


 

 

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 เป็นผู้ริเริ่ม
ในการก่อตั้งสหกรณ์ จึงได้จัดคณะผู้จัดตั้ง ของสหกรณ์ข้ึนมา ซึ่งมีคณะผู้จัดตั้ง จ านวน 13 คน เดิมสหกรณ์ใช้ชื่อว่า 
“สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนต าบลสระบุรี จ ากัด” ต่อมาได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
เมื่อเดือน 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 782/15 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  
และได้นัดประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก เมื่อวันที่  2  กรกฎาคม 2546 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี (หลังเก่า) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น  จ านวน  132  คน  นับตั้งแต่ปี 2546  ปัจจุบันสหกรณ์มีสมาชิกซึ่ง
เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี ทั้งสิ้น  
1,863  ราย มีเงินทุนหมุนเวียน  549,651,514.91 บาท จ านวนหุ้นของสมาชิก 214,296,980.00 บาท เงินรับฝาก
ออมทรัพย์จากสมาชิก  39,737,257.36 บาท  จากแหล่งเงินทุนภายนอกเป็นเงินกู้ยืม 157,674,459.00 บาท เงิน
รับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 108,800,000.00 บาท ในปัจจุบันสหกรณ์ด าเนินธุรกิจรับฝากเงินและให้สมาชิกกู้ยืมเงิน
เพ่ือบ าบัดและเทาบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เป็นแหล่งเงินทุน และบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ให้แก่สังคม และสมาชิกสืบเนื่องไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

ว่าที่ร้อยตรี จารุวิทย์  สาระเดโช 

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

 

 

 เรียน สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน 

      ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ซึ่งมีการแพร่ระบาดตั้งแต่ พ.ศ. 2562 

ซึ่งปัจจุบันการแพร่ระบาดยังคงอยู่ สมาชิกได้รับผลกรทบทั้งทางตรงและทางอ้อม สมาชิกต้องแบกรับค่าใช้จ่ายกับการ

ป้องกันโรค และค่าครองชีพที่สูงขึ้น จากการปรับตัวสินค้าอุปโภค บริโภค เป็นต้น บางรายสมาชิกในครอบครัวต้องหยุดงาน 

ถูกเลิกจ้าง หรือพักงานชั่วคราวส่งผลให้สถานการณ์การเงินขาดสภาพคล่อง ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการ ได้รับทราบและ

ติดตามสถานการณ์มาตลอดโดยยึดหลัก การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์ฯ ด้วยการพักช าระต้น กู้พิเศษ

ต่างๆต่อไป ภายใต้ข้อก าหนดเงื่อนไขของระเบียบ คณะกรรมการด าเนินการได้ศึกษาแนวทางอื่นเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก 

      ขอให้สมาชิกทุกท่านและครอบครัว ดูแลสุขภาพ และป้องกันตนเองและวางแผนใช้จ่ายเงินในสถานการณ์การ

ระบาดของโรคติดต่อซึ่งยังคงมีอยู่ ขอเป็นก าลังใจให้สมาชิกทุกท่านจงปลอดภัย มีสุขภาพแข็งแรง 

 

  

         ว่าท่ีร้อยตรี 

                                                (จารุวิทย์ สาระเดโช) 

        ประธานกรรมการ 

  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 ครบรอบ 19 ปี กับการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

ผ่านมาทุกเหตุการณ์ ล้มลุกคลุกคลาน กว่าจะมาถึงวันน้ีได้ พวกเราต้องร่วมมือร่วมใจกัน 

เสียสละกันอย่างมาก  

  และวันนี้วันท่ีสหกรณ์ของเราเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง สามารถดูแลช่วยเหลือ 

เพื่อนสมาชิกได้อย่างยั่งยืน   เป็นที่พึ่งให้แก่สมาชิก  เป็นท่ีออมให้กับข้าราชการ  

พนักงานส่วนท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี  พวกเราสัญญาว่าจะบริหารสหกรณ์ของพวกเรา 

ด้วยหลักธรรมาภิบาล ดูแลสมาชิกเหมือนคนในครอบครัว ทุกปัญหาแก้ได้ถ้าตั้งใจและมุ่งมั่น 

  

 

 

  

 

           พ.อ.อ.                  

            ( ดร.ประพัฒน์พงษ์  พรพิมล ) 

   ผู้จัดการ 

  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                            

                                    

                          
 
 

  
  
                  
 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

 

 

 

 

      
 
 



 

 
 

      
 
 
 
 
 
 

 
                                            

                                    
 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 

                  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
                                            

                                    

                          
 
 
 
 

                  

 

 
 
 
 



 

      
 
 
 
 
 

 
                    
 
 
 
                         

                                    

                          
 
 
 
 
 

                  
                 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

   

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนทอ้งถิ่นสระบุรี จ ากัด 

The Person in Charge Subdistrict Administrative Organization  

Saving And Credit Cooperative,Limited 
 

 

 

 

การประชุมใหญ่สามัญ 

ประจ าปี 2564 

 
 



 

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2564 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิน่สระบุรี จ ากัด 

วันศุกร์ ที่  25  กุมภาพันธ์  2565   เวลา 13.00 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
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ระเบียบวาระท่ี 1 
 

เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       ระเบียบวาระที่  1         เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

กล่าวแนะนาํผู้มีเกียรติรับเชิญมาร่วมประชุม  
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 จึงเรียนมาในท่ีประชุมใหญใ่ห้แก่สมาชิกรับทราบ 

ท่ีประชุม
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ระเบียบวาระท่ี 2 
 

เรื่อง  รับรองรายงาน 

การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

       ระเบียบวาระที่  2    เรื่อง  การรับรองรายงานการประชุมใหญ่ 

                                                    สามัญประจําปี 2563 

 

บันทึกรายงานการประชุมใหญ่สามัญ  ประจาํปี 2563 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิน่สระบุรี จํากัด 

วันท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2564 

ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จํากัด  

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

สมาชิกทั้งหมด                จาํนวน   1,679  คน 

สมาชิกผู้มาประชุม          จาํนวน      112   คน  

(ตามข้อบงัคับสหกรณ ์สมาชิกเข้ารว่มประชุมไม่นอ้ยกวา่กึง่หนึ่งของสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อย 100 คน) 

รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าประชุม 

  1. นายสุชาติ   เขตเมืองปัก  ประธานกรรมการฯ 

2. นางสาวส่องแสง  สําอางคอ์ินทร ์             รองประธานกรรมการฯ 

3. นายขวัญชยั   รุง่ทวีอนันต ์            เลขานุการ 

4. นายวัฒนกูล   เจริญสุข   เหรัญญิก 

5. นายบนัเทงิ   บัวโฉม   กรรมการ 

6. พ.อ.อ.มณฑป   บุญธรรม  กรรมการ 

7. น.ต.คมกฤช    คัมภีร   กรรมการ 

8. นายอาลักษณ์    รอดย่านน้าํ  กรรมการ 

9. นายสมชาย   ตามการ   กรรมการ 

10. นายศดิศ   ฟ้าบรรเจดิ  กรรมการ 

11. นางสาวราตร ี  บุราณสาร  กรรมการ 

รายชื่อคณะกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุม 

1. นายทนงศักดิ์   กรีติโรจน์วาณิชย ์ ติดภารกิจ 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสมสุข      ฐานะวร   ผู้ตรวจสอบกิจการ 

2. นางกนกรัตน์   จิว๋แหยม  ผู้ตรวจสอบกิจการ 

3. นายสมศักดิ ์   มั่งม ี   เจา้พนักงานส่งเสรมิสหกรณอ์าวุโส 

4. นางบัวผัน   พันทวี             หัวหน้าสาํนักงานตรวจบัญชสีหกรณส์ระบุรี 

5.นางสาวธัญญธร  สินพานิช  ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีภาคเอกชน 



 

 

6. พ.อ.อ. ดร.ประพัฒน์พงษ์   พรพิมล                       ผู้จัดการ 

7. น.ส.กัญจน์ชญา   ทองมา   รองผู้จัดการ 

8. น.ส.สุพรรษา     รางแดง   เจา้หน้าทีส่ินเชื่อ 

9. น.ส.ปรฉิัตร     มูลฟัก   เจา้หน้าที่การเงนิ  

10 น.ส.สุณี       ทิมปถัมภ ์  เจา้หน้าที่บัญชี 

11. นางชนากานต์  รว่มกระโทก  เจา้หน้าทีธุ่รการ 

เร่ิมประชุมเวลา 09.00 น.  

   เมื่อสมาชิกมาครบองคป์ระชุมแล้ว  นายสุชาติ เขตเมืองปกั  ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมได้

กล่าวเปิดการประชุมและดาํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระดังตอ่ไปนี้ 
   
ระเบียบวาระที่ 1     เรื่องประธานแจง้ให้ท่ีประชมุทราบ 

นายสุชาติ เขตเมืองปัก ปีนี้สหกรณ์จัดกิจกรรมมอบทนุเรียนดใีห้แก่บุตรของสมาชิก  

ประธานกรรมการฯ      เพื่อเป็นการส่งเสรมิการศึกษาของบุตรสมาชิกสหกรณ ์และเป็นขวัญ 

 กําลังใจให้แก่เด็กๆจาํนวน  120  ทนุ ทุนละ 1,000 บาทจงึเรียนมาในที่ประชุม 

  ใหญ่ให้แกส่มาชิกรับทราบ    

 ระดับชั้นประถม 

        1.ด.ช.ศภุพัฒ  บุญสินไทย  เกตุพิชัยวิทยา  

2.ด.ญ.ชนกนนัท์  พุทธศรี   มาลาสวรรคพ์ิทยา  

3.ด.ช.พรหมพิริยะ  ทองอร่าม  อนุบาลศาลาแดง  

4.ด.ญ.ปญุญาดา  รว่มกระโทก  อนุบาลรัศม ี  

5.ด.ญ.ธญัญาลักษณ ์เฉลิมศกัดิ์  อนุบาลบ้านหมอพัฒนาราษฎร์ 

6.ด.ญ.ธนัชพร  พูลศิร ิ   อนุบาลทับกวาง  

7.ด.ช.ธติิศักดิ ์ โพธิ์งาม   บ้านกา้นเหลือง(คุรุราษฎรว์ัฒนา) 

8.ด.ช.ชญานนท ์ กลึงพุดซา  วัดสวนทองรวมมิตร  

9.ด.ญ.ศรนภา  ดิษพงษา  อนุบาลบุญเกื้อวิทยา  

10.ด.ช.วศิษตานนท ์บุญใจ   อนุบาลสระบุร ี  

11.ด.ญ.ณฏัชยา  สว่างแจ้ง  เกตุพิชัยวิทยา  

12.ด.ญ.ศุภสิรา  จันทศิลา  อนุบาลยุววิทยา  

13.ด.ช.ปัณณธร  เรือนจันทร ์  อนุบาลบุญเกื้อวิทยา  

14.ด.ช.ชิษณุพงศ์  แป้นแกว้  เกตุพิชัยวิทยา  

15.ด.ช.ธัชชัย  สุขปะทิว  อนุบาลวิชชากร  

16.ด.ญ.ศิรญาภร  ขันติจติร  เสนานุเคราะห ์  

17.ด.ญ.นพภสัสร  ตรกึตรอง  อนุบาลมวกเหล็ก  

18.ด.ญ.เปรมิกา  ขันทรูป   เกตุพิชัยวิทยา  

19.ด.ช.ณชรต  ปิ่นเพ็ชร   ไพฑูรย์วทิยา  



 

 

20.ด.ญ.รัตนากร  ยอดแกว้  อนุบาลหนองแซงศลีวุฒาจารย์ 

21.ด.ญ.ธมลวรรณ  ต้นเกต ุ  ไพฑูรย์วทิยา 

22.ด.ช.ภตูะวนั  พฤกษา   อนุบาลสระบุร ี  

23.ด.ญ.สุรยิริ์ดนย ์ เทศมหา   เทศบาล4 หนองแคอนุสรณ ์

24.ด.ช.อัดดฮา  เลาะสุรยิา  ไพฑูรย์วทิยา 

25.ด.ช.คมเดช  อิงโชติศักดิ ์  จํารัสวิทยา  

26.ด.ญ.ศิรภัสสร  ทับทิมสุข  วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) 

27.ด.ญ.ภัทรธดิา  ขอเหล็กกลาง  บ้านหนองโป่ง 

28.ด.ญ.ลภสัรดา  เกิดสมบูรณ ์  อนุบาลศาลาแดง 

29.ด.ช.เศรษฐ์ญวิชญ ์ชินวงศ ์  อนุบาลลพบุร ี  

30.ด.ญ.ณิชาภัทร  กุลมณ ี  เกตุพิชัยวิทยา  

31.ด.ญ.ปุญญิสา  ทองด ี   บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 

32.ด.ญ.นันทนัช  จันทรแ์จ่ม  รอดณรงคศ์ึกษา 

33.ด.ญ.ศศิมล  ทิพวรรณ์  อนุบาลรัศม ี  

34.ด.ญ.พิชชาธร  ควรหา   สัตหีบ  

35.ด.ญ.ณฏัฐกันย ์ หวยสงูเนิน  บุญณดาวิทยา 

36.ด.ญ.อิสรยิาภรณ์ สายนต์   อนุบาลสระบุร ี

37.ด.ช.อัครวนิท ์ บารมีชัย   บ้านท่าม่วง 

38.ด.ช.รัชชานนท์  ภูระ   วัดบัวลอย(สามัคคสีงเคราะห)์ 

39.ด.ญ.ศุลัคณา  วิตันติวงศ ์  อนุบาลศาลาแดง  

40.ด.ญ.ภัครัมภา  สาจันทึก  ถนอมศิษย์วทิยา  

41.ด.ช.พุฒพิงศ์  กวางทอง  เกตุพิชัยวิทยา  

42.ด.ช.ธนโชติ  ควรชม   อนุบาลเสาไห ้

43.ด.ช.จาฏุพัฒน ์ คงประโยชน ์  เกตุพิชัยวิทยา  

44.ด.ญ.พิชญาพร  เปีย่มพืชนะ  อนุบาลลพบุร ี  

45.ด.ญ.สุรพีร  ภูมิ์ม ี   อนุบาลสระบุร ี  

46.ด.ช.เจตนิพฐิ  ทรงธรรม  รอดณรงคศ์ึกษา  

47.นายปรเมธ  ซอหนองบัว  รุง่อรุณวิทยา  

48.ด.ญ.ณัฐรดา  กลิ่นเทยีน  หินกอง(พิบลูอนสุรณ)์  

49.ด.ญ.ณัฏฐานุช  ทุโต   เกตุพิชัยวิทยา 

50.ด.ช.ภมีวัจน ์ คงรื่นเริง  เทศบาล10 

51.ด.ญ.ชนิกานต ์  ตรวีุธ   มาลาสวรรคพ์ิทยา  

52.ด.ช.ธนกฤต  แสงชาล ี  แสงวิทยา 

 

  



 

 

53.ด.ญ.มณฑกาญ ศรีทองสกุ  เกตุพิชัยวิทยา  

54.ด.ญ.เตชินี  วิรัติ   อนุบาลยุววิทยา  

55.ด.ญ.ศภุิสรา  วิชัยดิษฐ  แสงวิทยา  

56.ด.ช.ธนวิชญ์  จันทรเ์พ็ญ  เกตุพิชัยวิทยา  

57.ด.ญ.ณัฐนิชา  ตรติรอง   อนุบาลสระบุร ี

58.ด.ญ.ณฎัฐชา  คงมั่น   บ้านคลองม่วงเหนือ  

59.ด.ช.ธนวัฒน์  เจก๊มาก   ไพฑูรย์วทิยา  

60.ด.ญ.พัทธนันท ์ ชื่นบุญ   วัดไก่เส่า(พนัธ์พทิยาคาร) 

61.ด.ช.วิรามร  จิตตะ   เกตุพิชัยวิทยา  

62.ด.ญ.รวพีร  ระยะ   อนุบาลเสาไห ้

63.ด.ญ.กนกพร  เหมราสวสัดิ ์  อนุบาลสระบุร ี  

64.ด.ญ.กันตพร  พหลยุทธ  เกตุพิชัยวิทยา  

65.ด.ญ.กชวรรณ  กองทอง   อนุบาลสระบุร ี  

66.ด.ช.อัครวนิท ์  สังวาลย์สวย  อนุบาลสระบุร ี  

67.ด.ญ.กุลนาถ  กล่อมเมอืง  รอดณรงคศ์ึกษา  

68.ด.ช.วรภพ  ระวันประโคน  อนุบาลพระนครศรีอยธุยา 

69.ด.ญ.ปุณยาพร  กจิจานนท ์  บ้านหลังเขา  

70.ด.ญ.มนิตรา  ปัญญาเดชาโชต ิ  อนุบาลสระบุร ี  

71.ด.ช.ณฎัฐ์ฐาณพ  ลาวัลย ์   บํารุงวิทยา  

72.ด.ญ.สุชญา  สีหะวงษ ์  รุง่อรุณวิทยา 

73.ด.ช.ปวีณก์ร  ดวงศิร ิ   อนุบาลสระบุร ี  

74.ด.ญ.ศรดุา  พรมจันทร ์  เกตุพิชัยวิทยา  

75.ด.ช.สิทธิชัย  บุญเสรมิ  บ้านหินซอ้น 

76.ด.ญ.กชพรรณ  สมพร   จิ่นเต๊อะ  

ระดับมัธยม 

77.ด.ญ.ปรชิา  ถนอมแก้ว  วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ 

78.ด.ญ.จิดาภา  รอบวงศ ์  แกง่คอย 

79.ด.ญ.กุลธดิา  สุมาลยั   พัฒนานิคม  

80.ด.ช.กรวิชญ์  บุตรแก้ว  เสาไห้"วมิลวิทยานุกลู"  

81.ด.ญ.ณฐัรดา  จิตรปลืม้  สระบุรีวทิยาคม  

82.ด.ญ.นภสัสร  แขกเพ็ชร์  สระบุรีวทิยาคม  

83.ด.ญ.จนัทกานติ ์ อุ่นอก   สระบุรีวทิยาคม  

 

 

 



 

 

84.ด.ช.รัตนภูม ิ สุขพัฒน ์  เทพศิรนิทร ์พุแค  

85.ด.ช.ปภาวนิ  จงชาณสิทโธ  วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ 

86.ด.ญ.ปูชิดา รางแดง   สระบุรีวทิยาคม  

87.ด.ญ.สุพิชฌาย์  ศิรปิ ี   หนองแค"สรกิจพทิยา"  

88.ด.ช.พัทธดนย์  วงษ์สนิท  แกง่คอย 

89.ด.ญ.ศิรนาถ  พู่แพร   หนองแค"สรกิจพทิยา"  

90.ด.ญ.พิมพธ์ีมา  ศรีคําวงษ ์  เสาไห้"วมิลวิทยานุกลู"  

91.ด.ช.ภาณุวิชญ์  วงษ์พันธุ ์  เกตุพิชัยวิทยา  

92.ด.ญ.ชลันธร  บุญเลีย้ง  สุธีวทิยา  

93.ด.ช.ธีรดา  วรรณวิเศษ  กรีติศึกษา  

94.นายวสวตัติ ์  จีนบัว   สระบุรีวทิยาคม  

95.ด.ญ.สุธธีิดา  สุขศิลา   แกง่คอย 

96.ด.ญ.ณฐันันนท ์  เยาวยอด  สวนกุหลาบวิทยาลยัสระบุร ี

97.ด.ญ.ณัฐรดา  พิภูภัคหิรัญฐากลุ โนนสูงศรีธาน ี  

98.ด.ช.รพภีัทร  ชื่นชม   ราชสีมาวิทยาลยั  

99.น.ส.กัญญาณัฐ  แกว้เรอืนจันทร ์  สระบุรีวทิยาคม  

100.ด.ช.ธนธรณ ์ แผลงศร   แกง่คอย 

101.ด.ญ.ศภุากร  สกุลไทย   เทพศิรนิทร ์พุแค  

102.นายศภุณัฐ  อินทรท์ะผา  แกง่คอย 

103.นายเทพนมิิตร  กุลวงษ ์   พระนารายณ ์  

104.น.ส.ฐิติรัตน์  กุดศร ี   หนองแค"สรกิจพทิยา"  

105.นายกติติคุณ  อํานาคะ   สระบุรีวทิยาคม  

106.น.ส.นวพร  แสงภารา  สระบุรีวทิยาคม  

107.นายอติวชิญ์  จันทรหอม  สระบุรีวทิยาคม  

108.น.ส.รุจรดา  บุตรสะสม  เทพศิรนิทร ์พุแค  

109.น.ส.จิรัชญา  ดงสิงห ์  สระบุรีวทิยาคม  

110.น.ส.เบญจวรรณ ล่าแหยง   สระบุรีวทิยาคม  

111.นายรชต  วงษ์สงา่   สระบุรีวทิยาคม  

112.น.ส.เบญจพร  คนคม   พิบูลวิทยาลัย  

113.นายกรธัช  อินทรฤทธิ ์  สระบุรีวทิยาคม  

114.น.ส.จุฑานภสัร ์ ฟ้าบรรเจดิ  พิบูลวิทยาลัย 

115.น.ส.สดุารัตน์  มาประกอบ  เสาไห้"วมิลวิทยานุกลู"  

116.น.ส.สินีกันต ์ กูลกิจจรัสชัย  สระบุรีวทิยาคม  

 

 



 

 

117.น.ส.นันท์นลิน  บัวโฉม   พระนารายณ ์  

118.น.ส.ปิยะธดิา  กุลวงษ ์   สุธีวทิยา  

119.น.ส.ธนพร  โพธาราม  สระบุรีวทิยาคม  

120.นายสรวชิญ์  สมบรม   วิทยาลยัอาชีวศึกษาสระบุร ี
 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 
   

นายสุชาติ เขตเมืองปัก ตามที่ได้มีการประชุมใหญส่ามัญประจําปี 2563 เมื่อวันที ่9 มนีาคม 2563 

ประธานกรรมการฯ ที่ผา่นมา รายละเอยีดตามเอกสารรายงานกจิการหนา้ที่ 2 ถงึหน้าที ่24 ขอมติจาก

ทีป่ระชุมรับรองด้วยครับ 
 

มติท่ีประชุม มีมติรับรองการรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระ 3 เรื่องรับทราบผลการดําเนนิการ  ประจําปี  2563 
 

นายสุชาติ เขตเมืองปัก เรียน สมาชิกทุกทา่น  ขอรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีบัญชี 2563 เป็นปี 

ประธานกรรมการฯ ทีส่หกรณอ์อมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ี จํากัด   ได้พัฒนาตัวเองทั้งใน

ด้านของการให้บริการแก่สมาชิกการติดต่อธุรกิจกับสหกรณ์อื่นความสําเร็จของ

สหกรณท์ี่ได้รับเหน็ได้จากประสิทธภิาพการบริหารให้เกดิรายได้ที่เพิ่มขึน้   

ประสิทธิภาพในการทํากําไรสงูกวา่ปีก่อนผลการดําเนนิงานในภาพรวมตั้งแต่ วันที ่

1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 

มดีังนี ้

  1. สมาชิกภาพ 

     จาํนวนสมาชิก เมื่อสิน้ป ี2562 มีสมาชิกคงเหลอื   จาํนวน   1,456  ราย           

     บวก สมาชิก สมาชิกเข้าใหม่ระหวา่งปี 2563   จํานวน     329  ราย 

     ลบ ออกจากการเป็นสมาชิกระหว่างปี 2563   จํานวน    106   ราย  

     คงเหลือสมาชิก ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2563    จํานวน    1,679 ราย 

  2. ทุนเรอืนหุ้น 

ณ 31 ธนัวาคม 2563  สมาชิกถอืหุ้นสหกรณ์เป็นเงิน 114,618,470.00 

บาท และคงเหลือทนุเรือนหุน้ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563 จํานวน 

150,171,270.00บาท 

 



 

 

  3. เงนิรับฝาก 

สหกรณม์ีเงินรับฝาก 2 ประเภท คอื  

         1.ออมทรัพย์พิเศษ  อัตราดอกเบีย้เงินรับฝากออมทรัพย์ 4 ต่อป ี  

2.อตัราดอกเบีย้เงินรับฝากพิเศษ รอ้ยละ 4.5  ณ 31 ธนัวาคม 2563 รวม

ทั้งสิน้จาํนวน  67,726,054.26 บาท 
 

  4. เงินให้กู้แก่สมาชิก 

         สหกรณม์ีเงนิให้กูส้มาชิก  ประเภท 3 คอื  

1. เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน   จํานวน   11,970,086.67 บาท 

2. เงินกูส้ามัญ    จํานวน  217,862,039.07 บาท 

3. เงินกูพ้ิเศษ     จํานวน   146,844,195.72 บาท 
 

5. เงนิกู้ยืม 

ในระหว่างปี 2563 เงินกูร้ะยะสั้น สหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์

วิโรฒ จํากัด  จํานวน 4,997,000.00 บาท  ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ก.ส.จํานวน 

30 , 000 , 000 . 00  บ าท  กู้ เ งิ น ร ะ ย ะ ยา ว  สห กรณ์ อ อ มท รั พ ย์ ข้ า ร า ชกา ร

กระทรวงศึกษาธิการ จํากัด 12,080,000.00 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัช

กรรม จํากัด 2,600,000.00 บาท  สหกรณอ์อมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด  4,166,654.00 

บาท ชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด  32,608,568.00 บาท  สหกรณ์

การเกษตรหนองแซง จํากัด 5,380,000.00  บาท สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรว์ิโรฒ จํากัด  จํานวน 16,994,000.00 บาท   
 

6. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ใ น ปี บั ญ ชี  2563  ส ห ก ร ณ์ มี ร า ย ไ ด้ จ า ก ด อ ก เ บี้ ย รั บ แ ล ะ ผ ล ต อ บ แ ท น 

  จากการลงทุน 27,248,526.84  บาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  34,400.00 บาท 

  รายได้ค่าปรับ 224.00 บาท รายได้อื่น 3,419.85 บาท    ดอกเบี้ยรับตาม 

 คําพิพากษา  4,372.32 บาท   รายได้ค่าธรรมเนียมถอนเงินรับฝากออมทรัพย์ 

6,000.00 บาทรายได้ค่าธรรมเนียมเงินกู้  1 ,453,273.78 บาทและค่าใช้จ่าย  

  ดอกเบี้ ย และการลงทุ น  9 , 062 ,836 .98   บาท  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในดํ า เนิ น ง าน 

  3,947,404.59  บาท  ซึ่งค่าใช้จ่ายเป็นไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

  ดําเนินการและหนี้สงสัยจะสูญ  209,281.87 บาท   เมื่อนําค่าใช้จ่ายหักออกจาก 

  รายการได้แล้วสหกรณฯ์  มีกําไรสุทธิ 15,949,257.09  บาท 

 

 

 



 

 

7.จํานวนคณะกรรมการดําเนินการฯในปี 2563 มีคณะกรรมการดําเนินการฯ 13 คน 

8. ระยะเวลาดาํเนนิการ ในปี 2563 มีระยะเวลา ดาํเนนิงาน 12 เดือน 

 

มติท่ีประชุม    รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องรับทราบรายงานของผูต้รวจกิจการ ประจาํปี 2563 

นางกนกรัตน์ จิ๋วแหม เรียนที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จํากัด ตามที่ 

ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ประชุมใหญ่สามัญสหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรีจํากัด 

 ประจําปี 2562 เมื่อวันที่  9 มีนาคม 2563  ได้เลือกตั้งข้าพเจา้นางกนกรัตน์ 

 จิว๋แหยมและคณะเป็นผู้ตรวจสอบกจิการของสหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานส่วน 

 ท้องถิ่นสระบุรี จํากัด สําหรับปีทางบัญชสีิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  ซึ่ง 

 ข้าพเจ้าและคณะได้ทําการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อ 

 คณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบนั้น ข้าพเจ้าจึงขอ 

 เสนอผลการตรวจสอบประจําปี โดยสรุปดังนี้ 

  1.  วัตถุประสงคข์องการตรวจสอบ 

 1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการสหกรณฯ์ 

 1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบัญชีและการควบการเงิน 

 1.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่นๆของสหกรณ์ 

 1.4 เพื่อสรุปผลการตรวจสอบประจําเดือน เสนอข้อสังเกตและ 

 ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการตลอดจนเจา้หน้าที่ 

 สหกรณ ์เพื่อปรับปรุงแกไ้ข 

  2.  ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ 

 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 

  ประกอบการบันทึกบัญชแีละทะเบียนย่อยต่างๆ 

 2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบยีบและข้อกําหนดของสหกรณ ์

 2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ์ข้อบังคับ ระเบียบ และ 

 มติของที่ประชุมคณะกรรมการ 

2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงาน

และงบประมาณที่กําหนดไว้ 

 

 

 

 

 



 

  3.  ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข 

3.1 ผลการดําเนนิงาน 

     3.1.1 สมาชิก มียอดคงเหลือดงันี ้

รายการ 

 
ต้นป ี เพิ่มระหว่างป ี

ลดลงระหวา่ง

ป ี

คงเหลือสิน้ป ี

(คน) 

1.สมาชิกสามัญ 1,450 323 106 1,667 

2.สมาชิกสมทบ 6 6 - 12 

รวม 1,456 329 106 1,679 

 

               การรับสมาชิกและการให้ออกจากสมาชิก เป็นไปตามที่กําหนดไวใ้นข้อบงัคับของสหกรณ์   

 

 3.1.2 ในวันสิน้ปีสหกรณม์ีทนุดําเนนิงาน ดังนี ้ 

 

รายการ 

 

31 ธ.ค.62 

(บาท) 

31 ธ.ค.63 

(บาท) 

กําไรเพิ่มขึน้ 

(ลดลง) 

(บาท) 

1.รายได ้    

   ดอกเบีย้และผลตอบแทน-สุทธ ิ 19,794,344.73 27,248,526.84 7,454,182.11 

   รายได้อืน่ 622,379.85 1,501,689.95 879,310.10 

รวม 20,416,724.58 28,750,216.79 8,333,492.21 

2.คา่ใช้จา่ย    

  ดอกเบีย้จ่ายและเงินลงทุน 7,065,611.65 9,062,836.98 1,997,225.33 

  หนีส้งสยัจะสญู 5,081.88 (209,281.87) (214,363.75) 

  คา่ใช้จา่ยดาํเนินงาน 2,702,362.29 3,947,404.59 1,245.042.30 

รวม 9,773,055.828 12,800,959.70 3,027,903.88 

กําไรสุทธ ิ 10,643,668.76 15,949,257.09  3,305,588.33 

 

3.2  ด้านการบรหิารงานทั่วไป 

- สหกรณฯ์ ไดม้ีการกําหนด ระเบียบ ข้อบงัคับ และมติที่ประชุมต่างๆ สําหรับปีทาง

บัญชสีิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีความเหมาะสมกับการดําเนินงานของสหกรณ์ให้

เป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงคข์้อบังคับ คณะกรรมการดําเนินการพยายาม

ปรับเปลี่ยนระเบียบต่างๆ ให้รองรับสภาวะเศรษฐกจิในปัจจุบันเพื่อช่วยเหลอืเพื่อน

สมาชิกไดอ้ยา่งทั่วถงึ และเพือ่ประโยชนใ์นการดาํเนินกจิการของสหกรณฯ์ 

   สรุปขอ้สังเกตทีไ่ด้รับจากการตรวจสอบกจิการและขอ้เสนอแนะ 

 



 

 

- มีการปรับเปลี่ยนระเบียบ  ข้อบังคับ   มติที่ประชุม ตามคําแนะนําของผู้ตรวจสอบ

กจิการและผู้สอบบัญช ี  เช่น ในการปลอ่ยเงนิต่างๆ ทีส่มาชิกนําไปใช้ไม่เปน็ไปตาม

วัตถุประสงคข์องระเบยีบ เปน็ต้น 

- ขอให้ทางสหกรณฯ์ประชาสัมพันธ์ใหส้มาชิกทราบเกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ

ที่ประชุมอย่างทั่วถงึ สําหรับเจ้าหน้าที่ตอ้งเรียนรูแ้ละพฒันาการปฏิบัตงิานให้ทันกับ

ระเบียบ ข้อบงัคับ ที่เปลีย่นแปลง ให้มีความถูกต้อง รอบคอบ เป็นธรรม 

3.3  ดา้นบัญช ี

  -  ในปัจจุบันสหกรณฯ์  ได้จัดทําบญัชจีากระบบโปรแกรมบัญชคีอมพิวเตอร์เต็ม

รูปแบบ  จึงทําใหส้ามารถปฏิบัติงานดา้นบัญชไีด้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยําขึน้ และเป็น

ปัจจุบัน  

    สรุปขอ้สังเกตที่ได้รับจากการตรวจสอบและเสนอแนะ 

    - ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ระบบโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์

  ให้มีตรวจทานความถูกต้องกับเอกสารด้านรับ-จ่ายให้รอบคอบถูกต้องอย่างสม่ําเสมอ 

  ที่สําคัญให้ต้องปฏิบัติตามระเบยีบว่าด้วย วิธีปฏิบัติในการควบคุมภายใน  

และรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีและสานสนเทศของสหกรณ ์พ.ศ.2561 

 

             3.4  ด้านการเงิน 

   สหกรณม์ีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิน้ปดีังนี้ 

รายการ 
31 ธ.ค.62 

(บาท) 

31 ธ.ค.63 

(บาท) 

เพิ่มขึน้(ลดลง) 

(บาท) 

1.เงินสด 8,135.14 16,373.50 24,508.64 

2.เงินฝากธนาคาร 788,942.74 3,868,975.36 3,080,032.62 

3.เงินฝากสหกรณ์อื่น - - - 

รวม 797,077.88 3,885,348.86 3,088,270.98 

 

เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่นมียอดถูกต้อง ตรงตามบัญช ี    

 อยู่ในความรับผิดชอบของ นางสาวปรฉิัตร มูลฟัก ตําแหน่ง เจา้หน้าที่การเงิน  

สําหรับการใช้จ่ายเงินต่างๆเป็นต้นไปตามงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการอนุมัติจากที่

ประชุมใหญ่กําหนดไว้ 

   สรุปข้อสังเกตที่ได้รับจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

   -การเก็บรักษาวงเงินสดคงเหลือไม่เกนิวงเงินที่กําหนดเนื่องจากในปัจจุบัน 

การทําธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงิน เป็นการโอนผ่านธนาคารโดยตรงโดยใช้

หลักฐานการโอนเป็นหลักฐาน 

 



 

3.5  ดา้นเงนิรับฝาก 

              สหกรณ ์มีเงนิรับฝาก  3  ประเภทคอื (ณ วนัสิน้ปี) 

รายการ 
31 ธ.ค.62 

(บาท) 

31 ธ.ค.63 

(บาท) 

เพิ่มขึน้(ลดลง) 

(บาท) 

เงินรับฝากจากสมาชิก    

1.ออมทรัพย ์ 14,557,781.49 9,076,381.32 (5,481,400.17) 

2.ออมทรัพย์พิเศษ 14,336,624.26 22,130,672.94 7,794,048.68 

3. เงนิฝากจากสหกรณอ์ื่น 24,000,000.00 36,519,000.00 12,519,000.00 

รวม 52,894,405.75 67,726,054.26 14,831,648.51 

 

สรุปขอ้สังเกตทีไ่ด้รับจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

-  สมาชิกสหกรณ์ฯมีการเปิดบัญชีฝากเงินประเภทต่างๆ เพิ่มขึน้มาก และมีบางประเภท

เป็นการเปิดบัญชอีอมทรัพย์เพื่อเก็บไว้สําหรับการส่งเงินประกันชีวิตหรือฌาปนกิจสงเคราะห์แต่

ละปีของสมาชิกเอง(กรณีสมาชิกกู้เงินฯ) ทางเจ้าหน้าที่ควรชี้แจง ให้สมาชิกเข้าใจว่าสหกรณ์หัก

เงินส่วนนีไ้ว้เพื่อจุดประสงคอ์ย่างไร เพราะบางท่านไม่เข้าใจในการหักเงินดังกล่าว 

 

3.6 ด้านสนิเช่ือ 

        สหกรณใ์ห้เงนิกูแ้กส่มาชิกระหว่างป ี 14 ประเภท มียอดคงเหลือ (ณ วันสิน้ปี) 

รายการ 31 ธ.ค.62 
(บาท) 

31 ธ.ค.63 
(บาท) 

สูง/(ต า่) 
(บาท) 

เงินใหส้มาชิกกูย้ืม    

1.เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน             11,168,967.89  11,948,436.67  779,468.78 

2.เงินกูส้ามญั 162,959,664.27  216,675,378.82  53,715,714.55 

3.เงินกูพ้ิเศษเพื่อทนุการศึกษา   244,113.50  99,953.50  (144,160.00) 
4.เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อปืน           25,450.00  133,420.00  107,970.00 

5.เงินกูพ้ิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ   2,635,290.00  1,589,572.68  (1,045,717.32) 
6.เงินกูพ้ิเศษเพื่อซื้อทองคํา       11,632,069.68  10,358,741.99  (1,273,327.69) 
7.เงินกูพ้ิเศษเพื่อปลดเปลื้องหนีส้นิ 3,272,414.18  418,489.29  2,853,924.89 

8.เงินกูพ้ิเศษเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ 2,440,929.80  1,804,643.49  (636,286.31) 
9.เงินกูพ้ิเศษเพื่อซื้อเครื่องมือสื่อสาร 1,771,859.00  1,485,914.25  (285,944.75) 
10.เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต 108,719,660.00  99,332,050.50  (9,387,609.50) 
11.เงนิกูพ้ิเศษเพื่อลงทุนซื้อหุ้น 5,212,450.00  4,714,582.29  (497,867.71) 
12.เงินกู้พิเศษเพื อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค  -  180,517.79  180,517.79 

13.เงินกู้พิเศษเพื อเสริมสร้างสภาพคล่อง  -  26,726,309.94  26,726,309.94 

14.เงินกู้ฉุกเฉินเอทีเอ็ม  -  21,650.00  21,650.00 

รวม  310,082,868.32  375,489,661.21  71,114,642.67 



 

 

 

  สรุปขอ้สังเกตทีไ่ด้รับจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

คณะผู้ตรวจสอบฯ มีข้อแนะนําในการพิจารณาการกูเ้งินให้แก่สมาชิกขอให้คณะกรรมการและเจา้หน้าที่มี

วิธีป้องกันแนะนําหรือติดตามให้สมาชิกนําเงินกู้ต่างๆไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินดังกล่าว 

เพื่อมิให้สมาชิกมีหนี้สินล้นพ้นตัว เพราะในปัจจุบันมีการปล่อยกู้หลายประเภทสมาชิกหลายท่ าน

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการกู้เพียงอย่างเดียว สุดท้าย  มีเงินรายได้เหลือไม่พอหักก็มีจึงแนะนําให้

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ตรวจสอบวัตถุประสงค์การกู้เงิน และตรวจสอบรายได้คงเหลือให้เป็นไปตามระเบียบ

กําหนด และขอความร่วมมือสมาชิกให้ปฏิบัติตามระเบยีบ เพื่อให้สมาชิกสามารถ 

ดํารงชพีโดยไม่เดือดรอ้น 

 

 

3.7  ด้านการลงทนุ 

                การลงทนุซื้อหุน้/พันธบัตรรัฐบาล และอืน่ๆ ที่ดิน/อาคาร/อปุกรณ์ 

 

รายการ 

31 ธ.ค.62 

(บาท) 

31 ธ.ค.63 

(บาท) 

เพิ่มขึน้ 

(ลดลง) 

(บาท) 

1.หุ้นชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์ 

   แห่งประเทศไทย จํากัด   
850,500.00  850,500.00  

 

- 
รวม 850,500.00 850,500.00  - 

 

สรุปขอ้สังเกตทีไ่ด้รับจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

   - ไม่ม ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         3.8  ดา้นหนีส้นิ มียอดคงเหลอืดังนี ้( ณ วันสิน้ปี) 

 

รายการ 
31 ธ.ค. 62 

(บาท) 

31 ธ.ค. 63 

(บาท) 

เพิ่มขึน้(ลดลง) 

(บาท) 

1.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตรฯ 17,820,000.00  -  (17,820,000.00) 

2.สหกรณอ์อมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จาํกัด 42,160,118.00  32,608,568.00  (9,551,550.00) 

3.สหกรณอ์อมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการ 7,620,000.00  12,080,000.00  4,460,000.00 

4.สหกรณอ์งคก์ารเภสัชกรรม จํากัด 4,220,000.00  2,600,000.00  (1,620,000.00) 

5 สหกรณอ์อมทรัพย์กรมปา่ไม้   จํากัด   9,166,658.00  4,166,654.00  (5,000,004.00) 

6.ชุมชนสหกรณอ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด 39,004,700.00  34,987,600.00  (4,020,100.00) 

7.สหกรณก์ารเกษตรหนองแซง  จาํกัด   7,360,000.00  5,380,000.00  (1,980,000.00) 

8.สหกรณอ์อมทรัพย์พนง.การประปานครหลวง  จาํกัด  8,500,000.00  7,300,000.00  (1,200,000.00) 

9.สหกรณอ์อมทรัพยม์หาวิทยาลยัศรีนครินทรว์ิโรฒ จก. 2,500,000.00  21,991,000.00  19,491,000.00 

10.เจ้าหนีเ้งินกู้ภาคเอกชน - - - 

1.ตั๋วสัญญาใช้เงิน-ธกส. - 30,000,000.00 30,000,000.00 

รวม 138,351,476.00 151,110,822.00 12,759,346.00 

 

  สรุปขอ้สังเกตทีไ่ด้รับจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

 

  -การตรวจสอบด้านหน้าสนิ สหกรณ ์กูเ้งินจากสถาบันการเงิน อื่นๆ เป็นไปตาม

มติที่ประชุมใหญ่เมื่อวนัที่ 9 มนีาคม 2563 และตามความเห็นชอบของ นายทะเบยีนสหกรณ ์

เห็นชอบวงเงนิการกูย้ืมหรอืการคํ้าประกันของสหกรณ ์ ประจําปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2563  

ในวงเงนิไม่เกนิ 181,900,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      3.9 ด้านทุน 

          ทุนเรือนหุ้น ทุนสํารองและทุนสะสมต่าง ๆ มยีอดคงเหลือดังนี ้(ณ วันสิน้ปี) 

 

รายการ ต้นป ี เพิ่มระหว่างป ี ลดลงระหวา่งป ี
คงเหลือสิน้ป ี

(บาท) 

1.ทุนเรือนหุ้น 114,618,470.00  40,162,350.00  4,609,550.00  150,171,270.00 

2.ทุนสํารอง 2,673,865.71  1,379,967.32  -  4,053,833.03 

3.ทุนสวัสดิการ 172,081.59  150,000.00  11,500.00  310,581.59 

4.ทุนสาธารณประโยชน์ 55,522.37  100,000.00  109,000.00  46,522.37 

5.ทุนสวัสดิการเพื อ
ช่วยเหลือผู้ค้่าประกนั 
 

0.00  400,000.00  - 400,000.00 

รวม 117,519,939.67  42,192,317.32  4,730,050.00  154,982,206.99 

 

  สรุปขอ้สังเกตทีไ่ด้รับจากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

    -การส่งคา่หุ้นรายเดอืนของสมาชิกยังไม่เป็นไปตามระเบยีบหลักเกณฑ์ของระเบยีบ

สหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จาํกัด วา่ด้วยหุ้น พ.ศ.2561 และทีแ่กไ้ขเพิ่มเติมของ

รายได้รายเดอืนของสมาชิก ควรแจง้ให้เข้าใจระเบยีบที่ปรับปรุงแกไ้ข และหักส่งหุ้นรายเดือนให้ถูกต้อง 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องพิจารณาอนุมัตงิบดุล 

นายสุชาติ เขตเมืองปัก เรียนสมาชิกทุกทา่นการพิจารณาอนุมตัิงบดุลของสหกรณอ์อมทรัพย์พนักงาน 

ประธานกรรมการฯ ส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจํากัด รายละเอียดตามเอกสารรายงานกจิการ หนา้ที่ 35 ถงึหน้าที ่

54 ขอให้ทุกทา่นตรวจสอบและขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญด่้วยครับ 

 

มติท่ีประชุม  มีมตอินุมัติตามท่ีเสนอเปน็เอกฉันท์  

 

 

 

 

 



 

 

ระเบียบวาระที่  6 เรื่องพิจารณาอนุมัตจิัดสรรกําไรสุทธิ 

นายสุชาติ เขตเมืองปัก สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ีจํากัด การจัดสรรกําไรสุทธ ิ

ประธานกรรมการฯ  ประจําปี 2563 

รายการ 
ปี 2563 

บาท % 

1. กําไรสุทธ ิ

2. ทนุสาํรองไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของกําไรสุทธิ 

3. บํารงุสันติบาตรสหกรณ์แห่งประเทศไทยรอ้ยละ 1 ของกําไรสุทธิแตไ่ม่เกนิ 30,000 บาท 

4. เงินปันผลรอ้ยละ 7 แห่งคา่หุ้นที่ชําระแล้วของสมาชิกแต่ละคน โดยคดิให้ตามระยะเวลา 

5. เงนิเฉลี่ยคนืให้แก่สมาชิก 11 % (ตามส่วนธุรกิจ) 

6. ทนุสวสัดิการหรอืการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชกิและครอบครัว 

7. ทุนสาธารณประโยชน ์

8. ทุนสวัสดิการเพื่อช่วยเหลอืผู้ค้ําประกัน 

9. เงนิโบนัสกรรมการและเจา้หน้าที่ไม่เกนิรอ้ยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 

15,949,257.09 

1,600,787.44 

30,000.00 

8,896,566.69 

2,771,902.96 

50,000.00 

100,000.00 

1,200,000.00 

1,300,000.00 

100.00 

10.04 

0.19 

55.78 

17.38 

0.31 

0.63 

7.52 

8.15 

   

รายละเอียดตามตารางนี้ จงึเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ 

 

มติท่ีประชุม   มีมตอินุมัติตามท่ีเสนอเปน็เอกฉันท์ 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องพิจารณาอนุมัตแิผนงาน และงบประมาณรายจา่ยประจําปี 2564 

น.ส.ส่องแสง สําอางค์อินทร์ เสนอว่า คณะกรรมการดําเนนิการชุดที่ 18 ในการประชุมครัง้ที่ 13  

รองประธานกรรมการ เมื่อวันที ่4 กุมภาพันธ์ 2563 ได้จดัทําแผนงานและงบประมาณประจําปี 2564 

เพื่อให้ที ่ประชุมใหญ่พจิารณา ดงันี ้

  1. แผนงานบริหารท่ัวไป  

  1.  หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้การดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานท้องถิ่นสระบุรี จาํกัด 

เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแผนงานที่กําหนดและตามนโยบายของคณะกรรมการจึงได้

กําหนดแผนงานและงบประมาณในการบรหิารงานไว้เพื่อเป็นแนวทางในการบรหิารให้บรรลุวัตถุประสงคแ์ละ

เปา้หมายตอ่ไป  



 

 

 

   2.  วัตถุประสงค ์

1.เพื่อบริหารจดัการทางการเงินของสหกรณใ์ห้เกดิประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  2.เพื่อดูแลและพัฒนาปรับปรุงการดําเนนิงานโดยทั่วไปของสหกรณ ์ 

ตลอดจนแกไ้ขปัญหาตา่งๆของสหกรณใ์หส้อดคล้องกับสภาวะการเงินของ 

ประเทศและสถานการณ์โลก โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม 

   3.เพื่อปรับปรุงภูมิทศัน ์ ภายในและภายนอกอาคารสํานกังาน ใหส้วยงามและปลอดภัยทัง้ต่อ 

ชีวติและทรัพย์สนิ 

   4.เพื่อติดตามประเมินผลรวมทั้งส่งเสรมิสนับสนนุการดาํเนนิงานของคณะกรรมการและ

เจา้หน้าที่ทุกฝ่ายให้บรรลุวัตถปุระสงคแ์ละเปา้หมายตามแผนงานที่กําหนดไว้ 

  3.  เปา้หมายและกจิกรรม 

  1. จดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดอืนละ  1  คร้ัง 

  2.จัดให้มีการประชุมคณะอนกุรรมการ คณะกรรมการเงินกู ้ตามภารกิจที่ 

ได้รับมอบหมาย 

  3. ประชุมใหญส่ามัญ  1  คร้ัง 

  4.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการอํานวยการ เจา้หน้าทีส่หกรณ์ 

  5.  งบประมาณ/คา่ใช้จา่ย 

   งบประมาณตามรายละเอยีดประกอบ 

  2.  บุคลากรของสหกรณ ์

    2.1  อบรมเจา้หน้าทีส่หกรณ์  อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

    2.2  อบรมผู้สอบกิจการสหกรณ์  อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

  3.  ด้านการดําเนนิงานและการดําเนนิธุรกิจ   

    3.1  ขยายรับสมาชิกเพิ่ม           350  คน 

    3.2  ให้สมาชิกถอืหุ้นเพิม่                     20,000,000.00  บาท 

    3.3  รับเงินฝากออมทรัพย ์   2,000,000.00   บาท 

    3.4  รับเงนิฝากออมทรัพย์พิเศษ   5,000,000.00  บาท 

  4.  ด้านการลงทุนในทรัพยส์นิ 

    4.1 หมวดครุภัณฑ ์       540,000.00  บาท 

    4.2 รา้นคา้สวสัดิการ     1,000,000.00  บาท 

  5. ด้านการให้เงินกู ้

              5.1 การให้เงินกูแ้กส่มาชิก              50,000,000.00   บาท 

 

 



 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิน่สระบุรี จํากัด 

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจาํปี 2563 

          ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 

 

รายการ 

ปี 2563 ขอตั้ง

งบประมาณ  

ปี 2564 

คําช้ีแจงประกอบ ประมาณการ รับจรงิ/จ่ายจรงิ 

 

รายรับ 

1. ดอกเบีย้เงินให้กู้แก่สมาชิก 

2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

3. รายได้ค่าปรับ 

4. รายได้ค่าติดตามทวงถาม 

5. ผลตอบแทนจากการลงทุน 

6. รายได้อื่นๆ 

 

7. รายได้ค่าธรรมเนียมเงินกู้ 

 

 

22,500,000.00 

40,000.00 

10,000.00 

10,000.00 

50,000.00 

100,000.00 

 

     850,000.00 

 

 

27,171,414.01 

34,400.00 

224.00 

   - 

45,200.00 

45,704.85 

 

1,453,273.78 

 

 

32,000,000.00 

35,000.00 

10,000.00 

10,000.00 

50,000.00 

100,000.00 

 

1,500,000.00 

 

 

ดอกเบีย้รับเงนิกูจ้ากสมาชิก 

คาดว่ามีสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 

รายได้ค่าปรับผิดนัดชําระหนี้ 

 

ได้รับเงินปันผลตามหุน้ จาก ชสอ. 

ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร/ค่าธรรมเนียม 

การถอนเงินฝาก 

คา่ธรรมเนียมเงินกู ้1% 

 

 

 
 

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

เป็นไปตาม พรบ.ประกันสงัคม 

เป็นไปตาม พรบ.ประกันสงัคม 

 

 

 

 
คา่ตอบแทนการประชุมกรรมการ

ดําเนินการประจําเดือน 

คา่เบีย้เลีย้งพาหนะ กรรมการ/เจ้าหน้าที่ 

ที่ไปปฏิบัติงานสหกรณ ์

คา่ตอบแทนผู้ทําหน้าที่หักเงินส่งชําระหนี้ 

สหกรณ์ , ผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์,ผู้

ตรวจสอบกจิการ  ผู้จัดการและผู้สอบ

บัญชีภาคเอกชน 

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาและ

วันหยุดกรณีที่จําเป็นเร่งด่วน 

รวมรายรับ 23,560,000.00 28,750,216.64 33,705,000.00 

 

รายจ่าย 

1. หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง 

  1.1  เงนิเดอืน 

  1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

  1.3 กองทุนเงินทดแทน 

 

 

 

   1,098,000.00 

50,000.00 

2,000.00 

 

 

 

 

   1,046,880.00 

30,323.88 

2,078.58 

 

 

 

   1,250,000.00 

50,000.00 

2,000.00 

 

รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง 1,150,000.00 1,079,282.46 1,302,000.00 

 
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 

 

 

 

162,400.00 

 

5,240.00 

 

704,702.46 

 

 

 

4,940.00 

 

 

 

200,000.00 

 

50,000.00 

 

720,000.00 

 

 

 

25,000.00 

 

รวมหมวดค่าตอบแทน 885,000.00 877,282.46 995,000.00 

        



 

รายการ 

ปี 2563 ขอตั้ง

งบประมาณ  

ปี 2564 

คําช้ีแจงประกอบ ประมาณการ รับจรงิ/จ่ายจรงิ 

 

3. หมวดดอกเบีย้จ่าย 

  3.1  ดอกเบีย้จ่ายเงนิกู้ 

 

 

  3.2 ดอกเบีย้จ่ายเงนิรับฝาก 

 

 

 

7,762,500.00 

 

 

1,500,000.00 

 

 

 

6,624,132.15 

 

 

2,438,704.83 

 

 

 

8,500,000.00 

 

 

3,200,000.00 

 

 

 

ดอกเบีย้จ่ายเงินกูย้มืจากสถาบันการเงิน

และสหกรณ์อื่น 

(ขอผันแปรตามขนาดการลงทุนของสหกรณ์) 

ดอกเบีย้ใหผู้้ที่นําเงินมาฝากกับสหกรณ์ 

(ขอผันแปรตามขนาดการรับฝากเงินจากสมาชิก

และสหกรณ์อื่น) 

 

 

 

 

คา่กระดาษ ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ์ต่างๆ 

จัดอุปกรณ์และวัสดสุํานักงาน  

 

 

 

 
 

คา่ใช้จ่ายทางบัญชี 

คา่ใช้จ่ายทางบัญชี 

คา่ใช้จ่ายทางบัญชี 

คา่ใช้จ่ายทางบัญชี 

รวมหมวดดอกเบี้ยจ่าย 9,262,500.00 9,062,836.98 11,700,000.00 

 

4. หมวดคา่วัสดุ 

  4.1  คา่เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป 

  4.2 คา่วัสดุสํานักงานและวัสดุ 

       สิน้เปลืองใช้ไป 

 

 

75,000.00 

50,000.00 

 

 

 

64,129.83 

34,912.00 

 

 

 

75,000.00 

50,000.00 

 

รวมหมวดค่าวัสดุ 125,000.00 99,041.83 125,000.00 

 

5. หมวดคา่ใช้จ่ายตัดจ่ายทางบัญชี 

   5.1  ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สํานักงาน 

   5.2  คา่เสื่อมราคาอาคารสํานักงาน 

   5.3  คา่เสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง 

   5.4 ค่าปรับปรงุตกแต่งสํานักงานตัดจ่าย 

 

 

100,000.00 

   200,000.00 

- 

- 

 

 

90,690.89 

78,767.12 

30,383.02 

110,000.00 

 

 

150,000.00 

125,000.00 

55,000.00 

110,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน 300,000.00 309,841.03 440,000.00 

 

6. หมวดค่าใช้สอย 

 6.1  คา่รับรอง 

 6.2 ค่าใช้จ่ายในการติดตาหนี/้ดําเนนิคดี 

 

 

 6.3 คา่ใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ 

 

 6.4 คา่ใช้จ่ายในการประชุมต่างๆ 

 

 

150,000.00 

200,000.00 

 

 

 

300,000.00 

 

 

20,000.00 

 

 

155,214.00 

21,619.00 

 

 

 

341,257.00 

 

 

22,581.00 

 

 

160,000.00 

50,000.00 

 

 

 

400,000.00 

 

 

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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ปี 2564 
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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 คา่เขา้รับการอบรม 

 

 6.18 ค่าจัดกจิกรรมต่าง ๆ 

 

 

30,000.00 

 

10,000.00 

20,000.00 

50,000.00 

200,000.00 

2,000.00 

60,000.00 

 

100,000.00 

40,000.00 

 

40,000.00 

 

35,000.00 

 

50,000.00 

80,000.00 

 

5,000.00 

 

14,057.00 

 

5,757.00 

3,500.00 

        - 

147,000.00 

795.38 

14,359.17 

 

      134,000.00 

51,063.55 

 

36,682.39 

 

37,055.60 

 

50,600.00 

11,730.00 

 

- 

 

20,000.00 

 

10,000.00 

10,000.00 

30,000.00 

200,000.00 

2,000.00 

20,000.00 

 

     450,000.00 

60,000.00 

 

40,000.00 

 

40,000.00 

 

50,000.00 

80,000.00 

 

5,000.00 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 
คา่บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์/

เครื่องพิมพ์ ฯลฯ 

คา่ซ่อมแซมบํารุงรักษารถยนต์และคา่ใช้จ่าย

อื่นๆ เกี่ยวกับรถยนต์ 

คา่เบีย้ประกันภัยรถยนต์ของสหกรณ์ 

คา่ใช้จ่ายที่ไม่เข้าหมวดใดๆ ได้แก ่เงิน

บริจาค คา่ของขวัญ ค่าพวงหรีด ฯลฯ 

 

 

คา่ชุดเครื่องแบบกรรมการและเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ 

 

รวมหมวดค่าใช้สอย 1,397,000.00 1,047,271.09 1,647,000.00 

 
7. หมวดคา่ใช้จ่ายรายการอื่นๆ 

 7.1  คา่ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

 7.2 คา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ 

 7.3 คา่เบีย้ประกันภัยรถยนต์   

 7.4 คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ 

 

 

7.5 คา่เช่าสํานักงานสหกรณ์ 

7.6 วัสดุเครื่องแต่งกาย 

 

                                                                                                                      

30,000.00 

 

30,000.00 

 

20,000.00 

100,000.00 

 

 

 

 

72,000.00 

60,000.00 

 

 

28,085.00 

 

12,699.88 

 

14,464.49 

150,494.13 

 

 

 

 

60,000.00 

35,453.00 

 

 

 

30,000.00 

 

30,000.00 

 

20,000.00 

160,000.00 

 

 

 

 

- 

60,000.00 
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  7.7 คา่ใช้จ่ายพิธีเปิดสํานักงาน 

  7.8 ค่าใช้จ่ายในการกูเ้งิน (ธกส.) 

  7.9 คา่ของใช้สํานักงาน 

50,000.00 

- 

- 

49,615.00 

60,000.00 

47,914.50 

- 

- 

50,000.00 

 

คา่ธรรมเนียมวิเคราะห์ขอ้มูลเงินกู้ 
คา่ของใช้/ น้ํายาทําความสะอาด ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมหมวดค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 362,000.00 458,726.00 350,000.00 

รวมค่าใช้จ่าย 13,481,500.00 12,934,281.85 16,559,000.00 

รายรับมากกว่า(น้อยกว่า)รายจ่าย 10,078,500.00 15,815,934.79 17,146,000.00 

8. หมวดครุภัณฑ์ ที่ดนิ อาคาร อปุกรณ์ 

    ค่าครุภัณฑ์สํานักงาน 

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
 

- โต๊ะทํางาน 
 

- เก้าอี้ชุด 
 

- ช้ันวางเอกสาร 
 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

- เครื่องสํารองไฟ 
 

- เครื่องปริ๊นเตอร์ Pass Book 
 

- โทรศัพท์ไร้สาย/มือถือ 
 

- ปรับปรุงตกแต่งสํานักงานสหกรณ์ 
 

 

- โต๊ะหมู่บูชา 
 

- ป้ายสํานักงาน 
 

 

- เครื่องปรับอากาศ 
 

- ป้ายร้านคา้สวัสดิการ 

- ช้ันวาง โต๊ะ เก้าอี ้ร้านคา้สวัสดิการ 

 

 

30,000.00 

50,000.00 
 

10,000.00 
 

20,000.00 
 

50,000.00 
 

10,000.00 
 

80,000.00 
 

25,000.00 
 

500,000.00 

 

10,000.00 
 

50,000.00 
 

150,000.00 
 

- 

- 

 

 

26,390.00 

46,090.00 
 

9,520 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

15,079.00 
 

500,000.00 
 

- 
 

50,000.00 
 

145,000.00 
 

- 
 

- 

 

 

20,000.00 

40,000.00 
 

 

10,000.00 
 

40,000.00 
 

50,000.00 
 

10,000.00 
 

80,000.00 
 

- 
 

- 

10,000.00 
 

- 
 

100,000.00 
 

30,000.00 
 

150,000.00 

รวมครุภัณฑ์ 985,000.00 792,079.00 540,000.00 

ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง 

- คา่ก่อสร้างอาคารสํานักงาน 

 - ศาลพระภูมิ 

- ถนนบริเวณสํานักงานสหกรณ์ 

- โรงจอดรถ 

- อาคารร้านคา้สวัสดิการ 

 

1,625,000.00 

100,000.00 

500,000.00 

500,000.00 

- 

 

1,625,000.00 

98,000.00 

500,000.00 

500,000.00 

- 

 

- 

- 

- 

- 

1,000,000.00 

 

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   มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2564 
 

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องเห็นชอบการกําหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกัน   ประจําปี 2564               

นายสมศักดิ์  มั่งม ี    การกําหนดวงเงินกูย้มืหรอืวงเงินค้ําประกัน กรณีสหกรณม์คีวามจําเป็นตอ้งกูย้มื 

จพง.ส่งเสริมสหกรณ์อาวโุส     จากสถาบันการเงนิ หรือสหกรณอ์ื่นเพื่อนํามาใชเ้ป็นทุนหมนุเวียนของ 

      สหกรณ ์  สามารถดําเนนิการได้ตามข้อบังคับของสหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานส่วน 

     ท้องถิ่นสระบุร ี จํากัด  ข้อ 18   “ที่ประชุมใหญอ่าจกําหนดวงเงนิกูย้ืมหรือการคํ้า 

     ประกันสําหรับปหีนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน  วงเงินซึ่ง 

      กําหนดดังวา่นีต้อ้งได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ์” 

นายสุชาติ  เขตเมืองปัก       ในคราวที่ประชุมใหญ่สามัญประจําป ี 2562 เมือ่วันที่ 9 มีนาคม 2563 

ประธานกรรมการฯ    ที่ประชุมใหญ่ฯ ได้อนุมตัิใหส้หกรณฯ์ กําหนดวงเงินกูย้ืมหรอืค้ําประกัน ประจําปีไว ้

     จํานวน 181,900,000.00 บาท (หนึ่งร้อยแปดสบิเอ็ดลา้นบาท) ตาม 

    หลักเกณฑ์ ข้อ 7.2.2(1) สหกรณ์ออมทรัพย์ถอืใช้วงเงินกูย้ืมได้ไม่เกนิ 1.5 เทา่ของ 

    ทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสาํรองปัจจุบันสหกรณม์ีทุนเรือนหุน้และทุนสํารอง 

    ประมาณ 158,025,913.03 บาท  ทําใหส้หกรณส์ามารถขอเพิ่มวงเงินกูย้มืหรอื 

   การค้ําประกัน ได้ 237,000,000.00 บาท  สหกรณก์จ็ะสามารถกูย้ืมเงนิจาก 

   แหล่งเงนิกู้อื่นๆ เพือ่มาเปน็ทนุหมุนเวยีนให้เงนิกูแ้กส่มาชิกสหกรณ ์   จงึเสนอให้ที ่     

   ประชุมพิจารณากําหนดวงเงนิกูย้ืมหรอืการคํ้าประกันของสหกรณ ์ประจําป ี2564  

มติท่ีประชุม            มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกําหนดวงเงนิกู้ยืมหรอืค้ําประกัน ประจาํปีสิ้นสุด   

                           31 ธันวาคม  2564  จาํนวน  237,000,000.00  (สองรอ้ยสามสิบเจ็ดล้าน 

    บาทถ้วน) และเสนอนายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่  9 เรื่องพิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 18 

นายสุชาติ เขตเมืองปัก  ตามข้อบังคับ ขอ้ 72  กําหนดว่า “คณะกรรมการดําเนนิการ  

ประธานกรรมการฯ    ใหส้หกรณม์ีคณะกรรมการดําเนินการประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน 

    และกรรมการดําเนนิการอีก 12 คน ซึง่ที่ประชุมใหญ่เลือกตัง้จากสมาชิก” 

    “ใหก้รรมการดําเนินการเลอืกตั้งในระหว่างกันเองขึน้ดาํรงตาํแหน่งรองประธาน 

 



 

 

    กรรมการ 1 คนหรอืหลายคน เลขานุการ 1 คน  และ/หรอืเหรัญญิก 1 คน นอกนั้นเป็น 

    กรรมการและปิดประกาศใหท้ราบโดยทั่วกนั ณ สํานักงานสหกรณ์” 

      บัดนี ้คณะกรรมการดําเนนิการ ชุดที่ 18  ซ่ึงมีจํานวน 13 คน   จะครบวาระจํานวน 6  คน   

คงอยูใ่นวาระจํานวน 6 คน  และขอลาออก 1 คน  ดังนี ้

1. คณะกรรมการดําเนินการท่ีคงอยู่ในตําแหน่งต่อไป โดยไม่ต้องเลอืกตั้งใหม่ มีจํานวน 6 คน ดังนี ้

 

 

2.คณะกรรมการดําเนนิการทีค่รบวาระดํารงตาํแหนง่จํานวน 6 คน ดังนี ้  

         2.1 ครบวาระที ่2 ต้องเว้นวรรค 1 ปี (ไมส่ามารถเลือกตั้งเข้ามาได้) ประกอบด้วย  

   1. นายสุชาต ิ  เขตเมืองปัก  ประธานกรรมการ 

   2. น.ส.สอ่งแสง  สําอางอนิทร์   รองประธานกรรมการ 

   3. พ.อ.อ.มณฑป  บุญธรรม  กรรมการ 

   4. น.ต.คมกรช  คัมภีระ   กรรมการ 

2.2 ครบวาระที่ 1 สามารถเลอืกตั้งเข้ามาดาํรงตาํแหนง่ใหม่ได ้ประกอบด้วย  

     1.นายวัฒนกูล  เจริญสุข   เหรัญญิก 

        2.นายสมชาย  ตามการ   กรรมการ 

 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนง่ 

วาระการดํารงตําแหนง่ 

วาระที่ 1 วาระที่ 2 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

1 นายขวัญชัย         รุ่งทวอีนันต์ เลขานุการ 

 

   

2 นายบันเทิง           บัวโฉม กรรมการ 

 

   

3 นายอาลักษณ ์      รอดย่านนํ้า กรรมการ 

 

   

4 นายศดิศ              ฟา้บรรเจิด กรรมการ     

5 นายทนงศักดิ์       กีรตโิรจน์วาณิชย์ กรรมการ     

6 นางสาวราตรี        บุราณสาร กรรมการ     



 

 

3.คณะกรรมการดําเนนิการที่ขอลาออก จาํนวน 1 คน ดังนี้ 

     1.ว่าที่รอ้ยตรจีารุวทิย ์ สาระเดโช   รองประธานฯ  

ซึ่งขอให้ที่ประชุมได้พจิารณาสมาชิกสหกรณท์ี่ทา่นสมควรเพื่อเลือกตั้งเขา้มาทาํหน้าที่

ประธานกรรมการ จํานวน 1 คน และกรรมการดําเนนิการจํานวน 6 คน ตามทีไ่ด้รับสมคัรไว้แล้วนั้นจึงมีสิทธิได้รับ

การเลือกตั้ง 

  คณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2564 และได้มีการประกาศรับสมัครเลือกตัง้ ประธานกรรมการ และ

กรรมการดําเนินการ ชุดที่ 19  เพื่อแทนประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการที่หมดวาระ  โดยมีผูส้มัครรับ

คัดเลือก ดังนี ้  

    1. ตําแหนง่ประธานกรรมการ  ครบวาระการดํารงตําแหน่ง  

       มีผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นประธานกรรมการ  จํานวน 1 คน  ได้แก่ 

          1. วา่ที่ร้อยตรจีารุวทิย์  สาระเดโช  
 

นายสมศักดิ์ มั่งม ี ขอสมาชิกรับรองด้วยครับโดยในระเบยีบว่าการสรรหาและเลือกตัง้  

เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ฯ    คณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2564  ข้อ 13 วรรค 3  กรณีมีผูส้มัคร 

    กรรมการดําเนินการ ไม่เกนิจาํนวนที่หมดวาระในปีนั้นๆ   ให้ประธานคณะกรรมการ 

   สรรหาแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่เลอืกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการ 

มติท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกวา่ท่ีร้อยตรจีารุวิทย์ สาระเดโช เป็นประธานกรรมการ 

   2. ทดแทนกรรมการท่ีลาออกและหมดวาระ  จาํนวน 6 คน  

       มีผู้สมัครรับคัดเลือกเป็นกรรมการ  จํานวน 6 คน  ได้แก่ 

          1. นายสุขสนัต ์ สุขสม 

       2.นางกฤษณา พรพมิล 

       3.นางสมสุข  ฐานวระ   

       4.นายสมชาย  ตามการ 

       5.นายวัฒนกูล เจริญสุข 

       6.น.ส.เตือนใจ กําแพงศิรชัิย 

 

 



 

 

นายสมศักดิ์ มั่งม ี ขอสมาชิกรับรองด้วยครับโดยในระเบยีบว่าการสรรหาและเลือกตัง้  

เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ฯ      คณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ.2564 ข้อ 13 วรรค 3 กรณีมีผูส้มัคร 

   กรรมการดําเนินการ ไม่เกนิจาํนวนที่หมดวาระในปีนั้นๆ ใหป้ระธานคณะกรรมการ 

   สรรหาแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่เลอืกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการ 

มติท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก  เปน็กรรมการ    

         1. นายสขุสันต ์ สุขสม 

       2.นางกฤษณา พรพิมล 

       3.นางสมสุข  ฐานวระ 

       4.นายสมชาย ตามการ 

       5.นายวัฒนกูล เจรญิสุข 

       6.น.ส.เตือนใจ กําแพงศิรชิัย 

 

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาเลือกตัง้ผู้ตรวจสอบกิจการและพิจารณากําหนดคา่ตอบแทน 

      ประจําปี 2564 

นายสุชาติ เขตเมืองปัก  ตามข้อบังคับของสหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานส่วนทอ้งถิ่นสระบุรี จํากัด    

ประธานกรรมการฯ   ข้อ 71 (2)(5) และขอ้ 102 กาํหนดไว้วา่การเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการ ให้ที่ 

ประชุมใหญ่เลอืกตั้งสมาชิกหรอืบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิมคีวามรู้และความสามารถ

ในดา้นธุรการการเงนิ การบญัช ีการเศรษฐกจิหรือการสหกรณ ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

ของสหกรณ์เป็นการประจําป ี จํานวนไม่เกนิสองคนที่ประชุมใหญ่จะเลือกตัง้กรรมการ

ดําเนินการหรอืผู้ซึ่งดํารงตาํแหน่งหน้าที่ประจาํในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้    

ข้อบังคับข้อ 102 กําหนดไว้วา่การดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการผูต้รวจสอบอยู่ใน

ตําแหนง่ได้มีกําหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชสีหกรณ ์ อาจไดร้ับเลือกตั้งซ้ําอีกได้จงึขอให้ที่

ประชุมใหญ่เสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการของ 

 

 

 



 

สหกรณซ์ึ่งในปีที่แล้วที่ประชุมใหญ ่ ได้เลือก นางกนกรัตน์ จิว๋แหยม และนางสมสขุ 

ฐานะวร เป็นผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณ ์ และได้รับค่าตอบแทน  50,000 บาท ตอ่

ปี  จึงเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เสนอ นางกนกรัตน์ จิว๋แหยม  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ

สหกรณ ์สหกรณแ์ละคา่ตอบแทน 30,000 บาทตอ่ปี 

มติท่ีประชุม      มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นางกนกรัตน์  จิ๋วแหยม เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ 

    สหกรณ์และมีมติอนุมัติคา่ตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการเป็นจํานวนเงิน 30,000  

    บาทต่อปี  

ระเบียบวาระที่ 11   เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีประจําปแีละ 

     กําหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 

นายสุชาติ เขตเมืองปัก   แจ้งว่า ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ได้ทาํการปรับปรุงระบบการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อกระจายงานด้านการสอบบัญชีสําหรับสหกรณข์นาดใหญ่ทีม่ี 

  ฐานะการเงนิมัน่คง มีทนุของสหกรณต์ั้งแต ่50 ล้านบาทขึน้ไปและมีระบบการบริหารทีด่ีที่ 

  ให้ผูส้อบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชนเข้ามาตรวจสอบบัญชีประจําปีโดยอยู่ภายใต้การกํากับ 

  ดูแลของกรมตรวจสอบบญัชีสหกรณ์  และตอ้งผา่นการอบรมหลักสตูรการสอบบัญชี 

  สหกรณ ์นัน้ ซึ่งในปีที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่ฯ มีมติเลือก บรษิัท ทีดับบลิวซีแมเนจเม้นท์ 

  จํากัด โดยนายกฤติเดช   จรสุมัญญา เลขทะเบยีนผูส้อบบญัชรีับอนุญาต4554เป็นผูส้อบ 

  บัญชขีองสหกรณแ์ละมีคา่ธรรมเนียมการสอบบัญชี 50,000  บาทตอ่ปี    

มติท่ีประชุม        มติเป็นเอกฉันท์ให้บรษิัท ทีดับบลิวซี แมเนจเมน้ท์ จํากัด โดยนายกฤติเดช   

จรุสมัญญา เป็นผู้สอบบญัชีสหกรณ์ สําหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2564 และกําหนดคา่ธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี จํานวนเงนิ 50,000.00 บาท 

(ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 

ระเบียบวาระที่ 12   เรื่องอื่นๆ 

พ.อ.อ.ดร.ประพัฒน์พงษ์ พรพิมล      ผมขอประชาสัมพนัธ์เกี่ยวกับการทําฌาปนกจิ สมาชิกเสียคา่สมัคร 

ผู้จัดการ    ปีละ 4,800 บาท ฌาปนกจิสมาชิกสามารถสมัครได้ถึงอายุ 55 ปี กรณีสมาชิกเสียชีวติ 

     จะได้รับเงนิจากสมาคมฌาปนกจิจํานวน 600,000 บาท การทําฌาปนกจิเป็นประโยชน์ 



 

 

     ต่อลูกหลาน เปน็ประโยชนต์่อผู้คํ้าประกันถงึแม้จะพ้นจากสมาชิกภาพแล้วฌาปนกจิก็ 

     สามารถส่งได้ตอ่เนื่อง สมาชิกทา่นใดทีส่มัครแล้วผมไม่อยากให้ขาดสง่ ถา้ไม่มีเงินจ่าย 

     คา่ฌาปนกจิสามารถกูเ้งินพิเศษเพื่อชําระคา่ฌาปนกจิต้นป ี 4,800 บาท สิน้ปหีักจาก 

     เงินปันผลไมม่ีดอกเบีย้   

     

ปิดการประชุม   11.00  น. 

    

         (ลงชื่อ)          สุชาต ิเขตเมืองปัก         ประธานในที่ประชุม 

              (นายสุชาติ เขตเมืองปัก) 

                          ประธานกรรมการ 

(ลงชื่อ)     ขวัญชัย  รุง่ทวอีนันต ์        เลขานุการ 

             (นายขวัญชัย  รุง่ทวีอนันต์) 

        (ลงชื่อ)     ชนากานต ์รว่มกระโทก      ผู้บันทึกการประชุม

                           (นางชนากานต์ ร่วมกระโทก)   

 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 

เรื่อง  รับทราบผลการดําเนนิการ  

ประจําปี 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

         ระเบียบวาระที่  3          เรื่อง  รับทราบผลการดําเนินการ ประจําปี 2564 

 
 
 

เรียน สมาชิกทุกท่าน 

 ขอรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีบัญชี 2563 เป็นปีท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

ส่วนท้องถิ่นสระบุรี จํากัด ได้พัฒนาตัวเองท้ังในด้านของการให้บริการแก่สมาชิก การติดต่อธุรกิจกับ

สหกรณ์อื่นความสําเร็จของสหกรณ์ท่ีได้รับ เห็นได้จากประสิทธิภาพการบริหาร ให้เกิดรายได้ท่ีเพิ่มขึ้น 

ประสิทธิภาพในการทํากําไรสูงกว่าปีก่อน ผลการดําเนินงานในภาพรวมตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 

31 ธันวาคม 2564 ผลการดําเนินงานประจําปี 2564 มีดังนี ้

 

1. สมาชิกภาพ 

จํานวนสมาชิก เมือ่สิน้ปี 2563 มีสมาชิกคงเหลอื  จํานวน      1,679 ราย 

บวก สมาชิก สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างป ี2564  จํานวน         293 ราย 

ลบ ออกจากการเป็นสมาชิกระหว่างป ี2564 จํานวน         109 ราย  

คงเหลือสมาชิก ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2564   จํานวน       1,863 ราย 

 

2. ทุนเรอืนหุ้น 

 ณ. 31 ธนัวาคม 2563  สมาชิกถอืหุ้นสหกรณเ์ป็นเงิน 150,171,270.00 บาท และคงเหลือทุนเรือนหุ้น ณ 

วันที่  31 ธันวาคม 2564 จํานวน 214,296,980.00 บาท  

 

3. เงนิรับฝาก 

 ปี 2564  อัตราดอกเบีย้เงินฝาก ในอัตราดอกเบีย้เงินรับฝากออมทรัพย ์รอ้ยละ 3.5 ตอ่ปี อัตราดอกเบีย้

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ รอ้ยละ 4 ต่อป ีสหกรณม์ีเงนิรับฝาก 2 ประเภท คอืเงนิรับฝากออมทรัพย์และเงนิฝาก

ออมทรัพย์พิเศษ ณ. 31 ธนัวาคม 2564  รวมทั้งสิน้ จํานวน  39,737,257.36  บาท  
 

4. เงินให้กู้แก่สมาชิก 

 สหกรณใ์ห้เงินกู้แกส่มาชิก  3 ประเภท  คอื  

1. เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  จํานวน      11,045,076.18     บาท 

2. เงินกูส้ามัญ   จํานวน   227,535,546.40     บาท 

3. เงินกู้พิเศษ   จํานวน   275,958,467.07     บาท 

 



 

 

5. เงนิกู้ยืม 

 ในระหว่างปี 2564 เงินกู้ระยะสั้น สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ จํากัด  จํานวน 

4,997,000.00 บาท ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ก.ส. จํานวน 70,000,000.00 บาท  กู้เงินระยะยาว สหกรณ์ออมทรัพย์

ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด จํานวน  9,200,000.00 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม 

จํากัด 980,000.00 บาท  ชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด  50,000,000.00 บาท  สหกรณ์ออม

ทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด  22,497,459.00  บาท   

 

6. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 ในปีบัญชี 2564  สหกรณม์ีรายได้จากดอกเบีย้รับ และผลตอบแทนจากการลงทุน 32,957,364.53  บาท 

คา่ธรรมเนียมแรกเข้า  33,900.00 บาท  รายได้อื่น  4,483.22  บาท    ดอกเบีย้รับตามคําพิพากษา  44.65 บาท   

รายได้ค่าธรรมเนียมถอนเงินรับฝากออมทรัพย์  6,871.00  บาท  รายได้ค่าธรรมเนียมเงินกู้  919,957.62 บาท  

และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน 8,875,693.86  บาท ค่าใช้จ่ายในดําเนินงาน  4,276,129.60  บาท  ซึ่ง

ค่าใช้จ่ายเป็นไปโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการและหนี้สงสัยจะสูญ 68,375.66 บาท   เมื่อนํา

คา่ใช้จา่ยหักออกจากรายการได้แล้วสหกรณฯ์  มีกําไรสุทธิ 20,702,421.90 บาท 

 

7. จํานวนคณะกรรมการดําเนนิการฯ ในปี 2564  มีคณะกรรมการดําเนนิการ ฯ  13 คน 

8. ระยะเวลาดาํเนนิการ ในปี 2564 มีระยะเวลา ดาํเนนิงาน 12 เดือน 

 

 จึงเรยีนมาในท่ีประชุมใหญใ่ห้สมาชิกรับทราบ 

 

มติท่ีประชุม   

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

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

..............................................................................................................................................         
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ระเบียบวาระท่ี  4 

เรื่อง  รับทราบรายงานของ 

ผู้ตรวจกิจการ ประจําปี 2564 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

         ระเบียบวาระที่  4             เรื่อง   รับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกจิการ 

                                                      ประจําปี 2564 

   
  

รายงานผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2564 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุร ี จํากัด 

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2564 
 

เสนอที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จํากัด 

 ผูต้รวจสอบกิจการ ได้ทําการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการ

เป็นประจําทุกเดือน ในโอกาสนี ้ขอเสนอผลการตรวจสอบประจําปี โดยสรุปดังต่อไปนี้ 
 

นโยบายการทํางานของคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

 เพื่อให้การดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จํากัด ดําเนินไป

ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องเป็นประโยชน์ตอ่สหกรณ์และมวลสมาชิก ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ นางกนก

รัตน ์ จิ๋วแหยม ได้ประชุมปรึกษาหารอืถึงแนวทางการตรวจสอบ พร้อมทั้งได้รับมอบหมายภาระการ

ตรวจสอบแต่ละด้าน เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาการประจําเดือน และเสนอกับที่ประชุมใหญ่ โดย

ผูต้รวจสอบชุดนีไ้ด้กําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของการตรวจสอบไว้ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

1.1 เพื่อตรวจสอบและประเมนิผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี 

1.2 เพื่อให้ขอ้เสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการเงนิและการบัญชี 

1.3 เพื่อตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานของสหกรณ์ 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 

2.1 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและการบันทึกบัญชรีะหว่างเดือน 

2.2 ตรวจสอบบัญชรีายละเอียดลูกหนี ้ทุนเรือนหุ้น และเงินฝากเกี่ยวกับบัญชคีุมยอด 

2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 

3. การบัญชี 

3.1 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีมีครบถ้วน เรียบร้อยถูกต้องทุกรายการ 

3.2 การบันทึกบัญชขีองสหกรณ์ เรียบร้อยถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

3.3 การจัดทําบัญชีย่อยและทะเบียนต่างๆ เรียบร้อยถูกต้องตรงตามบัญชีคุมยอด 

3.4 การเสนอรายงานทางบัญชีต่อคณะกรรมการมีการเสนอรายงานทางบัญชีต่อ

คณะกรรมการเป็นประจําทุกเดือน 



 

 

4. การควบคุมเงิน    การรับจ่ายเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กําหนด การเก็บรักษาเงินสด

ในมือไม่เกินวงเงนิที่กําหนด 

5. การบรหิารงานสหกรณ์  การบริหารงานสหกรณ์ ดําเนินการเป็นไปตามนโยบายแผนงาน

โครงการ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ และมติของที่ประชุม 

 

6. การดําเนินการ 

6.1 ผลการดําเนินงาน   

6.1.1 จํานวนสมาชิก มียอดคงเหลอืดังนี้ 

รายการ 

 
ต้นป ี เพิ่มระหว่างป ี ลดลงระหวา่งป ี

คงเหลือสิน้ป ี

 (บาท) 

1.สมาชิกสามัญ 1,667 255 86 1,836 

2.สมาชิกสมทบ 12 3 - 15 

รวม 1,679 258 86 1,851 
 

การรับสมาชิกและการให้ออกจากสมาชิก เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ 
 

6.1.2 ในวันสิน้ปีสหกรณ์มีทุนดําเนินงาน ดังนี้  

รายการ 
31 ธ.ค.63 

(บาท) 

31 ธ.ค.64 

(บาท) 

กําไรเพิ่มข้ึน (ลดลง) 

(บาท) 

1.รายได ้    

   ดอกเบ้ียและผลตอบแทน – สุทธิ 27,248,526.84 32,957,464.53 5,708,937.69 

   รายได้อื่น 1,501,689.95 965,259.41 (545,430.54) 

รวม 28,750,216.79 33,922,723.94 5,163,507.15 

2.ค่าใช้จ่าย    

  ดอกเบ้ียจา่ยและเงนิลงทุน 9,062,836.98 8,875,720.78 (193,116.20) 

  หนี้สงสัยจะสูญ (209,281.87) 68,375.87 (140,906.00) 

  ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน 3,947,404.59 4,276,142.57 328,737.98 

รวม 12,800,959.70 13,220,239.22 419,279.52 

กําไรสุทธ ิ 15,949,257.09 20,702,484.72 4,753,124.71 



 

 

 

6.2 ด้านการเงิน  สหกรณ์มเีงินสดคงเหลือ ณ วันสิน้ปีดังนี้ 

รายการ 
31 ธ.ค.63 

(บาท) 

31 ธ.ค.64 

(บาท) 

เพิ่มขึน้(ลดลง) 

(บาท) 

1.เงินสด 16,373.50 11,406.00 (4,967.50) 

2.เงินฝากธนาคาร 3,868,975.36 23,855,308.24 19,986,332.88 

3.เงินฝากสหกรณ์อื่น - - - 

รวม 3,885,348.86 23,866,714.24 19,981,365.38 

 

 

6.3 ด้านเงินรับฝาก  สหกรณ์ มีเงินรับฝาก  3  ประเภทคือ (ณ วันสิน้ปี) 

 

รายการ 
31 ธ.ค.63 

(บาท) 

31 ธ.ค.64 

(บาท) 

เพิ่มขึน้(ลดลง) 

(บาท) 

เงินรับฝากจากสมาชิก    

1.ออมทรัพย ์ 9,076,381.32 10,485,864.92 1,409,483.60 

2.ออมทรัพย์พิเศษ 22,130,672.94 29,251,392.44 7,120,719.50 

3. เงนิฝากจากสหกรณอ์ื่น 36,519,000.00 108,800,000.00 72,281,000 

รวม 67,726,054.26 148,537,257.36 80,811,203.10 

 

 

 

 

 



 

6.4 ด้านสินเชื่อ สหกรณใ์ห้เงินกูแ้กส่มาชิกระหว่างป ี17 ประเภท มยีอดคงเหลอื (ณ วันสิน้ปี) 

รายการ 
31 ธ.ค.63 

(บาท) 

31 ธ.ค.64 

(บาท) 

สูง/(ต่ํา) 

(บาท) 

1.เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน             11,948,436.67 9,536,998.83 -2,411,437.84 

2.เงินกู้สามัญ 216,675,378.82 226,991,120.36 10,315,741.54 

3.เงินกู้พิเศษเพื่อทุนการศึกษา   99,953.50 109,040.00 9,086.50 

4.เงนิกู้พเิศษเพื่อซ้ือปืน           133,420.00 55,710.00 -77,710.00 

5.เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ   1,589,572.68 10,507,768.00 8,918,195.32 

6.เงินกู้พิเศษเพื่อซือ้ทองคํา       10,358,741.99 4,611,718.47 -5,747,023.52 

7.เงินกู้พิเศษเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน 418,489.29 660,010.00 241,520.71 

8.เงินกู้พิเศษเพื่อซือ้คอมพิวเตอร์ 1,804,643.49 179,475.57 -1,625,167.92 

9.เงินกู้พิเศษเพื่อซือ้เครื่องมอืสื่อสาร 1,485,914.25 170,316.58 -1,345,835.55 

10.เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต 99,332,050.50 233,865,819.15 134,533,768.65 

11.เงินกู้พิเศษเพื่อลงทุนซ้ือหุ้น 4,714,582.29 3,918,082.29 -796,500.00 

12.เงินกู้พิเศษเพื่อซือ้สินค้าอุปโภคบริโภค  180,517.79 893,934.60 713,416.81 

13.เงินกู้พิเศษเพื่อเสริมสร้างสภาพคล่อง  26,726,309.94 17,959,508.22 -8,766,801.72 

14.เงินกู้ฉุกเฉนิเอทเีอ็ม  21,650.00 1,442,030.95 1,420,380.95 

15.เงินกู้พิเศษเพื่อชําระค่าฌาปนกิจฯ - 8,410.00 8,410.00 

16.เงินกู้ปันผล - 1,516,870.00 1,516,870.00 

17.เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห ์ - 1,493,750.00 1,493,750.00 

18.เงินกู้พิเศษเพื่อปรับปรุงโครงสร้างหนี้ - 437,324.75 437,324.75 

รวม 375,489,661.21 514,327,649.89 138,837,988.68 

 



 

 

6.5 ด้านการลงทุน  การลงทุนซื้อหุ้น/พันธบัตรรัฐบาล และอื่นๆ ที่ดนิ/อาคาร/อุปกรณ์ 

 

รายการ 
31 ธ.ค.63 

(บาท) 

31 ธ.ค.64 

(บาท) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง) 

(บาท) 

1.หุ้นชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด   850,500.00 1,100,500.00 250,000 

รวม 850,500.00 1,100,500.00 250,000 

 

 

6.6 ด้านหน้ีสิน มยีอดคงเหลือดังนี้ ( ณ วันส้ินปี) 

 

รายการ 
31 ธ.ค. 63 

(บาท) 

31 ธ.ค. 64 

(บาท) 

เพิ่มขึน้(ลดลง) 

(บาท) 

1.สหกรณอ์อมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จาํกัด 32,608,568.00 22,497,459.00 -10,111,109 

2.สหกรณอ์อมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการ 12,080,000.00 9,200,000.00 -2,880,000 

3.สหกรณอ์งคก์ารเภสัชกรรม จํากัด 2,600,000.00 980,000.00 -1,620,000 

4.ชุมชนสหกรณอ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทย จาํกัด 34,987,600.00 50,000,000.00 15,012,400 

5สหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรว์ิโรฒ 

จก. 
21,991,000.00 4,997,000.00 -16,994,000 

6.ตั๋วสัญญาใช้เงิน – ธกส. 30,000,000.00 70,000,000.00 40,000,000 

รวม 134,267,168.00 157,700,398.00 23,407,291.00 

 

 

 

 

 



 

6.7 ด้านทุน  ทุนเรือนหุน้ ทุนสํารองและทุนสะสมต่าง ๆ มียอดคงเหลือดังนี้ (ณ วันสิน้ปี) 
 

รายการ คงเหลือสิน้ปี 

(บาท) 
เพิ่มระหว่างป ี

ลดลงระหวา่ง

ป ี

ต้นป ี

1.ทุนเรือนหุ้น 214,307,780.00 69,992,080.00 5,885,570.00 150,171,270.00 

2.ทุนสํารอง 5,654,620.47 1,600,787.44 - 4,053,833.03 

3.ทุนสวัสดิการ 324,581.59 50,000.00 36,000.00 310,581.59 

4.ทุนสาธารณประโยชน์ 522.37 107,500.00 153,500.00 46,522.37 

5.ทุนสวัสดกิารเพื่อช่วยเหลอืผู้ค้ําประกัน 1,099,575.37 1,200,000.00 500,424.63 400,000.00 

รวม 221,387,079.80 72,950,367.44 6,575,494.63 154,982,206.99 

 

7. การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

       ในปี 2564 ผู้ตรวจสอบกิจการได้ปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบ

พร้อมด้วยข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการดําเนินการในที่ประชุมประจําเดือน ซึ่งใน

ระหว่างการตรวจสอบได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อแก้ไขใหถู้กต้องเรียบร้อยแลว้ 

 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

 

           ( นางกนกรัตน ์ จิว๋แหยม ) 

                          ผูต้รวจสอบกิจการ  

 
       

 

มติที่ประชุม  
....................................................................................... ........................................................................... 
....................................................................................................................... ........................................... 
............................................................................................................................ ...................................... 
............................................................................................. ..................................................................... 
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รายงานของผู้สอบบัญชี 
 

เสนอ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 
 

ความเห็น 
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ซึ่ง

ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ส าหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่น
สระบุรี จ ากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบ
การเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของ
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่านี้มาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดง
ความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่านี้  

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเร่ืองมีดังต่อไปนี้ 
การให้บริการเงินให้กูแ้ก่สมาชิก 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5. เกี่ยวกับเงินให้กู้เงินยืมคงเหลือ ณ วันสิ้นปีจ านวน  

514,093,755.19 บาท (คิดเป็นร้อยละ 93.53 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น) ซึ่งเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
เน่ืองจากการให้บริการเงินกู้ต้องเป็นไปตามระเบียบเงินให้กู้ยืม ประกอบกับจ านวนเงินมีสาระส าคัญ   

ข้าพเจ้าได้ทดสอบการควบคุมภายในของสหกรณ์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเงินกู้ โดยการ
สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ท าความเข้าใจ และสุ่มตรวจการปฏิบัติตามระเบียบของการให้เงินกู้ของ
สหกรณ์ฯ โดยสุ่มตรวจเอกสารประกอบการท าสัญญาการกู้เงินของสมาชิก การอนุมัติเงินกู้ตามรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการเงินกู้และเอกสารประกอบต่างๆ การลงลายมือชื่อของผู้มีอ านาจอนุมัติ ผู้กู้ และผู้
ค้ าประกันในสัญญาเงินกู้และเอกสารประกอบต่างๆ ตามระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดโดยสหกรณ์ฯ และนาย
ทะเบียนสหกรณ ์ 

 



 
 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้

โดยถูกต้องตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงิน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของสหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเร่ือง
ดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง เว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มี
ความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์หรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องไปได้ 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอัน
เป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามี
สาระส าคัญ เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 

 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  
ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงาน
รวมถึง  

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบ
การเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด  การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง หรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในของสหกรณ์ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ ์



 
 

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ
ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของ
สหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้า
ต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือ
ถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า  อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่องได้ 

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญ
ในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

จากเร่ืองทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มี
นัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบัน และก าหนดเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผย
เร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเร่ือง
ดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี
ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว     
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บาท % บาท %

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 32,846,996.92 99.67 27,167,041.69 99.70
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 64,015.36 0.19 36,285.15 0.13
ผลตอบแทนจากการลงทุน 46,352.25 0.14 45,200.00 0.17

รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 32,957,364.53 100.00 27,248,526.84 100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 3,560,871.63 10.80 2,438,704.83 8.95
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น 291,203.39 0.88 289,298.35 1.06
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว 5,023,618.84 15.24 6,334,833.80 23.25

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน 8,875,693.86 26.92 9,062,836.98 33.26
หัก  หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินให้กู้ 64,770.69 0.20 166,489.22 0.61
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 53,558.44 0.16 (375,771.09) (1.38)
หนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยค้างรับตามค าพิพากษา (567.73) 0.00 (666.36) 0.00
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามค าพิพากษา (49,385.74) (0.15) (9,961.32) (0.04)
หนี้สงสัยจะสูญ - ค่าปรับค้างรับ 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 68,375.66 0.21 (219,909.55) (0.81)
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ 24,013,295.01 72.87 18,405,599.41 67.55

บวก  รายได้อ่ืน
รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 33,900.00 0.10 34,400.00 0.13
รายได้ค่าปรับ 0.00 0.00 224.00 0.00
ดอกเบี้ยรับตามค าพิพากษา 44.65 0.00 4,372.32 0.02
รายได้ค่าธรรมเนียมถอนเงินฝาก 6,871.00 0.02 6,000.00 0.02
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินกู้ 919,957.62 2.79 1,453,273.78 5.33
รายได้เบด็เตล็ด 4,483.22 0.01 3,419.85 0.01

รวมรายได้อ่ืน 965,256.49 2.92 1,501,689.95 5.51
หัก  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
เงินเดือนค่าจ้าง 1,172,160.00 3.56 1,046,880.00 3.84
ค่าจ้างเหมา 331,300.00 1.01 134,000.00 0.49
ค่าล่วงเวลา 0.00 0.00 4,940.00 0.02
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บ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 132,870.00 0.40 100,170.00 0.37
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 28,152.00 0.09 30,323.88 0.11
เงินสมทบกองทุนทดแทน 0.00 0.00 2,078.58 0.01
ค่าชุดเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่ 73,716.00 0.22 35,453.00 0.13
ค่าใช้จ่ายในการอบรมเจ้าหน้าที่ 0.00 0.00 11,730.00 0.04

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา - อาคารส านักงาน 125,000.00 0.38 78,767.12 0.29
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง 54,900.00 0.17 30,383.02 0.11
ค่าเสื่อมราคา - เคร่ืองใช้ส านักงาน 109,887.43 0.33 90,690.89 0.33
ค่าปรับปรุงตกแต่งส านักงานตัดจ่าย 110,000.00 0.33 110,000.00 0.40
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน 29,794.00 0.09 28,085.00 0.10
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 15,048.17 0.05 14,464.49 0.05
ค่าภาษรีถยนต์ 787.50 0.00 795.38 0.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ 9,853.41 0.03 12,699.88 0.05
ค่าน้ ามันเช้ือเพลิงและวสัดุหล่อลื่น 21,013.10 0.06 14,359.17 0.05

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน 
ค่าเบี้ยประชุม 222,400.00 0.67 162,400.00 0.60
ค่ารับรอง 118,929.50 0.36 155,214.00 0.57
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 65,073.27 0.20 64,129.83 0.24
ค่าใช้จ่ายวนัประชุมใหญ่ 335,100.00 1.02 341,257.00 1.25
ค่าใช้จ่ายวนัประชุม 22,618.00 0.07 22,581.00 0.08
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 50,000.00 0.15 40,000.00 0.15
ค่าตอบแทน 558,400.00 1.69 614,702.46 2.26
ค่าสาธารณูปโภค 66,745.41 0.20 51,063.55 0.19
ค่าไปรษณีย์ 53,111.00 0.16 37,055.60 0.14
ค่าโทรศัพท์ 41,806.77 0.13 36,682.39 0.14
ค่าพัฒนาเวบ็ไซต์ 3,500.00 0.01 3,500.00 0.01
ค่าใช้จ่ายด าเนินคดี 77,403.00 0.23 21,619.00 0.08
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 19,760.00 0.06 14,057.00 0.05
ค่าถ่ายเอกสาร 10,060.00 0.03 5,757.00 0.02
ค่าจัดโครงการศึกษาดูงาน 0.00 0.00 147,000.00 0.54
ค่าเช่าส านักงาน 0.00 0.00 60,000.00 0.22

ค่าวสัดุส านักงาน 41,557.00 0.13 34,912.00 0.13
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ค่าพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00
ค่าดูแลระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 30,000.00 0.09 30,000.00 0.11
ค่าโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 20,600.00 0.08
ค่าใช้จ่ายเบด็เตล็ด 212,854.04 0.65 198,408.63 0.73
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ 2,330.00 0.01 5,240.00 0.02
ค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน 80,000.00 0.24 60,000.00 0.22
ค่าใช้จ่ายในงานพิธีเปดิส านักงานใหม่ 0.00 0.00 49,615.00 0.18
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 50,000.00 0.15 50,000.00 0.18
เงินรอเรียกคืนสงสัยจะสูญ 0.00 0.00 (13,582.60) (0.05)
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 4,276,129.60 12.97 3,958,032.27 14.53

ก าไรสุทธิ 20,702,421.90 62.82 15,949,257.09 58.53

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด
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บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรสทุธิ 20,702,421.90 15,949,257.09
รายการปรับปรุงเพ่ือการกระทบยอดก าไรสุทธเิป็นเงินสดสุทธจิากกิจกรรมด าเนินงาน

คา่เสื่อมราคา - อาคารส านักงาน 125,000.00 78,767.12
คา่เสื่อมราคา - สิ่งปลกูสร้าง 54,900.00 30,383.02
คา่เสื่อมราคาเคร่ืองใช้ส านักงาน 109,887.43 90,690.89
หนี้สงสยัจะสญูลกูหนี้เงินกู้ 64,770.69 166,489.22
หนี้สงสยัจะสญูดอกเบี้ยคา้งรับ 53,558.44 (375,771.09)
หนี้สงสยัจะสญูลกูหนี้ตามค าพิพากษา (49,385.74) (9,961.32)
หนี้สงสยัจะสญูดอกเบี้ยตามค าพิพากษาคา้งรับ (567.73) (666.36)
เงินรอเรียกคนืสงสยัจะสญู 0.00 (13,582.60)
คา่ปรับปรุงตกแตง่ส านักงานตดัจ่าย 110,000.00 110,000.00
ส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 132,870.00 100,170.00
ดอกเบี้ยเงินกู้คา้งจ่าย 97,226.75 10,201.62
ดอกเบี้ยเงินรับฝากคา้งจ่าย 12,638.53 3,773.05
คา่ธรรมเนียมการสอบบัญชีคา้งจ่าย 26,000.00 14,000.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้คา้งรับ (313,175.13) (259,616.69)
ดอกเบี้ยตามค าพิพากษาคา้งรับ 0.00 (567.73)
คา่เบี้ยประกันภัยจ่ายลว่งหน้า 885.67 282.70
คา่เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป 65,073.27 64,129.83

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน 21,192,104.08 15,957,978.75
สนิทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง

เงินสดรับจากลกูหนี้เงินกู้ฉกุเฉนิ 45,173,311.44 55,705,141.22
เงินสดจ่ายลกูหนี้เงินกู้ฉกุเฉนิ (42,827,920.00) (56,484,610.00)
เงินสดรับจากลกูหนี้เงินกู้ฉกุเฉนิเอทีเอ็ม 3,032,248.70 7,600.00
เงินสดจ่ายลกูหนี้เงินกู้ฉกุเฉนิเอทีเอ็ม (4,452,629.65) (29,250.00)
เงินสดรับจากลกูหนี้เงินกู้สามัญ 180,984,510.46 109,514,357.42
เงินสดจ่ายลกูหนี้เงินกู้สามัญ (191,026,435.30) (162,594,577.44)
เงินสดรับจากลกูหนี้เงินกู้-ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 319,031.77 380,917.99

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด
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บาท บาท

เงินสดรับจากลกูหนี้เงินกู้ทุนการศกึษา 661,060.00 778,760.00
เงินสดจ่ายลกูหนี้เงินกู้ทุนการศกึษา (678,200.00) (634,600.00)
เงินสดรับจากลกูหนี้เงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบอาชีพ 7,865,603.99 1,045,717.32
เงินสดจ่ายลกูหนี้เงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบอาชีพ (16,783,800.00) 0.00
เงินสดรับจากลกูหนี้เงินกู้พิเศษเพ่ือซ้ืออาวุธปืน 77,710.00 20,290.00
เงินสดจ่ายลกูหนี้เงินกู้พิเศษเพ่ือซ้ืออาวุธปืน 0.00 (128,260.00)
เงินสดรับจากลกูหนี้เงินกู้พิเศษเพ่ือซ้ือทองค า 5,747,023.52 5,149,692.69
เงินสดจ่ายลกูหนี้เงินกู้พิเศษเพ่ือซ้ือทองค า 0.00 (3,876,365.00)
เงินสดรับจากลกูหนี้เงินกู้พิเศษเพ่ือปลดเปลื้องหนี้สนิ 858,479.29 3,537,924.89
เงินสดจ่ายลกูหนี้เงินกู้พิเศษเพ่ือเพ่ือปลดเปลื้องหนี้สนิ (1,100,000.00) (684,000.00)
เงินสดรับจากลกูหนี้เงินกู้พิเศษเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์ 1,625,167.92 3,380,847.31
เงินสดจ่ายลกูหนี้เงินกู้พิเศษเพ่ือเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์ 0.00 (2,744,561.00)
เงินสดรับจากลกูหนี้เงินกู้พิเศษเพ่ือซ้ือเคร่ืองมือสื่อสาร 1,315,597.67 2,533,944.75
เงินสดจ่ายลกูหนี้เงินกู้พิเศษเพ่ือซ้ือเคร่ืองมือสื่อสาร 0.00 (2,248,000.00)
เงินสดรับจากลกูหนี้เงินกู้พิเศษเพ่ือลงทุนซ้ือหุ้น 796,500.00 497,867.71
เงินสดจ่ายลกูหนี้เงินกู้พิเศษเพ่ือลงทุนซ้ือหุ้น 0.00 0.00
เงินสดรับจากลกูหนี้เงินกู้พิเศษเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิต 65,660,231.35 21,047,609.50
เงินสดจ่ายลกูหนี้เงินกู้พิเศษเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิต (200,194,000.00) (11,660,000.00)
เงินสดจ่ายลกูหนี้เงินกู้พิเศษ-ซ้ือสนิคา้อุปโภคบริโภค (1,880,183.00) (256,408.00)
เงินสดรับจากลกูหนี้เงินกู้พิเศษ-ซ้ือสนิคา้อุปโภคบริโภค 1,166,766.19 75,890.21
เงินสดจ่ายลกูหนี้เงินกู้พิเศษ-เสริมสร้างสภาพคลอ่ง (11,957,500.00) (30,660,000.00)
เงินสดรับจากลกูหนี้เงินกู้พิเศษ-เสริมสร้างสภาพคลอ่ง 20,724,301.72 3,933,690.06
เงินสดจ่ายลกูหนี้เงินกู้พิเศษ - เพ่ือช าระคา่ฌาปนกิจ (34,220.00) 0.00
เงินสดรับจากลกูหนี้เงินกู้พิเศษ - เพ่ือช าระคา่ฌาปนกิจ 25,810.00 0.00
เงินสดจ่ายลกูหนี้เงินกู้พิเศษ - เพ่ือการเคะสงเคราะห์ (1,500,000.00) 0.00
เงินสดรับจากลกูหนี้เงินกู้พิเศษ - เพ่ือการเคะสงเคราะห์ 6,250.00 0.00
เงินสดจ่ายลกูหนี้เงินกู้เงินปันผล (1,535,570.00) 0.00
เงินสดจ่ายลกูหนี้เงินกู้เงินปันผล 18,700.00 0.00
เงินสดรับจากลกูหนี้ตามค าพิพากษา 49,385.74 9,961.32
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้กู้คา้งรับ 259,616.69 635,387.78

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31  ธันวาคม  2564

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด



ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

เงินสดรับดอกเบี้ยตามค าพิพากษาคา้งรับ 567.73 1,234.09
เงินสดจ่ายเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ (49,995.00) (70,238.00)
เงินสดจ่ายคา่เบี้ยประกันภัยจ่ายลว่งหน้า (887.06) (885.67)
เงินสดรับจากเงินรอเรียกคนื 201,745.72 78,897.91
เงินสดจ่ายเงินรอเรียกคนื (226,607.37) (95,876.08)
เงินสดรับจากเงินทดรองจ่ายในการด าเนินคดี 170,835.36 9,514.64
เงินสดจ่ายเงินทดรองจ่ายในการด าเนินคดี (29,300.00) 0.00
เงินสดรับจากเงินมัดจ า 28,000.00 33,000.00
เงินสดจ่ายเงินมัดจ า (54,400.00) 0.00

หนี้สนิด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้คา้งจ่าย (10,201.62) (43,446.70)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากคา้งจ่าย (3,773.05) (5,560.93)
เงินสดจ่ายคา่ธรรมเนียมการสอบบัญชีคา้งจ่าย (14,000.00) (21,000.00)
เงินสดรับเงินรอจ่ายคนื 1,288,059.86 618,193.82
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคนื (1,268,712.28) (605,012.23)
เงินสดรับเงินรอการตรวจสอบ 3,720,557.75 3,608,982.68
เงินสดจ่ายเงินรอการตรวจสอบ (3,747,582.39) (3,589,598.92)
เงินสดรับเงินประกันสงัคมรอน าสง่ 24,545.00 26,053.00
เงินสดจ่ายเงินประกันสงัคมรอน าสง่ (24,545.00) (26,053.00)
เงินสดรับเงินกองทุน"สหกรณ์ออมทรัพย์สระบุรีสู้ภัยโควิด 19" 0.00 1,000.00

เงินสดสทุธิไดม้า (ใช้ไป) จากกิจกรรมด าเนินงาน (116,406,739.77) (47,867,847.91)
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน (เพิ่มขึน้) ลดลง

เงินสดจ่ายหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด (250,000.00) 0.00
เงินสดจ่ายร้านคา้สวัสดกิารระหว่างก่อสร้าง (900,000.00) (1,625,000.00)
เงินสดจ่ายปรับปรุงตกแตง่ร้านคา้สวัสดกิาร (131,200.00) 0.00
เงินสดจ่ายสิ่งปลกูสร้าง 0.00 (1,098,000.00)
เงินสดจ่ายป้ายส านักงาน 0.00 (50,000.00)
เงินสดจ่ายปรับปรุงตกแตง่ส านักงานรอตดับัญขี 0.00 (500,000.00)
เงินสดจ่ายซ้ือเคร่ืองใช้ส านักงาน (61,480.00) (242,429.00)

เงินสดสทุธิไดม้า (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน (1,342,680.00) (3,515,429.00)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31  ธันวาคม  2564

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด



ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิเพิ่มขึน้ (ลดลง)

เงินสดรับตั๋วสญัญาใช้เงิน 70,000,000.00 30,000,000.00
เงินสดจ่ายตั๋วสญัญาใช้เงิน (30,000,000.00) 0.00
เงินสดรับเงินกู้ยืม 70,000,000.00 96,278,600.00
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืม (103,436,363.00) (113,519,254.00)
เงินสดรับจากเงินรับฝาก 156,103,311.95 57,667,152.31
เงินสดจ่ายคนืเงินรับฝาก (75,292,108.85) (42,835,503.80)
เงินสดจ่ายคา่บ ารุงสนันิบาตสหกรณ์ฯ (30,000.00) (30,000.00)
เงินสดจ่ายเงินปันผล (8,858,097.07) (5,174,491.71)
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคนื (2,735,743.28) (2,397,254.91)
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ (1,300,000.00) (950,000.00)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น 69,992,080.00 40,162,350.00
เงินสดจ่ายคนืทุนเรือนหุ้น (5,866,370.00) (4,609,550.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ (146,000.00) (109,000.00)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดกิารสมาชิก (51,000.00) (11,500.00)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดกิารเพ่ือช่วยเหลอืผู้ค้ าประกัน (648,924.63) 0.00

เงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงนิ 137,730,785.12 54,471,547.89
เงนิสดสุทธิเพิ่มขึน้ (ลดลง) 19,981,365.35 3,088,270.98
เงนิสด ณ วันต้นปี  3,885,348.86 797,077.88
เงนิสด ณ วันสิน้ปี  23,866,714.21 3,885,348.86

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31  ธันวาคม  2564



1.  สรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ

- สหกรณ์ฯ บนัทกึบญัชีโดยใช้เกณฑ์คงคา้ง
- สหกรณ์ฯ รับรู้รายไดด้อกเบีย้ตามเกณฑ์สดัสว่นของระยะเวลา สว่นจ านวนรายไดจ้ะเทา่กบัอัตราดอกเบีย้คณูดว้ย
จ านวนเงินตน้ทีค่า้งช าระตามเวลาทีกู่ย้มื

- เงินลงทนุระยะสัน้/ระยะยาวทีเ่ปน็เงินลงทนุในหลกัทรัพยท์ีไ่ม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดแสดงดว้ยราคาทนุและ
จะรับรู้เปน็รายไดห้รือคา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทนุเม่ือสหกรณ์จ าหนา่ยเงินลงทนุนัน้

- สหกรณ์ตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู ตามหลกัเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ในระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์  ว่าดว้ยการจัดช้ัน
คณุภาพลกูหนีเ้งินกูแ้ละการเผือ่หนีส้งสยัจะสญู  พ .ศ.2544

- สหกรณ์ฯ ตรีาคาวัสดคุงเหลอื ตามราคาทนุ
- คา่เสือ่มราคาทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ค านวณ โดยวิธีเสน้ตรงในอัตราทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ก าหนด ทัง้นี ้ยกเว้น ทีด่นิ

- คา่ซ่อมบ ารุง  คา่ซ่อมแซม  รวมทัง้การซ้ือมาเปลีย่นแทนส าหรับสนิทรัพยร์ายการยอ่ยๆ  ถอืเปน็คา่ใช้จ่ายหกัจากรายได้
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถงึ เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทกุประเภท และเงินฝากสหกรณ์ทกุประเภท
ทัง้นีร้วมถึงเงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์ทีน่ าไปเปน็หลกัทรัพยค์้ าประกนัหนีส้นิดว้ย

2.  การจดัท างบการเงิน

สหกรณ์ฯ จัดท างบการเงินรูปแบบใหม่ตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ ว่าดว้ยการบญัชีสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร
 พ.ศ. 2563

3.  เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ประกอบดว้ย
ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

เงินสด 11,406.00 16,373.50
เงินฝากธนาคาร

ออมทรัพย์ 23,855,308.21 3,868,975.36
รวม 23,866,714.21 3,885,348.86

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบรีุ จ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2564



4.  เงินลงทุน   ประกอบดว้ย
ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

เงินลงทนุระยะยาว
เงินลงทนุทีไ่ม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด

หุน้ชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพยแ์หง่ประเทศไทย จ ากดั 1,100,500.00 850,500.00
รวมเงินลงทนุระยะยาว 1,100,500.00 850,500.00

5.  เงินให้กู้ยืม - สุทธ ิ   ประกอบดว้ย

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว

เงินใหกู้้ยมื - ปกติ

ลกูหนีเ้งินกูก้ารศกึษา 109,040.00 0.00 91,900.00 0.00
ลกูหนีเ้งินกูฉ้กุเฉนิ 9,536,998.83 0.00 11,877,769.54 0.00
ลกูหนีเ้งินกูฉ้กุเฉนิเอทเีอ็ม 1,442,030.95 0.00 21,650.00 0.00
ลกูหนีเ้งินกูส้ามัญ 38,487,162.90 188,143,957.46 41,836,487.77 174,642,020.35
ลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษ-ประกอบอาชีพ 2,481,190.00 7,980,589.97 588,850.00 1,000,722.68
ลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษ-ซ้ือทองค า 1,837,277.97 2,774,440.50 3,039,805.89 7,318,936.10
ลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษ-ซ้ืออาวุธปนื 16,200.00 39,510.00 32,640.00 100,780.00
ลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษ-ปลดเปลือ้งหนีส้นิ 364,500.00 295,510.00 374,849.29 43,640.00
ลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษ-ซ้ือคอมพิวเตอร์ 179,475.57 0.00 1,452,115.93 352,527.56
ลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษ-ซ้ือเคร่ืองมือสือ่สาร 115,629.66 24,449.04 1,197,038.99 261,330.00
ลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษ-ลงทนุซ้ือหุน้ 400,800.00 3,517,282.29 440,520.00 4,274,062.29
ลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษ-พัฒนาคณุภาพชีวิต 15,216,240.00 218,649,579.15 8,837,160.00 90,494,890.50
ลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษ-ซ้ือสนิคา้อุปโภคบริโภค 893,934.60 0.00 180,517.79 0.00
ลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษ-เสริมสร้างสภาพคลอ่ง 5,289,076.66 12,670,431.56 6,205,260.00 20,521,049.94
ลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษ - เพ่ือช าระคา่ฌาปนกจิ 8,410.00 0.00 0.00 0.00
ลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษ - เพ่ือการเคะสงเคราะห์ 75,000.00 1,418,750.00 0.00 0.00
ลกูหนีเ้งินกูเ้งินปนัผล 1,516,870.00 0.00 0.00 0.00
ลกูหนีเ้งินกู้-ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 205,980.00 231,344.75 205,980.00 550,376.52

รวมเงินใหกู้้ยมื 78,175,817.14 435,745,844.72 76,382,545.20 299,560,335.94

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบรีุ จ ากัด

ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2564

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท



5.  เงินให้กู้ยืม - สุทธ ิ- ต่อ    ประกอบดว้ย

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว

เงินใหกู้้ยมื - ทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิรายได้

ลกูหนีเ้งินกู ้- ฉกุเฉนิ 66,046.40 0.00 70,667.13 0.00

ลกูหนีเ้งินกู ้- สามัญ 467,101.29 0.00 577,788.69 0.00

ลกูหนีเ้งินกูก้ารศกึษา 8,053.50 0.00 8,053.50 0.00

ลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษ-ซ้ือเคร่ืองมือสือ่สาร 30,237.88 0.00 27,545.26 0.00

ลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษ-ประกอบอาชีพ 45,988.72 0.00 0.00 0.00

ลกูหนีต้ามค าพิพากษา 0.00 0.00 49,385.74 0.00

รวมเงินใหกู้้ยมื - ทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิรายได้ 617,427.79 0.00 733,440.32 0.00
รวมเงินใหกู้้ยมื 78,793,244.93 435,745,844.72 77,115,985.52 299,560,335.94

หกัคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู 445,334.46 0.00 429,949.51 0.00

เงินใหกู้้ยมืสทุธิ 78,347,910.47 435,745,844.72 76,686,036.01 299,560,335.94

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564   แยกเปน็คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูเปน็คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูลกูหนีเ้งินกูฉ้กุเฉนิ

จ านวน  66,046.40  บาท  ลกูหนีเ้งินกูส้ามัญ จ านวน  337,587.78  บาท  และลกูหนีเ้งินกูพิ้เศษ  41,700.28 บาท

การใหค้วามช่วยเหลอืเกีย่วกบั โควิด 19

(1) มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการฯ ชุดที ่19 คร้ังที ่7/2564 เม่ือวันที ่13 สงิหาคม 2564

ใหพั้กช าระหนีส้มาชิก  โดยการพักช าระเฉพาะตน้เงินกู ้ เปน็เวลา 2 เดอืน ตัง้แตเ่ดอืนกนัยายน - ตลุาคม 2564  

(2) มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการฯ ชุดที ่19 คร้ังที ่8/2564 เม่ือวันที ่27 สงิหาคม 2564 ส าหรับสมาชิกทีย่ืน่เร่ืองไม่ทนัรอบแรก

ใหพั้กช าระหนีส้มาชิก  โดยการพักช าระเฉพาะตน้เงินกู ้ เปน็เวลา 2 เดอืน ตัง้แตเ่ดอืนตลุาคม - พฤศจิกายน 2564  

(3) มตทิีป่ระชุมคณะกรรมการฯ ชุดที ่19 คร้ังที ่9/2564 เม่ือวันที ่9 กนัยายน  2564

มอบเงินช่วยเหลอืสมาชิกทีต่รวจพบว่าตดิเช้ือโควิต 19 จ านวนเงินรายละ 500 บาท โดยใช้ทนุสวัสดกิาร

ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2564

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบรีุ จ ากัด



6.  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน    ประกอบดว้ย
ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 11,674.69 26,752.96
คา่ปรับเงินใหกู้้คา้งรับ 6,053.00 6,053.00
คา่เบีย้ประกันภัยจ่ายลว่งหนา้ 887.06 885.67
เงินรอเรียกคนื 70,140.07 45,278.42

88,754.82 78,970.05
หกัคา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู 18,532.30 18,532.30

รวม 70,222.52 60,437.75

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูเปน็คา่ปรับเงินใหกู้ค้า้งรับ   จ านวน   6,053.00  บาท  
คา่เผือ่เงินรอเรียกคนืสงสยัจะสญู  12,479.30 บาท

7.  ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์  -  สุทธ ิ   ประกอบดว้ย

ปี 2564 ปี 2563
บาท บาท

ทีด่นิ 5,500,000.00 5,500,000.00
ร้านคา้สวัสดกิารระหว่างกอ่สร้าง 900,000.00 0.00
อาคารส านกังาน 2,500,000.00 2,500,000.00
สิง่ปลกูสร้าง 1,098,000.00 1,098,000.00
ปา้ยส านกังาน 30,000.00 40,000.00
ยานพาหนะ 626,000.00 626,000.00
เคร่ืองใช้ส านกังาน 971,397.00 909,917.00

รวม 11,625,397.00 10,673,917.00
หัก  คา่เสือ่มราคาสะสม 1,599,674.01 1,309,886.58

รวมทีด่นิ  อาคารและอุปกรณ์  -  สทุธิ 10,025,722.99 9,364,030.42

คา่เสือ่มราคาสะสมแยกเปน็ คา่เสือ่มราคาสะสมเคร่ืองใช้ส านกังาน   684,624.87  บาท  คา่เสือ่มราคา
ยานพาหนะจ านวนเงิน    625,999.00   บาท  คา่เสือ่มราคาสะสมอาคารส านกังาน  203,767.12 บาท คา่เสือ่มราคา
สิง่ปลกูสร้าง 85,283.02 บาท

ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2564
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบรีุ จ ากัด



8.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน    ประกอบดว้ย
ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

เงินทดรองจ่ายในการด าเนนิคดี 37,000.00 178,535.36
ปรับปรุงตกแตง่ส านกังานรอตดับญัขี 300,000.00 400,000.00
ปรับปรุงตกแตง่ร้านคา้สวัสดกิาร 131,200.00 0.00
เงินมัดจ า 26,400.00 0.00

รวม 494,600.00 578,535.36

9.  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน     ประกอบด้วย

ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ จ ากดั 4,997,000.00 4,997,000.00
ตัว๋สญัญาใช้เงิน 70,000,000.00 30,000,000.00

รวม 74,997,000.00 34,997,000.00

สหกรณ์กู้ยมืจากสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ จ ากดั  จ านวน  20,000,000.00  บาท  อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ  3.15  ตอ่ป ี โดยมีคณะกรรมการด าเนนิการเปน็หลกัประกนั ณ วันสิน้ปคีงเหลอื  4,997,000.00  บาท

สหกรณ์กู้ยมืประเภทตัว๋สญัญาใช้เงิน จ านวน  3 ฉบบั  รวมทัง้สิน้จ านวน  70,000,000.00 บาท ระยะเวลา  6  เดอืน  
อัตราดอกเบีย้ร้อยละ  2.90  ตอ่ป ี โดยมีคณะกรรมการด าเนนิการเปน็หลกัประกนั

10.  เงินรับฝาก     ประกอบด้วย

ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

เงินรับฝาก – สมาชิก

เงินรับฝากออมทรัพย์ 10,485,864.92 9,076,381.32
เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ 29,251,392.44 22,130,672.94

รวม 39,737,257.36 31,207,054.26

เงินรับฝาก-สหกรณ์อ่ืน

เงินรับฝากออมทรัพย์ 48,800,000.00 36,519,000.00

รวม 48,800,000.00 36,519,000.00
เงินรับฝาก - อ่ืนๆ

เงินรับฝากออมทรัพย์ 60,000,000.00 0.00

 รวม 60,000,000.00 0.00

รวมเงินรับฝาก 148,537,257.36 67,726,054.26

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบรีุ จ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2564



11.  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน    ประกอบดว้ย
ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

ดอกเบีย้เงินกู้คา้งจ่าย 97,226.75 10,201.62
ดอกเบีย้เงินรับฝากคา้งจ่าย 12,638.53 3,773.05
เงินรอจ่ายคนื 424,782.06 405,434.48
เงินรอการตรวจสอบ 192,455.82 219,480.46
เงินปนัผลตามหุน้คา้งจ่าย 137,473.52 99,003.90
เงินเฉลีย่คนืคา้งจ่าย 104,720.17 68,560.49
คา่ธรรมเนยีมการสอบบญัชีคา้งจ่าย 26,000.00 14,000.00
เงินกองทนุ"สหกรณ์ออมทรัพยส์ระบรีุสูภ้ัยโควิด 19" 1,000.00 1,000.00

รวม 996,296.85 821,454.00

12.  เงินกู้ยืมระยะยาว    ประกอบดว้ย

บาท บาท

ถึงก าหนดช าระ ถึงก าหนดช าระ

ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี

สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงศกึษาธิการ จ ากดั 2,880,000.00 6,320,000.00 2,880,000.00 9,200,000.00

สหกรณ์ออมทรัพยอ์งคก์ารเภสชักรรม จ ากดั 980,000.00 0.00 1,620,000.00 980,000.00

ชุมนมุสหกรณอ์อมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากัด 6,000,000.00 44,000,000.00 3,527,856.00 31,456,744.00

สหกรณ์ออมทรัพยก์รมปา่ไม้ จ ากดั 0.00 0.00 4,166,654.00 0.00

สหกรณ์การเกษตรหนองแซง จ ากดั 0.00 0.00 1,980,000.00 3,400,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานการประปานครหลวง จ ากัด 0.00 0.00 1,200,000.00 6,100,000.00

สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงมหาดไทย จ ากดั 10,534,466.00 11,962,993.00 11,100,000.00 21,508,568.00

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วโิรฒ จ ากัด 0.00 0.00 4,008,000.00 12,986,000.00

รวม 20,394,466.00 62,282,993.00 30,482,510.00 85,631,312.00

ปี 2564 ปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบรีุ จ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2564



12.  เงินกู้ยืมระยะยาว - ต่อ    ประกอบดว้ย

1.  เงินกูย้มืสหกรณ์ออมทรัพยข์้าราชการกระทรวงศกึษาธิการ จ ากดั    วงเงินกูจ้ านวน  14,000,000.00 บาท
อัตราดอกดอกเบีย้ร้อยละ 3.70 ตอ่ป ีช าระคนื  59 งวด  ตน้เงินงวดละ 240,000.00 บาท วันทีเ่ร่ิมช าระหนีเ้ดอืนมิถนุายน 2563
ณ วันสิน้ป ี คงเหลอื  9,200,000.00  บาท

2.  เงินกูย้มืสหกรณ์ออมทรัพยอ์งคก์ารเภสชักรรม จ ากดั วงเงินกูจ้ านวน  8,000,000.00 บาท อัตราดอกเบีย้
ร้อยละ  3.00  ตอ่ป ีช าระคนื 60 งวด ตน้เงินงวดละ 135,000.00 บาท วันทีเ่ร่ิมช าระหนีเ้ดอืน  ตลุาคม 2560 ณ วันสิน้ปี
คงเหลอื  980,000.00 บาท

3.  เงินกูย้มืชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพยแ์หง่ประเทศไทย จ ากดั  เงินกูร้ะยะปานกลาง  จ านวนเงิน 50,000,000.00 บาท
อัตราดอกเบีย้  2.70  ตอ่ป ี ช าระคนื 60 งวด  วันทีเ่ร่ิมช าระหนีเ้ดอืนธันวาคม 2564 ณ  วันสิน้ปคีงเหลอื  50,000,000.00  บาท  

4.  เงินกูย้มืสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงมหาดไทย จ ากดั วงเงินกูจ้ านวน  20,000,000.00 บาท 
อัตราดอกเบีย้ร้อยละ  3.20  ตอ่ป ีช าระคนื 60 งวด ตน้เงินรวมดอกเบีย้งวดละ 370,000.00 บาท วันทีเ่ร่ิมช าระหนีเ้ดอืน ตลุาคม 2561
ณ วันสิน้ปคีงเหลอื   7,331,509.00 บาท    และเงินกูร้ะยะปานกลาง    วงเงินกู ้30,000,000.00 บาท
อัตราดอกเบีย้  3.20  ตอ่ป ี ช าระคนื 60  งวด  ตน้เงินรวมดอกเบีย้งวดละ  555,000.00  บาท  วันทีเ่ร่ิมช าระหนีเ้ดอืนมิถนุายน 2562
ณ วันสิน้ป ี  คงเหลอื  15,191,889.00 บาท

13.  ทุนสะสมตามข้อบังคับ  ระเบียบ  และอ่ืน  ๆ    ประกอบดว้ย
ปี 2564 ปี 2563
บาท บาท

ทนุสาธารณประโยชน์ 522.37 46,522.37
ทนุสวัสดกิารสมาชิก 309,581.59 310,581.59
ทนุสวัสดกิารเพ่ือช่วยเหลอืผูค้้ าประกนั 951,075.37 400,000.00

รวม 1,261,179.33 757,103.96

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบรีุ จ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ส าหรับปส้ิีนสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2564



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  6 

เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ 

ประจ าปี 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

         ระเบียบวาระที่  6             เรื่อง   พจิารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิ 

                                                      ประจ าปี 2564 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิน่สระบุรี จ ากัด 

การจัดสรรก าไรสุทธ ิประจ าปี 2564 
 

รายการ 
ปี 2564 

บาท % 

 

1. ก าไรสุทธ ิ

2. ทุนส ารองไมน่้อยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธ ิ

3. บ ารุงสันติบาตรสหกรณ์แหง่ประเทศไทยร้อยละ 1 ของก าไรสุทธ ิแต่ไม่เกิน 30,000 บาท 

4. เงินปันผลร้อยละ 7  แห่งค่าหุ้นที่ช าระแลว้ของสมาชิกแต่ละคน โดยคิดให้ตามระยะเวลา 

5. เงนิเฉลี่ยคืนใหแ้ก่สมาชิก 11 % (ตามสว่นธุรกิจ) 

6. ทุนสวสัดิการหรือการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชกิและครอบครวั 

7. ทุนสาธารณประโยชน ์

8. ทุนสวสัดิการเพื่อชว่ยเหลอืผูค้้ าประกัน 

9. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าท่ีไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธ ิ

 

20,702,421.90 

    2,087,398.65 

30,000.00 

11,751,738.14 

3,533,285.11 

100,000.00 

300,000.00 

920,000.00 

1,980,000.00 

 

100.00 

10.08 

0.14 

56.77 

17.07 

0.48 

1.45 

4.44 

9.56 

 
 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัต ิ

 

มติท่ีประชุม

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

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

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

. 



 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  7 

เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงาน และ

งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

         ระเบียบวาระที่  7             เรื่อง   พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ 

                                                         รายรับ-รายจ่าย ประจ าปี 2565 

 
ประธานฯ เสนอว่า คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 19 คร้ังที่ 15/2564  เมื่อวันที ่10 กุมภาพันธ์  2565 ได้

จัดท าแผนงานและงบประมาณประจ าปี 2565 เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พจิารณา ดังนี้ 

1. แผนงานบริหารท่ัวไป  

  1.  หลักการและเหตุผล 

  เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี จ ากัด เปน็ไปอย่าง

มีประสิทธภิาพ และประสิทธผิลตามแผนงานที่ก าหนด และตามนโยบายของคณะกรรมการ จึงได้ก าหนดแผนงาน

และงบประมาณในการบรหิารงานไว้เพื่อเปน็แนวทางในการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงคแ์ละเปา้หมายต่อไป 

  2.  วัตถุประสงค ์

       1.  เพื่อบรหิารจัดการทางการเงินของสหกรณใ์ห้เกดิประโยชน ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

       2. เพื่อดูแล และพัฒนาปรับปรุงการด าเนนิงานโดยทั่วไปของสหกรณ ์   ตลอดจนแกไ้ข

ปัญหาตา่งๆ ของสหกรณใ์หส้อดคลอ้งกับสภาวะการเงินของประเทศ และสถานการณโ์ลก โดยค านงึถงึประโยชน์

ของสมาชิกโดยรวม 

       3.  เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน ์   ภายในและภายนอกอาคารส านักงาน  ใหส้วยงามและปลอดภัย

ทัง้ต่อชวีิตและทรัพยส์ิน 

       4. เพือ่ติดตามประเมินผลรวมทั้งสง่เสริมสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ และ

เจา้หน้าที่ทุกฝ่ายให้บรรลุวัตถปุระสงค ์และเปา้หมายตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

  3.  เปา้หมายและกจิกรรม 

   1. จดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดอืนละ  1  ครัง้ 

   2 .จดัให้มีการประชุมคณะอนกุรรมการ คณะกรรมการเงินกู ้ตามภารกิจที่ได้รับ 

        มอบหมาย 

   3. ประชุมใหญส่ามัญ  1  คร้ัง 

  4.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 

   คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการอ านวยการ เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 

  5.  งบประมาณ/คา่ใช้จา่ย 

   งบประมาณตามรายละเอยีดประกอบ 

 



 

 

 

2.  บุคลากรของสหกรณ ์

  2.1  อบรมเจา้หน้าทีส่หกรณ์   อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

  2.2  อบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

 

3.  ด้านการด าเนนิงานและการด าเนนิธุรกิจ   

  3.1  รับสมาชิกเพิ่ม             300  คน 

  3.2  ให้สมาชิกถอืหุ้นเพิม่              20,000,000.00  บาท 

  3.3  รับเงินฝากออมทรัพย ์        2,000,000.00   บาท 

  3.4  รับเงนิฝากออมทรัพย์พิเศษ    5,000,000.00  บาท 

 

4.  ด้านการลงทุนในทรัพยส์นิ 

  4.1 หมวดครุภัณฑ ์        730,000.00  บาท 

  4.2 รา้นคา้สวสัดิการ                       100,000.00  บาท 

  4.3 ปรับปรุงตกแต่งรา้นคา้สวัสดิการ                     891,000.00  บาท 

  4.4 สรา้งรัว้ส านักงานสหกรณ์                         600,000.00  บาท 

 

5. ด้านการให้เงินกู ้

  5.1 การให้เงนิกูแ้กส่มาชิก             80,000,000.00    บาท 

  
6. งบประมาณประจ าปี 2565 

  งบประมาณรายได้ในป ี2565  เพื่อทราบและขอเสนองบประมาณรายจ่าย ส าหรับการ

ด าเนินการ ในปี 2565  เพือ่พจิารณา  ดังนี้    

 

 

 

 

 
                                              



 

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิน่สระบุรี จ ากัด 

ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจ าปี 2565 

          ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 

 

รายการ 

ปี 2564 ขอตั้ง

งบประมาณ  

ปี 2565 

ค าช้ีแจงประกอบ ประมาณการ รับจรงิ/จ่ายจรงิ 

 

รายรับ 

1. ดอกเบีย้เงินให้กู้แก่สมาชิก 

2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

3. รายได้ค่าปรับ 

4. รายได้ค่าติดตามทวงถาม 

5. ผลตอบแทนจากการลงทุน 

6. รายได้อื่นๆ 

 

7. รายได้ค่าธรรมเนียมเงินกู้ 

 

 

32,000,000.00 

35,000.00 

10,000.00 

10,000.00 

50,000.00 

100,000.00 

 

1,500,000.00 

 

 

32,910,096.76 

33,900.00 

- 

- 

46,352.25 

11,349.99 

 

910,957.62 

 

 

45,000,000.00 

35,000.00 

10,000.00 

10,000.00 

50,000.00 

50,000.00 

 

1,000,000.00 

 

 

ดอกเบีย้รับเงนิกูจ้ากสมาชิก 

คาดว่ามีสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 

รายได้ค่าปรับผิดนัดช าระหนี้ 

 

ได้รับเงินปันผลตามหุน้ จาก ชสอ. 

ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร/ค่าธรรมเนียม 

การถอนเงินฝาก 

คา่ธรรมเนียมเงินกู ้1% 

 

 

 
 

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

เป็นไปตาม พรบ.ประกันสงัคม 

เป็นไปตาม พรบ.เงนิทดแทน 

 

 

 

 
คา่ตอบแทนการประชุมกรรมการ

ด าเนินการประจ าเดือน 

คา่เบีย้เลีย้งพาหนะ กรรมการ/เจ้าหน้าที่ 

ที่ไปปฏิบัติงานสหกรณ ์

คา่ตอบแทนผู้ท าหน้าที่หักเงินส่งช าระหนี้ 

สหกรณ์ , ผู้ช่วยเหลืองานสหกรณ์,ผู้

ตรวจสอบกจิการ  ผู้จัดการและผู้สอบ

บัญชีภาคเอกชน 

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาและ

วันหยุดกรณีที่จ าเป็นเร่งด่วน 

รวมรายรับ 33,705,000.00 33,912,656.62 46,155,000.00 

 

รายจ่าย 

1. หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง 

  1.1  เงนิเดอืน 

  1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

  1.3 กองทุนเงินทดแทน 

 

 

 

    1,250,000.00 

50,000.00 

2,000.00 

 

 

 

 

    1,172,160.00 

28152.00 

- 

 

 

 

   1,440,000.00 

50,000.00 

2,000.00 

 

รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง 1,302,000.00 1,200,312.00 1,492,000.00 

 
2. หมวดคา่ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 

   2.1  คา่เบีย้ประชุม 

   2.2  ค่าเบีย้เลีย้งพาหนะ 

   2.3  คา่ตอบแทน 

 

   2.4  ค่าล่วงเวลา 

 

 

200,000.00 

 

50,000.00 

 

720,000.00 

 

 

 

25,000.00 

 

 

 

222,400.00 

 

2,330.00 

 

658,400.00 

 

 

 

- 

 

 

 

250,000.00 

 

50,000.00 

 

720,000.00 

 

 

 

25,000.00 

 

รวมหมวดค่าตอบแทน 995,000.00 883,130.00 1,045,000.00 

        



 

รายการ 

ปี 2564 ขอตั้ง

งบประมาณ  

ปี 2565 

ค าช้ีแจงประกอบ ประมาณการ รับจรงิ/จ่าย

จรงิ 

 

3. หมวดดอกเบีย้จ่าย 

  3.1  ดอกเบีย้จ่ายเงนิกู้ 

 

 

  3.2 ดอกเบีย้จ่ายเงนิรับฝาก 

 

 

 

8,500,000.00 

 

 

3,200,000.00 

 

 

 

5,314,822.23 

 

 

3,560,871.63 

 

 

 

6,000,000.00 

 

 

4,500,000.00 

 

 

 

ดอกเบีย้จ่ายเงินกูย้มืจากสถาบันการเงิน

และสหกรณ์อื่น 

(ขอผันแปรตามขนาดการลงทุนของสหกรณ์) 

ดอกเบีย้ใหผู้้ที่น าเงินมาฝากกับสหกรณ์ 
(ขอผันแปรตามขนาดการรับฝากเงินจากสมาชิก

และสหกรณ์อื่น) 

 

 

 

 

คา่กระดาษ ใบเสร็จรับเงิน แบบพิมพ์ต่างๆ 

จัดอุปกรณ์และวัสดสุ านักงาน  

 

 

 

 
 

คา่ใช้จ่ายทางบัญชี 

คา่ใช้จ่ายทางบัญชี 

คา่ใช้จ่ายทางบัญชี 

คา่ใช้จ่ายทางบัญชี 

รวมหมวดดอกเบี้ยจ่าย 11,700,000.00 8,875,693.86 10,500,000.00 

 

4. หมวดคา่วัสดุ 

  4.1  คา่เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป 

  4.2 คา่วัสดุส านักงานและวัสดุ 

       สิน้เปลืองใช้ไป 

 

 

75,000.00 

50,000.00 

 

 

 

65,073.27 

41,557.00 

 

 

 

75,000.00 

50,000.00 

 

รวมหมวดค่าวัสดุ 125,000.00 106,630.27 125,000.00 

 

5. หมวดคา่ใช้จ่ายตัดจ่ายทางบัญชี 

   5.1  ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้ส านักงาน 

   5.2  คา่เสื่อมราคาอาคารส านักงาน 

   5.3  คา่เสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง 

   5.4 ค่าปรับปรงุตกแต่งส านักงานตัดจ่าย 

 

 

150,000.00 

125,000.00 

55,000.00 

       110,000.00 

 

 

109,887.43 

125,000.00 

54,900.00 

110,00.00 

 

 

150,000.00 

125,000.00 

55,000.00 

150,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน 440,000.00 399,787.43 480,000.00 

 

6. หมวดค่าใช้สอย 

 6.1  คา่รับรอง 

 6.2 ค่าใช้จ่ายในการติดตาหนี/้ด าเนนิคดี 

 

 

 6.3 คา่ใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ 

 

 6.4 คา่ใช้จ่ายในการประชุมต่างๆ 

 

 

160,000.00 

50,000.00 

 

 

 

400,000.00 

 

 

20,000.00 

 

 

118,929.50 

77,403.00 

 

 

 

335,100.00 

 

 

22,618.00 

 

 

160,000.00 

100,000.00 

 

 

 

400,000.00 

 

 

20,000.00 

 
 

คา่อาหารและเครื่องดื่ม 

คา่ใช้จ่ายในการด าเนินคดีลูกหนีท้ี่ผดินัด

ช าระ เช่น ค่าพยานไปขึน้ศาล คา่ธรรมเนียม

ศาล เพื่อประโยชน์ของสหกรณ์และอื่นๆ ที่

จ าเป็น 

คา่เช่าสถานที่ ค่าจัดท าเอกสาร คา่ของ

สมนาคุณ ของรางวัล คา่ตอบแทนสมาชิก

ที่มาประชุม ฯลฯ ที่ใช้ในการประชุมใหญ่ 

คา่ของว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารในการ

ประชุม 

 
 



 

รายการ 

ปี 2564 ขอตั้ง

งบประมาณ  

ปี 2565 

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 ค่าน้ ามันเชือ้เพลงิและวัสดุหล่อลื่น 

 

 6.12 คา่จ้างเหมาบริการ 

 6.13 คา่สาธารณูปโภค 

 

 6.14 คา่โทรศัพท ์

 

 6.15 คา่ไปรษณีย์ 

 

 6.16 คา่ดูแลโปรแกรมระบบบัญชี 

 6.17 คา่เขา้รับการอบรม 

 

 6.18 คา่จัดกจิกรรมต่าง ๆ 

 

 

20,000.00 

 

10,000.00 

10,000.00 

30,000.00 

200,000.00 

2,000.00 

20,000.00 

        

450,000.00 

60,000.00 

 

40,000.00 

 

40,000.00 

 

50,000.00 

80,000.00 

 

5,000.00 

 

19,760.00 

 

10,060.00 

3,500.00 

        - 

        - 

787.50 

21,013.10 

 

      331,300.00 

66,745.41 

 

41,806.77 

 

53,111.00 

 

30,000.00 

- 

 

- 

 

20,000.00 

 

12,000.00 

10,000.00 

30,000.00 

200,000.00 

2,000.00 

25,000.00 

 

     450,000.00 

70,000.00 

 

50,000.00 

 

60,000.00 

 

50,000.00 

80,000.00 

 

5,000.00 

 

คา่โอนเงินช าระหนี้เงินกู ้และค่าธรรมเนียม 

 

คา่ถ่ายเอกสารในกจิการสหกรณ์ 

คา่ใช้จ่ายในการดูแลระบบเว็บไซต์ 

คา่จัดท าเอกสารประชาสัมพันธส์หกรณ์ 

คา่โครงการศึกษาดูงาน 

คา่ภาษีรถยนต์ของสหกรณ์ 

คา่น้ ามันรถในการเดินทางไปปฏิบัตหิน้าที่

งานสหกรณ์ 

คา่จ้างเหมาผูป้ฏิบัติงานสหกรณ์ 

คา่สาธารณูปโภคของสหกรณ์ ได้แก่ ค่า

ไฟฟา้ ค่าน้ าประปา 

คา่ใช้บริการโทรศัพท์ส านักงาน ,

โทรศัพท์เคลื่อนที่ และค่าอินเตอรเ์น็ต 

คา่ดวงตราไปรษณีย ์และค่าธรรมเนียมการ

ส่งจดหมาย/เอกสาร 

คา่ดูแลระบบโปรแกรมบัญชีประจ าปี 

คา่ใช้จ่ายกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่ไป

ประชุม/อบรม/สัมมนา 

 

 

 

 

 
ค่าบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์/

เครื่องพิมพ์ ฯลฯ 

คา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษารถยนต์และคา่ใช้จ่าย

อื่นๆ เกี่ยวกับรถยนต์ 

คา่เบีย้ประกันภัยรถยนต์ของสหกรณ์ 

คา่ใช้จ่ายที่ไม่เข้าหมวดใดๆ ได้แก ่เงิน

บริจาค คา่ของขวัญ ค่าพวงหรีด ฯลฯ 

 

คา่ชุดเครื่องแบบกรรมการและเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ 

คา่ของใช้/ น้ ายาท าความสะอาด ฯลฯ 

 

รวมหมวดค่าใช้สอย 1,647,000.00 1,132,134.28 1,744,000.00 

 

7. หมวดค่าใช้จ่ายรายการอื่นๆ 

 7.1  ค่าซอ่มแซมทรัพย์สิน 

 7.2 คา่ใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ 

 7.3 คา่เบีย้ประกันภัยรถยนต์  

 7.4 คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ 

 

 

7.5 วัสดุเครื่องแต่งกาย 

7.6 คา่ของใช้ส านักงาน 

 

                                                                                                                      

30,000.00 

 

30,000.00 

 

20,000.00 

160,000.00 

 

 

 

 

60,000.00 

 

50,000.00 

 

 

29,794.00 

 

9,853.41 

 

15,048.17 

172,730.04 

 

 

 

 

73,716.00 

 

40,124.00 

 

 

 

30,000.00 

 

30,000.00 

 

20,000.00 

180,000.00 

 

 

 

 

60,000.00 

 

50,000.00 



 

รายการ 

ปี 2564 ขอตั้ง

งบประมาณ  

ปี 2565 

ค าช้ีแจงประกอบ ประมาณการ รับจรงิ/จ่ายจรงิ 

  7.7 ค่าธรรมเนียมวิเคราะห์เงินกู้ ธกส. 

  7.8 ค่าธรรมเนียมระบบฉุกเฉินเอทเีอม็ 

- 

- 

80,000.00 

- 

- 

100,000.00 

คา่ธรรมเนียมวิเคราะห์ขอ้มูลเงินกู้ 
คา่บริการแรกเขา้ ระบบ KTB Co-op 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมหมวดค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 350,000.00 421,265.62 470,000.00 

รวมค่าใช้จ่าย 16,559,000.00 13,018,953.46 15,856,000.00 

รายรับมากกว่า(น้อยกว่า)รายจ่าย 17,146,000.00 20,893,703.16 30,299,000.00 

8. หมวดครุภัณฑ์ ที่ดนิ อาคาร อปุกรณ ์

    ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 

- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 
 

- โต๊ะท างาน 
 

- เก้าอี้ชุด 
 

- ช้ันวางเอกสาร 
 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 

- เครื่องส ารองไฟ 
 

- เครื่องปริ๊นเตอร์ Pass Book 
 

- โต๊ะหมู่บูชา 
 

- เครื่องปรับอากาศ 
 

- ป้ายร้านคา้สวัสดิการ 
 

- ช้ันวาง โต๊ะ เก้าอี ้ร้านค้าสวัสดิการ 
 

- เครื่องกดบัตรคิว 
 

- ตู้นิรภัย 
 

- ระบบเครื่องเสียง/ล าโพง 
 

- วัสดุงานบ้านงานครัว 

 

 

30,000.00 

50,000.00 
 

 

10,000.00 
 

20,000.00 
 

50,000.00 
 

10,000.00 
 

80,000.00 
 

10,000.00 
 

100,000.00 
 

30,000.00 
 

150,000.00 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 

 

- 

- 
 

- 
 

- 
 

20,000.00 
 

- 
 

28,000.00 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 

 

30,000.00 

50,000.00 
 

 

10,000.00 
 

20,000.00 
 

50,000.00 
 

10,000.00 
 

- 
 

- 
 

60,000.00 

30,000.00 
 

150,000.00 

100,000.00 
 

20,000.00 
 

100,000.00 
 

100,000.00 

รวมครุภัณฑ์ 540,000.00 48,000.00 730,000.00 

ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง 

1. ร้านคา้สวัสดิการ 

2. ปรับปรุงตกแต่งร้านคา้สวัสดิการ 

  - คา่คุมงาน ออกแบบ รื้อก าแพงรั้ว 

  - งานปรับภูมทัศน ์

  - งานผนังตกแต่ง 

  - งานเทคอนกรตีและวางท่อ 

  - วัสดุงานไฟฟ้า 

3. รั้วส านักงานสหกรณ์ 

 

1,000,000.00 
 

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 

900,000.00 

 
131,200.00 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 

 

100,000.00 

 

- 
 

250,000.00 
 

191,000.00 
 

350,000.00 
 

100,000.00 
 

600,000.00 

รวมที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 1,000,000.00 1,031,000.00 1,591,000.00 

รวมหมวดครุภัณฑ์ ท่ีดิน อาคารฯ    1,540,000.00 1,079,200.00 2,321,000.00 

หมายเหตุ : ถ้างบประมาณในหมวดใดไม่พอจ่าย และมงีบประมาณหมวดอื่นเหลอืจ่ายให้ถัวจ่ายได้ ยกเว้น หมวดครุภัณฑ์ 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  8 

เรื่องพิจารณาอนุมัติวงเงินกูย้ืมหรือ

วงเงินค้ าประกัน ประจ าปี 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

         ระเบียบวาระที่  8             เรื่อง   พจิารณาอนุมัติวงเงินกู้ยมืหรือ 

                                                      วงเงินค้ าประกัน  ประจ าปี 2565 

 
 
 

       การก าหนดวงเงนิกู้ยมืหรอืวงเงนิค้ าประกัน กรณสีหกรณม์ีความจ าเป็นต้องกู้ยมืจากสถาบันการเงนิ 

หรือสหกรณอ์ื่นเพื่อน ามาใช้เป็นทุนหมุนเวียนของสหกรณ์  สามารถด าเนินการได้ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออม

ทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด  ข้อ 18   “ท่ีประชมุใหญ่อาจก าหนดวงเงนิกู้ยืมหรือการค้ าประกนั

ส าหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้ตามท่ีจ าเป็นและสมควรแก่การด าเนนิงาน  วงเงินซึ่งก าหนดดังว่านี้ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์” 

 ในคราวที่ประชุมใหญส่ามัญประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564  ที่ประชุมใหญฯ่ ได้อนุมัตใิห้

สหกรณ์ฯ  ก าหนดวงเงนิกู้ยมืหรือค้ าประกนั  โดยนายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบก าหนดวงเงนิกู้ยืมหรือการค้ า

ประกันของสหกรณ์ไว้ไม่เกิน  237,000,000.00 บาท ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 7.2.2 (1) สหกรณ์ประเภทออมทรัพย ์

ถือใชว้งเงนิกู้ยมืได้ไม่เกิน 1.5 เทา่ของทุนเรอืนหุ้นรวมกับทุนส ารอง  

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

 

มติท่ีประชุม

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
    



 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  9 

เรื่องพิจารณาเลือกตั้ง 

คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 20 

 

 
 



 

 

         ระเบียบวาระที่  9              เรื่อง    พิจารณาเลอืกตั้ง 

                                                          คณะกรรมการด าเนินการ ชดุที่ 20 

 

 

ตามข้อบังคับฯ ข้อ 72 ก าหนดว่า “คณะกรรมการด าเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการ 

ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการด าเนินการอีกสิบสองคน ซ่ึงที่ประชุมใหญเ่ลอืกตั้งจากสมาชิก” 

“ให้กรรมการด าเนินการเลอืกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการหนึ่งคนหรือหลาย

คน  เลขานุการหนึ่งคน  และ/หรือเหรัญญิกหนึ่งคน นอกนั้นเป็นกรรมการ และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ 

ส านักงานสหกรณ์” 

บัดนี ้คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 19  ซ่ึงมีจ านวน 13 คน   จะครบวาระจ านวน  7  คน   คงอยูใ่นวาระ

จ านวน 6 คน  ดังนี ้

1. คณะกรรมการด าเนินการท่ีคงอยู่ในต าแหน่งต่อไป โดยไม่ต้องเลอืกตั้งใหม่ มีจ านวน 6 คน ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหนง่ 

วาระการด ารงต าแหนง่ 

วาระที่ 1 วาระที่ 2 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 

1 นายสุขสันต์         สุขสม เลขานุการ 

 
   

2 นายวัฒนกูล        เจรญิสุข เหรัญญิก 

 

   

3 นายสมชาย          ตามการ กรรมการ     

4 นางกฤษณา         พรพมิล กรรมการ 

 
   

5 นางสมสุข            ฐานะวร รองประธานกรรมการ 

 
   

6 นางสาวเตอืนใจ     ก าแพงศิริชัย กรรมการ 

 
   



 

 

2. คณะกรรมการด าเนินการท่ีครบวาระการด ารงต าแหน่งจ านวน 7 คน ดังนี ้

 2.1 ครบวาระท่ี 2 ต้องเว้นวรรค 1 ปี (ไม่สามารถเลือกตั้งเข้ามาได้) ประกอบด้วย 

  1. ว่าที่ร้อยตรีจารุวิทย ์   สาระเดโช  ประธานกรรมการ 

  2. นายขวัญชัย          รุ่งทวีอนันต ์  รองประธานกรรมการ 

  3. นายบันเทงิ            บัวโฉม   กรรมการ 

  4. นายอาลกัษณ ์       รอดย่านน้ า  กรรมการ 

  2.2 ครบวาระท่ี 1 สามารถเลอืกตั้งเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้  ประกอบด้วย 

   1. นายศดิศ  ฟ้าบรรเจิด  รองประธานกรรมการ 

   2. นายทนงศักดิ ์      กีรติโรจนว์าณชิย ์ กรรมการ 

  3. นางสาวราตร ี        บุราณสาร  กรรมการ 

 

  จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาสมาชิกสหกรณ์ที่ท่านเห็นสมควรเพื่อเลือกตั้งเข้ามาท าหน้าที่ประธาน

กรรมการ  จ านวน 1 คน  และกรรมการด าเนินการ จ านวน  6 คน   ตามที่ได้มีการรับสมัครไว้แล้วนั้น จึงจะมีสิทธิ

ได้รับการเลอืกตั้ง 

 

 

มตท่ีิประชุม

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี  10 

เรื่อง  พิจารณาเลือกตั้ง 

ผู้ตรวจสอบกิจการและพิจารณา 

ก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2565 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ระเบียบวาระที่  10             เรื่อง   พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ 

           และก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 

       ของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2565 
 

 

ตามข้อบังคับฯ ข้อ 102 ก าหนดไว้ว่า “ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ

บุคคลภายนอก ผูม้ีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็น

ผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ าปี จ านวนไม่เกินสองคน” 

“ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด 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 าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้

ผูต้รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัตหิน้าท่ีไปพลางก่อน”  

“ผูต้รวจสอบกิจการซ่ึงออกไปนั้น อาจได้รับเลอืกตั้งซ้ า” 

จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลภายนอกที่ทา่นเห็นสมควรเพื่อเลอืกตั้งเข้ามา

ท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ โดยการเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกในที่ประชุมใหญ่รับรองไม่น้อยกว่า 2 คนและผู้ที่ได้รั บ

การเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ จึงจะมีสิทธิได้รับการเลือกตั้งและก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

ของผู้ตรวจสอบกิจการ ต่อไป 

 

ท่ีประชุมเสนอ

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

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

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

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

 

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

และก าหนดบ าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัตงิานของผู้ตรวจสอบกจิการ เป็นจ านวนเงิน................................บาท/ปี 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  11 

    เรื่อง   พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี 

             ประจ าปี 2565  และก าหนด 

             ค่าตอบแทนการสอบบัญชี 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

       ระเบียบวาระที่  11            เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 

                และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี 

 
 
  ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ได้ท าการปรับปรุงระบบการตรวจสอบบัญชีสหกรณ ์  โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อกระจายงานด้านการสอบบัญชีส าหรับสหกรณ์ขนาดใหญท่ี่มีฐานะการเงนิมั่นคง  มีทุนของสหกรณ์

ตั้งแต่ 50 ล้านบาทข้ึนไป  และมีระบบการบริหารทีด่ีที่ให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชนเข้ามาตรวจสอบบัญชี

ประจ าปี  โดยอยู่ภายใตก้ารก ากับดูแลของกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์  และต้องผา่นการอบรมหลกัสูตรการสอบ

บัญชีสหกรณ์ นั้น  

   ตามค าแนะน าของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ว่าดว้ยวิธกีารคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

หรือแต่งตั้งเป็นผูส้อบบัญชีสหกรณ ์  ใหค้ณะกรรมการด าเนนิการเสนอชื่อผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่สรรหาไว้ไมน่้อย

กว่า 2 รายข้ึนไป  

   โดย ปีบัญชี 2564  ที่ประชุมใหญส่ามัญฯ ไดค้ัดเลือกผูส้อบบัญชีจาก  บริษัท ทดีับบลวิซี 

แมเนจเมน้ท์ จ ากัด  โดยนายกฤติเดช จรุสมัญญา เลขทะเบียนผูส้อบบัญชีรับอนุญาต 4554  ค่าธรรมเนียมการสอบ

บัญชี 50,000.00 บาท (ห้าหมืน่บาทถ้วน) 

                                 จึงเรยีนเสนอที่ประชุมใหญ ่

 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  12 

เรื่องพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับ 

เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2565 

 
 

 
 



 

 

         ระเบียบวาระที่  12             เรื่อง   พจิารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับ  

                                                               เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 

 
 
 

       เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 , พระราชบัญญัติสหกรณ์  แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 , พระราชบัญญัติสหกรณ์  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562   และระเบียบนาย

ทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2563  จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 95 , ข้อ 

102 และ ข้อ 103  ดังนี้ 

  ข้อความเดิม 

“ข้อ 95 การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ  ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอย่าง

หนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย  

(2) ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  

(3 )ขาดคุณสมบัติตามระ เบียบของสหกรณ์  หรือมีลักษณะต้องห้ ามตามกฎหมาย  

                สหกรณก์ าหนด  

(4) อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรอืครบก าหนดตามสัญญาจ้าง 

(5) ถูกเลิกจา้ง 

  (6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระท าการ

หรือละเว้นการกระท าการใด ๆ อันอาจท าให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน หรือไม่

เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ผูจ้ัดการสหกรณ์ 

ข้อความที่แกไ้ขใหม่ 

“ข้อ 95 การพ้นจากต าแหน่งของผู้จัดการ  ผู้จัดการของสหกรณ์ต้องพ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุอย่าง

หนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย  

(2) ลาออกโดยแสดงความจ านงท าเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ  

(3 )ขาดคุณสมบัติตามระ เบียบของสหกรณ์  หรือมีลักษณะต้องห้ ามตามกฎหมาย  

                สหกรณก์ าหนด  

(4) อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์ หรอืครบก าหนดตามสัญญาจ้าง 

(5) ถูกเลิกจา้ง 

 



 

 

  (6) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออก หรือมีพฤติกรรมอันแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าได้กระท าการ

หรือละเว้นการกระท าการใด ๆ อันอาจท าให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีแก่ประชาชน หรือไม่

เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ผูจ้ัดการสหกรณ์ 

 

ข้อความเดิม 

   “ข้อ 102  ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ 

ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชี 

สหกรณ ์หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของ

ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามระเบยีบ นายทะเบียนสหกรณ ์เป็นผู้ตรวจสอบกจิการของสหกรณ ์จ านวน  2 คน   

        ข้อ 102/1 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการด าเนินการ

ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการและพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามระเบยีบนายทะเบียนสหกรณก์ าหนดและน าเสนอชื่อผู้ตรวจสอบกจิการที่ผ่านมาคัดเลือกให้ที่ประชุม

ใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนเปิดเผยและให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนนสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบกิจการหากมีคะแนน

เทา่กันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงและให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งล าดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

ส ารองจ านวน 1 คน 

       กรณีผูต้รวจสอบกจิการให้พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุตามข้อ 103/1 (2) (3) (4) (5) ให้ผู้ตรวจ

สอบกิจการส ารองปฏิบัติงานได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู่หรือจนกว่าจะมีการ

เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ 

ข้อความที่แกไ้ขใหม่ 

  “ข้อ 102  ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ 

ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชี  

สหกรณ ์หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่มีลักษณะต้องห้ามของ

ผู้ตรวจสอบกิจการ ตามระเบยีบ นายทะเบียนสหกรณ ์เป็นผู้ตรวจสอบกจิการของสหกรณ ์จ านวน  1 คน   

        ข้อ 102/1 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้คณะกรรมการด าเนินการ

ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการและพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามระเบยีบนายทะเบียนสหกรณก์ าหนดและน าเสนอชื่อผู้ตรวจสอบกจิการที่ผ่านมาคัดเลือกให้ที่ประชุม 

 



 

 

ใหญ่เลือกตั้งโดยวิธีลงคะแนนเปิดเผยและให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งคะแนนสูงสุดเป็นผู้ตรวจสอบกิจการหากมีคะแนน

เทา่กันให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงและให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งล าดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

ส ารองจ านวน 1 คน 

       กรณีผูต้รวจสอบกจิการให้พ้นจากต าแหน่งด้วยเหตุตามข้อ 103/1 (2) (3) (4) (5) ให้ผู้ตรวจ

สอบกิจการส ารองปฏิบัติงานได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมคงเหลืออยู่หรือจนกว่าจะมีการ

เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการใหม่ 

 

ข้อความเดิม 

           “ข้อ 103  การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  มีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละไม่เกนิ 1 ปี

ทางบัญชสีหกรณ ์ถา้เมื่อครบก าหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกจิการคนใหม ่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบ

กจิการคนเดิมปฏิบัติหน้าทีไ่ปพลางกอ่น 

        ผูต้รวจสอบกจิการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ าได้ 

        ขอ้ 103/1 การพ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพน้จากต าแหน่ง 

เพราะเหตุอย่างใดอยา่งหนึ่งดงัต่อไปนี้ 

    (1) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

     (2) ตาย 

     (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการหรอืยื่น

ต่อคณะกรรมการด าเนนิการสหกรณแ์ล้วแต่กรณี 

     (4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา 

หรือนิติบุคคล ออกจากต าแหน่งทั้งคณะหรอืรายบุคคล  

     (5) นายทะเบยีนสหกรณว์ินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัต ิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามระเบยีบ

นายทะเบยีนสหกรณก์ าหนด 

 

  ข้อความที่แกไ้ขใหม ่

   “ข้อ 103  การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 2 ปี

นับแต่ปีบัญชีที่ที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  เมื่อพ้นวาระการด ารงต าแหน่ง หากยังไม่ได้มีการ

เลือกตั้งใหม่ให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการคนใหม่ 



 

 

        ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นต าแหน่งตามวาระ  อาจได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่อีกได้

แต่ต้องไม่เกนิ 2 วาระติดต่อกัน 

        ขอ้ 103/1 การพ้นจากต าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกจิการต้องพน้จากต าแหน่ง 

เพราะเหตุอย่างใดอยา่งหนึ่งดงัต่อไปนี ้

    (1) พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

     (2) ตาย 

     (3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการหรอืยื่น

ต่อคณะกรรมการด าเนนิการสหกรณแ์ล้วแต่กรณี 

     (4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณล์งมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา 

หรอืนิติบุคคล ออกจากต าแหน่งทั้งคณะหรอืรายบุคคล  

     (5) นายทะเบยีนสหกรณว์ินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัต ิหรือมีลกัษณะต้องห้ามตามระเบยีบ

นายทะเบยีนสหกรณก์ าหนด 

 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

 

 

มติท่ีประชุม

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

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

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

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

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  13 

เรื่องอ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

       ระเบียบวาระที่  13             เรื่องอื่นๆ 

 
 

                     

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

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

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

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

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

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

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

 

                    จึงเรยีนเสนอที่ประชุมใหญ ่

มติท่ีประชุม       

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

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

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

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
(ในช่วงสถานการณ์โควิด)  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


