
สิทธิประโยชน์ของสมาชกิ 
 

ประเภท คุณสมบัติ สิทธิได้รับ 
สวัสดิการสมาชกิ กรณีถึงแก่กรรม 
(ยื่นเรื่องภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ถึงแก่กรรม) 

เป็นสมาชิก   ตั้งแต่   1 - 5  ปี 
เป็นสมาชิก เกินกว่า  5 – 10 ปี 
เป็นสมาชิก เกินกว่า 10 – 15 ปี 
เป็นสมาชิก เกินกว่า 15 – 20 ปี 
เป็นสมาชิก เกินกว่า 20 ปีขึ้นไป 
บิดามารดาของสมาชิกถึงแก่กรรม 
คู่สมรสของสมาชิกซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกถึงแก่กรรม  
บุตรชอบด้วยกฎหมายที่มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์
ของสมาชิกถึงแก่กรรม (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) 

     50,000  บาท 
     75,000  บาท 
    100,000  บาท 

                    125,000  บาท 
                    150,000  บาท 

       5,000  บาท 
       5,000  บาท 
       5,000  บาท 

กรณีสมาชิกสมัครใหม่หลังจากเกษียณ 
หรือลาออกจากราชการ ถึงแก่กรรม 
(ยื่นเรื่องภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ถึงแก่กรรม) 

ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ าที่เกษียณหรือ 
ลาออกก่อนเกษียณฯ แล้วสมัครเป็นสมาชิก 
ตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ (วันที่ 1 ตุลาคม 2558)
และเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

       5,000 บาท 

ทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือสงเคราะห์สมาชกิ
ประสบภัย (ยื่นเรื่องภายใน 120 วัน นับแต่วันที่
ประสบภัย /เสยีชีวิต /รับทราบการเสยีชีวิต) 

กรณีสมาชิกเสียชีวิตอันเกิดจากสาธารณภัยหรือ 
อัคคภีัยและภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในการป้องกันและปราบปรามผู้กระท าผิดกฎหมาย 

(คณะกรรมการพิจารณาเป็นรายๆ ไป) 

ทุนการศึกษาบุตร 
(พิจารณาปลีะ 1 ครั้ง) 

บุตรสมาชิกยื่นขอรับการพิจารณาได้ไม่เกิน 1 ทุน อนุบาล-ประถมศึกษา      ทุนละ 2,000 บาท 
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ 2,500 บาท 
อนุปริญญา-ปริญญาตร ี   ทุนละ 3,000 บาท 

กองทุนเกษียณอายุราชการ 
1. กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการ 
(ย่ืนเรื่องภายใน 1 ปี นับแต่วันที่เกษียณอายุราชการ) 

 
เป็นสมาชิก    ตั้งแต่   5 - 10   ปี 
เป็นสมาชิก เกินกว่า  10 – 15  ปี 
เป็นสมาชิก เกินกว่า  15 – 20  ปี 
เป็นสมาชิก เกินกว่า  20 – 25  ปี 
เป็นสมาชิก เกินกว่า  25 – 30  ปี 
เป็นสมาชิก เกินกว่า  30  ปีขึ้นไป 

 
      3,000  บาท 
     10,000  บาท 
     20,000  บาท 
     30,000  บาท 
     40,000  บาท 
     50,000  บาท 

2. กรณีสมาชิกลาออกจากราชการ 
(ย่ืนเรื่องภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ลาออกจากราชการ) 

เป็นสมาชิก    ตั้งแต่  10 – 15  ปี   
เป็นสมาชิก เกินกว่า  15 – 20  ปี 
เป็นสมาชิก เกินกว่า  20 – 25  ปี 
เป็นสมาชิก เกินกว่า  25 – 30  ปี 
เป็นสมาชิก เกินกว่า  30  ปีขึ้นไป 

      7,500  บาท 
     15,000  บาท 
     22,500  บาท 
     30,000  บาท 
     37,500  บาท 

เงินสวัสดิการต่างๆ 
(ยื่นเรื่องภายใน 120 วัน) 

การศึกษา / การศาสนา 
การสมรส / การรบัขวัญบุตร 
การเป็นคนโสด 

      1,000  บาท 
      1,000  บาท 
      2,000  บาท 

กองทุนช่วยเหลือผู้ค ้าประกันฯ กรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม 
พ.ศ. 2561  
เงินกู้ ไม่เกิน 1,000,000 
เงินกู้ ตั้งแต ่ 1,000,001 – 1,500,000 
เงินกู้ ตั้งแต ่ 1,500,001 – 2,000,000 
เงินกู้ ตั้งแต ่ 2,000,001 – 2,500,000 
เงินกู้ ตั้งแต ่ 2,500,001 – 3,000,000 

จ้านวนเงินที่ต้องช้าระเข้ากองทุน 
 

1,000 
2,000 
3,000 
4,000 
5,000 

วงเงินท่ีจะได้รับความช่วยเหลือ 
 

   100,000  บาท 
   200,000  บาท 
   300,000  บาท 
   400,000  บาท 
   500,000  บาท 

 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกันกรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม เมื่อผู้กู้เงินกู้สามัญถึงแก่กรรม สหกรณ์ด าเนินการหักเงินค่าหุ้น ,เงินปันผลและเงิน
เฉลี่ยคืน ,เงินฝาก (ถ้ามี) ,เงินกองทุนสาธารณประโยชน์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ,เงินบ าเหน็จตกทอดและเงินอื่นๆ ที่สหกรณ์ฯ พึงจ่ายให้แ ก่สมาชิก (ถ้ามี) 
ตามล าดับแล้ว มีหนี้คงเหลือซึ่งผู้ค้ าประกันต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ าประกัน ให้น าเงินกองทุนตามวงเงินที่จะได้รับความช่วยเหลือไปช าระหน้ี หากยังมีหนี้
ค้างช าระเกินกว่าวงเงินท่ีได้รับการช่วยเหลือไปแล้วนั้น ผู้ค้ าประกันต้องรับผิดชอบในส่วนท่ีเกินดังกล่าว 

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก





สารประธานกรรมการ
 

สารประธานกรรมการ 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด ได้ด าเนินการมาครบรอบ 54 ปี ของการด าเนินงาน 
โดยจดทะเบียนตั้งเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ด าเนินงานในรูปแบบสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคาร
พาณิชย์ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2508 ตลอดระยะเวลา 54 ปี การด าเนินงานของสหกรณ์ฯ ได้ขยายตัว        
เพ่ิมมากขึ้น ในปีบัญชี 2561 มีสินทรัพย์รวม 10,567.58 ล้านบาท  จากการด าเนินงานที่มีแหล่งเงินทุน       
มาจากเงินรับฝากและการถือหุ้นของสมาชิก โดยมีรายได้จากการปล่อยเงินให้กู้แก่สมาชิกเป็นส่วนใหญ่       
ได้ขยายการด าเนินงานและมีธุรกรรมทางการเงินเพ่ิมมากขึ้น ทั้งในด้านแหล่งเงินทุนในรูปแบบการรับฝากเงิน
จากสหกรณ์ อ่ืน การเปิดรูปแบบเงินฝากส าหรับสมาชิกที่ เกษียณอายุราชการ แล้ วน า ไป ลงทุน                 
เพ่ือหาผลตอบแทนที่เพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากรายได้ดอกเบี้ยจากเงินกู้ของสมาชิก โดยการน าไปลงทุนในสถาบัน
การเงิน พันธบัตรรัฐบาล  การฝากเงินและให้สหกรณ์อ่ืนกู้ การขยายช่องทางการด าเนินการดังกล่าวนี้      
น ามาซึ่งโอกาสของผลตอบแทนที่เพ่ิมขึ้นของรายได้อ่ืน ๆ ถึง 28.23% จ านวนเงิน 152.38 ล้านบาท         
ตามรายงานกิจการประจ าปี 2561  

 การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ในภาวะที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง    
ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ ความผันผวนและความท้าทายทางการเงิน ตลอดจนการควบคุมจากภาครัฐ   
จึงต้องเป็นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง รวมถึงมีการตรวจสอบ และการก ากับดูแลที่เข้มแข็งเพ่ือรักษาไว้ซึ่ง
ความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรือง และชื่อเสียง 

 ในโอกาสน้ีผมขอขอบคุณคณะกรรมการและบุคลากรทุกท่าน ที่ได้ช่วยสร้างความเติบโตให้แก่องค์กร
ตลอดมา และขอส่งความปรารถนาดีและอ านวยพรแก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ทุกท่าน มีแต่ความสุข 
ความเจริญ และร่วมสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ  สมดั่งวิสัยทัศน์ “เป็นสหกรณ์แบบอย่าง    
ที่มั่นคง บริหารโปร่งใส ใส่ใจบริการ” ตลอดไป 

 

 
(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด 

(นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด
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ที่ มท 0203(ส)/ว 6181  สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด
 ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

          1  พฤศจิกายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด ทุกท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561
  2. ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง ก�าหนด วัน เวลา หน่วยสรรหา และที่สรรหากรรมการด�าเนินการฯ

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561 ในวันพฤหัสบด ี
ท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อทราบ และพิจารณา 
เร่ืองตามระเบียบวาระ ดังนี้

 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2560
    และการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ�าปี 2561
 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อทราบ
    3.1 รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2561
    3.2 รับทราบเรื่องสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ ระหว่างปี 2561
    3.3 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2561
    3.4 รับทราบงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี 2562
 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อพิจารณา
    4.1 การพิจารณางบดุล งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจ�าปี 2561
    4.2 การพิจารณาจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2561
    4.3 การพิจารณาก�าหนดวงเงิน ซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืม ประจ�าปี 2562  
    4.4 การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2562
    4.5 การคัดเลือกและก�าหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2562
    4.6 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจ�าปี 2562

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญสมาชิกร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด
โทรศัพท์ 02 6221451-4
สื่อสาร สป. 50650-3



คณะกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด ประจ�าปี 2561

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ประธานกรรมการ

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
รองประธานกรรมการ

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
รองประธานกรรมการ



คณะกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด ประจ�าปี 2561

กรรมการผู้แทนส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายทองสิน สัตยาพันธุ์

นางสาวพรเพ็ญ โตประเสริฐ

นางสาวเมตตา ธารีรัชต์

นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน

นายบัณฑิต พรหมทอง

นางชูศรี พุทโธ



คณะกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด ประจ�าปี 2561

นายไพโรจน์ โสมเพชร นายปรีชา เครือจันทร์

นายสายัณ หมื่นพันธ์

กรรมการผู้แทนกรมราชทัณฑ์

นายสยาม เวโรจน์บรรจง นางกรรณิกา เกิดศิริวัฒโน

นายอลงกรณ อรุณโชติ

กรรมการผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง



เจ้าหน้าที่ผู้สอบบัญชี

นางสาวสุขนิจ ปัญญางาม

นางสาวรักดี ธัญญนิติประเสริฐ

ผู้ตรวจสอบกิจการ



นายถวิล เพ็ชรฤทธิ์
ผู ้จัดการ

นายกฤษฎิ์ สาริกา
รองผู้จัดการ

เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด

ประจ�ำป ี 2561



เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

    นางจิระนันท์ อนันตรัตนชัย

นางสาวนิตยา ยอดฉัตร (หัวหน้าฝ่าย)

    นางสาวฐายินี ธาราฉัตร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด

ประจ�ำป ี 2561



    นางสาวอุมาพรรณ ทรงวิวัฒน์

นางสาววรลักษณ์ อารีรักษ์
 นางสาวมัทนา สุระประสิทธิ์ (หัวหน้าฝ่าย)

นางสาวนันทนา มิ่งมงคลชัย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด

ประจ�ำป ี 2561

เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน



เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน

      นายพินิจ ช่อจันทร์ผลิ

นางสาวชุติพร มณีโชติ
นายพิพัฒน์ อักษรชู (หัวหน้าฝ่าย)

นางสาวยุพา แก้วประเสริฐ

นายวรพงศ์ ธนพาณิชย์วัฒนา

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด

ประจ�ำป ี 2561



      นายสุรเชษฐ์ ลิมป์สถาพร

นางสาวปิยะนุช สนธิเพชร
นางสาวนงลักษณ์ ลดาลลิตสกุล (หัวหน้าฝ่าย)

นางสาววาสินี ลีละตานนท์

นางราศรี อินทรสุข

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด

ประจ�ำป ี 2561

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ



      นางสาวพรพรรณ ครุฑค�า

นางศศิธร สายประยงค์
นายพสิษฐ์ จงแสง (หัวหน้าฝ่าย)

นางสาวศรีประภา พุ ่มหนูด�า

นางสาวปรารถนา กล�่าสกุล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอ�านวยการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด

ประจ�ำป ี 2561

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี



    นายโยฤทธิ์ แก้วโกมล

นางเยาวลักษณ์ เทศทอง (หัวหน้าฝ่าย)

    นางสาววัชราภรณ์ เซียงหลิว

เจ้าหน้าที่ฝ่ายอ�านวยการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด

ประจ�ำป ี 2561



      นางสาววันวิสา ทองสงค์

ว่าที่ ร.ต.หญิง นุ ่มละไม พิมพ์ค�า
นายพีรพัชร์ สัตยาพันธุ ์

นางสาวอุมาพร สุวรรณบุบผา

นางสาวสุกัญญา ตรีกุล

ลูกจ้างชั่วคราว
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด

ประจ�ำป ี 2561



ลูกจ้างชั่วคราว
 

สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 : 10,657.58 ล้านบาท 

 
                                               ล้านบาท    ร้อยละ 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

หนีส้ินและทุนของสหกรณ์ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 : 10,657.58 ล้านบาท 

 
 

                                                ล้านบาท    ร้อยละ 
 

 

 
  
 
 

159.34 
2,927.56 

612.88 
6,137.51 

799.13 
3.76 
0.38 

17.02 
รวมสินทรัพย์ 10,657.58 

1.49 
27.47 
5.75 

57.59 
7.50 
0.03 
0.01 

100.00 

5,939.09 

10.73 

3,260.92 

438.37 

289.15 
0.20 

รวมหนีส้ินและทุนของสหกรณ์ 10,657.58 

55.73 

0.18 

30.60 

4.11 

2.70 
0.01 

100.00 

0.16 

18.99 

6.57 700.13 

 0.10 



 

รายได้ 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 : 540.10 ล้านบาท 

 
 

                                               ล้านบาท    ร้อยละ 
 

 
 

 
 

ค่าใช้จ่ายและก าไรสุทธิ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 : 540.10 ล้านบาท 

 
 
 

                                              ล้านบาท    ร้อยละ 
 

 

 
  

385.28 
2.18 

152.64 
รวมรายได้ 540.10 

71.33 
0.40 
28.26 
100.00 

23.87 
195.76 

14.23 

รวมค่าใช้จ่ายและก าไรสุทธิ 540.10 

4.42 

53.39 

36.25 

2.63 

100.00 
289.14 

3.31 17.10 
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รายชื่อคณะกรรมการด�าเนินการ

ประจ�าปี 2561 ชุดที่ 54

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด

 
รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการ  

ประจ าปี 2561  ชุดท่ี 54 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด 

 
1. นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ ประธานกรรมการ   

2. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองประธานกรรมการ  

3. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองประธานกรรมการ  

4. นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน กรรมการผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย/เหรัญญิก  
5. นางสาวพรเพ็ญ โตประเสริฐ กรรมการผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย/เลขานุการ 

6. นางชูศรี พุทโธ กรรมการผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

7. นายทองสิน สัตยาพันธุ์ กรรมการผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

8. นางสาวเมตตา ธารีรัชต์ กรรมการผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

9. นายบัณฑิต พรหมทอง กรรมการผู้แทนส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  

10.นายสายัณ หมื่นพันธ์ กรรมการผู้แทนกรมราชทัณฑ์  
11.นายไพโรจน ์ โสมเพชร กรรมการผู้แทนกรมราชทัณฑ์   

12.นายปรีชา เครือจันทร์ กรรมการผู้แทนกรมราชทัณฑ์   

13.นายสยาม เวโรจน์บรรจง กรรมการผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง  

14.นางกรรณิกา เกิดศิริวัฒโน กรรมการผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง  

15.นายอลงกรณ อรุณโชติ กรรมการผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง  

 

  ผู้สอบบัญช ี น.ส. สุขนิจ  ปัญญางาม 
  ผู้ตรวจสอบกิจการ น.ส. รักดี   ธัญญนิติประเสริฐ 
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คณะกรรมการชุดต่างๆ

 

คณะกรรมการชุดต่างๆ 
 

คณะกรรมการนโยบายและแผน     ประกอบด้วย 

 1. นายเสนีย ์ ส้มเขียวหวาน ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวพรเพญ็ โตประเสริฐ กรรมการ/เลขานุการ 

 3. นางชูศรี พุทโธ กรรมการ 

 4. นายปรีชา เครือจนัทร์ กรรมการ 
 5. นายสายณั หม่ืนพนัธ์ กรรมการ 

 6. นายอลงกรณ อรุณโชติ กรรมการ 

คณะกรรมการเงนิกู้      ประกอบด้วย 

 1. นายเสนีย ์ ส้มเขียวหวาน ประธานกรรมการ 

 2. นายบณัฑิต พรหมทอง กรรมการ/เลขานุการ 

 3. นางสาวพรเพญ็ โตประเสริฐ กรรมการ 

 4. นางกรรณิกา เกิดศิริวฒัโน กรรมการ 

 5. นายอลงกรณ อรุณโชติ กรรมการ 

 6. นางปรีชา เครือจนัทร์ กรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาประชาสัมพนัธ์และสวสัดกิาร      ประกอบด้วย 

 1. นายไพโรจน์ โสมเพชร ประธานกรรมการ 

 2. นายสายณั หม่ืนพนัธ์ กรรมการ/เลขานุการ 

 3. นายทองสิน สัตยาพนัธ์ุ กรรมการ 

 4. นางสาวเมตตา ธารีรัชต ์ กรรมการ 

 5. นายสยาม เวโรจน์บรรจง กรรมการ 

 6. นางกรรณิกา เกิดศิริวฒัโน กรรมการ 

คณะกรรมการข้อบังคบัและเร่งรัดหนีสิ้น      ประกอบด้วย 

 1. นายทองสิน สัตยาพนัธ์ุ ประธานกรรมการ 

 2. นายบณัฑิต พรหมทอง กรรมการ/เลขานุการ 

 3. นางชูศรี พุทโธ กรรมการ 

 4. นางสาวเมตตา ธารีรัชต ์ กรรมการ 

 5. นายไพโรจน์ โสมเพชร กรรมการ 

 6. นายสยาม เวโรจน์บรรจง กรรมการ 
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รายชื่อคณะกรรมการด �าเนินการ
อ�านาจหน้าที่ที่ประชุมใหญ่

อ�านาจหน้าที่คณะกรรมการด�าเนินการ

	 ที่ประชุมใหญ่มีอำ�น�จหน้�ที่พิจ�รณ�วินิจฉัยเรื่องท้ังปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับก�รดำ�เนินกิจก�ร 
ของสหกรณ์	ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
	 1.	 รับทร�บเร่ืองก�รรับสม�ชิกเข้�ใหม่	 สม�ชิกออกจ�กสหกรณ์	 และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ 
ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้�เป็นสม�ชิก	และสม�ชิกที่ถูกให้ออกจ�กสหกรณ์
	 2.	 พิจ�รณ�เลือกตั้งและถอดถอนกรรมก�รดำ�เนินก�รและผู้ตรวจสอบกิจก�รของสหกรณ์
	 3.	 พิจ�รณ�อนุมัติงบดุล	และจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีของสหกรณ์
	 4.	 รับทร�บร�ยง�นประจำ�ปีแสดงผลก�รดำ�เนินง�นของสหกรณ์	 ของคณะกรรมก�ร 
ดำ�เนินก�รและของผู้ตรวจสอบกิจก�ร
	 5.	 พิจ�รณ�กำ�หนดบำ�เหน็จค่�ตอบแทนก�รปฏิบัติง�นของกรรมก�รดำ�เนินก�รหรือ 
กรรมก�รอื่นๆ	และผู้ตรวจสอบกิจก�ร
	 6.	 พิจ�รณ�กำ�หนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อ�จกู้ยืมหรือก�รค้ำ�ประกัน
	 7.	 รับทร�บแผนง�นและงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปีของสหกรณ์
	 8.	 พิจ�รณ�ก�รแยกสหกรณ์
	 9.	 พิจ�รณ�แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
	 10.	 รับทร�บเรื่องก�รดำ�เนินง�นของสันนิบ�ตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	และชุมนุมสหกรณ์ 
ที่สหกรณ์นี้เป็นสม�ชิกอยู่	
	 11.	 พิเคร�ะห์และปฏิบัติต�มบันทึกหรือหนังสือของน�ยทะเบียนสหกรณ์	 รองน�ยทะเบียน 
สหกรณ์	ผู้ตรวจก�รสหกรณ์	 ผู้สอบบัญชีหรือพนักง�นเจ้�หน้�ที่	 ซึ่งน�ยทะเบียนสหกรณ์มอบหม�ย
	 12.	 กำ�หนดรปูก�รซึง่สหกรณค์ดิจะทำ�เปน็เครือ่งเกือ้หนนุบรรด�สม�ชกิต�มวตัถปุระสงคข์อง 
สหกรณ์	

	 คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รมีอำ�น�จหน้�ที่ดำ�เนินกิจก�รทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไป 
ต�มกฎหม�ย	 ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 มติ	 และคำ�สั่งของสหกรณ์	 กับทั้งในท�งอันจะทำ�ให้เกิด 
คว�มจำ�เริญแก่สหกรณ์	ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
	 1.	 พิจ�รณ�ในเรื่องก�รรับสม�ชิกและสม�ชิกออกจ�กสหกรณ์	 ตลอดจนดูแลให้สม�ชิก 
ปฏิบัติก�รต่�งๆ	ต�มกฎหม�ย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	มติ	และคำ�สั่งของสหกรณ์
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	 2.	 พิจ�รณ�ในเรื่องก�รรับฝ�กเงิน	 ก�รกู้ยืมเงิน	 ก�รให้เงินกู้	 และก�รฝ�กหรือลงทุน 
เงินของสหกรณ์
	 3.	 กำ�หนดและดำ�เนินก�รเก่ียวกับก�รประชุมใหญ่	 และเสนองบดุลกับร�ยง�นประจำ�ปี 
แสดงผลก�รดำ�เนินง�นของสหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่
	 4.	 เสนอแนะก�รจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีต่อที่ประชุมใหญ่
	 5.	 กำ�หนดค่�เบี้ยเลี้ยง	 ค่�พ�หนะ	 ค่�เช่�ที่พัก	 และค่�เบี้ยประชุมของคณะกรรมก�ร 
ดำ�เนินก�ร	กรรมก�รอื่นๆ	ที่ปรึกษ�และที่ปรึกษ�กิตติมศักดิ์
	 6.	 อนุมัติแผนง�นและงบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี
	 7.	 พิจ�รณ�ดำ�เนินก�รแต่งตั้ง	 หรือจ้�ง	 และกำ�หนดค่�ตอบแทนของผู้จัดก�ร	 ตลอดจน 
ควบคุมดูแลก�รปฏิบัติง�นของผู้จัดก�รให้เป็นก�รถูกต้อง
	 8.	 พิจ�รณ�ดำ�เนินก�รแต่งตั้ง	และกำ�หนดค่�ตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภ�ยใน
	 9.	 กำ�หนดระเบียบต่�งๆ	ของสหกรณ์
	 10.	 จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรด�ทะเบียน	 สมุดบัญชี	 เอกส�รต่�งๆ	 และบรรด� 
อุปกรณ์ดำ�เนินง�นของสหกรณ์
	 11.	 พิจ�รณ�ให้สหกรณ์สมัครเข้�เป็นสม�ชิกและออกจ�กชุมนุมสหกรณ์และองค์ก�รอื่น
	 12.	 พิจ�รณ�ดำ�เนินก�รแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมก�รอื่นหรือคณะอนุกรรมก�ร 
หรือคณะทำ�ง�นเพื่อประโยชน์ในก�รดำ�เนินกิจก�รของสหกรณ์
	 13.	 พิเคร�ะห์และปฏิบัติต�มหนังสือของน�ยทะเบียนสหกรณ์	 รองน�ยทะเบียนสหกรณ์ 
ผู้ตรวจก�รสหกรณ์	ผู้สอบบัญชี	หรือพนักง�นเจ้�หน้�ที่ซึ่งน�ยทะเบียนสหกรณ์มอบหม�ย
	 14.	 พิจ�รณ�ให้คว�มเท่ียงธรรมแก่บรรด�สม�ชิก	 เจ้�หน้�ที่สหกรณ์	 ตลอดจนสอดส่อง 
ดูแลโดยทั่วไป	เพื่อให้กิจก�รของสหกรณ์ดำ�เนินไปด้วยดี
	 15.	 พิจ�รณ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รอื่น	 ผู้ตรวจสอบกิจก�ร	 คว�มเห็นของผู้จัดก�ร 
และสม�ชิกเกี่ยวกับกิจก�รของสหกรณ์
	 16.	 เชิญสม�ชิกหรือบุคคลภ�ยนอกท่ีเห็นสมควรเป็นที่ปรึกษ�ของคณะกรรมก�ร 
ดำ�เนินก�ร	ตลอดจนกำ�หนดค่�ตอบแทนให้ต�มที่เห็นสมควร
	 17.	 ฟ้อง	 ต่อสู้	 หรือดำ�เนินคดีเกี่ยวกับกิจก�รของสหกรณ์	 หรือประนีประนอมยอมคว�ม 
หรือมอบข้อพิพ�ทให้อนุญ�โตตุล�ก�รพิจ�รณ�ชี้ข�ด
	 18.	 พิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต่�งๆ	เกี่ยวกับทรัพย์สิน	ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
	 19.	 พิจ�รณ�แต่งตั้งกรรมก�รดำ�เนินก�รเป็นผู้แทนสหกรณ์	 เพ่ือเข้�ประชุมใหญ่และ 
ออกเสียงในก�รประชุมใหญ่ของสันนิบ�ตสหกรณ์แห่งประเทศไทย	 ชุมนุมสหกรณ์	 และ 
องค์ก�รอื่น	 ซึ่งสหกรณ์นี้ เป็นสม�ชิก	 ท้ังนี้ 	 ให้เป็นไปต�มที่ข้อบังคับของสันนิบ�ตสหกรณ์ 
แห่งประเทศไทย	ชุมนุมสหกรณ์	และองค์ก�รนั้น	กำ�หนดไว้
	 20.	 พิจ�รณ�มอบหม�ยอำ�น�จหน้�ที่ ในก�รดำ� เนินง�นให้แก่ประธ�นกรรมก�ร 
รองประธ�นกรรมก�ร	เหรัญญิก	เลข�นุก�ร	ผู้จัดก�ร	และบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ต�มคว�มเหม�ะสม
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	 ให้คณะกรรมก�รนโยบ�ยและแผน	 เป็นผู้ดำ�เนินกิจก�รแทนคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร 

ต�มที่ได้รับมอบหม�ย	 และต�มกฎหม�ย	 ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 มติ	 และคำ�สั่งของสหกรณ์	 ซึ่งรวมทั้ง 

ในข้อต่อไปนี้

	 1.	 ควบคุมในเรื่องก�รรับเงิน	 ก�รจ่�ยเงิน	 ก�รสะสมเงิน	 ก�รฝ�กหรือเก็บรักษ�เงิน 

ให้เป็นไปต�มข้อบังคับ	และระเบียบของสหกรณ์

	 2.	 ควบคุมก�รจัดทำ�บัญชี	 และทะเบียนต่�งๆ	 ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและ 

เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

	 3.	 ควบคุมดูแล	 เก็บรักษ�เอกส�รหลักฐ�นต่�งๆ	 ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์	 ให้อยู่ใน 

สภ�พอันดีและปลอดภัย	และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที

	 4.	 พัฒน�ก�รบริห�รง�นสหกรณ์	โดยเฉพ�ะก�รให้บริก�รในด้�นต่�งๆ	แก่มวลสม�ชิก

	 5.	 ควบคุมดูแลก�รจัดทำ�งบดุล	 รวมทั้ งบัญชีกำ�ไรข�ดทุน	 และร�ยง�นประจำ�ปี 	 

แสดงผลก�รดำ�เนินง�นของสหกรณ์	 เสนอคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รพิจ�รณ�เพื่อเสนอต่อ 

ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ

	 6.	 ทำ�นิติกรรมต่�งๆ	 เก่ียวกับก�รดำ�เนินง�นของสหกรณ์	 ต�มที่คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร 

มอบหม�ย

	 ให้คณะกรรมก�รเงินกู้มีอำ�น�จหน้�ที่ในก�รพิจ�รณ�วินิจฉัยอนุมัติก�รให้เงินกู้แก่สม�ชิก 

ต�มกฎหม�ย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	มติ	และคำ�สั่งของสหกรณ์	รวมทั้งข้อต่อไปนี้

	 1.	 ตรวจสอบก�รใช้เงินกู้ของสม�ชิกให้เป็นไปต�มคว�มมุ่งหม�ยที่ให้เงินกู้นั้น

	 2.	 ตรวจสอบก�รควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันต�มที่กำ�หนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

และเมื่อเห็นว่�หลักประกันสำ�หรับเงินกู้ร�ยใดเกิดบกพร่อง	 ก็ต้องกำ�หนดให้ผู้กู้จัดก�รแก้ไข 

ให้คืนดีภ�ยในระยะเวล�ที่กำ�หนด

	 3.	 ดูแลและติดต�มก�รชำ�ระหนี้ของสม�ชิกผู้กู้ให้เป็นไปต�มที่กำ�หนดในสัญญ�

	 4.	 สอบสวนเบ้ืองต้นให้ได้ข้อคว�มจริง	 ในกรณีสม�ชิกผู้กู้ขอผ่อนเวล�ก�รส่งเงินงวด 

ชำ�ระหนี้เงินกู้	 	 หรือผิดนัดก�รส่งเงินงวดชำ�ระหนี้	 	 เพื่อเสนอคว�มเห็นให้คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร 

พิจ�รณ�ผ่อนผันหรือเรียกคืนเงินกู้	หรือสอบสวนลงโทษให้สม�ชิกออกจ�กสหกรณ์

	 5.	 ติดต�มตรวจสอบ	ก�รให้บริก�รด้�นเงินกู้แก่มวลสม�ชิก

อ�านาจหน้าที่คณะกรรมการด�าเนินการชุดต่างๆ

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและแผน

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้
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 ให้คณะกรรมก�รศึกษ�และประช�สัมพันธ์มีอำ�น�จและหน้�ที่ดำ�เนินก�รต�มกฎหม�ย 

ข้อบังคับ	ระเบียบ	มติ	และคำ�สั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งรวมทั้งข้อต่อไปนี้

	 1.	 ให้คว�มช่วยเหลือท�งวิช�ก�รแก่สม�ชิก	 โดยให้ก�รศึกษ�และอบรมแก่สม�ชิก	 และ 

ผู้ที่สนใจให้ทร�บถึงเจตน�รมณ์	หลักวิธีก�ร	และก�รบริห�รง�นของสหกรณ์

	 2.	 ประช�สัมพันธ์และเผยแพร่ข่�วส�ร	 คว�มรู้เกี่ยวกับลักษณะ	 ประโยชน์	 รวมทั้งผลง�น 

ของสหกรณ์ให้สม�ชิกและบุคคลภ�ยนอกรับทร�บ

	 3.	 ดำ�เนินก�รในก�รห�ผู้สมัครเข้�เป็นสม�ชิก

	 4.	 ให้ก�รศึกษ�อบรมและเผยแพร่แก่สม�ชิกถึงวิธีก�รออมทรัพย์	 และก�รใช้จ่�ยเงิน 

อย่�งรอบคอบ	ตลอดจนวิช�ก�รต่�งๆ	อันจะเป็นประโยชน์ต่อก�รประกอบอ�ชีพ

	 5.	 ศึกษ�และติดต�มข่�วคว�มเคลื่อนไหวด้�นก�รดำ�เนินง�นของสหกรณ์อื่นท้ังในและ 

นอกประเทศ	 เพ่ือนำ�ตัวอย่�งท่ีดีม�เสนอคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รพิจ�รณ�นำ�ม�บริก�รแก่สม�ชิก 

ต�มคว�มเหม�ะสม

	 6.	 ปฏิบัติต�มข้อ	12	ของระเบียบสหกรณ์ฯ	ว่�ด้วยกองทุนสวัสดิก�ร	พ.ศ. 2537

	 7.	 พิจ�รณ�เสนอนโยบ�ยและแนวท�งก�รใช้ทุนส�ธ�รณประโยชน์

	 8.	 พิจ�รณ�กลั่นกรองง�นเกี่ยวกับก�รใช้ทุนส�ธ�รณประโยชน์

	 1.	 ศึกษ�	 ค้นคว้�	 กฎหม�ย	 ข้อบังคับและระเบียบต่�งๆ	 ที่เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ	 แล้วเสนอ 

ให้มีก�รปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันและเป็นประโยชน์แก่สม�ชิกสหกรณ์

	 2.	 พิจ�รณ�ยกร่�ง	 ข้อบังคับ	 ระเบียบ	 และข้อกำ�หนดเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นสหกรณ์ฯ 

ต�มที่คณะกรรมก�ร	คณะอนุกรรมก�รมอบหม�ย

	 3.	 ดูแลก�รชำ�ระหนี้ของสม�ชิกผู้กู้ให้เป็นไปต�มที่กำ�หนดในสัญญ�

	 4.	 ติดต�มหนี้ค้�งชำ�ระของสม�ชิก

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

อ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้อบังคับ และเร่งรัดหนี้สิน
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	 1.	 เป็นประธ�นในที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รและควบคุม 

ก�รประชุมดังกล่�วให้เป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อย

	 2.	 ควบคุมดูแลก�รดำ�เนินง�นทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยคว�มเรียบร้อยและ 

อยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

	 3.	 ลงล�ยมือชื่อในเอกส�รต่�งๆ	ในน�มสหกรณ์ต�มที่กำ�หนดไว้ในข้อบังคับนี้

	 4.	 ดำ�เนินก�รอ่ืนๆ	 ต�มท่ีคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รมอบหม�ยให้ภ�ยใต้กฎหม�ย	ข้อบังคับ 

ระเบียบ	มติ	และคำ�สั่งของสหกรณ์

	 1.	 ปฏิบัติก�รในอำ�น�จหน้�ที่ของประธ�นกรรมก�รแทนประธ�นกรรมก�รเมื่อประธ�น 

กรรมก�รไม่อยู่หรือไม่อ�จปฏิบัติหน้�ที่ได้หรือเมื่อตำ�แหน่งประธ�นกรรมก�รว่�งลง

	 2.	 ปฏิบัติก�รต�มที่ประธ�นกรรมก�รมอบหม�ยให้

	 3.	 ดำ�เนินก�รอ่ืนๆ	 ต�มท่ีคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รมอบหม�ยให้ภ�ยใต้กฎหม�ย	ข้อบังคับ 

ระเบียบ	มติ	และคำ�สั่งของสหกรณ์

	 1.	 ควบคุม	 ดูแล	 ตรวจสอบก�รรับจ่�ยและเก็บรักษ�เงินและทรัพย์สินของสหกรณ์	 

ให้เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย

	 2.	 ดำ�เนินก�รอ่ืนๆ	 ต�มท่ีคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รมอบหม�ยให้ภ�ยใต้กฎหม�ย	ข้อบังคับ 

ระเบียบ	มติ	และคำ�สั่งของสหกรณ์

	 1.	 จัดทำ�ร�ยง�นก�รประชุมใหญ่		และร�ยง�นก�รประชุมคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รทุกครั้ง

	 2.	 ดูแลรักษ�เอกส�ร	และร�ยง�นก�รประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ

	 3.	 แจ้งนัดประชุมไปยังบรรด�สม�ชิก	หรือกรรมก�รดำ�เนินก�ร	แล้วแต่กรณี

	 4.	 ดำ�เนินก�รอ่ืนๆ	 ต�มท่ีคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รมอบหม�ยให้ภ�ยใต้กฎหม�ย	ข้อบังคับ 

ระเบียบ	มติ	และคำ�สั่งของสหกรณ์

อ�านาจหน้าที่คณะกรรมการด�าเนินการแต่ละต�าแหน่ง

ประธานกรรมการ มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

รองประธานกรรมการ มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

เหรัญญิก มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้

เลขานุการ มีอ�านาจหน้าที่ดังนี้



วาระการประชุม

วาระการประชุม

u u
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ประธานแจง้ใหท่ี้ประชมุทราบ
เรือ่ง



	 การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมใหญ่สามัญ	 ประจ�าปี	 2561	 ซึ่งข้อบังคับ 

สหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงมหาดไทย	จ�ากดั	ข้อ	47	ก�าหนดให้คณะกรรมการด�าเนินการ 

นัดสมาชิกประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	 ภายใน	 150	 วัน	 นับแต่วันสิ้นปี 

ทางบัญชีของสหกรณ์	(30	กันยายน)

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

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

เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 1
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รบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญั
ประจ�าปี 2560

เรือ่ง
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เรือ่ง เพ่ือทราบ
3.1 รบัทราบรายงานกิจการ ประจ�าปี 2561

3.2 รบัทราบการรบัสมาชิกใหมแ่ละสมาชิกลาออกจาก
สหกรณอ์อมทรพัย ์ระหว่างปี 2561

3.3 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2561
3.4 รบัทราบงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี 2562
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รบัทราบรายงานกิจการ ประจ�าปี 2561
เรือ่ง
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ระเบียบวาระที่ 3.1 เร่ือง รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2561 
 

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด ขอเสนอรายงานกิจการ
ประจ าปี 2561 ดังนี ้

 

สรุปการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกในปี 2561 
                       ในปีงบประมาณ  2561  (ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2560  ถึงวนัท่ี  30  กนัยายน  2561  )  สหกรณ์ฯ 

ได้อนุมตัิเงินกู้ทุกประเภทให้แก่สมาชิกในวงเงิน  2,948,499,396.87  บาท บาท หักหนีเ้ดิมและเงินกองทุนผู้ค า้ประกัน
เหลือจ านวนเงินท่ีเบกิจ่าย 1,062,280,829.87 รายละเอียดแยกได้ดงันี ้

ที่ ประเภท จ านวน วงเงินที่อนุมัติ หนีเ้ดิม กองทุน เงินที่เบกิจ่าย
1 เงินกู้ฉกุเฉินส านกังานสหกรณ์ 106 999,600.00                87,325.00                 - 912,275.00               
2 เงินกู้ฉกุเฉินกระแสรายวนั(ATM) (1 ต.ค.60-30 เม.ย.61) 11,452 65,644,834.81           6,980,832.00            - 58,664,002.81          
3 เงินกู้สามญัทนัใจ (1 พ.ค.61-30 ก.ย.61) 8,313 46,110,124.06           4,245,652.00            - 41,864,472.06          
4 เงินกู้หุ้นตนเอง 923 272,876,604.00         174,515,351.00        - 98,361,253.00          
5 เงินกู้สามญั 1,866 2,189,456,800.00      1,681,320,209.00     3,695,000.00    504,441,591.00        
6 เงินกู้สามญัอเนกประสงค์ 1,890 246,203,000.00         11,716,657.00          - 234,486,343.00        
7 เงินกู้สามญัปันผลรายปี 624 8,214,300.00             - - 8,214,300.00            
8 เงินกู้สามญัผู้สงูอายปุลอดต้น 12 4,486,434.00             3,657,541.00            - 828,893.00               
9 เงินกู้ พิเศษเพ่ือการซือ้รถ 15 9,913,500.00             - - 9,913,500.00            
10 เงินกู้ พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ 47 94,399,500.00           - - 94,399,500.00          
11 เงินกู้ พิเศษเพ่ือการประกอบอาชีพ 6 9,111,000.00             - - 9,111,000.00            
12 เงินกู้ พิเศษเพ่ือปอ้งกนัชีวติและทรัพย์สนิ 15 1,083,700.00             - - 1,083,700.00            

รวมเป็นเงิน 25,269 2,948,499,396.87     1,882,523,567.00     3,695,000.00    1,062,280,829.87     
 

1) เงนิกู้ฉุกเฉินส านักงานสหกรณ์ ฯ  อตัราดอกเบีย้ 6.75% 
       วงเงินท่ีอนุมัติคร่ึงหนึ่งของเงินเดือนไม่เกิน  20,000  บาทสมาชิกกู้ ท่ีส านักงานสหกรณ์ฯ  จ านวน   106  ราย 
จ านวนวงเงินท่ีอนมุตั ิ999,600.00 บาท  หกัหนีเ้ดมิเหลือจ านวนเงินท่ีเบกิจ่าย 912,275.00 ราย ละเอียดแยกได้ดงันี ้
. 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิที่อนุมัต ิ หนีเ้ดมิ เงนิที่เบกิจ่าย 
1 ส านกังานปลดักระทรวง ฯ 44 380,700.00 2,001.00 378,699.00 
2 กรมราชทณัฑ์ 31 336,000.00 85,324.00 250,676.00 
3 กรมโยธาธิการและผงัเมือง 18 128,700.00 - 128,700.00 
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 13 154,200.00 - 154,200.00 

รวมเป็น 106 999,600.00 87,325.00 912,275.00 
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2) เงนิกู้ฉุกเฉินกระแสรายวัน (ATM)   อตัราดอกเบีย้ 6.75 % 
  วงเงินท่ีอนมุตั ิ3 เท่าของเงินเดือนไมเ่กิน 100,000  บาท ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2561- 30 เมษายน 2560 โดย

เงินกู้ฉกุเฉินกระแสรายวนัเป็นเงินท่ีสมาชิกใช้บริการผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน)  จ านวน  11,452  ครัง้ แยกได้ดงันี ้
 

ล าดับ
ที่ 

สังกัด จ านวน(ครัง้) จ านวน(บาท) หนีเ้ดมิ(บาท) เงนิที่เบกิจ่าย(บาท) 

1 ส านกังานปลดักระทรวง ฯ 4,261 28,240,232.31 3,378,520.00 24,861,712.31 
2 กรมราชทณัฑ์ 2,883 16,067,385.50 1,519,622.00 14,547,763.50 
3 กรมโยธาธิการและผงัเมือง 3,418 15,847,466.00 1,525,327.00 14,322,139.00 
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 890 5,489,751.00 557,363.00 4,932,388.00 

รวมทัง้สิน้ 11,452 65,644,834.81 6,980,832.00 58,664,002.81 
 

3) เงนิกู้สามัญทันใจ   อตัราดอกเบีย้ 6.75 % 
  วงเงินท่ีอนุมัติ 3 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 100,000  บาท ตัง้แต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2561- 30 กันยายน 

2561 โดยเงินกู้สามญัทนัใจเป็นเงินท่ีสมาชิกใช้บริการผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน)  จ านวน  8,313  ครัง้ แยกได้
ดงันี ้

 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน(ครัง้) จ านวน(บาท) หนีเ้ดมิ เงนิที่เบกิจ่าย 
1 ส านกังานปลดักระทรวง ฯ 3,260 19,648,078.00 1,876,301.00 17,771,777.00 
2 กรมราชทณัฑ์ 2,004 11,119,660.06 621,991.00 10,497,669.06 
3 กรมโยธาธิการและผงัเมือง 2,435 10,963,026.00 1,169,551.00 9,793,475.00 
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 614 4,379,360.00 577,809.00 3,801,551.00 

รวมทัง้สิน้ 8,313 46,110,124.06 4,245,652.00 41,864,472.06 
 
4) เงนิกู้หุ้นตนเอง  อตัราดอกเบีย้ 6.75 % 

        เ งิ นกู้ หุ้ นตน เอ งวง เ งิ น ไม่ เ กิ น  90  %  ขอ ง ค่ าหุ้ น  ว ง เ งิ น ท่ี อนุมัติ จ านวน   9 2 3   ร า ย                             
เป็นเงิน   272,876,604.00  บาท หกัหนีเ้ดมิเหลือจ านวนเงินท่ีเบกิจ่าย 98,361,253.00 ราย แยกได้ดงันี ้

 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิที่อนุมัต ิ หนีเ้ดมิ เงนิที่เบกิจ่าย 
1 ส านกังานปลดักระทรวง ฯ 284 93,428,585.00 55,398,061.00 38,030,524.00 
2 กรมราชทณัฑ์ 348 106,927,119.00 69,033,423.00 37,893,696.00 
3 กรมโยธาธิการและผงัเมือง 221 49,278,600.00 33,950,062.00 15,328,538.00 
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 70 23,242,300.00 16,133,805.00 7,108,495.00 

รวมเป็น 923 272,876,604.00 174,515,351.00 98,361,253.00 
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5) เงนิกู้สามัญ  อตัราดอกเบีย้ 6.75 % 
                    วงเงินท่ีอนุมัติไม่เกิน 3,000,000  บาท  เงินกู้ สามัญท่ีอนุมัติจ านวน    1,866  ราย  เป็นเงิน   

2,189,456,800.00  บาท หกัหนีเ้ดมิและเงินกองทนุผู้ค า้ประกนัเหลือจ านวนเงินท่ีเบิกจ่าย 504,441,591.00 ราย แยกได้
ดงันี ้

 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิที่อนุมัต ิ หนีเ้ดมิ กองทุน เงนิที่เบกิจ่าย 
1 ส านกังานปลดักระทรวง ฯ 805 1,039,882,700.00 809,847,346.00 1,716,000.00 228,319,354.00 
2 กรมราชทณัฑ์ 250 346,944,800.00 255,602,420.00 548,000.00 90,794,380.00 
3 กรมโยธาธิการและผงัเมือง 703 659,305,400.00 510,242,401.00 1,210,000.00 147,852,999.00 
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 108 143,323,900.00 105,628,042.00 221,000.00 37,474,858.00 

รวมเป็น 1,866 2,189,456,800.00 1,681,320,209.00 3,695,000.00 504,441,591.00 
 
6) เงนิกู้สามัญอเนกประสงค์  อตัราดอกเบีย้ 5.75 % (ไมมี่เฉล่ียคืน) 
  วงเงินท่ีอนมุตัไิมเ่กิน 150,000  บาท  เงินกู้สามญัอเนกประสงค์ท่ีอนมุตั ิ จ านวน    1,890  ราย เป็นเงิน   

246,203,000.00  บาท หกัหนีเ้ดมิเหลือจ านวนเงินท่ีเบกิจ่าย 234,486,343.00 ราย แยกได้ดงันี ้
 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิที่อนุมัต ิ หนีเ้ดมิ เงนิที่เบกิจ่าย 
1 ส านกังานปลดักระทรวง ฯ 827 107,178,000.00 4,553,385.00 102,624,615.00 
2 กรมราชทณัฑ์ 417 55,690,000.00 3,847,845.00 51,842,155.00 
3 กรมโยธาธิการและผงัเมือง 513 64,960,000.00 2,340,758.00 62,619,242.00 
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 133 18,375,000.00 974,669.00 17,400,331.00 

รวมเป็น 1,890 246,203,000.00 11,716,657.00 234,486,343.00 
 
7) เงนิกู้สามัญปันผลรายปี  อตัราดอกเบีย้ 6 % (ไมมี่เฉล่ียคืน) 

                    วงเงินท่ีอนมุตัไิมเ่กิน 80% ของเงินปันผลท่ีได้รับของปีท่ีผ่านมา  เงินกู้ สามญัปันผลรายปีท่ีอนุมตัิ
จ านวน    624  ราย เป็นเงิน   8,214,300.00  บาท  

 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิที่อนุมัต ิ เงนิที่เบกิจ่าย 
1 ส านกังานปลดักระทรวง ฯ 263 3,770,100.00 3,770,100.00 
2 กรมราชทณัฑ์ 126 1,885,600.00 1,885,600.00 
3 กรมโยธาธิการและผงัเมือง 189 1,980,100.00 1,980,100.00 
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 46 578,500.00 578,500.00 

รวมเป็น 624 8,214,300.00 8,214,300.00 
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8) เงนิกู้สามัญผ้สูงอายุปลอดต้น  อตัราดอกเบีย้ 6 % (ไมมี่เฉล่ียคืน) 

            วงเงินท่ีอนุมัติไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้ น  เงินกู้ สามัญผ้สูงอายุปลอดต้น  ท่ีอนุมัติจ านวน                   
12 ราย เป็นเงิน   4,486,434.00  บาท หกัหนีเ้ดมิเหลือจ านวนเงินท่ีเบกิจ่าย 504,441,591.00 ราย แยกได้ดงันี ้

 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิที่อนุมัต ิ หนีเ้ดมิ เงนิที่เบกิจ่าย 
1 ส านกังานปลดักระทรวง ฯ 8 3,043,674.00 2,295,450.00 748,224.00 
2 กรมราชทณัฑ์ 3 1,099,800.00 1,019,131.00 80,669.00 
3 กรมโยธาธิการและผงัเมือง - - - - 
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 1 342,960.00 342,960.00 - 

รวมเป็น 12 4,486,434.00 3,657,541.00 828,893.00 
 
9) เงนิกู้พเิศษเพ่ือซือ้รถยนต์  อตัราดอกเบีย้ 4.50 %  (ไมมี่เฉล่ียคืน) 
    วงเงินท่ีอนมุตัไิมเ่กิน  1,500,000  บาท  เงินกู้พเิศษเพ่ือซือ้รถยนต์ท่ีอนมุตัจิ านวน   15  ราย   

เป็นเงิน   9,913,500.00  บาท  
 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิที่อนุมัต ิ เงนิที่เบกิจ่าย 
1 ส านกังานปลดักระทรวง ฯ 9 5,258,500.00 5,258,500.00 
2 กรมราชทณัฑ์ 1 600,000.00 600,000.00 
3 กรมโยธาธิการและผงัเมือง 2 1,550,000.00 1,550,000.00 
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 3 2,505,000.00 2,505,000.00 

รวมเป็น 15 9,913,500.00 9,913,500.00 
 
10 เงนิกู้พเิศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์  อตัราดอกเบีย้ 4.50 %  (ไมมี่เฉล่ียคืน) 

วง เงิน ท่ีอนุมัติ ไม่ เกิน   8,000,000 บาท  เ งินกู้ พิ เศษเ พ่ือการเคหะสงเคราะห์ ท่ีอนุมัติ                  
จ านวน  47  ราย  เป็นเงิน   94,399,500.00  บาท  

 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิที่อนุมัต ิ เงนิที่เบกิจ่าย 
1 ส านกังานปลดักระทรวง ฯ 27 55,999,500.00 55,999,500.00 
2 กรมราชทณัฑ์ 5 8,110,000.00 8,110,000.00 
3 กรมโยธาธิการและผงัเมือง 9 21,930,000.00 21,930,000.00 
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 6 8,360,000.00 8,360,000.00 

รวมเป็น 47 94,399,500.00 94,399,500.00 
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11) เงนิกู้พเิศษเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ  อตัราดอกเบีย้ 5.75%  (ไมมี่เฉล่ียคืน) 
วงเงินท่ีอนมุตัไิมเ่กิน  8,000,000 บาท  เงินกู้พเิศษเพ่ือสง่เสริมการประกอบอาชีพท่ีอนมุตัิ 

จ านวน  6  ราย  เป็นเงิน   9,111,000.00  บาท  
 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิที่อนุมัต ิ เงนิที่เบกิจ่าย 
1 ส านกังานปลดักระทรวง ฯ 4 5,536,000.00 5,536,000.00 
2 กรมราชทณัฑ์ 1 1,775,000.00 1,775,000.00 
3 กรมโยธาธิการและผงัเมือง - - - 
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 1 1,800,000.00 1,800,000.00 

รวมเป็น 6 9,111,000.00 9,111,000.00 
 
12) เงนิกู้พเิศษเพ่ือป้องกันชีวติและทรัพย์สิน  อตัราดอกเบีย้ 6.25 %   
      เงินกู้พเิศษเพ่ือปอ้งกนัชีวิตและทรัพย์สนิท่ีอนุมตัิจ านวน   15  ราย  เป็นเงิน   1,083,700.00  บาท  
 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิที่อนุมัต ิ เงนิที่เบกิจ่าย 
1 ส านกังานปลดักระทรวง ฯ 8 594,000.00 594,000.00 
2 กรมราชทณัฑ์ 4 212,300.00 212,300.00 
3 กรมโยธาธิการและผงัเมือง 2 189,400.00 189,400.00 
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 1 88,000.00 88,000.00 

รวมเป็น 15 1,083,700.00 1,083,700.00 
 
 

 
จงึเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

มตทิี่ประชุม ____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
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1. กองทุนสาธารณประโยชน์ บาท
2. กองทุนสวัสดิการ บาท
3. กองทุนเกษียณอายุราชการ บาท
4. กองทุนช่วยเหลือผู้ค า้ประกัน บาท
                                              รวม บาท

 

                         เป็นเงิน   634,000.-  บาท  รวม    252  ทุน   เป็นเงิน    634,000.-   บาท

หน่วยงาน
อนุบาล – 

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
หรือเทยีบเท่า

อนุปริญญา
 -ปริญญาตรี

ทุน เงิน/บาท

1. กรมราชทณัฑ์ (ประจ าปี 2560) 124,000 300,000 210,000 252 634,000.00

รวม  1  หน่วยงาน 124,000 300,000 210,000 252 634,000.00

 ยอดรวมทัง้สิน้ 26,218,205.00

สรุปการเบิกจ่ายกองทุนทุกประเภทต่าง ๆ  ประจ าปี 2561  ( ต ค. 60 - ก.ย. 61 )

11,465,810.00

จ านวน ( ราย ) จ านวนเงิน / บาท

945,500.00
11,341,500.00
2,465,395.00

การเบิกจ่ายเงินกองทุนสาธารณประโยชน์  ประจ าปี  2561  ( ต.ค. 60 - ก.ย. 61  )
ทุนสาธารณประโยชน์  เบิกจ่ายทัง้สิน้ 733 ราย  รวมเป็นเงินทัง้สิน้  11,465,810.-  บาท  แยกเป็น

          1)  ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร  สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ได้มอบทนุสง่เสริมการศกึษาบตุร                          
            ก าลงัศกึษาปี  2560  จ านวน  252  ทนุ  เป็นเงิน  634,000.- บาท  แยกเป็น
                    • ระดบัอนบุาล  -  ประถมศกึษา       จ านวน     62  ทนุ    เป็นเงิน       124,000.-  บาท
                    • ระดบัมธัยมศกึษา  หรือเทียบเทา่    จ านวน   120  ทนุ    เป็นเงิน       300,000.- บาท
                    • ระดบัอนปุริญญา – ปริญญาตรี     จ านวน     70  ทนุ    เป็นเงิน       210,000.- บาท
                      

73 9,100,000.00
3) สวสัดกิารคูส่มรสมาชิกถึงแก่กรรม 15 75,000.00

รวม 733 11,465,810.00

5) สวสัดกิารผู้ประสบภยั ( อทุกภยั )

ประเภท

4) สวสัดกิารบิดามารดาสมาชิกถึงแก่กรรม

1) ทนุสง่เสริมการศกึษาบตุร
2) สวสัดกิารสมาชิกถึงแก่กรรม

29,000.00

288 1,440,000.00

252 634,000.00

94 187,810.00
6) สวสัดกิารผู้ประสบภยั ( วาตภยั ) 11
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สวสัดกิารช่วยเหลอืคา่ท าศพ  จ านวน 15  ราย เป็นเงินทัง้สิน้  75,000.-  บาท

หน่วยงาน จ านวน ( ราย ) จ านวนเงิน / บาท

1.  ส านกังานปลดักระทรวง 25 2,850,000.00

2.  กรมราชทณัฑ์ 6 30,000.00
3.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง 2 10,000.00

3 ) สวัสดิการคู่สมรส / บุตรสมาชิกถึงแก่กรรม  สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จ่ายเงิน

หน่วยงาน จ านวน ( ราย )

13 1,500,000.00

1.  ส านกังานปลดักระทรวง 7 35,000.00

9,100,000.00

2.  กรมราชทณัฑ์ 31 4,225,000.00
3.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง

รวม   3  หน่วยงาน

4.  หน่วยงานอ่ืน ๆ 35 175,000.00
รวม  4  หน่วยงาน

425,000.00

288

2 ) สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม  สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือ

จ านวนเงิน / บาท

สมาชิกถึงแก่กรรม  จ านวน 73  ราย  เป็นเงินทัง้สิน้  9,100,000.- บาท

4.  หน่วยงานอ่ืน ๆ 4 525,000.00
รวม   4  หน่วยงาน 73

15 75,000.00

4)  สวัสดิการบิดามาดาสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จ่ายเงิน
สวสัดกิารช่วยเหลอืคา่ท าศพ   จ านวน  288  ราย เป็นเงินทัง้สิน้  1,440,000.-  บาท

หน่วยงาน
1.  ส านกังานปลดักระทรวง 96 480,000.00

จ านวน ( ราย ) จ านวนเงิน / บาท

3.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง 72 360,000.00
2.  กรมราชทณัฑ์ 85

1,440,000.00
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 ช่วยเหลอืสมาชิกผู้ประสบภยั  จ านวน  94  ราย   เป็นเงินทัง้สิน้  187,810.-  บาท

หน่วยงาน จ านวน ( ราย ) จ านวนเงิน / บาท
1.  ส านกังานปลดักระทรวง 40 80,000.00

           5 )  สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย (อุทกภัย) สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จ่ายเงินสวสัดกิาร

3.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง 11 22,000.00

จ านวนเงิน / บาทจ านวน ( ราย )หน่วยงาน

 ช่วยเหลอืสมาชิกผู้ประสบภยั   จ านวน  11  ราย   เป็นเงินทัง้สิน้  29,000.-  บาท
         6 )  สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย (วาตภัย ) สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ได้จ่ายเงินสวสัดกิาร

รวม   4  หน่วยงาน 94 187,810.00

2.  กรมราชทณัฑ์

4.  หน่วยงานอ่ืน ๆ

41

2

81,810.00

4,000.00

15,000.0061.  ส านกังานปลดักระทรวง

รวม  3  หน่วยงาน 11 29,000.00

2.  กรมราชทณัฑ์
3.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง

2
3

5,000.00
9,000.00
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2 2,000.00

          1)   การศึกษา  สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ได้จ่ายเป็นเงินสวสัดกิารช่วยเหลอื  สมาชิกทีส่ าเร็จการศกึษา
 ปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือปริญญาเอก  จ านวน  21  ราย  เป็นเงินทัง้สิน้  21,000.-บาท

1)  การศกึษา 21 21,000.00
2)  การศาสนา

5)  การเป็นคนโสด 6 12,000.00

8 8,000.00
3)  การสมรส 24

73,000.00

6)  เงินยืมเพ่ือการศกึษา 38

24,000.00
4)  การรับขวญับตุร 73

รวมยอดนี ้ 132 138,000.00

หน่วยงาน จ านวน ( ราย ) จ านวนเงิน / บาท
1.  ส านกังานปลดักระทรวง 12 12,000.00

5 5,000.00

            2)  การศาสนา สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จ่ายเงินสวสัดกิารช่วยเหลอืสมาชิกอปุสมบทหรือ
 บวชชี ตามหลกัพทุธศาสนา  จ านวน  8  ราย เป็นเงินทัง้สิน้  8,000.-   บาท

หน่วยงาน จ านวน ( ราย ) จ านวนเงิน / บาท

3.  หน่วยงานอ่ืน ๆ 1 1,000.00
รวม   3  หน่วยงาน 8 8,000.00

2.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง

2.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง

9
รวม   2  หน่วยงาน 21 21,000.00

1.  ส านกังานปลดักระทรวง

9,000.00

807,500.00
รวมทัง้หมด 170 945,500.00

     เงินกองทุนสวัสดิการ  เบิกจ่ายทัง้สิน้ 170  ราย  รวมเป็นเงินทัง้สิน้  945,500.-  บาท  แยกเป็น

ประเภท จ านวน ( ราย ) จ านวนเงิน / บาท

การเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ   ประจ าปี  2561  (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)
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3,000.00
3.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง
2.  กรมราชทณัฑ์ 3

7 7,000.00

            3) การสมรส สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จ่ายเงินสวสัดกิารช่วยเหลอืสมาชิกทีจ่ดทะเบียน
 สมรสตามกฎหมาย  จ านวน  24 ราย เป็นเงินทัง้สิน้  24,000.- บาท

หน่วยงาน จ านวน ( ราย ) จ านวนเงิน / บาท
1.  ส านกังานปลดักระทรวง 10 10,000.00

25 25,000.00

4.  หน่วยงานอ่ืน ๆ 4 4,000.00
รวม   4  หน่วยงาน 24 24,000.00

4.  หน่วยงานอ่ืน ๆ 8 8,000.00

            4)  การรับขวัญบุตร สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จ่ายเงินสวสัดกิารช่วยเหลอืสมาชิกทีมี่บตุร
โดยชอบด้วยกฎหมาย  จ านวน  73  ราย    เป็นเงินทัง้สิน้  73,000.-   บาท

หน่วยงาน จ านวน ( ราย ) จ านวนเงิน / บาท
1.  ส านกังานปลดักระทรวง

รวม   4  หน่วยงาน 73 73,000.00

2.  กรมราชทณัฑ์ 8 8,000.00
3.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง 32 32,000.00

หน่วยงาน จ านวน ( ราย ) จ านวนเงิน / บาท
1.  ส านกังานปลดักระทรวง 3 6,000.00
2.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง 3

รวม   2  หน่วยงาน 6 12,000.00
6,000.00

          5)  การเป็นคนโสด  สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จ่ายเงินสวสัดกิาร   จ านวน  6  ราย
 เป็นเงินทัง้สิน้  12,000.- บาท
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เป็นเงินทัง้สิน้   11,341,500.- บาท

 

2.  กรมราชทณัฑ์ 97 3,850,000.00
3.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง 33 1,183,000.00

หน่วยงาน จ านวน ( ราย ) จ านวนเงิน / บาท
1.  ส านกังานปลดักระทรวง 109 4,211,000.00

4.  หน่วยงานอ่ืน ๆ 24 920,000.00
รวม   4  หน่วยงาน 263 10,164,000.00

1)  กรณีเกษียณอายุราชการ ( ครบหกสิบปี )  จ านวน  263  ราย เป็นเงินทัง้สิน้  10,164,000.-  บาท

รวม   4  หน่วยงาน 38 807,500.00

การเบิกจ่ายเงินกองทุนเกษียณ  ประจ าปี  2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)

2.  กรมราชทณัฑ์ 3
199,500.00

จ านวนเงิน / บาท
1.  ส านกังานปลดักระทรวง 24 508,500.00

รวม 318 11,341,500.00

1)  กรณีเกษียณอายรุาชการ ( ครบหกสบิปี ) 263 10,164,000.00
2)  กรณีสมาชิกลาออกจากราชการ

ประเภทเงินกองทุนเกษียณอายุ จ านวน ( ราย ) จ านวนเงิน / บาท

55 1,177,500.00

เงินกองทุนเกษียณอายุราชการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ได้จ่ายเงินกองทนุแก่สมาชิกทีเ่กษียณอายรุาชการ ( สมาชิกทีเ่กษียณอายรุาชการ
 เกษียณอายกุ่อนก าหนด  และสมาชิกทีข่อลาออกจากราชการ )  จ านวน  318 ราย

70,900.00
3.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง 10

            6)  เงินยืมเพื่อการศึกษา  สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ได้จ่ายอนมุตัเิงินยืมกรณีเพ่ือการศกึษา
  สมาชิก / บตุร / คูส่มรส  จ านวน  38  ราย  เป็นเงินทัง้สิน้  807,500.- บาท

หน่วยงาน จ านวน ( ราย )

4.  หน่วยงานอ่ืน ๆ 1 28,600.00
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2)  กรณีสมาชิกลาออกจากราชการ  จ านวน  55 ราย เป็นเงินทัง้สิน้  1,177,500.-  บาท

หน่วยงาน จ านวน ( ราย ) จ านวนเงิน / บาท
1.  ส านกังานปลดักระทรวง 16 357,500.00

รวม   4  หน่วยงาน 55 1,177,500.00

2.  กรมราชทณัฑ์ 13 332,500.00
3.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง 18 335,000.00
4.  หน่วยงานอ่ืน ๆ 8 152,500.00

รวม   4  หน่วยงาน 11 2,465,395.00

2.  กรมราชทณัฑ์

4.  หน่วยงานอ่ืน ๆ

เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค า้ประกันเงินกู้สามัญกรณีผู้ กู้ถึงแก่กรรม

เป็นเงินทัง้สิน้   2,465,395.-  บาท       

หน่วยงาน จ านวน ( ราย ) จ านวนเงิน / บาท

82,925.001

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ได้จ่ายเงินกองทนุแก่สมาชิกของกองทนุซึ่งถึงแก่กรรม   จ านวน  11  ราย

การเบิกจ่ายกองทุนผู้ค า้ประกัน  ประจ าปี  2561 (ต.ค. 60 - ก.ย. 61)

5 1,244,643.00
3.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง 2 302,312.00

1.  ส านกังานปลดักระทรวง 3 835,515.00



ระเบียบวาระท่ี 3.2

รบัทราบการรบัสมาชิกใหม ่และสมาชิกลาออก
จากสหกรณอ์อมทรพัย์

 ระหว่างปี 2561

เรือ่ง



ระเบียบวาระที่ 3.2

เรื่อง  รับทราบการรับสมาชิกใหม่และสมาชิกลาออก
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ ระหว่างปี 2561

เลขานุการ	 แจ้งยอดจ�านวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	เมื่อสิ้นปี	2561	เพื่อที่ประชุมทราบ

	 ดังนี้

	

เมื่อสิ้นปี	2560	 (30	กันยายน	2560)							  สมาชิก    สมาชิกสมทบ

	 	 	 	 ยอดยกมา	 9,592	 คน	 1,278	 คน

	 	 รับสมาชิกเพิ่ม	 185	 คน	 194	 คน

	 	 สมาชิกออกระหว่างปี

	 	 	 สมาชิกถึงแก่กรรม	 62	 คน	 5	 คน

	 	 	 สมาชิกลาออกระหว่างปี	 157	 คน	 70	 คน

รวมยอด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 9,558 คน 1,397 คน
 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

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

........................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี 3.3

เรือ่ง
รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2561
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ระเบียบวาระที่ 3.3

เรื่อง  รายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจ�าปี 2561
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	 มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2560	ได้คัดเลือกให้	น.ส.	รักดี	ธัญญนิติประเสริฐ	

เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจ�าปี	 2561	 นั้น	 น.ส.	 รักดีฯ	 ได้ท�าการตรวจสอบกิจการ	

ประจ�าปี	2561	(1	ตุลาคม	2560	-	30	กันยายน	2561)	ขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบ	

กิจการประจ�าปี	2561	ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

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

.................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี 3.4

เรือ่ง
รบัทราบงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปี 2562



ระเบียบวาระที่ 3.4

เรื่อง  รับทราบงบประมาณรายจ่าย  ประจ�าปี 2562

1.   ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด

 ข้อ  20.  การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดท�าบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป	

ในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด	ณ	วันที่	30	กันยายน	ของทุกปี

	 ข้อ  52.  อ�านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ท่ีประชุมใหญ่มีอ�านาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัย	

ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์	ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

ฯลฯ

	 	 	 (7)	 รับทราบแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจ�าปีของสหกรณ์

 ข้อ 59. อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด�าเนินการ	 คณะกรรมการด�าเนินการม	ี

อ�านาจหน้าที่ด�าเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับและมติของที่ประชุมใหญ	่

กับทั้งในทางอันจะท�าให้เกิดความจ�าเริญแก่สหกรณ์ทุกประการ	ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

ฯลฯ

	 	 	 (5)	 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

ฯลฯ
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2. ข้อพิจารณา

	 2.1	 สหกรณ์ฯ	 ขอเสนองบประมาณรายจ่ายส�าหรับการด�าเนินงานในปีงบประมาณ	 2562	

(ตุลาคม	 2561	 -	 30	 กันยายน	 2562)	 ที่ได้จัดท�าขึ้น	 โดยยึดหลักความโปร่งใส	 เป็นธรรม	ประหยัด	

และมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งได้พิจารณาตามวัตถุประสงค์และแผนงานการด�าเนินงาน	 ธุรกิจ	 และภาวะ	

เศรษฐกิจโดยรวมแล้ว	 จึงเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 2562	 ไว้เป็นจ�านวนเงินท้ังสิ้น	

58,987,000	บาท	เพิ่มจากปีที่แล้ว	ร้อยละ	15.77%

	 2.2	 หลักเกณฑ์การพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณ	คือ

	 	 1)		หมวดเงินเดือน	/	สวัสดิการพนักงาน		 จ�านวน		 14,055,000	 	บาท	

	 	 2)		หมวดค่าตอบแทน		 จ�านวน		 3,732,000	 	บาท

	 	 3)		หมวดค่าใช้สอยและวัสดุ		 จ�านวน		 15,700,000	 	บาท

	 	 4)		หมวดกองทุน		 จ�านวน		 23,500,000	 	บาท

	 	 5)		หมวดค่าครุภัณฑ์	และสิ่งก่อสร้าง		 จ�านวน		 1,500,000	 	บาท

	 	 6)		หมวดเงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ�าเป็น	 จ�านวน		 500,000	 	บาท

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

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

........................................................................................................................................................
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งบประมาณ
ที่ งบประมาณ งบประมาณ ป ี2562 หมายเหตุ

ขอตั้ง ทีจ่่ายจริง ทีข่อตั้ง
1 เงินเดือน สวัสดิการพนักงาน 13,130,000.00   25.77  12,483,586.00  26.91  14,055,000.00  23.83  ตาราง 1
2 ค่าตอบแทน 3,552,000.00    6.97   3,357,100.00    7.24   3,732,000.00    6.33   ตาราง 2
3 ค่าใช้สอย และวัสดุ 15,270,000.00   29.97  14,312,870.65  30.86  15,700,000.00  26.62  ตาราง 3
4 เงินสมทบกองทุน 16,000,000.00   31.40  16,000,000.00  34.49  23,500,000.00  39.84  ตาราง 4
5 ค่าครุภัณฑ์ และส่ิงกอ่สร้าง 2,500,000.00    4.91   231,843.20       0.50   1,500,000.00    2.54   ตาราง 5
6 เงินส ารองจา่ยเพือ่กรณีฉกุเฉนิ หรือจ าเป็น 500,000.00       0.98   0.00 0.00 500,000.00       0.85   ตาราง 6

รวม 50,952,000.00  100   46,385,399.85 100   58,987,000.00 100   

หมายเหต ุงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2562 ทุกหมวดรายจา่ยให้ถวัจา่ยได้  เพิม่จากปีทีแ่ล้วร้อยละ 15.77 %

%

งบประมาณของสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงมหาดไทย จ ากัด
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ประจ าป ี2562
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

หมวดรายจ่าย
%

งบประมาณ ป ี2561

%
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ล าดับ งบประมาณ
ที่ งบประมาณ งบประมาณ ป ี2562 หมายเหตุ

ขอตั้ง ทีจ่่ายจริง ทีข่อตั้ง
1 เงินเดือน 11,600,000.00    11,072,772.00  12,440,000.00    
2 ค่าครองชีพ 348,000.00        320,000.00       395,000.00        
3 ค่าตอบแทน 162,000.00        120,000.00       200,000.00        
4 ค่าล่วงเวลา 350,000.00        349,000.00       360,000.00        
5 ค่าสวัสดิการ 370,000.00        369,694.00       370,000.00        
6 เงินสมทบกองทุนประกนัสังคม 300,000.00        252,120.00       290,000.00        

รวม 13,130,000.00  12,483,586.00 14,055,000.00   
รายละเอียดการขอตั้ง
1. เงินเดือนของเจา้หน้าทีส่หกรณ์ฯ จ านวน   27   คน และลูกจา้งชั่วคราว  5   คน 
   และขออนุมัติจดัจา้งลูกจา้ง  2 คน   เดือนละ 1,036,780.- บาท 
5. ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์มท. ว่าด้วยการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2531
   ตรวจสุขภาพประจ าปี คณะกรรมการ / พนักงาน / ค่ารักษาพยาบาล
6. ตาม พ.ร.บ.ประกนัสังคม พ.ศ. 2533 (นายจา้งสมทบ 5 %)

ล าดับ งบประมาณ
ที่ งบประมาณ งบประมาณ ป ี2562 หมายเหตุ

ขอตั้ง ทีจ่่ายจริง ทีข่อตั้ง
1 ค่าเบีย้ประชุม 1,500,000.00     1,365,100.00    1,500,000.00      
2 ค่าตอบแทน (คณะกรรมการ) 972,000.00        912,000.00       1,152,000.00      
3 ค่าตอบแทน (ค่ายานพาหนะ) 1,080,000.00     1,080,000.00    1,080,000.00      

รวม 3,552,000.00    3,357,100.00   3,732,000.00     

งบประมาณหมวดค่าตอบแทน
ประจ าป ี2562

หมวดรายจ่าย
งบประมาณ ป ี2561

ตารางที่ 2

หมวดรายจ่าย
งบประมาณ ป ี2561

ตารางที่ 1
งบประมาณหมวดเงินเดือน / สวสัดิการพนักงาน

ประจ าป ี2562
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ล าดับ งบประมาณ
ที่ งบประมาณ งบประมาณ ป ี2562 หมายเหตุ

ขอตั้ง ทีจ่่ายจริง ทีข่อตั้ง
1 ค่ารับรอง 150,000.00        148,869.00       150,000.00        
2 ค่าใช้สอยทัว่ไป 500,000.00        499,929.99       500,000.00        
3 ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกบัยานพาหนะ 100,000.00        95,779.30        120,000.00        
4 ค่าซ่อมแซมและดูแลรักษาครุภัณฑ์ 150,000.00        111,341.43       150,000.00        
5 ค่าพฒันาดูแลระบบคอมพวิเตอร์ 500,000.00        103,117.17       680,000.00        
6 ค่าบ ารุงรักษาระบบคอมพวิเตอร์ 120,000.00        120,000.00       120,000.00        
7 ค่าติดต้ังดูแลระบบไฟฟา้/ลิฟท์/ระบบป้องกนั Virus 40,000.00         29,325.00        50,000.00          
8 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 120,000.00        118,000.00       130,000.00        
9 ค่าตรวจสอบกจิการ 70,000.00         70,000.00        80,000.00          
10 ค่าใช้จา่ยในการด าเนินคดี 350,000.00        349,300.00       400,000.00        
11 ค่าโทรศัพท์/ค่า sms 130,000.00        129,770.44       140,000.00        
12 ค่าไฟฟา้ 520,000.00        473,668.24       500,000.00        
13 ค่าไปรษณีย์ 300,000.00        299,894.00       300,000.00        
14 ค่าธรรมเนียมธนาคาร / อื่นๆ 220,000.00        219,508.96       220,000.00        
15 ค่าท าความสะอาด/ดูแลรักษาส านักงาน 340,000.00        339,500.00       350,000.00        
16 ค่าเอกสารประชาสัมพนัธ์ 60,000.00         0.00 0.00
17 ค่าวัสดุส านักงาน 450,000.00        324,525.12       450,000.00        
18 ค่าแบบพมิพ์ 550,000.00        315,400.80       550,000.00        
19 ค่าจดัพิมพ์รายงานกจิการประจ าป,ีแบบพิมพ์อื่นๆ 180,000.00        179,700.00       180,000.00        
20 ค่าพฒันาสมาชิก กรรมการ และจนท. 2,700,000.00     2,699,414.80    2,900,000.00      
21 ค่าของช าร่วย/อาหารสมาชิกในวันประชุม 6,500,000.00     6,467,100.00    6,500,000.00      
22 ค่าใช้จา่ยในการจดัประชุม 700,000.00        699,726.40       700,000.00        
23 ค่าตอบแทนเจา้หน้าทีก่ารเงิน 520,000.00        519,000.00       530,000.00        

รวม 15,270,000.00  14,312,870.65 15,700,000.00   

หมวดรายจ่าย
งบประมาณ ป ี2561

ตารางที่ 3
งบประมาณหมวดค่าใช้สอย และวสัดุ

ประจ าป ี2562
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ค ำชี้แจง 
 (1) ค่ารับรอง - เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม ส าหรับรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลที่มาเยี่ยมชมกิจการ 
    สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มท. ตลอดเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ 

- ส าหรับประธาน ,รองประธาน ,กรรมการ ,ผู้จัดการ และพนักงานผู้ที่สหกรณ์มอบหมาย
ให้ไปปฎิบัติงาน 

 (2) ค่าใช้สอยทั่วไป - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในส านักงาน   -  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี 
    
 (5) ค่าพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
  1. ระบบคอมพิวเตอร์                       300,000.-  บาท 
  2. ค่าพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น  180,000.-   บาท 
  3. ค่าระบบคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย       200,000.-  บาท 
                                              รวม 680,000.-  บำท 
 (14) ค่าธรรมเนียม 
  - เป็นค่าธรรมเนียมธนาคารที่ตัวแทนส่งเงินหุ้นและยอดช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ 
  - เป็นค่าธรรมเนียมจัดท าดร๊าฟ หรือโอนเงินให้แก่สมาชิกหน่วยงานต่าง ๆ 
  - ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
  
 (21) ค่าของช าร่วยสมาชิกในการประชุมใหญ่ คนละ 500.- บาท / ค่าอาหารคนละ 100.- บาท 
 (22) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่ 
  1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกรรมการฯ ส่วนกลาง    300,000.-  บาท 
  2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกรรมการฯ ส่วนภูมิภาค     350,000.-   บาท 
  3. ค่าใช้จ่ายทั่วไป       50,000.-  บาท 
      รวม  700,000.-  บำท 
 (23) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน 
  เป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ช่วยเก็บ
รวบรวมและส่งเงินได้รายเดือนของสมาชิกให้สหกรณ์ ฯ รายละ 50 บาท / คน 
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ล าดับ งบประมาณ
ที่ งบประมาณ งบประมาณ ป ี2562 หมายเหตุ

ขอตั้ง ทีจ่่ายจริง ทีข่อตั้ง
1 เงินสมทบกองทุนเกษียณอายรุาชการ 10,000,000.00    10,000,000.00  11,500,000.00    
2 เงินสมทบกองทุนสาธารณประโยชน์ 6,000,000.00     6,000,000.00    12,000,000.00    

รวม 16,000,000.00  16,000,000.00 23,500,000.00   

ค าชี้แจง
- ตามระเบียบฯ สหกรณ์ออมทรัพย ์ว่าด้วยกองทุนเกษียณอายรุาชการ พ.ศ. 2542
- ตามระเบียบฯ สหกรณ์ออมทรัพย ์ว่าด้วยกองทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2542

ล าดับ งบประมาณ
ที่ งบประมาณ งบประมาณ ป ี2562 หมายเหตุ

ขอตั้ง ทีจ่่ายจริง ทีข่อตั้ง
1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1,500,000.00     231,843.20       500,000.00        
2 ปรับปรุงส านักงาน 1,000,000.00     0.00 1,000,000.00      

รวม 2,500,000.00    231,843.20      1,500,000.00     

ค าชี้แจง
- งบประมาณค่าครุภัณฑ์ส านักงานได้ต้ังไว้เพือ่จดัหาครุภัณฑ์ส านักงานทีจ่ าเป็นต้องใช้ปฏิบัติงาน ,ทดแทนทีห่มดอายุ
และทดแทนครุภัณฑ์ของเดิมทีช่ ารุด ,ระบบโทรศัพท์ ,คอมพวิเตอร์ส านักงาน ,จดัการระบบงานสแกนเอกสาร
- เป็นค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงส านักงานสหกรณ์ให้เหมาะสม เพือ่อ านวยความสะดวกแกส่มาชิก
- ปรับปรุงห้องเกบ็เอกสาร ,สัญญา ,และฝ่ายตรวจสอบ เพือ่ให้พนักงานในฝ่ายอยู่เป็นสัดส่วนเฉพาะ

ตารางที่ 4
กองทุน

ประจ าป ี2562

หมวดรายจ่าย
งบประมาณ ป ี2561

ตารางที่ 5
งบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง

ประจ าป ี2562

หมวดรายจ่าย
งบประมาณ ป ี2561
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ล าดับ งบประมาณ
ที่ งบประมาณ งบประมาณ ป ี2562 หมายเหตุ

ขอตั้ง ทีจ่่ายจริง ทีข่อตั้ง
1 เงินส ารองจา่ยเพือ่กรณีฉกุเฉนิ หรือจ าเป็น 500,000.00        0.00 500,000.00        

รวม 500,000.00       0.00 500,000.00       

- เป็นงบประมาณทีต้ั่งส ารองไว้เพือ่จา่ยกรณีฉกุเฉนิ หรือจ าเป็นเมื่องบประมาณทีข่อต้ังในหมวดอื่นๆ หมดลง
และส ารองไว้กรณีจ าเป็นต้องด าเนินการตามมติคณะกรรมการฯ

ตารางที่ 6
เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเปน็

ประจ าป ี2562

หมวดรายจ่าย
งบประมาณ ป ี2561



ระเบียบวาระท่ี 4

เรือ่ง เพ่ือพิจารณา
4.1 พิจารณางบดลุ งบก�าไรขาดทนุ งบกระแสเงินสด

ประจ�าปี 2561
4.2 พิจารณาจดัสรรก�าไรสทุธิ ประจ�าปี 2561

4.3 พิจารณาก�าหนดวงเงินท่ีสหกรณฯ์ อาจก ูย้มื 
ประจ�าปี 2562

4.4 การเลือกผ ูต้รวจสอบกิจการ  ประจ�าปี 2562
4.5 การเลือกและก�าหนดค่าธรรมเนียมผ ูส้อบบญัชี

ประจ�าปี 2562

4.6 อ่ืนๆ  (ถา้มี)



ระเบียบวาระท่ี 4.1

เรือ่ง
พิจารณางบดลุ งบก�าไรขาดทนุ งบกระแสเงินสด

ประจ�าปี 2561
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ระเบียบวาระที่ 4.1
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เรื่อง  พิจารณางบดุล งบก�าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
ประจ�าปี 2561

	 ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ	 ประจ�าปี	 2560	 ได้คัดเลือกให้	 ส�านักงานสอบบัญช ี

เอส.บี.	จ�ากัด	โดย	น.ส. สุขนิจ	ปัญญางาม	เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจ�าปีทางบัญชี	สิ้นสุด 

วันที่	 30	 กันยายน	 2561	 นั้น	 ทางส�านักงานฯ	 ได้ท�าการตรวจสอบบัญชี	 ประจ�าปี	 2561 

(วันที่	 1	 ตุลาคม	 2560 - 30	 กันยายน	 2561)	 ได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบบัญช ี

ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ	ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

	 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มตทิี่ประชุมใหญ่...............................................................................................................

.........................................................................................................................................
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รายงานของผู้สอบบัญชี 
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์ 
ความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากดั ซึ� งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดสําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน
รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สาํคญั 

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี� แสดงฐานะการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด ณ วนัที�             
30 กนัยายน 2561 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ความรับผิดชอบของขา้พเจา้
ไดก้ล่าวไวว้รรคของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ
จากสหกรณ์และไดป้ฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ขา้พเจ้าเชื�อว่าหลกัฐาน       
การสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบ 
 เรื� องสําคญัในการตรวจสอบ คือ เรื� องต่างๆ ที�มีนัยสําคญัที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื�องเหล่านี�มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ 
ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี�  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื�องเหล่านี�  

 เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบแต่ละเรื�องมีดงัต่อไปนี�  
 1. ตามที�แสดงในงบกาํไรขาดทุน สหกรณ์มีรายไดด้อกเบี�ยจากเงินใหกู้ย้ืมในปี 2561 จาํนวนเงิน 387,461,991.00 บาท    
คิดเป็นร้อยละ 71.77 ของรายไดร้วม ซึ� งเป็นเรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ เนื�องจากรายไดด้งักล่าวมีจาํนวนเงินที�เป็นสาระสาํคญัและ
เกิดจากสัญญาเงินให้กูย้ืมแต่ละประเภทซึ� งมีเงื�อนไขการคาํนวณดอกเบี�ยในอตัราที�แตกต่างกนั นอกจากนี� การรับรู้รายไดด้อกเบี�ย  
ใหกู้มี้การประมวลผลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์และจะหยดุการคิดดอกเบี�ยในกรณีที�ลกูหนี�ชาํระหนี�ไม่ตรงตามกาํหนดเวลา 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบโดยการประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ที�เกี�ยวขอ้งกบัการรับรู้รายได้
ดอกเบี�ยเงินให้กู ้และระบบการควบคุมภายในดา้นสารสนเทศที�เกี�ยวขอ้งกบัการคาํนวณดอกเบี�ยเงินให้กู ้นอกจากนี�  ขา้พเจา้ไดสุ่้ม
ตรวจสอบสัญญาเงินให้กูว้่ามีการรับรายไดด้อกเบี� ยเงินให้กูเ้ป็นไปตามเงื�อนไขในสัญญาและสอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีที�
สหกรณ์ใชแ้ละตามที�ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด รวมทั�งขา้พเจา้ไดท้าํการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้ละ    
สุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบญัชีที�สาํคญั 
 2. ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 สหกรณ์ฯ มีเงินฝากสหกรณ์อื�น จาํนวนเงิน 
2,877,560,131.32 บาท (คิดเป็นร้อยละ 27.00 ของสินทรัพยท์ั�งสิ�น) และไม่มีการตั�งค่าเผื�อเงินฝากสหกรณ์อื�นสงสัยจะสูญ ซึ� งเป็น
เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ เนื�องจากสหกรณ์ไดป้ระมาณการค่าเผื�อเงินฝากสหกรณ์อื�นสงสัยจะสูญโดยใชดุ้ลยพินิจและขอ้สมมติ
ต่างๆ ในการพิจารณาเกี�ยวกบัการถอนเงินฝากสหกรณ์อื�น 
 ขา้พเจา้ตรวจสอบบญัชีเงินฝากสหกรณ์อื�นที�สําคญั และส่งหนังสือยืนยนัยอดเงินฝากสหกรณ์อื�น เพื�อพิจารณาสถานะ  
การถอนเงินไดแ้ละใชดุ้ลยพินิจในการวิเคราะห์ฐานะการเงินของสหกรณ์ผูรั้บฝากเงินเปรียบเทียบกบัปีที�ผ่านมาว่ามีความมั�นคง
เพียงพอ เพื�อใชป้ระกอบการประมาณการตั�งค่าเผื�อเงินฝากสหกรณ์อื�นสงสัยจะสูญตามระเบียบหรือประกาศที�นายทะเบียนกาํหนด 
 3. ตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 สหกรณ์มีเงินให้กูย้ืมจาํนวนเงิน
6,901,204,360.06 บาท โดยมีค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญเป็นจาํนวนเงิน 1,182,484.20 บาท เงินให้กูย้ืม-สุทธิ เป็นจาํนวนเงิน 
6,900,021,875.86 บาท (คิดเป็นร้อยละ 64.74 ของสินทรัพยท์ั� งสิ�น) และตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6  
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สหกรณ์มีลูกหนี�จาํนวนเงิน 56,206,236.45 บาท โดยมีค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญเป็นจาํนวนเงิน 19,579,799.78 บาท ลูกหนี� -สุทธิเป็น
จาํนวนเงิน 36,626,436.67 บาท (คิดเป็นร้อยละ 0.34 ของสินทรัพยท์ั�งสิ�น) ซึ� งเป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบ เนื�องจากการ
ประมาณการค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญตอ้งเป็นไปตามระเบียบที�นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนดและการประมาณการตอ้งอาศยัดุลยพินิจ
โดยเฉพาะในเรื�องการตั�งหนี�และการรับชาํระหนี�ประกอบกบัจาํนวนเงินมีสาระสาํคญั 

 ขา้พเจา้สุ่มสอบทานการชาํระหนี�บญัชียอ่ยลูกหนี� เงินให้กูแ้ละลูกหนี� ระยะสั�นเปรียบเทียบกบัรายละเอียดการตั�งค่าเผื�อหนี�
สงสัยจะสูญ สอบทานการประมาณการตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญวา่มีความเพียงพอและเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์โดยขา้พเจา้ปฏิบติังานอยา่งเป็นอิสระ ทั�งนี�  ตวัอยา่งที�เลือกรวมถึงเงินใหกู้ย้มืรายใหญ่ เงินใหกู้ย้มืที�มีการปรับโครงสร้างหนี�
และการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขการจ่ายชาํระหนี�  (หากมี) 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที�เน้น 
 ขา้พเจา้ขอใหข้อ้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 เรื�องลูกหนี�ตวัแทน จาํนวนเงิน 36,366,498.45 บาท ซึ� งสหกรณ์
ยงัเชื�อมั�นวา่จะสามารถเรียกให้ลูกหนี�และผูค้ ํ�าประกนัที�เป็นขา้ราชการบาํนาญและบางคนยงัคงรับราชการอยูที่�กระทรวงมหาดไทย 
ซึ� งบางคนมีฐานะและหนา้ที�ราชการในระดบัสูงใหน้าํเงิน และ/หรือ หลกัประกนัอื�นมาชาํระหนี� ใหแ้ก่สหกรณ์ไดใ้นอนาคต รวมทั�ง
ดาํเนินการยื�นฟ้องกลุ่มผูทุ้จริตและผูค้ ํ�าประกนัทั�งหมดต่อศาลแพง่แลว้ เมื�อวนัที� 8 พฤศจิกายน 2560 ตามคดีดาํที� 3877/60 และยงัได้
กล่าวโทษร้องทุกข์เป็นคดีอาญาต่อเจา้พนักงานตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาล สําราญราษฎร์ เมื�อวนัที� 11 กรกฎาคม 2560 ทั�งนี�
สหกรณ์ไดต้ั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี�ดงักล่าวแลว้ทั�งสิ�น เป็นจาํนวนเงิน 14,546,599.58 บาท ซึ� งเป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ และสอดคลอ้งกบัหนงัสือด่วนที�สุดของอธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ที� กษ 0404/4537 ลงวนัที� 3 พฤศจิกายน 
2560 ปัจจุบนัศาลแรงงานไดรั้บโอนคดีมาจากศาลแพง่และนดัไกล่เกลี�ยในวนัที� 29 ตุลาคม 2561 จาํนวน 2 คดี นดัสืบพยานโจทกใ์น
วนัที� 24 ตุลาคม 2561 จาํนวน 1 คดี และนดัฟังคาํพิพากษาในวนัที� 26 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 1 คดี ส่วนคดีอาญานั�นอยูใ่นระหวา่ง
สรุปส่งสาํนวนคืนพนกังานอยัการ ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินมิไดมี้เงื�อนไขในเรื�องที�ขา้พเจา้ขอใหข้อ้สังเกตขา้งตน้ 

เรื�องอื�น 
งบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากดั สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2560 ตรวจสอบโดย

ผูส้อบบญัชีอื�น ซึ� งแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเงื�อนไขแต่มีการใหข้อ้มูลและเหตุการณ์ที�เนน้เกี�ยวกบัลูกหนี�ตวัแทนตามรายงานลงวนัที� 
8 พฤศจิกายน 2560  

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ต่องบการเงนิ  
 คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มีหนา้ที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี� โดยถูกตอ้งตามที�ควรตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์พิจารณาวา่จาํเป็นเพื�อให้
สามารถจดัทาํงบการเงินที�ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 ในการจดัทาํงบการเงินคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ์ในการ
ดาํเนินงานต่อเนื�องการเปิดเผยเรื�องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�องในกรณีที�มีเรื�องดงักล่าวและการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการ
ดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มีความตั�งใจที�จะเลิกสหกรณ์หรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเนื�องต่อไปได ้

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
 การตรวจสอบของขา้พเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก         
การแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้อบบญัชี ซึ� งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื�อมั�นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการ
รับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์จะสามารถตรวจพบขอ้มูลที�ขดั
ต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัที�มีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามี
สาระสําคญัเมื�อคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการ
ตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี�  
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 ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและ
การสังเกตและสงสัยเยี�ยงผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั�น และได้
หลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูล
ที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซึ� งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื�องจากการ
ทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่
ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการตรวจสอบที�เหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์ 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณ
การทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งซึ� งจดัทาํขึ�นโดยคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 

• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื�องของคณะกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์และจากหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสาํคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ 
ที�อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของสหกรณ์ในการดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ได้
ขอ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญั ขา้พเจา้ตอ้งให้ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินที�เกี�ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไป 
ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ�นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหกิ้จการตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�องได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งตลอดจนประเมิน
วา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นโดยถกูตอ้งตามที�ควรหรือไม่ 

 ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เกี�ยวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที�ไดว้างแผนไว ้
ประเด็นที�มีนัยสําคญัที�พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องที�มีนัยสําคญัในระบบการควบคุมภายในซึ� งขา้พเจา้ไดพ้บใน
ระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 จากเรื�องทั�งหลายที�สื�อสารกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื�องต่างๆ ที�มีนยัสําคญัที�สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื�องเหล่านี� ไวใ้นรายงานของ
ผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเรื�องดงักล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้
พิจารณาวา่ไม่ควรสื�อสารเรื�องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่
จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ที�ผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการสื�อสารดงักล่าว 

                                                                                               

  
       ( นางสาวสุขนิจ  ปัญญางาม )   

    ผูส้อบบญัชี 
 
220  ซอยบรมราชชนนี 6  แขวงบางบาํหรุ 
เขตบางพลดั  กรุงเทพมหานคร  10700 
วนัที�  5  พฤศจิกายน  2561 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2

เรือ่ง
พิจารณาจดัสรรก�าไรสทุธิ

ประจ�าปี 2561



เรื่อง  พิจารณาจัดสรรก�าไรสุทธิ  ประจ�าปี 2561

ระเบียบวาระที่ 4.2
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 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	 จ�ากัด	 มีก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงาน 

ในปี	2561	เป็นเงินทั้งสิ้น	289,144,902.58	บาท	ประกอบกับข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

ข้อ	27	ก�าหนดมีสาระส�าคัญ	ดังนี้

	 ข้อ		27	 การจดัสรรก�าไรสทุธปิระจ�าปี		เมือ่ส้ินปีทางบญัชแีละได้ปิดบญัชตีามมาตรฐาน 

การสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว	 ปรากฏว่าสหกรณ์มีก�าไรสุทธิให้จัดสรรเป็นเงินส�ารอง 

ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของก�าไรสุทธิ	 และเป็นค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

ไม่เกนิร้อยละห้าของก�าไรสุทธ	ิแต่ต้องไม่เกนิอตัราทีค่ณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาต ิ

ก�าหนด

	 ก�าไรสุทธิประจ�าท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนั้น ที่ประชุมใหญ่ 

อาจจัดสรรได้		ดังต่อไปนี้

	 (1)	 เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช�าระแล้วให้แก่สมาชิก	 แต่ต้องไม่เกินอัตราท่ีก�าหนด 

	 	 ในกฎกระทรวง	 โดยคิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา	 อนึ่งถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษา 

	 	 ระดับอัตราเงินปันผลตาม	 (4)	 ออกจ่ายเป็นเงินปันผลส�าหรับปีใดด้วยจ�านวนเงิน 

	 	 ปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายส�าหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังที่กล่าวมาแล้ว

	 ในการค�านวณเงินปันผลตามหุ้น	 ให้ถือว่าหุ ้นที่สมาชิกได้ช�าระต่อสหกรณ์ภายใน 

วันที่เจ็ดของเดือน	 มีระยะเวลาส�าหรับค�านวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น	 ส่วนหุ้นที่สมาชิก 

ช�าระต่อสหกรณ์หลังวันที่เจ็ดของเดือน	สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป
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 (2)	 เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจท่ีสมาชิกได้ท�าไว้กับสหกรณ  ์

	 	 ในระหว่างปี	 เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดช�าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือ 

	 	 ดอกเบี้ยในปีใดมิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส�าหรับปีนั้น

	 (3)	 เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการ	 และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของ 

	 	 ก�าไรสุทธิ

	 (4)	 เป็นทุนรกัษาระดบัอัตราเงนิปันผล	ไม่เกนิร้อยละสองแห่งทนุเรอืนหุน้ของสหกรณ์ 

	 	 ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น	 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลน้ีจะถอนได้โดยมติแห่ง 

	 	 ที่ประชุมใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม	(1)

	 (5)	 เป็นทนุเพือ่การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกนิร้อยละสิบของก�าไรสทุธติามระเบยีบ 

	 	 ของสหกรณ์

	 (6)	 เป็นทนุสาธารณประโยชน์ไม่เกนิร้อยละสบิของก�าไรสทุธติามระเบยีบของสหกรณ์

	 (7)	 เป็นทุนสวัสดิการ	หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว	ไม่เกิน 

	 	 ร้อยละสิบของก�าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์

	 (8)	 เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส�านักงานหรือทุนอื่นๆ	เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์

	 (9)	 ก�าไรสุทธิส่วนที่เหลืออยู่	(ถ้ามี)	ให้จัดสรรเป็นทุนส�ารองทั้งสิ้น
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ข้อพิจารณา

ล าดับ ยอดคงเหลือ
ที่ % จ านวนเงนิ % % จ านวนเงนิ % ณ กันยายน 2561

1 26,896,274.97 10.01 28,986,697.58 10.03 438,370,243.46
2 30,000.00 0.01 30,000.00 0.01
3 6.84 201,860,861.00 75.13 7.00 218,934,418.00 75.72
4 9.50 30,678,796.00 11.42 9.50 31,283,787.00 10.82
5 7,200,000.00 2.67 8,000,000.00 2.77
6 1,000,000.00 0.38 1,400,000.00 0.48
7 700,000.00 0.26 100,000.00 0.03
8 100,000.00 0.04 100,000.00 0.03 679,475.36
9 100,000.00 0.04 300,000.00 0.10 1,900,872.11

10 ทนุสง่เสริมความมัน่คงสหกรณ์ฯ 100,000.00 0.04 10,000.00 0.01 6,542,463.84
268,665,931.97 100.00 289,144,902.58 100.00

ที่ประชมุใหญ่สามญั ประจ าปี 2561 พิจารณาให้ความเหน็ชอบการจดัสรรก าไรสทุธิ ประจ าปี 2561 วงเงิน  289,144,902.58  บาท

   จงึเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม   

หมายเหตุ จดัสรร ปี 2561
ก าไรสุทธิ                                    บาท  จดัสรร %
เป็นของสมาชิกโดยตรง เป็นเงิน 250,218,205.00   86.54
เป็นของสมาชิกโดยอ้อม เป็นเงิน 1,900,000.00       0.64
เป็นของสหกรณ์ฯ เป็นเงิน 28,996,697.58     10.04
ตอบแทนคณะกรรมการ / พนกังาน เป็นเงิน 8,000,000.00       2.77
ตอบแทนสนันิบาตสหกรณ์ เป็นเงิน 30,000.00            0.01

รวม 289,144,902.58  100

การจดัสรรปี 2561

ได้พิจารณาเหน็สมควรจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2561 ดงัตอ่ไปนี ้

รายการจดัสรร
การจดัสรรปี 2560

ทนุส ารอง

ทนุสวสัดกิาร
ทนุรักษาระดบัเงินปันผล

ที่ประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ได้ประชมุครัง้ที่ 11/2561 เม่ือวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ได้มีมตเิหน็ชอบให้น าเสนอ

ยอดรวม

คา่บ ารุงสนันิบาตสหกรณ์ฯ
เงินปันผล
เงินเฉลีย่คนื
เงินโบนสั
ทนุสาธารณะประโยชน์
ทนุเกษียณอายรุาชการ



ระเบียบวาระท่ี 4.3

เรือ่ง

พิจารณาก�าหนดวงเงินท่ีสหกรณฯ์ อาจก ูย้มื 
ประจ�าปี 2562
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 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	ข้อ	51	(6)	ก�าหนดว่า	ให้ที่ประชุมใหญ่ก�าหนดวงเงินกู้ยืม	 

ส�าหรับปีหนึ่งๆ	 ตามความจ�าเป็นและสมควรแก่การด�าเนินงาน	 ซึ่งปี	 2561	 นายทะเบียนสหกรณ ์

ได้ให้ความเห็นชอบในวงเงิน	3,400	ล้านบาท

	 ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์	 ณ	 วันที่	 11	 มีนาคม	 2548	 ให้ถือใช้วงเงินการกู้ยืมเงิน 

หรือค�้าประกันของสหกรณ์	 พิจารณาจากทุนเรือนหุ้นที่ช�าระเต็มมูลค่า	 รวมกับทุนส�ารองของสหกรณ์ 

ตามงบทดลอง	ณ	วันสิ้นเดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่

	 	 ทุนเรือนหุ้น		 3,260,917,100.00	 	บาท

	 	 ทุนส�ารอง	 438,370,243.46	 	บาท

	 	 รวม		 3,699,287,343.46	 	บาท

	 ส�าหรับปีบัญชีงบประมาณ	 30	 กันยายน	 2562	 คณะกรรมการด�าเนินการเสนอความเห็นชอบ 

ก�าหนดวงเงินกู้หรือค�้าประกันประจ�าปี	 จ�านวน	 3,600	 ล้านบาท	 (สามพันหกร้อยล้านบาท) 

ซึ่งไม่เกินวงเงินกู้ยืมตามที่นายทะเบียนก�าหนด

	 ขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุมใหญ่............................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................

เรื่อง  พิจารณาก�าหนดวงเงินที่สหกรณ์อาจกู้ยืม ประจ�าปี 2562

ระเบียบวาระที่ 4.3

รายงานกิจการประจ�าปี 2561
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ระเบียบวาระท่ี 4.4

เรือ่ง
การเลือกผ ูต้รวจสอบกิจการ

ประจ�าปี 2562
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 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	ข้อ	82	ก�าหนดว่า	ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกสมาชิกหรือ 

บุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ	 ความรู้	 ความสามารถ	 ในด้านธุรกิจ	การเงิน	การบัญชี	 การเศรษฐกิจ	 

หรือการสหกรณ์	เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ�าปี

	 คณะกรรมการด�าเนินการ	จึงได้มีมติให้ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ	ประจ�าปี	2562 

	 คณะกรรมการด�าเนินการ	 ได้ประชุม	 ครั้งท่ี	 10/2561	 เมื่อวันที่	 26	 ตุลาคม	 2561 

พิจารณาแล้ว	เห็นว่า	น.ส. รักดี	ธัญญนิติประเสริฐ	เป็นผู้มีความรู้	ความสามารถ	มีประสบการณ์ 

ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน	การบัญชี	สามารถที่จะด�าเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงาน 

ของสหกรณ์ได้	ในวงเงิน	80,000.-	บาท

	 	 จงึเสนอทีป่ระชมุพจิารณาเลอืก	น.ส. รกัดี	ธญัญนิตปิระเสริฐ	เป็นผูต้รวจสอบกจิการของ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	จ�ากัด	ประจ�าปี	2562

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

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

เรื่อง  การเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2562

ระเบียบวาระที่ 4.4

รายงานกิจการประจ�าปี 2561
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ระเบียบวาระท่ี 4.5

เรือ่ง
การเลือกและก�าหนดค่าธรรมเนียมผ ูส้อบบญัชี

ประจ�าปี 2562



เรื่อง  การเลือกและก�าหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจ�าปี 2562

ระเบียบวาระที่ 4.5

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	จ�ากัด	ข้อ	24

	 “การตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง 

ตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป	 โดยผู้สอบบัญชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ์แต่งต้ัง” 

ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการเสนอชื่อเพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ ์

พ.ศ. 2542

	 คณะกรรมการคัดเลือกผู ้สอบบัญชี	 ได้ด�าเนินการสรรหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

หรือผู ้ช�านาญการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์	 ตามบัญชีรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมตรวจ 

บัญชีสหกรณ์แล้ว

	 คณะกรรมการด�าเนินการ	 ได้ประชุมครั้งท่ี	 10/2561	 เม่ือวันที่	 26	 ตุลาคม	 2561 

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า	 ในปีงบประมาณ	 2562	 เห็นสมควรเสนอชื่อ	 น.ส. สุมิตรา	 ฉ่ัวตระกูล 

บริษัท	ธนาการบัญชี	จ�ากัด	 เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์	ประจ�าปี	 2562	 ในวงเงิน	130,000	บาท 

และเสนอชื่อ	 น.ส. สุขนิจ	 ปัญญางาม	 ส�านักงานสอบบัญชี	 เอส.พี.	 เป็นผู้สอบบัญชีส�ารอง 

ในวงเงิน	130,000	บาท	  

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

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

รายงานกิจการประจ�าปี 2561
สหกรณ์ออกมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำากัด128



ระเบียบวาระท่ี 4.6

เรือ่ง อ่ืนๆ  ถา้มี



เรื่อง  อื่นๆ ถ้ามี

ระเบียบวาระที่ 4.6
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ระเบียบวาระท่ี 5

เรือ่ง

การเลือกตัง้คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยฯ์
ประจ�าปี 2562
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เร่ือง การเลือกต้ังและการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2562 
  สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด โดยมติคณะกรรมการด าเนินการฯครั้งท่ี 8/2561 
เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2561 เห็นชอบให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 ในวันพฤหัสบดีท่ี 15 พฤศจิกายน  2561 
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย และในวันดังกล่าวได้จัดให้มีการเลือกต้ัง
และสรรหากรรมการด าเนินการแทนกรรมการด าเนินการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระและท่ีพึงจะเลือกต้ัง จ านวน 
9 คน ดังนี้ 

1. กรรมการด าเนินการประเภทที่ 1 ว่าง 2 ต าแหน่ง คือ 
 - ประธานกรรมการ  

   - รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
   วิธีการเลือก 

 ตามระเบียบฯว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2553 ข้อ 8 ให้เลือกต้ังครั้งละ
หนึ่งต าแหน่ง โดยวิธีเปิดเผยในท่ีประชุมใหญ่ ซึ่งสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว มีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกคน
ใดก็ได้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ และให้สมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมรับรองอย่างน้อย     
3 คน หลังจากนั้นให้ท่ีประชุมออกเสียงเลือกตั้ง ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง 

  2. กรรมการด าเนินการ ประเภทที่ 2 กรรมการด าเนินการผู้แทนหน่วยงาน    ประกอบด้วย 2  
หน่วยงาน ว่าง 7 ต าแหน่ง ดังนี ้

   1. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ว่าง 5 ต าแหน่ง มีผู้สมัครท้ังส้ิน 7 คน 
สมาชิกสามารถสรรหาโดยวิธีหย่อนบัตรลงคะแนน (กากบาทX) ได้เพียง 5 คน ดังนี้ 
 เลขหมายผู้สมัคร 1 นางสาววัลลิยา                       ไหลงาม สมาชิกเลขทะเบียนท่ี 18791 

 2 นางชูศรี    พุทโธ             “ 01581 
 3 

4 
5 
6 
7                 

นายวุฒิพงศ์ 
นางสาวพรเพ็ญ   
นางสาวเมตตา 
นายบัณฑิต 
นายชัชพลศิลป์ 

   ธนพาณิชย์วัฒนา 
   โตประเสริฐ 
   ธารีรัชต์ 
   พรหมทอง 
   ประเสริฐศรี 

            “ 
            “ 
            “ 
            “ 
            “ 

06280 
13810 
17006 
18913 
13553 

    2. กรมราชทัณฑ์ ว่าง 2 ต าแหน่ง มีผู้สมัครทั้งส้ิน 5 คน สมาชิกสามารถสรรหา
โดยวิธีหย่อนบัตรลงคะแนน (กากบาทX) ได้เพียง 2 คน ดังนี้ 
เลขหมายผู้สมัคร 1 นายไพโรจน ์    โสมเพชร สมาชิกเลขทะเบียนท่ี   08259 

 2 นายมูฮ าหมัด    มะแป้น             “   12161 
 3 

4 
5 

นายประสพโชค 
นายปรีชา 
นางสาวเพียงขวัญ 

   สมบูรณ์สุข 
   เครือจันทร์ 
   อ่ าพันธุ์เปรม 

            “ 
            “ 
            “ 

  07221 
  17708 
  15978 
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 2.1 วิธีการสรรหา 
   ระเบียบฯว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2553                                                            
      ข้อ 9 ให้สรรหาโดยวิธีลับด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
   (1) การลงคะแนนด้วยบัตรสรรหา 
   (2) การลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนสรรหา 

   ในการลงคะแนนสรรหาโดยปกติให้ใช้วิธีการลงคะแนนด้วยบัตรสรรหา เว้นแต่สหกรณ์เห็นว่า
สมควรให้ใช้ลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนสรรหา 
 ให้ประธานกรรมการ ประกาศก าหนด วันรับสมัคร วิธีการสมัคร จ านวนท่ีพึงจะสรรหาแต่ละหน่วยงาน     
ในปีนั้น คุณสมบัติของผู้สมัครรับการสรรหาและรายช่ือผู้สมัครรับการสรรหาก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
      กรณีมีผู้สมัครรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการประเภทท่ี 2 ไม่เกินจ านวนท่ีพึงมีของแต่ละหน่วยงาน    
ให้ถือว่าผู้สมัครรับการสรรหาของหน่วยงานนั้นทุกคนเป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการประเภทท่ี 2 
     ข้อ 18 เมื่อรวมผลการนับคะแนนเสร็จส้ินแล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาจัดท ารายงานผลการนับคะแนน
การสรรหาและรายช่ือผู้ท่ีได้รับการสรรหาขอเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการต่อไป 

2.2 สถานที่สรรหามีทั้งหมด 81 หน่วย ประกอบด้วย                                                                         
1. ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด รวม 76 หน่วยสรรหา                                                         
2. กรมราชทัณฑ์                                                                                                                      
3. เรือนจ ากลางคลองเปรม                                                                                                   
4. ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง                                                                                                    
5. เรือนจ าพิเศษธนบุรี 
6. ลานเอนกประสงค์กระทรวงมหาดไทย 
2.3 บัตรสรรหากรรมการ มี 2 สี ประกอบด้วย 

 (1) บัตรสรรหากรรมการผู้แทนหน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สีชมพู 
 (2) บัตรสรรหากรรมการผู้แทนหน่วยงาน กรมราชทัณฑ์ สีเหลือง 
                    2.4 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาคณะกรรมการด าเนินการประจ าปี 2562 
 สหกรณ์ฯ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสรรหากรรมการด าเนินการประจ าปี 2562 เพื่อให้สมาชิกได้
ตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนลงคะแนนหากสมาชิกมีความประสงค์ขอเพิ่มช่ือตนเอง กรณีท่ีไม่มี ช่ือใน
บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสรรหา หรือขอให้ถอนช่ือผู้ไม่มีสิทธิสรรหาออกจากบัญชีรายช่ือผู้ สิทธิสรรหา หรือขอใช้สิทธิ
ลงคะแนนนอกหน่วยสรรหาท่ีตนมีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสรรหา ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
ก่อนวันลงคะแนนไม่น้อยกว่า 7 วัน (ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ) 
โดยถือตามวันเวลาราชการและเลขลงรับของสารบรรณสหกรณ์เป็นส าคัญ 

 2.5 การแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา                                                                              
  ข้อกฎหมาย                                                                                                                                    
  ระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2553                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  ข้อ 19 ให้ประธานกรรมการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา เพื่อด าเนินการเลือกตั้งและการสรรหา
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้                                                                                  
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  ประธานกรรมการด าเนินการได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาประจ าปี 2561 เพื่อด าเนินการเลือกต้ัง
และสรรหากรรมการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความสุจริตและเท่ียงธรรม ตามค าส่ังสหกรณ์ฯท่ี  12/2561  ลงวันท่ี 
24 กันยายน 2561  ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้                                                                                      
  1. นายนิเวศน์ หาญสมุทร์   ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย สป.มท. ประธานกรรมการ
  2. ผู้แทนกรมราชทัณฑ์      กรรมการ 
  3. ผู้แทนส านักกฎหมาย สป.     กรรมการ                              
  4. ผู้แทน สน.สป (ส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง กรมการปกครอง กรรมการ          
  5. ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด  กรรมการ                 
  6. รองผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด  กรรมการ                
  7. หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด กรรมการ              
  8. นิติกร สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด  กรรมการ/เลขานุการ 
 
 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อด าเนินการเลือกต้ังคณะกรรมการ ประจ าปี 2562 ดังนี้ 

1. กรรมการด าเนินการของหน่วยงาน สรรหาโดยวิธีลับ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหา พ.ศ.
2553 หมวด 3 ข้อ 9 (ลงคะแนนบัตรเลือกต้ัง) โดยให้สมาชิกสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
และกรมราชทัณฑ์ สรรหากรรมการผู้แทนต้ังแต่เวลา 10.00 น. ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 15.00 น. เมื่อ
นับคะแนนและได้รายช่ือผู้ได้รับการสรรหาเรียบร้อยแล้ว ในเวลา 17.30 น. โดยประมาณ ให้น ารายช่ือ
เสนอท่ีประชุมใหญ่ เพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกต้ังผู้ท่ีได้รับการสรรหาท้ัง 7 คน เป็นกรรมการด าเนินการ 
ประเภทท่ี 2 ประจ าปี 2562 ดังนี้ 

  1. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  5 คน 
  2. กรมราชทัณฑ์     2 คน 
2. กรรมการด าเนินการ (บริหาร) จ านวน 2 ต าแหน่ง โดยเลือกต้ังทีละต าแหน่ง ให้เลือกต้ัง

โดยวิธีเปิดเผยในท่ีประชุมใหญ่ ซึ่งสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว มีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกคนใดก็ได้
ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการ และให้สมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมรับรองอย่างน้อย  
3 คน หลักจากนั้นให้ท่ีประชุมออกเสียงเลือกตั้ง ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง ดังนี้ 

 - ประธานกรรมการ วาระ 2 ปี 
 - รองประธานกรรมการ  คนที่   2    วาระ    2   ปี 

 
 

มติที่ประชุม   ………………………………………………………………................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
          
 



รายงานกิจการประจ�าปี 2561
สหกรณ์ออกมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำากัด 135

 

 

 

 

 


