


 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 
 

  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด  ได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด   ได้จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2546  
เลขทะเบียนสหกรณ์ อ.006046 โดยมี พ.อ.อ. ดร.ประพัฒน์พงษ์    พรพิมล   ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหน้าพระลาน เป็นผู้ริเริ่มในการก่อตั้งสหกรณ์ จึงได้จัดคณะผู้จัดตั้ง ของสหกรณ์ขึ้นมา ซึ่งมี
คณะผู้จัดตั้ง จ านวน 13 คน เดิมสหกรณ์ใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนต าบลสระบุรี จ ากัด” 
ต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ เม่ือ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2555  เป็น    
“สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด”  คณะกรรมการ 13 คน ไม่ได้จัดจ้างฝ่ายจัดการ  
ไม่มีส านักงานเป็นของตนเอง  อาศัยที่ท าการของส่วนราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง 
อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เป็นส านักงานสหกรณ์ต่อมาสหกรณ์ได้มีสมาชิกผู้ก่อตั้งครั้งแรก จ านวน 
231 คนครั้งแรกได้ตั้งส านักงานอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง อ าเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 
ปัจจุบัน ได้ย้ายส านักงานมาอยู่ที่ 599/5 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระบุรี 18000  และได้นัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก เม่ือวันที่  2  กรกฎาคม 2546 ณ ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (หลังเก่า) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  จ านวน  132  คน  
นับตั้งแต่ปี 2546  ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรีทั้งสิ้น  1,239  ราย มีเงินทุนหมุนเวียน  
211,259,704.15 บาท จ านวนหุ้นของสมาชิก 59,902,240.00 บาท เงินรับฝากออมทรัพย์จากสมาชิก  
21,117,702.00 บาท  จากแหล่งเงินทุนภายนอกเป็นเงินกูยืม 121,398,724.00 บาท เงินรับฝากจาก
สหกรณ์อื่น 4,000,000.00 บาท ในปัจจุบันสหกรณ์ด าเนินธุรกิจรับฝากเงินและให้สมาชิกกู้ยืมเงินเพื่อ
บ าบัดและเทาบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นแหล่งเงินทุน และ
บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ให้แก่สังคม และสมาชิกสืบเนื่องไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                            

                                    
                          

 
 

  
  
                  
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 
      

 



 

 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
                                            

                                    
 
 
 
 
 
                          

 
 
 
 

                  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
                                            

                                    
                          

 
 
 
 

                  
 

 
 
 



 

 
      

 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
                         

                                    
                          

 
 
 
 
 

                  
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนทอ้งถิ่นสระบุรี จ ากัด 
The Person in Charge Subdistrict Administrative Organization  

Saving And Credit Cooperative,Limited 
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2561 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิน่สระบุรี จ ากัด 

วันศุกร์ ท่ี 26  เมษายน   เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุร ี(หลังใหม่) 

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

                                   หน้า 
 
ระเบียบวาระที่ 1      เรื่องที่ประธานแจง้ให้ที่ทราบ                             
ระเบียบวาระที่ 2      เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญส่ามัญประจ าป ี2560              
ระเบียบวาระที่ 3     เรื่องรับทราบผลการด าเนินการ ประจ าปี 2561                
ระเบียบวาระที่ 4     เรื่องรับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกจิการประจ าปี 2561      
ระเบียบวาระที่ 5     เรื่องพิจารณาอนมุัติงบดุล ประจ าป ี2561        
ระเบียบวาระที่ 6     เรื่องพิจารณาอนมุัติจัดสรรก าไรสุทธ ิประจ าปี 2561        
ระเบียบวาระที่ 7     เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ–รายจ่าย ประจ าปี 2562    
ระเบียบวาระที่ 8     เรื่องพิจารณาอนมุัติวงเงินกู้ยมืหรอืวงเงินค  าประกัน ประจ าป ี2562 
ระเบียบวาระที่ 9     เรื่องพิจารณาการเลือกตั งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 17        
ระเบียบวาระที่ 10    เรื่องพิจารณาเลือกตั งผู้ตรวจสอบกิจการและพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทน   
        ประจ าป ี2562 
ระเบียบวาระที่ 11    เรื่องพิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บังคับสหกรณ ์พ.ศ. 2562     
ระเบียบวาระที่ 12    เรื่องพิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชีประจ าปี 2562 และก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบัญชี 
ระเบียบวาระที่ 13    เรื่องพิจารณาซ ือที่ดนิและสรา้งอาคารส านักงานสหกรณ์ 
ระเบียบวาระที่ 14    เรื่องอืน่ๆ          
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ระเบียบวาระท่ี 1 
 

เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำากัด การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2561



 

       ระเบียบวาระที่  1         เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

กล่าวแนะน าผู้มีเกียรติรับเชิญมาร่วมประชุม  
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 จึงเรยีนมาในท่ีประชุมใหญใ่ห้แก่สมาชิกรับทราบ 
ท่ีประชุม
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำากัด การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2561



 

 
 
 

 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 
 

เรื่อง  รับรองรายงาน 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จำากัด การประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2561



 

 

       ระเบียบวาระที่  2    เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมใหญ่ 
                                                    สามัญประจ าปี 2560 

 

รายงานการประชุมใหญ่สามญั  ประจ าปี 2560 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

วันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุม “สวนริมเขา” ศูนย์โอท็อป (OTOP)  

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

รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
  1. พ.อ.อ.ดร.ประพฒัน์พงษ ์  พรพิมล                         ประธานกรรมการฯ 
  2. นายสุชาต ิ   เขตเมอืงปัก                         รองประธานกรรมการฯ 
  3. นางสาวส่องแสง  ส าอางค์อนิทร์                         รองประธานกรรมการฯ 
  4. นายสุขสันต ์   สุขสม                                 เลขานุการ 
  5. นายวฒันกลู   เจริญสุข    เหรัญญิก 
  6. นางละอองดาว    เกษดี    กรรมการ 
  7. นางกฤษณา    พรพิมล    กรรมการ 
  8. นางสาวศิรัญญา  ภาษี    กรรมการ 
  9. นายศดิศ   ฟ้าบรรเจิด   กรรมการ 
  10. นายบุญส่ง   ยอดแก้ว    กรรมการ 
  11. พ.อ.อ.มณฑป   บุญธรรม   กรรมการ 

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานส่วนท้องถิน่สระบุรี จ ากดั อีก  จ านวน   462  คน 

รายชื่อคณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม 
  1. นางสาวราตร ี   บุราณสาร   ติดภารกิจ 
  2. น.ต.คมกฤช    คัมภีระ    ติดภารกิจ 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นายบันเทงิ       บัวโฉม    ที่ปรึกษา 
  2. นายนิทัศน์       กลิ่นประทุม   ที่ปรึกษา 
  3. นางสมสุข      ฐานะวร    ผูต้รวจสอบกิจการ 
  4. นางกนกรัตน ์   จิว๋แหยม    ผูต้รวจสอบกิจการ 
  5. นายสมศกัดิ ์   มั่งม ี    เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
  6. น.ส.กัญจน์ชญา   ทองมา    รองผู้จัดการ 
  7. น.ส.ดวงพร     ทองอุ่น    เจ้าหน้าท่ีธุรการ 
  8. น.ส.สุพรรษา     รางแดง    เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อ 
  9. น.ส.ปรฉิัตร     มูลฟัก    เจ้าหน้าท่ีการเงิน  
  10.น.ส.สณุี       ทมิปถัมภ ์   เจ้าหน้าท่ีบัญชี  

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

พ.อ.อ.ประพัฒนพ์งษ์ พรพิมล ยินดีต้อนรับคณะกรรมการและสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ประธานกรรมการฯ  สระบุรี จ ากัด ที่มาเข้าร่วมการประชุมใหญส่ามัญประจ าปีในวันนี ทุกทา่นครับ 
                                             และในการประชุมวนันี เราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านสืบ รอดประเสริฐ  
                                             อดีตผูว้่าราชการจังหวดัชลบุรี ผูท้รงคณุวฒุิ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี มาเป็น 
                                             ประธานกล่าวเปดิงานประชุมสามัญประจ าปี 2560 ในครั งนี  

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ  

พ.อ.อ.ประพัฒนพ์งษ์ พรพิมล ปีนี เป็นปทีี่ 9 ที่สหกรณ์จัดกิจกรรมมอบทุนเรยีนดีให้แก่บุตรของสมาชิกสหกรณ ์
ประธานกรรมการฯ        เพื่อเป็นการส่งเสริมการศกึษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ และเป็นขวัญก าลังใจ 
                                             ให้แก่เด็กๆ จ านวน 74  ทนุๆ  ละ  1,000 บาท   จึงเรยีนมาในที่ประชุมใหญใ่หแ้ก ่
                                             สมาชกิรับทราบ 

   ระดับชั้นประถม 
1.ด.ช.กฤศณัฏฐ ์กูลกิจจรัสชัย ร.ร.เทศบาล 10    
2.ด.ช.ภีมวัจน์  คงรื่นเริง  ร.ร.เทศบาล 10    
3.ด.ช.อภิวชิญ ์ เรอืนจันทร ์ ร.ร.อนุบาลเกื อวิทยา  
4.ด.ญ.ณัฐนิชา  ตรติรอง  ร.ร.อนุบาลสระบุร ี   
5.ด.ญชญาณิศา  ลาภสิบ  ร.ร.อนุบาลยวุวิยา   
6.ด.ญ.ศุภิสรา  วิชยัดิษฐ  ร.ร.แสงวิทยา  
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7.ด.ญ.สุกฤตา  ยอดแกว้  ร.ร.หนองแซงศีลวุฒาจารย ์  
8.ด.ญ.นภัสสร   แขกเพ็ชร์  ร.ร. เกตุพิชัยวิทยา   
9.ด.ญ.พิชามญชุ์   ปั้นทอง  ร.ร.พีระวิทยา   
10.ด.ญ.พัทธนันท ์ ชืน่บุญ  ร.ร.วัดไก่เส่า   
11.ด.ญ.จันทกานติ์  อุ่นอก  ร.ร.พีระวิทยา   
12.ด.ช.ณธรรศ  แสงชาล ี  ร.ร.แสงวิทยา    
13.ด.ญ.สุพิชฌาย์  ศิริปี  ร.ร.เทศบาล1 นาเริ่งราษฎร์บ ารุง  
14.ด.ญ.นลพรรณ  จันทร์ผ่อง ร.ร. เกตุพิชัยวิทยา   
15.ด.ช.ภูตะวัน  พฤกษา  ร.ร.อนุบาลสระบุร ี   
16.ด.ญ.ปูชิดา  รางแดง  ร.ร.อนุบาลสระบุร ี   
17.ด.ญ.ศุภากร  สกลุไทย  ร.ร.วัดถ  าเตา่    
18.ด.ญ.สุธิมา   แพงดวงแกว้ ร.ร.จ ารัสวิทยา    
19.ด.ช.ธนโชติ  ควรชม  ร.ร.อนุบาลเสาไห ้  
20.ด.ช.ณัฏฐ์ฐาณพ  ลาวัลย์ ร.ร.บ ารุงวิทยา    
21.ด.ช.ปวีกรณ ์ ดวงศริิ  ร.ร.อนุบาลสระบุร ี   
22.ด.ญ.วิรามร  จิตตะ  ร.ร.เกตุพิชยัวิทยา สระบุร ี   
23.ด.ญ.ณัฏฐชา  คงมั่น  ร.ร.บ้านคลองมว่งเหนือ   
24.ด.ญนันทัชพร  ปานนท ์ ร.ร.อนุบาลสระบุร ี   
25.ด.ช.วชิวิชญ ์ พรมมาสถิต ร.ร.แสงวิทยา  
26.ด.ญ.สุธีธิดา  สุขศลิา  ร.ร.เทศบาลบ้านม่วง 
27.ด.ช.ภัทรชยั  คนคม  ร.ร.เมอืงใหม ่(ชลอราษฎร์รังสกฤษฏ์) 
28.ด.ช.ฐปนวฒัน์   อว่มศิร ิ ร.ร.สกุลศึกษา   
29.ด.ช.กรวิชญ์  บุตรแกว้  ร.ร.อนุบาลศาลาแดง   
30.ด.ญ.ปุณยาพร  กิจจานนท์ ร.ร.บ้านหลังเขา    
31.ด.ญ.สุชญา   สหีะวงษ์  ร.ร.รุ่งอรณุวิทยา    
32.ด.ญ.วิชุดา   ไผทรัตน ์  ร.ร.บ้านเขาดินใต ้   
33.ด.ญ.มธุรดา  ไปนอก  ร.ร.นิคมสร้างตนเองเลี ยงโคนม  
34.ด.ญ.พิรญาณ์  การสมโชค ร.ร.วัดหัวหนิ    
35.ด.ญ.ชนิกานต ์ ตรวีุธ  ร.ร.มาลาสวรรค์พทิยา   
36.ด.ญจรูญลักษณ์   น าพวก ร.ร.มาลาสวรรค์พทิยา  
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37.ด.ญ.ศรัญญาวดี  เหมือนใจ ร.ร.วัดทุ่งแฝก   
38.ด.ช.ธาวินวัตต ์ ตียะพาณิชย์ ร.ร.อนุบาลสระบุร ี   
39.ด.ญ.กัณฐกิา  พาชชีีพ  ร.ร.อนุบาลลพบุร ี   
40.ด.ช.ปิยะทัศน์   พิมาน  ร.ร.อนุบาลเสาไห ้   
41.ด.ช.ณัฐภัทร  ครองบุญ  ร.ร.อนุบาลบุญเกื อวิทยา   
42.ด.ช.เจตนพิิฐ  ทรงธรรม ร.ร.รอดณรงค์ศกึษา   
43.ด.ญ.กุลธดิา  สุมาลัย  ร.ร.จ ารัสวิทยา    
44.ด.ช.อภิวันท ์ ค าสวุรรณ์ ร.ร.บ้านหลังเขา   
45.ด.ช.จาฏุพัฒน ์ คงประโยชน์ ร.ร.เกตุพิชยัวิทยา สระบุร ี  
46.ด.ญ.สุริยริ์ดนย ์ เทศมหา ร.ร.เทศบาล 4หนองแคอนสุรณ ์  
47.ด.ช.ปิยวัช  ลิมปิทีป  ร.ร.ไพฑูรย์วิทยา   
48.ด.ญ.สุภัทรา  กินนร ี  ร.ร.อนุบาลสระบุร ี   
49.ด.ญ.ปราริตา   บุศดลิก ร.ร.จ ารัสวิทยา   
50.ด.ญ.เตชินี  วิรตั ิ  ร.ร.อนุบาลยวุวิยา   
51.ด.ญ.รวีพร  ระยะ  ร.ร.อนุบาลเสาไห ้  
52.ด.ญ.พัชรวดี  สารกิา  ร.ร.จ ารัสวิทยา   
53.ด.ญ.อาทติยา  พูลศลิป์  ร.ร.หน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์  
54.ด.ช.ธนวัฒน ์ จันทร์เพ็ญ ร.ร. เกตุพิชัยวิทยา สระบุร ี 
55.ด.ช.สุภัทรชยั  เขียวแฉล้ม ร.ร.อนุบาลเสาไห ้   
56.ด.ช.พัชรพฤกษ ์ ทองอร่าม ร.ร.อนุบาลสระบุร ี   
57.ด.ช.ฐปนนนท ์ เนื่องกันทา ร.ร. เกตุพิชัยวิทยา    
58.ด.ช.พิพัฒน์พงษ ์  อดุรพงษ์ ร.ร.เทศบาลบ้านม่วง   
59.ด.ญ.ปริณดา  ขันทรูป  ร.ร. เกตุพิชัยวิทยา (พระพุทธบาท)  
60.ด.ญ.พิมพธ์ีมา  ศรคี าวงษ ์ ร.ร.แสนโกศิกนสุรณ ์

 
ระดับมัธยมศึกษา 

1.ด.ญ.จุฑานภัสร์ ฟ้าบรรเจิด ร.ร.วินติศึกษา จ.ลพบุร ี 
2.น.ส.กลัยา  บ ารุงราษฎร ์ ร.ร.อาชีวศกึษา 
3.ด.ช.ศุภโชค ระวันประโคน ร.ร.สาธิตมหาลัยราชภัฏ พระนครศีรอยุธยา 
4.ด.ช.กิตติคณุ  อ านาคะ  ร.ร.สระบุรวีิทยาคม 
5.ด.ช.กรธัช  อินทรฤทธิ ์  ร.ร.สระบุรวีิทยาคม 
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6.น.ส.พชรพร  ภู่พานชิ  ร.ร.นครนายกวิทยาคม 
7.น.ส.ณัฐวรรธน์   พันธุ์นิยม ร.ร.เทพศิรนิทร์ พแุค 
8.ด.ช.รณพร  วันทา  ร.ร.มวกเหลก็วิทยา 
9.น.ส.กัญญพัชร  สโุขทัย  ร.ร.โคกกระทอ้นกิตติวฒุิวิทยา 
10.ด.ช.คณุัชญ ์ ขุนทอง  ร.ร.สรกิจพิทยา 
11.ด.ญ.ชนิกา  บุตรเมอืง  ร.ร.เสาไหว้ิมลวิทยานุกลู 
12.น.ส.นภัสกร  เกษด ี  ร.ร.แก่งคอยวิทยา 
13.น.ส.อติมา  ชาวนาเปา้  ร.ร.สระบุรวีิทยาคม 
14.ด.ช.ภูมิพศนิ  สุขสม  ร.ร.สระบุรวีิทยาคม 
 

มตท่ีิประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจ าป ี2559   

พ.อ.อ.ประพัฒนพ์งษ์ พรพิมล ตามที่ได้มีการประชุมใหญว่ิสามัญประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม  2560
ประธานกรรมการฯ            ที่ผา่นมา รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ยหน้าที่ 4  ถึงหน้าท่ี 26   ตามหนังสอื 
                                            รายงานกิจการ ขอมติจากที่ประชุมรับรองดว้ยครับ 

ท่ีประชุม   มีมติรับรองการรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระ 3   เรื่องรับทราบผลการด าเนนิการ ประจ าป ี 2560 

พ.อ.อ.ประพัฒนพ์งษ์ พรพมิล  เรยีน สมาชิกทุกท่านขอรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชี 2560 เป็นปีท่ี
ประธานกรรมการฯ           สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานส่วนท้องถิน่สระบุรี จ ากัด ได้พัฒนาตัวเองทั งในด้าน 
                                             การให้บรกิารแก่สมาชกิ การติดต่อธรุกิจกับสหกรณอ์ื่นความส าเร็จของสหกรณ ์
                                             ที่ไดร้ับ เห็นได้จากประสทิธภิาพการบริหาร ให้เกิดรายได้ที่เพ่ิมขึ น ประสิทธิภาพ 
                                             ในการท าก าไร สูงกว่าปกี่อนและปีนี เรามีก าไรมากข ึนกว่าทุกป ีผลการด าเนนิงาน 
                                             ในภาพรวมตั งแต่วันที ่1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ผลการด าเนนิงาน 
                                            ประจ าปี 2560  มีดังน ี 
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1. สมาชิกภาพ 

จ านวนสมาชิก เมื่อสิ นป ี2559 มีสมาชกิคงเหลือ จ านวน         770  ราย 
บวก สมาชิก สมาชกิเข้าใหม่ระหว่างปี 2560  จ านวน         149 ราย 
ลบ  ออกจากการเป็นสมาชิกระหว่างปี 2560 จ านวน          78 ราย
คงเหลือสมาชกิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560  จ านวน         841 ราย 

2. ทุนเรือนหุ้น 

สิ นปี  2559  สมาชิกถือหุน้สหกรณ์เป็นเงิน 30,174,630.00 บาท และคงเหลอืทุนเรอืน
หุ้น ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 จ านวน 40,879,850.00 บาท 

3. เงินรับฝาก 

ปี 2560 อัตราดอกเบี ยเงินฝาก ในอัตราดอกเบี ยเงินรับฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 4 ต่อป ี
อัตราดอกเบี ยเงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ ร้อยละ 4.5 ต่อป ีสหกรณ์มีเงินรับฝาก 2 ประเภท คือเงนิรับฝากออมทรัพย์
และเงินฝากออมทรัพย์พเิศษ ณ 31 ธันวาคม 2560 รวมทั งสิ น จ านวน 23,037,655.34 บาท มีเงนิรับฝากสูงกว่าปี
ก่อน จ านวน 8,778,920.22  บาท 

4. เงินให้กู้แก่สมาชิก 

สหกรณ์มีเงนิใหกู้้สมาชกิ 4 ประเภท คือ 
 เงินกู้เพื่อเหตุฉกุเฉิน  จ านวน          7,130,362.00 บาท 
 เงินกู้สามัญ   จ านวน       133,693,484.84 บาท 
 เงินกู้พิเศษ   จ านวน                11,997.00  บาท 
 เงินกู้ทุนการศกึษา  จ านวน            619,647.00 บาท 

5. เงินกู้ยืม 

  ในระหว่างปี 2560 กู้เงนิระยะยาว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ านวน
20,000,000.00 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธิการ จ ากดั 5,405,337.76 บาท สหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครนิวิโรจน ์  จ ากัด 4,490,474.65 บาท สหกรณ์ออมทรัพยอ์งค์การเภสัชกรรม จ ากัด 
7,460,000.00 บาท สหกรณ์ออมทรัพยก์รมป่าไม้ จ ากัด 19,166,666.00  บาท ชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย จ ากัด  41,779,900.00 บาท 
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6. ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ

   ในปีบัญชี 2560 สหกรณ์มีรายได้จากดอกเบี ยรับ และผลตอบแทนจากการลงทุน 
9,970,418.68  บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 17,900.00 บาท รายได้ค่าปรับ 41,392.00 บาท รายได้ค่าทวงถาม 
4,700.00 บาท รายได้อื่น 1,712.52 บาท รายได้เฉลี่ยคืน 17,288.76 บาท ดอกเบี ยรับตามค าพพิากษา  58,174.73 
บาท รายได้ค่าธรรมเนียมถอนเงินรับฝากออมทรัพย์ 1,415.00 บาท และค่าใชจ่้ายดอกเบี ยและการลงทุน 
3,765,431.31 บาท ค่าใช้จ่ายในด าเนนิงาน 2,456,838.27  บาท ซ่ึงค่าใช้จ่ายเป็นไปโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการด าเนินการและหนี สงสัยจะสูญ ได้รับคืน  866,561.65 บาท เมื่อน าค่าใชจ่้ายหักออกจากรายการได้
แล้วสหกรณ์ฯ มกี าไรสุทธิ 4,757,293.76  บาท 

7. จ านวนคณะกรรมการด าเนินการฯ  มีคณะกรรมการด าเนนิการฯ จ านวน 13 คน 

8. ระยะเวลาด าเนินการ   มรีะยะเวลา ด าเนินงาน 12 เดอืน 

           (รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ยหน้าท่ี 46 ถึงหน้าที่ 50 จึงเรยีนมาในที่ประชุมใหญ่  ให้สมาชิกรับทราบ) 

มตท่ีิประชุม     รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องรับทราบรายงานของผูต้รวจกจิการ ประจ าป ี2560 
 

น.ส.สมสุข  ฐานะวร เรยีนที่ประชุมใหญส่หกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ตามมติ 
ผู้ตรวจสอบกจิการ ที่ประชุมใหญส่ามัญสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ประจ าปี 2559 
                                    เมื่อวันที ่ 26 พฤษภาคม 2559 ไดม้ีมติเลือกตั งข้าพเจ้าเป็นผูต้รวจกิจการประจ าปีบัญชี 
                                    สิ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นั น ข้าพเจ้าและคณะได้เข้าตรวจสอบและรายงานผลการ 
                                    ตรวจสอบต่อคณะกรรมการการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดอืนที่เข้าตรวจสอบนั น จึงขอ 
                                  เสนอผลการตรวจสอบประจ าปีโดยสรุป ดังนี  

1.   วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1   เพื่อตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการการด าเนินงาน 
1.2  เพื่อตรวจสอบการปฏบิัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
1.3  เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานอื่นๆของสหกรณ ์

2.   ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธกีารตรวจสอบ 
2.1  ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทกึบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
2.2  ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบยีบและข้อก าหนดของสหกรณ์ 
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2.3  ตรวจสอบการด าเนนิงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของท่ีประชุม 

           2.4   ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณ 
                  ทีก่ าหนดไว ้
3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณค์วรแก้ไข 

3.1  ผลการด าเนินงาน 
    สหกรณ์มีสมาชกิเมื่อต้นปี 770 คน  ระหว่างปีมีสมาชกิเพ่ิมขึ น 149 คน  ลาออกจาก 

สหกรณ์ 78 คน สมาชกิคงเหลอืวันสิ นป ี 841 คน ในวันสิ นปีสหกรณ์มีทุนด าเนนิงาน ทั งสิ น 149,192,794.99 บาท 
และในรอบปสีหกรณ์มรีายได้ทั งสิ น 10,113,001.69 บาท ค่าใช้จ่าย 5,355,707.93 บาท มีก าไรสุทธ ิ4,757,293.76 
บาท เพิ่มขึ นจากปีก่อน 2,218,491.71 บาท  

3.2  ด้านการบริหารงานทั่วไป 
            - สหกรณ์ฯ ได้มกีารก าหนด ระเบียบ ข้อบังคับ และมตทิี่ประชุมต่างๆ ส าหรับปีทาง
บัญชีสิ นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 มีความเหมาะสมกับการดด าเนนิงานของสหกรณ์ฯ 
          สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
          - มกีารปรับเปลีย่นระเบยีบ ขอ้บังคับ และมติที่ประชุมบอ่ยครั ง ท าให้เจ้าหน้าท่ี ผูท้ี่
ปฏบิัติงานและสมาชิกสหกรณ ์มีความสับสน และเข้าใจผดิพลาดในบางกรณีจึงแนะน าว่ากรณีมกีารแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลง อย่างสม่ าเสมอ รอบคอบ 
             3.3  ด้านบัญช ี
                     - สหกรณ์ฯยังจัดท าบัญชีด้วยระบบมืออยู ่เนื่องจากผู้ดแูลระบบโปรแกรมบัญชี
คอมพิวเตอรไ์ม่พร้อมในการลงข้อมูลดังกล่าว คาดว่าในรอบปีบัญชี 2561 จะเริ่มใช้โปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอรค์วบคู่
กับบัญชีระบบมอื เพื่อความรวดเร็ว และถกูต้อง แม่นย า ต่อไป 
          สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
          - ได้แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ จัดท าฐานข้อมูลในการน าเข้าข้อมูล เพื่อรองรับระบบ
โปรแกรมบัญชคีอมพวิเตอร ์ให้ทันภายใน ป ี2561 ให้จงได้ 
             3.4   ด้านการเงิน 
            สหกรณ์มีเงนิสดคงเหลือ ณ วันสิ นป ีจ านวน 2,198.35 บาท ถูกต้องตรงตามบัญชี อยู่
ในความรับผิดชอบของ นางสาว ปรฉิัตร  มูลฟกั ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน ส าหรับการใชจ่้ายเงินต่างๆ เป็นไป/ตาม
งบประมาณรายจา่ยที่ที่ประชุมใหญก่ าหนดไว ้
          สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
           - อาจมีเงนิสดคงเหลือ บางวันที่เกินวงเงินสดคงเหลือในมือ เนื่องจากมีการรับเงนิสด
ช่วงหลังปิดบัญชีในวันนั น หรือหลังจากธนาคารปิดท าการแลว้ จึงยกยอดไปในวันถัดไป 
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3.5  ด้านเงนิรับฝาก 

               สหกรณ์มีเงนิรับฝาก 2 ประเภท  คือ 
 (1)  เงินรับฝาก ออมทรัพย ์    จ านวนเงิน  455,789.19   บาท 
 (2)  เงินรับฝาก ออมทรัพย์พเิศษ     จ านวนเงิน    17,447,680.61   บาท 
สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
- มีสมาชกิสหกรณ์ฝากเงินฝากประเภทต่างๆเพิ่มมากขึ น บางรายไม่มีการปรับ

สมุดคู่ฝากเนื่องจากเป็นการโอนฝาก ผา่นธนาคารพรอ้มยอดเรยีกเก็บรายเดอืน จึงแนะน าวา่ควรให้สมาชกิน าสมุดเงิน
ฝากดังกล่าวมาปรับปรุงยอดให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถสอบทานความถกูต้องได้ 

3.6 ด้านสินเชื่อ 
            3.6.1 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปี 3 ประเภท คือ 
                   (1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   จ านวน 398 สัญญา    จ านวนเงิน       7,130,362.00  บาท 
                   (2) เงินสามัญ               จ านวน 538 สัญญา    จ านวนเงิน   133,693,484.84  บาท 
                  (3) เงินกู้เพื่อทุนการศกึษา จ านวน   41 สัญญา   จ านวนเงนิ          619,647.00  บาท 
  ณ สิ นปี สหกรณ์มีรายได้จากการให้เงนิกูแ้กส่มาชิก          จ านวนเงนิ       9,923,384.59  บาท 
   ต่ ากว่างบประมาณรายได้ที่ก าหนดไว้ (11 ล้านบาท)   จ านวนเงนิ       1,076,615.41  บาท 

สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
         - ได้ตรวจสอบพบว่า มสีมาชิกบางรายไม่ส่งเอกสารเงินกูป้ระเภทต่างๆ ที่เป็นฉบับตัวจริง
ให้กับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ท าให้ไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ จึงแนะน าให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ตรวจสอบและตดิตาม
เอกสารดังกล่าวให้ครบถ้วน และขอความร่วมมือสมาชกิให้ปฏิบัตติามระเบยีบ เพื่อความถกูต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได ้

3.7 ด้านการลงทุน 
                     3.7.1  การลงทุนซื อหุ้น/พันธบัตรรัฐบาล  และอืน่ๆ 
           - มีหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากดั จ านวน  840,500.00  บาท 
                     3.7.2 ทีด่ิน/อาคาร/อุปกรณ ์
                   - ไม่ม ี
               สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
                        - ไม่ม ี
 

   3.8 ด้านหนี สิน  
           3.8.1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฯ จ านวน         20,000.00  บาท 
          3.8.2 สหกรณ์ออมทรัพย ์มศว.        จ านวน      4,490,474.65  บาท 
           3.8.3 สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงศกึษาธิการ    จ านวน      5,405,337.76  บาท 
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                    3.8.4 สหกรณอ์อมทรัพย์เภสัชกรรม จ ากัด      จ านวน      7,460,000.00  บาท 
                    3.8.5 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ ากัด               จ านวน     19,166,666.00   บาท 
                      3.8.6 ชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากัด จ านวน   41,779,900.00   บาท 
               สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
               - การตรวจสอบด้านหนี สิน  สหกรณ์ฯ  กู้เงนิจากสถาบันการเงินอื่นๆ  เป็นไปตามมติท่ี
ประชุมใหญ ่เมื่อวันที่  26 พฤษภาคม 2560  ซ่ึงไม่เกินวงเงนิเห็นชอบ  ในวงเงนิ 100,000,000.00 บาท 
   3.9 ด้านทุน 
           3.9.1 ทุนเรือนหุน้ 
                  ทุนเรือนหุ้น วันต้นป ี จ านวน  30,174,630.00 บาท  เพ่ิมขึ นระหว่างปี  จ านวน  
10,705,220.00 บาท คงเหลือวันสิ นป ี 40,879,850.00 บาท 
          3.9.2 ทุนส ารองและทุนสะสมอื่นๆ 
           ทุนส ารอง   จ านวน     1,222,647.99    บาท 
           ทุนสวัสดิการ  จ านวน       145,581.59    บาท 
           ทุนสาธารณประโยชน ์ จ านวน       112,522.37    บาท 
                      สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
                     - การส่งค่าหุน้รายเดือนของสมาชิก  ยังไม่เป็นไปตามระเบียบ หลกัเกณฑ์  ของระเบยีบ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2560 ของรายไดร้ายดือนของสมาชิก ควรแจ้ง
สมาชิกให้เข้าใจระเบียบท่ีปรับปรุงแก้ไข  และหกัส่งหุน้รายเดอืนให้ถกูต้อง 
 

ท่ีประชุม    รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุล 

พ.อ.อ.ประพัฒนพ์งษ์ พรพิมล เรยีนสมาชิกทกุทา่นการพิจารณาอนุมัติงบดุลของสหกรณอ์อมทรัพย์พนักงาน 
ประธานกรรมการฯ                  สว่นทอ้งถิ่นสระบุรี จ ากดั รายละเอยีดตามเอกสารแนบหน้าที่ 38  ถึงหน้าท่ี 60 
                                             ขอให้ทกุทา่นตรวจสอบและขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญด่ว้ยครับ  

ท่ีประชุม   มีมติเห็นชอบ  
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ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธ ิ

พ.อ.อ.ประพัฒนพ์งษ์ พรพิมล สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด  การจัดสรรก าไรสุทธิ 
ประธานกรรมการฯ  ประจ าปี 2560 

 

รายการ 
ปี 2560 

บาท % 
 

1. ก าไรสุทธิ 

2. ทุนส ารองไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 

3. บ ารุงสันติบาตรสหกรณ์แห่งประเทศไทยร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิ แตไ่มเ่กิน 30,000 บาท 

4. เงินปันผลรอ้ยละ 7  (ปี 2559=6) แห่งค่าหุน้ท่ีช าระแลว้ของสมาชิกแตล่ะคน โดยคดิให้         

    ตามระยะเวลา 

5. เงินเฉลี่ยคืนให้แกส่มาชกิ 12 % (ตามส่วนธุรกิจ) 

6. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหนา้ที่ไมเ่กินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 

7. ทุนสาธารณประโยชน ์

8. ทุนสวัสดกิารหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชกิและครอบครัว 

 

 

4,757,293.76 

762,442.11 

30,000.00 

2,277,841.07 

 

1,112,010.58 

475,000.00 

50,000.00 

50,000.00 

 

100.00 

16.03 

0.63 

47.88 

 

23.37 

9.98 

1.05 

1.05 

 

รายละเอียดข้างต้น   จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัต ิ

 

มตท่ีิประชุม   มีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจ าป ี2561 

พ.อ.อ.ประพัฒนพ์งษ์ พรพิมล ประธานฯ เสนอว่า คณะกรรมการด าเนินการชุดที ่15 ครั งที่ 16 เมื่อวันที่  9
ประธานกรรมการฯ            พฤษภาคม 2561 ได้จัดท าแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 เพื่อให ้
                                             ที่ประชุมใหญพ่ิจารณา ดังนี  

  1. แผนงานบริหารท่ัวไป  
   1.  หลกัการและเหตุผล 
   เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานทอ้งถิ่นจังหวัดสระบุรี จ ากัด เป็นไป
อย่างมีประสิทธภิาพและประสทิธผิลตามแผนงานที่ก าหนดและตามนโยบายของคณะกรรมการ จึงได้ก าหนดแผนงาน
และงบประมาณในการบริหารงานไว้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงคแ์ละเปา้หมายต่อไป  
   2.  วัตถุประสงค ์
   1.  เพื่อบริหารจัดการทางการเงนิของสหกรณใ์ห้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธภิาพสูงสุด 
   2. เพื่อดแูลและพัฒนาปรับปรงุการด าเนนิงานโดยทั่วไปของสหกรณ ์ตลอดจนแกไ้ขปัญหา
ต่างๆ ของสหกรณใ์ห้สอดคล้องกับสภาวะการเงินของประเทศ และสถานการณ์โลก โดยค านึงถึงประโยชน์ของสมาชิก
โดยรวม 
   3.  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน ์ภายในและภายนอกอาคารส านกังาน ให้สวยงามและปลอดภัยทั ง
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
   4. เพื่อตดิตามประเมินผล รวมทั งส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ และ
เจ้าหน้าท่ีทุกฝา่ยให้บรรลุวัตถปุระสงค์ และเป้าหมายตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
   3.  เป้าหมายและกิจกรรม 
   1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดอืนละ  1  ครั ง 
   2 .จัดให้มกีารประชุมคณะอนกุรรมการ คณะกรรมการเงินกู ้ตามภารกิจที่ไดร้ับมอบหมาย 
   3. ประชุมใหญส่ามัญ  1  ครั ง 
   4.  ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
   คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการอ านวยการ เจ้าหนา้ท่ีสหกรณ์ 
   5.  งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 
   งบประมาณตามรายละเอยีดประกอบ 
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2.  บุคลากรของสหกรณ์ 

  2.1  อบรมเจ้าหน้าท่ีสหกรณ ์   อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 
  2.2  อบรมผูส้อบกิจการสหกรณ์   อย่างน้อยปลีะ 1 ครั ง 
 

3.  ด้านการด าเนินงานและการด าเนินธุรกจิ   
  3.1  รับสมาชกิเพ่ิม                100.00  คน 
  3.2  ให้สมาชกิถือหุน้เพิ่ม               10,000,000.00  บาท 
  3.3  รับเงินฝากออมทรัพย ์            500,000.00  บาท 
  3.4  รับเงินฝากออมทรัพย์พเิศษ               5,000,000.00  บาท 
 

4.  ด้านการลงทุนในทรัพย์สิน 
  4.1 หมวดครุภณัฑ ์           100,000.00 บาท 

5. ด้านการให้เงินกู ้
  5.1 การให้เงนิกูแ้กส่มาชิก     30,000,000.00   บาท 
 
  รายละเอยีดตามเอกสารแนบหน้าที่ 67  ถึงหน้าท่ี 70 รายละเอยีดนี จะมีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน
อยู่แลว้และผมขอแก้ไขตัวเลขหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุใน ข้อท่ี 2.2 คือค่าตอบแทนเป็น 320,000  ข้อ 2.4 
ค่ารับรอง เป็น 90,000 บาท ข้อ 2.24  คือค่าใช้จ่ายในการติดตั งและอบรมเรื่องโปรแกรม เป็น 71,600 บาท และค่า
ครุภัณฑส์ านักงานผมขออนุมัตซืิ อกล้องถ่ายรูปดิจิตอลเพื่อไวใ้ช้งานในโอกาสต่างๆ ในวงเงนิ 17,000 บาท ในข้อ 2.26 
คือค่าโปรแกรมระบบบัญชี ผมขอแจ้งจากเดิม 80,000 บาท คงเหลือ 70,000 บาท ข้อ 2.30 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็น 
61,400 บาท ข้อ 2.34 ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะเพื่อหักคา่ใช้จา่ย ณ. สิ นปี ไมม่ี  รวมยอดหมวดค่าตอบแทนและใช้
สอยวัสดุเป็น 6,349,500 บาท ในหมวดพฒันาบุคลากรผมขอแจ้งเปลี่ยนขอ้ 4.1 ค่าเข้ารับการอบรมคณะกรรมการฯ
และเจ้าหน้าท่ี เป็น 80,000 รวมยอดหมวดพฒันาบุคลากร เป็น 85,000 บาท ขอให้ทุกทา่นตรวจสอบและขอความ
เห็นชอบจากที่ประชุมใหญด่ว้ยครับ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจ าปี 2560 

          ปีบัญชีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2560 
 
 

รายการ 
ปี 2560 ขอต้ังงบประมาณ 

ปี 2561 ประมาณการ รับจริง/จ่ายจริง 

 
รายรับ 

1. ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก 
2. ค่าธรรมเนยีมแรกเข้า 
3. รายไดค้่าปรับ 
4. รายไดค้่าติดตามทวงถาม 
5. รายได้อื่นๆ 

 
 

11,000,000.00 
20,000.00 
30,000.00 

100,000.00 
3,000.00 

 

 
 

9,923,384.59 
17,900.00 
41,392.00 
4,700.00 
1,712.52 

 
 

11,00,000.00 
20,000.00 
40,000.00 

100,000.00 
3,000.00 

 

รวมรายรับ 
 

9,060,000.00 
  

9,989,089.11 
 

11,153,000.00 

 
ค่าใช้จ่าย 

1. หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง 
   1.1  เงินเดือน 

 

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัด ุ
   2.1  ค่าเบี้ยประชุม 
   2.2  ค่าตอบแทน 
   2.3  ค่าล่วงเวลา 
   2.4  ค่ารับรอง 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร และเครื่องดื่ม 

 
 
 

852,480.00 

 
 
 

850,800.00 

 
 
 

965,000.00 
 

852,480.00 850,800.00 965,000.00 

 
200,000.00 
250,000.00 
50,000.00 
50,000.00 

 
 
 
 

 
164,800.00 
227,004.85 
26,580.00 
57,018.00 

 

 
200,000.00 
320,000.00 
50,000.00 
90,000.00 
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รายการ 
ปี 2560 ขอต้ังงบประมาณ 

ปี 2561 ประมาณการ รับจริง/จ่ายจริง 

 
   2.5  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
         เพื่อจ่ายค่าประกันสังคมส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
   2.6  กองทุนเงินทดแทน 
         เพื่อจ่ายกองทุนเงินทดแทนส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
   2.7  ค่าแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ ์
   2.8 ค่าใช้จ่ายในการติดตามหนี ้
        เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี และการบังคับคด ี
        และการตดิตามทวงถาม กับลูกหนี้ที่ผิดช าระหนี ้
   2.9 ค่าโทรศัพท์ 
       เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้บริการโทรศัพท์ส านักงานและ 
       โทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ในกิจการสหกรณฯ์ 
   2.10 ค่าไปรษณยี ์
       เพื่อจ่ายเป็นค่าดวงตราไปรษณีย์ และค่าธรรมเนียม  
       การส่งจดหมายต่างๆ 
   2.11 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่     
       เพื่อจ่ายเป็นค่าของสมานาคณุ  ของรางวัล  
       ค่าเอกสาร ฯลฯ ที่ใช้ในการประชุมใหญ่     
   2.12 ค่าใช้จ่ายในการประชุมตา่งๆ  
        เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร และเครื่องดื่ม 
   2.13 ค่าดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 
        เพื่อจ่ายเป็นดอกเบี้ยใหผู้้ที่น าเงินมาฝากกับสหกรณ ์
   2.14 ค่าดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ 
         เพื่อจ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน 
         และสหกรณ์อื่นที่ให้บริการเงินกู้สหกรณ ์
   2.15 ค่าธรรมเนียมต่างๆ 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ช าระเงิน 
         ต่างๆ ในกิจการสหกรณ ์
   2.16 ค่าถ่ายเอกสาร 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารในกิจการสหกรณ ์
   2.17 ค่าสาธารณูปโภค 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภคของสหกรณ์  ได้แก่  
         ไฟฟ้า  ประปา  น้ าเพื่อบริโภค ฯลฯ 
 

 
50,000.00 

 
300.00 

 
12,000.00 

 
100,000.00 

 
 

40,000.00 
 
 

15,000.00 
 
 

180,000.00 
 
 

15,000.00 
 

1,000,000.00 
 

3,000,000.00 
 
 

10,000.00 
 
 

10,000.00 
 

40,000.00 
 
 

 
43,184.00 

 
585.00 

 
12,000.00 

 
33,025.00 

 
 

36,917.15 
 
 

12,825.00 
 
 

185,530.00 
 
 

6,565.00 
 

1,014,081.18 
 

2,750,198.92 
 
 

21,299.00 
 
 

13,163.00 
 

38,585.42 
 
 
 

 
50,000.00 

 
1,5000.00 

 
30,000.00 

 
100,000.00 

 
 

40,000.00 
 
 

15,000.00 
 
 

200,000.00 
 
 

15,000.00 
 

1,000,000.00 
 

3,000,000.00 
 
 

25,000.00 
 
 

15,000.00 
 

40,000.00 
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รายการ 
ปี 2560 ขอต้ังงบประมาณ 

ปี 2561 ประมาณการ รับจริง/จ่ายจริง 

 
   2.18 ค่าพิมพ์เอกสารประชาสมัพันธ์ 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์สหกรณ ์
   2.19 โครงการศึกษาดูงาน 
        เพื่อจ่ายเป็นค่าศึกษาดูงาน 
   2.20 ค่าภาษี 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าภาษีรถยนต์ 
   2.21 ค่าวัสดุส านักงาน 
         เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดสุ านักงานสหกรณ ์ ใบเสร็จรับเงิน 
        แบบพิมพ์ต่างๆ  หมึกปริ๊นเตอร์  อุปกรณ์คอมพิวเตอร ์        
   2.22  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และวสัดุหล่อลื่น 
          เพื่อใช้ในกิจการของสหกรณ ์
   2.23 ค่าจ้างเหมาบริการ 
          เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ 
   2.24  ค่าใช้จ่ายในการตดิตั้งและอบรมเรื่องโปรแกรม 
 
    ค่าครุภัณฑ ์
   2.25  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
          - เคาท์เตอร์ 1 ชุด 
          - ตู้ท าน้ าเย็น/น้ าร้อน 
          - ตู้เหล็กเก็บเอกสาร  3  หลัง 
          - โต๊ะท างาน 1 ตัว 
          - เก้าอี้ชุด 1 ชุด / 2 ตัว 
          - ช้ันวางเอกสาร 3 ตัว 
          - เครื่องคอมพิวเตอร์ (sever ระบบโปรแกรม) 
          - เครื่องส ารองไฟ  4 ตัว 
          - เครื่องปริ๊นเตอร์ Pass Book 
          - เครื่องปริ๊นเตอรเ์ลเซอร ์
          - กล้องถ่ายรูปดิจิตอล 
   2.26  ค่าโปรแกรมระบบบญัชี 
        ค่าใช้จ่ายรายการอื่นๆ 
      2.27 ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 
             เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมทรัพย์สินของสหกรณ ์
      2.28 คา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ 
             เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์    
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รายการ 
ปี 2560 ขอต้ังงบประมาณ 

ปี 2561 ประมาณการ รับจริง/จ่ายจริง 

 
      2.29 คา่เบี้ยประกันรถยนต ์
             เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อประกันภัย 
      2.30 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ 
            เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าหมวดใดๆ ได้แก่ เงิน 
            บริจาค  ค่าของขวัญ พวงหรีด ฯลฯ 
      2.31 ค่าเช่าส านักงานสหกรณ ์
             เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าส านกังานสหกรณ ์
      2.32 วัสดุเครื่องแต่งกาย 
        หมวดค่าใช้จ่ายตัดจ่ายทางบัญชี 
      2.33 ค่าเสื่อมราคา – เครื่องใช้ส านักงาน 
             เพื่อหักค่าใช้จ่าย ณ วันสิ้นปี 
      2.34 ค่าเสื่อมราคา – ยานพาหนะ 
             เพื่อหักค่าใช้จ่าย ณ วันสิ้นปี 
 
   3.  หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ 
       3.1 ค่าพัฒนาเว็บไซต์ 
 
        หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
        3.2  เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อที่ดินและส านักงาน หนี้ผูกพัน  15 ป ี
 
 
 

   4.  หมวดพัฒนาบุคลากร 
       4.1 ค่าเข้ารับการอบรมคณะกรรมการฯและเจ้าหน้าท่ี 
       4.2 ค่าจัดกิจกรรมต่างๆ 
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50,000.00 
5,000.00 

 
42,136.00 

- 

 
80,000.00 
5,000.00 

55,000.00 42,136.00 85,000.00 

รวมทั้งสิ้น 6,976,780.00 6,406,458.45 7,419,500.00 

 

หมายเหต ุ :  ขออนุมัติถัวจ่ายรายการ 

 - ถ้างบประมาณในหมวดไม่พอจ่ายและมีงบประมาณหมวดอื่นเหลือจ่ายให้ถัวจ่ายได้ ยกเว้น หมวด
ครุภัณฑ์ รายละเอียดตามตารางท่ีใส่มา 
 

มตท่ีิประชุม   มีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2561  
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ระเบียบวาระท่ี  8  เรื่องพิจารณาอนุมัติวงเงนิกูย้ืมหรือวงเงนิค้ าประกัน ประจ าป ี2561  

พ.อ.อ.ประพัฒนพ์งษ์ พรพิมล ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ข้อ 18 ให ้ 
ประธานกรรมการฯ  ท่ีประชุมใหญ ่ ก าหนดวงเงินกู้ยมืส าหรับปีหนึ่งๆ ไวต้ามที่จ าเป็นและสมควรแก่
การด าเนินงานเนื่องจากในปี 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานส่วนท้องถิน่สระบุรี จ ากดั ไดก้ าหนดวงเงนิกู้ยมืหรือ
ค  าประกัน จ านวน 100 ล้านบาท โดยสหกรณ์ได้คิด “โครงการพัฒนาคณุภาพชวีิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด” เนือ่งจากในปี 2561 สหกรณ์ จะให้บรกิารเงินกูย้ืมแก่สมาชกิอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิก
ได้รับประโยชน์สูงสุด จึงขอเสนอที่ประชุมใหญก่ าหนดวงเงนิกู้ยมืหรือค  าประกันประจ าปี 2561 จ านวน 150 ล้านบาท 
เพื่อเสนอนายทะเบียนสหกรณไ์ด้พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบตอ่ไปรายละเอียดตามข้อมูลทีแ่จ้งมาแล้ว เสนอที่ประชมุ
เพื่อพิจารณา    

มตท่ีิประชุม   มีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมัติตามท่ีเสนอ 

 

ระเบียบวาระท่ี  9        เรื่องพิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนนิการ ชุดท่ี 16 

พ.อ.อ.ประพัฒนพ์งษ์ พรพิมล  ตามข้อบังคับ ขอ้ 72 ก าหนดวา่ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานส่วนท้องถิ่นสระบุรี 
ประธานกรรมการฯ       จ ากัด ประกอบดว้ย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการด าเนนิการอื่นอกีสิบ
สองคน ซ่ึงที่ประชุมใหญเ่ลอืกตั งจากสมาชิกให้กรรมการด าเนนิการเลอืกตั งในระหว่างกันเองขึ นด ารงต าแหน่งรอง
ประธานกรรมการหนึ่งคนหรือหลายคน  เลขานุการหนึ่งคน  และ/หรือเหรัญญิกหนึ่งคน นอกนั นเป็นกรรมการ และปิด
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ส านักงานสหกรณ์” 

บัดนี  คณะกรรมการด าเนนิการ ชุดที่ 15 ซ่ึงมีจ านวน 13 คน จะครบวาระจ านวน 7 คน คงอยู่ในวาระจ านวน 
6 คน ดังนี  
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1.คณะกรรมการด าเนินการท่ีคงอยู่ในต าแหน่งต่อไปโดยไม่ต้องเลอืกตั้งใหม่มีจ านวน 6 คน ดังนี ้

 

 2.คณะกรรมการด าเนินการท่ีครบวาระการด ารงต าแหนง่จ านวน 7 คน ดังนี้ 

 2.1 ครบวาระท่ี 2 ต้องเว้นวรรค 1 ปี (ไม่สามารถเลอืกตั งเข้ามาได้) ประกอบด้วย 

  1. พ.อ.อ. ดร.ประพัฒน์พงษ์    พรพิมล ประธานกรรมการด าเนินการ 
  2. นายวฒันกลู  เจริญสุข  กรรมการด าเนินการ 
  3. นางละอองดาว เกษดี  กรรมการด าเนินการ 

 2.2 ครบวาระท่ี 1 สามารถเลอืกตั งเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ ประกอบดว้ย 

  1. นายสุขสันต ์  สุขสม  กรรมการด าเนินการ 
  2. นางราตร ี  บุราณสาร กรรมการด าเนินการ 
  3. นางกฤษณา  พรพิมล  กรรมการด าเนินการ 
  4. นางศิรัญญา  ภาษี  กรรมการด าเนินการ 

  จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอชื่อสมาชกิสหกรณ์ท่ีท่านเห็นสมควรเพื่อเลอืกตั งเข้ามาท าหน้าท่ี
ประธานกรรมการ จ านวน 1 คน และกรรมการด าเนินการ จ านวน 6 คน โดยการเสนอชื่อสมาชิกเพื่อเลอืกตั งเป็น

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหนง่ 

วาระการด ารงต าแหนง่ 

วาระที่ 1 วาระที่ 2 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

1 นายสุชาติ   เขตเมอืงปัก รองประธานกรรมการ      

2 นางสาวสอ่งแสง  ส าอางค์อนิทร์ รองประธานกรรมการ      

3 พ.อ.อ.มณฑป  บุญธรรม กรรมการ      

4 น.ต.คมกฤช  คัมภรีะ กรรมการ      

5 นายศดิศ  ฟา้บรรเจิด กรรมการ      

6 นายบุญส่ง  ยอดแก้ว กรรมการ      
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ประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการ จะตอ้งมสีมาชกิในที่ประชุมใหญร่ับรองไม่น้อยกว่า 2 คนและผูท้ี่ได้รับการ
เสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมแหง่นี  จงึจะมีสทิธไิด้รับการเลือกตั ง 

ต่อไปจะให้สมาชกิเสนอชื่อสมาชิกสหกรณ์ท่ีท่านเห็นสมควรเพื่อเลอืกตั งเข้ามาท าหน้าท่ีประธาน
กรรมการ โดยการเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกในที่ประชุมใหญร่บัรองไม่น้อยกว่า 2 คนและผูท้ีไ่ด้รับการเสนอชื่อต้องอยู่
ในที่ประชุมแห่งนี  จึงจะมีสทิธไิด้รับการเลอืกตั ง 

นายขวัญชัย รุ่งทวอีนันต์ ผมขอเสนอ นายบันเทงิ  บัวโฉม   เป็น ประธานกรรมการด าเนินการ 
สมาชิกท่ีประชุมเสนอ   

พ.อ.อ.ประพัฒนพ์งษ์ พรพมิล  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอใครเพิ่มอกีหรือไม่ครับ ถ้าไมม่ผีมขอมติที่ประชุมด้วยครับ
ประธานกรรมการฯ  
 

มตท่ีิประชุม  มีมติเป็นเอกฉนัท์เลอืกตั้งนายบันเทิง บัวโฉม เปน็ ประธานกรรมการด าเนินการ 

 

ล าดับต่อไปจะเป็นการเลอืกตั งกรรมการด าเนินการแทนต าแหน่งท่ีครบวาระ จ านวน 6 คน โดยมี
รายละเอยีดการด ารงต าแหน่ง ดังนี  ครบวาระท่ี 2 ต้องเว้นวรรค 1 ปี และไม่สามารถเลอืกตั งเข้ามาได้ ประกอบด้วย 

  1. นายวัฒนกูล  เจริญสุข  กรรมการด าเนินการ 
  2. นางละอองดาว เกษดี  กรรมการด าเนินการ 

และ ครบวาระท่ี 1 สามารถเลอืกตั งเข้ามาด ารงต าแหน่งใหมไ่ด้ ประกอบด้วย 

  1. นายสุขสันต ์  สุขสม  กรรมการด าเนินการ 
  2. นางราตร ี  บุราณสาร กรรมการด าเนินการ 
  3. นางกฤษณา  พรพิมล  กรรมการด าเนินการ 
  4. นางศิรัญญา  ภาษี  กรรมการด าเนินการ 

จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอชื่อสมาชกิสหกรณ์ท่ีท่านเห็นสมควรเพื่อเลอืกตั งเข้ามาท าหน้าที่
กรรมการด าเนินการ โดยการเสนอชื่อสมาชกิเพื่อเลือกตั งเป็นกรรมการด าเนินการ จะตอ้งมีสมาชิกในที่ประชุมใหญ่
รับรองไม่นอ้ยกว่า 2 คนและผูท้ี่ได้รับการเสนอชื่อต้องอยูใ่นที่ประชุมแห่งนี  จึงจะมีสทิธไิด้รบัการเลือกตั ง 
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ท่ีประชุมเสนอ  1. นายขวัญชัย  รุ่งทวีอนันต์  เป็น   กรรมการ 
   2. นายอาลกัษณ ์  รอดย่านน  า  เป็น   กรรมการ 
    3. นายสุขสันต ์  สุขสม  เป็น   กรรมการ 
   4. ว่าที่ร.ต. จารุวิทย ์ สาระเดโช   เป็น   กรรมการ 
   5. นางกฤษณา  พรพิมล  เป็น   กรรมการ 
   6. นางศิรัญญา  ภาษี  เป็น   กรรมการ 

พ.อ.อ.ประพัฒนพ์งษ์ พรพมิล   สมาชกิทา่นใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไมม่ีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
ประธานกรรมการฯ      

มตท่ีิประชุม  มีมติเป็นเอกฉนัท์เลอืกตั้ง 

   1. นายขวัญชัย  รุ่งทวีอนันต์  เป็น  กรรมการ 
   2. นายอาลกัษณ ์  รอดย่านน  า  เป็น   กรรมการ 
    3. นายสุขสันต ์  สุขสม  เป็น   กรรมการ 
   4. ว่าที่ร.ต. จารุวิทย ์ สาระเดโช   เป็น   กรรมการ 
   5. นางกฤษณา  พรพิมล  เป็น   กรรมการ 
   6. นางศิรัญญา  ภาษี  เป็น   กรรมการ 

    

ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและ พิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทน ประจ าปี 2561 

พ.อ.อ.ประพัฒนพ์งษ์ พรพมิล ตามข้อบังคับของสหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิน่สระบุรี จ ากดั ข้อ 71 (2)  
ประธานกรรมการฯ         (5) และข้อ 102 ก าหนดไว้ว่าการเลือกตั งผูต้รวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่
เลอืกตั งสมาชกิหรือบุคคลภายนอก ผูม้ีคณุวฒุิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรการ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ
หรือการสหกรณ์ เป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี จ านวนไม่เกินสองคนที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั ง
กรรมการด าเนินการ หรือผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งหน้าที่ประจ าในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 
102 ก าหนดไวว้่าการด ารงต าแหน่งผูต้รวจสอบกิจการ ผูต้รวจสอบอยูใ่นต าแหน่งได้มกี าหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชี
สหกรณ์ ถ้าเมื่อก าหนดเวลาแล้วยังไม่มกีารเลือกตั งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏบิัติ
หน้าท่ีไปพลางก่อน ผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั น อาจได้รับเลอืกตั งซ  าอีกได ้ จึงขอให้ที่ประชุมใหญเ่สนอชื่อเพื่อ
พิจารณาเลือกตั งและเสนอค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 
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ท่ีประชุมเสนอ  1.นางสมสุข      ฐานะวร  เป็น ผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ ์
     2.นางกนกรตัน์       จิว๋แหยม    เป็น ผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ ์

มตท่ีิประชุม  มีมติเป็นเอกฉนัท์เลอืกนางสมสุข ฐานะวร และนางกนกรตัน์ จิ๋วแหยม เป็น  
                                  ผู้ตรวจสอบกจิการของสหกรณ์ และมมีตอินุมัติค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 
                                  เป็นจ านวนเงิน 40,000 บาท/ปี  

 

ระเบียบวาระท่ี 11  เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2561) 

พ.อ.อ.ดร.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล  ส าหรับระเบียบวาระนี จะเป็นการเสนอขออนุมัติแกไ้ขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ ์
ประธานกรรมการฯ                    คือ ข้อ 8,28, 50, 53, 102, 103, 104 และ 105 ที่ต้องแก้ไขให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเป็นไปตามกฎหมายแพ่งพาณิชย์ ข้อท่ี 19 และข้อท่ี 20 พ.ศ.2557 เพื่อใหส้อดคล้อง
กับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 ค าสั่งและประกาศของนายทะเบยีนสหกรณ์จึงขอ
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มตท่ีิประชุม   มีมติอนุมัตเิป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ตามท่ีเสนอ
มาได ้

 ระเบียบวาระท่ี 12  เรื่องอื่นๆ 

    12.1 เรื่องค่าตอบแทนของผูป้ระสานงานของสหกรณ์ฯ  

พ.อ.อ.ดร.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล  ตั งแต่มกีารจัดตั งสหกรณ์ขึ นมาเรามีการก าหนดค่าตอบแทนใหก้ับผู้ท่ีท าหน้าที่ 
ประธานกรรมการฯ  เป็นผูป้ระสานงานต่างๆให้แก่สหกรณ์ในองคก์รปกครองทอ้งถิ่นแตล่ะแห่งไว้ โดย
ผูป้ระสานงานให้แกส่หกรณ์นั น จะให้สิทธิ์ผู้อ านวยการกองคลังเป็นล าดับแรกก่อน แต่ถ้าผูอ้ านวยการกองคลังไม่
สะดวกที่จะท าหน้าที่ก็สามารถมอบให้ผู้อื่นท าหน้าที่แทนได้ ส าหรับคนที่จะมอบได้นั นคือผู้อ านวยการกองคลังหรือ
ปลัด อบต./ปลดัเทศบาล โดยการเขียนแบบตอบรับผู้ประสานงานแล้วส่งให้แก่สหกรณ์ ในปีท่ีผ่านมานั นเราได้จ่าย
ค่าตอบแทนในอัตราร้อยละ 5 เปอร์เซ็นต์ โดยการโอนเงินใหป้ีตอ่ปี แต่ปหีนี เราจะขอเปลี่ยนแปลงการจา่ยค่าตอบแทน
ให้แก่ผู้ประสานงานให้แก่สหกรณ์โดยเราจะให้ค่าตอบแทน 200 บาทต่อ 1 ทา่น มีสมาชกิทา่นใดสงสัยหรือสอบถาม
เพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติจากที่ประชุมด้วยครับ  

มตท่ีิประชุม   มีมติอนุมัตเิป็นเอกฉันท์ตามท่ีเสนอ 
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พ.อ.อ.ประพัฒนพ์งษ์ พรพิมล   ในโอกาสนี ผมขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกและเพื่อนๆน้องๆที่ใหค้วามรว่มมือและ 
ประธานกรรมการฯ      เห็นอกเห็นใจกันเสมอมาและขอให้เพื่อนสมาชกิสหกรณท์ุกท่านประสบความสุข 
                                       ความเจริญในทกุๆด้านในโอกาสนี ผมขอปิดการประชุมใหญส่ามัญประจ าปี 2560 ครับ 

ปิดการประชุม 16.30 น. 
 
 

       (ลงชื่อ)           ประพัฒน์พงษ ์    พรพิมล          ประธานในที่ประชุม 
                                       ( พ.อ.อ.ดร.ประพฒัน์พงษ ์ พรพิมล ) 
                                                                  ประธานกรรมการด าเนนิงาน 

 

                                                      (ลงชื่อ)       สุขสันต์       สุขสม            เลขานุการ
                  ( นายสุขสันต์    สุขสม  )         

 

                                                      (ลงชื่อ)        ดวงพร    ทองอุ่น          ผูบ้ันทกึการประชุม
                 ( นางสาวดวงพร    ทองอุ่น )  
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ระเบียบวาระท่ี  3 
เรื่อง  รับทราบผลการด าเนนิการ  

ประจ าปี 2561 
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         ระเบียบวาระที่  3          เรื่อง  รับทราบผลการด าเนินการ ประจ าปี 2561 
 
 
 

เรียน สมาชิกทุกท่าน 
 ขอรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีบัญชี 2561 เป็นปีท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

ส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ได้พัฒนาตัวเองท้ังในด้านของการให้บริการแก่สมาชิก การติดต่อธุรกิจกับ
สหกรณ์อื่นความส าเร็จของสหกรณ์ท่ีได้รับ เห็นได้จากประสิทธิภาพการบริหาร ให้เกิดรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น 
ประสทิธภิาพในการท าก าไรสูงกว่าปีก่อน ผลการด าเนินงานในภาพรวมตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง 31 
ธันวาคม 2561 ผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 มีดังนี้ 

 

1. สมาชิกภาพ 
จ านวนสมาชิก เมือ่สิ นปี 2560 มีสมาชิกคงเหลือ  จ านวน          841  ราย 

บวก สมาชิก สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างป ี2561  จ านวน         278 ราย 
ลบ ออกจากการเป็นสมาชิกระหว่างป ี2561 จ านวน           60 ราย  

คงเหลือสมาชิก ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561   จ านวน       1,059 ราย 
 

2. ทุนเรอืนหุ้น 
 ณ. 31 ธันวาคม 2560  สมาชิกถอืหุ้นสหกรณเ์ป็นเงิน 40,879,850.00 บาท และคงเหลือทุนเรือนหุ้น ณ 
วันที่  31 ธันวาคม 2561 จ านวน 59,902,240.00 บาท  
 

3. เงนิรับฝาก 
 ปี 2561  อัตราดอกเบี ยเงินฝาก ในอตัราดอกเบี ยเงินรับฝากออมทรัพย์ รอ้ยละ 4 ต่อปี อัตราดอกเบี ยเงิน
รับฝากออมทรัพย์พิเศษ รอ้ยละ 4.5 ต่อปี สหกรณม์ีเงินรบัฝาก 2 ประเภท คอืเงินรับฝากออมทรัพย์และเงนิฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ ณ. 31 ธนัวาคม 2561  รวมทั งสิ น จ านวน  21,117,702.00  บาท  

 

4. เงินให้กูแ้ก่สมาชิก 
 สหกรณใ์ห้เงินกู้แกส่มาชิก  3 ประเภท  คอื  

1. เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  จ านวน      9,888,781.39     บาท 
2. เงินกูส้ามัญ   จ านวน   175,062,995.04     บาท 
3. เงินกู้พิเศษ   จ านวน     15,139,515.00     บาท 
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5. เงนิกู้ยืม 
 ในระหว่างปี 2561 กูเ้งินระยะยาว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร จ านวน 8,220,000.00 
บาท  สหกรณอ์อมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ ากัด 9,660,000.00 บาท สหกรณอ์อมทรัพย์องคก์าร
เภสัชกรรม จ ากัด 5,840,000.00 บาท  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ ากัด  14,166,662.00  บาท ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด  45,392,300.00 บาท  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานคร
หลวง  จ ากัด  9,700,000.00  บาท  สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด  19,079,762.00  บาท  
สหกรณก์ารเกษตรหนองแซง จ ากัด  9,340,000.00  บาท 
 

6. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 
 ในปีบัญชี 2561   สหกรณม์ีรายได้จากดอกเบี ยรับ   และผลตอบแทนจากการลงทุน 14,151,713.21  บาท 
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  31,100.00 บาท  รายได้ค่าปรับ 16,497.29 บาท รายได้ค่าทวงถาม 4,500.00 บาท 
รายได้อื่น  1,106.61  บาท    ดอกเบี ยรับตามค าพิพากษา  35,896.84 บาท   รายได้ค่าธรรมเนียมถอนเงินรับ
ฝากออมทรัพย์  22,000.00  บาท   และค่าใช้จ่ายดอกเบี ยและการลงทุน 4,950,997.86  บาท ค่าใช้จ่ายใน
ด าเนินงาน  3,063,168.71  บาท  ซึ่งค่าใช้จ่ายเป็นไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการและหนี 
สงสัยจะสูญ  572 ,787.81 บาท   เมื่อน าค่าใช้จ่ายหักออกจากรายการได้แล้วสหกรณ์ฯ  มีก าไรสุทธิ 
5,675,859.57  บาท 
 

7. จ านวนคณะกรรมการด าเนนิการฯ ในปี 2561  มีคณะกรรมการด าเนนิการ ฯ  13 คน 
8. ระยะเวลาด าเนนิการ ในปี 2561 มีระยะเวลา ด าเนนิงาน 12 เดือน 
 
 จึงเรยีนมาในท่ีประชุมใหญใ่ห้สมาชิกรับทราบ 
มติท่ีประชุม   
..............................................................................................................................................        
..............................................................................................................................................         
..............................................................................................................................................         
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ระเบียบวาระท่ี  4 
เรื่อง  รับทราบรายงานของ 
ผู้ตรวจกิจการ ประจ าปี 2561 
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         ระเบียบวาระที่  4             เรื่อง   รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกจิการ 
                                                      ประจ าปี 2561 

   
  

รายงานผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2561 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่   31  ธันวาคม  2561 

 

เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด 
 

  ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี   2560  เมื่อวันที่    28  พฤษภาคม  2561    ได้เลือกตั้ง
ข้าพเจ้านางกนกรัตน์   จิ๋วแหยม  และคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่น
สระบุรี  จ ากัดส าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่    31  ธันวาคม 2561    ซึ่งข้าพเจ้า และคณะได้ท าการตรวจสอบ
และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบนั้น     ข้าพเจ้าจึงขอ
เสนอผลการตรวจสอบประจ าปี  โดยสรุปดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการสหกรณ์ฯ 
1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
1.3 เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์ 
1.4 เพ่ือสรุปผลการตรวจสอบประจ าเดือน เสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม 

คณะกรรมการด าเนินการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพ่ือปรับปรับปรุงแก้ไข 
2.  ขอบเขตการตรวจสอบ / วิธีการตรวจสอบ 

2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี การบัญชีและ 
ทะเบียนย่อยต่างๆ 

2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก าหนดของสหกรณ์ 
2.3 ตรวจสอบการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์  ข้อบังคับ  ระเบียบ และมติที่ประชุม 

คณะกรรมการ 
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ี 

ก าหนดไว้ 
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3.  ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะท่ีสหกรณ์ควรแก้ไข 
3.1 ผลการด าเนินงาน   

3.1.1 จ านวนสมาชิก มียอดคงเหลือดังนี้ 
รายการ 

 
ต้นปี เพ่ิมระหว่างปี ลดลงระหว่างปี 

คงเหลือสิ้นปี 
 (บาท) 

1.สมาชิกสามัญ 841 274 60 1,055 
2.สมาชิกสมทบ - 4 - 4 

รวม 841 278 60 1,059 
การรับสมาชิกและการให้ออกจากสมาชิก เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ 

 

3.1.2 ในวันสิ้นปีสหกรณ์มีทุนด าเนินงาน ดังนี้  
รายการ 

 
31 ธ.ค.60 

(บาท) 
31 ธ.ค.61 

(บาท) 
ก าไรเพิ่มขึ้น (ลดลง) 

(บาท) 
1.รายได้    
   ดอกเบี้ยและผลตอบแทน – สุทธิ 9,970,418.68 14,151,713.21 4,181,294.53 
   รายได้อื่น 142,583.01 111,100.74 (31,482.27) 

รวม 10,113,001.69 14,262,813.95 4,149,812.26 
2.ค่าใช้จ่าย    
  ดอกเบี้ยจ่ายและเงินลงทุน 3,765,431.31 4,950,997.86 1,185,566.55 
  หนี้สงสัยจะสูญ (866,561.65) 572,787.81 (1,439,349.46) 
  ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 2,456,838.27 3,063,168.71 606,330.44 

รวม 5,355,707.93 8,586,954.38 3,231,246.45 
ก าไรสุทธ ิ 4,757,293.76 5,675,859.57 918,565.81 
 

3.2 ด้านบริหารงานทั่วไป 
- สหกรณ์ฯ ได้มีการก าหนด ระเบียบ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมต่างๆ  ส าหรับปีทาง 

บัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2561  มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ข้อบังคับ คณะกรรมการด าเนินการพยายามปรับเปลี่ยนระเบียบต่าง ๆ ให้รองรับกับสภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน เพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนสมาชิกได้อย่างทั่วถึง และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจการของสหกรณ์ฯ 

สรุปข้อสังเกตทีได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
-  มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมบ่อยครั้ง ท าให้เจ้าหน้าที่ ผู้ที่ 

ปฏิบัติงานและสมาชิกสหกรณ์ฯเอง ต้องศึกษาข้อมูลและท าความเข้าใจระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อยู่เสมอ จึง
แนะน าว่ากรณีมีการแก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบ  ขอให้ทางสหกรณ์ฯประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบอย่างทั่วถึง ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ต้องเรียนรู้และพัฒนาการปฏิบัติงานให้ทันกับระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลง ให้มีความถูกต้อง 
รอบคอบ เป็นธรรม 
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3.3 ด้านบัญชี 
- สหกรณ์ฯ  ยังจัดท าบัญชีด้วยระบบมือบางส่วน  เนื่องจากโปรแกรมระบบบัญชี 

คอมพิวเตอร์ได้น ามาใช้กลางปี 2561  ส าหรับปี 2562  ทางเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ใช้โปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกบัญชีในระบบครบถ้วนแล้ว  เพื่อความรวดเร็ว และถูกต้อง แม่นย า  ต่อไป 

สรุปข้อสังเกตทีได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
     -  ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ ระบบโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์ ให้มีตรวจทาน 

ความถูกต้อง กับ เอกสารด้านรับ ด้านจ่ายให้รอบคอบ  ถูกต้อง อย่างสม่ าเสมอ 
 

3.4 ด้านการเงิน 
สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ดังนี้ 

  

รายการ 
31 ธ.ค.60 

(บาท) 
31 ธ.ค.61 

(บาท) 
เพิ่มข้ึน(ลดลง) 

(บาท) 
1.เงินสด 2,198.35 4,985.58 2,787.23 
2.เงินฝากธนาคาร 6,634,009.33 10,019,452.93 3,385,443.60 
3.เงินฝากสหกรณ์อ่ืน - - - 

รวม 6,636,207.68 10,024,438.51 3,388,230.83 
 

      เงินสด  เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อ่ืนมียอดถูกต้อง ตรงตามบัญชี  อยู่ในความ 
รับผิดชอบของ  นางสาว ปริฉัตร  มูลฟัก  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่-การเงิน  ส าหรับการใช้จ่ายเงินต่างๆ เป็นไป ตาม
งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ก าหนดไว้  

สรุปข้อสังเกตทีได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
- อาจมีเงินสดคงเหลือ บางวันที่เกินวงเงินสดคงเหลือในมือ เนื่องจากรับเงินสดช่วง  

หลังปิดบัญชีในวันนั้น  หรือหลังจากธนาคารปิดท าการแล้ว จึงยกยอดไปในวันถัดไป   
 

      3.5  ด้านเงินรับฝาก 
 สหกรณ์มี เงินรับฝาก   2  ประเภท คือ (ณ วันสิ้นปี) 

รายการ 
31 ธ.ค.60 

(บาท) 
31 ธ.ค.61 

(บาท) 
เพิ่มข้ึน(ลดลง) 

(บาท) 
เงินรับฝากจากสมาชิก    
1.ออมทรัพย์ 455,789.19 3,346,284.57 2,890,495.38 

2.ออมทรัพย์พิเศษ 17,447,680.61 13,771,417.43 (3,676,263.18) 
รวม 17,903,469.80 17,117,702.00 (785,767.80) 
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สรุปข้อสังเกตทีได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
- มี สมาชิกสหกรณ์ ฝากเงินฝากประเภทต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมาก บางรายไม่มีการปรับสมุดคู่ 

ฝาก    เน่ืองจากเป็นการโอนฝาก ผ่านธนาคารพร้อมยอดเรียกเก็บรายเดือน  จึงแนะน าว่าควรให้สมาชิกน าสมุด
เงินฝากดังกล่าวมาปรับปรุงยอดให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือสามารถสอบทานความถูกต้องได้ 

 
3.6 ด้านสินเชื่อ  ระหว่างปีจ านวน 6 ประเภท มียอดคงเหลือดังนี้ (ณ วันสิ้นปี) 

รายการ 
31 ธ.ค.60 

(บาท) 
31 ธ.ค.61 

(บาท) 
สูง/(ต่ า) 
(บาท) 

เงินให้สมาชิกกู้ยืม    
1.เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน             7,130,362.00 9,888,781.39 2,758,419.39 
2.เงินกูส้ามัญ 129,948,226.22 172,909,308.01 42,961,081.79 
3.เงินกู้พิเศษเพื่อทุนการศึกษา   619,647.00 500,430.00 (119,217.00) 
4.เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อปืน           - 294,950.00 294,950.00 
5.เงินกู้พิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ   - 3,548,260.00 3,548,260.00 
6.เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อทองค า       - 11,296,305.00 11,296,305.00 

รวม 137,698,235.22 198,438,034.40 60,739,799.18 
 

 สรุปข้อสังเกตทีได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
 - ได้ตรวจสอบพบว่า มีสมาชิกบางรายไม่ส่งเอกสารเงินกู้ประเภทต่าง ที่เป็นฉบับตัวจริง 

ให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์  ท าให้ไม่เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ จึงแนะน าให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตรวจสอบและ
ติดตามเอกสารดังกล่าวให้ครบถ้วน และขอความร่วมมือสมาชิกให้ปฏิบัติตามระเบียบ เพ่ือความถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
 

3.7  ด้านการลงทุน  ลงทุนซื้อหุ้น/พันธบัตรรัฐบาล และอ่ืน ๆ   ที่ดิน/อาคาร/อุปกรณ์ 

รายการ 31 ธ.ค.60 
(บาท) 

31 ธ.ค.61 
(บาท) 

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
(บาท) 

1. หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด   840,500.00 850,500.00 10,000.00 
    

รวม 840,500.00 850,500.00 10,000.00 
    

  
       สรุปข้อสังเกตทีได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
 - ไม่มี  
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3.6 ด้านหนี้สิน  มียอดคงเหลือดังนี้ (ณ วันสิ้นปี) 

รายการ 31 ธ.ค.60 
(บาท) 

31 ธ.ค.61 
(บาท) 

เพิ่มข้ึน(ลดลง) 
(บาท) 

1.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฯ 20,000.00 8,220,000.00 8,200,000.00 
2.สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด - 19,079,762.00 19,079,762.00 
3.สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการ 5,405,337.76 9,660,000.00 4,254,662.24 
4.สหกรณ์องค์การเภสัชกรรม จ ากัด 7,460,000.00 5,840,000.00 (1,620,000.00) 
5 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้   จ ากัด   19,166,666.00 14,166,662.00 (5,000,0004.00) 
6.ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 41,779,900.00 45,392,300.00 3,612,400.00 
7.สหกรณ์การเกษตรหนองแซง   จ ากัด   - 9,340,000.00 9,340,000.00 
8.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนง.การประปานครหลวง  จ ากัด  - 9,700,000.00 9,700,000.00 
9. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ จก. 4,490,474.65 - (4,490,474.65) 

รวม 78,322,378.41 121,398,724.00 43,076,345.59 
 

 สรุปข้อสังเกตทีได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
- การตรวจสอบด้านหนี้สิน สหกรณ์ กู้เงินจากสถานบันการเงินอื่น ๆ เป็นไปตามมติท่ี 

ประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561  ซึ่งไม่เกินวงเงินเห็นชอบ ในวงเงิน 150,000,000 บาท 
 

 

3.7  ด้านทุน ทุนเรือนหุ้น ทุนส ารองและทุนสะสมต่าง ๆ มียอดคงเหลือดังนี้ (ณ วันสิ้นปี) 
 

รายการ ต้นป ี เพิ่มระหว่างป ี ลดลงระหว่างป ี
คงเหลือสิ้นป ี

 (บาท) 
1.ทุนเรือนหุ้น 40,879,850.00 21,082,230.00 2,059,840.00 59,902,240.00 
2.ทุนส ารอง 1,222,647.99 762,442.11 - 1,985,090.10 
3.ทุนสวัสดิการ 145,581.59 50,000.00 14,000.00 181,581.59 
4.ทุนสาธารณประโยชน ์ 112,522.37 50,000.00 106,000.00 56,522.37 

รวม 42,360,601.95 21,944,672.11 2,179,840.00 62,125,434.06 
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สรุปข้อสังเกตทีได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
- การส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิก  ยังไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ ของ

ระเบียบ 
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2560  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมของรายได้ราย
เดือนของสมาชิก  ควรแจ้งสมาชิกให้เข้าใจระเบียบที่ปรับปรุงแก้ไข และหักส่งหุ้นรายเดือนให้ถูกต้อง 

 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 

           ( นางกนกรัตน์  จิ๋วแหยม ) 
                          ผู้ตรวจสอบกิจการ  
 
 
 

 ที่อยู่เทศบาลต าบลเสาไห้ 
 โทรศัพท์ 089-9649083 
 วันที่   22 เมษายน  2562 

 
       

 

 
 
มติที่ประชุม  ................................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
....................................................................................................................................... ...................................... 
................................................................................................................ ............................................................. 
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เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุล  

ประจ าปี 2561 
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         ระเบียบวาระที่  5             เรื่อง   พจิารณาอนุมัติงบดุล ประจ าปี 2561 
  

 
 
 
 

มติท่ีประชุม
 ........................................................................................................................................... 

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

........................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี  6 

เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ 
ประจ าปี 2561 
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                                                      ประจ าปี 2561 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิน่สระบุรี จ ากัด 
การจัดสรรก าไรสุทธ ิประจ าปี 2561 

 

รายการ 
ปี 2561 

บาท % 
 

1. ก ำไรสุทธ ิ

2. ทุนส ำรองไมน่้อยกว่ำร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธ ิ

3. บ ำรุงสันติบำตรสหกรณ์แหง่ประเทศไทยร้อยละ 1 ของก ำไรสุทธ ิแต่ไม่เกิน 30,000 บำท 

4. เงินปันผลร้อยละ 6.5  แห่งค่ำหุ้นที่ช ำระแลว้ของสมำชิกแต่ละคน โดยคิดให้ตำมระยะเวลำ 

5. เงนิเฉลี่ยคืนใหแ้ก่สมำชิก 10 % (ตำมส่วนธุรกิจ) 

6. เงินโบนัสกรรมกำรและเจ้ำหน้ำท่ีไม่เกินร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธิ 

7. ทุนสำธำรณประโยชน ์

8. ทุนสวสัดิกำรหรือกำรสงเครำะหต์ำมสมควรแก่สมำชกิและครอบครวั 

 

5,675,859.57 

571,090.36 

30,000.00 

3,039,853.60 

1,372,915.61 

567,000.00 

80,000.00 

15,000.00 

 

100.00 

10.06 

0.53 

53.56 

24.19 

9.99 

1.41 

0.26 

 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัต ิ
 
มติท่ีประชุม
 ........................................................................................................................................... 

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

........................................................................................................................................... 
. 
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ระเบียบวาระท่ี  7 
เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงาน และ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2562 
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         ระเบียบวาระที่  7             เรื่อง   พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ 
                                                         รายรับ-รายจ่าย ประจ าปี 2562 
 

ประธานฯ เสนอว่า คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 16 ครั งที่  13  เมื่อวันที่  18 เมษายน  2562 ได้จัดท า
แผนงานและงบประมาณประจ าปี 2562 เพื่อให้ที่ประชุมใหญพ่ิจารณา ดังนี  

1. แผนงานบริหารท่ัวไป  
  1.  หลกัการและเหตุผล 
  เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานทอ้งถิ่นจังหวัดสระบุรี จ ากัด เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแผนงานที่ก าหนด และตามนโยบายของคณะกรรมการ จึงได้ก าหนดแผนงานและ
งบประมาณในการบรหิารงานไว้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารให้บรรลวุัตถุประสงค์และเป้าหมายต่อไป 
  2.  วัตถุประสงค ์
       1.  เพื่อบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณใ์ห้เกดิประโยชน์ และมีประสิทธภิาพสูงสดุ 
       2. เพื่อดูแล และพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานโดยทัว่ไปของสหกรณ ์   ตลอดจนแกไ้ขปัญหา
ต่างๆ ของสหกรณใ์ห้สอดคล้องกับสภาวะการเงินของประเทศ และสถานการณ์โลก โดยค านึงถึงประโยชน์ของสมาชิก
โดยรวม 
   3.  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน ์  ภายในและภายนอกอาคารส านักงาน  ให้สวยงามและปลอดภัย
ทั งตอ่ชีวิตและทรัพย์สิน 
   4. เพื่อตดิตามประเมินผลรวมทั งส่งเสริมสนับสนุนการด าเนนิงานของคณะกรรมการ และ
เจ้าหน้าท่ีทุกฝา่ยให้บรรลุวัตถปุระสงค์ และเป้าหมายตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
  3.  เป้าหมายและกิจกรรม 
   1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดอืนละ  1  ครั ง 
   2 .จัดให้มกีารประชุมคณะอนกุรรมการ คณะกรรมการเงินกู ้ตามภารกิจที่ไดร้ับมอบหมาย 
   3. ประชุมใหญส่ามัญ  1  ครั ง 
  4.  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 
   คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการอ านวยการ เจ้าหนา้ท่ีสหกรณ์ 
  5.  งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 
   งบประมาณตามรายละเอยีดประกอบ 
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2.  บุคลากรของสหกรณ์ 

  2.1  อบรมเจ้าหน้าท่ีสหกรณ ์  อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 
  2.2  อบรมผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 
 

3.  ด้านการด าเนินงานและการด าเนินธุรกจิ   
  3.1  รับสมาชกิเพ่ิม             250  คน 
  3.2  ให้สมาชกิถือหุน้เพิ่ม              10,000,000.00  บาท 
  3.3  รับเงินฝากออมทรัพย ์          500,000.00   บาท 
  3.4  รับเงินฝากออมทรัพย์พเิศษ    5,000,000.00  บาท 
 

4.  ด้านการลงทุนในทรัพย์สิน 
  4.1 หมวดครุภณัฑ ์        250,000.00  บาท 
  4.2 หมวดที่ดินและอาคารส านกังาน                   8,000,000.00  บาท 
 

5. ด้านการให้เงินกู ้
  5.1 การให้เงนิกูแ้กส่มาชิก             30,000,000.00    บาท 
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สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิน่สระบุรี จ ากัด 
ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจ าปี 2561 

          ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 
 

รายการ 
ปี 2561 ขอตั้ง

งบประมาณ  
ปี 2562 

ค าช้ีแจงประกอบ ประมาณการ รับจรงิ/จ่ายจรงิ 

 
รายรับ 

1. ดอกเบี ยเงินให้กู้แก่สมาชิก 
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
3. รายได้ค่าปรับ 
4. รายได้ค่าติดตามทวงถาม 
5. ผลตอบแทนจากการลงทุน 
6. รายได้อื่นๆ 

 
 

11,000,000.00 
20,000.00 
30,000.00 

100,000.00 
- 

3,000.00 
 

 
 

14,085,204.66 
31,100.00 
16,497.29 
4,500.00 

75,629.19 
49,882.81 

 
 

20,625,000.00 
35,000.00 
25,000.00 
10,000.00 
80,000.00 
70,000.00 

 
 
ดอกเบี ยรับเงนิกูจ้ากสมาชิก 
คาดว่ามีสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 
รายได้ค่าปรับผิดนัดช าระหนี  
 
ได้รับเงินปันผลตามหุน้ 
ดอกเบี ยเงินฝากธนาคาร/คา่ธรรมเนียม 
การถอนเงินฝาก 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่ 5 คน 
เป็นไปตาม พรบ.ประกันสงัคม 
เป็นไปตาม พรบ.ประกันสงัคม 
 
 
 

 
คา่ตอบแทนการประชุมกรรมการด าเนินการ 
ประจ าเดือน 
คา่เบี ยเลี ยงพาหนะ กรรมการ/เจ้าหน้าที่ 
ที่ไปปฏิบัติงานสหกรณ์ 
คา่ตอบแทนผู้ท าหน้าที่หักเงินส่งช าระหนี  
สหกรณ์ , ผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์,ผู้
ตรวจสอบกจิการ  ผู้จัดการและผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชน 
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาและวันหยุด
กรณีที่จ าเป็นเร่งด่วน 

รวมรายรับ 11,163,000.00 14,262,813.95 20,845,000.00 
 

รายจ่าย 
1. หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง 
  1.1  เงนิเดอืน 
  1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
  1.3 กองทุนเงินทดแทน 

 
 
 

965,000.00 
50,000.00 

1,500.00 
 

 
 
 

979,660.00 
44,813.00 

1,353.10 

 
 
 

997,000.00 
50,000.00 
2,000.00 

 
รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง 1,016,500.00 1,025,826.10 1,049,000.00 

 
2. หมวดคา่ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
   2.1  คา่เบี ยประชุม 

   2.2  ค่าเบี ยเลี ยงพาหนะ 

   2.3  คา่ตอบแทน 

 

   2.4  ค่าล่วงเวลา 

 
 

200,000.00 
 

- 
 

350,000.00 
 
 
 

50,000.00 

 
 

178,400.00 
 

8,377.00 
 

351,364.69 
 
 
 

16,809.00 
 

 
 

200,000.00 
 

80,000.00 
 

580,000.00 
 
 
 

25,000.00 
 
 

รวมหมวดค่าตอบแทน 600,000.00 554,950.69 885,000.00 
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รายการ 
ปี 2561 ขอตั้ง

งบประมาณ  
ปี 2562 

ค าช้ีแจงประกอบ ประมาณการ รับจรงิ/จ่ายจรงิ 

 
3. หมวดดอกเบี ยจ่าย 
  3.1  เงินเดือน 
 
 
  3.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
 

 
 

3,000,000.00 
 
 

1,000,000.00 
 

 
 

4,072,712.89 
 
 

878,284.97 
 

 
 

5,500,000.00 
 
 

1,500,000.00 
 

 
 
ดอกเบี ยจ่ายเงินกูย้มืจากสถาบันการเงิน
และสหกรณ์อื่น 
(ขอผันแปรตามขนาดการลงทุนของสหกรณ์) 
ดอกเบี ยใหผู้้ที่น าเงินมาฝากกับสหกรณ์ 
(ขอผันแปรตามขนาดการรับฝากเงินจากสมาชิก
และสหกรณ์อื่น) 
 
 
 
 
คา่กระดาษ ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ์ต่างๆ 
จัดอุปกรณ์และวัสดสุ านักงาน ค่าเครื่องดื่ม 
กาแฟ โอวัลติน น  ายาท าความสะอาด ฯลฯ 
 
 
 

 
คา่ใช้จ่ายทางบัญชี 
 
คา่ใช้จ่ายทางบัญชี 

รวมหมวดดอกเบี้ยจ่าย 4,000,000.00 4,950,997.86 7,000,000.00 
 

4. หมวดคา่วัสดุ 
  4.1  คา่เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป 
  4.2 คา่วัสดุส านักงานและวัสดุ 
       สิ นเปลืองใช้ไป 

 
 

- 
90,000.00 

 

 
 

69,933.57 
44,813.00 

 

 
 

75,000.00 
50,000.00 

 

รวมหมวดค่าวัสดุ 90,000.00 113,912.57 125,000.00 
 
5. หมวดคา่ใช้จ่ายตัดจ่ายทางบัญชี 
   5.1  ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้ส านักงาน 

   5.2  คา่เสื่อมราคาอาคารส านักงาน 

 
 

70,000.00 
 

- 

 
 

94,757.16 
 

- 

 
 

100,000.00 
 

150,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน 600,000.00 554,950.69 885,000.00 
 

6. หมวดค่าใช้สอย 
 6.1  คา่รับรอง 
 6.2 ค่าใช้จ่ายในการติดตาหนี /ด าเนนิคด ี
 

 

 6.3 คา่ใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ 

 

 6.4 คา่ใช้จ่ายในการประชุมต่างๆ 

 

 
 

90,000.00 
100,000.00 

 
 
 

200,000.00 
 
 

15,000.00 

 
 

119,259.74 
70,222.00 

 
 
 

199,570.00 
 
 

14,560.00 
 

 
 

150,000.00 
200,000.00 

 
 
 

300,000.00 
 
 

20,000.00 
 

 
 

คา่อาหารและเครื่องดื่ม 
คา่ใช้จ่ายในการด าเนินคดีลูกหนี ที่ผดินัด
ช าระ เช่น ค่าพยานไปขึ นศาล คา่ธรรมเนียม
ศาล เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์และอื่นๆ ที่
จ าเป็น 
คา่เช่าสถานที่ ค่าจัดท าเอกสาร คา่ของ
สมนาคุณ ของรางวัล คา่ตอบแทนสมาชิก
ที่มาประชุม ฯลฯ ที่ใช้ในการประชุมใหญ่ 
คา่ของว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารในการ
ประชุม 
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รายการ 
ปี 2561 ขอตั้ง

งบประมาณ  
ปี 2562 

ค าช้ีแจงประกอบ ประมาณการ รับจรงิ/จ่ายจรงิ 

 
 6.5  คา่ธรรมเนียมจ่าย 
 
 6.6 คา่ถ่ายเอกสาร 
 6.7 คา่พัฒนาเว็บไซต์ 
 6.8 คา่พมิพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ 
 6.9 โครงการศึกษาดูงาน 
 6.10 ค่าภาษี 
 6.11 ค่าน  ามันเชื อเพลงิและวัสดุหล่อลื่น 
 
 6.12 คา่จ้างเหมาบริการ 
 6.13 คา่สาธารณูปโภค 
 
 6.14 คา่โทรศัพท ์
 
 6.15 คา่ไปรษณีย์ 
 
 6.16 คา่ใช้จ่ายในการติดตั งและอบรม   
        เรื่องโปรแกรม 
 6.17 คา่ดูแลโปรแกรมระบบบัญชี 
 6.18 ค่าเข้ารับการอบรม 
 
 6.19 คา่จัดกจิกรรมต่าง ๆ 
 6.20 ค่าเขียนแบบอาคารส านักงาน  
 

 
25,000.00 

 
15,000.00 
20,000.00 
50,000.00 
68,000.00 
2,000.00 

60,000.00 
 

120,000.00 
40,000.00 

 
40,000.00 

 
15,000.00 

 
71,600.00 

 
70,000.00 
80,000.00 

 
5,000.00 
- 

 

 
29,048.78 

 
21,106.00 
5,000.00 
- 

68,000.00 
787.50 

46,953.71 
 

59,400.00 
45,464.55 

 
36,072.07 

 
23,895.00 

 
70,748.00 

 
66,555.00 
75,911.00 

 
- 
- 

 

 
30,000.00 

 
15,000.00 
20,000.00 
50,000.00 

200,000.00 
2,000.00 

60,000.00 
 

- 
40,000.00 

 
40,000.00 

 
20,000.00 

 
- 

 
50,000.00 
80,000.00 

 
5,000.00 

20,000.00 

 
คา่โอนเงินช าระหนี เงินกู ้และค่าธรรมเนียม
ต่างๆ 
คา่ถ่ายเอกสารในกจิการสหกรณ์ 
คา่ใช้จ่ายในการดูแลระบบเว็บไซต์ 
คา่จัดท าเอกสารประชาสัมพันธส์หกรณ์ 
คา่โครงการศึกษาดูงาน 
คา่ภาษีรถยนต์ของสหกรณ์ 
คา่น  ามันรถในการเดินทางไปปฏิบัตหิน้าที่
งานสหกรณ์ 
คา่จ้างเหมาผูป้ฏิบัติงานสหกรณ์ 
คา่สาธารณูปโภคของสหกรณ์ ได้แก่ ค่า
ไฟฟา้ ค่าน  าประปา 
คา่ใช้บริการโทรศัพท์ส านักงาน ,
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าอินเตอรเ์น็ต 
คา่ดวงตราไปรษณีย ์และค่าธรรมเนียมการ
ส่งจดหมาย/เอกสาร 
 
 
 
คา่ใช้จ่ายกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่ไป
ประชุม/อบรม/สัมมนา 
 
 
 
 
 
 
ค่าบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์/
เครื่องพิมพ์ ฯลฯ 
คา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์และคา่ใช้จ่าย
อื่นๆ เกี่ยวกับรถยนต์ 
คา่เบี ยประกันภัยรถยนต์ของสหกรณ์ 
 
 

รวมหมวดค่าใช้สอย 1,086,600.00 952,553.35 1,282,000.00 
 
7. หมวดค่าใช้จ่ายรายการอื่นๆ 
 7.1  ค่าซอ่มแซมทรัพย์สิน 

 7.2 คา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ 

 7.3 คา่เบี ยประกันภัยรถยนต์ 

 
 

30,000.00 
 

30,000.00 
 

20,000.00 
 

 
 

5,625.00 
 

28,488.75 
 

16,748.10 
 

 
 

30,000.00 
 

30,000.00 
 

20,000.00 
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รายการ 
ปี 2561 ขอตั้ง

งบประมาณ  
ปี 2562 

ค าช้ีแจงประกอบ ประมาณการ รับจรงิ/จ่ายจรงิ 

  7.4 คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ 
 
  7.5 คา่เช่าส านักงานสหกรณ์ 
  7.6 วัสดุเครื่องแต่งกาย 

61,400.00 
 

144,000.00 
100,000.00 

81,495.24 
 

144,000.00 
89,580.00 

100,000.00 
 

144,000.00 
100,000.00 

คา่ใช้จ่ายที่ไม่เข้าหมวดใดๆ ได้แก ่เงิน
บริจาค คา่ของขวัญ ค่าพวงหรีด ฯลฯ 
คา่เช่าส านักงานสหกรณ์ 
คา่ชุดเครื่องแบบกรรมการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมหมวดค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 385,400.00 365,937.09 424,000.00 
รวมค่าใช้จ่าย 7,248,500.00 8,058,934.82 11,015,000.00 

รายรับมากกว่า(น้อยกว่า)รายจ่าย 3,914,500.00 6,203,879.13 9,830,000.00 
8. หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดิน อาคาร 
    และอุปกรณ์ 
คา่ครุภัณฑ์ส านักงาน 
- เคาท์เตอร์ 1 ชุด 
- ตู้ท าน  าเย็นน  าร้อน 
- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
- โต๊ะท างาน 
- เก้าอี ชุด 
- ชั นวางเอกสาร 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
- เครื่องส ารองไฟ 
- เครื่องปริ๊นเตอร์ Pass Book 
- เครื่องปริ๊นเตอร์เลเซอร ์
- กล้องถา่ยรูปดิจิตอล 
- โทรทัศน์ ขนาด 5.5 นิ ว 

 
 
 

15,000.00 
 

5,000.00 
13,500.00 
5,500.00 

 

7,000.00 
 

4,500.00 
 

30,000.00 
 

10,000.00 
 

60,000.00 
3,500.00 

 

17,000.00 
- 
 

 
 
 

13,000.00 
 

4,690.00 
- 
4,700.00 

 

6,280.00 
 

599.00 
 

26,250.00 
 

9,200.00 
 

32,000.00 
- 

 

16,500.00 
19,900.00 

 

 
 
 

- 
 

- 
30,000.00 
50,000.00 

 

10,000.00 
 

20,000.00 
 

50,000.00 
 

10,000.00 
 

80,000.00 
- 

 

- 
- 
 

รวมครุภัณฑ์ 171,000.00 133,119.00 250,000.00 
ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง 
ซื อที่ดินและค่ากอ่สร้างอาคาร
ส านักงานสหกรณ์ 

 
- 

 
- 

 
8,000,000.00 

รวมที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง - - 8,000,000.00 
รวมหมวดครุภัณฑ์ ท่ีดิน อาคารฯ 171,000.00 133,119.00 8,250,000.00 

 

หมายเหตุ : ถ้างบประมาณในหมวดใดไม่พอจ่าย และมงีบประมาณหมวดอื่นเหลอืจ่ายให้ถัวจ่ายได้ ยกเว้น หมวดครุภัณฑ์ 
มติท่ีประชุม   .......................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี  8 
เรื่องพิจารณาอนุมัติวงเงินกูย้ืมหรือ
วงเงินค้ าประกัน ประจ าปี 2562 
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         ระเบียบวาระที่  8             เรื่อง   พจิารณาอนุมัติวงเงินกู้ยมืหรือ 
                                                      วงเงินค้ าประกัน  ประจ าปี 2562 

 
 
 

       การก าหนดวงเงนิกู้ยมืหรอืวงเงนิค  าประกัน กรณสีหกรณม์ีความจ าเป็นต้องกู้ยมืจากสถาบันการเงนิ 
หรือสหกรณอ์ื่นเพื่อน ามาใช้เปน็ทุนหมุนเวียนของสหกรณ์  สามารถด าเนินการได้ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออม
ทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด  ข้อ 18   “ท่ีประชมุใหญ่อาจก าหนดวงเงนิกู้ยืมหรือการค้ าประกนั
ส าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามท่ีจ าเป็นและสมควรแก่การด าเนนิงาน  วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์” 

 ในคราวที่ประชุมใหญส่ามัญประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561  ที่ประชุมใหญฯ่ ได้อนุมตัิให้
สหกรณ์ฯ  ก าหนดวงเงนิกู้ยมืหรือค  าประกนั  ประจ าปีไว ้ จ านวน 150 ล้านบาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) 
เนื่องจากปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ฯ  เพ่ิมขึ น  โดยเฉพาะด้านเงินให้กู้แก่สมาชกิ 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 
 

มติท่ีประชุม
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี  9 
เรื่องพิจารณาเลือกตั้ง 

คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 17 
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         ระเบียบวาระที่  9             เรื่อง    พิจารณาเลือกตั้ง 
                                                          คณะกรรมการด าเนินการ ชดุที่ 17 
 

 
ตามข้อบังคับฯ ข้อ 72 ก าหนดว่า “คณะกรรมการด าเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการ 

ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการด าเนินการอีกสิบสองคน ซ่ึงที่ประชุมใหญเ่ลอืกตั งจากสมาชิก” 
“ให้กรรมการด าเนินการเลอืกตั งในระหว่างกันเองขึ นด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการหนึ่งคนหรือหลาย

คน  เลขานุการหนึ่งคน  และ/หรือเหรัญญิกหนึ่งคน นอกนั นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ 
ส านักงานสหกรณ์” 

บัดนี  คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 16  ซ่ึงมีจ านวน 13 คน จะครบวาระจ านวน 6 คน คงอยูใ่นวาระจ านวน 
7 คน ดังนี  

1.คณะกรรมการด าเนินการท่ีคงอยู่ในต าแหน่งต่อไป  โดยไม่ต้องเลอืกตั้งใหม ่ มีจ านวน 7 คน ดังนี ้

 
2.คณะกรรมการด าเนินการท่ีครบวาระการด ารงต าแหนง่จ านวน 6 คน ดังนี ้
 2.1 ครบวาระท่ี 2 ต้องเว้นวรรค 1 ปี (ไม่สามารถเลือกตั้งเข้ามาได้) ประกอบด้วย 
  1. นายศดิศ   ฟ้าบรรเจิด กรรมการ 
  2. นายบุญส่ง  ยอดแก้ว  กรรมการ 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหนง่ 
วาระการด ารงต าแหนง่ 

วาระที่ 1 วาระที่ 2 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

1 นายบันเทิง   บัวโฉม ประธานกรรมการ     

2 นายสุขสนัต์     สุขสม เลขานุการ 
 

   

3 นางกฤษณา   พรพมิล เหรัญญิก 
 

   

4 นางสาวศิรัญญา   ภาษี กรรมการ 
 

   

5 นายขวัญชัย    รุ่งทวอีนันต์ กรรมการ     

6 นายอาลักษณ ์ รอดย่านน  า กรรมการ     

7 วา่ที่ร้อยตรีจารุวิทย ์ สาระเดโช กรรมการ     
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  2.2 ครบวาระท่ี 1 สามารถเลอืกตั้งเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ ประกอบด้วย 
   1. นายสุชาต ิ  เขตเมอืงปัก  รองประธานกรรมการ 
   2. นางสาวสอ่งแสง   ส าอางค์อินทร์  รองประธานกรรมการ 
   3. พ.อ.อ.มณฑป   บุญธรรม  กรรมการ 
   4. น.ต.คมกฤช    คัมภรีะ   กรรมการ 
 
 จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสหกรณ์ท่ีท่านเห็นสมควรเพื่อเลือกตั งเข้ามาท าหน้าที่กรรมการ
ด าเนนิการ จ านวน 6 คน   โดยการเสนอชื่อสมาชิกเพื่อเลอืกตั งเป็นกรรมการด าเนินการ จะต้องมีสมาชิกในที่ประชุม
ใหญร่ับรองไม่นอ้ยกว่า 2 คนและผูท้ี่ได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งนี  จึงจะมีสทิธไิด้รับการเลอืกตั ง 
ท่ีประชุมเสนอ 1. ........................................................................... 
  2. ........................................................................... 
  3. ........................................................................... 
  4. ........................................................................... 
  5. ........................................................................... 
  6. ........................................................................... 
 
 
มตท่ีิประชุม
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี  10 
เรื่อง  พิจารณาเลือกตั้ง 

ผู้ตรวจสอบกิจการและพิจารณา 
ก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2562 
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ระเบียบวาระที่  10             เรื่อง   พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 
           และก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 

       ของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2562 
 

 
ตามข้อบังคับฯ ข้อ 102 ก าหนดไว้ว่า “ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั งสมาชิกหรือ

บุคคลภายนอก ผูม้ีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็น
ผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี จ านวนไม่เกินสองคน” 

“ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั งกรรมการด าเนินการ หรือผู้ซ่ึงด ารงต าแหน่งหน้าที่ประจ าในสหกรณ์เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการไม่ได้” 

ข้อ 71 (5) ก าหนดไว้ว่า “พิจารณาก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏบิัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ” 
ข้อ 103 ก าหนดไว้ว่า “การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในต าแหน่งได้มี

ก าหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้
ผูต้รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัตหิน้าท่ีไปพลางก่อน”  

“ผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั น อาจได้รับเลอืกตั งซ  า” 
จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลภายนอกที่ทา่นเห็นสมควรเพื่อเลอืกตั งเข้ามา

ท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ โดยการเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกในที่ประชุมใหญ่รับรองไม่น้อยกว่า 2 คนและผู้ที่ได้รับ
การเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งนี  จึงจะมีสิทธิได้รับการเลือกตั งและก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ของผู้ตรวจสอบกิจการ ต่อไป 

 
ท่ีประชุมเสนอ
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
.................................................................................. .......................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
 
มติท่ีประชุม มีมติเลือกตั ง (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................เป็น ผู้ตรวจสอบกิจการ  
และก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานของผู้ตรวจสอบกจิการ เป็นจ านวนเงิน................................บาท/ปี 
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ระเบียบวาระท่ี  11 
เรื่อง  แก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับสหกรณ ์

พ.ศ. 2562  
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       ระเบียบวาระที่  11            เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ พ.ศ. 2562 

 
 
 

                             เพื่อใหข้้อบังคับของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามระเบยีบนายทะเบียนสหกรณก์ าหนด  จึงขอแกไ้ข
ข้อบังคับสหกรณ์ฯ   ดังนี  
                           ข้อ 8   การงดช าระค่าหุ้นรายเดอืน 
                           ข้อ 28  การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 
                           ข้อ 34  คา่ธรรมเนียมแรกเข้า 
                           ข้อ 50  คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 
                           ข้อ 53  สิทธแิละหน้าท่ีในฐานะสมาชิกสมทบ 
                           ข้อ 64  การประชุมใหญโ่ดยผู้แทนสมาชิก   
                           ข้อ102 – 105  ผูต้รวจสอบกิจการ   
 
 
                    จึงเรยีนเสนอทีป่ระชุมใหญ ่
 
มติท่ีประชุม       ................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................. .............. 
............................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................ 
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ระเบียบวาระท่ี  12 
    เรื่อง   พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบัญชี 
             ประจ าปี 2562  และก าหนด 
             ค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
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       ระเบียบวาระที่  12            เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชีประจ าปี 2562 
                และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

 
 
  ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ได้ท าการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ ์  โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อกระจายงานด้านการสอบบัญชีส าหรับสหกรณ์ขนาดใหญท่ี่มีฐานะการเงนิมั่นคง  มีทุนของสหกรณ์
ตั งแต่ 50 ล้านบาทขึ นไป  และมีระบบการบริหารทีด่ีที่ให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชนเข้ามาตรวจสอบบัญชี
ประจ าปี  โดยอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์  และต้องผ่านการอบรมหลกัสูตรการสอบ
บัญชีสหกรณ์ นั น  

   ตามค าแนะน าของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ว่าดว้ยวิธกีารคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
หรือแต่งตั งเป็นผูส้อบบัญชีสหกรณ ์  ใหค้ณะกรรมการด าเนนิการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่สรรหาไว้ไมน่้อย
กว่า 2 รายขึ นไป  
                    จึงเรยีนเสนอทีป่ระชุมใหญ ่
 
มติท่ีประชุม       .............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. ............... 
............................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... ....................... 
............................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................... ....................... 
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ระเบียบวาระท่ี  13 
เรื่อง   ซื้อท่ีดินและสร้างอาคาร 

 ส านักงานสหกรณ์ 
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       ระเบียบวาระที่  13             เรื่อง  พิจารณาซื้อท่ีดินและสร้างอาคาร 
                                                     ส านักงานสหกรณ์ 

 
 

                     ....................................................................................................................................... ................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
                    จึงเรียนเสนอที่ประชุมใหญ่ 
มติที่ประชุม       ............................................................................................................................. ......................... 
.................................................................... ...............................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี  14 
เรื่องอ่ืนๆ 
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       ระเบียบวาระที่  14             เรื่องอื่นๆ 

 
 

                     
....................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................................................................. ........................................... 
....................................................................................... ..................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
................................................................................ ............................................................................................ 
 
                    จึงเรยีนเสนอที่ประชุมใหญ ่
มติท่ีประชุม       
........................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................... 
..................................................................................................................................... ....................................... 
........................................................................................... ................................................................................. 
 
ปิดประชุมเวลา   ...............................น. 
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