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สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จํากัด
รายงานกิจการประจําป� 2563

 ในโอกาสที่สหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง           
ของมนษุย จาํกดั ไดดาํเนนิงานมาจนถงึปจจบุนั เปนปที ่60 ในนามของคณะกรรมการ
ดําเนินการ ชุดที่ 60 ประจําป 2563 ตองขอขอบคุณสมาชิกทุกทาน ที่ไดใหความไว

วางใจใหเขามาทาํงานเปนตวัแทนของทาน โดยคณะกรรมการทกุทานไดทาํงานดวยความซือ่สตัย สจุรติ โปรงใส 
คํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของสมาชิกทุกทานเปนสําคัญ
 การบริหารงานของสหกรณฯ ในรอบป 2563 เน่ืองจากเกิดสภาวะวิกฤติจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัส 
โคโรนา หรือโควิต 19 สงผลใหสมาชิกสหกรณฯ จํานวนมากไดรับผลกระทบจากวิกฤติดังกลาว ทําใหมีปญหา 
ในเร่ืองคาครองชีพในครอบครัวที่ขาดหายไป สหกรณฯ จึงไดออกมาตรการชวยเหลือดวยการพักชําระเงินตน
และดอกเบี้ยเงินกู สามัญ พักชําระคาหุ น ตลอดจนใหสมาชิกสามารถกู เงินพิเศษไดในอัตราดอกเบี้ยตํ่า                         
ซึง่สามารถชวยเหลอืสมาชิกไดเปนจาํนวนมาก นอกจากน้ียงัไดประกาศลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกูลง 2 ครัง้ ในรอบป 
ทําใหสมาชิกเกิดสภาพคลองเพิ่มขึ้นในการชําระหนี้ และปจจุบันสหกรณฯ ก็มีเงินสภาพคลองพรอมที่จะให 
สมาชิกไดยื่นกูอยางตอเนื่อง โดยกรมสงเสริมสหกรณไดเตรียมการออกกฎกระทรวงฉบับใหม สําหรับบังคับใช
กับสหกรณ ในการกําหนดหลักเกณฑในการกูใหเกิดความเปนธรรมยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีผลบังคับใชในเร็ว ๆ นี้  
 การดําเนินงานของสหกรณฯ ไดมีการนําเงินไปลงทุนตามหลักเกณฑการนําเงินไปลงทุนภายใตกฎหมาย 
ระเบยีบ ขอบงัคบัของสหกรณฯ อยางเครงครดั  และยังไดดาํเนนิการตามหลักสหกรณสขีาวดวยหลกัธรรมาภิบาล 
เปนประชาธิปไตย สุจริต ยุติธรรม  โดยตระหนักอยูเสมอวาสมาชิกทุกคนมีสิทธิเทาเทียมกัน รวมทั้งการสงเสริม
การออม การใหกู  การจัดสวัสดิการตาง ๆ  จึงทําใหการดําเนินงานในปที่ผานมาสหกรณฯ สามารถดําเนินการ
ไปไดดวยดี ซึ่งจะเห็นไดวาในปนี้สหกรณมีกําไรสุทธิเปนเงิน 186,723,917.72  บาท    
 ในนามของคณะกรรมการดําเนินการ ขอขอบคุณสมาชิก ผู ตรวจสอบกิจการ ผู ตรวจสอบบัญชี                     
และเจาหนาที่สหกรณทุกทาน ที่ไดรวมกันสรางความสําเร็จใหกับสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย  จาํกดั  เปนอยางดยีิง่ และขออาราธนาส่ิงศักดิส์ทิธิท์ัง้หลาย  และพระประชาบดีเทพ
ผูทรงความเมตตา ไดโปรดประทานพรใหทานสมาชิก และครอบครัวประสบความสุข ความเจริญความสําเร็จ           
อันพึงปรารถนาทุกประการ

                                          (นายเลิศปญญา  บูรณบัณฑิต)
                                          ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

                                          กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จํากัด

ประธานกรรมการดําเนินการ
สารจาก
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นายเลิศป�ญญา  บูรณบัณฑิต

นางญาณี  เลิศไกร นายไพโรจน� วรรณสาย

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 60
ประจําป� 2563
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นายกันตพงศ  รังษีสวาง

นายอนุกูล  ปดแกว

นายธํารง  ธวัชวะชุม

นายเจริญ  อยูคุมญาติ 

นางภรณี  คําโทน

นางกันตา  ดีเติม

นายประหยัด  ดีออง

นายสําอางค  เย็นฉํ่า

นายพฤฒินันท  เหลืองไพบูลย

นายอุเทน  ชนะกุล

นายไพบูลย  นาคเจือ

น.ส.วัลยลิกา  สรรเสริญชูโชติ

นายสุเมธ  ทรายแกว

กรรมการและเหรัญญิก

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ที่ปรึกษากฎหมาย

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 
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สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จํากัด
รายงานกิจการประจําป� 2563

นางวิมลพรรณ  กุญแจทอง

นายธนวัฒน  ตันศิริ

นางรัตนา  พวงสุข

นายสังคม  แกวสา

น.ส.จํารัส  แกวโกมุท

นางอรอําไพ  สิงหมะสิ

นางอลิศรา  ผาสุขดี

ผูจัดการ

หัวหนาฝายสมาชิก

หัวหนาฝายบัญชี

หัวหนาฝายคอมพิวเตอร

หัวหนาฝายการเงิน

หัวหนาฝายติดตามเรงรัดหนี้

หัวหนาฝายบริหาร

ฝ�ายจัดการสหกรณ�ออมทรัพย�
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นางกิ่งกมล  เสนห

น.ส.วัชรินทร  ไทยวี

น.ส.ลูกนัท  นาคสุทธิ์

น.ส.สุมาลี  ฉํ่าฉวี

นางศรสวรร  ฟกเล็ก

น.ส.ธัญลักษณ  จุรุพันธุ

น.ส.วิภาพันธุ  ปาลกะวงศฯ

น.ส.วิริยา  อิทธิวิภาต

นายจีระศักดิ์  เขียวชม

พนักงานเรงรัดหน้ี

เจาหนาท่ีสินเช่ือ

พนักงานสินเช่ือ

พนักงานสินเชื่อ

เจาหนาที่สินเชื่อ

พนักงานคอมพิวเตอร

พนักงานสินเชื่อ

พนักงานสินเชื่อ

พนักงานบัญชี
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น.ส.จีรวรรณ  ศุขสมิตร

นายกันตภณ  อวมสะอาด

น.ส.จริยา  ทองเกษ

นางวราภรณ  จิตรไทย

น.ส.รุงอรุณ  กลอมจุน
เจาหนาที่บัญชี

เจาหนาท่ีธุรการ

พนักงานการเงิน

เจาหนาที่ธุรการ

เจาหนาที่การเงิน
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ระเบียบวาระที่ 1    เรื่องประธานแจงที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2563
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องรับทราบรายงานของผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ 
  ประจําป 2563
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2563
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2563
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงาน และงบประมาณรายรับรายจาย 
  ประจําป 2564
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณอาจกูยืม ประจําป 2564
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอนุมัติหลักการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ 
  ประจําป 2564
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ และกําหนดคาตอบแทน 
  ประจําป 2564
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนเปนผูสอบบัญชี 
  และกําหนดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี ประจําป 2564
ระเบียบวาระที่ 12 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2564
  12.1  การเลือกประธานคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2564
  12.2  การเลือกคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2564
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องอื่น ๆ
  -  ภาพกิจกรรมตาง ๆ  
ภาคผนวก 
  

10
11
31
47

55
73
75

85
86

88

89

90

92
93

สารบัญ
หนา
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คําปรารภ
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ระเบียบวาระท่ี  1
เรื่อง  ประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ
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 รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ชุดที่ 59 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
 จงึขอเสนอท่ีประชมุเพือ่พิจารณา หากไมมสีมาชิกผูใดขอแกไข ขอใหสมาชิกในทีป่ระชุม            
ใหการรับรองรายงานการประชุมดังกลาวดวย
        มติที่ประชุม................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

ระเบียบวาระท่ี 2
เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมใหญ�สามัญประจําป�  2562
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กรรมการผูเขาประชุม
  1. นายเลิศปญญา  บูรณบัณฑิต  ประธานกรรมการ
  2. นางญาณี       เลิศไกร  รองประธานกรรมการ
  3. นายไพโรจน     วรรณสาย       รองประธานกรรมการ
  4. นายธํารง      ธวัชวะชุม   กรรมการ  
  5. นายภูศักดิ์     ธรรมศาล       กรรมการ 
  6. นายพฤฒินันท   เหลืองไพบูลย กรรมการ  
  7. นางภรณี      คําโทน          กรรมการ
  8. น.ส.วัลยลิกา      สรรเสริญชูโชติ กรรมการ
  9. นางขวัญเมือง    บวรอัศวกุล  กรรมการและเหรัญญิก
  10. นายสําอางค       เย็นฉํ่า   กรรมการและเลขานุการ
กรรมการผูไมไดเขาประชุม
  1. นายเจริญ     อยูคุมญาติ   กรรมการ  
  2. นายพิสิฐ      พูลพิพัฒน   กรรมการ 
  3. นางวรรณภา       สุขคง    กรรมการ  
  4. นายอนุกูล     ปดแกว  กรรมการ
  5. นายกันตพงศ      รังษีสวาง  กรรมการ
ผูเขารวมประชุม  
   1. นางวิวาหพร     ลักษณะโภคิน นกัวชิาการสหกรณชาํนาญการพิเศษ
                กรมสงเสริมสหกรณ 
  2. น.ส.ปยะพร     นิมาดร   นกัวิชาการสหกรณชํานาญการ
                                                        กรมสงเสริมสหกรณ 
    3. นางจารุณี       ศุภกาญจน  ผูแทน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
  4. นายกําพล       สิทธิพันธ  ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
  5. นางวิมลพรรณ กุญแจทอง  ผูจัดการสหกรณฯ  
  6. นายประหยัด ดีออง   ที่ปรึกษากฎหมาย
  7. สมาชิก จํานวน  171  คน  สมาชิกทั้งหมด  8.445  คน 

รายงานการประชุมใหญ�สามัญ
ประจําป� 2562

  วันศุกร�ท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

สถานสงเคราะห�เด็กหญิงบ�านราชวิถี
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เริ่มประชุมเวลา  14.00 น.
 - ประธานฯ กลาวขอบคุณสมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคม                    
และความม่ันคงของมนุษย จํากัด ทุกทานท่ีไดมารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2562                        
โดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยฯ ชุดที่ 59 ซึ่งกําลังจะหมดวาระในวันนี้                   
หลังจากการประชุมใหญเสร็จแลว จะมีกรรมการชุดใหมเขามาแทน และมีการเลือกตั้งดวย                    
ซึ่งขณะน้ีกรรมการหลายทานยังมาไมครบ เนื่องจากปฏิบัติหนาที่ในการรวบรวมคะแนน                    
จากหนวยเลือกตั้งแตละจังหวัด  เพื่อจะใหสมบูรณที่สุดของผูสมัครจํานวน 17 คน  เปนกรรมการ  
แทนกรรมการที่หมดวาระ จํานวน 7 คน โดยจะนํารายชื่อมาเสนอในประชุมใหญแหงนี้รับทราบ
ตอไป  และในวนันีจ้ะมวีาระตาง ๆ   เสนอท่ีประชมุใหญเพือ่ทราบ  เพือ่พจิารณาอนมุตัริวมทัง้หมด 
14 วาระดวยกัน โดยการประชุมใหญจะตองมีสมาชิกเขารวมประชุมไมนอยกวา 100 คน                      
ซึ่งไดนับแลวมีสมาชิกเขารวมประชุมใหญ 171 คน ซึ่งถือวาครบองคประชุมแลว จึงขอเปด                   
การประชุมใหญสามัญประจําป 2562  
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
    -  ประธานฯ กลาว สหกรณฯ ไดรับเกียรติจากผูแทนสํานักงานสงเสริม            
สหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นท่ี 1 กรมสงเสริมสหกรณ ไดกรุณามารวมประชุมใหญสามัญ               
ประจําป 2562 เพื่อที่จะใหขอคิดเห็นและคําแนะนํา ในเร่ืองของความถูกตองตามกฎหมาย                  
ตามพระราชบัญญัติสหกรณวาปฏิบัติถูกตองอยางไร จึงขออนุญาตแนะนําผูเขารวมประชุมดังนี้
 1. นางวิวาหพร     ลักษณะโภคิน นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ
 2. น.ส.ปยะพร  นิมาดร  นักวิชาการสหกรณชํานาญการ
 สหกรณฯ มีผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ นายกําพล สิทธิพันธ มีผูสอบบัญชีรับอนุญาต        
นางจารณุ ีศภุกาญจน และมทีีป่รกึษาดานกฎหมาย  นายประหยดั  ดอีอง  ทีเ่หลอืเปนรองประธาน
กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและเหรัญญิก และกรรมการ พรอมกับแนะนํา                       
ผูจัดการสหกรณฯ คนใหม นางวิมลพรรณ กุญแจทอง ไดรับการแตงต้ังเปนผูจัดการสหกรณฯ            
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562  แทนผูจัดการสหกรณฯ คนเดิม เนื่องจากขอลาออกจากตําแหนง
 กอนที่จะเขาสู ระเบียบวาระที่ 2 ขอเรียนใหที่ประชุมทราบอีก 1 เร่ืองวา สหกรณฯ                        
ไดรับหนังสือจากสํานักงานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 มีการจัดระดับมาตรฐาน
สหกรณมีการกําหนดระดับมาตรฐานสหกรณเปน 4 ระดับ ประกอบดวย
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 1.  ระดับมาตรฐานดีเลิศ
 2.  ระดับมาตรฐานดีมาก
 3.  ระดับมาตรฐานดี
 4.  ไมผานมาตรฐาน
 สหกรณฯ ไดรบัหนังสอืเม่ือวนัที ่31 ตลุาคม 2562 สาํนกังานสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร  
พื้นที่ 1 ไดทําการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 แลวปรากฏวา
สหกรณออมทรัพย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จํากัด ผานมาตรฐาน
ระดับดีเลิศ สมาชิกทุกทานท่ีทําใหสหกรณฯ ไดผานมาตรฐานระดับดีเลิศ เพราะทานไดมีวินัย             
ในเรื่องของการฝากเงิน และเรื่องของการกูเงิน รวมถึงคณะกรรมการ และเจาหนาท่ีทุกคน                    
ที่ชวยกันบริหารงานสหกรณฯ เพื่อประโยชนของสมาชิกทุกทาน และขอแสดงความยินดี                      
กับสหกรณฯ ดวย
 มติที่ประชุม.....รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2561
    -  เลขานุการ (นายสําอางค เย็นฉ่ํา) ไดเสนอรายงานการประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2561 ของคณะกรรมการดําเนินการฯ ชุดที่ 58 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561                        
ใหสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2562  พิจารณารับรอง    
 มติที่ประชุม....รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2561 เมื่อวันที่                                 
9 พฤศจิกายน 2561 โดยไมมีผูใดขอแกไข
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่อง รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2562
    -  เหรัญญิก (นางขวัญเมือง บวรอัศวกุล) เรียนสมาชิกสหกรณฯ ทุกคน               
ในวาระน้ีจะเปนการรับทราบผลการดําเนินงานของสหกรณประจําป 2562  
  จํานวนสมาชิก  ณ วันที่  1 ตุลาคม  2561  8,440  ราย
    ลาออก           413 ราย
    เสียชีวิต             35 ราย
    ระหวางปมีสมาชิกเขาใหม         443 ราย
    สมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2562   8,445  ราย
 ฐานะการเงินเปรียบเทียบของสหกรณฯ ในปที่แลว และป 2562 มาเปรียบเทียบกัน              
ซึ่งในป 2562  มีรายละเอียดประกอบดวย
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  เงินสดและเงินฝากธนาคาร เปนเงิน 140,189,195.69 บาท  
  เงินฝากและเงินลงทุนของสหกรณ  เปนเงิน 1,742,589,493.52 บาท  
  เงินใหกูยืมแกสมาชิกคงเหลือ เปนเงิน 2,731,115,603.50 บาท  
  เงินใหสหกรณอื่นกูยืม สหกรณฯ สโมสรรถไฟ จํากัด เปนเงิน 55,000,000.- บาท
  เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ เปนเงิน 505,156,491.02 บาท  
  ทุนเรือนหุนที่ชําระแลว เปนเงิน 2,814,621,090.- บาท
  ทุนสํารอง เปนเงิน 366,640,760.65 บาท
  ทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบอื่น ๆ เปนเงิน 1,078,876.44 บาท
  ทุนดําเนินการทั้งหมด เปนเงิน 3,901,393,724.21 บาท  
  กําไรสุทธิในป 2562 เปนเงิน 192,546,443.88 บาท ในปที่แลวสหกรณฯ มีกําไรสุทธิ 
เปนเงิน 192,528,351.60 บาท มากกวาปที่แลว เปนเงิน 18,092.28 บาท 
 2.  เงินใหสหกรณอื่นกูยืม 
  เงินใหกู แกสหกรณออมทรัพยอื่น เปนเงิน 55,000,000.- บาท เมื่อปที่ผานมา                             
ใหสหกรณสโมสรรถไฟ จํากัด กู เงิน 120,890,000.- บาท ชําระคืนระหวางป เปนเงิน                       
65,890,000.- บาท ไดสงชาํระเงนิตนพรอมดอกเบีย้มาโดยตลอดจนถงึปจจบุนั ขณะนีส้หกรณฯ 
สโมสรรถไฟ จํากัด มีหนี้คงเหลือเปนเงิน  55,000,000.- บาท
 3.  เงินฝากและเงินลงทุนของสหกรณ
  สหกรณฯ ไดนําเงินไปลงทุน ซึ่งจะมีรายละเอียดประกอบดวย เงินฝากประจําชุมนุม            
สหกรณฯ ตํารวจแหงชาติ เงินฝากประจําชุมนุมสหกรณฯ แหงประเทศไทย จํากัด เงินฝากประจํา
สหกรณฯ วชิรพยาบาล เงินฝากออมทรัพยพิเศษสหกรณฯ กระทรวงมหาดไทย จํากัด                       
สลากออมสินพิเศษ 5 ป สลากออมทรัพย ธ.ก.ส. 3 ป หุนชุมนุมสหกรณฯ แหงประเทศไทย                
และตัว๋สญัญาใชเงนิชมุนมุสหกรณฯ แหงประเทศไทย จาํกดั รวมเปนเงิน 1,022,794,746.76 บาท   
การนําเงินไปลงทุนดังกลาว เนื่องจากการกูเงินของสมาชิกสหกรณฯ นอยลง ทําใหเงินเหลือ                  
มีสภาพคลองมาก จึงตองนําไปฝากและลงทุนที่อื่น เพื่อจะไดดอกเบี้ยมาเปนเงินปนผล                      
และเฉลี่ยคืนใหกับสมาชิกในปลายป
 4. การใชจายเงินงบประมาณในป 2562
  งบประมาณท่ีไดรับจากท่ีประชุมใหญสามัญประจําป  เปนเงิน 38,483,240.- บาท                  
ได จ ายจริงเป นเงิน 32,286,606.52 บาท ใช จ ายตํ่ากว างบประมาณที่ได รับเป นเงิน                      
6,196,633.48  บาท
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 5.  ทุนสาธารณประโยชน ไดไปทําบุญรวมกิจกรรมตาง ๆ  เชน ทุนการศึกษาประจําป 2562  
มลูนธิลิกูประชาสงเคราะห ทนุการศกึษาประจําป 2562 บตุรของสมาชิกสหกรณ ถวายผาพระกฐิน
พระราชทานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย สนบัสนุนจัดทาํสมุดบันทกึ
ประจําป 2562 สนับสนุนของรางวัลกิจกรรมงานกาชาดประจําป 2562 สนับสนุนการจัดแขงขัน
โบวลิง่การกุศลสมาคมคลังปญญา  และสนับสนุนบตัรทอลคโชวมลูนธิบิานก่ึงวถิหีญงิ  รวมเปนเงิน 
371,000.- บาท  และกิจกรรมการกุศลอื่น ๆ อีกเปนเงิน  26,200.-  บาท
 6. การใหความชวยเหลือผูคํ้าประกันเงินกูสามัญ เนื่องจากตองมารับภาระของสมาชิก                   
ที่กูเงิน ที่เสียชีวิต หรือไมสามารถมาชําระหนี้จํานวน  7 ราย เปนเงิน 190,240.- บาท
 7.  จายเงินสวัสดิการสงเคราะห สหกรณฯ ไดชวยเหลือเงินสวัสดิการสงเคราะหสําหรับ
สมาชิก  คูสมรส  บิดามารดา  และบุตรที่ถึงแกกรรมรวม  263  ราย  เปนเงิน  2,605,000.- บาท 
ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม 
 8.  ชวยเหลือสมาชิกที่ประสบอัคคีภัย จํานวน 2 ราย  เปนเงิน 10,000.-  บาท
  ผลการดําเนินงานสหกรณฯ  เป นกราฟแสดงการดําเนินงานของสหกรณฯ                                       
แบบคอยเปนคอยไป ไมนําเงินไปเสี่ยงภัยกับที่จะเปนอันตรายกับสหกรณฯ จะเห็นวาในกราฟ              
ความเจริญเติบโตก็คอย ๆ สูงขึ้นเปนลําดับท่ีมั่นคง พรอมกับเปนสหกรณที่ไดมาตรฐานดีเลิศ                
มาทุกป การดําเนินงานป 2562 สมาชิกไดทราบรายละเอียดแลว ซึ่งสหกรณฯ ไดดําเนินงาน                  
อยางรอบคอบ มั่นคง ปลอดภัย ตลอดมา ไมมีสมาชิกทานใดจะสอบถามผลการดําเนินงาน               
ของสหกรณฯ ที่ผานมาในป 2562 
 มติที่ประชุม....รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง รับทราบรายงานของผูตรวจสอบกิจการของสหกรณฯ ประจําป 2562
        -  ประธาน แจงท่ีประชุมวา ตามท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2561                      
ไดเลือกต้ัง นายกําพล สิทธิพันธ เปนผู ตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยกระทรวง                           
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํากัด ประจําป 2562 และสิ้นสุดปบัญชี                                  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จึงขออนุญาตเรียนเชิญผู ตรวจสอบกิจการ เป นผู ชี้แจง                                               
ผลการตรวจสอบการบริหารงานของสหกรณฯ ใหที่ประชุมไดทราบ 
    -  ผูตรวจสอบกิจการ (นายกําพล สิทธิพันธ) ไดกลาวขอบคุณประธานฯ  
กรรมการและสมาชิก ที่ใหเกียรติเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุด               
วันที่ 30 กันยายน 2562 ในรอบปที่ผานมาสหกรณดําเนินกิจการเปนไปตามวัตถุประสงค                           
ที่กําหนดไวในขอบังคับ ระเบียบและมติของที่ประชุม ตลอดจนแผนงานตาง ๆ  ตามรายละเอียด
ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ
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 มติที่ประชุม.....รับทราบรายงานของผูตรวจสอบกิจการประจําป 2562
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2562 
              - ประธานฯ เสนอท่ีประชุมวา ตามท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ไดแตงตั้ง  
น.ส.ชวลิต ศาสนนันทน เปนผู สอบบัญชีมาทําการตรวจสอบบัญชี และงบการเงินตาง ๆ                           
ของสหกรณฯ ประจําป 2562  ซึ่งไดดําเนินการตรวจสอบเสร็จเรียบรอยแลว  และใหการรับรอง
งบการเงินไวเปนหลักฐานถูกตอง จึงขอเรียนเชิญผู สอบบัญชีรับอนุญาตชี้แจงรายละเอียด                       
ใหสมาชิกทราบ  เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของสหกรณฯ ตอไป
                    - นางจารุณี ศุภกาญจน ไดกลาวขอบคุณประธานกรรมการและสมาชิก              
ทกุคน และขอรายงานการตรวจสอบบัญช ีซึง่ในเอกสารท่ีปรากฏประกอบการประชุมจะเปนหนังสอื
ที่ทางสหกรณทําถึงผูตรวจสอบบัญชี  เพื่อใหผูสอบบัญชีมั่นใจวาเอกสารหลักฐานของสหกรณไดมี
การจัดทํา และบันทึกตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด จึงขอเสนองบการเงินประจําป 
2562  ประกอบดวยรายงานของผูสอบบัญชงีบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 
โดยสรุป ดังนี้
 1) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
  สินทรพัยรวม  3,901,393,724.21 บาท
  หนี้สินรวม 526,506,553.24 บาท
  ทุนของสหกรณ 3,374,887,170.97 บาท
 2)  งบกําไรขาดทุน
         รายได 213,066,626.68 บาท
      รายไดอื่น 916,290.00 บาท
   คาใชจายในการดําเนินงาน 21,436,472.80 บาท
  กําไรสุทธิ 192,546,443.88  บาท 
        3) งบกระแสเงินสด
   เงินสดสุทธิที่ได (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน        312,611,819.90  บาท
  เงินสดสุทธิที่ไดมา (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน             29,845,300.00  บาท
  เงินสดสุทธิที่ไดมา (ใชไปใน)  กิจกรรมจัดหาเงิน        87,351,386.29  บาท
    เงินสด ณ วันสิ้นป  859,983,942.45 บาท
 รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม  
 มติที่ประชุม.....อนุมัติงบการเงินของสหกรณออมทรัพยฯ ประจําป 2562  
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2562 
             -  เหรัญญิก (นางขวัญเมือง บวรอัศวกุล) เสนอที่ประชุมวา จากผล                        
การตรวจสอบบัญชีของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ประจําป 2562 สหกรณฯ มีกําไรสุทธิทั้งสิ้น  
192,546,443.88 บาท นั้น คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาแลว เห็นสมควรจัดสรรกําไรสุทธิ                        
ใหเปนไปตามขอบังคับ ดังนี้.-
 1. ทุนสํารองไมนอยกวา 10 % ของกําไรสุทธิเปนเงิน 19,262,129.88 บาท
 2. เงินบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยรอยละ 1 ของกําไรสุทธิ  
  แตไมเกิน 30,000.-  บาท เปนเงิน  30,000.00 บาท
 3. เงินปนผลรอยละ  5.67  แหงคาหุนที่ชําระแลวของสมาชิกแตละคนโดยคิด
         ใหตามสวนระยะเวลา เปนเงิน     155,063,101.00  บาท
 4. เงินเฉลี่ยคืนรอยละ 6.60  ของดอกเบ้ียเงินกูทุกประเภท                               
     เปนเงิน 12,188,133.00  บาท
  5. โบนัสกรรมการ 15 คน  เปนเงิน 1,255,000.00 บาท
     (ป 2561 กรรมการ 14 คน) และโบนัสเจาหนาที่ 21 คน รวมไมเกินรอยละ 10 
  ของกําไรสุทธิ  เปนเงิน 2,298,080.00    บาท
 6. ทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
   เปนเงิน       550,000.00    บาท
 7. ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิกไมเกินรอยละ 10  ของกําไรสุทธิ
       เปนเงิน 1,600,000.00 บาท
 8. ทุนสะสมสําหรับจัดตั้งสํานักงานไมเกนิรอยละ 10  ของกําไรสุทธิ
   เปนเงิน 200,000.00 บาท
 9. ทุนชวยเหลือสมาชิกผูคํ้าประกันฯ ไมเกินรอยละ 10  ของกําไรสุทธิ
   เปนเงิน 100,000.00 บาท
 จึงเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติใหจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2562
 มติที่ประชุม.....อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2562  ตามเสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 7   เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําป 2563
               -  เหรัญญิก (นางขวัญเมือง บวรอัศวกุล) เสนอที่ประชุมวา ตามขอบังคับ            
ของสหกรณขอ 50 (7) กําหนดใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจาย
ประจําปของสหกรณฯ สําหรับป 2563 คณะกรรมการดําเนินการฯ ขอเสนอแผนงาน                        
และงบประมาณรายจายท่ีจดัทาํข้ึน ยึดหลกัประหยดั และความเปนไปไดตามความจําเปนตองจาย 
เปนเงินทั้งสิ้น 35,484,040.00 บาท ซึ่งลดลงจากป 2562 เปนเงิน 2,999,200.- บาท                     
รายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม  

รายการ
 

ป 2562
(บาท)

ป 2563
(บาท)

+ เพิ่ม
-  ลด

1. หมวดเงินเดือน 10,400,000.00 11,000,000.00 + 600,000.00
2. หมวดคาตอบแทน 1,552,400.00 1,320,000.00 - 232,400.00
3. หมวดคาใชจาย 26,462,840.00 23,069,340.00  - 3,393,500.00
4. หมวดครุภัณฑ 68,000.00 94,700.00 + 26,700.00

รวม 38,483,240.00 35,484,040.00 - 2,999,200.00

      ในป 2562 นี้ สหกรณฯ ไดจัดทําประมาณการรายรับ - รายจายประจําป 2563                     
ใหที่ประชุมไดทราบ ประกอบดวย 
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รายการ
ป 2562 ป 2563

รับ - จาย จริง ประมาณการ
ประมาณการรายรับ

รายไดดอกเบี้ยและการลงทุน
187,075,620.01

4,145,033.00
19,872,958.07

193,000,000.00
1,798,196.26

20,000,000.00

ดอกเบี้ยจากการใหสมาชิกกู
ดอกเบี้ยจากการใหสหกรณอื่นกู
ดอกเบี้ยเงินฝาก
ผลตอบแทนจากการลงทุน 12,777,849.32 14,000,000.00

รายไดที่ไมใชดอกเบี้ย
44,300.00

871,990.00
60,000.00

1,500,000.00                          
คาธรรมเนียมแรกเขา
รายไดอื่น

รวมประมาณการรายรับ  224,787,750.40  230,358,196.00
ประมาณการรายจาย

10,732,042.94
(312,074.90)

21,509,263.58

11,000,000.00
500,000.00

23,889,340.00

ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากจากสมาชิก
หนี้สงสัยจะสูญ
คาใชจายในการดําเนินงาน
รวมประมาณการรายจาย (ไมรวมครุภัณฑ) 33,598,698.71 38,415,240.00

กําไรสุทธิ 192,546,443.88 194,968,856.00

  มติที่ประชุม.....อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจายประจําป 2563  ของสหกรณฯ  
เปนเงินทั้งสิ้น 35,484,040.- บาท ตามเสนอ และรับทราบการจัดทําประมาณการรายรับ                       
– รายจายประจําป 2563
ระเบียบวาระท่ี 8 เรือ่ง  พจิารณากาํหนดวงเงนิซ่ึงสหกรณอาจกูยมืหรอืการคํา้ประกนั ประจาํป 2563
     -  ประธานฯ  เสนอทีป่ระชมุวา  ตามขอบงัคบัของสหกรณออมทรพัยกระทรวง
การพฒันาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย จาํกดั  ขอ 17  วงเงินกูยมืหรอืการคํา้ประกนั  ทีป่ระชมุใหญ
อาจกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามความจําเปนและเหมาะสม                
แกการดําเนินงานวงเงินซ่ึงกําหนดดังวานี้ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ                                         
ซึ่งในป 2562 ไดกําหนดวงเงินกูยืมไวไมเกิน 100 ลานบาท แตเนื่องจากสหกรณฯ มีสภาพคลอง 
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จึงไมไดกูยืมเงินจากสถาบันการเงินภายนอกตามที่ไดขออนุมัติไว สําหรับป 2563 คณะกรรมการ
ดําเนินการฯ พิจารณาแลวเห็นสมควรกําหนดวงเงินกูยืมไว 100 ลานบาท เชนเดียวกับปที่แลว             
จึงขอเสนอตอที่ประชุมใหญขออนุมัติกําหนดวงเงินกูยืมหรือการค้ําประกัน ป 2563 เปนเงิน                
100  ลานบาท
 มติที่ประชุม...... อนุมัติใหกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณฯ อาจกูยืมเงินหรือการค้ําประกัน                    
ประจําป 2563 ในวงเงิน 100 ลานบาท  
ระเบียบวาระที่ 9  เรื่อง เรื่องอนุมัติหลักการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ ประจําป 2563
    - ประธานฯ เสนอท่ีประชุมวา ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนา               
การสหกรณแหงชาติ เรื่องขอกาํหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 
3 กรกฎาคม 2558 กําหนดวาเงินของสหกรณอาจฝากหรือลงทุนไดดังตอไปนี้
 (1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก
 (2) ตั๋วแลกเงินท่ีธนาคารเปนผูรับรอง สลักหลังหรืออาวัล หรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคาร
เปนผูสลักหลังหรืออาวัล โดยไมมีขอจํากัดความรับผิด
       (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก
   (4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร             
ซึ่งสถาบันคุมครองเงินฝากประกันการชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ย
 (5) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีทีน่ติบิคุคลเฉพาะกิจเปนผูออกภายใตโครงการแปลงสินทรัพย
เปนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย              
เปนหลักทรัพย พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ 
ตัง้แตระดบั A-  ขึน้ไป จากบรษิทัจดัอันดบัความนาเชือ่ถือท่ีไดรบัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
     (6)  หุนกูที่มีหลักประกัน หรือหุนกูไมดอยสิทธิ ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ                     
ตัง้แตระดบั A-  ขึน้ไป  จากบรษิทัจดัอนัดบัความนาเชือ่ถอืทีไ่ดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
 (7) หนวยลงทุนของกองทุนรวมท่ีรัฐวิสาหกิจจัดต้ังขึ้น โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี                   
และอยูในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
        การนําเงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ (7) รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของสหกรณ                      
และตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดําเนินการได
 วันสิ้นปบัญชีสหกรณ มีทุนสํารอง จํานวน 366 ลานบาท รวมกับวงเงินจากการจัดสรร            
ป 2562 จํานวน 19 ลานบาท รวมเปนเงิน 385 ลานบาท
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 จึงขออนุมัติหลักการในการฝากหรือลงทุนของสหกรณในป 2563 ตามประกาศ                               
ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติดังกลาว
 มตทิีป่ระชมุ........อนมุตัใิหสหกรณนาํเงนิไปฝากหรอืลงทนุตามประกาศของคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาติ เร่ืองขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ.2558   
โดยการนําเงินไปฝาก หรือลงทุนตามขอ (7) รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของสหกรณ ป 2562 
สหกรณสามารถนําเงินไปฝากหรือลงทุนไดไมเกินจํานวน 385 ลานบาท
ระเบียบวาระท่ี 10 เรือ่ง พจิารณาเลอืกตัง้ผูตรวจสอบกจิการ และกาํหนดคาตอบแทนประจาํป  2563
    - ประธานฯ เสนอที่ประชุมวา ตามขอบังคับสหกรณฯ ขอ 78 กําหนดให             
ที่ประชุมใหญ ทําการเลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคลภายนอกท่ีมีคุณวุฒิ ความรูความสามารถ                   
ในดานธุรกิจการเงินการบัญชี เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณประจําป จํานวนไมเกิน 5 คน 
หรือหนึ่งนิติบุคคล และขอบังคับสหกรณฯ ขอ 79 ผูตรวจสอบกิจการอยู ในตําแหนงไดมี                 
กําหนดเวลาหนึ่งปทางบัญชีสหกรณ ถาเมื่อครบกําหนดเวลาแลวยังไมมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบ
กิจการคนใหม  ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน
 สําหรับป 2563 นี้ มีผูสมัครเปนผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2563 จํานวน 2 ราย ดังนี้ 
 1. นายกําพล สิทธิพันธ เสนอคาธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการเดือนละ 16,000.-  บาท  
 2. นางวันทิพย ทิศายุกตะนันท โดยเสนอคาธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการเดือนละ 
16,000.- บาท  
 โดยในป 2562 ทีผ่านมา ผูตรวจสอบกิจการ (นายกาํพล สทิธพินัธ) ไดดาํเนนิการตามภารกจิ
ที่เสนอ จนเกิดผลดีแกสหกรณฯ ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ ไดพิจารณาขอมูล                      
ที่ผู ตรวจสอบเสนอการตรวจสอบกิจการ จึงเห็นสมควรนําเสนอชื่อ นายกําพล สิทธิพันธ                              
เปนผูตรวจสอบกจิการสหกรณฯ  ประจาํป 2563 โดยใหไดรบัคาตอบแทนเดอืนละ 16,000.-  บาท 
และให นางวันทิพย ทิศายุกตะนันท เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ สํารอง
 มติที่ประชุม.......เห็นชอบใหเลือกตั้ง นายกําพล สิทธิพันธ เปนผู ตรวจสอบกิจการ                  
สหกรณฯ ประจําป 2563 โดยใหไดรับคาตอบแทนเดือนละ 16,000.- บาท และให                                    
นางวันทิพย  ทิศายุกตะนันท  เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ สํารอง
ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชนเปนผูสอบบัญชี และกําหนด             
คาธรรมเนียมการสอบบัญช ีประจําป 2563
    - ประธานฯ เสนอที่ประชุมวา กรมตรวจบัญชีสหกรณ โดยนายทะเบียน
สหกรณ ไดแจงใหสหกรณขนาดใหญ และการเงนิมัน่คงทีม่ทีนุดําเนนิงานตัง้แต 50 ลานบาท ขึน้ไป  
สามารถใหผูสอบบัญชีเอกชน หรือผูชํานาญงานตรวจบัญชีสหกรณที่ขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชี
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สหกรณเขาดําเนินการตรวจบัญชีแทนได โดยใหสหกรณสรรหาผูสอบบัญชีภาคเอกชนไมนอยกวา  
2 ราย ขึน้ไป และนาํขอมลูการเสนอบริการของผูสอบบัญช ีเสนอตอทีป่ระชมุใหญเพ่ือพิจารณาคดัเลือก
 ซึ่งในป 2563 มีผูเสนอใหบริการสอบบัญชี จํานวน  2 ราย  คือ
 1. หางหุนสวนจาํกดัธนสารการบัญช ีขอเสนอผูสอบบญัชใีนสังกดัสาํนกังานสอบบัญช ีดงันี้
  - ผูสอบบัญชีหลัก นางจารุณี ศุภกาญจน เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 4424  
  - ผูสอบบัญชีสํารอง นายรัตนะชัย ดําเนินสวัสด์ิ เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
4897 โดยคิดคาธรรมเนียมการตรวจสอบ  เปนเงิน  90,000.- บาท (เกาหมื่นบาทถวน) 
 2. บริษัท  เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี   จํากัด  ขอเสนอผูสอบบัญชีในสังกัดสํานักงานสอบบัญชี  
ดังน้ี
  - นายอาภรกร  เทศพันธ  ผูสอบบัญชีเลขที่ 5282  เปนผูสอบบัญชีลําดับที่ 1
            - นางศิริเพชร สุนทรวิภาต ผู สอบบัญชีเลขที่ 8338 เปนผู สอบบัญชีลําดับท่ี 2                  
โดยเสนอคาธรรมเนียมการตรวจสอบ 100,000.- บาท  (หนึ่งแสนบาทถวน)
 การเสนอใหบริการ คณะกรรมการดําเนินการฯ ได พิจารณาเห็นว าในป 2562                              
หางหุ นสวนจํากัดธนสารการบัญชี โดย นางจารุณี ศุภกาญจน ผู สอบบัญชีรับอนุญาต                           
ไดทาํการตรวจบญัชทีกุประเภทอยางละเอยีดครบถวนถกูตอง ตามระเบยีบทีน่ายทะเบยีนสหกรณ
กําหนด พรอมทั้งมีความชํานาญในระบบงาน จึงเห็นสมควรคัดเลือกหางหุนสวนจํากัดธนสาร             
การบัญชี โดย นางจารุณี ศุภกาญจน เปนผูสอบบัญชีหลัก และมีนายรัตนะชัย ดําเนินสวัสด์ิ                  
เปนผูสอบบัญชีสํารอง ประจําป 2563 โดยคิดคาธรรมเนียมการสอบบัญชี เปนเงิน 90,000.- บาท  
 มติที่ประชุม........เห็นชอบใหหางหุนสวนจํากัดธนสารการบัญชี โดย นางจารุณี ศุภกาญจน  
ผูสอบบัญชีหลัก เลขที่ 4424 และมี นายรัตนะชัย ดําเนินสวัสดิ์ เลขที่ 4897 เปนผูสอบบัญชี       
สํารอง ประจําป 2563 โดยคิดคาธรรมเนียมการสอบบัญชีเปนเงิน 90,000.- บาท  
ระเบียบวาระที่ 12 เรื่อง พิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณ
     - ประธานฯ เสนอที่ประชุมวา โดยที่ขอบังคับของสหกรณฯ ป พ.ศ. 2550              
ที่ถือใชอยู ในปจจุบันไดกําหนดเรื่องการพนจากตําแหนงของผูจัดการสหกรณ ไวในขอ 71                      
ซึ่งตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยเจาหนาที ่พ.ศ. 2562  ไดกาํหนดใหผูจดัการสหกรณเปนเจาหนาที่
ของสหกรณดวย (ขอ 7) และกําหนดใหเจาหนาทีส่หกรณทีม่อีายคุรบหกสบิปบริบรูณออกจากงาน
เมื่อสิ้นปทางบัญชีซึ่งเปนปที่ผูนั้นอายุครบหกสิบปบริบูรณ เวนแตจะไดรับการตออายุการทํางาน               
อกีคราวละ 1 ป จนอายุครบหกสิบหาปบริบูรณ (ขอ 76 วรรคหน่ึง) ในการน้ีสหกรณฯ ไดนํา               
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เรื่องดังกลาวเสนอคณะกรรมการดําเนินการฯ ครั้งที่ 13 / 2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562               
มีมติเห็นชอบใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับสหกรณฯ พ.ศ. 2550 หมวด 8 ขอ 71 (4) เพื่อใหขอบังคับ
เกดิความชดัเจนในเรือ่งการพนจากตาํแหนงของผูจดัการสหกรณ  โดยนาํเสนอทีป่ระชมุใหญสามญั
ประจําปเห็นชอบตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารประกอบการประชุม แบบ ท.ข.2 ขอความ  
และเหตุผลที่แกไขเพ่ิมเติมขอบังคับ ขอ 71 (4)  
 มติที่ประชุม........เปนเอกฉันทใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับสหกรณออมทรัพยกระทรวง          
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํากัด พ.ศ. 2550 หมวด 8 ขอ 71 (4) ตามเสนอ
ระเบียบวาระท่ี 13 เรือ่ง  การเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณออมทรัพยฯ ประจําป 2563
    - ประธานฯ เสนอท่ีประชุมวา ตองมีการเลือกต้ังคณะกรรมการฯ ซึง่เปนไป          
ตามขอบงัคับสหกรณฯ ขอ 53 กาํหนดวา “คณะกรรมการดาํเนนิการสหกรณ มวีาระอยูในตาํแหนง
คราวละสองปนับแตวันเลือกต้ัง ในวาระเร่ิมแรกเม่ือครบหน่ึงปนับแตวันเลือกตั้งใหกรรมการ               
ดาํเนนิการสหกรณออกจากตาํแหนงเปนจาํนวนหนึง่ในสองของกรรมการดาํเนนิการสหกรณทัง้หมด                
โดยวิธีจับสลาก (ถามีเศษใหปดขึ้น) และใหถือวาเปนการพนจากตําแหนงตามวาระในปตอไป              
ใหกรรมการดําเนินการท่ีอยูในตําแหนงจนครบวาระ หรืออยูนานท่ีสุด ออกจากตําแหนงสลับกัน
ไปทุก ๆ ป เมื่อครบกําหนดแลว หากยังไมมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม                              
ก็ใหคณะกรรมการดําเนินการชุดเดิมรักษาการไป จนกวาจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการ                    
ดําเนินการชุดใหม แตตองไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันส้ินปทางบัญชีสหกรณ กรรมการ              
ดาํเนนิการสหกรณซึง่พนจากตาํแหนงอาจไดรบัเลอืกต้ังซ้ําอกีได แตตองไมเกนิสองวาระตดิตอกนั”
 สําหรับป 2562 คณะกรรมการดําเนินการฯ ที่ตองพนจากตําแหนงมีจํานวน 7 คน                   
โดยเปนกรรมการท่ีไมมีสิทธิเขารับเลือกต้ัง เนื่องจากดํารงตําแหนงครบ 2 วาระติดตอกัน                   
จํานวน 1 คน คือนางขวัญเมือง บวรอัศวกุล กรรมการและเหรัญญิก และคณะกรรมการ                     
ดําเนินการฯ ที่ตองพนวาระออกจากตําแหนง เนื่องจากอยูในวาระครบ 2 ป ครั้งที่ 1  และมีสิทธิ
เขารับการเลือกต้ังใหมจํานวน  6  คน  ประกอบดวย
    1. นายเจริญ  อยูคุมญาต ิ กรรมการ
    2. นายธํารง  ธวัชวะชุม     กรรมการ
    3. นายภูศักดิ์  ธรรมศาล กรรมการ
    4. นายพิสิฐ  พูลพิพัฒน กรรมการ
    5. นางวรรณภา  สุขคง  กรรมการ
    6. นายกันตพงศ  รังษีสวาง กรรมการ
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    - ประธานฯ รายงานประชุมวา กรรมการดําเนนิการสหกรณฯ ประจาํป 2563 
มีผู สมัคร 17 คน ซึ่งได  เริ่มลงคะแนนเลือกต้ัง ตั้งแต  เวลา 08.00 น .  - 11.30 น .                                                           
ผลการลงคะแนนจากในสวนกลางและสวนภูมิภาคทั้งหมดเรียงลําดับผลคะแนนไดดังนี้.-
   ลําดับที่                           ผูสมัคร                  หมายเลขผูสมัคร   คะแนน 
 1 นายธํารง   ธวัชวะชุม   14 2,827  
 2        นายอุเทน   ชนะกุล 4 2,729     
 3 นางกันตา   ดีเติม 8 2,701  
 4 นายสุเมธ   ทรายแกว 9 2,647 
 5   นายเจริญ   อยูคุมญาติ 1 2,635
 6   นายไพบูลย   นาคเจือ   2 2,503
 7 นายกันตพงศ  รังษีสวาง 13 2,317 
 8 นายธานินทร   สมบูรณสาร 3 2,287
 9 นายชูรินทร   ขวัญทอง       6 2,201 
 10                 นายภูศักดิ์   ธรรมศาล 15 2,167 
 11 นายสุรพล   จันทราช 5 2,157 
 12 นายอาทิตย   เผาจินดา 17 1,940
 13 นายศตธรรม เรืองรอง 7 1,725
 14 นายเอกพล คงสมุทร 16 1,349
 15 นายสมศักดิ์   ครุฑจอน 12 1,349
 16 นายอนุชิต  จิตรา 10 848
 17 นายบัญชา ชูตระกูล 11 373
 มติที่ประชุม....เห็นชอบผลการนับคะแนนขางตน โดยผูสมัครที่มีผลคะแนนลําดับที่ 1 - 7            
ไดรับการเลือกตั้งเปนคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ แทนตําแหนงท่ีวาง ดังนี้.- 
 1.   นายธํารง ธวัชวะชุม ผูสมัครหมายเลข   14   
        2.   นายอุเทน ชนะกุล    ผูสมัครหมายเลข     4       
 3.   นางกันตา ดีเติม   ผูสมัครหมายเลข     8
 4.   นายสุเมธ ทรายแกว ผูสมัครหมายเลข     9
 5.   นายเจริญ อยูคุมญาต ิ  ผูสมัครหมายเลข     1 
 6.   นายไพบูลย นาคเจือ    ผูสมัครหมายเลข     2    
 7.   นายกันตพงศ  รังษีสวาง  ผูสมัครหมายเลข   13 
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 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง            
ของมนุษย จํากัด ประจําป 2563 ชุดที่ 60 จํานวน 15 คน ดํารงตําแหนงตามวาระดังนี้
 1.  นายเลิศปญญา  บูรณบัณฑิต ประธานกรรมการ  วาระที่ 2 ปที่ 2
 2.  นางญาณี   เลิศไกร  รองประธานกรรมการ วาระที่ 1 ปที่ 2
 3.  นายไพโรจน   วรรณสาย  รองประธานกรรมการ วาระที่ 2 ปที่ 2
 4.  นายพฤฒินันท  เหลืองไพบูลย  กรรมการ  วาระที่ 2 ปที่ 2
 5.  นายอนุกูล  ปดแกว  กรรมการ  วาระที่ 1 ปที่ 2
 6.  นางภรณี  คําโทน  กรรมการ  วาระที่ 1 ปที่ 2
 7.  น.ส.วัลยลิกา  สรรเสริญชูโชติ กรรมการ  วาระที่ 1 ปที่ 2
 8.  นายธํารง  ธวัชวะชุม  กรรมการ  วาระที่ 2 ปที่ 1
 9.  นายอุเทน  ชนะกุล  กรรมการ  วาระที่ 1 ปที่ 1
 10.  นางกันตา  ดีเติม  กรรมการ  วาระที่ 1 ปที่ 1
 11.  นายสุเมธ  ทรายแกว  กรรมการ  วาระที่ 1 ปที่ 1
 12.  นายเจริญ  อยูคุมญาติ  กรรมการ  วาระที่ 2 ปที่ 1
 13.  นายไพบูลย  นาคเจือ  กรรมการ  วาระที่ 1 ปที่ 1                                                                                                                                                 
 14.  นายกันตพงศ  รังษีสวาง  กรรมการและเหรัญญิก วาระที่ 2 ปที่ 1
 15.  นายสําอางค  เย็นฉํ่า  กรรมการและเลขานุการ วาระที่ 1 ปที่ 2
ระเบียบวาระท่ี 14 เรื่องอื่น ๆ 
   14.1  เรื่อง การมอบทุนสงเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจําป 2562
    - ประธาน เสนอท่ีประชุม คณะกรรมการดําเนินการฯ ไดมีมติมอบทุน              
สงเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกประจําป 2562 สําหรับสมาชิกผู ยื่นขอรับทุนใหแกบุตร                       
ที่กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาเทอมตนที่ผานหลักเกณฑตามประกาศของสหกรณฯ จํานวน                    
98 ทุน ๆ ละ 2,500.- บาท และในวันนี้จะมีการมอบทุนสงเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก                     
ประจาํป 2562  จํานวน  6  ราย  มีรายชื่อดังนี้
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    1. ด.ช.นัทธพงศ  เออชูชื่น บุตร น.ส.สุนีย  เออชูชื่น 
     สังกัดสถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี (หญิง)
    2. ด.ญ.จุฬาลักษณ  สุขสมบูรณ บุตร น.ส.นิศากร  สุขสมบูรณ 
     สังกัดสถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี (หญิง)
    3. ด.ช.ภาคิน  มัธยม บุตร น.ส.ณัฐกานต  มธัยม 
     สังกัดสถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี
    4. ด.ช.ณัฐวุฒิ  แฟงคลาย  บุตร นายสุวิทย  แฟงคลาย  
     สังกัดสถานสงเคราะหคนไรที่พึ่งชายธัญญบุรี
    5. ด.ญ.ทัยภัทร  วัฒชะนะพงษ บุตร นางอรปภา  วัฒชะนะพงษ 
     สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
     6. ด.ช.กิตติโชติ  เกตุชาติ บุตร นางปราณี  เกตุชาติ 
     สังกัดสถานคุมครองและพัฒนาคนพิการบานราชาวดี (ชาย)
 สําหรับทุนสงเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจําป 2562 ที่ไมไดมารับอีกจํานวน                
92 ราย สหกรณไดประสานไปยังหนวยงานที่สมาชิกสังกัด เพื่อขอเลขที่บัญชีธนาคาร เพื่อจะได
โอนเงินทุนสงเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกใหตอไป  
   14.2 เรื่อง เงินรางวัลสมนาคุณสมาชิกสหกรณฯ และเงินรางวัลพิเศษสําหรับ              
ผูเขารวมประชุมใหญสามัญประจําป 2562      
    -  ประธานฯ เสนอที่ประชุมวา ในสถานะท่ีสหกรณดูแลสมาชิก การประชุม
ใหญสามัญประจําป เห็นวาสมาชิกท้ังหลายไดมารวมประชุมอยางเรียบรอย และเปนธรรมเนียม
ปฏิบัติรวมกัน จึงเห็นวาควรจะมีการมอบรางวัลสมนาคุณใหกับสมาชิก ซึ่งเปนรางวัลพิเศษ                      
ในการประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ซึ่งมีรางวัลทั้งหมดประกอบดวย
  1. เงินรางวัลจํานวน  3,000.- บาท  2 รางวัล  รวมเปนเงิน   6,000.- บาท  
  2. เงินรางวัลจํานวน  2,000.- บาท  2 รางวัล  รวมเปนเงิน   4,000.- บาท  
  3. เงินรางวัลจํานวน  1,000.- บาท 15 รางวัล รวมเปนเงิน  15,000.- บาท
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 คือใหกับสมาชิกที่เขารวมประชุมใหญ และมีเงินรางวัลที่จะจับฉลากรางวัลสมาชิกท้ังหมด
เปนรางวัลเงินสด 3,000.- บาท  จํานวน 2 รางวัล  รางวัลเงินสด 2,000.- บาท  จํานวน 10 รางวัล  
และเงินสด 1,000.- บาท จํานวน 14 รางวัล รวมเปนเงิน 40,000.- บาท รวมเปนทั้งสิ้น                  
65,000.- บาท โดยการจับฉลากจากสมาชิกทุกคนไดเขียนชื่อใสไว ในตู ที่สหกรณจัดไว                            
ตอนลงทะเบียนเขาประชุมใหญสามัญ  ซึ่งจะไดรับรางวัลเงินสด 1,000.- บาท จํานวน 15 รางวัล  
มีรายชื่อดังน้ี
    1. นางจันทรรัตน  ฟกแตง  สมาชิกทะเบียนที่  005998 
     สังกัดกรมกิจการเด็กฯ
    2.  นายมนตรี  สมประสิทธิ์  สมาชิกทะเบียนที่  10836 
     สังกัดกรมพัฒนาสังคมฯ
    3. น.ส.ปนัดดา  แซเบ  สมาชิกทะเบียนที่  22047 
     สงักัดกรมกิจการผูสูงอายุ
    4. นายจําเริญ  นิจจรัลกุล  สมาชิกทะเบียนที่  14601 
     สังกัด สนง.ปลัดกระทรวง
    5. นายสุรเชษฐ  เจริญใจ  สมาชิกทะเบียนที่  10091 
     สังกัดกรมพัฒนาสังคมฯ
    6. น.ส.วิกานดา  ธีระประภาวงศ  สมาชิกทะเบียนที่  19861 
     สังกัดกองคุมครองสวัสดิภาพคนพิการ
    7. นายชนกชนม  โศจิพลกุล  สมาชิกทะเบียนที่  22249  
     สังกัดกองทุนผูสูงอายุ
    8. นางศรสวรร  ฟกเล็ก  สมาชิกทะเบียนที่  15795 
     สังกัดสหกรณออมทรัพยฯ
    9. นางดุสิตา  เชาวนเลิศ  สมาชิกทะเบียนที่  13916  
     สังกัด สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี
    10. นายสมชัย  ชีพสุมล  สมาชิกทะเบียนที่  10983  
     สังกัดกรมพัฒนาสังคมฯ
    11. นางเสาวณีย  ตันศิริ  สมาชิกทะเบียนที่  20575 
     สังกัดกรมพัฒนาสังคมฯ
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    12. นายวิชิต  ตรงตอศักดิ์  สมาชิกทะเบียนที่  16503  
     สังกัดกรมพัฒนาสังคมฯ
    13. นายวิเชียร  คุณวงษ  สมาชิกทะเบียนที่  10140  
     สังกัด สนง.ปลัดกระทรวง
    14. น.ส.ณัฐกานต  มัธยม  สมาชิกทะเบียนที่  21571 
     สังกัด สถานสงเคราะหเด็กหญิงบานราชวิถี
    15. นางศิริพันธ  สายไหม  สมาชิกทะเบียนที่  6890  
     สังกัดกรมพัฒนาสังคมฯ
   รางวัลเงินสด  3,000.-  บาท  จํานวน  2  รางวัล  มีรายชื่อดังนี้
    1. นางพรรณี  ไทยเจริญ  สมาชิกทะเบียนที่  8838 
     สังกัดกรมพัฒนาสังคมฯ
    2. นายเมธี  จํานงคสุข  สมาชิกทะเบียนที่  10886  
     สังกัดกรมพัฒนาสังคมฯ
   รางวัลเงินสด  2,000.-  บาท  จํานวน  2 รางวัล  มีรายชื่อดังนี้
    1. นางรสริน  สังขโพธิ์  สมาชิกทะเบียนที่  14173  
     สังกัดกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
    2. นางนันทา  อุดมนิยมเจริญ  สมาชิกทะเบียนที่  6699  
     สังกัดกรมกิจการเด็กฯ
 ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ครั้งที่ 12/ 2562 เมื่อวันท่ี                              
23  กนัยายน 2562 เหน็ชอบใหสหกรณฯ มอบรางวลัใหกบัสมาชกิไปทศันศกึษา ตามทีส่หกรณฯ         
ไดรับแตมสะสม จํานวน 65 แตม จากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด                        
ทีป่ระเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวยีดนาม (ดานงั-ฮอยอนั-โฮจมินิห) จาํนวน 1 ทีซ่ึง่ไมเสียคาใชจาย
แตประการใด โดยใหจับสลากในวันประชุมใหญสามัญ ประจําป 2562 สหกรณฯ ไดดําเนินการ  
จับสลากใหแกสมาชิกแลว สมาชิกที่ไดรับรางวัลไปทัศนศึกษา คือ นางฐนันตภัค เฟอขุนทด               
สมาชิกทะเบียนที่  15889  สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
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 สําหรับเงินรางวัลสมนาคุณใหกับสมาชิกทั่วประเทศ เปนเงินรางวัล ๆ ละ 3,000.- บาท                
2  รางวัล และรางวัล ๆ ละ 2,000.- บาท 10 รางวัล และรางวัล ๆ ละ 1,000.- บาท 14 รางวัล  
รวมเปนเงิน 40,000.- บาท สหกรณฯ จะไดประสานไปยังหนวยงานที่สมาชิกสังกัด ขอเลขที่       
บัญชีธนาคาร เพื่อจะไดโอนเงินรางวัลใหตอไป   
เลิกประชุมเวลา  16.40  น.           

                    

    (ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
             (นายเลิศปญญา  บูรณบัณฑิต)

    (ลงชื่อ) กรรมการและเลขานุการ
                  (นายสําอางค  เย็นฉํ่า)   
                                                                       

    (ลงชื่อ) ผูจดรายงานการประชุม
                          (นางอลิศรา  ผาสุขดี)
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 ในรอบปที่ผานมาการดําเนินงานของ สหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคม             
และความมั่นคงของมนุษย จํากัด โดยการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 60                
ไดบริหารงานสหกรณฯ ตามขอบังคับ ระเบียบ มติของท่ีประชุมใหญ ซึ่งยึดหลักบริหาร                        
ตามหลักการสหกรณ และหลักธรรมาภิบาลท่ีเนนการมีสวนรวม ยดึหลักความโปรงใส หลักนติธิรรม                
และการชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางสมาชิก โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสมาชิกโดยรวม               
เปนสําคัญ คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณฯ ชุดท่ี 60 ไดบริหารงานครบรอบปบัญชีแลว                     
จึงขอเสนอผลการดําเนินงานของสหกรณฯ ใหที่ประชุมใหญรับทราบดังนี้
จํานวนสมาชิก       
          สมาชิก ณ วันที่ 1 ต.ค. 62    8,445   ราย
                    ลาออก    345   ราย
                    เสียชีวิต    49   ราย
                    ระหวางปมีสมาชิกเขาใหม    499   ราย
                    สมาชิก ณ วันที่ 30 ก.ย.63    8,550   ราย

ระเบียบวาระท่ี 3
เรื่อง  รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป� 2563

1. ฐานะการเงินเปรียบเทียบ  ป 2562 (บาท)       ป 2563 (บาท)  +  เพิ่ม  -  ลด (บาท)
    1.1  เงินสดและเงินฝากธนาคาร  140,189,195.69    95,095,311.78 -   45,093,883.91 
    1.2  เงินฝากและเงินลงทุนของสหกรณ   1,022,794,746.76    1,250,010,727.71  +   227,215,980.95 
    1.3  เงินใหกูยืมแกสมาชิกคงเหลือ  2,731,115,603.50    2,665,344,556.00  -   65,771,047.50 
    1.4  เงินใหสหกรณอื่นกูยืม  55,000,000.00    17,500,000.00  -   37,500,000.00 
    1.5  เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ  505,156,491.20    521,284,403.80  +   16,127,912.60 
    1.6 ทุนเรือนหุนที่ชําระแลว  2,814,621,090.00    2,868,691,480.00  +   54,070,390.00 
    1.7  ทุนสํารอง   366,640,760.65    385,902,890.53  +   19,262,129.88 
    1.8  ทนุสะสมตามขอบงัคบัและระเบยีบอ่ืน ๆ    1,078,876.44    1,016,178.44  -   62,698.00 
    1.9  ทุนดําเนินการท้ังหมด  3,901,393,724.21    3,986,641,358.32  +   85,247,634.11 
    1.10  กําไรสุทธิ  192,546,443.88    186,723,917.72  -   5,822,526.16 
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2. เงินใหสหกรณอื่นกูยืม        
 -  เงินใหกูแกสหกรณออมทรัพยอื่น 55,000,000  บาท ปกอน 37,500,000  บาท ลดลง 17,500,000.00 บาท 
   สอ.สโมสรรถไฟ
           ลูกหนี้เงินกูยกมาตนป   55,000,000.00 
           หัก   ชําระคืนระหวางป    37,500,000.00 
           ลูกหนี้คงเหลือส้ินป   17,500,000.00 
    
3. เงินฝากและเงินลงทุนของสหกรณ  ตนป  ระหวางป   ปลายป
 เงินฝากประจํา ชสอ.ตํารวจแหงชาติ  190,000,000.00    -      190,000,000.00 
           เงินฝากประจํา ชสอ.แหงประเทศไทย  275,000,000.00    (55,000,000)    220,000,000.00 
           เงินฝากประจํา สอ.วชิรพยาบาล  100,000,000.00    120,000,000.00    220,000,000.00 
           เงินฝากประจํา สอ.ตํารวจแหงชาติ  60,000,000.00    40,000,000.00    100,000,000.00 
           เงินฝากประจําชุมนุมสหกรณกรุงเทพ  -     50,000,000.00    50,000,000.00 
           เงินฝากออมทรัพยพิเศษ สอ.ก.มหาดไทย 94,794,746.76    (58,784,019.05)    36,010,727.71 
           เงินฝากออมทรัพยพิเศษ สอ.ธกส.  -    120,000,000.00    120,000,000.00 
           สลากออมสินพิเศษ 3 ป   -    10,000,000.00    10,000,000.00 
           สลากออมสินพิเศษ 5 ป  10,000,000.00    -      10,000,000.00 
           สลากออมทรัพย ธ.ก.ส. 3 ป  40,000,000.00    -      40,000,000.00 
           ตัว๋สัญญาใชเงิน ชสอ.แหงประเทศไทย จาํกัด 30,000,000.00    -      30,000,000.00 
           หุน ชสอ.แหงประเทศไทย จํากัด   223,000,000.00    -      223,000,000.00 
           หุน ชุมนุมสหกรณกรุงเทพ จํากัด  -    1,000,000.00    1,000,000.00 
    1,022,794,746.76    341,000,000.00   1,250,010,727.71 

4. การใชจายเงินงบประมาณในป 2563 
 งบประมาณท่ีไดรับจากที่ประชุมใหญสามัญประจําป   35,484,040.00   บาท
 หัก จายจริงในปงบประมาณ    33,845,683.57   บาท
  ใชจายตํ่ากวางบประมาณท่ีไดรับ    1,638,356.43   บาท
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5. ทุนสาธารณประโยชน         
 5.1  สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย   
  - ทุนการศึกษาประจําป 2563 มูลนิธิลูกประชาสงเคราะห 30,000.00   บาท
  - ทุนการศึกษาประจําป 2563 บุตรของสมาชิกสหกรณ   245,000.00   บาท
  - ถวายผาพระกฐินพระราชทานประจําป 2562 - กระทรวงการพัฒนาฯ 20,000.00   บาท
  - ถวายผาพระกฐินพระราชทานประจําป 2563 - กรมพัฒนาสังคมฯ 10,000.00   บาท
  - ถวายผาพระกฐินพระราชทานประจําป 2563 - สํานักปลัดกระทรวงฯ 20,000.00   บาท
  - รวมเปนเจาภาพทอดผาปาสามัคคี - สมาคมคลังปญญา  3,000.00   บาท
  - สนับสนุนของรางวัลกิจกรรมงานกาชาดประจําป 2563  60,000.00   บาท
  - สนับสนุนการจดัแขงโบวลิ่งการกุศล - สมาคมคลังปญญา 3,000.00   บาท
  - สนับสนุนบัตรคอนเสิรตการกุศล - สมาคมผูสูงอายุ   10,000.00   บาท
      401,000.00   บาท
 5.2  กิจกรรมการกุศลอื่น ๆ       

  - การกุศล    11,500.00   บาท
  - อื่น ๆ    2,000.00   บาท
       13,500.00   บาท

6.  การใหความชวยเหลือผูคํ้าประกันเงินกูสามัญ 
 ป 2563 สหกรณไดใหการชวยเหลือสมาชิกผู คํ้าประกันเงินกู สามัญ รวม 15 ราย                                
เปนเงิน 498,198  บาท 

7. จายเงินสวัสดิการสงเคราะห
 สหกรณไดชวยเหลือเงินสวัสดิการสงเคราะหสําหรับสมาชิก รวม 279 ราย เปนเงินทั้งสิ้น  
3,377,500  บาท
  - สมาชิกถึงแกกรรม         เปนเงิน  1,840,000   บาท 
  - คูสมรสถึงแกกรรม      เปนเงิน  520,000    บาท 
  - บิดาถึงแกกรรม   เปนเงิน   525,000     บาท 
  - มารดาถึงแกกรรม    เปนเงิน  445,000      บาท 
  - บุตรถึงแกกรรม       เปนเงิน  35,000      บาท 
  - ชวยเหลืออัคคีภัย/Covid 19  เปนเงิน  12,500      บาท 
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สมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 49 ราย ตามรายละเอียดดังน้ี
  ลําดับ  ว/ด/ป  ชื่อ - สกุล   จํานวนเงิน 
  1   4/10/62 นาง สมพร บุญเนาว   40,000 
  2   7/10/62 นส. ปลันธนา ธํารงเวช   40,000 
  3   17/10/62 นาย มหัด ปาสนั่น   40,000 
  4   22/10/62 นาย มัย พลจังหรีด   40,000 
  5   29/10/62 นส. สุมาลี วิศิษฎบุตร   10,000 
  6   29/10/62 นาย เลิศ คงประดิษฐ   40,000 
  7   7/11/62 นาย วีระ แผนพานชิ   40,000 
  8   12/11/62 นาย วิชัย สมจันทร   40,000 
  9   20/11/62 นส. จิตรา ชานชิต   40,000 
  10  3/12/62 นาย นิวัฒน ชวดเมืองปกษ   40,000 
  11  11/12/62 นส. สุนีย ลาถธุระศิริรัตน   10,000 
  12  12/12/62 นาย ไกรกูล สถิตถาวร   40,000 
  13  3/1/63 นาย คเณย รัศมี   40,000 
  14  6/1/63 นาย สมคิด สมศรี   40,000 
  15  13/1/63 นส. กรรณิการณ สมคะเนย   40,000 
  16  15/1/63 นส. ยุพิน เรืองบุญ   40,000 
  17  31/1/63 นาย สุรสิทธิ์ นุราช    40,000 
  18  31/1/63 นาย ธีรพล เปรี่ยมพิมาย   40,000 
  19  4/2/63 นาง เซี้ยน แซลิ้ม   40,000 
  20  7/2/63 นาย เลี่ยม เรืองศิริ   40,000 
  21  25/2/63 นาย บัญชา สายหลา   40,000 
  22  9/3/63 นาง อมราภรณ ตันติวิภาส   40,000 
  23  9/3/63 นาง นิตยา แสนโซง   40,000 
  24  9/3/63 นาง นันทนา ประคองคํา   40,000 
  25  12/3/63 นาย บุญแทน คิ้วงาม   40,000 
  26  27/3/63 นาย วิทยา สงามเนตร   40,000 
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  27  14/4/63 นาย อุทัย คงสภาต   40,000 
  28  24/4/63 นาย อารีย ศักดิ์ศรีทาว   40,000 
  29  24/4/63 นาย ดํารง ยางสกุลกิจ   20,000 
  30  29/4/63 นาย เอกภพ เชมชัยภูมิ   40,000 
  31  29/4/63 นาย สุรเชษฐ อังสุภานิช   40,000 
  32  5/5/63 นาย ชาญชัย จันทรศรี   40,000 
  33  19/5/63 นาง มารศรี เทียนไชย   40,000 
  34  26/5/06 นาย วิจารณ โพธิ์สุวรรณ   40,000 
  35  2/6/63 นาย สมนึก ชื่นใจ   40,000 
  36  4/6/63 นาย เจริญ ละออนุช   40,000 
  37  12/6/63 นาย ปติ พลโลหะ   40,000 
  38  9/7/63 นาง ละออง วังวิไล   40,000 
  39  29/7/63 นาย อุดม อัตธรรมรัตน   40,000 
  40  29/7/63 นาย ธงชัย ศรีชํานาญ   20,000 
  41  10/8/63 นาย พลจักษณ เชียรถาวร   40,000 
  42  17/8/63 นาง ฤทัยรัตน วิภาสพันธ   40,000 
  43  18/8/63 นาย บัณฑิต แกนนคร   40,000 
  44  24/8/63 นส. ตติยา กลอมจินดา   40,000 
  45  27/8/63 นาง สุรีภรณ เย็นอุทก  40,000 
  46  28/8/63 นาง ชนันธิดา เกลี้ยงสงค   20,000 
  47  21/9/63 นาง พวงพร พงษไพโรจน   40,000 
  48  28/9/63 นาย ปกรณ ทัพกฤษณ    40,000 
  49  29/9/63 นาย ชาญยุทธ นอยเจริญ   40,000 

คูสมรสสมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 26 ราย ตามรายละเอียดดังน้ี
 ลําดับ  ว/ด/ป  ชื่อ - สกุล   จํานวนเงิน 
  1   11/10/62 นาง รัชนี ปยารมณ   20,000 
  2   17/10/62 นาย ปยะ แซเจียว   20,000 
  3   24/10/62 นาง วราภรณ บรรเพลา   20,000 
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  4   24/10/62 นาง สมจิต ตันติวณิชชานนท   20,000 
  5   28/10/62 นาง จินดา เกษตรสินธุ   20,000 
  6   6/11/62 นาย สมศักดิ์ ใบบาง   20,000 
  7   16/12/62 นาง สม มูลมี   20,000 
  8   25/12/62 นาง สมร บําเพ็ญทาน   20,000 
  9   6/1/63 นาง เบญจมาศ สมศรี   20,000 
  10  10/1/63 นส. ปติพร กองพามา   20,000 
  11  17/1/63 นาง มารศรี เทียนไชย   20,000 
  12  19/2/63 นาย สละ พูลทรัพย   20,000 
  13  6/3/63 นาง รุงทิพย ซายอุดมศิลป   20,000 
  14  23/3/63 นาง สุปราณี สมนา   20,000 
  15  22/4/63 นาง ศุภลักษณ ละมุล   20,000 
  16  14/5/63 นาง ราตรี แฉลมวารี   20,000 
  17  26/5/63 นาง สุวรรณ โพธิ์สุวรรณ   20,000 
  18  27/5/63 นาย สุวัฒน ชัยศิริ   20,000 
  19  5/6/63 นาย วิบูลย สุวรณเนกข   20,000 
  20  15/6/63 นาย บุญธรรม แสงพิรัญ   20,000 
  21  30/6/63 นาย ประสงค แกวฝา   20,000 
  22  9/7/63 นาย วีรเดช วังวิไล   20,000 
  23  18/8/63 นาง จุฑารัตน แกนนคร   20,000 
  24  18/9/63 นาง สุจิราภรณ จันทรสุบิน   20,000 
  25  25/9/63 นาง สุวรรณา ทรัพยสิน   20,000 
  26  29/9/63 นาง บานบุรี ทนันชัย   20,000 

บิดาของสมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 105 ราย ตามรายละเอียดดังน้ี
  ลําดับ  ว/ด/ป  ชื่อ - สกุล   จํานวนเงิน 
  1   3/10/62 นส. อมรรัตน แกววิเศษ  5,000 
  2   4/10/62 นส. ประนอม ทองนิ่ม  5,000 
  3   4/10/62 นาง ยินดี แกวศรีจันทร  5,000 
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  4   9/10/62 นาง คะนึง นาคประยูร  5,000 
  5   11/10/62 นาง รพิพร วงศทองเวชกุล  5,000 
  6   28/10/62 นส. ชุตินันท พุมกลิ่น  5,000 
  7   29/10/62 นาง สุพัฒนา คําแสน   5,000 
  8   1/11/62 นาย โกสิทธิ์ สวางอัมพร  5,000 
  9   1/11/62 นาง อุไรวรรณ ชุมโอวาท  5,000 
  10  12/11/62 นาง อภิชญา ไกรพานิชย  5,000 
  11  13/11/62 นาย อุทัย แซจึง  5,000 
  12  15/11/62 นาย เกษม ตั้งตัวดี  5,000 
  13  21/11/62 นส. พรรณิภา ปญญานาค  5,000 
  14  22/11/62 นาย วิทยา บุตรเพชรรัตน  5,000 
  15  22/11/62 นส. มนิดา ลิ่มนิจสรกุล  5,000 
  16  26/11/62 นาย สมคิด พวงระยา  5,000 
  17  26/11/62 นาง ธฤษวรรณ จีนฉิ้ม  5,000 
  18  28/11/62 นส. รัชฎา พร นุราช  5,000 
  19  29/11/62 นส. วันดี พันคูณ  5,000 
  20  4/12/62 นส. ขวัญลดา ธรรมัรตน  5,000 
  21  12/12/62 นส. ษมาภรณ นีละเสน  5,000 
  22  13/12/62 นาย ขรรคชัย มณีรัตนชัยยง  5,000 
  23  16/12/62 นส. เกศรินทร เสรีประทีป  5,000 
  24  20/12/62 นาย รงัสี สนใจย่ิง  5,000 
  25  23/12/62 นาง สมบรูณ ขระเขื่อน  5,000 
  26  26/12/62 นาง รัชนี วรรัตน  5,000 
  27  3/1/63 นาย พิษณุพงษ จิระโภคานนท  5,000 
  28  8/1/63 นส. ชลธาร ปนเจริญ  5,000 
  29  8/1/63 นาย วสุพล ฮวดวิจิตร  5,000 
  30  13/1/63 นาย สุพจน เกื้อเดช  5,000 
  31  14/1/63 นส. จุฑามาศ วรรณแกว  5,000 
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  32  28/1/63 นาย ธงชัย สีโรย  5,000 
  33  31/1/63 นาย บุรี ลาดสลุง  5,000 
  34  4/2/63 นาง ดารารัตน ออมสวัสด์ิ  5,000 
  35  11/2/63 นาง สิริพร ศรีธาพุม  5,000 
  36  13/2/63 นาย เข็มพร ดุงศรีแกว  5,000 
  37  20/2/63 นาย พันธกร แซฟุง  5,000 
  38  20/2/63 นาย ศุภลักษณ อาจผดุงกุล  5,000 
  39  28/2/63 นส. ธารณี ประภาษี  5,000 
  40  2/3/63 นส. ลําดวน เวชกามา   5,000 
  41  4/3/63 นาย อนุชา จูวัตร  5,000 
  42  6/3/63 นาย สทุธิ กอนผึ้ง  5,000 
  43  12/3/63 นาง วัลภา เดชากิจไพศาล  5,000 
  44  17/3/63 นาย สัตยานนท จงเหมือนหยก  5,000 
  45  18/3/63 นส. กาญจนา ใยสุน  5,000 
  46  18/3/63 นาง ปมนต ทองสงค  5,000 
  47  24/3/63 นาง มานิตย เพ็ชรดํา   5,000 
  48  26/3/63 นาย ภูวเดช ยลอารีย  5,000 
  49  27/3/63 นาง ปภาวรินทร ฤกษนุย  5,000 
  50  2/4/63 นาย สมเดช ลอยประภาพ  5,000 
  51  10/4/63 นส. วัลภา เผือกผาสุข  5,000 
  52  14/4/63 นาย วินัย ไชยชาญฤทธ์ิ  5,000 
  53  14/4/63 นาย ณัฐธวัฒน พิมพา  5,000 
  54  15/4/63 นาง สิรภัทร เมธีกุล  5,000 
  55  15/4/63 นส. ไสว ไชยนิจ  5,000 
  56  16/4/63 นส. นริศรา ชูตายก  5,000 
  57  20/4/63 นส. วิภาพันธุ ปาลกะวงศ ณ อยุธยา  5,000 
  58  22/4/63 นาง ธดาพร เลาหวัฒน  5,000 
  59  28/4/63 นาง อรณิชชา ชรารัตน  5,000 
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  60  28/4/63 นาย นิพนธ นํ้าทับทิมทอง   5,000 
  61  28/4/63 นาย สุรเชษฐ นพคุณ  5,000 
  62  5/5/63 นาย สัมพันธ สุวรรณทับ  5,000 
  63  12/5/63 นาย ชัชวาล จุยออน  5,000 
  64  12/5/63 นาง ปุณยนุช สุดคิด  5,000 
  65  14/5/63 นาย โชติศักดิ์ ฐิตดารุจวิรุฬห  5,000 
  66  15/5/63 นส. บุศรา พรประเสริฐผล  5,000 
  67  21/5/63 นาย นิพนธ เกิดทอง  5,000 
  68  21/5/63 นาง เนาวนิตร อินทรสกุล  5,000 
  69  25/5/63 นาย ภาวิตร พงษชนะ  5,000 
  70  11/6/63 นาย กิตติศักดิ์ ยุติธรรม  5,000 
  71  12/6/63 นาย ถวิล รื่นยศ  5,000 
  72  12/6/63 นาง จิตรา เตมีศรี  5,000 
  73  23/6/63 นาย อภิเชษฐ ปานจริตน  5,000 
  74  3/7/63 นาง อังคณา หอมหวน  5,000 
  75  8/7/63 นาง ไทยรักดี มรุเศรษฐ  5,000 
  76  13/7/63 นาง สุดใจ นํ้าสมบูรณ   5,000 
  77  16/7/63 นส. ณัทมณนกาญน ทะนันใจวิน  5,000 
  78  16/7/63 นส. สุณัฎฐา อริยะธํารงกุล   5,000 
  79  23/7/63 นส. เยาวณี เนียมเกตุ  5,000 
  80  31/7/63 นส. ดวงพร หมีสมุทร  5,000 
  81  31/7/63 นาง ภทร เพงภูมิพนิช  5,000 
  82  4/8/63 นส. กาญจนา ทุนิจ  5,000 
  83  4/8/63 นาย อลงกต ชํานาญเชาวน   5,000 
  84  4/8/63 นส. นพมาส พลิมวานิช  5,000 
  85  5/8/63 นส. สุประเทวี ภูนับทอง  5,000 
  86  10/8/63 นาง พิรญาณ นิลาพันธ  5,000 
  87  17/8/63 นาย จตุรงค ยิ้มศิริ  5,000 
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  88  18/8/63 นส. เมธิสา สุพพัตบริรักษ  5,000 
  89  19/8/63 นาง วรรณภา บุบผะศิริ  5,000 
  90  26/8/63 นาย ประกอบ บุญประกอบ  5,000 
  91  26/8/63 นส. ศิลาภัทร สงคืน  5,000 
  92  31/8/63 นาง อําพร สุภาแกว   5,000 
  93  31/8/63 นส. กาญจนา อนันตมงคลชัย  5,000 
  94  1/9/63 นาย วีระศักดิ์ วัชรินทรรัตน  5,000 
  95  1/9/63 นาง ภูวรา ปองปญญาสุนทร  5,000 
  96  3/9/63 นาย โชคมงคล อุทธิยา  5,000 
  97  11/9/63 นส. อัฐญชลี จิตรเสนาะ  5,000 
  98  18/9/63 นาย จําเริญ พิมพสุวรรณ   5,000 
  99  22/9/63 นาง ลัดดา อิศกรางกูร ณ อยุธยา  5,000 
  100  22/9/63 นาง สมลักษณ ทงไพรวัลย  5,000 
  101  22/9/63 นาง ศิราภรณ เนินพลัง  5,000 
  102  29/9/63 นส. อารี ผลออน  5,000 
  103  30/9/63 นาง บังอร สําราญบํารุง  5,000 
  104  30/9/63 นาง ชลิตา อํ่าเมือง   5,000 
  105  30/9/63 นส. ณิชาดา เพงพินิจ  5,000 

มารดาของสมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 89 ราย ตามรายละเอียดดังน้ี
  ลําดับ  ว/ด/ป  ชื่อ - สกุล   จํานวนเงิน 
  1   1/10/62 นาง มาลี สะสมสุวรรณ   5,000 
  2   3/10/62 นาง จารุวรรณ ชาญเฌอ   5,000 
  3   9/10/62 นาง ทุเรียน เกิดศิริ   5,000 
  4   15/10/62 นาง ลัดดา พวงไพโรจน   5,000 
  5   24/10/62 นาง ทิพยรัตน โชติจุฑาทิพย   5,000 
  6   31/10/62 นาง จิรพา เรนเรือง   5,000 
  7   6/11/62 นาย บรรจง รักเผาดง   5,000 
  8   6/11/62 นส. ปาริฉัตร วังใน   5,000 
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  9   12/11/62 นาง ประภา จัดพวง   5,000 
  10  12/11/62 นส. สองศรี สุวรรณวงษ   5,000 
  11  13/11/62 นส. อารตี พิริยะกิจไพบูลย   5,000 
  12  15/11/62 นาง นงเยาว หูสันเทียะ   5,000 
  13  15/11/62 นาย ณรงค พวงสวยสัน   5,000 
  14  15/11/62 นาย สุวรรณ ปะมะลิ   5,000 
  15  19/11/62 นาง ภิลิวัลย ฉัตรมณีฤกษ   5,000 
  16  21/11/62 นส. นวรัตน กิจชนะถาวร   5,000 
  17  21/11/62 นส. ทิพยชยาภรณ เย็นใจ   5,000 
  18  26/11/62 นาง สายชล ทิทน   5,000 
  19  2/12/62 นาง ละอองดาว พทุธจักร   5,000 
  20  3/12/62 นาง นิภาพร มณีกูล   5,000 
  21  6/12/62 นาย สวสัดิ์ คะชะวะโร   5,000 
  22  12/12/62 นาง สํารอง สุลี   5,000 
  23  20/12/62 นาง ณัฐิดา วิจิตรตระการกุล   5,000 
  24  24/12/62 นาง ขวัญตา ทองโคตร   5,000 
  25  25/12/62 นาย ประเวริฐ ไหมเพชร   5,000 
  26  25/12/62 นาง ประเทือง ขมหวาน   5,000 
  27  3/1/63 นส. กัญจนา บุญเรือง   5,000 
  28  7/1/63 นาง พิมพใจ ฮวดหัตถกรรม   5,000 
  29  10/1/63 นาง รชธร พูลสิทธิ์   5,000 
  30  20/1/63 นาย อาทิตย ทัพวงศศรี   5,000 
  31  23/1/63 นาง ชมัยพร แสงศร   5,000 
  32  29/1/63 นาง ปาหนัน บรรเทาแสง   5,000 
  33  11/2/63 นาย สมศักดิ์ ประเทศไทย   5,000 
  34  11/2/63 นาง จินตนา เพ็ชรโพธิ์   5,000 
  35  18/2/63 นาย กองรัตน พันธุจันทร   5,000 
  36  21/2/63 นส. ฐิตินันท ขวัญเสีนงเสนาะ   5,000 
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  37  25/2/63 นาย กฤตภาส กาบคํา   5,000 
  38  6/3/63 นาย สุรศักดิ์ อัตตะสาระ   5,000 
  39  9/3/63 นาง ละมล มณีแสง   5,000 
  40  13/3/63 นาย ชวลิต นุชแสงศรี   5,000 
  41  23/3/63 นาย ชวง นอยคําแพง   5,000 
  42  25/3/63 นาง วรรภา ลําเจียกเทศ   5,000 
  43  25/3/63 นาง รัตจนะ ศรีรางกูร   5,000 
  44  27/3/63 นส. ขวัญเรือน แผนสนิท   5,000 
  45  27/3/63 นส. วรรณี พรหมโชติวรกุล   5,000 
  46  1/4/63 นส. สุจรรยา ละมูล   5,000 
  47  2/4/63 นาย ชินชัย ชเีจริญ   5,000 
  48  14/4/63 นส. ประภาพร ศรประทับ   5,000 
  49  15/4/63 นาง ชญาณิศา แสงจันทรา   5,000 
  50  16/4/63 นาย ดํารงศักดิ์ พรหมปญญา   5,000 
  51  22/4/63 นาย สุริยะ ภาคสระศรี   5,000 
  52  28/4/63 นาง เรขา แกววรรณรงค   5,000 
  53  30/4/63 นาง พูนสมัคร เจริญเนตร   5,000 
  54  30/4/63 นาย สํารวย พันธุพรม   5,000 
  55  5/5/63 นาง ขวัญใจ ฟกเขียว   5,000 
  56  12/5/63 นาง ปนนดา อวมศิริ   5,000 
  57  12/5/63 นาง นันธมน กิจดํารงกุล   5,000 
  58  14/5/63 นาง นิรดา เกียวงศ   5,000 
  59  15/5/63 นาง ชื่กมล ทองทวี   5,000 
  60  18/5/63 นาง เบญจวรรณ บุตรเพชรรัตน   5,000 
  61  18/5/63 นาย อําพร แคชัยภูมิ   5,000 
  62  19/5/63 นาย ประทีป นึงประโคน   5,000 
  63  20/5/63 นาง เพ็ญศรี โกมลทัต   5,000 
  64  21/5/63 นาง พัชรีย เตะวงษ   5,000 
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  65  27/5/63 นส. พัทธธีรา ขุนซา   5,000 
  66  27/5/63 นาย นิยม ภะคะโต   5,000 
  67  1/6/63 นส. ยุพิน นาใจ   5,000 
  68  12/6/63 นส. จินดาพร สีวีจี   5,000 
  69  15/6/63 นส. ดวงจันทร ศรีเนาวรัตน   5,000 
  70  24/6/63 นาง ลํายอง วังคํา   5,000 
  71  24/6/63 นส. สาคร จูเจย   5,000 
  72  25/6/63 นาย วันชัย พรเอนก   5,000 
  73  30/6/63 นาย อุดม ยอดมีธรรม   5,000 
  74  8/7/63 นาย บุญวัฒน รัตนวิชัย   5,000 
  75  17/7/63 นาง กุศลิน ศรีบัญฑิต   5,000 
  76  24/7/63 นส. ปวีณา แกวคําสิน   5,000 
  77  4/8/63 นาง อุทัยรัตน คําปง   5,000 
  78  10/8/63 นาง รจนา สารเพชร   5,000 
  79  10/8/63 นาง ยุพิน โชติศิริ  5,000 
  80  13/8/63 นาย ฉันทวุฒิ ผลมาก   5,000 
  81  19/8/63 นาย สมศักดิ์ วันดี   5,000 
  82  24/8/63 นาย คมศักดิ์ พัฒนาศรีโรจน   5,000 
  83  28/8/63 นาย กิตติต อินทรกุล   5,000 
  84  28/8/63 นาย สมเกียรติ แนบผักแวน   5,000 
  85  28/8/63 นาย ขวัญ โสมเมา   5,000 
  86  11/9/63 นาง อโณทัย มณีสวัสด์ิ   5,000 
  87  15/9/63 นาง เยาวลักษณ มากดี   5,000 
  88  23/9/63 นาง ผองศรี คุมวงศ   5,000 
  89  30/9/63 นาง โสภี เอี่ยมสําลี   5,000 

บุตรของสมาชิกถึงแกกรรม จํานวน 7 ราย ตามรายละเอียดดังน้ี
  ลําดับ  ว/ด/ป  ชื่อ - สกุล   จํานวนเงิน 
  1   1/11/62 นาง พเยาว ศรีนิล  5,000 
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     หมายเหตุ  
 - สมาชิกถึงแกกรรมไดรับเงินชวยเหลือรายละ 10,000 - 40,000 บาท (ตามระยะเวลา
  การเปนสมาชิก)
 -  คูสมรสสมาชกิถึงแกกรรม ไดรบัเงนิชวยเหลอืรายละ 5,000 - 20,000 บาท (ตามระยะเวลา
  การเปนสมาชิก)
 -  บิดา - มารดาและบุตรสมาชิกถึงแกกรรม ไดรับเงินชวยเหลือรายละ 5,000 บาท
 -  ชวยเหลืออัคคีภัย ไดรับเงินชวยเหลือรายละ 5,000 บาท
 -  ชวยเหลือชวง Covid19 ไดรับเงินชวยเหลือรายละ 2,500 บาท

  2   21/11/62 นส. พาณี บูชาพุทธบุญ  5,000 
  3   4/12/62 นส. สุชาดา ทองเจริญโรจน  5,000 
  4   22/1/63 นาง สุราลักขณ ทะโนรมย  5,000 
  5   3/2/63 นส. ขวัญเรือน สุพล  5,000 
  6   13/2/63 นาง กัญญา ขันแกว  5,000 
  7   6/8/63 นาย พิภพ สมนิล  5,000 

ชวยเหลืออัคคีภัย / Covid 19 จํานวน 3 ราย ตามรายละเอียดดังน้ี
  ลําดับ  ว/ด/ป  ชื่อ - สกุล   จํานวนเงิน 
  1   24/3/63 นาง เกษรา โรจนวิภาต   5,000 
  2   27/3/63 นส. ราสี ความตั้งใจ   5,000 
  3   13/5/63 นาง ธนวรรณ งามเลิศศิริชัย   2,500 
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แผนภูมิแสดงผลการดําเนินงานในรอบ 6 ป
จํานวนสมาชิก

ทุนเรือนหุน
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แผนภูมิแสดงผลการดําเนินงานในรอบ 6 ป
สินทรัพย

กําไรสุทธิ
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ระเบียบวาระท่ี 4
เรื่อง  รายงานของผู�ตรวจสอบกิจการสหกรณ�ฯ ประจําป�  2563

  ตามที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ไดเลือกตั้ง            
ใหนายกําพล สิทธิพันธ เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย  จํากัด  ประจําป 2563 และส้ินสุดปบัญชี ณ วันที่  30 กันยายน  
2563 ซึ่งผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ ไดทําการตรวจสอบ และไดรายงานผลการตรวจสอบ 
ตอคณะกรรมการดําเนินการ เปนประจําทุกเดือนแลว นั้นจึงขอเชิญผูตรวจสอบกิจการฯ              
สรุปผลการตรวจสอบประจําป  2563  ใหสมาชิกทราบ  

        มติที่ประชุม................................................................................................................
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........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี 5
เรื่อง  พิจารณาอนุมัติงบการเงิน  ประจําป�  2563

 กรมตรวจบัญชีสหกรณ ไดแตงตั้ง นางจารุณี ศุภกาญจน เปนผูสอบบัญชี มาทํา                  
การตรวจสอบบัญชี และงบการเงินตาง ๆ ของสหกรณฯ ประจําป 2563 ซึ่งไดดําเนิน              
การตรวจสอบเสร็จเรียบรอยแลว และใหการรับรองงบการเงินไวเปนหลักฐานถูกตอง                       
จึงขอเรียนเชิญผูสอบบัญชีไดชีแ้จงรายละเอียดใหสมาชิกทราบ  เพือ่พิจารณาอนุมตังิบการเงิน
ของสหกรณฯ  ตอไป

        มติที่ประชุม................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................
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ป 2562
บาท 

 

 
 140,189,195.69 
 719,794,746.76 
 30,000,000.00 

 465,787,511.70 
 838,695.00 
 453,062.00 

 2,852,733.72 
 1,359,915,944.87 

 
223,000,000.00 

 2,311,835,752.50 
 4,108,814.00 
 2,509,212.84 

 24,000.00 
 2,541,477,779.34 
 3,901,393,724.21 

ป 2563
บาท 

 

 
 95,095,311.78 

 936,010,727.71 
 30,000,000.00 

 433,276,734.80 
 446,143.60 

 12,251,615.00 
 9,934,670.94 

 1,517,015,203.83 
 

224,000,000.00 
 2,244,687,755.00 

 699,895.00 
 238,504.49 

 -   
 2,469,626,154.49 
 3,986,641,358.32 

หมายเหตุ

2
3
4
5
6

7

4
5
6
8

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน  
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณอื่น 
เงินลงทุนระยะส้ัน 
เงินใหกูยืมระยะสั้น-สุทธิ
ลูกหนี้ระยะสั้น-สุทธิ 
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
  รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
 เงินลงทุนระยะยาว
 เงินใหกูยืมระยะยาว-สุทธิ
 ลูกหนี้ระยะยาว-สุทธิ
 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ-สุทธิ
 เงินประกันไฟฟา
  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
  รวมสินทรัพย

สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี 30 กันยายน  2563
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ป 2562
บาท 

 

     505,156,491.02 
 1,490,502.22 

 506,646,993.24 

 19,859,560.00 
 19,859,560.00 

 526,506,553.24 

 2,814,621,090.00 
 366,640,760.65 

 1,078,876.44 
 192,546,443.88 

 3,374,887,170.97 
 3,901,393,724.21 

ป 2563
บาท 

 

  521,284,403.80 
 3,594,727.83 

 524,879,131.63 

 19,427,760.00 
 19,427,760.00 

 544,306,891.63 

 2,868,691,480.00 
 385,902,890.53 

 1,016,178.44 
 186,723,917.72 

 3,442,334,466.69 
 3,986,641,358.32 

หมายเหตุ

9
10

11

หนี้สินและทุนสหกรณ
หนี้สินหมุนเวียน
 เงินรับฝาก  
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 
  รวมหนี้สินหมุนเวียน 
หนี้สินไมหมุนเวียน  
 สํารองบําเหน็จเจาหนาที่ 
  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 
  รวมหนี้สิน 
ทุนของสหกรณ  
 ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10.00 บาท) 
  หุนท่ีชําระเต็มมูลคาแลว 
 ทุนสํารอง  
 ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ 
 กําไรสุทธิ  
  รวมทุนของสหกรณ 
  รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินนี้

 (ลงชื่อ)  
(นายเลิศปญญา บูรณบัณฑิต)

ประธานกรรมการ
    
 (ลงชื่อ)   

(นายสําอางค  เย็นฉ่ํา)
เลขานุการ

วันที่  27 ตุลาคม  2563
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สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จํากัด
งบกําไรขาดทุน

สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน  2563

ป 2563 ป 2562
บาท 

   191,220,653.01 
 19,872,958.07 
 12,777,849.32 

 223,871,460.40 

 10,732,042.94 
 25,826.68 

 10,757,869.62 

 46,964.10 
 46,964.10 

 213,066,626.68 

 44,300.00 
 100,800.00 
 539,800.00 
 231,390.00 
 916,290.00 

 10,227,900.00 
 283,200.00 
 187,474.00 

 4,946.00 
 65,306.00 

 2,122,530.00 
 283,420.00 
 56,136.50 
 28,400.00 
 67,200.00 

 % 

  85.42 
 8.88 
 5.71 

 100.00 

 4.79 
 0.01 
 4.81 

 0.02 
 0.02 

 95.17 

 0.02 
 0.05 
 0.24 
 0.10 
 0.41 

 4.57 
 0.13 
 0.08 
 0.00 
 0.03 
 0.95 
 0.13 
 0.03 
 0.01 
 0.03 

 % 

   82.31 
 11.77 
 5.92 

 100.00 

 4.81 
 -   

 4.81 

 (0.23)
 (0.23)
 95.42 

 0.02 
 0.13 
 0.27 
 0.08 
 0.50 

 4.57 
 0.10 
 0.08 
 0.00 
 0.02 
 1.02 
 0.13 
 0.04 
 0.01 

 -   

บาท 
 

  180,587,174.31 
 25,826,026.37 
 12,994,504.10 

 219,407,704.78 

 10,547,373.50 
 -   

 10,547,373.50 

 (508,646.10)
 (508,646.10)

 209,368,977.38 

 49,900.00 
 280,000.00 
 586,600.00 
 181,019.51 

 1,097,519.51 

 10,032,000.00 
 216,000.00 
 179,460.00 

 4,769.00 
 53,002.00 

 2,238,190.00 
 286,540.00 
 81,285.50 
 18,050.00 

 -   

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
 ดอกเบี้ยรับเงินใหกู
 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
 ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
  รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
 ดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะส้ัน
  รวมคาใชจายดอกเบ้ียและเงินลงทุน
หัก หนี้สงสัยจะสูญและหน้ีสูญ
 หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินใหกู
  รวมหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ
บวก รายไดอื่น 
 คาธรรมเนียมแรกเขา
 เงินรางวัลสลากออมสิน
 เงินรางวัลสลากออมทรัพย ธ.ก.ส.
 รายไดเบ็ดเตล็ด 
  รวมรายไดอื่น 
หัก คาใชจายในการดําเนินงาน
 คาใชจายเก่ียวกับเจาหนาที่
 เงินเดือน  
 เงินประจําตําแหนง
 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
 คาลวงเวลา 
 บําเหน็จเจาหนาที่
 คาอาหารและเคร่ืองแบบเจาหนาที่
 คารักษาพยาบาล  
 คาเลาเรียนบุตร 
 คาตอบแทนรายเดือนผูบริหาร
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%
 0.12 
 0.12 
 0.07 
 0.01 
 0.01 
 0.01 

 0.81 
 0.11 

 0.16 
 0.01 
 0.09 
 1.96 
 0.05 
 0.06 
 0.09 
 0.04 
 0.05 
 0.09 
 0.07 
 0.17 
 0.01 
 0.06 
 0.01 
 0.00 
 0.02 
 0.03 
 0.04 
 0.01 
 0.25 
 0.32 

 10.82 
 85.10 

บาท 
 259,085.35 
 265,792.18 
 160,801.87 
 21,827.92 
 29,466.00 
 12,840.00 

 1,777,500.00 
 248,257.20 

 352,900.00 
 20,126.00 

 187,991.03 
 4,290,317.10 

 115,560.00 
 132,000.00 
 192,000.00 
 90,000.00 

 120,000.00 
 196,850.00 
 154,959.15 
 368,384.40 
 17,670.00 

 138,864.71 
 24,792.99 
 8,920.00 

 36,541.00 
 56,819.37 
 94,873.00 
 12,300.00 

 548,000.00 
 697,843.40 

 23,742,579.17 
 186,723,917.72 

ป 2563 ป 2562
บาท 

 531,547.21 
 41,713.50 

 155,921.87 
 35,275.00 
 31,569.02 
 12,840.00 

 705,000.00 
 243,957.00 

 332,600.00 
 23,780.00 

 167,462.43 
 4,292,714.25 

 114,000.00 
 120,000.00 
 192,000.00 
 90,000.00 

 120,000.00 
 192,870.00 
 140,965.84 
 349,818.47 
 294,122.08 
 132,054.99 
 21,357.64 
 10,000.00 

 -   
 27,053.00 

 -   
 90,377.00 

 -   
 (359,039.00)

 21,436,472.80 
 192,546,443.88 

% 
  0.24 
 0.02 
 0.07 
 0.02 
 0.01 
 0.01 

 0.31 
 0.11 

 0.15 
 0.01 
 0.07 
 1.92 
 0.05 
 0.05 
 0.09 
 0.04 
 0.05 
 0.09 
 0.06 
 0.16 
 0.13 
 0.06 
 0.01 
 0.00 

 -   
 0.01 

 -   
 0.04 

 -   
 (0.16)
 9.58 

 86.01 

 คาใชจายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ
 คาเส่ือมราคา 
 คาซอมแซมบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณ
 คาพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
 คาดําเนินการเร่ืองท่ีดิน
 คาเบ้ียประกันภัย 
 คาบริการกําจัดปลวก
 คาใชจายเก่ียวกับสมาชกิ
 เงินสงเคราะหสมาชิก
 เงินสมนาคุณ 
 คาใชจายดําเนินงานอื่น
 คาเบ้ียประชุม 
 คารับรอง 
 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
 คาใชจายประชุมใหญ
 คาจางเหมาทําความสะอาดสํานักงาน
 คาจางเหมาพนักงานขับรถ
 คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ
 คาธรรมเนียมสอบบัญชี 
 คาตอบแทนท่ีปรึกษากฎหมาย
 คาเบ้ียเลี้ยงพาหนะ 
 คาโทรศัพท 
 คาไปรษณียและธรรมเนียมธนาคาร
 คาใชจายอบรมสัมนา
 คาไฟฟา 
 คานํ้าประปา 
 คานํ้ามัน 
 คาใชจายในการดําเนินคดี 
 คาใชจายเบ็ดเตล็ด
 เงินสํารองเพ่ือจายฉุกเฉินและจําเปน 
 คาใชจายเพื่อขับเคลื่อนแผนงานประจําป
 ขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสิน
 หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อื่น
  รวมคาใชจายในการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ  



66

สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จํากัด
รายงานกิจการประจําป� 2563

สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จํากัด
งบกระแสเงินสด

สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน  2563

ป 2563 ป 2562
บาท 

 192,546,443.88 

 531,547.21 
 (312,074.90)

 -   
 2,122,530.00 

 90,000.00 
 (3,225,399.93)

 8,812.25 
 167,462.43 

 191,929,320.94 

 65,890,000.00 
 (486,012,780.00)
 480,898,274.00  

(1,513,541,910.00)
 1,554,226,518.00 

 4,385,510.00 
 -   

 10,143,080.00 
 (172,042.36)
 6,026,909.09 

 (8,098.50)
 -   

บาท 
  

 186,723,917.72 

 259,085.35 
 189,197.30 
 548,000.00 

 2,238,190.00 
 90,000.00 

 (22,126,386.12)
 8,098.50 

 187,991.03 
 168,118,093.78 

 37,500,000.00 
 (466,406,420.00)
 476,380,439.00  

(1,349,650,500.00)
 1,401,152,201.50 

 1,191,700.00 
 -   

 3,103,627.00 
 (167,476.72)
 3,225,399.93 

 (8,116.84)
 24,000.00 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ  
 รายการปรับปรงุเพือ่กระทบยอดกําไร (ขาดทนุ) สทุธ ิเปนเงนิสดสทุธ ิ
 จากกิจกรรมดําเนินงาน  
 คาเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ 
  หนี้สงสัยจะสูญ  
  ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยสิน 
  สํารองบําเหนจ็เจาหนาที่ 
  คาใชจายคางจาย 
  รายไดคางรับ 
  คาเบ้ียประกันจายลวงหนา 
  คาวัสดุสํานักงานใชไป 
 กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง  
 ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน  
สินทรัพยดําเนินงาน    
 เงินสดรับจากการเงินใหกูแกสหกรณ  
 เงินสดจายลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน  
 เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูฉินเฉิน  
 เงินสดจายลูกหนี้เงินกูสามัญ  
 เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูสามัญ  
 เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูพิเศษ  
 เงินสดรับจากลูกหนี้ตัวแทนหักเงินสง  
 เงินสดรับจากลูกหนี้อื่น  
 เงินสดจายซื้อวัสดุสํานักงาน  
 เงินสดรับรายไดคางรับ  
 เงินสดจายคาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา  
 เงินสดรับคืนเงินประกันไฟฟา  
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หนี้สินดําเนินงาน 
 เงินสดจายคาใชจายคางจาย
 เงินสดรับเงินรอตรวจสอบ
 เงินสดจายเงินรอตรวจสอบ
 เงินสดรับเงินรอจายคืน
 เงินสดจายเงินรอจายคืน
 เงินสดรับคาเบ้ียประกันสมาชิกรอนําสง
 เงินสดจายคาเบ้ียประกันสมาชิกรอนําสง
 เงินสดรับเงินฌาปนกิจรอนําสง
 เงินสดจายเงินฌาปนกิจรอนําสง
 เงินสดรับเงินประกันสังคมรอนําสง
 เงินสดจายเงินประกันสังคมรอนําสง
 เงินสดรับภาษีเงินไดหกั ณ ที่จาย
 เงินสดจายภาษีเงินได หัก ณ ที่จาย
 เงินสดจายสํารองบําเหน็จเจาหนาท่ี
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
 เงินสดจายซื้อตั๋วสัญญาใชเงินชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
 เงินสดรับคืน หุน บจ.สหประกันชีวิต
 เงินสดจายซื้ออุปกรณสํานักงาน
 เงินสดรับจากการขายทรัพยสนิ
 เงินสดจายซ้ือหุนชุมนุมสหรณกรุงเทพ จํากัด
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 เงินสดรับจากเงินรับฝาก
 เงินสดจายคืนเงินรับฝาก
 เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
 เงินสดจายเงินปนผล
 เงินสดจายเฉลี่ยคืน
 เงินสดจายเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาท่ี
 เงินสดรับจากทุนเรือนหุน
 เงินสดจายคืนทุนเรือนหุน
 เงินสดจายทุนชวยเหลอืผูกู - ผูคํ้าประกัน
 เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน
 เงินสดจายทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

 
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
เงินสด ณ วันตนป 
เงินสด ณ วันสิ้นป 

ป 2563 ป 2562
บาท  

  (80,000.00)
 952,063.21 

 (1,545,023.14)
 10,069.66 

 (16,939.00)
 396,390.00 

 (820,380.00)
 26,319.35 

 (43,765.35)
 15,526.00 

 (15,392.00)
 31,830.00 

 (63,660.00)
 -   

 312,611,819.90 

 (30,000,000.00)
 200,000.00 
 (45,300.00)

 -   
 -   

 (29,845,300.00)

 108,387,834.76 
 (68,090,014.05)

 (30,000.00)
 (154,935,800.00)
 (12,363,767.00)
 (3,661,250.00)

 148,272,280.00 
 (102,443,230.00)

 (190,240.00)
 (397,200.00)

 (1,900,000.00)
 (87,351,386.29)

 ป 2562 
 บาท 

 195,415,133.61 
 664,568,808.84 
 859,983,942.45 

บาท 
  (90,000.00)
 941,461.21 

 (952,063.21)
 2,173,124.21 

 (10,069.66)
 372,650.00 

 (396,390.00)
 10,832.41 

 (26,319.35)
 6,300.00 

 (15,660.00)
 360.00 

 -   
 (2,669,990.00)

 273,807,183.26 

 -   
 -   

 (64,377.00)
 1,528,000.00 

 (1,000,000.00)
 463,623.00 

 63,782,389.25 
 (47,654,476.47)

 (30,000.00)
 (155,063,101.00)
 (12,188,133.00)
 (3,553,080.00)

 148,915,250.00 
 (94,844,860.00)

 (498,198.00)
 (414,500.00)

 (1,600,000.00)
 (103,148,709.22)

 ป 2563 
 บาท 

 171,122,097.04 
 859,983,942.45  

1,031,106,039.49 
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1.  สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
 - สหกรณบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง  
 - สหกรณรับรูรายไดดอกเบ้ียตามเกณฑสัดสวนของเวลา สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบ้ีย
  คูณดวยจํานวนเงินตนท่ีคางชําระตามระยะเวลาท่ีกูยืม  
 - สหกรณระงับการรับรูรายไดที่เกิดขึ้นจากดอกเบ้ียเงินใหกูของลูกหน้ีที่ไมกอใหเกิดรายไดตามเกณฑ
  คงคาง จํานวน 701,212.00 บาท ซึ่งหากสหกรณรับรูดอกเบี้ยเงินใหกูของลูกหนี้ดังกลาวแลว จะทําให
  สหกรณมี กําไรสุทธิประจําป จํานวน 187,425,129.72 บาท  
 - เงินลงทุนระยะยาวท่ีเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาทุน 
 - สหกรณตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย
  การจัดชั้นคุณภาพลูกหน้ีเงินกูและการเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544  
 - สหกรณตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใชสิ้นเปลืองตามราคาทุน  
 - เครื่องใชสํานักงานท่ีไดมากอนระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการบัญชีสหกรณ พ.ศ.2560 
  ประกาศใชแสดงดวย มูลคาคงเหลือตามบัญชีหลังหักคาเส่ือมราคาประจําป สวนเคร่ืองใชสํานักงาน
  ที่ไดมาภายหลังแสดงดวยมูลคาราคาทุน หักคาเสื่อมราคาสะสม คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรง
  ตามที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนด  
 - คาซอมบํารุง คาซอมแซม รวมท้ังการเปลี่ยนแทนสําหรับสินทรัพยรายการยอย ๆ ถือเปนคาใชจาย
  หักจากรายไดการตอเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณรายใหญ ๆ ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย
 - เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ
  ทุกประเภทท้ังนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณที่นําไปเปนหลักทรัพยคํ้าประกันหนี้สินดวย 
 - สหกรณไดจัดประเภทรายการของงบการเงินปกอน ในบางรายการเพ่ือประโยชนในการเปรียบเทียบ
  กับปปจจุบัน  
     
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย    
                          ป 2563               ป 2562 
                                                                                  บาท       บาท 
เงินสด       81,015.04  97,391.77 
เงินฝากธนาคาร        
 กระแสรายวัน     14,792.48  3,441.32 
 ออมทรัพย     34,999,504.26  90,088,362.60 
 สลากออมสินพิเศษ     20,000,000.00  10,000,000.00 
 สลากออมทรัพย ธ.ก.ส.     40,000,000.00  40,000,000.00 
  รวม      95,095,311.78  140,189,195.69 

สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป�ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน  2563
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3. เงินฝากสหกรณอื่น ประกอบดวย
  

 เงินฝากประจํา-ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
 เงินฝากประจํา-ชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจ จํากัด 
 เงินฝากประจํา-สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด 
 เงนิฝากออมทรัพยพเิศษ-สหกรณออมทรพัยกระทรวงมหาดไทย จาํกดั 
 เงินฝากประจํา-สหกรณออมทรัพยตํารวจแหงชาติ จํากัด 
 เงินฝากออมทรัพยพเิศษ-สหกรณออมทรพัยธนาคารเพ่ือการเกษตร
 และสหกรณจํากัด 
 เงินฝากประจํา-ชุมนุมสหกรณกรุงเทพ จํากัด 
  รวม
 เงินฝากสหกรณอื่นขางตน แยกเปนเงินฝากประเภทประจํา จํานวน 780,000,000.00 บาท และเงินฝาก
ประเภทออมทรัพยพิเศษ จํานวน 156,010,727.71 บาท

4.  เงินลงทุน ประกอบดวย

   
เงินลงทุนระยะสั้น  
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด  
 ตัว๋สญัญาใชเงนิชุมนมุสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 
  รวม
เงินลงทุนระยะยาว  
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด  
 หุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
 หุน ชุมนุมสหกรณกรุงเทพ จํากัด 
  รวม
  รวมเงินลงทุน
 

ป 2563
บาท 

 220,000,000.00 
 190,000,000.00 
 220,000,000.00 
 36,010,727.71 

 100,000,000.00 
 120,000,000.00 

 
50,000,000.00 

 936,010,727.71 

 

30,000,000.00 
 30,000,000.00 

 223,000,000.00 
 -   

 223,000,000.00 
 253,000,000.00 

 223,000,000.00 
 200,000.00 

 223,200,000.00 
 223,200,000.00 

 30,000,000.00 
 30,000,000.00 

ป 2562
บาท 

 275,000,000.00 
 190,000,000.00 
 100,000,000.00 
 94,794,746.76 
 60,000,000.00 

 -   

 -   
 719,794,746.76 

ป 2562
บาท

ป 2563
บาท

มูลคายุติธรรมมูลคายุติธรรม ราคาทุนราคาทุน
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5.  เงินใหกูยืม - สุทธ ิประกอบดวย

เงินใหกูยืม - ปกติ  
 เงินใหกูสหกรณอื่น 
 ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน 
 ลูกหนี้เงินกูสามัญ 
 ลูกหนี้เงินกูพิเศษ 
  รวมเงินใหกูยืม-ปกติ
เงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได  
 ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน 
 ลูกหนี้เงินกูสามัญ 
  รวมเงนิใหกูยมื - ไมกอใหเกดิรายได
  รวมเงินใหกูยืม   
 หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
 เงินใหกูยืม-สุทธิ 
  คาเผือ่หนีส้งสยัจะสูญขางตน เปนของลกูหนีเ้งนิกูฉกุเฉิน จาํนวน 14,160 บาท และของลกูหนีเ้งนิกูสามญั 
จํานวน  2,417,790.20 บาท 
  เงินใหกูสหกรณอื่น สหกรณฯ ไดให สหกรณออมทรัพยสโมสรรถไฟ จํากัด กูเงิน ในป 2563 มีการชําระ
หนี้เปนปกติ
  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 60 ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ไดมีมติ                              
ใหความชวยเหลือสมาชิกท่ีไดรับ
  ผลกระทบจากการแพรระบายของเช่ือไวรัสโคโรนา ดังนี้ 
  1)  พักชําระหน้ีเงินตน/เงินตนและดอกเบ้ียเงินกูสามัญ เปนเวลา 3 เดือน ตั้งแตเดือน พฤษภาคม                  
   ถึง กรกฏาคม  2563 มีสมาชิกเขารวมโครงการ จํานวน 932 ราย
  2) พักชําระคาหุนรายเดือน เปนระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแตเดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2563 
   มีสมาชิกเขารวมโครงการ จํานวน
   มีสมาชิกเขารวมโครงการ จํานวน 167 ราย
  3) ใหกูสามัญกรณีพิเศษ  จํานวน  150,000 บาท ดอกเบี้ยรอยละ 4 ผอนชําระ 24 งวด มีสมาชิก
   เขารวมโครงการ จํานวน 299 ราย
  4) ชวยเหลือสมาชิกและครอบครัวที่ติดเชี้อ สมาชิก รายละ 5,000.00 บาท ครอบครัวสมาชิก 
   รายละ 2,500.00  บาท จํานวน  1 ราย 

 17,500,000.00 
 105,529,108.00 
 305,324,971.00 

 375,600.00 
 428,729,679.00 

 70,800.00 
 6,908,206.00 
 6,979,006.00 

 435,708,685.00 
 2,431,950.20 

 433,276,734.80 

 -   
 -   

 2,241,279,455.00 
 3,408,300.00 

 2,244,687,755.00 

 -   
 -   
 -   

 2,244,687,755.00 
 -   

 2,244,687,755.00 

 37,500,000.00 
 115,409,927.00 
 308,988,886.00 

 830,400.00 
 462,729,213.00 

 164,000.00 
 5,834,895.00 
 5,998,895.00 

 468,728,108.00 
 2,940,596.30 

 465,787,511.70 

 
 17,500,000.00 

 -   
 2,290,190,552.50 

 4,145,200.00 
 2,311,835,752.50 

 -   
 -   
 -   

 2,311,835,752.50 
 -   

 2,311,835,752.50 

ป 2562
บาท

ป 2563
บาท

ระยะสั้นระยะส้ัน ระยะยาวระยะยาว
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6. ลูกหนี้อื่น - สุทธิ  ประกอบดวย
 
  
 ลูกหนี้อื่น  
  รวม 
 หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 
  ลูกหนี้อื่น - สุทธิ 
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เปนคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกูอื่น จํานวน 
1,302,077.40  บาท

7.  สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย

  
   เคร่ืองเขียนแบบพิมพ  
   ดอกเบี้ยรับเงินฝากคางรบั  
   ดอกเบี้ยเงินลงทุนคางรับ  
   คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา  
   รายไดอื่นคางรับ  
   รวม

8.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธ ิประกอบดวย  
  

 สวนที่ไมแสดงคาคาเสื่อมราคาสะสม   
  ที่ดิน  
  เคร่ืองใชสํานักงาน  
  ยานพาหนะ  
       ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 
 สวนที่แสดงคาเสื่อมราคาสะสม   
  เคร่ืองใชสํานักงาน 
  หัก คาเสื่อมราคาสะสม 
       ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ  

 1,748,221.00 
 1,748,221.00 
 1,302,077.40 

 446,143.60 

 699,895.00 
 699,895.00 

 -   
 699,895.00 

 1,442,929.00 
 1,442,929.00 

 604,234.00 
 838,695.00 

 4,108,814.00 
 4,108,814.00 

 -   
 4,108,814.00 

ป 2562
บาท

ป 2563
บาท

ระยะสั้นระยะสั้น ระยะยาวระยะยาว

ป 2563
บาท 
 51,782.98 

 8,912,798.52 
 961,972.60 

 8,116.84 
 -   

 9,934,670.94 

ป 2562
บาท   

  72,297.29 
 1,813,488.61 

 958,849.32 
 8,098.50 

 -   
 2,852,733.72 

ป 2563
บาท 

 
 27,200.00 

 126,014.99 
 1.00 

 153,215.99 

 109,677.00 
 24,388.50 
 85,288.50 

 238,504.49 

ป 2562
บาท 

 
 2,103,200.00 

 279,337.12 
 88,350.68 

 2,470,887.80 

 45,300.00 
 6,974.96 

 38,325.04 
 2,509,212.84 
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  สหกรณฯ ไดรับบริจาคที่ดิน จํานวน 3 โฉนด คือ โฉนดเลขที่ 2902 มีเนื้อที่ 100 ตารางวา                              
ราคาประเมินจํานวน 1,800,000.00 บาท , โฉนดเลขท่ี 4088 มีเนื้อที่ 46 ตารางวา ประเมินราคา                   
จํานวน 276,000.00 บาท และอีก 1 โฉนดเลขที่ 73028 มีเนื้อที่ 4 ตารางวา ประเมินราคา 27,200.00 บาท  
ในปที่ไดรับบริจาคไดบันทึกบัญชีทรัพยสินที่ดิน และ เขาทุนสํารองแลว ทําใหที่ดินมียอดรวมทั้งส้ิน                    
2,103,200.00 บาท ในป 2563 สหกรณฯ ไดขายท่ีดิน จํานวน 2 แปลง โฉนดเลขท่ี 2902 ขายราคา                   
700,000.00 บาท โฉนดเลขที่ 4088  ขายราคา 828,000.00 บาท ที่ดินทั้ง 2 แปลง มีราคาทุน จํานวน 
2,076,000.00 บาท ทําใหมีขาดทุนจากการขายที่ดิน จํานวน 548,000.00 บาท     
        
9.  เงินรับฝาก ประกอบดวย
  
 เงินรับฝาก - สมาชิก  
  เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 
   รวมเงินรับฝาก

10.  หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย

  
 เงินรอจายคืน 
 เบี้ยประกันภัยจากสมาชิกรอนําสง 
 ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย 
 เงินประกันสังคมคางจาย 
 เงินฌาปนกิจรอนําสง 
 คาธรรมเนียมสอบบัญชีคางจาย 
 เงินรอตรวจสอบ 
  รวม
  
11. ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ ประกอบดวย   
 

 ทุนสาธารณประโยชน  
 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล  
 ทุนชวยเหลือผูกู - ผูคํ้าประกัน  
 ทุนสะสมสําหรับจัดตั้งสํานักงาน  
  รวม

ป 2563
บาท    

 2,173,124.21 
 372,650.00 

 360.00 
 6,300.00 

 10,832.41 
 90,000.00 

 941,461.21 
 3,594,727.83 

ป 2562
บาท    

 10,069.66 
 396,390.00 

 -   
 15,660.00 
 26,319.35 
 90,000.00 

 952,063.21 
 1,490,502.22 

ป 2563
บาท    

 176,763.25 
 20,056.23 
 59,358.96 

 760,000.00  
1,016,178.44 

ป 2562
บาท    

 41,263.25 
 20,056.23 

 457,556.96 
 560,000.00  

1,078,876.44 

ป 2563
บาท  

521,284,403.80  
521,284,403.80 

ป 2562
บาท  

505,156,491.02  
505,156,491.02 



73

สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จํากัด
รายงานกิจการประจําป� 2563

 

ระเบียบวาระท่ี 6
เรื่อง    พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป�   2563

  สหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จํากัด                      
มีกําไรสุทธิจาก การดําเนินการประจําป 2563 เปนเงินทั้งสิ้น 186,723,917.72 บาท                                                       
คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาเห็นสมควรจัดสรรกําไรสุทธิใหเปนไปตามขอบังคับที่กําหนดไวดังนี้.-

   1. ทุนสํารอง ตามกฎหมายไมนอยกวา
    10%  ของกําไรสุทธิ 
 2. บาํรงุสนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย 
  รอยละ  1  ของกําไรสุทธิ  แตไมเกิน  
  30,000  บาท
 3. เงินปนผลรอยละ 5.30 แหงคาหุน
  ที่ชําระแลวของสมาชิกแตละคน
  โดยคิดใหตามสวนระยะเวลา
    4. เฉลี่ยคืนรอยละ  7.25 ของดอกเบี้ย
  เงินกูทุกประเภท
 5. โบนัสคณะกรรมการ 15 ทาน และ
        โบนัสเจาหนาที่ 21 ทาน รวมไมเกิน
  รอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
    6. ทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ
   10 ของกําไรสุทธิ
 7. ทุนสวัสดิการสงเคราะหสมาชิก 
  ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
    8. ทุนสะสมสําหรับจัดตั้งสํานักงาน 
  ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
 9. ทุนชวยเหลือสมาชิกผูคํ้าประกันฯ
   ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ

กําไรสุทธิ

 18,677,138.72 

 30,000.00 

 147,788,028.00 

 11,923,151.00 

 1,180,000.00 
 2,173,600.00 

 400,000.00 
 

3,500,000.00 

 552,000.00 

 500,000.00 

186,723,917.72 

 19,262,129.88 

 30,000.00 

 155,063,101.00 

12,188,133.00 
 

1,255,000.00 
 2,298,080.00 

 550,000.00 

1,600,000.00 

 200,000.00 

 100,000.00 

192,546,443.88 

10.00

0.02

 79.15 

 6.39 

0.63 
 1.16 

 0.21 

 1.87 
 

0.30 

 0.27

100.00 
 

10.01

0.02

 80.53 

 6.33 

 0.65 
 1.19 

 0.29 

 0.83 

 0.10 
 

0.05

100.00 
 

ป 2563 รอยละ รอยละป 2562รายการ
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หมายเหตุ กําไรสุทธิประจําป 2563 จํานวน 186,723,917.72 บาท จัดสรรดังน้ี  
จัดสรรกําไรคืนใหแกสมาชิก (ขอ 3, 4, 6-9) เปนเงิน 164,663,179.00 บาท 88.19%
จัดสรรสํารองตามกฎหมาย (ขอ 1,2) เปนเงิน 18,707,138.72  บาท  10.02%
จัดสรรตอบแทนกรรมการและเจาหนาที่ (ขอ 5) เปนเงิน  3,353,600.00  บาท 1.79%
                         รวม  186,723,917.72 บาท 100.00%
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ระเบียบวาระท่ี 7
เรื่อง   พิจารณาอนุมัตแิผนงานและงบประมาณรายรับรายจ�ายประจําป� 2564

  ตามขอบังคับของสหกรณ ขอ 50 (7) กําหนดใหที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติแผนงาน               
และงบประมาณรายรับจายประจําปของสหกรณ สําหรับในป 2564 คณะกรรมการดําเนินการฯ 
ขอเสนอแผนงานและงบประมาณรายรบัรายจายทีจ่ดัทาํข้ึนโดยยดึหลักประหยดั และความเปนไปได
ตามความจําเปนตองจาย ตามรายละเอียดดังนี้
1. ทิศทางขององคกร ประจําป 2564
 1.1 นโยบาย
  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง           
ของมนุษย จํากัด ชุดที่ 60 ไดรับความไววางใจจากสมาชิกใหเขามาทําหนาท่ีคณะกรรมการ                 
ดาํเนินการ จงึเปนพนัธะสัญญาท่ีคณะกรรมการดําเนินการจะตองบริหารงานใหบรรลุความพึงพอใจ
ของสมาชิก พรอมการพัฒนาขบวนการสหกรณควบคูกันไป จึงไดกําหนดนโยบายการดําเนินงาน 
โดยมุงเนนสรางความม่ันคงใหกับสหกรณและสรางความม่ังค่ังใหกับสมาชิก เนนคุณธรรม                
จริยธรรม ความซ่ือสัตย เสียสละและพัฒนา เพ่ือสรางความเช่ือมั่นใหกับสมาชิก ดําเนินการ               
ใหสมาชิกไดประโยชนสูงสุดดวยการระดมเงินออมจากสมาชิก และใหบริการเงินกูแกสมาชิก               
ดวยความรวดเร็วถูกตอง เพื่อสงเสริมใหสมาชิกและครอบครัวมีความเปนอยูที่ดีขึ้นตามหลักการ 
วิธีการสหกรณ และการพัฒนาสหกรณสูยุค 4.0
 1.2  วิสัยทัศน (Vision)
  เปนสหกรณที่มีการบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต         
ของสมาชิกอยางยั่งยืน
 1.3 พันธกิจ  ( Mission)
  1) สงเสริมการออม การลงทุน จัดบริการเงินกู พัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการ
     และจัดสวัสดิการแกสมาชิก
  2)  เสริมสรางความเขมแข็งใหองคการโดยหลักธรรมาภิบาล
  3)  พัฒนาบุคลากร เพื่อการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ
  4)  พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและการประชาสัมพันธ
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 1.4 วัตถุประสงค  (objective) 
  1)  เพือ่ใหมบีรกิารท่ีด ีรวดเรว็และตอบสนองความตองการของสมาชกิ รวมทัง้มกีารจดั
   สวัสดิการใหแกสมาชิกหลากหลายและท่ัวถึง
  2)  เพือ่ใหองคกรมีความเขมแข็งในการบริหารจัดการท่ีมปีระสิทธภิาพไดรบัความเช่ือมัน่
   จากสมาชิกและผูเกี่ยวของ
  3)  เพื่อใหบุคลากรมีศักยภาพในการใหบริการที่มีจิตมุงบริการ 
  4)  เพือ่ใหมรีะบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการประชาสมัพนัธ ทีเ่อือ้ตอการปฏบิตังิาน
   อยางมีประสิทธิภาพ
2. แผนงานการปฏิบัติงาน ประจําป  2564 
  คณะกรรมการดําเนินการไดกาํหนดแผนงานใหสอดคลองกับนโยบาย วสิยัทัศน พนัธกิจ 
และวัตถุประสงค ขางตน สําหรับป 2564 ดังนี้
 2.1 การใหบริการ
  1)   ใหคําปรึกษา แนะนํา และอํานวยความสะดวกใหแกสมาชิกและผูมาใชบริการดวย
   อัธยาศัยไมตรีอันดี
  2) กําหนดข้ันตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกู เงิน ตั้งแตการรับเอกสารกูเงิน
   ถึงการจายเงินกู ตามลําดับกอนหลัง
  3)   ปรับปรุงแกไขประกาศ ระเบียบ ขอบังคับและสัญญาตาง ๆ ใหสอดคลอง
   กับสถานการณ 
  4) จัดโครงการออกหนวยเคลื่อนที่ เพ่ือบริการสมาชิกดานการกู เงิน ฝาก-ถอน  
   เพื่อแลกเปล่ียนทัศนคติสรางความสัมพันธระหวางคณะกรรมการ เจาหนาที่ 
   และสมาชกิ เพือ่สงเสรมิใหความรู ความเขาใจมสีวนรวมและรบัรูแนวทางการดาํเนนิ
   กิจการของสหกรณมากยิ่งขึ้น
  5)  จัดหาหนังสือ เอกสารทางวิชาการและขาวสารที่เกี่ยวกับสหกรณ ไวที่มุมหนังสือ 
   เพือ่บรกิารสมาชกิหรอืผูทีส่นใจ รวมทัง้จดัทาํจลุสารสหกรณประชาสมัพนัธใหสมาชกิ
   รับทราบทางออนไลน
  6)  มีการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณผานชองทางตาง ๆ เพื่อนําขอมูล
   มาพัฒนาสหกรณใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน
  7)  พัฒนาการใหบริการและจัดสวัสดิการที่สนองตอความตองการของสมาชิก
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 2.2   การบริหารการเงิน
  1)  ควบคุม ดูแล และบริหารเงินของสหกรณใหมีสภาพคลองเพียงพอ โดยสงเสริม
   การออมและใหบริการเงินกูแกสมาชิกไดอยางทั่วถึงและรวดเร็ว โดยกําหนดอัตรา
   ดอกเบ้ียเงินฝากและเงินกู ใหอยู ในระดับท่ีเหมาะสมดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
   กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิก
  2)  ควบคุมและบริหารรายจายใหเปนไปตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ
  3)   กําหนดอัตราสวนการจายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนแกสมาชิกในระดับที่เหมาะสม
  4)  นําเงินฝากสถาบันการเงินหรือลงทุนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 
   โดยคํานึงถึงผลประโยชนของสหกรณเปนสําคัญ
 2.3  การบริหารทั่วไป
  1)  สงเสริมใหสมาชิกเขามามีสวนรวมในกิจการของสหกรณมากยิ่งขึ้น
  2) จัดใหมีระบบการทํางานที่เหมาะสม เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
   มีการควบคุมภายในที่ดีและปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน
  3) มกีารกาํกบัดแูลการใหบรกิารสนิเชือ่ดวยความระมดัระวงั และตดิตามหนีอ้ยางตอเนือ่ง
   จนถึงที่สุด
  4)  พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณใหทนัสมัย และมีประสิทธิภาพยิง่ขึน้
   อยางตอเนื่อง
  5) มีการวางแผนงานและจัดทํางบประมาณประจําป ใหสอดคลองกับแผนงาน ควบคุม
   การใชงบประมาณใหเปนไปตามระเบียบ อยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
  6)  ปรับปรุงสถานที่ทํางาน ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงาน และเอื้ออํานวย
   ความสะดวกใหแกสมาชิกผูมาติดตอ รวมท้ังการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ ใหเพียงพอ
   ตอการปฏิบัติงาน
  7) ปรับปรุงระเบียบ และแนวทางปฏิบัติงานใหชัดเจนและเหมาะสม เพื่อใหการปฏิบัติ
   งานมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น
 2.4  คาตอบแทนและสวัสดิการ
  1)   กําหนดเงินเดือนและตอบแทนเจาหนาที่สหกรณใหเหมาะสม
  2)   จัดสวัสดิการในรูปแบบตาง ๆ ใหแกสมาชิกและครอบครัว 
  3)   จัดสวัสดิการใหแกเจาหนาที่สหกรณ เพ่ือใหมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
   อันกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
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 2.5   การพัฒนาบุคลกร
  1)   จดัประชมุสมัมนากรรมการและเจาหนาทีส่หกรณอยางนอยปละ 1 ครัง้ เพือ่ทาํความเขาใจ
   เกี่ยวกับนโยบายการดําเนินงานและการบริหารงานของสหกรณ
  2)   สงเสริมใหกรรมการและเจาหนาทีส่หกรณไดเขารบัการอบรมสัมมนาหลักสตูรตาง ๆ  
   สงเสริมเจาหนาที่ใหไดรับการศึกษาเพ่ิมเติม รวมท้ังสนับสนุนใหมีการถายทอด
   องคความรูในการปฏบิตังิานตอกนั เพือ่เปนการพฒันาความรู เพ่ิมทกัษะในการปฏบิตังิาน
   ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
  3)   มกีารประเมนิผลเจาหนาทีส่หกรณทัง้ในดานการปฏบิตังิานและศกัยภาพ เพือ่รกัษา
   ระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 2.6  การประชาสัมพันธและเอ้ืออาทรตอสมาชิกและสังคม
  1) เผยแพรหลักการสหกรณแกสมาชิก เพื่อใหสมาชิกรักษาวินัยทางการเงินอันเปน
   ประโยชนโดยตรงตอตนเองและครอบครัว
  2) เสริมสรางและเผยแพรประชาสัมพันธการจูงใจใหคงสภาพเปนสมาชิกตอไปแมจะ
   เกษียณอายุราชการแลว
  3)  จดัทํา “ขาวสหกรณ” เพือ่ใหสมาชกิทราบขอมลูขาวสาร ความเคลือ่นไหว การดาํเนนิงาน
   ของสหกรณ รวมถึงบทความท่ีเปนประโยชนตอสมาชิกอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ
  4) ปรับปรุง Website ใหทันสมัย พรอมจัดทําขอมูลขาวสารที่เปนปจจุบัน
  5) สนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล และโครงการสาธารณประโยชน
  6)  สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานสหกรณเพื่อสังคม (CSR)
3. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
  ดําเนินการจัดทําแผนงานบริหารความเส่ียง โดยกําหนดกรอบแนวทางในการจัดทําการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ดานสภาพคลองและดานสินเชื่อเพื่อรองรับความเสี่ยงท่ี
อาจจะเกิดขึ้น
4.  ประมาณการรายรับ ประจําป 2564  ประกอบดวย
 4.1 รายไดดอกเบี้ยจากการใหกู เปนเงิน 185,252,564.76 บาท
 4.2  รายไดดอกเบี้ยเงินฝากและเงินลงทุน เปนเงิน 38,000,000.00 บาท
 4.3  รายไดอื่นที่ไมใชดอกเบี้ย เปนเงิน 1,255,000.00 บาท
   รวม   224,507,564.76 บาท
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5.  งบประมาณรายจาย ประจําป 2564 ประกอบดวย
 5.1  หมวดเงินเดือน เปนเงิน   10,800,000.00  บาท
 5.2  หมวดคาตอบแทน  เปนเงิน  1,340,000.00  บาท
 5.3  หมวดคาใชสอย  เปนเงิน 23,220,600.00  บาท
 5.4  หมวดครุภัณฑ  เปนเงิน  2,787,000.00  บาท
         รวม    38,147,600.00  บาท
   ตามรายละเอียดแนบทาย
   จึงขอเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาอนุมัติ
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ประมาณการรายรับ - รายจ�าย ประจําป� 2564

รายการ

ประมาณการรายรับ
รายไดดอกเบี้ยและการลงทุน

ดอกเบี้ยจากการใหสมาชิกกู
ดอกเบี้ยจากการใหสหกรณอื่นกู
ดอกเบี้ยเงินฝาก
ผลตอบแทนจากการลงทุน

รายไดที่ไมใชดอกเบี้ย
คาธรรมเนียมแรกเขา
รายไดอื่น

รวมประมาณการรายรับ
ประมาณการรายจาย

ดอกเบี้ยจายเงินรับฝากจากสมาชิก
หนี้สงสัยจะสูญ
คาใชจายในการดําเนินงาน
รวมประมาณการรายจาย (ไมรวมครุภัณฑ)

กําไรสุทธิ

 178,788,978.05 
 1,798,196.26 

 25,826,026.37 
 12,994,504.10 

 49,900.00 
 1,047,619.51 

 220,505,224.29 

 10,547,373.50 
 189,197.30 

 23,044,735.77 
 33,781,306.57 

 186,723,917.72 

 185,000,000.00 
 252,564.76 

 25,000,000.00 
 13,000,000.00 

 55,000.00 
 1,200,000.00 

 224,507,564.76 

 11,000,000.00 
 300,000.00 

 24,060,600.00 
 35,360,600.00 

 189,146,964.76 

ป 2564
ประมาณการ

ป 2563
รับ - จาย จริง
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รายการ

หมวดเงินเดือน
- เงินเดือน

รวม
หมวดคาตอบแทน
- เงินสมนาคุณ
- ผูสอบบญัช ีผูตรวจสอบกิจการ และผูตรวจสอบภายใน
- เงินประจําตําแหนง
- คาตอบแทนพิเศษ
- คาตอบแทนที่ปรึกษากฎหมาย
- คารับรอง
- คาลวงเวลา
- คาเบ้ียประชุม

รวม
หมวดคาใชสอย
- คาดอกเบี้ยจาย
- คาบํารุงรักษาและพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร
- คาไปรษณียและคาธรรมเนียมอื่น ๆ 
- คาเบี้ยเลี้ยงและคาพาหนะกรรมการและเจาหนาที่
- คาซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน
- คาบําเหน็จเจาหนาที่
- คาโทรศัพทและคาบริการอินเตอรเน็ต
- คาใชจายในการอบรมและสัมมนา
- คาเบ้ียประกันสังคม
- คาสมทบเงินกองทุนทดแทน
- คาประชาสัมพันธ
- คาใชจายในการประชุมใหญ
- หนี้สงสัยจะสูญ
- คาเส่ือมราคาเครื่องใชสํานักงานและยานพาหนะ
- คาใชจายตัดจาย (โปรแกรมคอม)
- คาวัสดุสํานักงาน
- คาดําเนินการเร่ืองท่ีดิน
- สวัสดิการเงินสงเคราะหสมาชิก

 10,032,000.00 
 10,032,000.00 

 248,257.20 
 282,000.00 
 216,000.00 

 -   
 120,000.00 
 20,126.00 
 53,002.00 

 352,900.00 
 1,292,285.20 

 10,547,373.50 
 160,801.87 
 368,384.40 
 196,850.00 
 265,792.18 

 2,238,190.00 
 154,959.15 
 17,670.00 

 179,460.00 
 4,769.00 

 -   
 4,290,317.10 

 189,197.30 
 259,085.35 

 -   
 187,991.03 
 21,827.92 

 1,777,500.00 

 11,000,000.00 
 11,000,000.00 

 260,000.00 
 282,000.00 
 216,000.00 

 -   
 120,000.00 
 30,000.00 
 62,000.00 

 350,000.00 
 1,320,000.00 

 11,000,000.00 
 170,000.00 
 380,000.00 
 220,000.00 
 320,000.00 

 2,000,000.00 
 150,000.00 
 400,000.00 
 200,000.00 

 5,500.00 
 20,000.00 

 4,500,000.00 
 500,000.00 
 550,000.00 

 -   
 200,000.00 
 100,000.00 

 1,100,000.00 

 10,800,000.00 
 10,800,000.00 

 265,000.00 
 292,000.00 

 -   
 240,000.00 
 120,000.00 
 30,000.00 
 43,000.00 

 350,000.00 
 1,340,000.00 

 11,000,000.00 
 170,000.00 
 380,000.00 
 220,000.00 
 170,000.00 

 2,500,000.00 
 170,000.00 
 400,000.00 
 200,000.00 

 5,500.00 
 20,000.00 

 5,200,000.00 
 300,000.00 
 250,000.00 
 540,000.00 
 200,000.00 
 50,000.00 

 -   

ป 2564
ขออนุมัติจายจริงอนุมัติ

ป 2563

งบประมาณรายจ�ายประจําป� 2564
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- สวัสดิการเจาหนาที่ 
- คาไฟฟา
- คานํ้าประปา
- คาจางเหมาทําความสะอาดสํานักงาน
- คาจางเหมาพนักงานขับรถ
- คาประกันภัย-คาพรบ.-คาตอทะเบียนรถยนต
- คานํ้ามันรถยนต
- คาบริการกําจัดปลวก
- คาใชจายเพื่อขับเคลื่อนแผนงานประจําป
- คาใชจายเบ็ดเตล็ด
- คาเชาเครื่องใชสํานักงาน
- คาใชจายในการดําเนินคดี
- ขาดทุนจากการจําหนายทรัพยสิน
- เงินสํารองเพื่อจายฉุกเฉินและจําเปน 

รวม
รวมคาใชจาย

หมวดครุภัณฑ
รวมงบประมาณที่ขออนุมัติทั้งสิ้น

หมายเหตุ *  งบประมาณป 2561 = 37,714,240.- งบประมาณป 62 = 38,483,240.- งบประมาณป 63 =  35,484,040.-
     ขอถัวจายทุกรายการ (ยกเวนหมวดครุภัณฑ)

 400,000.00 
 150,000.00 
 30,000.00 

 114,000.00 
 132,000.00 
 35,000.00 
 30,000.00 
 12,840.00 

 150,000.00 
 100,000.00 

 -   
 -   
 -   

 100,000.00 
 23,069,340.00 
 35,389,340.00 

 94,700.00 
 35,484,040.00 

 385,875.50 
 138,864.71 
 24,792.99 

 115,560.00 
 132,000.00 
 29,466.00 
 8,920.00 

 12,840.00 
 12,300.00 
 56,819.37 

 -   
 36,541.00 

 548,000.00 
 94,873.00 

 22,457,021.37 
 33,781,306.57 

 64,377.00 
 33,845,683.57 

 400,000.00 
 150,000.00 
 30,000.00 

 115,560.00 
 132,000.00 
 30,000.00 
 30,000.00 
 23,540.00 

 150,000.00 
 100,000.00 
 84,000.00 

 100,000.00 
 -   

 100,000.00 
 23,220,600.00 
 35,360,600.00 

 2,787,000.00 
 38,147,600.00 

งบประมาณรายจ�าย ประจําป� 2564

รายการ ป 2564
ขออนุมัติจายจริงอนุมัติ

ป 2563
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คําช้ีแจงงบประมาณรายจ�ายประจําป� 2564

เงินเดือน (10,800,000 บาท) เปนเงินเดือนเจาหนาที่ 21 อัตรา เปนเงิน 10,800,000 บาท 
คาตอบแทน (1,340,000 บาท) 
 - เพือ่สมนาคณุสมาชกิ พนกังานขับรถยนต และผูทาํคณุประโยชน แกสหกรณ เปนเงนิ 265,000 บาท
 - คาตอบแทนผู สอบบัญชีรับอนุญาต ผู ตรวจสอบกิจการ และผู ตรวจสอบภายใน 
  เปนเงิน 292,000 บาท
  -   คาตอบแทนพิเศษผูจัดการและหัวหนาฝาย  เปนเงิน 240,000 บาท
  -   คาตอบแทนท่ีปรึกษาดานกฎหมาย เปนเงิน 120,000 บาท
  -   คารับรองสําหรับคณะกรรมการและผูชวยเหลือกิจการสหกรณ เปนเงิน 30,000 บาท
  -   คาทํางานลวงเวลาสําหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานเรงดวน เปนเงิน 43,000 บาท
  -  คาเบี้ยประชุมสําหรับคณะกรรมการ เปนเงิน 350,000 บาท ประกอบดวย คณะกรรมการ  
  ดาํเนนิการฯ คณะกรรมการเงินกู  คณะกรรมการประชาสัมพนัธ  คณะอนกุรรมการชวยเหลือ   
  ผูคํ้าประกัน คณะอนุกรรมการวิเคราะหเงินลงทุน และผูเขารวมประชุม 

คาใชสอย (23,220,600 บาท)
 - คาดอกเบ้ียจายเงินรับฝากทุกประเภท เปนเงิน 11,000,000 บาท
 - คาบํารุงรักษาและพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร คาโปรแกรมธนาคารกรุงไทย 
  คาเชาเว็บไซต คาซอมบํารุงในกรณีโปรแกรมคอมพิวเตอรมีปญหา เปนเงิน 170,000 บาท
 - คาไปรษณีย คาธรรมเนียมธนาคาร คาสมดุเชค็ และคาธรรมเนียม อืน่ ๆ  เปนเงิน 380,000 บาท
 -  คาพาหนะเบ้ียเลีย้ง สาํหรบักรรมการและเจาหนาทีผู่เดนิทางไปรวมประชมุสมัมนาหรือตดิตองาน  
  นอกสถานที ่และคาเดนิทางสาํหรบักรรมการทีม่ารวมประชมุคณะตาง ๆ  เปนเงนิ 220,000 บาท
 -  คาซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร, เครื่องปรับอากาศ, เครื่องใชสํานักงานอื่น ๆ และซอมแซม
  สํานักงาน เปนเงิน 170,000 บาท
 -   คาบําเหน็จเจาหนาที่ เปนเงิน 2,500,000 บาท    
 -   คาโทรศพัท  และคาบรกิารอนิเตอรเนต็ และคาบริการ line  OA official เปนเงนิ 170,000 บาท
 - คาใชจ ายในการฝกอบรมและประชุมสัมมนา สําหรับคณะกรรมการและเจาหนาท่ี 
  เปนเงิน 400,000 บาท
 -  คาเบี้ยประกันสังคมตาม พรบ.ประกันสังคม เปนเงิน 200,000 บาท
 - คาสมทบเงินกองทุนทดแทนประจําป เปนเงิน 5,500 บาท  
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 -  คาประชาสัมพันธ เปนเงิน 20,000 บาท
 -   คาใชจายในการประชุมใหญ เชน คาจัดพมิพบตัรลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการสหกรณฯ คาใชจาย
  สําหรับสมาชิกที่มาใชสิทธิเลือกตั้ง คาใชจายในการจัดสถานท่ี จัดเครื่องเสียง จัดทําเอกสาร
  การประชุมนํ้าดื่มสําหรับบริการสมาชิกที่มาเลือกต้ังและรวมประชุมใหญ ฯลฯ เปนเงิน 
  5,200,000 บาท          
 -   คาเผือ่หนีส้งสยัจะสญู 300,000 บาท (กรณีสมาชิกทีข่าดสงงวดชําระหน้ี หรอืหนีท้ีม่คีาํสัง่ศาล
  พิพากษา)
 - คาเสื่อมราคาเคร่ืองใชสํานักงาน เปนเงิน 250,000 บาท
 -  คาใชจายรอการตัดจายสําหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร 540,000 บาท
 -   คาวสัดสุาํนกังาน เปนคาเครือ่งเขียนแบบพมิพ  ตลอดจนวสัดปุระจาํสาํนกังาน เปนเงนิ 200,000 บาท
 - คาใชจายในการดําเนินการเรื่องที่ดินของสมาชิกและของสหกรณฯ เปนเงิน 50,000 บาท 
 -  เงนิสวสัดกิารเจาหนาที ่เปนคาเครือ่งแบบและคาอาหารเจาหนาท่ี   คาเลาเรียนบุตรเจาหนาท่ี 
  คารักษาพยาบาลครอบครัวเจาหนาที่  เปนเงิน  400,000 บาท
 -  คาไฟฟา เปนเงิน 150,000 บาท
 - คานํ้าประปา เปนเงิน 30,000 บาท
 - คาจางเหมาทําความสะอาดสํานักงานสหกรณ เปนเงิน 115,560 บาท
 -  คาจางเหมาพนักงานขับรถ เปนเงิน 132,000 บาท
 -  คาประกันภัยรถยนต  คา พรบ. คาตอภาษีรถยนต  เปนเงิน 30,000 บาท
 -  คานํ้ามันรถยนต เปนเงิน 30,000 บาท 
 - คาบริการกําจัดปลวก เปนเงิน 23,540 บาท
 -  คาใชจายเพื่อขับเคลื่อนแผนงานประจําป เปนเงิน 150,000 บาท
 -  คาใชจายเบ็ดเตล็ด เปนคาใชจายตาง ๆ ที่ไมอยูในรายการขางตน เปนเงิน 100,000 บาท
 -  คาเชาเครื่องใชสํานักงาน เปนเงิน 84,000 บาท
 -  คาใชจายในการดําเนินคดี เปนเงิน 100,000 บาท
 -  เงินสํารองเพ่ือเหตุฉุกเฉินและจําเปน จํานวน 100,000 บาท                                                        
         
ครุภัณฑ (2,787,000 บาท)
 -  ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนเงนิ 2,700,000 บาท เครือ่งคอมพิวเตอรพรอมอปุกรณ 2 ชดุ
  เปนเงนิ 60,000 บาท  จอโปรเจคเตอร 1 จอ เปนเงิน 5,000 บาท เครือ่งทําลายเอกสาร 1 เครือ่ง
  เปนเงิน 20,000 บาท และเกาอี้สํานักงาน 1 ตัว เปนเงิน 2,000 บาท      
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ระเบียบวาระท่ี 8
เรื่อง  พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ�อาจกู�ยืม  ประจําป� 2564

 ตามขอบังคับของสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง                 
ของมนุษย จํากัด ขอ 17 วงเงินกูยืมหรือการคํ้าประกัน ที่ประชุมใหญกําหนดวงเงินกูยืม            
หรือการค้ําประกันสําหรับปหนึ่ง ๆ ไวตามความจําเปนและเหมาะสมแกการดําเนินงาน                 
ซ่ึงในป 2563 ไดกําหนดวงเงินกูยืมไวไมเกิน 100 ลานบาท สําหรับป 2564 คณะกรรมการ         
ดาํเนนิการฯ  พจิารณาแลวเหน็สมควรกาํหนดวงเงินกูยมืไว  100  ลานบาท เชนเดยีวกบัปทีแ่ลว  
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

        มติที่ประชุม................................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี 9
เรื่อง พิจารณาอนุมัติหลักการฝากหรือลงทุนอย�างอ่ืนของสหกรณ� ประจําป� 2564

 ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่องขอกําหนดการฝาก                  
หรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 กําหนดวาเงินของสหกรณ
อาจฝากหรือลงทุนไดดังตอไปน้ี 
 (1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก 
 (2) ตั๋วแลกเงินท่ีธนาคารเปนผูรับรอง สลักหลังหรืออาวัลหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคาร
เปนผูสลักหลังหรืออาวัล โดยไมมีขอจํากัดความรับผิด 
 (3)  ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซ่ึงมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก 
 (4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร              
ซึ่งสถาบันคุมครองเงินฝากประกันการชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ย     
 (5)  ตราสารแสดงสทิธใินหนีท้ีน่ติบิคุคลเฉพาะกจิเปนผูออกภายใตโครงการแปลงสนิทรพัย
เปนหลักทรัพย ทีไ่ดรบัอนุญาตตามพระราชกําหนดนิตบิคุคลเฉพาะกิจ เพ่ือการแปลงสินทรัพยเปน
หลักทรัพย พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิทธิในหน้ีนั้นไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือต้ังแต
ระดับ A- ขึน้ไป จากบริษทัจดัอนัดบัความนาเช่ือถอืทีไ่ดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากบั
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย        
 (6) หุนกูที่มีหลักประกัน หรือหุนกูไมดอยสิทธิ ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเช่ือถือตั้งแต
ระดับ A- ขึน้ไป จากบริษทัจดัอนัดบัความนาเช่ือถอืท่ีไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากบั
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 (7)  หนวยลงทุนของกองทนุรวมทีร่ฐัวสิาหกจิจดัตัง้ขึน้โดยความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรี
และอยูในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
 การนําเงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ (7) รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของสหกรณ และตอง
ผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดําเนินการได
 วันสิ้นปบัญชีสหกรณ มีทุนสํารอง จํานวน 385 ลานบาท รวมกับวงเงินจากการจัดสรร               
ป 2563 จํานวน 18 ลานบาท รวมเปนเงิน 403 ลานบาท
 คณะกรรมการดําเนินการ จึงเสนอท่ีประชุมใหญพิจารณาอนุมัติวงเงินท่ีจะสามารถนําไป
ฝากหรือลงทุนตามประกาศฯ ไวจํานวนไมเกิน 403 ลานบาท
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



87

สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จํากัด
รายงานกิจการประจําป� 2563

        มติที่ประชุม................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................



88

สหกรณ�ออมทรัพย�กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย� จํากัด
รายงานกิจการประจําป� 2563

ระเบียบวาระท่ี 10
เรื่อง  พิจารณาเลือกตัง้ผู�ตรวจสอบกจิการ  และกําหนดค�าตอบแทนประจําป�  2564

 ตามขอบงัคบัสหกรณออมทรพัยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย จาํกดั
ขอ 78 กําหนดใหที่ประชุมใหญทําการเลือกสมาชิก หรือบุคคลภายนอกท่ีมีคุณวุฒิ ความรู               
ความสามารถในดานธุรกิจการเงินการบัญชี เปนผู ตรวจสอบกิจการของสหกรณประจําป                          
จํานวนไมเกิน 5 คน หรือหนึ่งนิติบุคคล และขอบังคับสหกรณฯ ขอ 79 ผูตรวจสอบกิจการ               
อยูในตําแหนงไดมีกําหนดเวลาหน่ึงปทางบัญชีสหกรณ ถาเม่ือครบกําหนดเวลาแลวยังไมมี            
การเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการคนใหม ก็ใหผูตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน 
สําหรับป 2564 นี้ มีผูสมัครเปนผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2564 จํานวน  2  ราย  ดังนี้
 1. นายกําพล  สิทธิพันธ  เสนอคาธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการเดือนละ 16,000.- บาท  
 2. นางวันทพิย  ทศิายุกตะนันท   เสนอคาธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการเดือนละ 17,000.- บาท  
 โดยในป 2563 ที่ผานมา นายกําพล สิทธิพันธ ผู ตรวจสอบกิจการ ไดดําเนินการ                      
ตามภารกิจที่เสนอ จนเกิดผลดีแกสหกรณฯ ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการฯ ไดพิจารณา           
ขอมูลที่ผูตรวจสอบเสนอการตรวจสอบกิจการ จึงเห็นสมควรนําเสนอชื่อ นายกําพล สิทธิพันธ    
เปนผูตรวจสอบกจิการสหกรณฯ ประจาํป 2564 โดยใหไดรบัคาตอบแทนเดอืนละ 16,000.-  บาท  
และให  นางวันทิพย  ทิศายุกตะนันท  เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ สํารอง  
   จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
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ระเบียบวาระท่ี 11
             เรื่อง  พิจารณาคัดเลือกผู�สอบบัญชีภาคเอกชนเป�นผู�สอบบัญชี  และกําหนดค�าธรรมเนียม 

การสอบบัญชี  ประจําป�  2564

 กรมตรวจบัญชสีหกรณ โดยนายทะเบยีนสหกรณ ไดแจงใหสหกรณขนาดใหญ และการเงินมัน่คง  
ทีม่ทีนุดาํเนนิงานตัง้แต  50  ลานบาทข้ึนไป  สามารถใหผูสอบบัญชเีอกชน หรอืผูชาํนาญงานตรวจบัญชี
สหกรณทีข่ึน้ทะเบียนเปนผูสอบบัญชีสหกรณเขาดําเนนิการตรวจบญัชีแทนได  โดยใหสหกรณสรรผูสอบ
บญัชภีาคเอกชนไมนอยกวา 2 ราย ขึน้ไป และนาํขอมลูการเสนอบริการของผูสอบบัญช ี เสนอตอ                        
ทีป่ระชมุใหญเพือ่พจิารณาคดัเลอืก
 ซึง่ในป  2564  มผีูเสนอใหบรกิารสอบบัญชจีาํนวน  2  ราย  คอื
 1.  บรษิทั ธนสาร การบญัช ีจาํกดั ขอเสนอผูสอบบญัชใีนสงักดัสาํนกังานสอบบัญช ีดงันี้
  -  ผูสอบบญัชหีลกั  นางจารณุ ี ศภุกาญจน  เลขทะเบียนผูสอบบญัชรีบัอนญุาต 4424  
             -  ผูสอบบญัชสีาํรอง  นายรตันะชยั  ดาํเนนิสวสัดิ ์ เลขทะเบยีนผูสอบบญัชรีบั อนญุาต 4897 
โดยคดิคาธรรมเนียมการตรวจสอบ เปนเงนิ 90,000.- บาท  (เกาหมืน่บาทถวน)
 การเสนอใหบรกิาร คณะกรรมการดาํเนนิการ ฯ ไดพจิารณาเหน็วาในป 2563 บริษทั ธนสาร 
การบัญช ีจาํกดั โดย นางจารุณ ีศภุกาญจน ผูสอบบญัชรีบัอนุญาต และไดทาํการตรวจบัญชทีกุประเภท
อยางละเอียดครบถวนถูกตองตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดพรอมทั้งมีความชํานาญ                      
ในระบบงาน เปนผูมคีวามเหมาะสม จงึเห็นสมควรคัดเลอืก บริษทั ธนสาร การบัญช ีจาํกดั โดย                     
นางจารณุ ีศภุกาญจน เปนผูสอบบญัช ีประจาํป 2564 โดยคดิคาธรรมเนยีมการสอบบญัช ี 1 ป                         
ทางบญัช ีเปนเงนิ  90,000.-  บาท
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ระเบียบวาระท่ี 12
เรื่อง  เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ  ประจําป�  2564

 12.1 การเลือกประธานคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2564
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 12.2 การเลือกคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2564
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ระเบียบวาระท่ี 13
เรื่อง  อื่น ๆ

 13.1 เรื่อง  การมอบทุนสงเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจําป 2563
 คณะกรรมการดําเนินการฯ ไดมีมติมอบทุนสงเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิกประจําป           
2563 สาํหรับสมาชิกผูยืน่ขอรับทุนใหแกบตุรท่ีกาํลงัศกึษาช้ันมธัยมศึกษาเทอมตนทีผ่านหลักเกณฑ
ตามประกาศของสหกรณฯ จํานวน 68 ทุน ๆ ละ 2,500.- บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น                     
170,000.- บาท 
 13.2  เรื่อง  เงินรางวัลสมนาคุณสมาชิกสหกรณฯ และเงินรางวัลพิเศษสําหรับผูเขารวม
   ประชุมใหญสามัญประจําป 2563
 คณะกรรมการดาํเนินการฯ  ไดกาํหนดรางวลัสมนาคณุแกสมาชกิผูเขารวมประชมุใหญสามญั
ประจําป 2563  ดังนี้
 - รางวัลละ  3,000.-  บาท   จํานวน    2 รางวัล  เปนเงิน      6,000.-   บาท
 -  รางวัลละ  2,000.-  บาท   จํานวน    2  รางวัล เปนเงิน      4,000.-   บาท  
 -  รางวัลละ  1,000.-  บาท   จํานวน  15  รางวัล  เปนเงิน    15,000.-   บาท
 และเงินรางวัลใหกับสมาชิกทั้งหมด เปนรางวัลเงินสด รางวัล ๆ ละ 3,000.- บาท                           
2 รางวัล รางวัล ๆ ละ 2,000.- บาท 10 รางวัล และรางวัล ๆ ละ 1,000.- บาท 14 รางวัล            
รวมเปนเงิน  40,000.- บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 65,000.- บาท    
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ภาพกิจกรรม
ประชุมสามัญประจําป� 2563ุ
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ภาพกิจกรรม
ประชุมสามัญประจําป� 2563ุ
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ภาพกิจกรรม
การจัดการประชุม ประจําป� 2563ุุุ
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กิจกรรมระหว�างป� 2563
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สวสัดกิารเสริมคุ้มครองอุบัตเิหตุ  
สําหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพฒันาสังคมและความมันคงของมนุษย์ 

- แถมความคุม้ครองบุตรใหฟ้รี  3 คน (ในกรณีทาํร่วมกบัคู่สมรส ) 

- สามารถเลือกความคุม้ครองใหบิ้ดามารดาได ้

- คุม้ครองอุบติัเหตุทวัโลกตลอด  24  ชวัโมง 

- ทุพพลภาพถาวรจ่าย 2 เท่า 

- อบ.2 คุม้ครองอวยัวะ 19 ขอ้ 

- ค่าชดเชยรายได ้ ขณะรักษาตวัในโรงพยาบาลวนัละ  700  บาท 

 - มีบตัรสิทธิพิเศษเขา้รับการรักษาโรงพยาบาลเอกชนกวา่ 200  โรงพยาบาลทวัประเทศ
โดยไม่ตอ้งสาํรองเงินจ่ายและสามารถรักษาในคลินิกได(้ตอ้งสาํรองจ่ายไปก่อน) 

 

หมายเหตุ : ผูเ้อาประกนัตอ้งมีอายรุะหวา่ง  18-65 ปีบริบูรณ์/คู่สมรสตอ้งมีอายรุะหวา่ง 18-65ปีบริบูรณ์/บิดาและมารดาตอ้ง
มีอายจุาํกดัไม่เกิน 72 ปีบริบูรณ์ และบุตรตอ้งมีอายรุะหวา่ง 1-19 ปีบริบูรณ์  สามารถขยายไดถึ้ง 23 ปีบริบูรณ์ (ในกรณีเป็นนกัศึกษา
แบบเตม็เวลา) 

แผนความคุ้มครอง เบยีประกนัภัยต่อเดือน 
ทุน 200,000 ทุน 300,000 ทุน 500,000 

แผน 1 เฉพาะสมาชิก 90 120 180 
แผน 2  สมาชิก และคู่สมรส 
            (ฟรีบุตร  3  คน) 180 240 360 

แผน 3 สมาชิก และบิดา+มารดา 170 230 350 
แผน 4  สมาชิก คู่สมรส  บุตร 
            และบิดา+มารดา 260 350 530 

ผลประโยชน์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวนั  
เมือเขา้รับการรักษาพยาบาลในฐานะผูป่้วยใน  กรุณีเกิด
อุบติัเหตุ  ค่าชดเชย  700 บาท/วนั 

    เฉพาะสมาชิก 50 บาท/เดือน 

    สมาชิกและคู่สมรส  100 บาท/เดือน 

สําหรับสมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจํากัด
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หมายเหต ุ: สมาชิกท่านใดสนใจสมคัร สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดที้เวบ็ไซตส์หกรณ์ www.coopmsds.com 

                  ผูส้มคัรตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ  

                  การสมคัรใหส่้งใบสมคัรที สหกรณ์ฯหรือผูป้ระสานงานโครงการของท่าน ผูป้ระสานงานโครงการ คุณสมชาย 
ประทุมสุวรรณ  เบอร์โทร  081-651-5209 , 02-649-1049 

ความคุ้มครอง สมาชิก คู่สมรส บุตร/คน บิดา มารดา/คน 
เสียชีวติจากอุบติัเหตุและสูญเสียอวยัวะ 200,000 200,000 50,000 100,000 
ทุพพลภาพถาวร 400,000 400,000 100,000 200,000 
ถูกฆาตกรรม ลอบทาํร้าย 200,000 200,000 50,000 100,000 
อุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต์ 200,000 200,000 50,000 100,000 
ค่ารักษาพยาบาล 20,000 20,000 5,000 10,000 

ความคุ้มครอง สมาชิก คู่สมรส บุตร/คน บิดา มารดา/คน 
เสียชีวติจากอุบติัเหตุและสูญเสียอวยัวะ 300,000 300,000 75,000 150,000 
ทุพพลภาพถาวร 600,000 600,000 150,000 300,000 
ถูกฆาตกรรม ลอบทาํร้าย 300,000 300,000 75,000 150,000 
อุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต์ 300,000 300,000 75,000 150,000 
ค่ารักษาพยาบาล 30,000 30,000 7.500 15,000 

เสียชีวติจากอุบติัเหตุและสูญเสียอวยัวะ 500,000 500,000 125,000 250,000 
ทุพพลภาพถาวร 1,000,000 1,000,000 250,000 500,000 
ถูกฆาตกรรม ลอบทาํร้าย 500,000 500,000 125,000 250,000 
อุบติัเหตุจากรถจกัรยานยนต์ 500,000 500,000 125,000 250,000 
ค่ารักษาพยาบาล 50,000 50,000 12.500 25,000 

ทุนประกนั 300,000 บาท 

ทุนประกนั 200,000 บาท 

ทุนประกนั 500,000 บาท 

ตารางความคุ้มครองแผนประกนัอบัุติเหตุสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย์
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