
 

 

 

   

 

 

 

 

เรียน พ่ีน้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ทุกท่าน 

 “เราจะจับมือกันและก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นคง” 

 

   ด้วยความเคารพ 

 

 

     (นายบันเทิง   บัวโฉม) 

   ประธานกรรมการด าเนนิการ 

               9 มีนาคม 2563 

 



 

ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 
 

  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด  ได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วน
ท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด   ได้จัดตั้งและจดทะเบียนเป็นทางการเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2546  เลขทะเบียนสหกรณ์ อ.
006046 โดยมี พ.อ.อ. ดร.ประพัฒน์พงษ์    พรพิมล   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหน้าพระลาน เป็นผู้ริเริ่มใน
การก่อตั้งสหกรณ์ จึงได้จัดคณะผู้จัดตั้ง ของสหกรณ์ขึ้นมา ซึ่งมีคณะผู้จัดตั้ง จ านวน 13 คน เดิมสหกรณ์ใช้ชื่อว่า 
“สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนต าบลสระบุรี จ ากัด” ต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
เมื่อ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2555  เป็น    “สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด”  คณะกรรมการ 
13 คน ไม่ได้จัดจ้างฝ่ายจัดการ  ไม่มีส านักงานเป็นของตนเอง  อาศัยที่ท าการของส่วนราชการของ องค์การบริหาร
ส่วนต 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 เมื่อวันที่  2  กรกฎาคม 2546 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี (หลังเก่า) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  จ านวน  132  คน  นับตั้งแต่ปี 2546  ปัจจุบันสหกรณ์มี
สมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี
ทั้งสิ้น  1,456  ราย มีเงินทุนหมุนเวียน  320,472,716.97 บาท จ านวนหุ้นของสมาชิก 114,618,470.00 บาท 
เงินรับฝากออมทรัพย์จากสมาชิก  28,894,405.75 บาท  จากแหล่งเงินทุนภายนอกเป็นเงินกูยืม 138,351,476.00 
บาท เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 24,000,000.00 บาท ในปัจจุบันสหกรณ์ด าเนินธุรกิจรับฝากเงินและให้สมาชิก
กู้ยืมเงินเพ่ือบ าบัดและเทาบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นแหล่งเงินทุน และ
บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ให้แก่สังคม และสมาชิกสืบเนื่องไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                            

                                    

                          
 
 

  
  
                  
 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

      
 

 



 

 

      
 
 
 
 
 
 

 
                                            

                                    
 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 

                  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
                                            

                                    

                          
 
 
 
 

                  

 

 
 
 
 
 
 



 

 

      
 
 
 
 
 

 
                    
 
 
 
                         

                                    

                          
 
 
 
 
 

                  
                 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนทอ้งถิ่นสระบุรี จํากัด 

The Person in Charge Subdistrict Administrative Organization  
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การประชุมใหญ่สามัญ 

ประจําปี 2562 

 
 



 

 

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2562 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิน่สระบุรี จํากัด 

วันจันทร์ ท่ี 9  มีนาคม  2563   เวลา 13.00 น. 

ณ หอประชุมศาลากลางจงัหวัดสระบุรี 

************************* 
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ระเบียบวาระท่ี 1 
 

เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       ระเบียบวาระที่  1         เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

กล่าวแนะนาํผู้มีเกียรติรับเชิญมาร่วมประชุม  
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 จึงเรยีนมาในท่ีประชุมใหญใ่ห้แก่สมาชิกรับทราบ 

ท่ีประชุม
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ระเบียบวาระท่ี 2 
 

เรื่อง  รับรองรายงาน 

การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       ระเบียบวาระที่  2    เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมใหญ่ 

                                                    สามัญประจําปี 2561 

 

บันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญ  ประจาํปี 2561 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิน่สระบุรี จํากัด 

วันท่ี 26  เมษายน  2562 

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุร ี(หลังใหม่)  

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

สมาชิกทั้งหมด                จํานวน   1,240  คน 

สมาชิกผู้มาประชุม          จํานวน      662  คน 

รายชื่อคณะกรรมการท่ีเขา้ประชุม 

1. นายบนัเทงิ   บัวโฉม                         ประธานกรรมการฯ 

2. นายสุชาต ิ   เขตเมืองปัก                         รองประธานกรรมการฯ 

3. นางสาวส่องแสง  สําอางคอ์ินทร ์                        รองประธานกรรมการฯ 

4. นายสุขสันต ์   สุขสม                                 เลขานุการ 

5. นางกฤษณา   พรพมิล    เหรัญญิก 

6. พ.อ.อ.มณฑป   บุญธรรม   กรรมการ 

7. น.ต.คมกฤช    คัมภีร    กรรมการ 

8. นางสาวศิรัญญา  ภาษ ี    กรรมการ 

9. นายศดิศ   ฟ้าบรรเจดิ   กรรมการ 

10. นายบุญส่ง   ยอดแกว้   กรรมการ 

11. นายอาลักษณ ์   รอดย่านน้าํ   กรรมการ 

12. ว่าที ่ร.ต.จารุวทิย ์  สาระเดโช   กรรมการ 

13. นายขวัญชัย   รุง่ทวีอนันต ์   กรรมการ 
 

รายชื่อคณะกรรมการท่ีไม่ได้เข้าประชุม 

- ไม่มี - 
 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสมสุข      ฐานะวร    ผู้ตรวจสอบกิจการ 

2. นางกนกรัตน ์   จิว๋แหยม   ผู้ตรวจสอบกิจการ 

3. นายสมศักดิ ์   มั่งม ี    เจา้พนักงานส่งเสรมิสหกรณอ์าวุโส 

4. พ.อ.อ.ดร.ประพัฒน์พงษ์   พรพมิล                         ผู้จัดการ 



 

5. น.ส.กัญจน์ชญา   ทองมา    รองผู้จัดการ 

6. น.ส.สุพรรษา     รางแดง    เจา้หน้าทีส่ินเชื่อ 

7. น.ส.ปรฉิัตร     มูลฟัก    เจา้หน้าที่การเงนิ  

8. น.ส.สุณ ี      ทิมปถัมภ ์   เจา้หน้าที่บัญชี 

9. น.ส.จุฑามาศ      อาสนพรรณ   เจา้หน้าทีธุ่รการ  
 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 

   เมื่อสมาชิกมาครบองคป์ระชุมแล้ว  นายบันเทิง   บัวโฉม  ประธานกรรมการ    

เป็นประธานในที่ประชุมได้กลา่วเปิดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบยีบวาระดังตอ่ไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1     เรื่องประธานแจง้ให้ท่ีประชมุทราบ 
  

นายบันเทิง บัวโฉม ปีนี้เป็นปีที ่10 ที่สหกรณ์จัดกิจกรรมมอบทุนเรียนดีให้แก่บตุรของสมาชิกสหกรณ์  

ประธานกรรมการฯ      สหกรณ ์เพื่อเป็นการส่งเสรมิการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ์ และเป็นขวัญ

 กําลังใจให้แก่เด็กๆจาํนวน  80  ทุน ทุนละ 1,000 บาทจึงเรยีนมาในที่ประชุมใหญ่

 ให้แก่สมาชิกรับทราบ    

 ระดับชั้นประถม 

    1.  ด.ญ.สุชญา  สีหะวงษ ์ รร.รุง่อรุณวิทยา 

    2.  ด.ช.สิทธิชัย  บุญเสรมิ รร.บ้านหินซ้อน 

    3.  ด.ญ.ศุภิสรา  วิชัยดิษฐ รร.แสงวิทยา 

    4.  ด.ช.พัชรพฤกษ์ ทองอร่าม รร.อนุบาลสระบุรี 

    5.  ด.ช.เจษฎาภรณ์ ต้นวงษ์  รร.วัดหนองปลาหมอ 

    6.  ด.ช.ธนวิชญ์  จันทรเ์พ็ญ รร.เกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 

    7.  ด.ญ.ชนิกานต์ ตรวีุธ  รร.มาลาสวรรคพ์ิทยา 

    8.  ด.ญ.สุภัทรา  กนินร ี  รร.อนุบาลสระบุรี 

    9.  ด.ญ.ชญาณิศา ลาภสิบ  รร.อนุบาลยุววิทยา 

    10. ด.ช.ปวีกรณ์  ดวงศิร ิ  รร.อนุบาลสระบุรี 

    11. ด.ญ.พิรญาณ์  การสมโชค รร.วัดหัวหิน 

    12. ด.ช.ภาคนิ  อังคาสัย  รร.อนุบาลเสาไห้ 

    13. ด.ญ.สุธิมา  แพงดวงแกว้ รร.จํารัสวิทยา  

    14. ด.ช.พีรทัศน์  บุญสินไทย รร.อนุบาลลพบุรี   

    15. ด.ญ.พลอยไพลิน มณีอินทร์ รร.จํารัสวิทยา  

    16. ด.ญ.กุลธิดา  สุมาลัย  รร.จํารัสวิทยา  

    17. ด.ญ.ปราริตา  บุศดิลก  รร.จํารัสวิทยา  

    18. ด.ญ.กุลนาถ  กล่อมเมือง รร.รอดณรงคศ์ึกษา 

    19. ด.ญ.นันทนัช  จันทรแ์จ่ม รร.รอดณรงคศ์ึกษา 



 

    20. ด.ญ.ภัทรธิดา ขอเหล็กกลาง รร.บ้านหนองโปรง่ 

    21. ด.ช.ปรเมธ  ซอหนองบัว รร.รุง่อรุณวิทยา 

    22. ด.ญ.มณกาญ ศรีทองสุก รร.เกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 

    23. ด.ช.อภิวชิญ์  เรอืนจันทร ์ รร.อนุบาลเกือ้วิทยา 

    24. ด.ญ.สุกฤตา  ยอดแกว้ รร.อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ 

    25. ด.ช.กฤศณัฏฐ์ กูลกิจจรัสชัย รร.เทศาบาล 10 

    26. ด.ญ.เตชินี  วิรัต  รร.อนุบาลยุววิทยา 

    27. ด.ญ.ธนัญญา เนื่องมัจฉา รร.วัดสุวรรณคีรี 

    28. ด.ญ.ปูชิดา  รางแดง  รร.อนุบาลสระบุรี 

    29. ด.ช.ณธรรศ  แสงชาลี  รร.แสงวิทยา 

    30. ด.ญ.อาทิตยา พูลศิลป์  รร.หน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) 

    31. ด.ญ.อารษิา  มหากุศล รร.สว่างรัตน์พฉิายศึกษา 

    32. ด.ญ.จอมขวัญ เปรมอาษา รร.อนุบาลศาลาแดง 

    33. ด.ญ.ปุญยาพร กจิจานนท์ รร.บ้านหลังเขา 

    34. ด.ช.อภิวันท์  คําสุวรรณ์ รร.บ้านหลังเขา 

    35. ด.ช.ตะวัน  วัฒนศิลป์ รร.ไทนรัฐวิทยา 68 

    36. ด.ญ.นภัสสร  แขกเพ็ชร ์ รร.เกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 

    37. ด.ช.วินท์ณกร จันทรป์ราง รร.ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์1 

    38. ด.ญ.อัจฉรียา ชฎาจิตร  รร.นิคมสรา้งตนเองเลี้ยงโคนม 

    39. ด.ช.วาสุเทพ  กุลวงษ์  รร.อนุบาลลพบุรี 

    40. ด.ช.ณัฐณรงค์ พ่วงเจรญิ รร.จํารัสวิทยา 

    41. ด.ช.ณับพัชร์  ไทยปรชีา รร.กลั่นวิทยา 

    42. ด.ญ.เสาวภา  อินทนิล  รร.จํารัสวิทยา 

    43. ด.ญ.ปุญญิสา ทองดี  รร.ราษฎรศ์ึกษา 

    44. ด.ญ.อิสรยิาภรณ์  สายนต์  รร.อนุบาลสระบุรี 

    45. ด.ญ.ณัฐรดา  กลิ่นเทยีน รร.หินกอง(พิบูลอนุสรณ)์ 

    46. ด.ช.เศรษฐ์ณวชิญ์ ชินวงศ์  รร.อนุบาลลพบุรี 

    47. ด.ญ.พิชญาพร เปืยมพืชนะ รร.อนุบาลลพบุรี 

    48. ด.ญ.ณัฐณิชา กันเกดิผล รร.จํารัสวิทยา 

    49. ด.ญ.พัทธนันท์ ชื่นบุญ  รร.ไก่เส่า (พันธุ์พทิยาคาร) 

    50. ด.ช.ธนโชติ  ควรสม  รร.อนุบาลเสาไห้ 

    51. ด.ญ.พิชามญช์ุ ปั้นทอง  รร.พีระวิทยา 

    52. ด.ช.ภูตะวัน  พฤกษา  รร.อนุบาลสระบุรี 

    53. ด.ช.เอือ้ังกูล  จันทรพ์รม รร.บ้านหนองโปรง่ราษฎรบ์ํารุง 

    54. ด.ช.รัตนภูมิ  สุขพัฒน์  รร.วัดพุแค 



 

    55. ด.ช.จาฎพัตน คงประโยชน์ รร.เกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 

    56. ด.ญ.ณิชาภัทร กุลมณี  รร.เกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 

    57. ด.ญ.วิรามร  จิตตะ  รร.เกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 

    58. ด.ช.กรวิชญ์  บุตรแก้ว รร.ศาลาแดง 

    59. ด.ช.สุรยิริ์ดน เทศมหา  รร.เทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ 

    60. ด.ญ.สุพิชาฌาย์ ศิรปิ ี  รร.เทศบาล 1 นาเร่ิงราษฏรบ์ํารุง 

    61. ด.ญ.ณัฐนิชา  ตรติรอง  รร.อนุบาลาสระบุรี 

 ระดับชั้นมัธยม 

    62. ด.ญ. พลอยภัสสร ศรีคําวงษ์ รร.แสนโกสิกนุสรณ์ 

     63. น.ส.เบญจพร คนคม  รร.เมืองใหม่(ชะลอราษฏร์รังสฤษฎ์) 

    64. ด.ช.กติติคุณ  อํานาคะ  รร.สระบุรีวทิยาคม 

    65. ด.ญ.ศรัญญาวดี เหมือนใจ รร.วินิจศึกษาฯ 

    66. ด.ญ.จุฑานภัสร์ ฟ้าบรรเจดิ รร.วินิจศึกษาฯ 

    67. ด.ญ.สุธีธิดา  สุขศิลา  รร.เทศบาลวังม่วง 

    68. ด.ญ.ชนิสรา  ปานนท์  รร.สระบุรีวทิยาคม 

    69. น.ส.พชรพร  ภู่พานิช  รร.นครนายกวทิยาคม 

    70. ด.ช.รชต  วงษ์สง่า  รร.สระบุรีวทิยาคม 

    71. น.ส.กัลยา  บํารุงราษฏร ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

    72. ด.ญ.กชพร  พรพมิล  รร.วินิจศึกษาฯ 

    73. ด.ญ.จิรัชญา  ดงสิงห์  รร.วินิจศึกษาฯ 

    74. น.ส.นันท์นลิน บัวโฉม  รร.พระนารายณ์ 

    75. ด.ช.รณพร  วันทา  รร.มวกเหล็กวทิยา 

    76. ด.ช.ศุภวัตน์  คงพันปี  รร.แกง่คอย 

    77. ด.ญ.ชินภัทร์  ถนอมแก้ว รร.วินิจศึกษาฯ 

    78. น.ส.อติมา  ขาวนาเปา้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี 

    79. ด.ช.สิทธิพล  เที่ยงมาก รร.พระนารายณ์ 

    80. ด.ญ.ศุวเพ็ญ  บุญเกษม รร.จํารัสวิทยา 
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามญัประจาํปี 2561 
   

นายบันเทิง บัวโฉม ตามที่ได้มีการประชุมใหญ่วสิามัญประจําป ี2560 เมือ่วันที ่28 พฤษภาคม  2561 

ประธานกรรมการฯ ที่ผา่นมา รายละเอียดตามเอกสารรายงานกจิการหนา้ที่ 4 ถงึหนา้ที่ 26 ขอมติจาก 

  ทีป่ระชุมรับรองด้วยครับ 
 

มติท่ีประชุม มีมติรับรองการรายงานการประชุม 



 

ระเบียบวาระ 3 เรื่องรับทราบผลการดําเนนิการ  ประจําปี  2561 
 

นายบันเทิง บัวโฉม เรียน สมาชิกทุกทา่น  ขอรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีบัญชี 2561  เป็นปีที่ 

ประธานกรรมการฯ สหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จํากดั   ไดพ้ัฒนาตัวเองทั้งในดา้น

 ของการให้บริการแก่สมาชกิการติดตอ่ธุรกิจกับสหกรณอ์ืน่ความสําเร็จของ

 สหกรณท์ี่ได้รับเหน็ได้จากประสิทธภิาพการบริหารให้เกดิรายได้ที่เพิ่มขึน้   

 ประสิทธิภาพในการทํากําไรสงูกวา่ปีก่อนผลการดําเนนิงานในภาพรวมตั้งแต่ วันที่ 

  1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ผลการดําเนนิงานประจําปี 2561  มดีังนี ้

  1. สมาชิกภาพ 

      จํานวนสมาชิก เมือ่สิน้ปี 2560 มีสมาชิกคงเหลือ   จาํนวน      841  ราย           

      บวก สมาชิก สมาชิกเข้าใหม่ระหวา่งปี 2561   จํานวน     278  ราย  

      ลบ ออกจากการเป็นสมาชิกระหว่างปี 2561   จํานวน       60   ราย             

      คงเหลือสมาชิก ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561    จํานวน    1,059 ราย 

  2. ทุนเรอืนหุ้น 

       ณ. 31 ธันวาคม 2560  สมาชิกถือหุ้นสหกรณ์เป็นเงิน 40,879,850.00 บาท 

    แ ล ะ ค ง เ ห ลื อ ทุ น เ รื อ น หุ้ น  ณ  วั น ที่ 31 ธั น ว า ค ม  256 1 จํ า น ว น 

      59,902,240.00 บาท 
 

  3. เงนิรับฝาก 

       สหกรณ์มี เ งินรับฝาก 2 ประเภท คือ  เ งินรับฝากออมทรัพย์กับ เงินรับฝาก 

         ออมทรัพย์พิ เศษ  อัตราดอกเบี้ย เงินรับฝากออมทรัพย์  4 ต่อปี   และอัตรา 

       ดอกเบี้ย เงินรับฝากพิ เศษ  ร้อยละ 4 .5  ณ 31  ธันวาคม 2561  รวมทั้ งสิ้ น 

                 จํานวน 21,117,702.00 บาท 
 

  4. เงินให้กู้แก่สมาชิก 

   สหกรณม์ีเงินให้กูส้มาชิก  ประเภท 3 คอื  

1. เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  จํานวน     9,888,781.39   บาท 

       2. เงินกูส้ามัญ   จํานวน  175,062,995.04   บาท 

      3. เงินกูพ้ิเศษ    จํานวน    15,139,515.00    บาท 
 

   5. เงินกู้ยืม 

    ในระหว่างปี  2561  กู้ เ งินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์- 

     การเกษตร จํานวน 8,220,000.00 บาท และ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ 

       กระทรวงศึกษาธิการจํากัด จํานวน  9,660,000.00 บาท สหกรณ์ออมทรัพย ์

                องค์การ เภสัชกรรม จํากัด จํานวน  5,840,000.00 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์ 



 

       กรมป่าไม้ จํากัด  จํานวน 14,166,662.00  บาท ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 

                                    แห่งประเทศไทย จํากัด จํานวน  45,392,300.00 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์ 

      พนักงานการประปานครหลวง จํากัด  จํานวน 9,700,000.00 บาท สหกรณอ์อมทรัพย์ 

           กระทรวงมหาดไทย จํากัด จํานวน  9,079,762.00 บาท  สหกรณก์ารเกษตรหนองแซง 

    จํากัด   จํานวน  9,340,000.00 บาท 
 

  6. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ในบัญชี 2561 สหกรณ์มีรายได้จากดอกเบี้ยรับ และผลตอบแทนจากการลงทุน 

14,151,713.21 บาท คา่ธรรมเนียมแรกเข้า 31,100 บาท รายได้ค่าปรับ 16,497.29 บาท 

รายได้ค่าทวงถาม 4,500.00 บาท รายได้อื่น  1,106.61 บาท  ดอกเบี้ยรับตามคํา

พิพากษา  35,896.84 บาท รายได้ค่าธรรมเนียมถอนเงินรับฝากออมทรัพย์ 22,000.00 

บาท และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน 4,950,997.86 บาท ค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินงาน  3,063,168.71 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ดําเนินการและหนี้สงสัยจะสูญ 572,787.81 บาท  เมื่อนําค่าใช้จ่ายหักออกจากรายได้

ของสหกรณฯ์ แล้ว  มีกําไรสุทธิ 5,675,859.57 บาท 
       

  7. จํานวนคณะกรรมการดําเนนิการฯ ในปี 2561 มีคณะกรรมการดําเนนิการฯ 13 คน 

  8. ระยะเวลาดาํเนนิการ ในปี 2561 มีระยะเวลา ดาํเนนิงาน 12 เดือน 
     

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องรับทราบรายงานของผูต้รวจกิจการ ประจาํปี 2561     
 

นางกนกรัตน์ จิ๋วแหม เรียนที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จํากัด ตามที่ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ประชุมใหญ่สามัญสหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จํากัดประจําปี 

 2561 เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม 2561  ได้เลือกตั้งข้าพเจา้นางกนกรัตน์ จิ๋วแหยม  

 และคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่น 

 สระบุรี จํากัด สําหรับปีทางบัญชสีิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งข้าพเจ้า และ 

 คณะได้ทําการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ  

 ดําเนินการเป็นประจําทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบนั้น ข้าพเจ้าจรงึขอเสนอผลการ 

 ตรวจสอบประจําปี โดยสรุปดังนี้ 

         1.  วัตถุประสงคข์องการตรวจสอบ 

 1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการสหกรณฯ์ 

 1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบัญชีและการควบคุม 

  การเงิน 



 

 1.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่นๆของสหกรณ์ 

 1.4 เพื่อสรุปผลการตรวจสอบประจําเดือน เสนอข้อสังเกตและ  

  ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนนิการ ตลอดจนเจา้หนา้ที่

  สหกรณ ์เพื่อปรับปรุงแกไ้ข 

  2.  ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ 

 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 

  ประกอบการบันทึกบัญชแีละทะเบียนย่อยต่างๆ 

 2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบยีบและข้อกําหนดของสหกรณ์ 

 2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ์ข้อบังคับ ระเบียบ และ 

  มติของที่ประชุมคณะกรรมการ 

 2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงาน 

  และงบประมาณที่กําหนดไว้ 

  3.  ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณค์วรแก้ไข 

1.1 ผลการดําเนินงาน 

      3.1.1 สมาชิก มียอดคงเหลือดังนี้ 

รายการ ตน้ปี 
เพิ่ม

ระหว่างปี 

ลดลง

ระหว่างปี 

คงเหลอืสิ้นปี 

 (บาท) 

1.สมาชิกสามัญ 841 274 60 1,055 

2.สมาชกิสมทบ - 4 - 4 

รวม 841 278 60 1,059 
 

               การรับสมาชิกและการให้ออกจากสมาชิก เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ 
 

         3.1.2 ในวันสิน้ปีสหกรณม์ีทุนดําเนินงาน ดังนี ้ 

รายการ 

 

31 ธ.ค.60 

(บาท) 

31 ธ.ค.61 

(บาท) 

กําไรเพิ่มขึ้น 

(ลดลง) 

1.รายได้    

   ดอกเบ้ียและผลตอบแทน – 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.ค่าใช้จา่ย    

  ดอกเบ้ียจ่ายและเงินลงทุน 3,765,431.31 4,950,997.86 1,185,566.55 

  หนี้สงสัยจะสูญ (866,561.65) 572,787.81 (1,439,349.46) 

  ค่าใชจ้่ายดําเนนิงาน 2,456,838.27 3,063,168.71 606,330.44 

รวม 5,355,707.93 8,586,954.38 3,231,246.45 

กําไรสุทธิ 4,757,293.76 5,675,859.57 918,565.81 

 



 

 

       3.2  ด้านการบรหิารงานทั่วไป 

  - สหกรณฯ์ ได้มีการกําหนด ระเบียบ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมต่างๆ สําหรับปีทางบัญชีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความเหมาะสมกับการดําเนินงานของสหกรณ์ ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ข้อง

บังคับคณะกรรมการดําเนินการพยายามเปลี่ยนระเบียบต่างๆ ให้รองรับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเพื่อช่วยเหลือ

เพื่อนสมาชิกได้อย่างทั่วถงึ และเพื่อประโยชน์ในการดําเนินกจิการของสหกรณฯ์ 

  สรุปขอ้สังเกตที่ได้รับรับจากการตรวจสอบกิจการและข้อเสนอแนะ 

  - มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ  ข้อบังคับ   มติที่ประชุมบ่อยคร้ัง  ทําให้เจา้หน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงานและ

สมาชิกสหกรณ์ฯ เอง   ต้องศึกษาข้อมูลและทําความเข้าใจระเบียบข้อบังคับต่างๆ อยู่เสมอ จึงแนะนําว่ากรณี มี

การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ขอให้ทาง 

  สหกรณ์ฯประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบอย่างทั่วถึง     สําหรับเจ้าหน้าที่ต้องเรียนรู้และ

พัฒนาการปฏิบัติงานให้ทันกับระเบยีบ   ข้อบังคับ  ที่เปลี่ยนแปลง  ให้มีความถูกต้องรอบคอบ เป็นธรรม 
               

  3.3  ด้านบัญชี 

               - สหกรณฯ์ ยังจัดทําบัญชีด้วยระบบมือบางส่วน เนื่องจากจากโปรแกรมระบบบัญชคีอมพิวเตอร์

ได้นําเข้ามาใช้กลางปี 2561   สําหรับปี 2562   ทาง เจา้หน้าที่ ได้ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึก 

บัญชใีนระบบครบถว้นแล้ว เพื่อความรวดเร็วและความถูกต้อง แม่นยํา ต่อไป 

  สรุปขอ้สังเกตที่ไดรับจากการตรวจสอบและเสนอแนะ 

  - ได้แจ้งเจา้หนา้ที่ที่รับผดิชอบ ระบบโปรแกรมบัญชี คอมพิวเตอร์ ให้มตีรวจทานความถูกต้อง

กับเอกสารด้านรับ ดา้นจ่ายให้รอบคอบถูกต้องอย่างสม่ําเสมอ 

            3.4  ด้านการเงิน 
 

รายการ 
31 ธ.ค.60 

(บาท) 

31 ธ.ค.61 

(บาท) 

เพิ่มขึ้น(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 เงนิรับฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณอ์ื่นมียอดถูกต้องตรงตามบัญชี อยู่ในความ

รับผิดชอบของ นางสาวปรฉิัตร มูลฟัก ตําแหน่ง เจา้หน้าทีก่ารเงิน สาํหรับการ ใช้จ่ายเงินต่างๆเป็นต้นไป ตาม

งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมใหญ่กําหนดไว้ 

  สรุปขอ้สังเกตที่ได้รับจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

  - อาจมีเงินสดคงเหลือ บางวันที่เกนิวงเงินสดคงเหลือในมือ  เนื่องจากรับเงินสดช่วงหลังปิด

บัญชใีนวันนั้น หรือหลังจากธนาคารปดิทําการแล้ว จึงยกยอดไปในวันถัดไป 

 

 



 

  3.5  ด้านเงินรับฝาก 

                   สหกรณ ์มีเงินรับฝาก 2 ประเภทคอื (ณ วันสิน้ปี) 

 

รายการ 
31 ธ.ค.60 

(บาท) 

31 ธ.ค.61 

(บาท) 

เพิ่มขึ้น(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) 

 

  สรุปขอ้สังเกตที่ได้รับจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

  -  มี สมาชิกสหกรณฝ์ากเงินประเภทต่างๆ เพิ่มขึน้มาก บางรายการไม่ มีการปรับสมุดคู่

ฝาก เนื่องจากเป็นการโอนฝาก ผ่านธนาคารพร้อมยอดเรียกเก็บรายเดือน จึง แนะนําว่าควรให้สมาชิกนําสมุด

ฝากเงินดังกล่าวมาปรับปรุงยอดให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถสอบทานความถูกต้องได้ 
 

  3.6 ด้านสินเชื่อ 

            สหกรณใ์ห้เงินกู้แกส่มาชิกระหว่างปี 6 ประเภท คอื 
 

รายการ 
31 ธ.ค.60 

(บาท) 

31 ธ.ค.61 

(บาท) 

สูง/(ตํ่า) 

(บาท) 

เงินใหส้มาชิกกูย้ืม    

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.เงินกูพ้เิศษเพื่อทุนการศึกษา   619,647.00 500,430.00 (119,217.00) 

4.เงินกูพ้เิศษเพื่อซื้อปืน           - 294,950.00 294,950.00 

5.เงินกูพ้เิศษเพื่อการลงทุน 

   ประกอบอาชีพ   - 3,548,260.00 3,548,260.00 

6.เงินกูพ้ิเศษเพื่อซื้อทองคํา       - 11,296,305.00 11,296,305.00 

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

 

  สรุปขอ้สังเกตที่ได้รับจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

  -ได้ตรวจสอบพบว่า มีสมาชิกบางรายไม่ส่งเอกสารเงินกู้ประเภทต่างๆที่เป็นฉบับตัวจริงให้กับ

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ทําให้ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ จึงแนะนําให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตรวจสอบและติดตาม

เอกสารดังกล่าวให้ครบถ้วน และขอความร่วมมือสมาชิกให้ปฏิบัติ ตามระเบียบ เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 

 

 
 

 



 

 

 

 

   3.7  ด้านการลงทุน 

              การลงทุนซื้อหุ้น/พันธบัตรรัฐบาล และอื่นๆ ที่ดิน/อาคาร/อุปกรณ์ 
 

รายการ 
31 ธ.ค.60 

(บาท) 

31 ธ.ค.61 

(บาท) 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

(บาท) 

1. หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 

   แห่งประเทศไทย จํากดั   

840,500.00 850,500.00 10,000.00 

รวม 840,500.00 850,500.00 10,000.00 
 

             สรุปขอ้สังเกตที่ได้รับจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

   - ไม่มี  - 

 
 

        3.8  ด้านหนีส้ิน 

รายการ 
31 ธ.ค.60 

(บาท) 

31 ธ.ค.61 

(บาท) 

เพิ่มขึน้(ลดลง) 

(บาท) 

1.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรฯ 20,000.00 8,220,000.00 8,200,000.00 

2.สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด - 19,079,762.00 19,079,762.00 

3.สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการ 5,405,337.76 9,660,000.00 4,254,662.24 

4.สหกรณ์องคก์ารเภสัชกรรม จํากัด 7,460,000.00 5,840,000.00 (1,620,000.00) 

5 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้   จํากัด   19,166,666.00 14,166,662.00 (5,000,0004.00) 

6.ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จํากัด 41,779,900.00 45,392,300.00 3,612,400.00 

7.สหกรณ์การเกษตรหนองแซง   จํากัด   - 9,340,000.00 9,340,000.00 

8.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนง.การประปานครหลวง  จํากัด  - 9,700,000.00 9,700,000.00 

9. สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว. จก. 4,490,474.65 - (4,490,474.65) 

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

 สรุปขอ้สังเกตที่ได้รับจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

 -การตรวจสอบด้านหน้าสิน สหกรณ ์กูเ้งินจากสถาบันการเงินอื่นๆ เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 

28 พฤษภาคม 2561 ซึ่งไม่เกนิวงเงินเห็นชอบ  ในวงเงิน 150,000,000 บาท 

 

 

 

 

 



 

   3.9 ด้านทุน 

                ทุนเรือนหุ้น ทุนสํารองและทุนสะสมต่าง ๆ มียอดคงเหลือดังนี ้(ณ วันสิน้ปี) 
 

รายการ ตน้ปี เพิ่มระหว่างปี ลดลงระหว่างปี 
คงเหลอืสิ้นปี 

 (บาท) 

1.ทุนเรือนหุน้ 40,879,850.00 21,082,230.00 2,059,840.00 59,902,240.00 

2.ทุนสํารอง 1,222,647.99 762,442.11 - 1,985,090.10 

3.ทุนสวัสดกิาร 145,581.59 50,000.00 14,000.00 181,581.59 

4.ทุนสาธารณประโยชน์ 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 

 

 สรุปข้อสังเกตที่ได้รับจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

  -การส่งคา่หุ้นรายเดือนของสมาชิก ยังไม่เป็นไปตามระเบยีบหลักเกณฑ์ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จํากัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2560 และที่แกไ้ขเพิ่มเติมของรายได้รายเดือนของสมาชิก ควร

แจ้งให้เข้าใจระเบียบที่ปรับปรุงแกไ้ข และหักส่งหุ้นรายเดือนให้ถูกต้อง 

 จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

มท่ีิประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องพิจารณาอนุมัตงิบดุล 
 

นายบันเทิง บัวโฉม เรียนสมาชิกทุกทา่นการพิจารณาอนุมตัิงบดลุของสหกรณอ์อมทรัพย์พนักงาน 

ประธานกรรมการฯ ส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจํากัด รายละเอยีดตามเอกสารรายงานกิจการ หน้าที่ 40ถึงหน้าท่ี 58 

      ขอให้ทุกท่านตรวจสอบและขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้วยครับ  
 

มติท่ีประชุม  มีมตอินุมัติตามท่ีเสนอเปน็เอกฉันท์  
 
 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องพิจารณาอนุมัตจิัดสรรกําไรสุทธิ 
 

นายบันเทิง บัวโฉม สหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จํากดัการจดัสรรกําไรสุทธิ 

ประธานกรรมการฯ ประจําปี 2561 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

รายการ 
ปี 2561 

บาท % 

1. กําไรสุทธ ิ

2. ทนุสาํรองไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของกําไรสุทธิ 

3. บํารงุสันติบาตรสหกรณ์แห่งประเทศไทยรอ้ยละ 1 ของกําไรสุทธ ิแต่ไม่เกนิ 30,000 บาท 

4. เงินปนัผลรอ้ยละ 6.5 แห่งคา่หุ้นที่ชําระแล้วของสมาชิกแต่ละคน โดยคดิให้ ตามระยะเวลา    

5. เงนิเฉลี่ยคนืให้แก่สมาชิก 10 % (ตามส่วนธุรกิจ) 

6. เงนิโบนัสกรรมการและเจา้หน้าที่ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 

7. ทุนสาธารณประโยชน ์

8. ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชกิและครอบครัว 

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 

 

 

  

รายละเอียดตามตารางที่ใส่มา จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 
 

มติท่ีประชุม   มีมตอินุมัติตามท่ีเสนอเปน็เอกฉันท์ 

 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องพิจารณาอนุมัตแิผนงาน และงบประมาณรายจา่ย ประจําปี 2562 
  

นายบันเทิง บัวโฉม ประธานฯ เสนอว่า คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 16 ในการประชุมครัง้ที่ 13  

ประธานกรรมการฯ เมื่อวันที ่18 เมษายน 2562 ได้จัดทําแผนงานและงบประมาณประจําปี 2562 เพื่อให้ที่

 ประชุมใหญ่พจิารณา ดังนี้ 

 

  1. แผนงานบรหิารท่ัวไป  

   1.  หลักการและเหตุผล 

   เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี จํากัด 

   เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแผนงานที่กําหนด   และตามนโยบาย

   ของคณะกรรมการ จึงได้กําหนดแผนงานและงบประมาณในการบริหารงานไว้เพื่อเป็น

   แนวทางในการบรหิารให้บรรลุวัตถุประสงคแ์ละเปา้หมายต่อไป  

 

 



 

    

   2.  วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณใ์ห้เกดิประโยชน์ และมีประสิทธิภาพ 

     สูงสุด 

   2.  เพื่อดูแล และพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานโดยทั่วไปของสหกรณ์ ตลอดจนแก้ไข

        ปัญหาต่างๆ ของสหกรณ์ให้สอดคล้องกับสภาวะการเงินของประเทศ และ 

        สถานการณ์โลก โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม 

   3.  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในและภายนอกอาคารสํานักงาน ให้ สวยงามและ   

        ปลอดภัยทั้งต่อ ชีวติและทรัพย์สิน 

   4.  เพื่อติดตามประเมินผล รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ 

         และเจา้หน้าที่ทุกฝ่ายให้บรรลุวัตถุประสงค ์และเปา้หมายตามแผนงานที่กําหนดไว้ 
 

   3.  เปา้หมายและกจิกรรม 

   1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ  1  คร้ัง 

   2 .จัดให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการ คณะกรรมการเงินกู้ ตามภารกิจที่ได้รับ 

          มอบหมาย 

   3. ประชุมใหญ่สามัญ  1  คร้ัง 
 

   4.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอํานวยการ เจา้หน้าที่สหกรณ์ 
 

   5.  งบประมาณ/คา่ใช้จา่ย 

   งบประมาณตามรายละเอียดประกอบ 
 

  2.  บุคลากรของสหกรณ์ 

   2.1  อบรมเจา้หน้าที่สหกรณ์  อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

   2.2  อบรมผู้สอบกจิการสหกรณ์  อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

  3.  ด้านการดําเนินงานและการดําเนินธุรกจิ   

   3.1  ขยายรับสมาชิกเพิ่ม             250  คน 

   3.2  ให้สมาชิกถอืหุ้นเพิ่ม              10,000,000.00  บาท 

   3.3  รับเงินฝากออมทรัพย์          500,000.00   บาท 

   3.4  รับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ    5,000,000.00  บาท 

  4.  ด้านการลงทุนในทรัพย์สิน 

   4.1 หมวดครุภัณฑ์        250,000.00  บาท 

   4.2 หมวดที่ดินและอาคารสํานักงาน   8,000,000.00   บาท 

  5. ด้านการให้เงินกู้ 

   5.1 การให้เงินกู้แกส่มาชิก             30,000,000.00   บาท 
 



 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิน่สระบุรี จํากัด 

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจาํปี 2561 

ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 
 

รายการ 

ปี 2561 ขอตั้ง

งบประมาณ  

ปี 2562 

คําช้ีแจงประกอบ ประมาณการ รับจรงิ/จ่ายจรงิ 

 

รายรับ 

1. ดอกเบีย้เงินให้กู้แก่สมาชิก 

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 

 

 

ดอกเบีย้รับเงินกูจ้ากสมาชิก 

คาดว่ามีสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 

รายได้ค่าปรับผิดนัดชําระหนี้ 

 

ได้รับเงินปันผลตามหุน้ 

ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร/ค่าธรรมเนียม 

การถอนเงินฝาก 

 

 

 
 

เจ้าหน้าที่ 5 คน 

เป็นไปตาม พรบ.ประกันสังคม 

เป็นไปตาม พรบ.ประกันสังคม 

 

 

 

 
คา่ตอบแทนการประชุมกรรมการดําเนินการ 

ประจําเดือน 

คา่เบีย้เลีย้งพาหนะ กรรมการ/เจ้าหน้าที่ 

ที่ไปปฏิบัติงานสหกรณ์ 

คา่ตอบแทนผู้ทําหน้าที่หักเงินส่งชําระหนี้ 

สหกรณ์  ,  ผู้ ช่ วย เหลืองานสหกรณ์ ,ผู้

ตรวจสอบกิจการ  ผู้จัดการและผู้สอบบัญชี

ภาคเอกชน 

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาและวันหยุด

กรณีที่จําเป็นเร่งด่วน 

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  คา่เบีย้ประชุม 

   2.2  ค่าเบีย้เลีย้งพาหนะ 

   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 

 



 

       รายการ 

ปี 2561 ขอตั้ง

งบประมาณ  

ปี 2562 

คําช้ีแจงประกอบ ประมาณการ รับจรงิ/จ่ายจรงิ 

 

3. หมวดดอกเบีย้จ่าย 

  3.1  ดอกเบีย้จ่ายเงนิกู้ 

 

 

  3.2 ดอกเบีย้จ่ายเงนิรับฝาก 

 

 

 

3,000,000.00 

 

 

1,000,000.00 

 

 

 

4,072,712.89 

 

 

878,284.97 

 

 

 

5,500,000.00 

 

 

1,500,000.00 

 

 

 

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

และสหกรณ์อื่น 

(ขอผันแปรตามขนาดการลงทุนของสหกรณ์) 

ดอกเบีย้ใหผู้้ที่นําเงินมาฝากกับสหกรณ์ 

(ขอผันแปรตามขนาดการรับฝากเงินจากสมาชิก

และสหกรณ์อื่น) 

 

 

 

 

คา่กระดาษ ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ์ต่างๆ 

จัดอุปกรณ์และวัสดุสํานักงาน ค่าเครื่องดื่ม 

กาแฟ โอวัลติน น้ํายาทําความสะอาด ฯลฯ 

 

 

 

 
คา่ใช้จ่ายทางบัญชี 

 

คา่ใช้จ่ายทางบัญชี 

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

 

4. หมวดคา่วัสดุ 

  4.1  ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ใ ช้ไป 

  4.2 ค่าวัสดุสํานักงานและวัสดุ 

       สิน้เปลืองใช้ไป 

 

 

- 

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  ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สํานักงาน 

   5.2  คา่เสื่อมราคาอาคารสํานักงาน 

 

 

70,000.00 

 

- 

 

 

94,757.16 

 

- 

 

 

100,000.00 

 

150,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน 70,000.00 94,757.16 250,000.00 

 

6. หมวดค่าใช้สอย 

 6.1  คา่รับรอง 

 6.2 ค่าใช้จ่ายในการติดตาหนี/้ดําเนนิคดี 

 

 

 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 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีลูกหนี้ที่ ผิดนัด

ชําระ เช่น ค่าพยานไปขึ้นศาล ค่าธรรมเนียม

ศาล เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์และอื่นๆ ที่

จําเป็น 

ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดทําเอกสาร ค่าของ

สมนาคุณ ของรางวัล ค่าตอบแทนสมาชิก

ที่มาประชุม ฯลฯ ที่ใช้ในการประชุมใหญ่ 

ค่าของว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารในการ

ประชุม 

 



 

 

 

รายการ 

ปี 2561 ขอตั้ง

งบประมาณ  

ปี 2562 

คําช้ีแจงประกอบ ประมาณการ รับจรงิ/จ่ายจรงิ 

 

 6.5  คา่ธรรมเนียมจ่าย 

 

 6.6 คา่ถ่ายเอกสาร 

 6.7 คา่พัฒนาเว็บไซต์ 

 6.8 คา่พมิพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ 

 6.9 โครงการศึกษาดูงาน 

 6.10 ค่าภาษี 

 6.11 ค่าน้ํามันเชือ้เพลิงและวัสดุหล่อลื่น 

 

 6.12 คา่จ้างเหมาบริการ 

 6.13 คา่สาธารณูปโภค 

 

 6.14 คา่โทรศัพท์ 

 

 6.15 คา่ไปรษณีย์ 

 

 6.16 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและอบรม   

        เรื่องโปรแกรม 

 6.17 คา่ดูแลโปรแกรมระบบบัญชี 

 6.18 ค่าเข้ารับการอบรม 

 

 6.19 คา่จัดกจิกรรมต่าง ๆ 

 6.20 ค่าเขียนแบบอาคารสํานักงาน  

 

 

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 

 

คา่โอนเงินชําระหนีเ้งินกู ้และค่าธรรมเนียม

ต่างๆ 

คา่ถ่ายเอกสารในกจิการสหกรณ์ 

คา่ใช้จ่ายในการดูแลระบบเว็บไซต์ 

คา่จัดทําเอกสารประชาสัมพันธส์หกรณ์ 

คา่โครงการศึกษาดูงาน 

คา่ภาษีรถยนต์ของสหกรณ์ 

คา่น้ํามันรถในการเดินทางไปปฏิบัตหิน้าที่

งานสหกรณ์ 

คา่จ้างเหมาผูป้ฏิบัติงานสหกรณ์ 

คา่สาธารณูปโภคของสหกรณ์ ได้แก่ ค่า

ไฟฟา้ ค่าน้ําประปา 

คา่ใช้บริการโทรศัพท์สํานักงาน ,

โทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าอินเตอรเ์น็ต 

คา่ดวงตราไปรษณีย ์และค่าธรรมเนียมการ

ส่งจดหมาย/เอกสาร 

 

 

 

คา่ใช้จ่ายกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่ไป

ประชุม/อบรม/สัมมนา 

 

 

 

 

 

 
คา่บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์/

เครื่องพิมพ์ ฯลฯ 

คา่ซ่อมแซมบํารุงรักษารถยนต์และคา่ใช้จ่าย

อื่นๆ เกี่ยวกับรถยนต์ 

คา่เบีย้ประกันภัยรถยนต์ของสหกรณ์ 

 

 

รวมหมวดค่าใช้สอย 1,086,600.00 952,553.35 1,282,000.00 

 
7. หมวดคา่ใช้จ่ายรายการอื่นๆ 

 7.1  คา่ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

 7.2 คา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ 

 7.3 คา่เบีย้ประกันภัยรถยนต์ 

 

 

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 

 

 
 



 

 

รายการ 

ปี 2561 ขอตั้ง

งบประมาณ  

ปี 2562 

คําช้ีแจงประกอบ ประมาณการ รับจรงิ/จ่ายจรงิ 

  7.4 คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

 

  7.5 คา่เช่าสํานักงานสหกรณ์ 

  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 

คา่เช่าสํานักงานสหกรณ์ 

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 

คา่ครุภัณฑ์สํานักงาน 

- เคาท์เตอร์ 1 ชุด 

- ตู้ทําน้ําเย็นน้ําร้อน 

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 

- โต๊ะทํางาน 

- เก้าอี้ชุด 

- ช้ันวางเอกสาร 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 

- เครื่องสํารองไฟ 

- เครื่องปริ๊นเตอร์ Pass Book 

- เครื่องปริ๊นเตอร์เลเซอร ์

- กล้องถา่ยรูปดิจิตอล 

- โทรทัศน์ ขนาด 5.5 นิว้ 

 

 
 

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 

ซื้ อ ที่ ดิ น แ ล ะ ค่ า ก่ อ ส ร้ า ง อ า ค า ร

สํานักงานสหกรณ์ 

 

- 

 

- 

 

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   มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2562 



 

 

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องเห็นชอบการกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกัน   ประจําปี 

                                   สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 
  

นายสมศักดิ์  มั่งมี     การกําหนดวงเงินกูย้ืมหรอืวงเงินค้ําประกัน กรณีสหกรณม์ีความจําเป็นต้องกูย้ืม 

จพง.ส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส     จากสถาบันการเงิน หรือสหกรณ์อื่นเพื่อนํามาใช้เป็นทุนหมุนเวียนของ 

      สหกรณ ์ สามารถดําเนินการได้ตามข้อบังคับของสหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานส่วน 

     ท้องถิ่นสระบุรี จํากัด  ข้อ 18   “ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ํา 

     ประกันสําหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน  วงเงินซึ่ง  

      กําหนดดังว่านีต้้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์” 

   ในคราวที่ประชุมใหญส่ามัญประจําปี 2560 เมื่อวันที ่ 28 พฤษภาคม 2561 

    ที่ประชุมใหญ่ฯ ได้อนุมัติใหส้หกรณฯ์ กําหนดวงเงินกูย้ืมหรอืค้ําประกัน ประจําปีไว้ 

     จํานวน 150,000,000.00 บาท (หนึง่รอ้ยห้าสิบล้านบาท) เนื่องจากปริมาณธุรกิจ 

     ของสหกรณฯ์ เพิ่มขึน้   โดยเฉพาะด้านเงินให้กู้แก่สมาชกิ     จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ 

     พิจารณา 
 

มติท่ีประชุม            มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกําหนดวงเงนิกู้ยืมหรอืค้ําประกัน ประจาํปีสิ้นสุด   

                           31 ธันวาคม  2562  จาํนวน  150,000,000.00 (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) 

 

ระเบียบวาระที่  9 เรื่องพิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 17 
 

นายสมศักดิ์  มั่งมี  ตามข้อบังคับ ข้อ 72   กําหนดว่าให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่น  

จพง.ส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส สระบุรี จํากัด ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการดําเนินการ 

         อื่นอีก 12 คน ซึ่ งที่ประชุมใหญ่ เลือกตั้ งจากสมาชิกให้กรรมการดํา เนินการ 

     เลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการ 1 คนหรือหลายคน 

     เลขานุการ 1 คน  และ/หรือเหรัญญิก 1 คน นอกนั้นเป็นกรรมการและปิดประกาศ 

     ให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สํานักงานสหกรณ์” 

                         บัดนี ้ คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที ่ 16  ซึ่งมีจํานวน 13 คน จะครบ 

     วาระจํานวน 6 คน คงอยูใ่นวาระจํานวน 7 คน ดงันี ้
 

1.คณะกรรมการดําเนนิการที่คงอยูใ่นตําแหน่งตอ่ไป   

              โดยไม่ตอ้งเลือกตั้งใหม่  มีจํานวน 7 คน ดังนี ้

       1. นายบันเทงิ   บัวโฉม  ประธานกรรมการ   วาระที่ 1  ปีที ่1 

       2. นายสุขสันต์     สุขสม  เลขานุการ  วาระที่ 2  ปีที ่1 

       3. นางกฤษณา   พรพมิล กรรมการ  วาระที่ 2  ปีที ่1 

     4. นางสาวศิรัญญา   ภาษี กรรมการ  วาระที่ 2  ปีที ่1 

 



 

 

       5. นายขวัญชยั    รุง่ทวีอนนัต์  กรรมการ วาระที่ 1  ปีที ่1 

      6. นายอาลักษณ์  รอดย่านน้าํ  กรรมการ วาระที่ 1  ปีที ่1 

       7. ว่าที่ร้อยตรจีารุวทิย ์ สาระเดโช  กรรมการ วาระที่ 1  ปีที ่1 
 

2.คณะกรรมการดําเนินการที่ครบวาระการดํารงตําแหน่งจํานวน 6 คน ดังนี้ 

     2.1 ครบวาระที่ 2 ต้องเว้นวรรค 1 ปี (ไม่สามารถเลือกตั้งเข้ามาได้) ประกอบด้วย 

   1. นายศดิศ   ฟ้าบรรเจดิ  กรรมการ 

   2. นายบุญส่ง  ยอดแกว้  กรรมการ 
 

      2.2 ครบวาระที่ 1 สามารถเลอืกตั้งเข้ามาดาํรงตาํแหนง่ใหม่ได ้ประกอบด้วย 

    1. นายสุชาต ิ  เขตเมืองปัก  รองประธานกรรมการ 

    2. นางสาวส่องแสง   สําอางคอ์ินทร ์  รองประธานกรรมการ 

    3. พ.อ.อ.มณฑป   บุญธรรม  กรรมการ 

    4. น.ต.คมกฤช    คัมภีระ   กรรมการ 

   จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสหกรณ์ที่ท่านเห็นสมควรเพื่อเลือกตั้งเข้า 

   มาทําหน้าที่กรรมการดําเนินการ จํานวน 6 คน   โดยการเสนอชื่อสมาชิกเพื่อเลือกตั้ง

   เป็นกรรมการดําเนินการ จะต้องมีสมาชิกในที่ประชุมใหญ่รับรองไม่น้อยกว่า 2 คนและ  

     ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งนี ้จึงจะมีสิทธิได้รับการเลือกตั้ง 
 

ท่ีประชุมเสนอ  1. นายสุชาต ิ  เขตเมืองปัก   

   2. นางสาวส่องแสง   สําอางคอ์ินทร ์   

   3. พ.อ.อ.มณฑป   บุญธรรม   

   4. น.ต.คมกฤช    คัมภีระ    

   5. นายวัฒนกูล  เจริญสุข   

   6. นายสมชาย  ตามการ    
 

นายบันเทิง  บัวโฉม     สมาชิกท่านใดจะเสนอเพิ่มเตมิอกีหรอืไม่ครับ ถา้ไม่มีผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 

ประธานกรรมการฯ     
  

มติท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตัง้คณะกรรมการดําเนนิการ ชดุท่ี 17 (เพิ่มเติม) ดังนี ้

   1. นายสชุาต ิ  เขตเมืองปัก  เป็น  กรรมการ 

   2. นางสาวส่องแสง   สําอางค์อินทร ์  เป็น   กรรมการ 

    3. พ.อ.อ.มณฑป   บุญธรรม  เป็น   กรรมการ 

   4. น.ต.คมกฤช   คัมภีระ   เป็น   กรรมการ 

   5. นายวัฒนกูล  เจรญิสุข  เป็น   กรรมการ 

   6. นายสมชาย  ตามการ  เป็น   กรรมการ 



 

 

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการและพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน 

      ประจําปี 2562 
 

พ.อ.อ.ดร.ประพัฒน์พงษ ์ พรพิมล   ตามข้อบังคับของสหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จํากดั   

ผู้จัดการ              ขอ้ 71 (2)(5)และขอ้ 102 กําหนดไว้ว่าการเลอืกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ ่

     เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ มีความรู้และความสามารถในด้าน 

   ธุรการ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกจิหรือการสหกรณ ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ  

   สหกรณเ์ป็นการประจําป ี จํานวนไม่เกนิสองคนทีป่ระชุมใหญ่จะเลือกตัง้กรรมการ  

   ดําเนินการหรือผู้ซึ่งดํารงตาํแหน่งหน้าที่ประจาํในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้      

   ข้อบังคับข้อ 102 กําหนดไว้วา่การดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบกจิการ  ผู้ตรวจสอบอยู่ใน  

   ตําแหนง่ได้  ได้มีกําหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ ์ ถา้เมื่อกําหนดเวลาแล้วยังไมม่ี   

   การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบกจิการคนเดิมปฏิบัติหน้าทีไ่ป  

   พลางกอ่น ผูต้รวจสอบกิจการซึ่งออกไปนัน้ อาจได้รับเลือกตั้งซ้ําอีกได ้ จึงขอให้ที่  

   ประชุมใหญ่เสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการของ 

    สหกรณ ์
 

ท่ีประชุมเสนอ  1. นางกนกรัตน์       จิว๋แหยม   เป็น ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

     2.นางสมสุข      ฐานะวร เป็น ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 

   และคา่ตอบแทน จาํนวน 40,000 บาท ต่อป ีตามเดมิเหมอืนปีที่แล้ว 
 

มติท่ีประชุม      มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนางกนกรัตน์ จิ๋วแหยม  และ นางสมสุข ฐานะวร เป็น  

                                 ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 

                                เป็นจํานวนเงิน 40,000 บาท/ป ี 

 
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสหกรณ์ 
  

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ฯ  พ.ศ. 2554 หมวด 12 การแก้ไข เพิ่มเติมข้อบังคับ ข้อ 106  

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 16  เสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฉบับเดิม โดยเปลี่ยนมาใช้ข้อบังคับฉบับใหม่

ตามร่างของกรมส่งเสริมสหกรณ์  ให้ถือใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน  โดยให้

ยกเลิกข้อบังคับเดิมเสียทั้งหมดคอื 

1. ข้อบังคับสหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จํากัด พ.ศ. 2554  

2. ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จํากัด พ.ศ. 2554 

แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

3. ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จํากัด พ.ศ. 2554  

แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 

 



 

 

4. ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จํากัด พ.ศ. 2554 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเพื่อให้

สอดคล้องกับระเบยีบนายทะเบียนสหกรณ์ที่กําหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับสหกรณ์  จึงเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561 เพื่อพิจารณา 
 

มติท่ีประชุม             มีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับโดยเปลีย่นมาใชข้้อบังคับ 

                          ฉบับใหม่ตามร่างของกรมส่งเสรมิสหกรณ์   ให้ถือใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันท่ี 

                          นายทะเบยีนรับจดทะเบียนโดยให้ยกเลกิข้อบังคบัเดมิเสยีทั้งหมด 
 

ระเบียบวาระที่ 12   เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีประจําปีและ 

     กําหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 
 

พ.อ.อ.ดร.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล แจ้งว่า ด้วยกรม ตรวจบัญชสีหกรณ ์ ได้ทําการปรบัปรุงระบบการตรวจสอบ 

ผู้จัดการ โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อกระจายงานด้านการสอบบัญชีสําหรับสหกรณข์นาดใหญ่ทีม่ีฐานะ 

   การเงินมั่นคง  มีทนุของสหกรณต์ั้งแต่ 50 ล้านบาทขึน้ไป  และมีระบบการบริหารที่ดีทีใ่ห้ 

   ผู้สอบบัญชสีหกรณภ์าคเอกชนเข้ามาตรวจสอบบัญชปีระจาํปี  โดยอยูภ่ายใต้การกํากบั 

   ดูแลของกรมตรวจสอบบญัชสีหกรณ ์  และตอ้งผ่านการอบรมหลักสูตรการสอบบญัชี 

   สหกรณ ์นัน้  

                                            จงึเรยีนเสนอที่ประชุมใหญ่ฯ  พิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชีประจําปี และ 

   กําหนดคา่ธรรมเนียมการสอบบัญช ีโดยลงคะแนนเสยีงด้วยวิธียกมือ ดังนี้ 

1. บรษิัท ทีดับบลิวซี แมเนจเม้นท์ จํากัด  โดยนายกฤติเดช จรุสมัญญา เลขทะเบียน

ผู้สอบบัญชรีับอนุญาต 4554  คา่ธรรมเนียมการสอบบัญชี 50,000.00 บาท  

(ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

2. นางวรพนิดา   สาระศร ี ผู้ชํานาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์  ค่าธรรมเนียมการ

สอบบัญชี60,000.00  บาท (หกหมื่นบาทถว้น) 
 

มติท่ีประชุม         ท่ีประชุมมีมตเิลือกบริษัท ทีดับบลิวซ ีแมเนจเม้นท์ จํากัด  โดยนายกฤติเดช 

   จรุสมัญญา   เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ สําหรับปีทางบัญชีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 

       2562  และกําหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี   จํานวนเงิน  50,000.00 

     บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 

 

 

 

 

 



 

 

ระเบียบวาระที่ 13   เรื่องพิจารณาซื้อที่ดนิและสร้างอาคารสํานักงานสหกรณ์ 
 

พ.อ.อ.ดร.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล  สหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จํากัด   จดทะเบยีนสหกรณ ์

ผู้จัดการ  ปี 2546 และดําเนนิงานมาจนถงึปัจจุบัน ก็ประมาณ 16 ปี ซึ่งถอืวา่สหกรณฯ์ มีความ  

  มั่นคงและเขม้แข็งในหลากหลายดา้น  มีปรมิาณธุรกิจและภาระงานเพิ่มมากขึ้น  แต่ยงั 

  ไมม่สีถานที่ทํางานเป็นสดัสวนในการให้บริการแก่สมาชิกทีม่าตดิต่อหรือใช้บริการ 

  สถานที่ปัจจุบันสหกรณฯ์  เช่าอาคารตึกพาณิชย ์ 3 ช้ัน  คา่เช่าเดือนละ 12,000 บาท  

  สถานที่คับแคบไม่เป็นสัดส่วน  ที่จอดรถก็ไมส่ะดวก  ห้องประชุมก็คับแคบ  ไม่มีหอ้ง 

  เก็บเอกสารและอุปกรณต์า่งๆ  จงึมีความจําเป็นและสมควรที่จะต้องมีสํานักงานเป็น 

   ของตนเองในพืน้ทีไ่ม่หา่งไกลจากตัวเมืองสระบุรี    เพื่อใหส้มาชิกยังคงใช้บริการได้ 

   อย่างสะดวก  คณะกรรมการดําเนินการจงึได้มีการประชุม  และจดัหาซื้อที่ดนิเพื่อสรา้ง 

   สํานักงานสหกรณฯ์   โดยที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที ่16 คร้ังที่9/2561 

    เมือ่วันที่ 10  มกราคม 2562  ไดม้ีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ซื้อที่ดนิของนายปราย์พริัชญ์ 

   ขําเมืองน้อย โฉนดทีด่ิน เลขที ่23714 ตั้งอยู่ตาํบลปากเพรยีว(นาโฉง)  อําเภอเมือง 

   จังหวัดสระบุรี  เป็นที่ดนิพรอ้มสิ่งปลูกสร้าง  เนือ้ที่ 1 ไร ่3 งาน 83 ตารางวา 

    ราคาทีด่ินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง  5,500,000.00 บาท (หา้ลา้นห้าแสนบาทถว้น) โดยได้ 

     เสนอแผนงบประมาณการซื้อที่ดิน และสรา้งสาํนักงานสหกรณ ์จํานวน 2,500,000.00 

   บาท(สองล้านหา้แสนบาทถว้น) รวมเป็นเงนิซื้อทีด่ินและสรา้งสาํนักงานสหกรณ์ฯ 

     จาํนวน 8,000,000.00 บาท (แปดลา้นบาทถ้วน) 
 

มติท่ีประชุม       ท่ีประชุมมีมติซื้อที่ดนิของ นายปราย์พิรัชญ์  ขําเมืองน้อย โฉนดที่ดนิ  เลขที่ 

    23714 เนื้อท่ี 1 ไร่ 3 งาน 83 ตารางวา  ราคาท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 

    5,500,000.00 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)  และงบประมาณการซ้ือท่ีดิน 

      และสร้างสาํนักงานสหกรณ์  จํานวน 8,000,000.00 บาท (แปดล้านบาทถว้น)   

 

 

ปิดการประชุม   16.30  น. 
 

    

       (ลงชื่อ)                บันเทงิ   บัวโฉม         ประธานในที่ประชุม 

                                              ( นายบนัเทงิ     บัวโฉม ) 

                                                               ประธานกรรมการ 
 

                                                      (ลงชื่อ)       สุขสนัต ์ สุขสม           เลขานุการ 

                  ( นายสุขสันต ์   สุขสม  ) 
                                 

                                                      (ลงชื่อ)  จุฑามาศ  อาสนพรรณ            ผู้บันทึกการประชุม 

          ( นางสาวจุฑามาศ  อาสนพรรณ)  



 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 

เรื่อง  รับทราบผลการดําเนนิการ  

ประจําปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         ระเบียบวาระที่  3          เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินการ ประจําปี 2562 

 
 
 

เรียน สมาชิกทุกท่าน 

 ขอรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีบัญชี 2562 เป็นปีท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

ส่วนท้องถิ่นสระบุรี จํากัด ได้พัฒนาตัวเองท้ังในด้านของการให้บริการแก่สมาชิก การติดต่อธุรกิจกับ

สหกรณ์อื่นความสําเร็จของสหกรณ์ท่ีได้รับ เห็นได้จากประสิทธิภาพการบริหาร ให้เกิดรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น 

ประสิทธิภาพในการทํากําไรสูงกว่าปีก่อน ผลการดําเนินงานในภาพรวมตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง 

31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนินงานประจําปี 2562 มีดังนี ้

 

1. สมาชิกภาพ 

จํานวนสมาชิก เมือ่สิน้ปี 2561 มีสมาชิกคงเหลือ  จํานวน      1,059 ราย 

บวก สมาชิก สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างป ี2562  จํานวน         477 ราย 

ลบ ออกจากการเป็นสมาชิกระหว่างป ี2562 จํานวน           80 ราย  

คงเหลือสมาชิก ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562   จํานวน       1,456 ราย 

 

2. ทุนเรอืนหุ้น 

 ณ. 31 ธนัวาคม 2561  สมาชิกถอืหุ้นสหกรณเ์ป็นเงิน 59,902,240.00 บาท และคงเหลือทุนเรือนหุ้น ณ 

วันที่  31 ธันวาคม 2562 จํานวน 114,618,470.00 บาท  

 

3. เงนิรับฝาก 

 ปี 2562  อัตราดอกเบีย้เงนิฝาก ในอัตราดอกเบีย้เงินรับฝากออมทรัพย ์ รอ้ยละ 4 ตอ่ปี อัตราดอกเบีย้

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ รอ้ยละ 4.5 ต่อป ีสหกรณม์ีเงนิรับฝาก 2 ประเภท คอืเงินรับฝากออมทรัพย์และเงนิ

ฝากออมทรัพย์พิเศษ ณ. 31 ธันวาคม 2562  รวมทัง้สิน้ จาํนวน  52,894,405.75  บาท  
 

4. เงินให้กู้แก่สมาชิก 

 สหกรณใ์ห้เงินกู้แกส่มาชิก  3 ประเภท  คอื  

1. เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  จํานวน      11,168,967.89     บาท 

2. เงินกูส้ามัญ   จํานวน   165,172,698.36     บาท 

3. เงินกู้พิเศษ   จํานวน   135,954,236.16     บาท 

 



 

5. เงนิกู้ยืม 

 ในระหว่างปี 2562 เงินกู้ระยะสั้น สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิ โรฒ จํากัด  จํานวน 

2,500,000.00 บาท  กู้เงินระยะยาว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํานวน 17,820,000.00 

บาท  สหกรณอ์อมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด 7,620,000.00 บาท สหกรณอ์อมทรัพย์องค์การ

เภสัชกรรม จํากัด 4,220,000.00 บาท  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด  9,166,658.00  บาท ชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด  39,004,700.00 บาท  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานคร

หลวง  จํากัด  8,500,000.00  บาท  สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด  42,160,118.00  บาท  

สหกรณก์ารเกษตรหนองแซง จํากัด  7,360,000.00  บาท 

 

6. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 ในปีบัญชี 2562   สหกรณ์มีรายได้จากดอกเบี้ยรับ   และผลตอบแทนจากการลงทุน 19,794,344.73  

บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  50,100.00 บาท  รายได้ค่าปรับ 8,706.00 บาท รายได้อื่น  1,586.30  บาท    

ดอกเบี้ยรับตามคําพิพากษา  24,480.59 บาท   รายได้ค่าธรรมเนียมถอนเงินรับฝากออมทรัพย์  16,700.00  

บาท  รายได้ค่าธรรมเนียมเงินกู้  520,806.96 บาท  และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน 7,060,713.02  บาท 

คา่ใช้จา่ยในดําเนินงาน  2,681,362.29  บาท  ซึ่งคา่ใช้จา่ยเป็นไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ

และหนี้สงสัยจะสูญ  5,081.88 บาท   เมื่อนําค่าใช้จ่ายหักออกจากรายการได้แล้วสหกรณ์ฯ  มีกําไรสุทธิ 

10,669,567.39  บาท 

 

7. จํานวนคณะกรรมการดําเนนิการฯ ในปี 2562  มีคณะกรรมการดําเนนิการ ฯ  13 คน 

8. ระยะเวลาดาํเนนิการ ในปี 2562 มีระยะเวลา ดําเนนิงาน 12 เดือน 

 

 จึงเรยีนมาในท่ีประชุมใหญใ่ห้สมาชิกรับทราบ 

มติท่ีประชุม   

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

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

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

 
 
 
 
 



 

แผนภูมิแสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน 
 
 

 
 
 

 
อัตราส่วน สินทรัพย์  หนี้สิน และทุน 
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ระเบียบวาระท่ี  4 

เรื่อง  รับทราบรายงานของ 

ผู้ตรวจกิจการ ประจําปี 2562 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

         ระเบียบวาระท่ี  4             เรื่อง   รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกจิการ 

                                                      ประจําปี 2562 

   
  

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 
 

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 ที่เปลี่ ยนแปลง ให้มีความถูกต้อง 
รอบคอบ เป็นธรรม 
 

3.3 ด้านบัญชี 
- สหกรณ์ฯ  ยังจัดท าบัญชีด้วยระบบมือบางส่วน  เนื่องจากโปรแกรมระบบบัญชี 

คอมพิวเตอร์ได้น ามาใช้กลางปี 2561  ส าหรับปี 2562  ทางเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ใช้โปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกบัญชีในระบบครบถ้วนแล้ว  เพ่ือความรวดเร็ว 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 
 สหกรณม์ี 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) 

 

 
สรุปข้อสังเกตทีได้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
- มี สมาชิกสหกรณ์ ฝากเงินฝากประเภทต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมาก บางรายไม่มีการปรับสมุดคู่ 

ฝาก    เนื่องจากเป็นการโอนฝาก 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  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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 เป็นไปตามมติที ่

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 

 
      
 
 
 
 
  



 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  5 

เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุล  

ประจําปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

         ระเบียบวาระที่  5             เรื่อง   พจิารณาอนุมัติงบดุล ประจําปี 2562 

  
 
 
 
 

มติท่ีประชุม

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  6 

เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรกาํไรสุทธิ 

ประจําปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

         ระเบียบวาระที่  6             เรื่อง   พจิารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ 

                                                      ประจําปี 2562 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิน่สระบุรี จํากัด 

การจัดสรรกําไรสุทธ ิประจําปี 2562 
 

รายการ 
ปี 2562 

บาท % 

 

1. กําไรสุทธ ิ

2. ทุนสํารองไมน่้อยกว่าร้อยละ 10 ของกําไรสุทธ ิ

3. บํารุงสันติบาตรสหกรณ์แหง่ประเทศไทยร้อยละ 1 ของกําไรสุทธ ิแต่ไม่เกิน 30,000 บาท 

4. เงินปันผลร้อยละ 7  แห่งค่าหุ้นที่ชําระแลว้ของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดให้ตามระยะเวลา 

5. เงนิเฉลี่ยคืนใหแ้ก่สมาชิก 13 % (ตามสว่นธุรกิจ) 

6. ทุนสวสัดิการหรือการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชกิและครอบครวั 

7. ทุนสาธารณประโยชน ์

8. ทุนสวสัดิการเพื่อชว่ยเหลอืผูค้้ําประกัน 

9. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าท่ีไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธ ิ

 

10,643,668.76 

    1,379,967.32 

30,000.00 

5,206,712.57 

2,426,988.87 

150,000.00 

100,000.00 

400,000.00 

950,000.00 

 

100.00 

12.97 

0.28 

48.92 

22.80 

1.41 

0.94 

3.76 

8.93 

 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัต ิ

 

มติท่ีประชุม

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

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

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

. 

 



 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  7 

เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงาน และ

งบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

         ระเบียบวาระที่  7             เรื่อง   พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ 

                                                         รายรับ-รายจ่าย ประจาํปี 2563 

 
ประธานฯ เสนอว่า คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 17 ครั้งที่  13/2562  เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ์  2563 ได้

จัดทําแผนงานและงบประมาณประจําปี 2563 เพื่อให้ที่ประชุมใหญพ่ิจารณา ดังนี้ 

1. แผนงานบริหารท่ัวไป  

  1.  หลกัการและเหตุผล 

  เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานทอ้งถิ่นจังหวัดสระบุรี จํากัด เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแผนงานที่กําหนด และตามนโยบายของคณะกรรมการ จึงได้กําหนดแผนงานและ

งบประมาณในการบรหิารงานไว้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารให้บรรลวุัตถุประสงค์และเป้าหมายต่อไป 

  2.  วัตถุประสงค ์

       1.  เพื่อบริหารจัดการทางการเงินของสหกรณใ์ห้เกดิประโยชน์ และมีประสิทธภิาพสูงสดุ 

       2. เพื่อดูแล และพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานโดยทัว่ไปของสหกรณ ์   ตลอดจนแกไ้ขปัญหา

ต่างๆ ของสหกรณใ์ห้สอดคล้องกับสภาวะการเงินของประเทศ และสถานการณ์โลก โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสมาชิก

โดยรวม 

   3.  เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน ์  ภายในและภายนอกอาคารสํานักงาน  ให้สวยงามและปลอดภัย

ทัง้ตอ่ชีวิตและทรัพย์สิน 

   4. เพื่อตดิตามประเมินผลรวมทัง้ส่งเสริมสนับสนุนการดําเนนิงานของคณะกรรมการ และ

เจ้าหน้าท่ีทุกฝา่ยให้บรรลุวัตถปุระสงค์ และเป้าหมายตามแผนงานที่กําหนดไว ้

  3.  เป้าหมายและกิจกรรม 

   1. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดอืนละ  1  ครั้ง 

   2 .จัดให้มกีารประชุมคณะอนกุรรมการ คณะกรรมการเงินกู ้ตามภารกิจที่ไดร้ับมอบหมาย 

   3. ประชุมใหญส่ามัญ  1  ครั้ง 

  4.  ผูร้ับผดิชอบโครงการ 

   คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอํานวยการ เจ้าหนา้ท่ีสหกรณ์ 

  5.  งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

   งบประมาณตามรายละเอยีดประกอบ 

 

 

 



 

2.  บุคลากรของสหกรณ์ 

  2.1  อบรมเจ้าหน้าท่ีสหกรณ ์  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

  2.2  อบรมผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

3.  ด้านการดําเนินงานและการดําเนินธุรกจิ   

  3.1  รับสมาชกิเพ่ิม             400  คน 

  3.2  ให้สมาชกิถือหุน้เพิ่ม              10,000,000.00  บาท 

  3.3  รับเงินฝากออมทรัพย ์        1,000,000.00   บาท 

  3.4  รับเงินฝากออมทรัพย์พเิศษ    5,000,000.00  บาท 

 

4.  ด้านการลงทุนในทรัพย์สนิ 

  4.1 หมวดครุภณัฑ ์        500,000.00  บาท 

  4.2 ศาลพระภูม ิ                         100,000.00  บาท 

  4.3 โรงจอดรถ                      ** รอตัวเลข  บาท 

  4.4 ถนนบริเวณสํานกังานสหกรณ ์                   ** รอตวัเลข  บาท 

 

5. ด้านการให้เงินกู ้

  5.1 การให้เงนิกูแ้กส่มาชิก             50,000,000.00    บาท 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                     

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิน่สระบุรี จํากัด 

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจาํปี 2562 

          ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 

 

รายการ 

ปี 2562 ขอตั้ง

งบประมาณ  

ปี 2563 

คําช้ีแจงประกอบ ประมาณการ รับจรงิ/จ่ายจรงิ 

 

รายรับ 

1. ดอกเบีย้เงินให้กู้แก่สมาชิก 

2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

3. รายได้ค่าปรับ 

4. รายได้ค่าติดตามทวงถาม 

5. ผลตอบแทนจากการลงทุน 

6. รายได้อื่นๆ 

 

7. รายได้ค่าธรรมเนียมเงินกู้ 

 

 

20,625,000.00 

35,000.00 

25,000.00 

10,000.00 

50,000.00 

100,000.00 

 

- 

 

 

19,719,463.20 

50,100.00 

8,706.00 

- 

45,076.50 

72,806.96 

 

520,806.96 

 

 

22,500,000.00 

40,000.00 

10,000.00 

10,000.00 

50,000.00 

100,000.00 

 

850,000.00 

 

 

ดอกเบีย้รับเงนิกูจ้ากสมาชิก 

คาดว่ามีสมาชิกเขา้ใหม่ระหว่างปี 

รายได้ค่าปรับผิดนัดชําระหนี้ 

 

ได้รับเงินปันผลตามหุน้ จาก ชสอ. 

ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร/ค่าธรรมเนียม 

การถอนเงินฝาก 

คา่ธรรมเนียมเงินกู ้1% 

 

 

 
 

เจ้าหน้าที่ 5 คน 

เป็นไปตาม พรบ.ประกันสงัคม 

เป็นไปตาม พรบ.ประกันสงัคม 

 

 

 

 
คา่ตอบแทนการประชุมกรรมการ

ดําเนินการประจําเดือน 

คา่เบีย้เลีย้งพาหนะ กรรมการ/เจ้าหน้าที่ 

ที่ไปปฏิบัติงานสหกรณ ์

คา่ตอบแทนผู้ทําหน้าที่หักเงินส่งชําระหนี้ 

สหกรณ์ , ผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์,ผู้

ตรวจสอบกจิการ  ผู้จัดการและผู้สอบ

บัญชีภาคเอกชน 

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาและ

วันหยุดกรณีที่จําเป็นเร่งด่วน 

รวมรายรับ 20,845,000.00 14,262,813.95 23,560,000.00 

 

รายจ่าย 

1. หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง 

  1.1  เงนิเดอืน 

  1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

  1.3 กองทุนเงินทดแทน 

 

 

 

997,000.00 

50,000.00 

2,000.00 

 

 

 

 

   1,023,636.00 

41,357.00 

1,127.16 

 

 

 

   1,098,000.00 

50,000.00 

2,000.00 

 

รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง 1,049,000.00 1,025,826.10 1,049,000.00 

 
2. หมวดคา่ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

   2.1  คา่เบีย้ประชุม 

   2.2  ค่าเบีย้เลีย้งพาหนะ 

   2.3  คา่ตอบแทน 

 

   2.4  ค่าล่วงเวลา 

 

 

200,000.00 

 

80,000.00 

 

580,000.00 

 

 

 

25,000.00 

 

 

 

166,400.00 

 

8,750.00 

 

471,910.00 

 

 

 

4,904.00 

 

 

 

200,000.00 

 

80,000.00 

 

580,000.00 

 

 

 

25,000.00 

 

รวมหมวดค่าตอบแทน 885,000.00 651,964.00 885,000.00 



 

        

รายการ 

ปี 2562 ขอตั้ง

งบประมาณ  

ปี 2563 

คําช้ีแจงประกอบ ประมาณการ รับจรงิ/จ่ายจรงิ 

 

3. หมวดดอกเบีย้จ่าย 

  3.1  ดอกเบีย้จ่ายเงนิกู้ 

 

 

  3.2 ดอกเบีย้จ่ายเงนิรับฝาก 

 

 

 

5,500,000.00 

 

 

1,500,000.00 

 

 

 

5,948,453.83 

 

 

878,284.97 

 

 

 

7,762,500.00 

 

 

1,500,000.00 

 

 

 

ดอกเบีย้จ่ายเงินกูย้มืจากสถาบันการเงิน

และสหกรณ์อื่น 
(ขอผันแปรตามขนาดการลงทุนของสหกรณ์) 

ดอกเบีย้ใหผู้้ที่นําเงินมาฝากกับสหกรณ์ 

(ขอผันแปรตามขนาดการรับฝากเงินจากสมาชิก

และสหกรณ์อื่น) 

 

 

 

 

คา่กระดาษ ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ์ต่างๆ 

จัดอุปกรณ์และวัสดสุํานักงาน ค่าเครื่องดื่ม 

กาแฟ โอวัลติน น้ํายาทําความสะอาด ฯลฯ 

 

 

 

 
คา่ใช้จ่ายทางบัญชี 

 

คา่ใช้จ่ายทางบัญชี 

รวมหมวดดอกเบี้ยจ่าย 4,000,000.00 4,950,997.86 9,262,500.00 

 

4. หมวดคา่วัสดุ 

  4.1  คา่เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป 

  4.2 คา่วัสดุสํานักงานและวัสดุ 

       สิน้เปลืองใช้ไป 

 

 

75,000.00 

50,000.00 

 

 

 

66,120.3 

30,454.00 

 

 

 

75,000.00 

50,000.00 

 

รวมหมวดค่าวัสดุ 125,000.00 96,574.03 125,000.00 

 

5. หมวดคา่ใช้จ่ายตัดจ่ายทางบัญชี 

   5.1  ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สํานักงาน 

   5.2  คา่เสื่อมราคาอาคารสํานักงาน 

         และสิ่งปลูกสร้าง 

 

 

100,000.00 

 

  150,000.00 

 

 

91,427.84 

 

- 

 

 

100,000.00 

 

200,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน 250,000.00 91,427.84 350,000.00 

 

6. หมวดค่าใช้สอย 

 6.1  คา่รับรอง 

 6.2 ค่าใช้จ่ายในการติดตาหนี/้ดําเนนิคด ี

 

 

 6.3 คา่ใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ 

 

 6.4 คา่ใช้จ่ายในการประชุมต่างๆ 

 

 

150,000.00 

200,000.00 

 

 

 

300,000.00 

 

 

20,000.00 

 

 

94,515.00 

12,280.00 

 

 

 

248,857.00 

 

 

15,981.00 

 

 

150,000.00 

200,000.00 

 

 

 

300,000.00 

 

 

20,000.00 

 
 

คา่อาหารและเครื่องดื่ม 

คา่ใช้จ่ายในการดําเนินคดีลูกหนีท้ี่ผดินัด

ชําระ เช่น ค่าพยานไปขึน้ศาล คา่ธรรมเนียม

ศาล เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์และอื่นๆ ที่

จําเป็น 

คา่เช่าสถานที่ ค่าจัดทําเอกสาร คา่ของ

สมนาคุณ ของรางวัล คา่ตอบแทนสมาชิก

ที่มาประชุม ฯลฯ ที่ใช้ในการประชุมใหญ่ 

คา่ของว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารในการ

ประชุม 
 



 

 

รายการ 
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 6.5  คา่ธรรมเนียมจ่าย 

 

 6.6 คา่ถ่ายเอกสาร 

 6.7 คา่พัฒนาเว็บไซต์ 

 6.8 คา่พมิพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ 

 6.9 โครงการศึกษาดูงาน 

 6.10 ค่าภาษี 

 6.11 ค่าน้าํมันเชือ้เพลงิและวัสดุหล่อลื่น 

 

 6.12 คา่จ้างเหมาบริการ 

 6.13 คา่สาธารณูปโภค 

 

 6.14 คา่โทรศัพท ์

 

 6.15 คา่ไปรษณีย์ 

 

 6.16 คา่ดูแลโปรแกรมระบบบัญชี 

 6.17 คา่เขา้รบัการอบรม 

 

 6.18 คา่จัดกจิกรรมต่าง ๆ 

 6.19 คา่เขยีนแบบอาคารสํานักงาน  

 6.20 คา่ใช้จ่ายในการซื้อที่ดิน 

 

 

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 

- 

 

 

17,522.48 

 

12,426.00 

6,400.00 

        6,000.00 

200,000.00 

787.50 

31,008.61 

 

- 

43,113.63 

 

30,283.15 

 

27,498.00 

 

30,000.00 

5,700.00 
 

- 

- 

81,144.00 

 

30,000.00 

 

15,000.00 

20,000.00 

50,000.00 

200,000.00 

2,000.00 

60,000.00 

 

     100,000.00 

40,000.00 

 

40,000.00 

 

20,000.00 

 

50,000.00 

80,000.00 

 

5,000.00 

20,000.00 

- 

 

 

คา่โอนเงินชําระหนีเ้งินกู ้และค่าธรรมเนียม

ต่างๆ 

คา่ถ่ายเอกสารในกจิการสหกรณ์ 

คา่ใช้จ่ายในการดูแลระบบเว็บไซต์ 

คา่จัดทําเอกสารประชาสัมพันธส์หกรณ์ 

คา่โครงการศึกษาดูงาน 

คา่ภาษีรถยนต์ของสหกรณ์ 

คา่น้ํามันรถในการเดินทางไปปฏิบัตหิน้าที่

งานสหกรณ์ 

คา่จ้างเหมาผูป้ฏิบัติงานสหกรณ์ 

คา่สาธารณูปโภคของสหกรณ์ ได้แก่ ค่า

ไฟฟา้ ค่าน้ําประปา 

คา่ใช้บริการโทรศัพท์สํานักงาน ,

โทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าอินเตอรเ์น็ต 

คา่ดวงตราไปรษณีย ์และค่าธรรมเนียมการ

ส่งจดหมาย/เอกสาร 

คา่ดูแลระบบโปรแกรมบัญชีประจําปี 

คา่ใช้จ่ายกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่ไป

ประชุม/อบรม/สัมมนา 

 

 

 

 

 

 

 
ค่าบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์/

เครื่องพิมพ์ ฯลฯ 

คา่ซ่อมแซมบํารุงรักษารถยนต์และคา่ใช้จ่าย

อื่นๆ เกี่ยวกับรถยนต์ 

คา่เบีย้ประกันภัยรถยนต์ของสหกรณ์ 

คา่ใช้จ่ายที่ไม่เข้าหมวดใดๆ ได้แก ่เงิน

บริจาค คา่ของขวัญ ค่าพวงหรีด ฯลฯ 

 

 

รวมหมวดค่าใช้สอย 1,297,000.00 863,516.37 1,397,000.00 

 
7. หมวดค่าใช้จ่ายรายการอื่นๆ 

 7.1  ค่าซอ่มแซมทรัพย์สิน 

 7.2 คา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ 

 7.3 คา่เบีย้ประกันภัยรถยนต์   

 7.4 คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ 

 

 

                                                                                                                      

30,000.00 

 

30,000.00 

 

20,000.00 

100,000.00 

 

 

 

18,880.00 

 

9,301.33 

 

15,788.20 

51,099.98 

 

 

 

30,000.00 

 

30,000.00 

 

20,000.00 

100,000.00 

 



 

รายการ 
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  7.5 คา่เช่าสํานักงานสหกรณ์ 

  7.6 วัสดุเครื่องแต่งกาย 

 

  7.7 คา่ใช้จ่ายพิธีเปิดสํานักงาน 

144,000.00 

100,000.00 

 

- 

144,000.00 

5,400.00 

 

- 

72,000.00 

60,000.00 

 

50,000.00 

คา่เช่าสํานักงานสหกรณ์ ( 6 เดือน) 

คา่ชุดเครื่องแบบกรรมการและเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมหมวดค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 424,000.00 244,469.51 362,000.00 

รวมค่าใช้จ่าย 11,035,000.00 10,074,784.93 13,481,500.00 

รายรับมากกว่า(น้อยกว่า)รายจ่าย 3,914,500.00 6,203,879.13 10,078,500.00 

8. หมวดครุภัณฑ์ ท่ีดิน อาคาร 

    และอุปกรณ์ 

ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน 

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 

- โต๊ะทํางาน 

- เก้าอี้ชุด 

- ช้ันวางเอกสาร 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 

- เครื่องสํารองไฟ 

- เครื่องปริ๊นเตอร์ Pass Book 

- เครื่องปริ๊นเตอร์เลเซอร ์

- โทรศัพท์ไร้สาย/มือถือ 

- ป้ายสํานักงาน 

- เครื่องปรับอากาศ 

 

 
 

30,000.00 

50,000.00 
 

10,000.00 
 

20,000.00 
 

50,000.00 
 

10,000.00 
 

80,000.00 

- 
 

- 

- 

- 

 

 
 

- 

- 
 

- 
 

- 
 

15,000.00 
 

- 
 

- 

3,350.00 
 

1,300.00 

- 

- 

 

 
 

30,000.00 

50,000.00 
 

10,000.00 
 

20,000.00 
 

50,000.00 
 

10,000.00 
 

80,000.00 

- 
 

25,000.00 

50,000.00 

150,000.00 

รวมครุภัณฑ์ 250,000.00 19,650.00 985,000.00 

ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง 

- ซื้อที่ดินและค่ากอ่สร้างอาคาร 

   สํานักงานสหกรณ์ 

- ศาลพระภูมิ 

- ถนนบริเวณสํานักงานสหกรณ์ 

- โรงจอดรถ 

 

8,000,000.00 

 

- 

- 

- 

 

6,375,000.00 

 

- 

- 

- 

 

1,625,000.00 

 

100,000.00 

500,000.00 

500,000.00 

รวมที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 8,000,000.00 6,375,000.00 2,725,000.00 

รวมหมวดครุภัณฑ์ ท่ีดิน อาคารฯ    8,250,000.00 6,394,650.00 3,710,000.00 
 

หมายเหตุ : ถ้างบประมาณในหมวดใดไม่พอจ่าย และมงีบประมาณหมวดอื่นเหลอืจ่ายให้ถัวจ่ายได้ ยกเว้น หมวดครุภัณฑ์ 

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



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  8 

เรื่องพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือ

วงเงินค้ําประกัน ประจําปี 2563 

 

 
 
 
 



 

 
 

         ระเบียบวาระที่  8             เรื่อง   พจิารณาอนุมัติวงเงินกู้ยมืหรือ 

                                                      วงเงินค้ําประกัน  ประจําปี 2563 

 
 
 

       การกําหนดวงเงนิกู้ยมืหรอืวงเงนิค้ําประกัน กรณสีหกรณม์ีความจําเป็นต้องกู้ยมืจากสถาบันการเงนิ 

หรือสหกรณอ์ื่นเพื่อนํามาใช้เป็นทุนหมุนเวียนของสหกรณ์  สามารถดําเนินการได้ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออม

ทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จํากัด  ข้อ 18   “ท่ีประชมุใหญ่อาจกําหนดวงเงนิกู้ยืมหรือการค้ําประกนั

สําหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามท่ีจําเป็นและสมควรแก่การดําเนนิงาน  วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์” 

 ในคราวที่ประชุมใหญส่ามัญประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562  ที่ประชุมใหญฯ่ ได้อนุมัตใิห้

สหกรณ์ฯ  กําหนดวงเงนิกู้ยมืหรือค้ําประกนั  ประจําปีไว ้ จํานวน 150 ล้านบาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านบาท) 

เนื่องจากปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ฯ  เพ่ิมข้ึน  โดยเฉพาะด้านเงินให้กู้แก่สมาชกิ  แตน่ายทะเบียนสหกรณ์

เห็นชอบกําหนดวงเงนิกู้ยมืหรอืการค้ําประกนัของสหกรณ์  ไวไ้ม่เกิน  133,066,973.00 บาท ตามหลักเกณฑ ์

ข้อ 7.2.2 (1) สหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ ถือใชว้งเงนิกู้ยมืไดไ้ม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรอืนหุ้นรวมกับทุนสํารอง  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

 

มติท่ีประชุม

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  9 

เรื่องพิจารณาเลือกตั้ง 

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 18 

 

 
 



 

 
 
 
 

         ระเบียบวาระที่  9             เรื่อง    พิจารณาเลือกตั้ง 

                                                          คณะกรรมการดําเนินการ ชดุที่ 18 

 

 

ตามข้อบังคับฯ ข้อ 72 กําหนดว่า “คณะกรรมการดําเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการ 

ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดําเนินการอีกสิบสองคน ซ่ึงที่ประชุมใหญเ่ลอืกตั้งจากสมาชิก” 

“ให้กรรมการดําเนินการเลอืกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการหนึ่งคนหรือหลาย

คน  เลขานุการหนึ่งคน  และ/หรือเหรัญญิกหนึ่งคน นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ 

สํานักงานสหกรณ์” 

บัดนี ้ คณะกรรมการดําเนนิการ ชุดที ่ 17  ซ่ึงมีจํานวน 13 คน จะครบวาระจํานวน 7  คน คงอยูใ่นวาระ

จํานวน 6 คน ดังนี ้

1.คณะกรรมการดําเนินการท่ีคงอยู่ในตําแหน่งต่อไป  โดยไม่ต้องเลือกตั้งใหม ่ มีจํานวน 6 คน ดังนี ้

 

 

 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง่ 

วาระการดํารงตําแหนง่ 

วาระที่ 1 วาระที่ 2 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

1 นายสุชาติ           เขตเมอืงปัก รองประธานกรรมการ 

 

   

2 นางสาวสอ่งแสง   สําอางค์อินทร์ รองประธานกรรมการ 

 

   

3 พ.อ.อ.มณฑป      บุญธรรม กรรมการ 

 

   

4 น.ต.คมกฤช         คัมภรีะ กรรมการ 

 

   

5 นายวัฒนกูล         เจริญสุข กรรมการ     

6 นายสมชาย          ตามการ กรรมการ     



 

2.คณะกรรมการดําเนินการท่ีครบวาระการดํารงตําแหนง่จํานวน 7 คน ดังนี้ 

 2.1 ครบวาระท่ี 2 ต้องเว้นวรรค 1 ปี (ไม่สามารถเลือกตั้งเข้ามาได้) ประกอบด้วย 

  1. นายสุขสันต ์  สุขสม   เลขานุการ 

  2. นางกฤษณา  พรพิมล   เหรัญญิก 

  3. นางสาวศิรัญญา ภาษี   กรรมการ 

  2.2 ครบวาระท่ี 1 สามารถเลอืกตั้งเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ ประกอบด้วย 

   1. นายบันเทงิ  บัวโฉม   ประธานกรรมการ 

   2. นายขวัญชัย  รุ่งทวอีนันต์  กรรมการ 

   3. นายอาลักษณ ์  รอดย่านนํ้า  กรรมการ 

   4. วา่ที่ ร.ต.จารุวทิย ์ สาระเดโช  กรรมการ 

 

  จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาสมาชิกสหกรณ์ที่ท่านเห็นสมควรเพื่อเลือกตั้งเข้ามาทําหน้าที่ประธาน

กรรมการ  จํานวน 1 คน  และกรรมการดําเนินการ จํานวน  6 คน   ตามที่ได้มีการรับสมัครไว้แล้วนั้น จึงจะมีสิทธิ

ได้รับการเลอืกตั้ง 

 

 

มตท่ีิประชุม

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  10 

เรื่อง  พิจารณาเลือกตั้ง 

ผู้ตรวจสอบกิจการและพิจารณา 

กําหนดค่าตอบแทน ประจําปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ระเบียบวาระท่ี  10             เรื่อง   พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 

           และกําหนดบาํเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 

       ของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาํปี 2563 
 

 

ตามข้อบังคับฯ ข้อ 102 กําหนดไว้ว่า “ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ

บุคคลภายนอก ผูม้ีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็น

ผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจําปี จํานวนไม่เกินสองคน” 

“ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผู้ซ่ึงดํารงตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์เป็นผู้

ตรวจสอบกิจการไม่ได้” 

ข้อ 71 (5) กําหนดไว้ว่า “พิจารณากําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏบิัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ” 

ข้อ 103 กําหนดไว้ว่า “การดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้มี

กําหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้

ผูต้รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัตหิน้าท่ีไปพลางก่อน”  

“ผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้น อาจได้รับเลอืกตั้งซํ้า” 

จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลภายนอกที่ทา่นเห็นสมควรเพื่อเลอืกตั้งเข้ามา

ทําหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ โดยการเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกในที่ประชุมใหญ่รับรองไม่น้อยกว่า 2 คนและผู้ที่ได้รับ

การเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ จึงจะมีสิทธิได้รับการเลือกตั้งและกําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

ของผู้ตรวจสอบกิจการ ต่อไป 

 

ท่ีประชุมเสนอ

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

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

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

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

 

มติท่ีประชุม มีมติเลือกตั้ง (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................เป็น ผู้ตรวจสอบกจิการ 

และกําหนดบําเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานของผู้ตรวจสอบกจิการ เป็นจํานวนเงิน................................บาท/ปี 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  11 

    เรื่อง   พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี 

             ประจําปี 2563  และกําหนด 

             ค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
 

 
 
 
 
 

 



 

       ระเบียบวาระที่  11            เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจําปี 2563 

                และกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

 
 
  ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ได้ทําการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ ์  โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อกระจายงานด้านการสอบบัญชีสําหรับสหกรณ์ขนาดใหญท่ี่มีฐานะการเงนิมั่นคง  มีทุนของสหกรณ์

ตั้งแต่ 50 ล้านบาทข้ึนไป  และมีระบบการบริหารทีด่ีที่ให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชนเข้ามาตรวจสอบบัญชี

ประจําปี  โดยอยู่ภายใตก้ารกํากับดูแลของกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์  และต้องผา่นการอบรมหลกัสูตรการสอบ

บัญชีสหกรณ์ นั้น  

   ตามคําแนะนําของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ว่าดว้ยวิธกีารคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

หรือแต่งตั้งเป็นผูส้อบบัญชีสหกรณ ์  ใหค้ณะกรรมการดําเนนิการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่สรรหาไว้ไมน่้อย

กว่า 2 รายข้ึนไป  

   โดย ปีบัญชี 2562  ที่ประชุมใหญส่ามัญฯ ได้คัดเลอืกผูส้อบบัญชีจาก  บริษัท ทดีับบลิวซ ี

แมเนจเมน้ท์ จํากัด  โดยนายกฤติเดช จรุสมัญญา เลขทะเบียนผูส้อบบัญชีรับอนุญาต 4554  ค่าธรรมเนียมการสอบ

บัญชี 50,000.00 บาท (ห้าหมืน่บาทถ้วน) 

                                 จึงเรยีนเสนอที่ประชุมใหญ ่

 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  12 

เรื่องอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

       ระเบียบวาระที่  12             เรื่องอื่นๆ 

 
 

                     

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

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

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

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

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

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

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

 

                    จึงเรยีนเสนอที่ประชุมใหญ ่

มติท่ีประชุม       

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

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

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

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

 

ปิดประชุมเวลา   ...............................น. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


