้ราบโดยทั่วกนั  ณ ท่ีตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชมุใหญ่  

สาํนกังานสหกรณ ์ และใหก้รรมการดาํเนินการเลือกตัง้ในระหวา่ง  

 กนัเองขึน้ดาํรงตาํแหนง่รองประธานกรรมการ  

 คนหนึ่งหรือหลายคน เลขานกุารคนหนึ่ง  

 และเหรญัญิกคนหนึ่ง นอกนัน้เป็นกรรมการ   

 และปิดประกาศใหท้ราบโดยทั่วกนั ณ   

 สาํนกังานสหกรณ ์หรือประกาศทางอิเล็กทรอ  

 นิกส ์  
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     หา้มไมใ่หบ้คุคลซึ่งมีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้      หา้มมิใหบ้คุคลซึง่มีลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ เพ่ือใหส้อดคลอ้ง 

เป็นหรือทาํหนา้ท่ีกรรมการดาํเนินการ เป็นหรือทาํหนา้ท่ีกรรมการดาํเนินการ กบัการปฏิบตังิาน 

       (1)  เคยไดร้บัโทษจาํคกุโดยคาํพิพากษา        (1)  เคยไดร้บัโทษจาํคกุโดยคาํพิพากษา ของสหกรณฯ์ 

ถึงท่ีสดุใหจ้าํคกุ  เวน้แตเ่ป็นโทษสาํหรบัความ ถึงท่ีสดุใหจ้าํคกุ  เวน้แตเ่ป็นโทษสาํหรบัความ  

ผิดท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิด ผิดท่ีไดก้ระทาํโดยประมาทหรือความผิด  

ลหโุทษ ลหโุทษ  

       (2)  เคยถกูไลอ่อก  ปลดออก  หรือให ้        (2)  เคยถกูไลอ่อก  ปลดออก  หรือให ้  

ออกจากราชการ  องคก์าร  หนว่ยงานของรฐั   ออกจากราชการ  องคก์าร  หนว่ยงานของรฐั    

หรือเอกชนฐานทจุรติตอ่หนา้ท่ี หรือเอกชนฐานทจุรติตอ่หนา้ท่ี  

       (3)  เคยถกูใหพ้น้จากตาํแหนง่กรรมการ        (3)  เคยถกูใหพ้น้จากตาํแหนง่กรรมการ  

หรือมีคาํวินิจฉยัเป็นท่ีสดุใหพ้น้จากตาํแหนง่ หรือผูจ้ดัการหรือมีคาํวินิจฉัยเป็นท่ีสดุใหพ้น้  

กรรมการตามคาํสั่งนายทะเบียนสหกรณ ์ จากตาํแหนง่กรรมการ หรือผูจ้ดัการ ตาม  

 คาํสั่งนายทะเบียนสหกรณ ์  

       (4)  เคยถกูท่ีประชมุใหญ่มีมตใิหถ้อด        (4)  เคยถกูท่ีประชมุใหญ่มีมตใิหถ้อด  

ถอนจากตาํแหนง่กรรมการเพราะเหตทุจุริต ถอนจากตาํแหนง่กรรมการเพราะเหตทุจุริต  

ตอ่หนา้ท่ี ตอ่หนา้ท่ี  

       (5) สมาชิกซึ่งผิดนดัชาํระเงินงวดชาํระหนี ้        (5)  เป็นกรรมการหรือเป็นผูจ้ดัการใน  

ไมว่า่ตน้เงินหรือดอกเบีย้  ในระยะเวลาสองปี สหกรณถ์กูสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง  

ทางบญัชีนบัแตปี่ท่ีผิดนดัถึงปีท่ีเลือกตัง้ แหง่พระราชบญัญตัสิหกรณ ์ พ.ศ. 2542  

กรรมการดาํเนินการ เวน้แตก่ารผิดนดันัน้มิได ้ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ  

เกิดขึน้จากการกระทาํของตนเอง   

       (6) ผูซ้ึ่งเป็นเจา้หนา้ท่ีในสหกรณนี์ ้        (6) ผิดนดัชาํระเงินตน้หรือดอกเบีย้กบั  

 สหกรณท่ี์ตนเป็นสมาชิกในระยะเวลาสองปี  

 ทางบญัชีก่อนวนัท่ีไดร้บัการเลือกตัง้เป็น  

 กรรมการหรือวนัท่ีทาํสญัญาจา้งเป็นผูจ้ดัการ  

 หรือในขณะท่ีดาํรงตาํแหนง่นัน้  

      (7)  ผูซ้ึ่งถกูสหกรณท่ี์ตนเป็นสมาชิกหรือ  

 นายทะเบียนสหกรณฟ์้องดาํเนินคดีใน  

 ทางแพง่หรือทางอาญาในขอ้กลา่วหาท่ีกระทาํ  



70 

 

แบบ ทข.2 

 

ขอ้บงัคบัเดมิ ขอ้ความท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ เหตผุล 

 ใหส้หกรณเ์สียหาย หรือเคยตอ้งคาํพิพากษา เพ่ือใหส้อดคลอ้ง 

 ถึงท่ีสดุใหช้ดใชค้า่เสียหายแก่สหกรณใ์นการ กบัการปฏิบตังิาน 

 กระทาํท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหาย ของสหกรณฯ์ 

        (8) เป็นเจา้หนา้ท่ีในสหกรณนี์ ้  

     ขอ้ 79. อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ      ขอ้ 79. อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ  

ดาํเนินการ  คณะกรรมการดาํเนินการมี ดาํเนินการ  คณะกรรมการดาํเนินการมี  

อาํนาจหนา้ท่ีดาํเนินกิจการทัง้ปวงของสหกรณ ์ อาํนาจหนา้ท่ีดาํเนินกิจการทัง้ปวงของสหกรณ ์  

ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  

มต ิ และคาํสั่งของสหกรณก์บัทัง้ในทางอนัจะ มต ิ และคาํสั่งของสหกรณก์บัทัง้ในทางอนัจะ  

ทาํใหเ้กิดความจาํเรญิแก่สหกรณ ์ ซึ่งรวมทัง้ ทาํใหเ้กิดความจาํเรญิแก่สหกรณ ์ ซึ่งรวมทัง้  

ในขอ้ดงัตอ่ไปนี ้ ในขอ้ดงัตอ่ไปนี ้  

       (1)  พิจารณาในเรื่องการรบัสมาชิกและ        (1)  พิจารณาในเรื่องการรบัสมาชิกและ  

สมาชิกออกจากสหกรณ ์ ตลอดจนดแูลให ้ สมาชิกออกจากสหกรณ ์ ตลอดจนดแูลให ้  

สมาชิกปฏิบตักิารตา่ง ๆ ตามกฎหมาย  ขอ้ สมาชิกปฏิบตักิารตา่ง ๆ ตามกฎหมาย  ขอ้  

บงัคบั  ระเบียบ  มตแิละคาํสั่งของสหกรณ ์ บงัคบั  ระเบียบ  มตแิละคาํสั่งของสหกรณ ์  

       (2)  พิจารณาในเรื่องการรบัฝากเงิน  การ        (2)  พิจารณาในเรื่องการรบัฝากเงิน  การ  

กูยื้มเงิน  การใหเ้งินกู ้ และการฝากหรือลงทนุ กูยื้มเงิน  การใหเ้งินกู ้ และการฝากหรือลงทนุ  

ของสหกรณ ์ ของสหกรณ ์  

       (3)  กาํหนดและดาํเนินการเก่ียวกบัการ        (3)  กาํหนดและดาํเนินการเก่ียวกบัการ  

ประชมุใหญ่  การเสนองบดลุและรายงาน ประชมุใหญ่  การเสนองบดลุและรายงาน  

ประจาํปี  แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ ์ ประจาํปี  แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ ์  

ตอ่ท่ีประชมุใหญ่ ตอ่ท่ีประชมุใหญ่  

       (4)  เสนอแนะการจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํ        (4)  เสนอแนะการจดัสรรกาํไรสทุธิประจาํ  

ปีตอ่ท่ีประชมุใหญ่ ปีตอ่ท่ีประชมุใหญ่  
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       (5)  เสนอแผนงานและงบประมาณ         (5)  เสนอแผนงานและงบประมาณ เพ่ือใหส้อดคลอ้ง 

รายจา่ยประจาํปีใหท่ี้ประชมุใหญ่อนมุตั ิ   รายจา่ยประจาํปี หรือแผนปรบัปรุงการ กบัการปฏิบตังิาน 

 ดาํเนินงานของสหกรณ ์ หรือแผนและวงเงิน ของสหกรณฯ์ 

 การจา่ยคืนคา่หุน้บางสว่นระหวา่งเป็นสมาชิก   

 ใหท่ี้ประชมุใหญ่อนมุตั ิ  

     (6)  พิจารณาดาํเนินการแตง่ตัง้หรือจา้ง      (6)  พิจารณาดาํเนินการแตง่ตัง้หรือจา้ง  

และกาํหนดคา่ตอบแทนของผูจ้ดัการ  ตลอด และกาํหนดคา่ตอบแทนของผูจ้ดัการ  ตลอด  

จนควบคมุ  ดแูลการปฏิบตังิานของผูจ้ดัการ จนควบคมุ  ดแูลการปฏิบตังิานของผูจ้ดัการ  

ใหเ้ป็นการถกูตอ้ง ใหเ้ป็นการถกูตอ้ง  

       (7)  พิจารณาดาํเนินการแตง่ตัง้  และ        (7)  พิจารณากาํหนดตวัเจา้หนา้ท่ีของ  

กาํหนดคา่ตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบภายใน สหกรณใ์หป้ฏิบตัหินา้ท่ีแทนผูจ้ดัการ  

       (8)  กาํหนดระเบียบตา่ง  ๆ  ของสหกรณ ์        (8)  พิจารณาดาํเนินการแตง่ตัง้  และ  

      กาํหนดคา่ตอบแทนแก่ผูต้รวจสอบภายใน  

       (9)  จดัใหมี้และดแูลใหเ้รียบรอ้ยซึ่ง        (9)  กาํหนดระเบียบตา่ง  ๆ  ของสหกรณ ์  

บรรดาทะเบียน  สมุดบญัชีเอกสารตา่ง ๆ และ   

บรรดาอปุกรณด์าํเนินงานของสหกรณ ์   

       (10)  พิจารณาใหส้หกรณส์มคัรเขา้เป็น        (10)  จดัใหมี้และดแูลใหเ้รียบรอ้ยซึ่ง  

สมาชิกและออกจากชมุนมุสหกรณ ์ และ บรรดาทะเบียน  สมดุบญัชีเอกสารตา่ง ๆ และ  

องคก์รอ่ืน บรรดาอปุกรณด์าํเนินงานของสหกรณ ์  

       (11)  พิจารณาดาํเนินการแตง่ตัง้และ        (11)  พิจารณาใหส้หกรณส์มคัรเขา้เป็น  

ถอดถอนคณะกรรมการอ่ืน  หรือคณะอน ุ สมาชิกและออกจากชมุนมุสหกรณ ์ และ  

กรรมการ  หรือคณะทาํงานเพ่ือประโยชนใ์น องคก์รอ่ืน  

การดาํเนินกิจการของสหกรณ ์   

       (12)  พิเคราะหแ์ละปฏิบตัติามหนงัสือ        (12)  พิจารณาดาํเนินการแตง่ตัง้และ  

ของนายทะเบียนสหกรณ ์ รองนายทะเบียน ถอดถอนคณะกรรมการอ่ืน  หรือคณะอน ุ  

สหกรณ ์ ผูต้รวจการสหกรณ ์ ผูส้อบบญัชี กรรมการ  หรือคณะทาํงานเพ่ือประโยชนใ์น  

หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซึ่งนายทะเบียน การดาํเนินกิจการของสหกรณ ์  

สหกรณม์อบหมาย   
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       (13)  พิจารณาใหค้วามเท่ียงธรรมแก่        (13)  พิเคราะหแ์ละปฏิบตัติามหนงัสือ เพ่ือใหส้อดคลอ้ง 

บรรดาสมาชิก  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ ์ ตลองจน ของนายทะเบียนสหกรณ ์ รองนายทะเบียน กบัการปฏิบตังิาน 

สอดส่องดแูลโดยทั่วไป  เพ่ือใหกิ้จการของ สหกรณ ์ ผูต้รวจการสหกรณ ์ ผูส้อบบญัชี ของสหกรณฯ์ 

สหกรณด์าํเนินไปดว้ยดี หรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีซึ่งนายทะเบียน  

 สหกรณม์อบหมาย  

       (14)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการ        (14)  พิจารณาใหค้วามเท่ียงธรรมแก่  

อ่ืน  ผูต้รวจสอบกิจการ  ความเห็นของ บรรดาสมาชิก  เจา้หนา้ท่ีสหกรณ ์ ตลอดจน  

ผูจ้ดัการ  สมาชิกและผูแ้ทนสมาชิกเก่ียวกบั สอดส่องดแูลโดยทั่วไป  เพ่ือใหกิ้จการของ  

กิจการของสหกรณ ์ สหกรณด์าํเนินไปดว้ยดี  

       (15)  เชิญบคุคลภายนอกท่ีเห็นสมควร            (15)  พิจารณารายงานของคณะกรรมการ  

เป็นท่ีปรกึษาของสหกรณ ์ ตลอดจนกาํหนด อ่ืน คณะอนกุรรมการ  ผูต้รวจสอบกิจการ    

คา่ตอบแทนใหต้ามท่ีเห็นสมควร ความเห็นของผูจ้ดัการ  สมาชิกและผูแ้ทน  

 สมาชิกเก่ียวกบักิจการของสหกรณ ์  

       (16)  ฟ้อง  ตอ่สู ้ หรือดาํเนินคดีเก่ียวกบั        (16)  พิจารณาแตง่ตัง้และกาํหนดอาํนาจ        

กิจการของสหกรณ ์ หรือประนีประนอมยอม หนา้ท่ีของคณะอนกุรรมการตา่ง ๆ ตามความ  

ความหรือมอบขอ้พิพาทใหอ้นญุาโตตลุาการ จาํเป็น  

พิจารณาชีข้าด   

       (17)  พิจารณาดาํเนินการตา่ง  ๆ  เก่ียวกบั        (17)  เชิญบคุคลภายนอกท่ีเห็นสมควร      

ทรพัยส์ิน  ดงัระบไุวใ้นวตัถปุระสงคข์อง เป็นท่ีปรกึษาของสหกรณ ์ ตลอดจนกาํหนด  

สหกรณ ์ คา่ตอบแทนใหต้ามท่ีเห็นสมควร  

       (18)  พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการดาํเนินการ        (18)  ฟ้อง  ตอ่สู ้ หรือดาํเนินคดีเก่ียวกบั  

เป็นผูแ้ทนสหกรณเ์พ่ือเขา้ประชมุใหญ่  และ กิจการของสหกรณ ์ หรือประนีประนอมยอม  

ออกเสียงในการประชมุใหญ่ของสนันิบาต ความหรือมอบขอ้พิพาทใหอ้นญุาโตตลุาการ  

สหกรณแ์หง่ประเทศไทย  ชมุนมุสหกรณ ์ และ พิจารณาชีข้าด  

องคก์รอ่ืน  ซึ่งสหกรณนี์เ้ป็นสมาชิก  ทัง้นี ้ ให ้   

เป็นไปตามท่ีขอ้บงัคบัของสนันิบาตสหกรณ ์   

แหง่ประเทศไทย  ชมุนมุสหกรณ ์ และองคก์าร   

นัน้กาํหนดไว ้   
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       (19)  ค ํา้ประกนัเงินกูท่ี้สหกรณก์ูยื้มจาก        (19)  พิจารณาดาํเนินการตา่ง  ๆ  เก่ียวกบั เพ่ือใหส้อดคลอ้ง 

กรมสง่เสรมิสหกรณ ์ โดยรบัผิดชอบการคํา้ ทรพัยส์ิน  ดงัระบไุวใ้นวตัถปุระสงคข์อง กบัการปฏิบตังิาน 

ประกนัในฐานะสว่นตวั สหกรณ ์ ของสหกรณฯ์ 

       (20)  พิจารณามอบหมายอาํนาจหนา้ท่ี        (20)  พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการดาํเนินการ  

ในการดาํเนินงานใหแ้ก่ประธานกรรมการ เป็นผูแ้ทนสหกรณเ์พ่ือเขา้ประชมุใหญ่  และ  

รองประธานกรรมการ  เลขานกุาร  เหรญัญิก ออกเสียงในการประชมุใหญ่ของสนันิบาต  

ผูจ้ดัการและบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ามความ สหกรณแ์หง่ประเทศไทย  ชมุนมุสหกรณ ์ และ  

เหมาะสม องคก์รอ่ืน  ซึ่งสหกรณนี์เ้ป็นสมาชิก  ทัง้นี ้ ให ้  

 เป็นไปตามท่ีขอ้บงัคบัของสนันิบาตสหกรณ ์  

 แหง่ประเทศไทย  ชมุนมุสหกรณ ์ และองคก์าร  

 นัน้กาํหนดไว ้  

        (21)  ค ํา้ประกนัเงินกูท่ี้สหกรณก์ูยื้มจาก  

 กรมสง่เสรมิสหกรณ ์ โดยรบัผิดชอบการคํา้  

 ประกนัในฐานะสว่นตวั  

        (22)  พิจารณามอบหมายอาํนาจหนา้ท่ี  

 ในการดาํเนินงานใหแ้ก่ประธานกรรมการ  

 รองประธานกรรมการ  เลขานกุาร  เหรญัญิก  

 ผูจ้ดัการและบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ามความ  

 เหมาะสม  

     ขอ้  87.  คณะอนกุรรมการ  ในกรณีจาํเป็น      ขอ้  87.  คณะอนกุรรมการ  ในกรณีจาํเป็น  

แก่การดาํเนินการ  คณะกรรมการดาํเนินการ แก่การดาํเนินการ  คณะกรรมการดาํเนินการ  

อาจมีคาํสั่งแตง่ตัง้อนกุรรมการตา่ง  ๆ  เพ่ือ อาจมีคาํสั่งแตง่ตัง้อนกุรรมการตา่ง  ๆ  เพ่ือ  

มอบหมายใหป้ฏิบตัภิารกิจของสหกรณ ์ โดย มอบหมายใหป้ฏิบตัภิารกิจของสหกรณ ์ โดย  

มีอาํนาจหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการดาํเนิน มีอาํนาจหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการดาํเนิน  

การกาํหนด การกาํหนด  
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แบบ ทข.2 

 

ขอ้บงัคบัเดมิ ขอ้ความท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ เหตผุล 

     ขอ้  87/1.  ไมมี่      ขอ้  87/1.  คณะอนกุรรมการบริหารความ เพ่ือใหส้อดคลอ้ง 

 เส่ียง  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการแตง่ตัง้ กบัการปฏิบตังิาน 

 กรรมการดาํเนินการเป็นคณะอนกุรรมการ ของสหกรณฯ์ 

 บรหิารความเส่ียงจาํนวนหา้คน  โดยมีตาํแหนง่  

 ประธานอนกุรรมการคนหนึ่ง  และเลขานกุาร  

 อนกุรรมการคนหนึ่ง  นอกนัน้เป็นอนกุรรมการ  

      คณะกรรมการดาํเนินการอาจแตง่ตัง้  

 บคุคลภายนอกท่ีเป็นผูท้รงคณุวฒุิเป็นท่ีปรกึษา  

 คณะอนกุรรมการได ้  

      คณะอนกุรรมการบรหิารความเส่ียงใหอ้ยูใ่น  

 ตาํแหนง่ไดเ้ทา่กบักาํหนดเวลาของคณะ  

 กรรมการดาํเนินการซึ่งตัง้คณะอนกุรรมการ  

 บรหิารความเส่ียงนัน้  

      ใหค้ณะอนกุรรมการบรหิารความเส่ียง  

 ประชมุกนัตามคราวท่ีมีกิจธุระ  หรือมีการ  

 ประชมุกนัเดือนละหนึ่งครัง้เป็นอยา่งนอ้ย  

 และใหป้ระธานคณะอนกุรรมการบรหิารความ  

 เส่ียง หรือเลขานกุารนดัเรียกประชมุได ้  

      ในการประชมุคณะอนกุรรมการบริหาร  

 ความเส่ียง ตอ้งมีอนกุรรมการมาประชมุ  

 ไมน่อ้ยกวา่ก่ึงหนึ่งของจาํนวนอนกุรรมการ  

 ทัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ  

      ขอ้วินิจฉยัทัง้ปวงของคณะอนกุรรมการ  

 บรหิารความเส่ียงใหเ้สนอคณะกรรมการ  

 ดาํเนินการในการประชมุคราวถดัไปและ  

 พิจารณา  
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      อาํนาจหนา้ท่ีของคณะอนกุรรมการ เพ่ือใหส้อดคลอ้ง 

 บรหิารความความเส่ียง ใหค้ณะอนกุรรมการ กบัการปฏิบตังิาน 

 บรหิารความเส่ียงมีอาํนาจและหนา้ท่ี ของสหกรณฯ์ 

 ดาํเนินกิจการตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบ   

 มต ิและคาํสั่งของสหกรณใ์นสว่นท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่ง

รวมทัง้ในขอ้ตอ่ไปนี ้

 

        (1)  ศกึษา วิเคราะห ์และกาํหนดนโยบาย  

 การบรหิารความเส่ียงเพ่ือเสนอตอ่  

 คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาโดย  

 ครอบคลมุ  ความเส่ียงประเภทตา่ง ๆ  เช่น    

 ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ การลงทนุ สภาพคลอ่ง  

 ปฏิบตัิการและดา้นอ่ืน ๆ ใหส้อดคลอ้งกบั  

 กลยทุธเ์สนอคณะกรรมการดาํเนินการอนมุตัิ  

        (2)  มีอาํนาจตดัสินใจในการดาํเนินการ  

 ใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งภายใตข้อบเขตความ  

 รบัผิดชอบท่ีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด  

        (3)  ประเมิน ตดิตาม กาํกบัดแูล และ  

 ทบทวนความเพียงพอของนโยบายเก่ียวกบั  

 การบรหิารความเส่ียงเพ่ือใหก้ระบวนการ  

 การบรหิารความเส่ียงมีประสิทธิภาพ  และ  

 ประสิทธิผล  

        (4)  รายงานแผนดาํเนินงานท่ีควรปรบัปรุง  

 แกไ้ข ตลอดจนปัจจยัและปัญหาท่ีมีนยัสาํคญั  

 ใหแ้ก่คณะกรรมการดาํเนินการ  เพ่ือให ้  

 สอดคลอ้งกบัการดาํเนินกิจการของสหกรณ ์  

        (5) กาํกบัดแูลเรื่องธรรมาภิบาลเก่ียวกบั  

 การบริหารความเส่ียง  
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ขอ้บงัคบัเดมิ ขอ้ความท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ เหตผุล 

        (6) รายงานผลการปฏิบตังิานใหค้ณะ เพ่ือใหส้อดคลอ้ง 

 กรรมการดาํเนินการ  และตอ่ท่ีประชมุใหญ่ กบัการปฏิบตังิาน 

 ทราบโดยแสดงรายละเอียดในรายงาน ของสหกรณฯ์ 

 ประจาํปี  

        (7)  ปฏิบตัหินา้ท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ  

 ดาํเนินการมอบหมาย  

    ขอ้  87/2.  ไมมี่           ขอ้ 87/2. คณะอนกุรรมการการลงทนุ ให ้  

 คณะกรรมการดาํเนินการแตง่ตัง้กรรมการ  

 ดาํเนินการเป็นคณะอนกุรรมการการลงทนุ  

 จาํนวนหา้คน  และตอ้งไมมี่กรรมการ  

 ดาํเนินการท่ีเป็นคณะอนกุรรมการบรหิารความ  

 เส่ียง เป็นอนกุรรมการดว้ย  โดยมีตาํแหนง่  

 ประธานอนกุรรมการคนหนึ่ง  และเลขานกุาร  

 อนกุรรมการคนหนึ่ง นอกนัน้เป็นอนกุรรมการ  

      คณะกรรมการดาํเนินการอาจแตง่ตัง้  

 บคุคลภายนอกท่ีเป็นผูท้รงคณุวฒุิเป็นท่ีปรกึษา  

 คณะอนกุรรมการได ้  

      คณะอนกุรรมการการลงทนุใหอ้ยูใ่น  

 ตาํแหนง่ไดเ้ทา่กบักาํหนดเวลาของคณะ  

 กรรมการดาํเนินการซึ่งตัง้คณะอนกุรรมการ  

 การลงทนุนัน้  

      ใหค้ณะอนกุรรมการการลงทนุประชมุกนั  

 ตามคราวท่ีมีกิจธุระ หรือมีการประชมุกนั  

  เดือนละหนึ่งครัง้เป็นอยา่งนอ้ยและให ้  

 ประธานคณะอนกุรรมการการลงทนุ หรือ  

 เลขานกุารนดัเรียกประชมุได ้  
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ขอ้บงัคบัเดมิ ขอ้ความท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ เหตผุล 

      ในการประชมุคณะอนกุรรมการการลงทนุ  เพ่ือใหส้อดคลอ้ง 

 ตอ้งมีอนกุรรมการมาประชมุไมน่อ้ยกวา่ก่ึง กบัการปฏิบตังิาน 

 หนึ่งของจาํนวนอนกุรรมการทัง้หมด  จงึจะ ของสหกรณฯ์ 

 เป็นองคป์ระชมุ  

      ขอ้วินิจฉยัทัง้ปวงของคณะอนกุรรมการ  

 การลงทนุใหเ้สนอคณะกรรมการดาํเนินการ  

 ในการประชมุคราวถดัไปและพิจารณา  

      อาํนาจหนา้ท่ีของคณะอนกุรรมการ  

 การลงทนุ  ใหค้ณะอนกุรรมการการลงทนุมี  

 อาํนาจและหนา้ท่ีดาํเนินกิจการตามกฎหมาย  

 ขอ้บงัคบั ระเบียบ มต ิและคาํสั่งของสหกรณ ์  

 ในสว่นท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่งรวมทัง้ในขอ้ตอ่ไปนี ้  

        (1)  ศกึษา วิเคราะห ์และกาํหนดนโยบาย  

 และแผนเก่ียวกบัการลงทนุประจาํปีให ้  

 สอดคลอ้งกบันโยบายดา้นการบรหิารความ  

 เส่ียงโดยรวม และเสนอคณะกรรมการดาํเนิน  

 การพิจารณาเพ่ือเสนอใหท่ี้ประชมุใหญ่อนมุตั ิ  

        (2)  พิจารณาอนมุตัแิผนการลงทนุและ  

 แผนการจดัการลงทนุ  ภายใตข้อบเขตท่ี  

 คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด  

        (3)  ประเมิน ตดิตาม กาํกบัดแูลผล  

 ประโยชนจ์ากการลงทนุ และจดัใหมี้การ  

 ควบคมุภายในท่ีเหมาะสม  

        (4)  กาํกบัดแูลเร่ืองธรรมาภิบาลเก่ียวกบั  

 การลงทนุกระบวนการบรหิารความเส่ียงมี  

 ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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ขอ้บงัคบัเดมิ ขอ้ความท่ีแกไ้ขเพิ่มเตมิ เหตผุล 

        (5)  รายงานผลการปฏิบตังิานให ้ เพ่ือใหส้อดคลอ้ง 

 คณะกรรมการดาํเนินการ  และตอ่ท่ีประชมุ กบัการปฏิบตังิาน 

 ใหญ่ทราบโดยแสดงรายละเอียดในรายงาน ของสหกรณฯ์ 

 ประจาํปี  

        (6)  ปฏิบตัหินา้ท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ  

 ดาํเนินการมอบหมาย  

   

 มตท่ีิประชมุ    อนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ ใหแ้กไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บงัคบัสหกรณต์ามท่ีเสนอ 
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 3.10  การแก้ไขเพิม่เตมิระเบียบสหกรณ ์

  ประธานฯ  แจง้ว่ามตท่ีิประชมุคณะกรรมการดาํเนินการ  ชดุท่ี  32  ครัง้ท่ี  13  เม่ือวนัท่ี  1  

ตลุาคม  2565  มีมตเิป็นเอกฉนัทใ์หแ้กไ้ขเพิ่มเตมิระเบียบสหกรณฯ์  วา่ดว้ยการสรรหาและรบัสมคัร

คณะกรรมการดาํเนินการ  พ.ศ. 2559  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบตังิาน 

แบบ  ทข.3 

ขอ้ความเดมิ ขอ้ความท่ีแกไ้ขใหม ่ เหตผุล 

     ขอ้  5.  การแบง่หนว่ยสรรหา  แบง่ออกเป็น        ขอ้  5.  การแบง่หนว่ยสรรหา  แบง่ออกเป็น   เพ่ือให ้

13  หนว่ย  ดงันี ้ 13  หนว่ย  ดงันี ้ สอดคลอ้งกบั 

       หน่วยสรรหาท่ี  1  ประกอบดว้ย  สมาชิกท่ี

ปฏิบตังิานในสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

       หน่วยสรรหาท่ี  1  ประกอบดว้ย  สมาชิกท่ี

ปฏิบตังิานในสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั 

การปฏิบตังิาน 

ฉะเชงิเทรา จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

       หน่วยสรรหาท่ี  2  ประกอบดว้ย  สมาชิกท่ี

ปฏิบตังิานในสงักดัสาํนกังานสาธารณสขุอาํเภอ 

       หน่วยสรรหาท่ี  2  ประกอบดว้ย  สมาชิกท่ี

ปฏิบตังิานในสงักดัสาํนกังานสาธารณสขุ 

 

เมืองฉะเชิงเทรา อาํเภอเมืองฉะเชิงเทรา  

       หน่วยสรรหาท่ี  3  ประกอบดว้ย  สมาชิกท่ี        หน่วยสรรหาท่ี  3  ประกอบดว้ย  สมาชิกท่ี  

ปฏิบตังิานในเขตอาํเภอบางคลา้ ปฏิบตังิานในเขตอาํเภอบางคลา้  

     หนว่ยสรรหาท่ี  4  ประกอบดว้ย  สมาชิกท่ี      หนว่ยสรรหาท่ี  4  ประกอบดว้ย  สมาชิกท่ี  

ปฏิบตังิานในเขตอาํเภอพนมสารคาม ปฏิบตังิานในเขตอาํเภอพนมสารคาม  

      หนว่ยสรรหาท่ี  5  ประกอบดว้ย  สมาชิกท่ี      หนว่ยสรรหาท่ี  5  ประกอบดว้ย  สมาชิกท่ี  

ปฏิบตังิานในเขตอาํเภอสนามชยัเขต   ปฏิบตังิานในเขตอาํเภอสนามชยัเขต  

     หนว่ยสรรหาท่ี  6  ประกอบดว้ย  สมาชิกท่ี      หนว่ยสรรหาท่ี  6  ประกอบดว้ย  สมาชิกท่ี  

ปฏิบตังิานในเขตอาํเภอท่าตะเกียบ ปฏิบตังิานในเขตอาํเภอท่าตะเกียบ  

     หนว่ยสรรหาท่ี  7  ประกอบดว้ย  สมาชิกท่ี      หนว่ยสรรหาท่ี  7  ประกอบดว้ย  สมาชิกท่ี  

ปฏิบตังิานในเขตอาํเภอแปลงยาว ปฏิบตังิานในเขตอาํเภอแปลงยาว  

     หนว่ยสรรหาท่ี  8  ประกอบดว้ย  สมาชิกท่ี      หนว่ยสรรหาท่ี  8  ประกอบดว้ย  สมาชิกท่ี  

ปฏิบตังิานในเขตอาํเภอบา้นโพธ์ิ ปฏิบตังิานในเขตอาํเภอบา้นโพธ์ิ  

     หนว่ยสรรหาท่ี  9  ประกอบดว้ย  สมาชิกท่ี      หนว่ยสรรหาท่ี  9  ประกอบดว้ย  สมาชิกท่ี  

  ปฏิบตังิานในเขตอาํเภอบางปะกง   ปฏิบตังิานในเขตอาํเภอบางปะกง  
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     หนว่ยสรรหาท่ี  10  ประกอบดว้ย  สมาชิกท่ี       หนว่ยสรรหาท่ี  10  ประกอบดว้ย  สมาชิกท่ี เพ่ือให ้

ปฏิบตังิานในเขตอาํเภอบางนํา้เปรีย้ว ปฏิบตังิานในเขตอาํเภอบางนํา้เปรีย้ว สอดคลอ้งกบั 

      หนว่ยสรรหาท่ี  11  ประกอบดว้ย  สมาชิกท่ี      หนว่ยสรรหาท่ี  11  ประกอบดว้ย  สมาชิกท่ี การปฏิบตังิาน 

ปฏิบตังิานในเขตอาํเภอราชสาสน์ ปฏิบตังิานในเขตอาํเภอราชสาสน์  

     หนว่ยสรรหาท่ี  12  ประกอบดว้ย  สมาชิกท่ี      หนว่ยสรรหาท่ี  12  ประกอบดว้ย  สมาชิกท่ี  

ปฏิบตังิานในเขตอาํเภอคลองเข่ือน ปฏิบตังิานในเขตอาํเภอคลองเข่ือน  

     หนว่ยสรรหาท่ี  13  ประกอบดว้ย  สมาชิกท่ี      หนว่ยสรรหาท่ี  13  ประกอบดว้ย  สมาชิกท่ี  

เป็นขา้ราชการบาํนาญ  ในสงักดัสาํนกังาน เป็นขา้ราชการบาํนาญ  ในสงักดัสาํนกังาน  

สาธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา สาธารณสขุจงัหวดัฉะเชิงเทรา  

      กรรมการท่ีมีคณุวฒุิตามกฎกระทรวงเกษตร  

 และสหกรณ ์ วา่ดว้ยการดาํเนินงานและ  

 การกาํกบัดแูลสหกรณอ์อมทรพัยแ์ละสหกรณ ์  

 เครดิตยเูน่ียน  พ.ศ. 2564  

     ขอ้  6.  หลกัการสรรหาคณะกรรมการ      ขอ้  6.  หลกัการสรรหาคณะกรรมการ  

ดาํเนินการสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดั ดาํเนินการสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุ  

ฉะเชงิเทรา  จาํกดั  ใหด้าํเนินการดงันี ้ จงัหวดัฉะเชงิเทรา  จาํกดั  ใหด้าํเนินการดงันี ้  

      (1)  ใหส้มาชิกสามญัทกุคนซึ่งมีคณุสมบตัิ      (1)  ใหส้มาชิกสามญัทกุคนซึ่งมีคณุสมบตัิ  

ครบถว้นตามท่ีกาํหนดไว ้ และตอ้งไมเ่ป็นผูมี้ ครบถว้นตามท่ีกาํหนดไว ้ และตอ้งไมเ่ป็นผูมี้  

ลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัของสหกรณ ์  ลกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้บงัคบัของสหกรณ ์  

ขอ้  72.  และจะตอ้งเป็นสมาชิกสามญัของ ขอ้  72.  และจะตอ้งเป็นสมาชิกสามญัของ  

สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดั สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดั  

ฉะเชงิเทรา  จาํกดั  มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่  2  ปี ฉะเชิงเทรา  จาํกดั  มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่  2  ปี  

ตดิตอ่กนั  นบัถึงวนัรบัสมคัรวนัสดุทา้ย  ประสงค ์ ตดิตอ่กนั  นบัถึงวนัรบัสมคัรวนัสดุทา้ย    

สมคัรเขา้รบัการเลือกตัง้  เพ่ือทาํหนา้ท่ีแทน ประสงคส์มคัรเขา้รบัการเลือกตัง้  เพ่ือทาํหนา้ท่ี  

กรรมการท่ีหมดวาระ แทนกรรมการท่ีหมดวาระ  
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แบบ  ทข.3 

ขอ้ความเดมิ ขอ้ความท่ีแกไ้ขใหม ่ เหตผุล 

     (2)  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ  แตง่ตัง้คณะ      (2)  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการ  แตง่ตัง้ เพ่ือให ้

กรรมการชดุหนึ่งจาํนวนไมน่อ้ยกว่า  7  คน คณะกรรมการชดุหนึ่งจาํนวนไมน่อ้ยกว่า 7  คน สอดคลอ้ง 

เป็นคณะกรรมการดาํเนินการเลือกตัง้ เป็นคณะกรรมการดาํเนินการเลือกตัง้ กบัการปฏิบตั ิ

     (3)  คณะกรรมการดาํเนินการเลือกตัง้      (3)  คณะกรรมการดาํเนินการเลือกตัง้ งาน 

นาํรายช่ือผูส้มคัรท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตาม นาํรายช่ือผูส้มคัรท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นตาม  

ขอ้บงัคบัท่ีไดร้บัสรรหาแตล่ะหนว่ย เสนอให ้ ขอ้บงัคบัท่ีไดร้บัสรรหาแตล่ะหนว่ย เสนอให ้  

ท่ีประชมุใหญ่สามญัประจาํปีเลือกตัง้ ท่ีประชมุใหญ่สามญัประจาํปีเลือกตัง้  

     (4)  ใหส้หกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดั     (4)  ใหส้หกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดั  

ฉะเชงิเทรา จาํกดั  มีคณะกรรมการดาํเนินการ ฉะเชิงเทรา  จาํกดั  มีคณะกรรมการ  

ประกอบดว้ย  ประธานกรรมการ  จาํนวน  1  คน, ดาํเนินการ  ประกอบดว้ย  ประธานกรรมการ    

หนว่ยสรรหาท่ี  1  จาํนวน  2  คน และหนว่ย จาํนวน  1  คน,  หนว่ยสรรหาท่ี  1 - 13  

สรรหาท่ี  2 - 13  หนว่ย  ละ  1  คน หนว่ยละ  1  คน  และกรรมการท่ีมีคณุวฒุิตาม  

 กฎกระทรวงฯ  จาํนวน  1  คน  

 มตท่ีิประชมุ    อนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ ใหแ้กไ้ขเพิ่มเตมิระเบียบสหกรณต์ามท่ีเสนอ 

 3.11  รูปแบบการเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการ 

  นายเทอดศกัดิ ์ แพทยป์ระสิทธ์ิ  ประธานกรรมการดาํเนินการ  ขอใหส้มาชิกรว่มกนัพิจารณา 

รูปแบบการเลือกตัง้กรรมการดาํเนินการ  โดยยกเลิกการเลือกตัง้แบบโควตา  (รูปแบบปัจจบุนั)  หรือการ

เลือกตัง้แบบอิสระ 

 มตท่ีิประชมุ    เห็นควรใชก้ารเลือกตัง้แบบโควตา  (รูปแบบปัจจบุนั)  เชน่เดมิ 
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วาระที ่ 4 

เร่ือง  อืน่  ๆ 

 4.1  ขอ้หารือ  รูปแบบการเลือกตัง้คณะกรรมการ 

        นายเทอดศกัดิ ์ แพทยป์ระสิทธ์ิ  ประธานกรรมการดาํเนินการ  แจง้ขอ้หารือรูปแบบการเลือกตัง้

คณะกรรมการดาํเนินการ  โดยสมาชิกตอ้งการใชร้ะบบออนไลน ์ หรือระบบเดมิ  หรือใชท้ัง้สองระบบรว่มกนั 

 มตท่ีิประชมุ    มอบคณะกรรมการดาํเนินการชดุถดัไปพิจารณาตามความเหมาะสม 

 4.2  นายปรีชา  เฮงสมบรูณ ์ สมาชิกเลขทะเบียน  17  ขา้ราชการบาํนาญ  เสนอใหค้ณะกรรมการ 

ดาํเนินการ  พิจารณาการจา่ยคา่ตอบแทนในการมาประชมุใหญ่  สามญัประจาํปี  ใหเ้ทา่กบัเบีย้ประชมุท่ี 

คณะกรรมการดาํเนินการไดร้บั 

 มตท่ีิประชมุ    มอบคณะกรรมการดาํเนินการชดุถดัไปพิจารณาตามความเหมาะสม 

 

วาระที ่ 5 

เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ  ประจาํปี  2565 

 ประธานฯ  ไดม้อบหมายให ้   นายมนตรี  คชวงษ ์ ตาํแหน่งเลขานกุาร  สรุปรายงานการประชุมใหญ่

สามญัประจาํปี  2565  ใหท่ี้ประชมุทราบ  ตัง้แตว่าระท่ี  1  ถึงวาระท่ี  4  และเปิดโอกาสใหส้มาชิกซกัถาม  จะ

เพิ่มขอ้ความใดอีกหรือไม ่ จากนัน้ขอใหท่ี้ประชมุพิจารณารบัรอง 

 มตท่ีิประชมุ    มีมตริบัรองการประชมุใหญ่สามญั  ประจาํปี  2565  วนัท่ี  4  ธนัวาคม  2565  และ

แตง่ตัง้ผูต้รวจสอบการจดบนัทกึรายงานการประชมุใหญ่สามญัประจาํปีของสหกรณ ์ จาํนวน  1-3  คน  และให้

จดบนัทึกรายงานการประชมุใหญ่ใหเ้รียบรอ้ย  ภายใน  30  วนั  ดงันี ้

   1.  นายมนตรี  คชวงษ ์  เลขานกุาร 

   2.  นายบญุสืบ  จนัทรเ์จรญิ สมาชิก  ขา้ราชการบาํนาญ 

   3.  นายสมชาย  ผยุวนัดี  สมาชิก  สสจ.ฉช. 

เลิกประชมุเวลา  12.00  น. 
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เอกสารแนบทา้ย                                                การใชท้นุสวสัดิการหรือการสงเคราะหส์มาชิกและครอบครวั 

ลาํดบั สมาชิก จาํนวนเงินท่ีสงเคราะห ์

 เก่ียวกบัการศพ  

1. มารดา นายอาํนาจ  เจรญิพร No.384 2,500 

2. บดิา น.ส.วาสนา  มะซอ No.2903 2,500 

3. บดิา นายณฐัโชค  เปรมธนารกัษ ์ No.992 2,500 

4. บดิา นางจรรยา  คงศริ ิ No.2161 2,500 

5. มารดา นางมารตรี  ถีถาวร No.1435 2,500 

6. มารดา นายประจิตร  ภู่สะอาด No.928 2,500 

7. มารดา นางประทิน  ปรานศลิป์ No.859 2,000 

8.  นายนิกร  มนตว์ฒันชยั No.221 50,500 

9. มารดา นายปัญญา  เจรญิสขุ No.1570 2,500 

10. บดิา นายอนชุา  รกัษเ์จรญิ No.1013 2,500 

11.  นางวราวลั  จนัทกลดั No.122 50,500 

12. บดิา นางจรวยพร  พนัธเ์จรญิ No.732 2,500 

13. บดิา นาอนษุณา  ภู่สอาด No.528 2,500 

14. บดิา น.ส.กอบแกว้  วงคเ์ทวา No.2304 2,500 

15.  นางสนุนัทา  การะนนัต ์ No.691 50,000 

16. ภรรยา นายกานต ์ การะนนัต ์ No.967 2,500 

17. บดิา นายพิชิต  ศรีสวสัดิ ์ No.722 2,500 

18. บดิา นางประไพร   สม้เกลีย้ง No.1452 2,500 

19. มารดา น.ส.พเยาว ์ ไทยนภา No.1419 2,500 

20. มารดา น.ส.อารีรตัน ์ วิสศริิ No.2058 2,500 

21. บดิา นางเกษร  มนเทวินท ์ No.2118 2,000 

22. บดิา นางแสงทอง  นพเทา No.2538 2,500 

23. มารดา นายไพรตัน ์ มลูวงษ ์ No.880 2,500 

24. มารดา น.ส.ศรสวรรค ์ ตนัแดง No.2443 2,500 

25. มารดา น.ส.สวุภรณ ์ หลงเจรญิ No.3251 2,500 

26. มารดา นางปณุญพฒัน ์   อนรุดี No.2856 2,500 

27. บดิา น.ส.ศศวิิมล  แกว้เกต ุ No.2511 2,500 
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ลาํดบั สมาชิก จาํนวนเงินท่ีสงเคราะห ์

 เก่ียวกบัการศพ  (ตอ่)  

28. บดิา นายชาํนาญ  ศริวิรรณ No.945 2,500 

29. บดิา นายมนตรี  รุง่แสงสี No.260 2,000 

30. บดิา นายสญัชยั  รุง่แสงสี No.800 2,500 

31. บดิา นางยภุา  ทาอ่อน No.1875 2,500 

32. บตุร นายบาํรุง  ชยัสายณัห ์ No.925 2,500 

33. บดิา น.ส.มยรุา  สงวนทรพัย ์ No.1015 2,500 

34.  นางวิไลลกัษณ ์ วิรยิะพนัธุ ์ No1516 50,500 

35. มารดา นางเกศรินิ  เชือ้ภกัดี No.73 2,500 

36. มารดา นายวฒุิชยั  นนุารถ No.3075 2,500 

37. บดิา นางนภาภรณ ์ รกัษเ์จรญิ No.1012 2,500 

38. มารดา น.ส.ศภุร  นอ้ยใจบญุ No.93 2,500 

39. บตุร น.ส.กญัญรตัน ์ ชลอรกัษ ์ No.2170 2,500 

40. มารดา น.ส.ลาํเพย  แกว้ยา No.2223 2,500 

41. บดิา น.ส.พรพิมล  แนน่หนา No.2283 2,500 

42. บดิา นางวรรณา  คลา้ยวงษ ์ No.1310 2,500 

43. มารดา นางพรภนา  กตญั� ู No.708 2,500 

44.  นางโสภิต  เอง่ฉว้น No.1544 50,500 

45. มารดา นายดลิกพฒัน ์ สขุบาํรุงทรพัย ์ No.2897 2,500 

46. มารดา นายสธุน  คณุรกัษา No.1711 500 

47. บดิา น.ส.กรรณิการ ์ คงคาลยั No.1121 2,500 

48.  นายสาํเนียง  สนนาํพา No.1254 50,500 

49. มารดา นางปรศินา  วิลาราช No.836 2,500 

50. มารดา น.ส.อรุณี  กมลรกัษ ์ No.1211 2,500 

51. มารดา น.ส.จนัทนา  โอจริยภมูิ No.582 2,500 

52. บดิา นางจินตนา  พรงาม No.162 2,000 

53. มารดา นางมนณฐั  บญุมาก No.525 2,500 

54. บดิา นายสมศกัดิ ์ พืน้บาตร No.291 2,500 

55. บดิา น.ส.แสงนภา  สทุนต ์ No.2276 2,500 
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ลาํดบั สมาชิก จาํนวนเงินท่ีสงเคราะห ์

 เก่ียวกบัการศพ  (ตอ่)  

56. มารดา น.ส.ศศวิิมล  แกว้มณี No.3185 2,500 

57. มารดา นางสพุร  บษุบงก ์ No.1550 500 

  รวม  424,000 

 เก่ียวกบัการมงคลสมรส  

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

2. น.ส.ปทิตตา  สงัวรกิจกลุ No.1730 1,000 

3. น.ส.สกุญัญา  อ๊ะหมดัตอเฮด No.1963 1,000 

4. น.ส.พรทิวา  ชาตพิรอ้มพงษ ์ No.2648 1,000 

5. นายวรวฒุิ  คาํศรี No.3267 1,000 

6. น.ส.สนิุสา  ชฤูทธ์ิ No.1381 1,000 

7. นางวรรณา  สินธาราศริกิลุชยั No.2587 1,000 

8. น.ส.แพรวพรรณ  ปลาดตา No.2908 1,000 

9. นายจกัรพนัธ ์ ฤทธ์ิธนาพงศ ์ No.2909 1,000 

10. น.ส.พชัรี  แพงพิสาร No.2048 1,000 

11. น.ส.มชัชกุานต ์ ฟุ้งสวสัดิ ์ No.2867 1,000 

12. นางชตุกิาญจน ์ จาํรูญโรจน ์ No.2739 1,000 

13. น.ส.กนกอร  เตมะเมีย๊ No.3027 1,000 

14. น.ส.วิไลลกัษณ ์ ขนัธค์ามโภชน ์ No.2771 1,000 

15. น.ส.นนัทวนั  นิลทรพัย ์ No.2752 1,000 

16. นายธนพฒัน ์ ตญัญบตุร No.3066 1,000 

17. น.ส.พชร  เพ็ชรไ์ทย No.3068 1,000 

18. น.ส.พสัวีพิชญ ์ ศภุวิชญานนัท ์ No.2942 1,000 

19. น.ส.สพุตัรา  หมอกเจรญิ No.2690 1,000 

20. นายณฐัพงษ ์ เหล่าทศัน ์ No.3422 1,000 

21. น.ส.พนันิดา  กานทอง No.2181 1,000 

  รวม  21,000 
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ลาํดบั สมาชิก จาํนวนเงินท่ีสงเคราะห ์

 เก่ียวกบัการรบัขวญัทายาทใหม ่  

1. น.ส.วรารตัน ์ เทียมเก่า No.2548 1,000 

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

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

4. นางเบญจมาภรณ ์ รตันารกัษ ์ No.2341 1,000 

5. น.ส.พรทิวา  ชาตพิรอ้มพงษ ์ No.2648 1,000 

6. น.ส.กิตติยา  วิรยิะ No.2841 1,000 

7. น.ส.กาญจนา  ประวนัเตา No.3255 1,000 

8. น.ส.นฤมล  ปะละกงั No.2425 1,000 

9. น.ส.อรทยั  สียางนอก No.3098 1,000 

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

11. น.ส.สดุารตัน ์ บญุมา No.3243 1,000 

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

13. น.ส.สกุญัญา  อ๊ะหมดัตอเฮด No.1963 1,000 

14. นายเขมรตัน ์ พรมพิทกัษ ์ No.1085 1,000 

15. น.ส.กาญจนา  บญุสาย No.2345 1,000 

16. น.ส.บศุรนิทร ์ ศรีเกิด No.1905 1,000 

17. นางผณินทร  สงัขสทุธ์ิ No.2333 1,000 

18. น.ส.รตกิาล  เลิศศริิ No.1879 1,000 

19. นางอาภสัรา  แกว้ไทย No.2785 1,000 

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

21. น.ส.นนัทวนั  นิลทรพัย ์ No.2752 1,000 

22. นางดวงนภา  โหมดศริิ No.2046 1,000 

23. น.ส.วนัเพ็ญ  นวลมะลงั No.3409 1,000 

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

25. น.ส.กสุมุา  มะลลีูม No.2591 1,000 

  รวม  25,000 
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ลาํดบั สมาชิก จาํนวนเงินท่ีสงเคราะห ์

 เก่ียวกบัสมาชิกผูเ้ป็นโสด  

1. น.ส.ดวงใจ  ปลั่งกมล                            (อายคุรบ  50  ปี) No.1018 1,000 

2. น.ส.วนัเพ็ญ  จีรตักรณ ์                         (อายคุรบ  50  ปี) No.626 1,000 

3. น.ส.สิตาไร  จนัทรศ์รี                             (อายคุรบ  50  ปี) No.491 1,000 

4. น.ส.เบญจวรรณ  ทรงศกัดิเ์กสร              (อายคุรบ  50  ปี) No.497 1,000 

5. น.ส.มยรีุ  ธูปหอม                                  (อายคุรบ  50  ปี) No.1756 1,000 

  รวม  5,000 

 เก่ียวกบัสมาชิกผูส้งูวยั   

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

2. นายนิต ิ สินธารา No.2080 1,000 

3. นางจงกล  จิตรน์นัท ์ No.70 1,000 

  รวม  3,000 

 เก่ียวกบัเย่ียมสมาชิกกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล  

1. นายชาํนาญ  ศริวิรรณ     No.945 1,000 

2. น.ส.เบญจภทัร ์ โมนะ                                     No.2228 1,000 

3. นางนํา้ผึง้  นิลช่ืน                                               No.2193 1,000 

4. นางมาลี  อยูเ่ย็น                                               No.2194 1,000 

5. นายประจิตร  ภู่สะอาด                                       No.928 1,000 

6. น.ส.เรไร  มงคลพนัธ ์                                         No.479 1,000 

7. น.ส.วนัเพ็ญ  จีรตักรณ ์                                      No.626 1,000 

8. นางสนุนัทา  การะนนัต ์ No.691 1,000 

9. น.ส.พรทิพย ์ ไตรตลิานนัท ์                                 No.458 1,000 

10. น.ส.กสุมุา  มะลลีูม                                             No.2591 1,000 

11. น.ส.กฤษฎาพร  สนัเจรญิ                                   No.2845 1,000 

12. น.ส.นกนอ้ย  สม้ป่ิน    No.2830 1,000 

13. น.ส.ณภทัร  เพิ่มพนู                                          No.2847 1,000 

14. น.ส.ศภุมาส  เอ่ียมอ่อน                                    No.3323 1,000 

15. นายสายชล  พลอยจั่น                                      No.1080 1,000 

16. น.ส.จฑุารตัน ์ จิราพงษ ์ No.1676 1,000 
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ลาํดบั สมาชิก จาํนวนเงินท่ีสงเคราะห ์

 เก่ียวกบัเย่ียมสมาชิกกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล  (ตอ่)  

17. น.ส.ปรียา  อว่มเกษม No.1694 1,000 

18. นางปณุญพฒัน ์ อนรุดี No.2856 1,000 

19. น.ส.กญัญารตัน ์ กฎีุทอง No.2981 1,000 

20. น.ส.ศิรขิวญั  โพธ์ิแจง้ No.1492 1,000 

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

22. นายมนตรี  คชวงษ ์ No.825 1,000 

23. น.ส.นิภาพรรณ  จนัภรู ิ No.3265 1,000 

24. นายธรนิทรว์รชัญ ์ ธนะเกียรตกิรกลุ No.2685 1,000 

25. นายณฐัพล  ขาํสาํอางค ์ No.209 1,000 

26. นางแววตา  เพชรศริ ิ No.2168 1,000 

27. นางมารตรี  ถีถาวร No.1435 1,000 

28. นางปัทมาพร  ทิพยป์ระเสรฐิ No.1258 1,000 

29. น.ส.วรวลญัช ์ เภตรา No.1712 1,000 

30. นางณฐัสมุน  ศิรวิงศ ์ No.2852 1,000 

31. น.ส.ดวงหทยั  ถาวรศลิป์ No.1745 1,000 

32. นายภาณพุงศ ์ พน้ภยัพาล No.3167 1,000 

33. นางนงนชุ  คะพิมพภิ์บาลบตุร No.1767 1,000 

34. นางศริเิพ็ญ  เกือ้สกลุ No.2294 1,000 

35. น.ส.เดือนเพ็ญ  ทองเกต ุ No.2299 1,000 

36. น.ส.ศิรนิทรา  สขุโชค No.2844 1,000 

37. น.ส.มยรุา  สงวนทรพัย ์ No.1015 1,000 

38. น.ส.สรุสัวดี  เข็มจรูญ No.3203 1,000 

39. น.ส.นรีพรรณ  โชตช่ืิน No.3361 1,000 

40. น.ส.นาตาชา  มาลี No.2724 1,000 

41. น.ส.รตัตยิา  น่ิมอนงค ์ No.2601 1,000 

40. นายวฒันา  พรหมคณุาภรณ ์ No.2288 1,000 

43. น.ส.มตัตกิา  มะตมิ ุ No.2137 1,000 

44. นายศกัดา  ซนัเฮม No.2627 1,000 
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ลาํดบั สมาชิก จาํนวนเงินท่ีสงเคราะห ์

 เก่ียวกบัเย่ียมสมาชิกกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล  (ตอ่)  

45. น.ส.ธญัจิรา  ศรีประเสรฐิ No.1827 1,000 

46. นางดวงกมล  ผลเจรญิ No.3182 1,000 

47. น.ส.กญัญรตัน ์ ชลอรกัษ ์ No.2170 1,000 

48. น.ส.นนัทวนั  นิลทรพัย ์ No.2752 1,000 

49. น.ส.พรนภา  เฮงประยรู No.2935 1,000 

50. น.ส.อรพิน  พรรคโยภณ No.666 1,000 

51. น.ส.ปรียาภรณ ์ ศรีสวสัดิ ์ No.1164 1,000 

52. นายอมตะ  ถึงแสง No.1317 1,000 

53. น.ส.ประไพ  ศรีสวสัดิ ์ No.1515 1,000 

54. น.ส.หทัยา  มทัยาท No.3054 1,000 

55. นายวรากร  เข็มทอง No.3154 1,000 

56. น.ส.ยพุิน  หงษว์ะชิน No.113 1,000 

57. น.ส.สมุาลี  ยงัอยูส่ขุ No.1774 1,000 

58. นางนํา้ทิพย ์ ธรรมชาต ิ No.2631 1,000 

59. นายสทุศัน ์ เสียงไพโรจน ์ No.178 1,000 

60. นางอนษุณา  ภู่สอาด No.528 1,000 

61. นางสวุรรณา  แกว้วิทยาคณุ No.1173 1,000 

62. น.ส.ปิยหทยั บญุหนนุ No.1353 1,000 

63. น.ส.ธณณัณฐั  นพชยั No.1438 1,000 

64. น.ส.เพชรรุง่  กิจไพบลูยว์ฒันา No.1804 1,000 

65. น.ส.พชัราพรรณ  บญุปก No.3021 1,000 

66. น.ส.สภุคัสินี  ศรีสวน No.3313 1,000 

67. นางสมจิตร  พิมลสกลุ No.176 1,000 

68. นางประภาพร  แกว้พิทกัษ ์ No.517 1,000 

69. นายกานต ์ การะนนัต ์ No.967 1,000 

70. นายอมรมิตร  เขียงขาํ No.1986 1,000 

71. นางวีณา  นพรตัน ์ No.2799 1,000 

72. นายเกษม   กระจา่ง No.3271 1,000 
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ลาํดบั สมาชิก จาํนวนเงินท่ีสงเคราะห ์

 เก่ียวกบัเย่ียมสมาชิกกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล  (ตอ่)  

73. นายพิทยา  ย่ิงรุง่เรือง No.2000 1,000 

74. นางอธิมาศ  ศลิป์ประดษิฐ์ No.3071 1,000 

75. นายสทุธิสาร  อุ่นแกว้ No.3302 1,000 

76. นางภรภทัร  พชัระกลุ No.1058 1,000 

77. น.ส.พนิดา  แตงสวสัดิ ์ No.2464 1,000 

78. น.ส.ภรทิพย ์ มาลยัรกัษ ์ No.2513 1,000 

79. นายวชัระ  อินทรฤทธ์ิ No.2535 1,000 

80. นางอชิรญา  รามภกัดี No.2715 1,000 

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

82. น.ส.สมฤดี  สอนชอุม่ No.2310 1,000 

83. น.ส.ชนพุร  วงคล์ะคร No.3240 1,000 

84. น.ส.ขวญัฤทยั  ฉิมกลาง No.2653 1,000 

85. น.ส.ศิรกินัยา  สงัขะยารอ No.3103 1,000 

86. น.ส.กิตติยา  ภิรมยศ์รี No.3138 1,000 

87. วา่ท่ี  ร.ต.อภิชาต ิ ดวงนิล No.3304 1,000 

88. นายอาทร  ศรีลามา No.3072 1,000 

89. น.ส.พรพรรณ  ปิติอิสรยิาภรณ ์ No.2635 1,000 

90. น.ส.สกุญัญา  เพีย้นศรี No.2194 1,000 

91. นายชาญศกัดิ ์ เจียมวงศากลุ No.1361 1,000 

92. นางนงลกัษณ ์ แสงอทุยั No.1898 1,000 

93. นางพรนภา  งามวงศน์อ้ย No.652 1,000 

94. นายสธีุ  มะโนอ่ิม No.3038 1,000 

95. น.ส.สขุใจ  แซเ่ลา้ No.1458 1,000 

96. นางนํา้รนิ  สขุสาํราญ No.2561 1,000 

97. น.ส.วนัวิสา  นิวตัร ์ No.3010 1,000 

98. นางภรทิพย ์ มณีคง No.1794 1,000 

99. น.ส.กลุยา  เทพพนมรตัน ์ No.1709 1,000 
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ลาํดบั สมาชิก จาํนวนเงินท่ีสงเคราะห ์

 เก่ียวกบัเย่ียมสมาชิกกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล  (ตอ่)  

100. น.ส.ออมจิตร ์ แดงเจรญิ No.1313 1,000 

101. น.ส.กนัยารตัน ์ เครือชยั No.3097 1,000 

102. น.ส.นฤมล  เจรญิจิตร ์ No.2568 1,000 

103. นางมณี  ทวีกลู No.2202 1,000 

104. นางทองยอ้ย  มุง่ชว่ยกลาง No.3028 1,000 

105. น.ส.วรรณภา  กงัวานพณิชย ์ No.1522 1,000 

106. นายอดิศกัดิ ์ สดุใสย No.1199 1,000 

107. น.ส.สวุภรณ ์ ทองเจรญิ No.3251 1,000 

108. น.ส.เบญ็จา  วิมลรตัน ์ No.1183 1,000 

109. นายวฒุิชยั  นนุารถ No.3075 1,000 

110. นายเสนาะ  มีสมบตั ิ No.2825 1,000 

111. นางกรวรรณ  ธนวฒัน ์ No.2493 1,000 

112. น.ส.ศศธิร  ตรงจิตพิทกัษ ์ No.2708 1,000 

113. น.ส.เพ็ญจนัทร ์ นงจิตร No.2091 1,000 

114. นางองัคณา  ผ่องโสภา No.2139 1,000 

115. น.ส.ลินดา  สมสีแสง No.2358 1,000 

116. นางอานนัตทิ์ยา  ศริวิรรณ No.758 1,000 

117. นางนิษาชล  สคุนธชาต ิ No.1870 1,000 

118. นายนพพร  ศลิารตัน ์ No.2225 1,000 

119. นางเกศรินิ  เชือ้ภกัดี No.73 1,000 

120. นางธญัญพทัธ ์ นพพรธนพฒัน ์ No.1271 1,000 

121. น.ส.สกุญัญา  ผาสขุ No.2773 1,000 

122. นายไตรเทพ  ยตุตธิรรม No.1278 1,000 

123. นางวิชชดุา  ปณุโณทก No.296 1,000 

124. นายเจรญิชยั  นวพาณิชย ์ No.601 1,000 

125. น.ส.พนิดา  ดลุยสิทธ์ิ No.2782 1,000 

126. น.ส.จิราพร  คา่นคร No.1999 1,000 

127. น.ส.ยพุาพร  พงษส์ินโยธินสกลุ No.3259 1,000 

128. น.ส.ณทันนัท ์ แดงเจรญิ No.2559 1,000 
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ลาํดบั สมาชิก จาํนวนเงินท่ีสงเคราะห ์

 เก่ียวกบัเย่ียมสมาชิกกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล  (ตอ่)  

129. น.ส.อทุยัวรรณ  สกลุวลีธร No.2031 1,000 

130. น.ส.จาํเลียง  ศริารตัน ์ No.2470 1,000 

131. น.ส.ถนอมจิตร  บญุแจง้ No.2109 1,000 

132. นางณิชกานต ์ หนสูลงุ No.592 1,000 

133. น.ส.ทกัษพร  สารีวงษ ์ No.3128 1,000 

134. น.ส.อมรพรรณ  สีดาเสถียร No.3050 1,000 

135. นางเพียงใจ  ศรสาํเรจ็ No.3257 1,000 

136. น.ส.นาตาชา  แสงพลสิทธ์ิ No.3126 1,000 

137. น.ส.ณฐัณิชา  สีใส No.3330 1,000 

138. น.ส.กนัตก์นิษฐ์  เดชคณุานนท ์ No.2301 1,000 

139. นางอภสัสร  แสงอรุณ No.1865 1,000 

140. นายไพโรจน ์ คนตรง No.3252 1,000 

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

142. น.ส.คทัลิยา  วรรณปะเก No.2357 1,000 

143. นางจิรารตัน ์ ทรพัยค์ง No.833 1,000 

144. นายเกษม  ทรพัยค์ง No.832 1,000 

145. น.ส.สายสรุีย ์ ทองดาํหร ิ No.3256 1,000 

146. น.ส.มิลนัดี  หุ่ยปาน No.3127 1,000 

147. น.ส.วรญัญา  วฒันะ No.2254 1,000 

148. น.ส.จาํปา  นะราแกว้ No.1885 1,000 

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

150. น.ส.ปัทมา  ใหม่โสภา No.3132 1,000 

151. น.ส.ผษุดี  เจรญิวงษ ์ No.2645 1,000 

152. นายยทุธภมูิ  โพธ์ิทอง No.2501 1,000 

153. น.ส.วิภารตัน ์ หมูส่กลุ No.1738 1,000 

154. นายมนตรี  สมบรูณท์รพัย ์ No.589 1,000 

155. น.ส.สิตาไร  จนัทรศ์รี No.491 1,000 

156. น.ส.พรพิมล  จาํปาชยั No.2742 1,000 

157. น.ส.วนัวิสา  ดาํรมิุง่กิจ No.1768 1,000 
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ลาํดบั สมาชิก จาํนวนเงินท่ีสงเคราะห ์

 เก่ียวกบัเย่ียมสมาชิกกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล  (ตอ่)  

158. น.ส.จิราภรณ ์ พว่งรกัษา No.2776 1,000 

159. นายบญุสืบ  จนัทรเ์จรญิ No.133 1,000 

160. น.ส.สวลี  วงษเ์ลิศ No.3007 1,000 

161. น.ส.ธชักร  ยืนยง No.1851 1,000 

162. น.ส.สายรุง้  เกณเขตรร์กัร ํ่า No.2612 1,000 

163. น.ส.วลยัภรณ ์ คงเจรญิ No.1941 1,000 

164. น.ส.ปวนัรตัน ์ ฉาบกลุ No.2772 1,000 

165. นางกมลรตัน ์ ศภุอดเิรก No.1429 1,000 

166. นางอรวรรณ  อกัษร No.2509 1,000 

167. น.ส.อญัญรตัน ์ สินเจรญิ No.1432 1,000 

168. นางรุง่นภา  แสงไชย No.308 1,000 

169. น.ส.สพุรรษา  ทรงกลิ่น No.2962 1,000 

170. น.ส.กาญจนา  กลุประเสรฐิ No.1053 1,000 

171. น.ส.ชาลิสา  ภารบรูณ ์ No.2936 1,000 

172. นางพรรณีย ์ รกับาํรุงพงศ ์ No.1343 1,000 

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

174. นางวนิดา  วงศอิ์นทร ์ No.403 1,000 

175. น.ส.อลิสา  สรุิยวิทยาเวช No.2339 1,000 

176. น.ส.กมลทิพย ์ กนับวัลา No.2831 1,000 

177. น.ส.กชพร  แดงเจรญิ No.3056 1,000 

178. น.ส.กญัญากร  นอ้ยคลา้ย No.3392 1,000 

179. น.ส.หยาดฝน  ทองตนั No.2599 1,000 

180. นางสจี  ชาญพฒันนนัท ์ No.704 1,000 

181. น.ส.ชญาดา  เรืองเอ่ียม No.1344 1,000 

182. น.ส.กญัญาพร  หม่ืนเทพ No.3380 1,000 

183. น.ส.อรณชัญ ์ อจัฉราวรรณ ์ No.2643 1,000 

184. นายสิรภพ  ศรีโมรา No.2717 1,000 

185. น.ส.อญัธิกา  สง่าเอ่ียม No.1631 1,000 

 
 



94 

 
 

ลาํดบั สมาชิก จาํนวนเงินท่ีสงเคราะห ์

 เก่ียวกบัเย่ียมสมาชิกกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล  (ตอ่)  

186. น.ส.ชนกนนัท ์ นกนอ้ย No.3357 1,000 

187. น.ส.ลดาวลัย ์ ทองใบ No.2261 1,000 

188. น.ส.อาภรณ ์ ทองนอก No.2300 1,000 

189. น.ส.ปทมุพร  วงษต์รุนั No.2744 1,000 

190. น.ส.อินทิรา  อินทรเ์กิด No.737 1,000 

191. น.ส.ลมโชย  กลมมิ No.837 1,000 

192. น.ส.พชัรี  เจรญิสวุรรณ No.351 1,000 

193. น.ส.อลิษา  ชินหวัดง No.2409 1,000 

194. น.ส.ณฐัธภา  พิมศรี No.2449 1,000 

195. น.ส.สดุาพร  บญุมี No.929 1,000 

196. นายดเิรก  ภาคกลุ No.1066 1,000 

197. น.ส.ยพุิน  เฉลิมวงษ ์ No.1881 1,000 

198. น.ส.ฐิติกานต ์ วงศอิ์นทร ์ No.1168 1,000 

199. น.ส.ฐิติวรรณ  มนปราณีต No.2062 1,000 

200. นางอชัฌา  แสงกลาง No.1135 1,000 

201. นายจิราย ุ นกนอ้ย No.2494 1,000 

202. นางยพุา  คชวงษ ์ No.1146 1,000 

203. น.ส.ปณุยนชุ  แสงกระจา่ง No.2898 1,000 

204. นายธนากร  นฤภยั No.1841 1,000 

205. นายเทวินทร ์ อฐูเจรญิ No.2268 1,000 

206. น.ส.ภทัรา  ลอ้เจรญิ No.3362 1,000 

207. น.ส.จรญัญา  จาํปาบรีุ No.2870 1,000 

208. นายอดลุย ์ คงประเวศ No.2544 1,000 

209. น.ส.ศิราณี  ศรีสวสัดิ ์ No.3239 1,000 

210. นางพรภนา  กตญั� ู No.708 1,000 

211. น.ส.ชตุมิา  หมั่นคง No.3177 1,000 

212. น.ส.สดุารตัน ์ บญุมา No.3243 1,000 

213. น.ส.พรพรรณ  เกษรเกษ No.3241 1,000 
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ลาํดบั สมาชิก จาํนวนเงินท่ีสงเคราะห ์

 เก่ียวกบัเย่ียมสมาชิกกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล  (ตอ่)  

214. นางนงลกัษณ ์ จนัทรส์วา่ง No.561 1,000 

215. นางพราวแสง  ญาณธรรม No.1764 1,000 

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

217. นายเด่ียว  โชตช่ืิน No.2585 1,000 

218. น.ส.อจัฉรา  ทองสนธิ No.1699 1,000 

219. น.ส.จนัทนา  โอจริยภมูิ No.582 1,000 

220. นางวนิดา  เจือพานิช No.1139 1,000 

221. น.ส.มณีรตัน ์ ตระกลูวาปี No.2502 1,000 

222. นางสาํรวย  เจรญิสขุ No.1292 1,000 

223. นายวฒันา  เอียวสวสัดิ ์ No.777 1,000 

224. น.ส.พินิจนนัท ์ เส็งมี No.2463 1,000 

225. นางบญุสม  มะลิลาพนัธ ์ No.937 1,000 

226. นางณฐักฤตา  สถิตย ์ No.1960 1,000 

227. นายโฆษิต  ชมุเกษียร No.1007 1,000 

228. น.ส.เพียงตะวนั  รอดฉํ่า No.2840 1,000 

229. น.ส.กษมา  จนัทวงษ ์ No.2598 1,000 

230. น.ส.ริศรา  นพวรรณ No.1895 1,000 

231. นายสมเกียรต ิ แดงเจรญิ No.2775 1,000 

232. นางบานเย็น  สทุธิสน No.2899 1,000 

233. น.ส.อญัชนา  ทองสีเขม้ No.1908 1,000 

234. นายปรีชา  ทองสีเขม้ No.1832 1,000 

235. นางสภุาพ  จนัทรเ์จรญิ No.1558 1,000 

236. น.ส.สิรวิรรณ  เกษร No.2699 1,000 

237. น.ส.พชัรนิทร ์ ทั่งทอง No.3320 1,000 

238. น.ส.จฬุารตัน ์ บรรลือหาญ No.3211 1,000 

239. น.ส.สวุารี  มลิซอ้น No.2940 1,000 

240. นางปราณี  นอ้ยคาํเมือง No.526 1,000 
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ลาํดบั สมาชิก จาํนวนเงินท่ีสงเคราะห ์

 เก่ียวกบัเย่ียมสมาชิกกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล  (ตอ่)  

241. นางทิพวรรณ  นิยมสขุ No.1443 1,000 

242. น.ส.นิภาวรรณ  ศรีณรงค ์ No.1957 1,000 

243. นายธวชัชยั  ทานาม No.2085 1,000 

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

245. น.ส.เพียงฤทยั  วิเศษกลุ No.2680 1,000 

246. น.ส.จนัทรเ์พ็ญ  นพฤทธ์ิ No.1996 1,000 

247. นางจินตนา  เพ็งละออ No.1914 1,000 

248. น.ส.ธนญัญา  รตันวงษ ์ No.2751 1,000 

249. นายชนกนนัท ์ ลายประดษิฐ์ No.3352 1,000 

250. น.ส.จิราภรณ ์ สดุสวาท No.2248 1,000 

251. น.ส.สมุณฑา  วาสะศริิ No.1881 1,000 

252. นายประวิทย ์ เพ็งละออ No.1062 1,000 

253. น.ส.พรวิจิตร  ปานนาค No.947 1,000 

254. น.ส.กญัญา  รุประมาณ No.3274 1,000 

255. นายภทัรพล  แกว้คาํ No.3299 1,000 

256. นางจฑุารตัย ์ ชมุสาชยั No.2175 1,000 

257. น.ส.วราภรณ ์ ภดีูทิพย ์ No.3175 1,000 

258. น.ส.พิมลดา  โมดคาํ No.2232 1,000 

259. นางพจนา  ผิวจนัทร ์ No.650 1,000 

260. น.ส.อมัเรศ  ย่ิงยง No.2716 1,000 

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

262. นายอภิสิทธิ  กมลศิร ิ No.2861 1,000 

263. น.ส.ณริศรา  พวงมาลี No.3883 1,000 

264. น.ส.มทิุตา  ชยัดี No.2200 1,000 

265. น.ส.อรวรรณ  กาบบวั No.2606 1,000 

266. น.ส.อารีรตัน ์ คชุิตา No.2231 1,000 

267. น.ส.ภสัรา  อ่อนสาํลี No.2593 1,000 

268. นางเฉลิมวรรณ  รุง่เรืองกิจพฒันา No.651 1,000 
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ลาํดบั สมาชิก จาํนวนเงินท่ีสงเคราะห ์

 เก่ียวกบัเย่ียมสมาชิกกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล  (ตอ่)  

269. น.ส.สรีุยญ์า  นาคเกษม No.3356 1,000 

270. นางปณุญพฒัน ์ อนรุดี No.2856 1,000 

271. นายเมธี  หาญจรงิ No.3091 1,000 

272. นางกนกวรรณ  นามพล No.1072 1,000 

273. นายอรรถสิทธ์ิ  ดีสวสัดิ ์ No.2929 1,000 

274. น.ส.ดลฤทยั  อาจศรม No.3389 1,000 

275. นางพิลาวรรณ  หาญจรงิ No.2351 1,000 

276. น.ส.นิภาภรณ ์ กิมโสม No.3212 1,000 

277. น.ส.ชยาภรณ ์ เกิดขาว No.3042 1,000 

278. นางอารยิา  พดัชา No.2426 1,000 

279. นางสมบรูณ ์ ตนัดี No.88 1,000 

280. นางศริาณี  ผลถาวรสขุ No.856 1,000 

281. นายถิรเดช  กองสินแกว้ No.3253 1,000 

282. นางเจนจิรา  เนตรศรี No.2854 1,000 

283. น.ส.สภุาวดี  บญุฟัก No.3396 1,000 

284. น.ส.จนัทรเ์พ็ญ  หทยัวฒัน ์ No.1087 1,000 

285. น.ส.สกุญัญา  จนัทรสรุนิทร ์ No.3398 1,000 

286. นางรตัมณี  รุง่เรือง No.3036 1,000 

287. น.ส.รชันี  ศรีสขุ No.2778 1,000 

288. น.ส.สรอ้ยสวุรรณ  ฝ้ันต๊ะ No.3133 1,000 

289. น.ส.พชัราพร  ธรรมทินนา No.2851 1,000 

290. น.ส.พนิดา  สขุลาภวิทยาคณุ No.2592 1,000 

291. น.ส.วิไลพร  รุง่ศริิ No.2996 1,000 

292. นายภาณวุฒัน ์ เกตแุพร No.2999 1,000 

293. นางขวญัจิตต ์ คณุวฒุิ No.1820 1,000 

294. น.ส.ศิรภิา  ศริพิรมพิศาล No.2756 1,000 

295. นายธรรมนญู  ปอ้งเศรา้ No.78 1,000 

296. น.ส.สนุิสา  วิมาลา No.2272 1,000 
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ลาํดบั สมาชิก จาํนวนเงินท่ีสงเคราะห ์

 เก่ียวกบัเย่ียมสมาชิกกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล  (ตอ่)  

297. น.ส.บษุบา  นีละมณี No.3399 1,000 

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

299. น.ส.จารุณี  ขาวอไุร No.2383 1,000 

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

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

302. นางกมลนิตย ์ ธนาวฒันท์องมณี No.1178 1,000 

303. นางอรอนงค ์ มีผล No.3223 1,000 

304. นายภทัรพล  เสียงลํา้ No.3113 1,000 

305. นายสรุชาต ิ ดีรศัมี No.1741 1,000 

306. น.ส.กนกวรรณ  สาคร No.3281 1,000 

307. น.ส.สชีุราวรรณ  ธนาวฒันท์องมณี No.3321 1,000 

308. น.ส.พิกลุ  อาจหาญ No.3305 1,000 

309. น.ส.จฑุามาส  ศริสิตูร No.2859 1,000 

310. น.ส.ชมพนูทุ  ผสมทรพัย ์ No.2526 1,000 

311. น.ส.วิไลวรรณ  พลพทุธา No.2630 1,000 

312. นายนคร  สรุนั No.2066 1,000 

313. น.ส.รชัชนก  สามเจรญิ No.1196 1,000 

314. นายตาล  แสวงศรี No.3231 1,000 

315. น.ส.กิตติกา  ภทัรนนัทส์ิร ิ No.2961 1,000 

316. น.ส.ชตุมิา  วนากลาง No.1994 1,000 

317. น.ส.จินตนา  ช่ืนชม No.969 1,000 

318. น.ส.วรวรรณ  นชุอนงค ์ No.3191 1,000 

319. นายประหยดั  นพโสภณ No.1565 1,000 

320. น.ส.นํา้ผึง้  ฮารบับี No.1036 1,000 

321. น.ส.วรารตัน ์ เทียมเก่า No.2548 1,000 

322. น.ส.พรพิมล  บญุรอด No.2963 1,000 

323. นางชมยัพร  โพธ์ิสวุรรณ No.3404 1,000 

324. นางเยาวเรศ  ทองใบ No.2687 1,000 
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ลาํดบั สมาชิก จาํนวนเงินท่ีสงเคราะห ์

 เก่ียวกบัเย่ียมสมาชิกกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล  (ตอ่)  

325. น.ส.จนัทร  ศรีสรุกัษ ์ No.2980 1,000 

326. น.ส.ศิรนิภา  เพชรศริิ No.2550 1,000 

327. น.ส.ประยรู  ภวงัคะนนัท ์ No.1235 1,000 

328. น.ส.สพุรรษา  ตรีเทพา No.3287 1,000 

329. น.ส.ยวุภา  สินภกัดี No.3119 1,000 

330. นายสมจิตร  ศรีสขุ No.163 1,000 

331. น.ส.รชันี  บญุกระจาย No.2974 1,000 

332. น.ส.วนัดี  บญุราศรี No.1456 1,000 

333. นางมะลิวลัย ์ จาํปาบรีุ No.2769 1,000 

334. น.ส.ลิน้จ่ี  หงษค์าํ No.2819 1,000 

335. น.ส.เบญจวรรณ  มากเจรญิ No.2346 1,000 

336. นายมนตรี  สินจะมงคล No.2761 1,000 

337. นางยพุา  ขมเล็ก No.1382 1,000 

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

339. นางสภุาพร  คณุเจรญิ No.2251 1,000 

340. นายวิชยั  นิยมรตัน ์ No.2740 1,000 

341. นายอดิศกัดิ ์ ทวีชาติ No.2672 1,000 

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

343. นางสรุีรตัน ์ พานวงค ์ No.3030 1,000 

344. นางทรงพร  ประศาสนธ์รรม No.719 1,000 

345. น.ส.สิรกิมล  ชนิดนอก No.2479 1,000 

346. น.ส.กรรณิการ ์ สงัขทิม No.3314 1,000 

347. นายนิคม  เงินรตัน ์ No.555 1,000 

348. น.ส.ทิพวรรณ  คะวิลยั No.2312 1,000 

349. นายชาญ  จนัทนะ No.1872 1,000 

350. นายมงคลชยั  มั่งมี No.1661 1,000 

351. นายพศวตั  พสัด ุ No.3331 1,000 

352. น.ส.ชลธิชา  ย่ิงยง No.2616 1,000 
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ลาํดบั สมาชิก จาํนวนเงินท่ีสงเคราะห ์

 เก่ียวกบัเย่ียมสมาชิกกรณีเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล  (ตอ่)  

353. นางดลุยา  ทรงศริ ิ No.807 1,000 

354. นางประทิน  ปรานศลิป์ No.859 1,000 

355. น.ส.สพุตัรา  หมอกเจรญิ No.2690 1,000 

356. นางวราพร  ล่องลอย No.2095 1,000 

357. น.ส.กญัญา  ดษิฐสม No.2487 1,000 

358. น.ส.ฤทยัวรรณ  แสนสขุ No.2469 1,000 

359. นายอมัพร  วงศบ์ญุเพ็ง No.1475 1,000 

360. น.ส.กสุมุา  มะลลีูม No.2591 1,000 

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

362. น.ส.พณัณช์ิตา  เลิศโรจนฉัตร ์ No.1226 1,000 

363. น.ส.พชัรี  นพรตัน ์ No.2633 1,000 

364. น.ส.นพรตัน ์ สขีุรตัน ์ No.1956 1,000 

365. น.ส.นตัธิศาค ์ นํา้เพชร No.2143 1,000 

366. นางศศินนัท ์ อริยรฐัสินกลุ No.1090 1,000 

367. นายพนม  ใจอุน่ No.3406 1,000 

368. น.ส.อภิญญา  ตนัเจรญิ No.2748 1,000 

369. น.ส.พีรชญา  นนัตือ้ No.3186 1,000 

370. น.ส.ยวุดี  พฒันะมนตรี No.2985 1,000 

371. นางบงัอร  มั่งมี No.607 1,000 

372. นายปญุญาพฒัน ์ พินนอก No.3397 1,000 

373. น.ส.ศภุาพิชญ ์ วรรณกาญจน ์ No.3933 1,000 

374. น.ส.วรรณวิมล  ทองยั่งยืน No.2456 1,000 

375. นางเตือนจิตต ์ ศกัดิถ์าวรเลิศ No.864 1,000 

376. นายเวคนิ  เจียโหงว No.835 1,000 

377. น.ส.ทิพวลัย ์ มั่นถาวร No.1404 1,000 

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

379. นางแกมกาญจน ์ ฉํ่าสมบรูณ ์ No.1380 1,000 

380. นายสรุยิา  เพ็งพานิช No.585 1,000 
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381. น.ส.สรีุวลัย ์ เกิดแกว้ No.1966 1,000 

382. น.ส.นงลกัษณ ์ ธิสมบรูณ ์ No.2705 1,000 

383. น.ส.เพ็ญพิมล  พงศท์องเจรญิ No.309 1,000 

384. น.ส.จนัทิราพรรณ ์ เพาะบญุ No.1840 1,000 

385. น.ส.ศศธิร  นาคสมพนัธุ ์ No.1788 1,000 

386. น.ส.ปนดัดา  ครองสระนอ้ย No.2594 1,000 

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

388. น.ส.วรรณภา  ฉิมวิเศษ No.3031 1,000 

389. น.ส.ศิรญิญา  เสนห่า No.1888 1,000 

390. นายสมศกัดิ ์ นีล้ะไทย No.1451 1,000 

391. นางณฐัษิกาญ  ภรูนิิธิธนพทัธ ์ No.2570 1,000 

392. น.ส.อญัชลี  แพงพิสาร No.1742 1,000 

393. น.ส.พชัรี  แพงพิสาร No.2048 1,000 

394. น.ส.อบุลพนัธ ์ ภเูทียมศรี No.1490 1,000 

395. น.ส.จินตนา  คาํสามารถ No.2762 1,000 

396. น.ส.สมใจ  ทองอดุม No.2087 1,000 

397. น.ส.ทิพวลัย ์ อินาวงั No.3374 1,000 

398. น.ส.ณตัฐิา  ชดเชย No.3040 1,000 

399. น.ส.วิภาวดี  นพสมบรูณ ์ No.3373 1,000 

400. น.ส.พชัรี  ชมช่ืน No.1453 1,000 

401. น.ส.จฑุามาศ  อินทพนัธุ ์ No.2711 1,000 

402. นางสกุลัยา  เฮงหลี No.801 1,000 

403. นางประไพร  ครองสระนอ้ย No.159 1,000 

404. นายทรงกลด  สดุเสนห่า No.427 1,000 

405. นายสมคิด  วิระเทพสภุรณ ์ No.927 1,000 

406. น.ส.ศศปิระภา  หงษพ์นัธ ์ No.2911 1,000 

407. น.ส.ณฐัพร  วงษจ์นัทร ์ No.2262 1,000 

408. น.ส.จตพุร  ตา่งศรี No.2989 1,000 
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409. นางนาถนภา  วงษศี์ล No.1457 1,000 

410. นางอาภรณ ์ วงษภ์าษ No.281 1,000 

411. น.ส.ไพรนิทร ์ ผาสิน No.2551 1,000 

412. น.ส.กญัจนว์ราภา  อนนัตว์รารกัข ์ No.1417 1,000 

413. นางสมุาลี  ป่ินแกว้ No.1634 1,000 

414. นางนพคณุ  แกว้สิงห ์ No.1766 1,000 

415. น.ส.กญัญารตัน ์ อนรุตัน ์ No.3145 1,000 

416. น.ส.ทิพวรรณ  ไชยประการ No.1395 1,000 

417. น.ส.บปุผา  เกิดบา้นจอก No.3111 1,000 

418. น.ส.สพุตัรา  อทุา No.2298 1,000 

419. น.ส.วารุณี  แสงแกว้ No.2818 1,000 

420. นายศภุสิทธ์ิ  นาแซง No.2807 1,000 

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

422. น.ส.ทรรศนีย ์ อุ่นแกว้ No.1165 1,000 

423. น.ส.อรอมุา  ขจรเดชะศกัดิ ์ No.2802 1,000 

424. น.ส.กมลรตัน ์ ญานลกัษณ ์ No.2546 1,000 

425. น.ส.ภทัราวดี  โภคทรพัย ์ No.2499 1,000 

426. น.ส.ณฐัพร  ไพบลูย ์ No.2490 1,000 

427. น.ส.ชลธิชา  ฆวีวงศ ์ No.1555 1,000 

428. น.ส.วรลกัษณ ์ พุม่เจรญิ No.3080 1,000 

429. น.ส.นงนชุ  ศริิศกัดิ ์ No.786 1,000 

430. นางแสงทอง  นพเทา No.2538 1,000 

431. น.ส.ทศันีย ์ นพตากลู No.2365 1,000 

432. น.ส.ณลินรตัน ์ แกว้คาํ No.3218 1,000 

433. น.ส.เพ็ญนภา  มงคล No.2353 1,000 

434. นางกรองทิพย ์ เจรญิบลูยวิ์วฒัน ์ No.84 1,000 

435. น.ส.ประภสัสร  โมสงูเนิน No.2881 1,000 

436. นายวชัรพล  ใจนกุลู No.3295 1,000 
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437. น.ส.กลุธิรตัน ์ เดชะไกศยะ No.2614 1,000 

438. นางจฑุารตัน ์ ตัง้ศริเิสถียร No.1514 1,000 

439. น.ส.รตันจ์ดุา  ฉัตรไชยศิริ No.1729 1,000 

440. น.ส.นทัธมน  บญุเสรมิ No.3171 1,000 

441. น.ส.อจัฉราไร  พรมพิทกัษ ์ No.3307 1,000 

442. นางควรพิศวลัย ์ เมืองมสุิก No.2516 1,000 

443. น.ส.วิรุณพร  อินทะชยั No.2766 1,000 

444. นางนจุรี  แกว้ประกอบ No.2060 1,000 

445. น.ส.สธุาภรณ ์ ถาวรบรูณทรพัย ์ No.3402 1,000 

446. น.ส.ฐิตมิา  แกว้เกต ุ No.3088 1,000 

447. น.ส.ณฐัพร  ฉายศิริ No.2820 1,000 

448. นางปวนัรตัน ์ บงแกว้ No.2387 1,000 

449. นางเยาวลกัษณ ์ ผลสวสัดิ ์ No.1567 1,000 

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

451. น.ส.ภสัราภรณ ์ นิลาทวงค ์ No.3018 1,000 

452. นางจินตนา  มีกศุล No.1935 1,000 

453. นางอษุามาส  จลุภกัดิ ์ No.934 1,000 

454. น.ส.หนึ่งฤทยั  โซะเฮง No.2423 1,000 

455. นายสภุทัรชยั  ปลืม้จิตร ์ No.1060 1,000 

456. น.ส.ชตุมิา  นชุพงษ ์ No.2824 1,000 

457. นายพิพฒัน ์ เนียรอรุณ No.2229 1,000 

458. นางจนัทรแ์รม  จนัทรท์อง No.416 1,000 

459. นายรงัสรรค ์ บญุสรา้ง No.1279 1,000 

460. น.ส.ขวญัใจ  ศรีวฒันะ No.3130 1,000 

461. น.ส.อนงค ์ แหลมเขาทอง No.2295 1,000 

462. น.ส.ขนิษฐา  ขนัทะกาศ No.2119 1,000 

463. นายจิตรกร  กรเสนาะ No.3355 1,000 

464. น.ส.หรรษา  ตุน่สาํอางค ์ No.2296 1,000 
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465. นายยทุะณา  ขนัทะกาศ No.2400 1,000 

466. น.ส.เกศนีิ  ศรีสงัข ์ No.3124 1,000 

467. นางทองใบ  คาํศริ ิ No.670 1,000 

468. นายทรงยศ  สงวนทรพัย ์ No.1160 1,000 

469. น.ส.ฐิตมิา  คลา้ยเชือ้วงษ ์ No.3339 1,000 

470. น.ส.ชาลิณี  มดัตอ่เห็ด No.1964 1,000 

471. น.ส.กชกร  แกว้วงษา No.3382 1,000 

472. น.ส.สทิุษา  ปามา No.2846 1,000 

473. นางปนนัดา  สิงโต No.1277 1,000 

474. น.ส.นิตยา  ยวงเดชกลา้ No.2970 1,000 

475. นางพลูศรี  วฒันเหลืองอรุณ No.228 1,000 

476. นายศิวดล  ทศันะเมธี No.1808 1,000 

477. นายศิรวิฒัน ์ แพงไทสงค ์ No.2447 1,000 

478. นางลดัดา  แกลว้ทนงค ์ No.1048 1,000 

479. น.ส.รตันา  วงคค์าํแสน No.3193 1,000 

480. น.ส.ดาวรุง่  บวัผนั No.3051 1,000 

481. นางมลัลิกา  พนูาค No.1155 1,000 

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

483. น.ส.รชันีกร  หมอกเจรญิ No.3340 1,000 

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

485. นายสพุนัธ ์ ฉํ่าสมบรูณ ์ No.1571 1,000 

486. น.ส.บษุกร  ราํไพยะกลุ No.483 1,000 

487. น.ส.อรวรรณ  ละหอ้ย No.2798 1,000 

488. น.ส.ภทัรภร  บญุราศรี No.2890 1,000 

489. นายพนมไพร  ตรีเวส No.2842 1,000 

490. นางพิชญาภคั  บญุประสิทธ์ิ No.974 1,000 

491. น.ส.สทุธิดา  ลพประเสรฐิ No.3078 1,000 

492. นางปฏิณ  ตนัหนงึ No.2729 1,000 
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493. น.ส.ณฐัพร  ไวว่อง No.2792 1,000 

494. น.ส.พนิดา  หายทกุข ์ No.2793 1,000 

495. น.ส.ณฐัฐา  สะเลมนั No.1920 1,000 

496. น.ส.อญัชลี  มลูวงษ ์ No.1052 1,000 

497. นายไพรตัน ์ มลูวงษ ์ No.880 1,000 

498. น.ส.จิรชัยา  สขุาฤดี No.2382 1,000 

499. น.ส.สธิุชา  การเจน No.2608 1,000 

500. นายธานี  สขุาฤดี No.653 1,000 

501. น.ส.สธิุดา  โพธ์ิภกัดี No.3342 1,000 

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

503. นางอาภรณ ์ สิงหช์าดา No.595 1,000 

504. นางโชตกิา  ตมสนัเทียะ No.3094 1,000 

505. นายอนนัท ์ บญุชว่ย No.905 1,000 

506. น.ส.สจุิตรา  ใจกวา้ง No.2975 1,000 

507. น.ส.ปัฐราวี  แกว้ทอง No.2837 1,000 

508. น.ส.มณีรตัน ์ อดุหลนุ No.3262 1,000 

509. นางอภิญญา  พลูพิพฒัน ์ No.1265 1,000 

510. น.ส.ชบา  เลา่ฮะ No.2257 1,000 

511. นายอนชุา  รกัษเ์จรญิ No.1013 1,000 

512. นางนภาภรณ ์ รกัษเ์จรญิ No.1012 1,000 

513. น.ส.วณชยางค ์ ยอดอดุม No.2292 1,000 

514. น.ส.ธนัยช์นก  สิงหวตัร ์ No.3015 1,000 

515. นายนพคณุ  บญุประสิทธ์ิ No.1778 1,000 

516. นายธนพล  เลาะหมดุ No.2475 1,000 

517. นายกฤตตะวนั  ป้ันศริ ิ No.2887 1,000 

518. น.ส.จฑุามาศ  มณีกลุ No.2965 1,000 

519. น.ส.ปิยนชุ  ธุวสิน No.3025 1,000 

520. นายณฐัพล  ปลายเนิน No.3153 1,000 
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521. น.ส.อณุรตัน ์ ปาญชนะ No.485 1,000 

522. น.ส.อรไพลิน  มะกอกเดมิ No.3155 1,000 

523. นายอกนิษฐ์  นพเสรฐิ No.3117 1,000 

524. นายเฉลิมรตัน ์ พนัธุไ์พโรจน ์ No.2157 1,000 

525. นายยสินทร  คาํแกว้ No.2722 1,000 

526. น.ส.อทุยัวรรณ  ยวงทอง No.1426 1,000 

527. นางวีรานนัท ์ ศลิประเสรฐิ No.1502 1,000 

528. นางนิภาพร  เลาะหมดุ No.1899 1,000 

529. น.ส.ศรณัยพ์ร  รถเพชร No.2937 1,000 

530. น.ส.ธนิดา  หลกัทอง No.765 1,000 

531. นางรุจินนัท ์ ทวีวฒันโสภณ No.529 1,000 

532. น.ส.สมทรง  ใสสะอาด No.2659 1,000 

533. นางสมุลา  พรหมมา No.347 1,000 

534. น.ส.ชนนัธร  เสียงลํา้ No.839 1,000 

535. นางอษุณีย ์ เสรมิโสภณ No.843 1,000 

536. นางพชัรนิทร ์ แซซื่อ้ No.1479 1,000 

537. น.ส.พรทิวา  ชาตพิรอ้มพงษ ์ No.2648 1,000 

538. น.ส.นํา้ฝน  สขุแจม่ No.3093 1,000 

539. น.ส.ทศันียา  บญุมา No.3106 1,000 

540. น.ส.วศนีิ  ไชยทอง No.3224 1,000 

541. น.ส.นนัทนา  พลที No.2383 1,000 

542. น.ส.สภุาฤดี  แพรห่ลาย No.2356 1,000 

543. น.ส.มญัชพุร  โกฎิคาํ No.3141 1,000 

544. นายบรรพต  สวุรรณบปุผา No.1148 1,000 

545. นางจงลกัษณ ์ ศรีอนตุชยั No.1319 1,000 

546. นายอดลุย ์ ธรรมธร No.3288 1,000 

547. นายณรรฐพล  อคัรานนทสิทธ์ิ No.3377 1,000 

548. นางรตันา  แตรวิจิตร No.1045 1,000 
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549. น.ส.ศภุารมย ์ นนัทสินธ ์ No.1860 1,000 

550. น.ส.ณภทัร  นนัทสินธ ์ No.1906 1,000 

551. นางวิวรรณ  เน่ืองยืนยง No.2617 1,000 

552. น.ส.พิสมยั  วงคจ์นัทรต์ิบ๊ No.2693 1,000 

553. นางชะเอม  รวยสาํราญ No.1679 1,000 

554. น.ส.ปฎิญญา  มงกฎุทอง No.1780 1,000 

555. น.ส.ศศธิร  จิตตส์ขุสาํราญ No.2666 1,000 

556. นายประวิทย ์ มั่นอยูค่ง No.3225 1,000 

557. นายสาริศ  ปิยสนุทร No.3332 1,000 

558. นางโกสมุ  สวสัดีผล No.923 1,000 

559. นางวารุณี  พาหะนิชย ์ No.2166 1,000 

560. น.ส.วจิรา  จิตราวฒัน ์ No.2849 1,000 

561. นางกองทอง  ชยัผ่องศรี No.374 1,000 

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

563. น.ส.สนิุสา  เทศเล็ก No.2888 1,000 

564. น.ส.เกตวุลี  ผกาฟุ้ง No.2990 1,000 

565. น.ส.ปนิดา  สีหนาจ No.3016 1,000 

566. น.ส.คนงึนิจ  อินทรแ์กว้วงศ ์ No.3242 1,000 

567. น.ส.สิรลิกัษณ ์ ตอสกลุ No.2255 1,000 

568. น.ส.ณฏัฐ์นรี  นพทิพย ์ No.3428 1,000 

569. นายธงชยั  นรสิงหเรงิฤทธ์ิ No.720 1,000 

570. นางนฤมล  พนมสวย No.1609 1,000 

571. น.ส.จฑุารตัน ์ รศัมีซาํ No.3157 1,000 

572. นายภาณพุงศ ์ เมืองพรม No.3376 1,000 

573. น.ส.วรลกัษณ ์ สารกิภตู ิ No.3378 1,000 

574. นางภสัสรา  ทองดี No.169 1,000 

575. นางจนัทิมา  แยม้ไพบลูย ์ No.1131 1,000 

576. น.ส.วรญัญา  พงคต์นั No.2737 1,000 
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577. น.ส.ชตุิกาญจน ์ จาํรูญโรจน ์ No.2739 1,000 

578. นางจงรกัษ ์ ปิงพยอม No.2803 1,000 

579. น.ส.กมลพร  แสงอาทิตยช์ยา No.3150 1,000 

580. นายพิมล  จั่นเจรญิ No.3189 1,000 

581. น.ส.เสาวลกัษณ ์ เดชดี No.3411 1,000 

582. น.ส.จฑุาทิพย ์ เจรญิผิว No.3412 1,000 

583. นางศศธิร  ครุฑปราการ No.144 1,000 

584. นางอจัฉรา  งามเสมอ No.160 1,000 

585. นายชินกฤต  ยะหตัตะ No.757 1,000 

586. นางนิตา  บญุหนนุ No.924 1,000 

587. น.ส.วณี  บญุสดุ No.1339 1,000 

588. น.ส.ภณิกาญจน ์ พทุธรกัษา No.1564 1,000 

589. น.ส.อรศา  บญุสรา้ง No.2165 1,000 

590. น.ส.หิรญัญา  เย็นสบาย No.2238 1,000 

591. น.ส.ขนิษฐา  ชฤูทธ์ิ No.2334 1,000 

592. น.ส.อารีรตัน ์ กลุสารี No.2689 1,000 

593. นายเมธี  เมฆวิชยั No.2829 1,000 

594. นายภานพุงศ ์ โหสกลุ No.3035 1,000 

595. นายธนพฒัน ์ ตญัญบตุร No.3066 1,000 

596. น.ส.สทิุศา  วฒันา No.3122 1,000 

597. น.ส.วนสักรรณ  แกว้มะ No.3121 1,000 

598. น.ส.กมลลาศ  พรหมมา No.3250 1,000 

599. น.ส.กฤตยาณี  ผนัผาย No.3408 1,000 

600. นายเอกพงศ ์ นาสมนกึ No.1400 1,000 

601. น.ส.พรสดุา  มีสขุ No.2466 1,000 

602. นางพวงเพ็ญ  ขาํสาํอางค ์ No.1638 1,000 

603. น.ส.พานิกา  โพธ์ิศรี No.2731 1,000 

604. นายสหรฐั  สขุสวสัดิ ์ No.3096 1,000 
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605. น.ส.ทิพยวิ์ภา  นวลแกว้ No.527 1,000 

606. น.ส.กาญจนา  ชว่งดี No.1274 1,000 

607. น.ส.กนัยา  พดัทอง No.1300 1,000 

608. นายชวนนท ์ ฉยุฉาย No.2378 1,000 

609. น.ส.กนกวรรณ  ป่ินสวุรรณ No.3379 1,000 

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

611. นางนิตยา  สระประสิทธ์ิ No.563 1,000 

612. นางเสาวลกัษณ ์ มะเหศวร No.771 1,000 

613. นางโสลดัดา  ศฤงชยัธวชั No.1570 1,000 

614. นางวชัรา  ชเูชิด No.1846 1,000 

615. น.ส.สาวิตรี  สามสี No.1949 1,000 

616. น.ส.ศศนิิภา  คาํพรม No.2264 1,000 

617. นายธญัญา  ธญัญาวฒุิ No.600 1,000 

618. นายวทญั� ู วรรณไกรโรจน ์ No.656 1,000 

619. นางวราภรณ ์ ธญัญาวฒุิ No.811 1,000 

620. นายขวญัชยั  โอ๊วเจรญิ No.1207 1,000 

621. น.ส.สพุรรษา  ชาญชาติ No.2256 1,000 

622. น.ส.ปวีณา  งามพิพฒัน ์ No.2418 1,000 

623. น.ส.ปรียานชุ  ซ่ือตรง No.2518 1,000 

624. น.ส.สิรพิร  แสงทอง No.2519 1,000 

625. น.ส.จนัทิมา  อกัษร No.2952 1,000 

626. น.ส.เอือ้การย ์ ดว้งภู่ No.3037 1,000 

627. น.ส.วิมลรตัน ์ เดชดี No.3057 1,000 

628. นางเตือนใจ  แกว้ประสิทธ์ิ No.1229 1,000 

629. น.ส.ภิรมย ์ สงวนทรพัย ์ No.1546 1,000 

630. น.ส.อมรรตัน ์ ทองสขุ No.3172 1,000 

631. นายณปัณณ ์ เจรญิสินรุง่เรือง No.3426 1,000 

632. น.ส.ปรียา  อน้อารี No.787 1,000 
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633. น.ส.ปัทมพร  พลบัสวสัดิ ์ No.2038 1,000 

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

635. นางก่ิงแกว้  พนัธุป์ระเสรฐิ No.222 1,000 

636. นางศริพิร  สขุประเสรฐิ No.1218 1,000 

637. น.ส.วลัยา  วิสทุธิวรรณ No.1338 1,000 

638. น.ส.นิรชัษรา  ทองหวาน No.1444 1,000 

639. นางนลินภสัร ์ โสมรกัษน์ิชา No.2271 1,000 

640. น.ส.ลกัษิกา  เกรียงไกรศกัดา No.2512 1,000 

641. นางจงกล  ศรีสขุ No.91 1,000 

642. น.ส.กญัญา  เกษรพิกลุ No.515 1,000 

643. นางประภาพร  แสงเกิด No.1798 1,000 

644. น.ส.จฑุามาศ  ศริวินสกลุ No.2651 1,000 

645. น.ส.ณฐัฐิญา  ดีย่ิง No.3248 1,000 

646. น.ส.จิรารตัน ์ คณูทวีธนกร No.3254 1,000 

647. น.ส.ลีลาวดี  ขนัธส์วุรรณ No.3343 1,000 

648. น.ส.สณิุสา  มดุตะเล็บ No.3423 1,000 

649. นางรตัตกิาล  หงษศ์ริ ิ No.841 1,000 

650. นางอรนชุ  มากรด No.1107 1,000 

651. นางสมควร  กงัใจ No.1120 1,000 

652. นางธนทิพย ์ นาควิจิตร No.1375 1,000 

653. น.ส.มารนีิ  มะนรีูม No.2050 1,000 

654. น.ส.ฐิตริตัน ์ ทาสรุิน No.2932 1,000 

655. น.ส.อมรรตัน ์ ปานโต๊ะ No.3013 1,000 

656. นางฐิตมิา  ทาวี No.1195 1,000 

657. น.ส.จารุวรรณ  ไชยบบุผา No.1987 1,000 

658. น.ส.อนสุรา  ชาํนิ No.2308 1,000 

659. น.ส.รุง่นภา  วราหะสนุทร No.3019 1,000 

660. น.ส.สวุพชัร  จนัทรศ์ริิ No.3032 1,000 
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661. นางเสาวนีย ์ กรดัสขุ No.586 1,000 

662. น.ส.อนงค ์ ลีห้ยง No.877 1,000 

663. นางสลิลยา  จตรุงคศ์ริ ิ No.950 1,000 

664. นางดารณี  วรชาต ิ No.1773 1,000 

665. น.ส.เบญจวรรณ  เลนไธสง No.2234 1,000 

666. นางสภุคั  โรจนตณัฑ ์ No.2336 1,000 

667. นางอรอนงค ์ เอ่ียมสคุนธ ์ No.2828 1,000 

668. นายสนัตพิจน ์ ธนาธีระสกลุ No.3221 1,000 

669. นางสชุาวดี  เชือ้ภกัดี No.1819 1,000 

670. นายสรุเชษ  ศริิวนั No.2380 1,000 

671. นางบงัอร  จนัทรศ์ริ ิ No.2838 1,000 

672. นายบญุลือ  บญุศริ ิ No.174 1,000 

673. นางสนุนัทา  ชนะวรรณ ์ No.1772 1,000 

674. น.ส.ณฐัรกิา  กลบกลิ่น No.3344 1,000 

675. น.ส.รวีวรรณ  นิฉาย No.2753 1,000 

676. น.ส.จฑุามาศ  สถิตย ์ No.2939 1,000 

677. นางกลุฉตัร  พลูเพิ่ม No.1702 1,000 

678. นายภาณวุฒัน ์ เปรมธนารกัษ ์ No.1770 1,000 

679. นายประดพิทัธ ์ นพรตัน ์ No.2797 1,000 

680. น.ส.สทุธิดา  น่ิมสาย No.2836 1,000 

681. นายนพพร  ดลพิทกัษ ์ No.2896 1,000 

682. น.ส.จงกลทิพย ์ บา้นเปา้ No.3002 1,000 

683. น.ส.อารีรตัน ์ นกัเรียน No.3008 1,000 

684. น.ส.รชันีกร  สายหลยุ No.3276 1,000 

685. นายสถาพร  มว่งสี No.402 1,000 

686. นางจรรยา  คงศริ ิ No.2161 1,000 

687. นางพเยาว ์ สทุธิช่ืน No.203 1,000 

688. นางสนีุย ์ มะเล็ก No.343 1,000 
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689. น.ส.อาํพนัธ ์ สินนารายณ ์ No.388 1,000 

690. น.ส.วรรณวิสา  คาํรอด No.2503 1,000 

691. นางอิสราภรณ ์ เอกประเสรฐิกลุ No.2602 1,000 

692. นางจิราพร  ประสาตร ์ No.2639 1,000 

693. นางฉวีวรรณ  กลอ้งเจรญิ No.1268 1,000 

694. นางจินตนา  เข็มมาลยั No.1603 1,000 

695. นางจีรนะ  เณวิลยั No.1787 1,000 

696. น.ส.มกุครนิทร ์ ประสงคศ์รี No.2938 1,000 

697. นางปัทมพร  เมฆพฒัน ์ No.1526 1,000 

698. น.ส.เกศนีิ  อินทศรี No.3135 1,000 

699. นายชลกานต ์ นพรตัน ์ No.285 1,000 

700. นางงามช่ืน  อินเจรญิ No.641 1,000 

701. นายณชัพล  จนัทรพ์ลบั No.1153 1,000 

702. น.ส.จฑุามาศ  เจรญิสชุ No.2928 1,000 

703. น.ส.สายฝน  ทองรศัมี No.2995 1,000 

704. นายพิเชษฐ  งามพิชิตชยั No.1002 1,000 

705. น.ส.พงศผ์กา  ป่ินแกว้ No.2808 1,000 

706. น.ส.หทยัชนก  ไทยดาํรงค ์ No.3387 1,000 

707. นางทวีพร  พนัคง No.27 1,000 

708. นางเพชรา  แสงทอง No.972 1,000 

709. น.ส.รสสคุนธ ์ รกัษาทรพัย ์ No.3219 1,000 

710. นางเสาวนีย ์ เราพฒันานนท ์ No.1224 1,000 

711. นางปฏิญญา  จินตานนท ์ No.2359 1,000 

712. น.ส.ปภสัสร  สาํเนียง No.3384 1,000 

  รวม  712,000 
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