
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 

      2,000  บาท 
      2,000  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 าระหนี้  หากยังมีหนี้
ค้างช าระเกินกว่าวงเงินท่ีได้รับการช่วยเหลือไปแล้วนั้น ผู้ค้ าประกันต้องรับผิดชอบในส่วนท่ีเกินดังกล่าว 

ชั้น ๔ อาคารดำารงราชานุภาพ ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ โทร. ๐-๒๖๒๒-๑๔๕๑-๕





 

สารประธาน 

 กระแสความเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งในด้านการลงทุน การเงิน สังคม การเมือง 
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ และด้านเทคโนโลยีที่ล้้าสมัย รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงของพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ ฯ พ.ศ. 2562 และกฎกระทรวงที่มีผลกระทบท้ังโดยทางตรงและทางอ้อมต่อนโยบาย และการ
บริหารงานของสหกรณ์ บทบาทของสหกรณ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย 
จ้ากัด ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งจะส่งผลต่อการบริหารของสหกรณ์
ออมทรัพย์ต้องมีการปรับนโยบาย ปรับตัว ปรับแนวความคิด การตัดสินใจ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารงาน ให้ก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น   

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ้ากัด ได้ด้าเนินกิจการมาด้วยดีในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา 
และเป็นต้นแบบของสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ท้าหน้าที่บริหารจัดการทางการเงินให้แก่สมาชิกเจ้าของหุ้น ผู้ฝากเงิน
และผู้กู้ เป็นแหล่งการออมเงินให้ผลประโยชน์แก่สมาชิกในอัตราที่สูงกว่าองค์กรทางการเงินอ่ืนๆ ให้สินเชื่อ   
แก่สมาชิกด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่้ากว่าและเป็นธรรม ตลอดจนให้สิทธิประโยชน์สวัสดิการแก่สมาชิก  ในหลาย
รูปแบบ จึงเป็นองค์กรทางการเงินที่ส้าคัญมากของชาวมหาดไทย 

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ้ากัด มีผลประกอบการที่ดีตามที่
แสดงในรายงานกิจการประจ้าปี 2562 อย่างไรก็ตาม ในยุคที่มีความผันผวนในภาวะเศรษฐกิจรวมทั้ง         
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมสูง การด้าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ย่อมประสบความท้าทายมากขึ้น ท้าให้
การบริหารต้องเป็นไปด้วยความระมัดระวังรอบคอบ  

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการด้าเนินการฯ บุคลากร และสมาชิกทุกท่าน ที่ร่วมแรงร่วมใจ
สร้างความส้าเร็จในการด้าเนินงานให้กับองค์กร และขออาราธนาคุณพระศรี รัตนตรัยและขอเดชะพระบารมี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุ้มครองให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ และมีส่วนน้าพา        
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ้ากัด ให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนตลอดไป 

 

 

(นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ้ากัด 



ชั้น ๔ อาคารดำารงราชานุภาพ ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

   ๐-๒๖๒๒-๑๔๕๑-๕  E-mail: moicoop@hotmail.com
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        ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี ๒๕๖๒
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด ทุกท่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.	ประกาศสหกรณ์ฯ	เรื่อง	การประชุมใหญ่สามัญ	ประจ�าปี	๒๕๖๒  
	 	 ๒.	ประกาศสหกรณ์ฯ	เรื่อง	ก�าหนด	วัน	เวลา	หน่วยสรรหา	
	 	 	 และที่สรรหากรรมการด�าเนินการฯ

	 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	จ�ากัด	ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ	ประจ�าปี	๒๕๖๒ 
ในวันพฤหัสบดี	ที่	๑๔	พฤศจิกายน	๒๕๖๒	เวลา	๐๙.๐๐	น.	ณ	ห้องประชุมราชสีห์	อาคารศาลาว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย	เพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ	ดังนี้
 ระเบียบวาระที่	 ๑ เรื่อง	ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
	 ระเบียบวาระที่	 ๒ เรื่อง	 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ	ประจ�าปี	๒๕๖๑	และ
	 	 	 	 รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ	ประจ�าปี	๒๕๖๒
 ระเบียบวาระที่	 ๓	 เรื่อง	 เพ่ือทราบ
	 	 	 ๓.๑	 รายงานผลการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	๒๕๖๒
	 	 	 ๓.๒		รับทราบเรื่องสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์	ระหว่างปี	๒๕๖๒
   ๓.๓		รายงานผลการตรวจสอบกิจการ	ประจ�าปี	๒๕๖๒
	 	 	 ๓.๔		รับทราบงบประมาณรายจ่าย	ประจ�าปี	๒๕๖๓
	 ระเบียบวาระที่	 ๔ เรื่อง	 เพื่อพิจารณา
	 	 	 ๔.๑	 การพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน	งบก�าไรขาดทุน	และงบกระแสเงินสด	 
	 	 	 	 ประจ�าปี	๒๕๖๒
	 	 	 ๔.๒		การพิจารณาจัดสรรก�าไรสุทธิ	ประจ�าปี	๒๕๖๒
	 	 	 ๔.๓		การพิจารณาก�าหนดวงเงิน	ซึ่งสหกรณ์ฯ	อาจกู้ยืม	ประจ�าปี	๒๕๖๓	
	 	 	 ๔.๔		การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ	ประจ�าปี	๒๕๖๓	 	 	
	 	 	 ๔.๕		การคัดเลือกและก�าหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี	ประจ�าปี	๒๕๖๓	
	 	 	 ๔.๖		เรื่อง	อื่นๆ	(ถ้ามี)
	 ระเบียบวาระที่	 ๕	 เรื่อง	 การเลือกตั้งและสรรหาคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์	 
	 	 	 	 ประจ�าปี	๒๕๖๓
	 จึงเรียนมาเพื่อทราบ	และขอเชิญสมาชิกร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ)
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	จ�ากัด
	 	 โทรศัพท์	๐-๒๖๒๒-๑๔๕๑-๔
	 	 สื่อสาร	สป.	๕๐๖๕๐-๓

ที่ มท ๐๒๐๓(ส)/ว ๙๔๗๓ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด
 ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐



 



 นายบัณฑิต  พรหมทอง
 นางสาวพรเพ็ญ  โตประเสริฐ
 นางชูศรี  พุทโธ
	 นางสาวเมตตา		ธารีรัชต์
	 นายวุฒิพงศ์		ธนพาณิชย์วัฒนา
	 นายเสนีย์		ส้มเขียวหวาน

จากซ้าย



 นายสายัณ	 หมื่นพันธ์		
	 นายไพโรจน์	 โสมเพชร
	 นายปรีชา	 เครือจันทร์

จากซ้าย

 นายสยาม	 เวโรจน์บรรจง		
 นางกรรณิกา เกิดศิริวัฒโน
 นายอลงกรณ อรุณโชติ

จากซ้าย





เจ้าหน้าที่

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด
ประจ�ำป ี 2562

นายถวิล เพ็ชรฤทธิ์
ผู ้จัดการ นายกฤษฎิ์ สาริกา

รองผู้จัดการ



เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน

 นางสาวนันทนา	 ม่ิงมงคลชัย
 นางสาวนิตยา ยอดฉัตร (หัวหน้าฝ่ายฯ)

	 นางจิระนันท์		อนันตรัตนชัย

จากซ้าย

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด
ประจ�ำป ี 2562



เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

	 นางสาววันวิสา		ทองสงค์
 นางสาวมัทนา  สุระประสิทธิ์ (หัวหน้าฝ่ายฯ)

	 นางสาววรลักษณ์		อารีรักษ์
	 นางสาวฐายินี		ธาราฉัตร

จากซ้าย

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด
ประจ�ำป ี 2562



เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ

	 ว่าท่ี ร.ต. หญิงนุ่มละไม		พิมพ์ค�า
	 นายวรพงศ์		ธนพาณิชย์วัฒนา
 นายพิพัฒน์	อักษรชู	(หัวหน้าฝ่ายฯ)
	 นายพรพิทักษ์		มณีโชติ
	 นายพินิจ	ช่อจันทร์ผลิ
	 นางสาวชุติพร	มณีโชติ
 

จากซ้าย

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด
ประจ�ำป ี 2562



เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน

	 นายโยฤทธิ์		แก้วโกมล
	 นางสาววาสินี		ลีละตานนท์
 นางสาวนงลักษณ์	ลดาลลิตสกุล	(หัวหน้าฝ่ายฯ)

	 นางสาวปิยะนุช		สนธิเพชร
	 นายสุรเชษฐ์	ลิมป์สถาพร	

จากซ้าย

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด
ประจ�ำป ี 2562



เจ้าหน้าที่ฝ่ายอ�านวยการ

	 นางสาวพรพรรณ		ครุฑค�า
	 นางสาววชิราภรณ์		ลิมป์สถาพร
 นายพสิษฐ์		จงแสง (หัวหน้าฝ่ายฯ)

	 นายพีรพัชร์		สัตยาพันธุ ์
	 นางสาวปรารถนา		กล�่าสกุล

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด
ประจ�ำป ี 2562

จากซ้าย



เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

จากซ้าย

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด
ประจ�ำป ี 2562

	 นางสาววัชราภรณ์		เซียงหลิว
 นางสาวอุมาพร  สุวรรณบุบผา
 นางเยาวลักษณ์	 เทศทอง	(หัวหน้าฝ่ายฯ)

	 นางสาวสุกัญญา		ตรีกุล



เจ้าหน้าที่สหกรณ์

จากซ้าย

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด
ประจ�ำป ี 2562

	 นางศศิธร		สายประยงค์
	 นางสาวยุพา		แก้วประเสริฐ
	 นางราศรี		อินทรสุข
	 นางสาวศรีประภา	พุ่มหนูด�า



3.90 467.36 
5.66   678.15 

 

        

สินทรัพย์ 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2562 : 11,976.10 ล้านบาท 
 
 

 
                                                        ล้านบาท           ร้อยละ 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

หนีส้นิและทุนของสหกรณ์ 
 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2562 : 11,976.10 ล้านบาท 
 

 
 

                                                                                             ล้านบาท                    ร้อยละ 
 

 

 

  
  
 

254.02 
712.88 

2,188.34 
2,686.74 
6,118.24 

3.70 
0.25 

11.93 
รวมสินทรัพย์ 11,976.10 

2.12 
5.95 

18.27 
22.43 
51.09 
0.03 
0.01 

100.00 

7,036.53 

15.89 

3,439.09 

318.64 
รวมหนีส้ินและทุนของสหกรณ์ 11,976.10 

58.75 

0.17 

28.72 

2.66 
100.00 

0.10 

20.44 
 0.14 

30 ก.ย. 62 



1.95 

216.70 

11.86 
2.43   14.79 

607.80 

 

        

 
 

รายได้ 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2562 : 607.80 ล้านบาท 
 
 
 
 
 

 

 

                                                        ล้านบาท           ร้อยละ 
 

 
 

 
 

 

 
ค่าใช้จ่ายและก าไรสุทธิ 

 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2562 : 607.80 ล้านบาท 

 
 

 
 

                                                                                             ล้านบาท                    ร้อยละ 
 

 

 

  
  

0.98 
390.12 

รวมรายได้ 

0.03 0.16 

100.00 

39.53 
222.98 

รวมค่าใช้จ่ายและก าไรสุทธิ 607.80 

6.50 
36.69 

100.00 

64.19 

35.65 

318.64 52.43 
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รายงานกิจการประจำ ปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำ�กัด20
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รายงานกิจการประจำ ปี 2562
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รายชื่อคณะกรรมการด�าเนนิการ
ประจ�าปี 2562 ชดุที่ 55

สหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากดั

 
 
 

รายช่ือคณะกรรมการด าเนินการ  
ประจ าปี 2562  ชุดท่ี 55 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด 

 
1. นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ ประธานกรรมการ (วาระที่ 2 ปี 1) 
2. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองประธานกรรมการ (วาระที่ 1 ปี 2) 
3. นายธนาคม จงจิระ รองประธานกรรมการ (วาระที่ 1 ปี 1) 
4. นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน กรรมการผู้แทน สป. (วาระที่ 2 ปี 2) 
5. นางชูศรี พุทโธ กรรมการผู้แทน สป. (วาระที่ 2 ปี 1) 
6. นางสาวพรเพ็ญ โตประเสริฐ กรรมการผู้แทน สป. (วาระที่ 2 ปี 1) 
7. นางสาวเมตตา ธารีรัชต์ กรรมการผู้แทน สป. (วาระที่ 2 ปี 1) 
8. นายวุฒิพงศ์ ธนพาณิชย์วัฒนา กรรมการผู้แทน สป. (วาระที่ 1 ปี 1) 
9. นายบัณฑิต พรหมทอง กรรมการผู้แทน สป. (วาระที่ 2 ปี 1) 
10.นายสายัณ หมื่นพันธ์ กรรมการผู้แทน รท. (วาระที่ 1 ปี 2) 
11.นายไพโรจน ์ โสมเพชร กรรมการผู้แทน รท. (วาระที่ 2 ปี 1) 
12.นายปรีชา เครือจันทร์ กรรมการผู้แทน รท. (วาระที่ 2 ปี 1) 
13.นายสยาม เวโรจน์บรรจง กรรมการผู้แทน ยผ. (วาระที่ 1 ปี 2) 
14.นางกรรณิกา เกิดศิริวัฒโน กรรมการผู้แทน ยผ. (วาระที่ 2 ปี 2) 
15.นายอลงกรณ อรุณโชติ กรรมการผู้แทน ยผ. (วาระที่ 1 ปี 2) 
 

  ผู้สอบบัญช ี น.ส. สุมิตรา  ฉั่วตระกูล 
  ผู้ตรวจสอบกิจการ น.ส. รักดี   ธัญญนิติประเสริฐ 

 
 
 
 
 



คณะกรรมการชดุต่างๆ ประจ�าปี 2562

สหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากดั

รายงานกิจการประจำ ปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำ�กัด24

 
 

คณะกรรมการชุดต่างๆ 
 

คณะกรรมการนโยบายและแผน     ประกอบด้วย 

 1. นางสาวเมตตา ธารีรัชต ์ ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวพรเพญ็ โตประเสริฐ กรรมการ/เลขานุการ 

 3. นายบณัฑิต พรหมทอง กรรมการ 

 4. นายปรีชา เครือจนัทร์ กรรมการ 
 5. นายสายณั หม่ืนพนัธ์ กรรมการ 

 6. นายอลงกรณ อรุณโชติ กรรมการ 

คณะกรรมการเงนิกู้      ประกอบด้วย 

 1. นางสาวเมตตา ธารีรัชต ์ ประธานกรรมการ 

 2. นายบณัฑิต พรหมทอง กรรมการ/เลขานุการ 

 3. นายวุฒิพงศ ์ ธนพาณิชยว์ฒันา กรรมการ 

 4. นางกรรณิกา เกิดศิริวฒัโน กรรมการ 

 5. นายอลงกรณ อรุณโชติ กรรมการ 

 6. นางปรีชา เครือจนัทร์ กรรมการ 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ ประกอบด้วย 

 1. นายไพโรจน์ โสมเพชร ประธานกรรมการ 

 2. นายสายณั หม่ืนพนัธ์ กรรมการ/เลขานุการ 

 3. นายเสนีย ์ ส้มเขียวหวาน กรรมการ 

 4. นางชูศรี พุทโธ กรรมการ 

 5. นายสยาม เวโรจน์บรรจง กรรมการ 

 6. นางกรรณิกา เกิดศิริวฒัโน กรรมการ 

คณะอนุกรรมการกฎหมายและระเบียบ      ประกอบด้วย 

 1. นายวุฒิพงศ ์ ธนพาณิชยว์ฒันา ประธานกรรมการ 

 2. นายเสนีย ์ ส้มเขียวหวาน กรรมการ/เลขานุการ 

 3. นางสาวพรเพญ็ โตประเสริฐ กรรมการ 

 4. นางชูศรี พุทโธ กรรมการ 

 5. นายไพโรจน์ โสมเพชร กรรมการ 

 6. นายสยาม เวโรจน์บรรจง กรรมการ 



รายงานกิจการประจำ ปี 2562
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รายชือ่คณะกรรมการดดาเนินการ

	 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

อ�านาจหน้าที่ที่ประชมุใหญ่

อ�านาจหน้าที่คณะกรรมการด�าเนนิการ
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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



รายงานกิจการประจำ ปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำ�กัด28

	 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�ท่ีในก�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�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายและแผน

อ�านาจหน้าที่คณะกรรมการด�าเนนิการชดุต่างๆ

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงนิกู้
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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�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศกึษาและประชาสมัพันธ์

อ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการข้อบงัคับ และเร่งรดัหนี้สนิ
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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

ประธานกรรมการ มอี�านาจหน้าที่ดังนี้

อ�านาจหน้าที่คณะกรรมการด�าเนนิการแต่ละต�าแหน่ง

รองประธานกรรมการ มอี�านาจหน้าที่ดังนี้

เหรญัญกิ มอี�านาจหน้าที่ดังนี้

เลขานกุาร มอี�านาจหน้าที่ดังนี้
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เรือ่ง
ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชมุทราบ

ระเบียบ
วาระที่ 

1

u
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	 การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมใหญ่สามัญ	 ประจ�าปี	 2562	 ซึ่งข้อบังคับ 

สหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงมหาดไทย	จ�ากดั	ข้อ	47	ก�าหนดให้คณะกรรมการด�าเนินการ 

นัดสมาชิกประชุมใหญ่สามัญอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	 ภายใน	 150	 วัน	 นับแต่วันสิ้นปี 

ทางบัญชีของสหกรณ์	(30	กันยายน)

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

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

เรื่อง��ที่ประธานแจง้ให ท้ี่ประชุมทราบ

ระเบยีบวาระที่ 1
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2.1  เรือ่ง รบัรองการประชมุใหญส่ามญั
  ประจ�าปี 2561
2.2  เรือ่ง รบัรองการประชมุใหญว่สิามญั
  ประจ�าปี 2562

ระเบียบ
วาระที่ 

2
u
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 เรือ่ง รบัรองการประชมุใหญส่ามญั
  ประจ�าปี 2561

ระเบียบ
วาระที่ 

2.1
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 เรือ่ง รบัรองการประชมุใหญว่สิามญั
  ประจ�าปี 2562

ระเบียบ
วาระที่ 

2.2
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เรือ่ง  เพ่ือทราบ
3.1  เรือ่ง รบัทราบรายงานกจิการ
  ประจ�าปี 2562
3.2  เรือ่ง รบัทราบการรบัสมาชกิใหม่
  และสมาชิกลาออกจาก
  สหกรณ์ออมทรพัย์
  ระหว่างปี 2562
3.3 เรือ่ง รายงานผลการตรวจสอบกิจการ
  ประจ�าปี 2562
3.4 เรือ่ง รบัทราบงบประมาณรายจ่าย
  ประจ�าปี 2563

ระเบียบ
วาระที่ 

3
u
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เรือ่ง  รบัทราบรายงานกจิการ

 ประจ�าปี 2562

ระเบียบ
วาระที่ 

3.1

u



รายงานกิจการประจำ ปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำ�กัด70

ตา
รา
งส
รุป

ผ
ลก

าร
ด�า
เน
ินง
าน

พ.
ศ.
�2
55

7-
25

62

รา
ยก

าร
พ.ศ

.25
57

พ.
ศ.2

55
8

พ.ศ
.25

59
พ.ศ

.25
60

พ.
ศ.2

56
1

พ.
ศ.2

56
2

1. 
จ า

นว
นส

มา
ชิก

 (ค
น)

9,5
72

     
     

     
     

 
9,5

39
     

     
     

     
 

9,5
64

     
     

     
     

 
9,5

92.
00

     
     

     
 

9,5
58

.00
    

    
    

   
9,5

38
.00

    
    

    
   

2. 
จ า

นว
นส

มา
ชิก

สม
ทบ

 (ค
น)

1,0
51

     
     

     
     

 
1,1

74
     

     
     

     
 

1,3
30

     
     

     
     

 
1,2

78.
00

     
     

     
 

1,3
97

.00
    

    
    

   
1,5

07
.00

    
    

    
   

3. 
ทุน

เรือ
นหุ้

น 
(บ
าท

)
2,5

52,
571

,93
0.0

0
  

2,7
18,

351
,52

0.0
0

  
2,8

97,
272

,42
0.0

0
  

3,0
84,

555
,10

0.0
0

  
3,2

60
,91

7,1
00

.00
   

3,4
39

,09
3,3

50
.00

   

4. 
เงนิ

ส า
รอ

ง (
บา

ท)
335

,07
3,8

24.
54

     
358

,66
1,6

61.
38

     
384

,88
1,2

17.
36

     
411

,47
3,9

68.
49

     
43

8,3
70

,24
3.4

6
    

  
46

7,3
56

,94
1.0

4
    

  

5. 
ทุน

สะ
สม

ตา
มข้

อบ
งัคั

บ 
(บ
าท

)
32,

532
,89

1.9
0

     
  

28,
233

,82
8.9

0
     

  
22,

849
,29

9.4
7

     
  

18,
840

,36
4.6

3
     

  
10

,72
8,2

56
.20

    
   

15
,89

5,4
40

.99
    

   

6. 
เงนิ

รับ
ฝา

ก (
บา

ท)
3,1

90,
236

,27
3.3

3
  

3,6
59,

297
,30

8.8
5

  
4,7

34,
901

,05
3.8

8
  

5,4
16,

084
,71

5.9
1

  
6,6

39
,22

8,2
00

.20
   

7,7
14

,67
6,5

90
.02

   

7. 
เงนิ

ให้
กู้แ

ก่ส
มา

ชิก
 (บ

าท
)

5,8
76,

220
,71

5.8
0

  
6,1

10,
105

,35
1.8

0
  

5,8
57,

805
,46

4.1
6

  
5,8

97,
519

,33
3.0

4
  

6,9
36

,64
8,3

12
.53

   
8,8

04
,97

3,7
93

.48
   

8. 
เงนิ

ฝา
กใ
นส

หก
รณ์

อื่น
ๆ

140
,17

2,6
03.

01
     

335
,69

6,1
86.

79
     

1,9
68,

103
,57

8.3
9

  
2,3

37,
461

,39
4.9

0
  

2,8
77

,56
0,1

31
.32

   
2,1

38
,34

1,6
17

.94
   

9. 
รา
ยไ
ด้ (

บา
ท)

270
,03

0,1
12.

29
     

295
,00

6,2
47.

20
     

306
,64

0,4
76.

23
     

319
,26

1,6
72.

88
     

34
3,7

44
,31

6.2
7

    
  

38
5,2

75
,82

7.6
4

    
  

10
. ค่

าใช้
จ่า

ย (
บา

ท)
34,

965
,94

2.4
5

     
  

42,
143

,45
8.2

2
     

  
40,

988
,94

4.1
0

     
  

50,
595

,74
0.9

1
     

  
54

,59
9,4

13
.69

    
   

66
,63

5,1
19

.00
    

   

11
. ก

 าไร
สุท

ธิ (
บา

ท)
235

,06
4,1

68.
84

     
252

,86
2,7

88.
98

     
265

,65
1,5

32.
13

     
268

,66
5,9

31.
97

     
28

9,1
44

,90
2.5

8
    

  
31

8,6
40

,70
8.6

4
    

  

12
. ทุ

นด
 าเนิ

นก
าร

 (บ
าท

)
6,4

72,
349

,79
5.8

8
  

7,0
44,

887
,62

6.5
2

  
8,3

90,
496

,23
5.2

4
  

9,2
19,

140
,98

9.3
0

  
10

,65
7,5

83
,17

1.1
9

  
11

,97
6,1

05
,31

6.7
5

  



รายงานกิจการประจำ ปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำ�กัด 71

ระเบียบวาระท่ี 3.1 เร่ือง รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2562 
 

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด ขอเสนอรายงานกิจการ
ประจ าปี 2562 ดังนี ้

สรุปการให้บริการเงนิกู้แก่สมาชิกในปี 2562 
                       ในปีงบประมาณ  2562  (ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2561  ถึงวนัท่ี  30  กนัยายน  2562  )  สหกรณ์ฯ 

ได้อนมุตัิเงินกู้ทุกประเภทให้แก่สมาชิกในวงเงิน  2,933,529,770.88  บาท บาท หกัหนีเ้ดิมและเงินกองทุนผู้ค า้ประกัน
เหลอืจ านวนเงินท่ีเบิกจ่าย 928,478,692.88 รายละเอียดแยกได้ ดงันี ้

 
 
1) เงนิกู้ฉุกเฉินส านักงานสหกรณ์ ฯ  อตัราดอกเบีย้ 6.75% 

       วงเงินที่อนมุตัิคร่ึงหนึง่ของเงินเดือนไมเ่กิน  20,000  บาทสมาชิกกู้ที่ส านกังานสหกรณ์ฯ  จ านวน   82  ราย 
จ านวนวงเงินท่ีอนมุตัิ 799,400.00 บาท  หกัหนีเ้ดิมเหลอืจ านวนเงินท่ีเบิกจ่าย 780,394.00 ราย ละเอียดแยกได้ดงันี ้
ล าดับที่ สังกัด จ านวน (ราย) วงเงนิที่อนุมัติ หนีเ้ดิม เงนิที่เบกิจ่าย(บาท)

1 สป.และส านกังานจงัหวดั 44 386,100.00     3,003.00        383,097.00                 
2 กรมราชทณัฑ์ 18 211,300.00     16,003.00      195,297.00                 
3 กรมโยธาธิการและผังเมือง 12 93,000.00       - 93,000.00                   
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 8 109,000.00     - 109,000.00                 

82 799,400.00    19,006.00     780,394.00              รวมทัง้สิน้  
 
 
 
 

 

ล าดับ ประเภท ราย เงนิที่อนุมัติ/เบกิจ่าย หนีเ้ดิม กองทุน เงนิที่เบกิจ่าย
1 เงินกู้ เพ่ือเหตฉุุกเฉิน 82 799,400.00 19,006.00 - 780,394.00
2 เงินกู้ สามญัทนัใจ 18,331 101,336,679.88 11,217,383.00 - 90,119,296.88
3 เงินกู้ หุ้นตนเอง 1,007 303,055,944.00 204,450,331.00 - 98,605,613.00
4 เงินกู้ สามญั 1,711 2,213,908,400.00 1,735,672,479.00 3,662,000.00 474,573,921.00
5 เงินกู้ สามญัปันผลรายปี (12 ธ.ค.61-30 ก.ย.62) 855 12,546,000.00 - - 12,546,000.00
6 เงินกู้ สามญัสงูอายุปลอดต้น 64 24,212,506.00 9,952,707.00 - 14,259,799.00
7 เงินกู้ เพ่ืออเนกประสงค์ 899 115,603,500.00 35,723,744.00 - 79,879,756.00
8 เงินกู้ พิเศษเคหะสงเคราะห์ 67 133,915,100.00 2,104,172.00 - 131,810,928.00
9 เงินกู้ พิเศษซือ้รถ 18 12,362,500.00 - - 12,362,500.00
10 เงินกู้ พิเศษเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ 7 14,184,000.00 1,930,415.00 - 12,253,585.00
11 เงินกู้ พิเศษเพ่ือปอ้งกันชีวิตและทรัพย์สิน 5 354,300.00 - - 354,300.00
12 เงินกู้ พิเศษแก่สมาชิกเพ่ือการศกึษา 14 1,251,441.00 318,841.00 - 932,600.00

รวมเป็นเงนิ 23,060 2,933,529,770.88 2,001,389,078.00 3,662,000.00 928,478,692.88
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2) เงนิกู้สามัญทนัใจ  (ATM)   อตัราดอกเบีย้ 6.75 % 
  วงเงินที่อนมุตัิ 3 เทา่ของเงินเดือนไม่เกิน  100,000  บาท โดยเงินกู้สามญัทนัใจเป็นเงินที่สมาชิกใช้บริการ

ผา่นธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  จ านวน  18,331  ครัง้ แยกได้ ดงันี ้
 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน (ครัง้) จ านวน(บาท) หนีเ้ดิม(บาท) เงนิที่เบกิจ่าย(บาท)
1 สป.และส านกังานจงัหวดั 7,239             44,157,240.40     5,130,090.00     39,027,150.40            
2 กรมราชทณัฑ์ 4,275             23,202,905.40     2,846,608.00     20,356,297.40            
3 กรมโยธาธิการและผังเมือง 5,313             23,820,460.08     2,464,783.00     21,355,677.08            
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 1,504             10,156,074.00     775,902.00        9,380,172.00              

18,331         101,336,679.88  11,217,383.00   90,119,296.88          รวมทัง้สิน้
 

   หมายเหตุ  เงินกู้ สามัญทันใจ(สัญญาใหม่) ที่อนุมัติและเบิกจ่าย  จ านวน 497 ราย  เป็นเงิน 
31,658,900.00 บาท  จ านวนเงินท่ีเบิกจ่าย  20,441,337.00  บาท    
 

จ ำนวน เงินทีอ่นุมตัิ หนีเ้ดิม เงินทีเ่บิกจ่ำย
(รำย)

1 สป.และส านักงานจงัหวดั 221 14,068,500.00                    5,130,208.00             8,938,292.00              
2 กรมราชทณัฑ์ 107 7,392,500.00                      2,846,608.00             4,545,892.00              
3 กรมโยธาธิการและผงัเมือง 126 7,050,200.00                      2,464,845.00             4,585,355.00              
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 43 3,147,700.00                      775,902.00                 2,371,798.00              

497 31,658,900.00                    11,217,563.00           20,441,337.00            

ที่ สังกดั

รวมทั้งส้ิน  
 

3) เงนิกู้ หุ้นตนเอง  อตัราดอกเบีย้ 6.75 % 
        เ งินกู้ หุ้ นตน เองวง เ งิน ไม่ เ กิ น  90  % ของค่ าหุ้ น  วง เ งิ นที่ อนุมัติ จ านวน   1 , 007   ราย                             

เป็นเงิน   303,055,944.00  บาท หกัหนีเ้ดิมเหลอืจ านวนเงินท่ีเบิกจ่าย 98,605,613.00 ราย แยกได้ ดงันี ้
 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิที่อนุมัติ หนีเ้ดิม เงนิที่เบกิจ่าย
1 สป.และส านกังานจงัหวดั 290                100,375,244.00   64,827,428.00   35,547,816.00            
2 กรมราชทณัฑ์ 388                119,098,700.00   84,553,529.00   34,545,171.00            
3 กรมโยธาธิการและผังเมือง 241                55,840,900.00     36,228,921.00   19,611,979.00            
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 88                  27,741,100.00     18,840,453.00   8,900,647.00              

1,007           303,055,944.00  204,450,331.00 98,605,613.00          รวมทัง้สิน้
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4) เงนิกู้สามัญ  อตัราดอกเบีย้ 6.75 % 

                    วงเงินที่อนุมัติไม่เกิน 3,000,000  บาท  เงินกู้ สามัญที่อนุมัติจ านวน  1,711  ราย  เป็นเงิน   
2,213,908,400.00  บาท หกัหนีเ้ดิมและเงินกองทนุผู้ค า้ประกนัเหลือจ านวนเงินที่เบิกจ่าย 474,573,921.00 ราย แยกได้
ดงันี ้

ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิที่อนุมัติ หนีเ้ดิม กองทุน เงนิที่เบกิจ่าย
1 สป.และส านกังานจงัหวดั 760        1,064,122,500.00   828,816,220.00      1,744,000.00  233,562,280.00          
2 กรมราชทณัฑ์ 222        332,177,000.00      254,678,458.00      524,000.00     76,974,542.00            
3 กรมโยธาธิการและผังเมือง 631        680,137,900.00      544,754,598.00      1,178,000.00  134,205,302.00          
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 98          137,471,000.00      107,423,203.00      216,000.00     29,831,797.00            

1,711    2,213,908,400.00  1,735,672,479.00   3,662,000.00  474,573,921.00        รวมทัง้สิน้
 

5) เงนิกู้สามัญปันผลรายปี  อตัราดอกเบีย้ 6 % (ไมม่ีเฉลีย่คืน) 
                                     วงเงินท่ีอนมุตัิไมเ่กิน 80% ของเงินปันผลที่ได้รับของปีที่ผา่นมา  เงินกู้สามญัปันผลรายปีที่อนมุตัิ
จ านวน   855  ราย เป็นเงิน   12,546,000.00  บาท  
 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิที่อนุมัติ เงนิที่เบกิจ่าย
1 สป.และส านกังานจงัหวดั 334        5,346,500.00          5,346,500.00              
2 กรมราชทณัฑ์ 178        2,766,800.00          2,766,800.00              
3 กรมโยธาธิการและผังเมือง 274        3,274,000.00          3,274,000.00              
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 69          1,158,700.00          1,158,700.00              

855       12,546,000.00      12,546,000.00          รวมทัง้สิน้  
 

6) เงนิกู้สามัญผ้สูงอายุปลอดต้น  อตัราดอกเบีย้ 6 % (ไมม่ีเฉลีย่คืน) 
                                 วงเงินท่ีอนมุตัิไมเ่กิน 90% ของทนุเรือนหุ้น  เงินกู้สามญัผ้สงูอายปุลอดต้น  ที่อนมุตัิจ านวน  64 ราย   เป็นเงิน   
24,212,506.00  บาท หกัหนีเ้ดิมเหลอืจ านวนเงินที่เบิกจ่าย 14,259,799.00 ราย แยกได้ ดงันี ้
 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิที่อนุมัติ หนีเ้ดิม เงนิที่เบกิจ่าย
1 สป.และส านกังานจงัหวดั 37                  15,869,506.00     5,569,930.00     10,299,576.00            
2 กรมราชทณัฑ์ 14                  4,031,300.00       2,234,891.00     1,796,409.00              
3 กรมโยธาธิการและผังเมือง 7                    2,503,200.00       1,673,273.00     829,927.00                 
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 6                    1,808,500.00       474,613.00        1,333,887.00              

64               24,212,506.00    9,952,707.00    14,259,799.00          รวมทัง้สิน้  
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7) เงนิกู้สามัญอเนกประสงค์  อตัราดอกเบีย้ 5.75 % (ไมม่ีเฉลีย่คืน) 
  วงเงินที่อนมุตัิไมเ่กิน 150,000  บาท  เงินกู้สามญัอเนกประสงค์ที่อนมุตัิ  จ านวน    899  ราย เป็นเงิน   

115,603,500.00  บาท หกัหนีเ้ดิมเหลอืจ านวนเงินที่เบกิจา่ย 79,879,756.00 ราย แยกได้ ดงันี ้
ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิที่อนุมัติ หนีเ้ดิม เงนิที่เบกิจ่าย

1 สป.และส านกังานจงัหวดั 383                50,260,500.00     15,385,823.00   34,874,677.00            
2 กรมราชทณัฑ์ 156                19,597,000.00     4,929,467.00     14,667,533.00            
3 กรมโยธาธิการและผังเมือง 277                34,347,000.00     12,562,682.00   21,784,318.00            
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 83                  11,399,000.00     2,845,772.00     8,553,228.00              

899             115,603,500.00  35,723,744.00   79,879,756.00          รวมทัง้สิน้
 

8) เงนิกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์  อตัราดอกเบีย้ 4.50 %  (ไมม่ีเฉลีย่คืน) 
                                      วงเ งินที่อนุมัติ ไม่ เ กิน   8,000,000 บาท  เ งินกู้ พิ เศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ที่อนุมัติ                  
จ านวน  67  ราย  เป็นเงิน   133,915,100.00  บาท หกัหนีเ้ดิมเหลือจ านวนเงินที่เบิกจ่าย  131,810,928.00 ราย แยกได้
ดงันี ้
ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิที่อนุมัติ หนีเ้ดิม เงนิที่เบกิจ่าย

1 สป.และส านกังานจงัหวดั 44                  87,435,100.00     2,104,172.00     85,330,928.00            
2 กรมราชทณัฑ์ 3                    6,050,000.00       - 6,050,000.00              
3 กรมโยธาธิการและผังเมือง 14                  22,740,000.00     - 22,740,000.00            
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 6                    17,690,000.00     - 17,690,000.00            

67               133,915,100.00  2,104,172.00    131,810,928.00        รวมทัง้สิน้
 

9) เงนิกู้พิเศษเพื่อซือ้รถยนต์  อตัราดอกเบีย้ 4.50 %  (ไมม่ีเฉลีย่คืน) 
                                วงเงินท่ีอนมุตัิไมเ่กิน  1,500,000  บาท  เงินกู้พิเศษเพื่อซือ้รถยนต์ที่อนมุตัิจ านวน   18  ราย   
เป็นเงิน   12,362,500.00  บาท  

ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิที่อนุมัติ เงนิที่เบกิจ่าย
1 สป.และส านกังานจงัหวดั 13          8,493,500.00          8,493,500.00              
2 กรมราชทณัฑ์ 1            589,000.00             589,000.00                 
3 กรมโยธาธิการและผังเมือง 3            1,780,000.00          1,780,000.00              
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 1            1,500,000.00          1,500,000.00              

18        12,362,500.00      12,362,500.00          รวมทัง้สิน้  
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10) เงนิกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ  อตัราดอกเบีย้ 5.75%  (ไมม่ีเฉลีย่คืน) 

                                  วงเงินท่ีอนมุตัิไมเ่กิน  8,000,000 บาท  เงินกู้พิเศษเพื่อสง่เสริมการประกอบอาชีพท่ีอนมุตัิ 
จ านวน  7  ราย  เป็นเงิน   14,184,000.00  บาท หกัหนีเ้ดิมเหลอืจ านวนเงินท่ีเบิกจ่าย  12,253,585.00 ราย   แยกได้ดงันี ้
 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิที่อนุมัติ หนีเ้ดิม เงนิที่เบกิจ่าย
1 สป.และส านกังานจงัหวดั 3                 6,964,000.00       1,930,415.00     5,033,585.00              
2 กรมราชทณัฑ์ - - - -                              
3 กรมโยธาธิการและผังเมือง 3                 6,400,000.00       - 6,400,000.00              
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 1                 820,000.00          - 820,000.00                 

7              14,184,000.00    1,930,415.00    12,253,585.00          รวมทัง้สิน้  
 

11) เงนิกู้พิเศษเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน  อตัราดอกเบีย้ 6.25 %   
                                  เงินกู้พิเศษเพื่อปอ้งกนัชีวิตและทรัพย์สนิที่อนมุตัิจ านวน   5  ราย  เป็นเงิน   354,300.00  บาท  
 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิที่อนุมัติ เงนิที่เบกิจ่าย
1 สป.และส านกังานจงัหวดั 4            294,800.00             294,800.00                 
2 กรมราชทณัฑ์ - - -
3 กรมโยธาธิการและผังเมือง 1            59,500.00               59,500.00                   
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ - - -

5          354,300.00          354,300.00              รวมทัง้สิน้  
 

12) เงนิกู้พิเศษแก่สมาชิกเพื่อการศึกษา  อตัราดอกเบีย้ 4.25%  (ไมม่ีเฉลีย่คืน) 
                                  วงเงินที่อนมุตัิไมเ่กิน  350,000 บาท  เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพื่อการศึกษาที่อนมุตัิ จ านวน  14  ราย  เป็น
เงิน   1,251,441.00  บาท หกัหนีเ้ดิมเหลอืจ านวนเงินที่เบิกจ่าย  932,600.00 ราย  แยกได้ ดงันี ้
 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิที่อนุมัติ หนีเ้ดิม เงนิที่เบกิจ่าย
1 สป.และส านกังานจงัหวดั 10               1,062,932.00       271,832.00        791,100.00                 
2 กรมราชทณัฑ์ - - - -                              
3 กรมโยธาธิการและผังเมือง 4                 188,509.00          47,009.00          141,500.00                 
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ - - - -

14            1,251,441.00     318,841.00       932,600.00              รวมทัง้สิน้  
 

 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ 

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

                                              รวม บาท

                                                          รวม    1,015  ทุน   เป็นเงิน    2,500,000.- บาท

หน่วยงาน
อนุบาล – 

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
หรือเทยีบเท่า

อนุปริญญา
 -ปริญญาตรี

ทุน เงิน/บาท

1.  ส านักงานปลดักระทรวง 274,000 320,000 363,000 386       957,000.00
2.  กรมราชทณัฑ์ 130,000 250,000 231,000 242       611,000.00
3.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง 258,000 240,000 180,000 285       678,000.00
4.  หน่วยงานอ่ืน ๆ 74,000 75,000 105,000 102       254,000.00

รวม  4  หน่วยงาน 736,000 885,000 879,000 1,015   2,500,000.00

สรุปการเบิกจ่ายกองทุนทุกประเภทต่าง ๆ  ประจ าปี 2562  ( ต ค. 61 - ก.ย. 62 )

10,903,823.00

4) สวสัดกิารบิดามารดาสมาชิกถึงแก่กรรม

1) ทนุสง่เสริมการศกึษาบตุร ปี 2561
จ านวน ( ราย ) จ านวนเงิน / บาท

154,000.00
11,808,000.00
1,057,601.00

การเบิกจ่ายเงินกองทุนสาธารณประโยชน์  ประจ าปี  2562  ( ต.ค. 61 - ก.ย. 62  )
ทุนสาธารณประโยชน์  เบิกจ่ายทัง้สิน้ 1,448 ราย  รวมเป็นเงินทัง้สิน้  10,903,823.-  บาท  แยกเป็น

ประเภท
1,015 2,500,000.00

23,923,424.00

6,765,000.00
3) สวสัดกิารคูส่มรสมาชิกถึงแก่กรรม 18 90,000.00

รวม 1,448                 10,903,823.00
5) สวสัดกิารผู้ประสบภยั

1,275,000.00
109 273,823.00
255

 ยอดรวมทัง้สิน้

2) สวสัดกิารสมาชิกถึงแก่กรรม

          1)  ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร  สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ได้มอบทนุสง่เสริมการศกึษาบตุร                          
            ก าลงัศกึษาปี  2561  จ านวน  1,015  ทนุ  เป็นเงิน  2,500,000.- บาท  แยกเป็น
                    • ระดบัอนบุาล  -  ประถมศกึษา       จ านวน    368  ทนุ    เป็นเงิน       736,000.- บาท
                    • ระดบัมธัยมศกึษา  หรือเทียบเทา่    จ านวน   354  ทนุ    เป็นเงิน       885,000.- บาท
                    • ระดบัอนปุริญญา – ปริญญาตรี     จ านวน    293  ทนุ    เป็นเงิน       879,000.- บาท
                      

51
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สวสัดกิารช่วยเหลอืคา่ท าศพ  จ านวน 18  ราย เป็นเงินทัง้สิน้  90,000.-  บาท

18                      90,000.00

4)  สวัสดิการบิดามาดาสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จ่ายเงิน
สวสัดกิารช่วยเหลอืคา่ท าศพ   จ านวน  255  ราย เป็นเงินทัง้สิน้  1,275,000.-  บาท

หน่วยงาน
1.  ส านกังานปลดักระทรวง 95 475,000.00

1 5,000.00

จ านวน ( ราย ) จ านวนเงิน / บาท

3.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง 66 330,000.00
2.  กรมราชทณัฑ์ 63

1,275,000.00

315,000.00

255
4.  หนว่ยงานอ่ืน ๆ

หน่วยงาน

จ านวนเงิน / บาท

สมาชิกถึงแก่กรรม  จ านวน 51  ราย  เป็นเงินทัง้สิน้  6,765,000.- บาท

4.  หนว่ยงานอ่ืน ๆ 5 605,000.00

รวม  4  หน่วยงาน

375,000.00

6,765,000.00

2.  กรมราชทณัฑ์ 21 3,100,000.00
3.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง

2 ) สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม  สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือ

51

1.  ส านกังานปลดักระทรวง 7 35,000.00

จ านวน ( ราย ) จ านวนเงิน / บาท
1.  ส านกังานปลดักระทรวง 22 2,685,000.00

รวม   4  หน่วยงาน

2.  กรมราชทณัฑ์ 7 35,000.00

3 ) สวัสดิการคู่สมรส / บุตรสมาชิกถึงแก่กรรม  สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จ่ายเงิน

หน่วยงาน จ านวน ( ราย )

3

31 155,000.00

รวม   4  หน่วยงาน

3.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง 3 15,000.00
4.  หนว่ยงานอ่ืน ๆ
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2.  กรมราชทณัฑ์ 2,000.00

31                            31,000.00
2)  การศาสนา

5)  การเป็นคนโสด 14                            28,000.00

6                              6,000.00
3)  การสมรส 25

                           64,000.00
                           25,000.00

4)  การรับขวญับตุร 64

รวมทัง้หมด

จ านวน ( ราย ) จ านวนเงิน / บาท

           5 )  สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย  สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จ่ายเงินสวสัดกิารช่วยเหลอืสมาชิก
 ผู้ประสบภยั  จ านวน  109  ราย   เป็นเงินทัง้สิน้  273,823.-  บาท

หน่วยงาน
30

3

74,975.00

7,500.00
3.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง 19

                      31,000.00

3.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง 10,000.0010

รวม   4  หน่วยงาน 31

2

1.  ส านกังานปลดักระทรวง

4.  หน่วยงานอ่ืน ๆ

     เงินกองทุนสวัสดิการ  เบิกจ่ายทัง้สิน้ 140  ราย  รวมเป็นเงินทัง้สิน้  154,000.-  บาท  แยกเป็น

ประเภท จ านวน ( ราย ) จ านวนเงิน / บาท

1.  ส านกังานปลดักระทรวง 16 16,000.00

4.  หน่วยงานอ่ืน ๆ 3 3,000.00

2.  กรมราชทณัฑ์ 57 141,848.00

รวม   4  หน่วยงาน

49,500.00

140

หน่วยงาน จ านวน ( ราย ) จ านวนเงิน / บาท

การเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ   ประจ าปี  2562  (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)

                    154,000.00

109                     273,823.00

          1)   การศึกษา  สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ได้จ่ายเป็นเงินสวสัดกิารช่วยเหลอื  สมาชิกทีส่ าเร็จการศกึษา
 ปริญญาตรีหรือปริญญาโทหรือปริญญาเอก  จ านวน  31  ราย  เป็นเงินทัง้สิน้  31,000.-บาท

1)  การศกึษา
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1 1,000.00

            2)  การศาสนา สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จ่ายเงินสวสัดกิารช่วยเหลอืสมาชิกอปุสมบทหรือบวชชี

2.  กรมราชทณัฑ์ 3

2.  กรมราชทณัฑ์
3.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง

2 2,000.00

3.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง

3 3,000.00
รวม   3  หน่วยงาน 6

 ตามหลกัพทุธศาสนา  จ านวน  6  ราย เป็นเงินทัง้สิน้  6,000.-   บาท

หน่วยงาน จ านวน ( ราย ) จ านวนเงิน / บาท

6,000.00

3,000.00
7 7,000.00

            3) การสมรส สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จ่ายเงินสวสัดกิารช่วยเหลอืสมาชิกทีจ่ดทะเบียนสมรส
 ตามกฎหมาย  จ านวน  25 ราย เป็นเงินทัง้สิน้  25,000.- บาท

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

1.  ส านกังานปลดักระทรวง

            4)  การรับขวัญบุตร สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จ่ายเงินสวสัดกิารช่วยเหลอืสมาชิกทีมี่บตุร
โดยชอบด้วยกฎหมาย  จ านวน  64  ราย    เป็นเงินทัง้สิน้  64,000.-   บาท

หน่วยงาน จ านวน ( ราย ) จ านวนเงิน / บาท
1.  ส านกังานปลดักระทรวง 28 28,000.00

4.  หน่วยงานอ่ืน ๆ 3 3,000.00
รวม   4  หน่วยงาน 25 25,000.00

รวม   4  หน่วยงาน 64 64,000.00

2.  กรมราชทณัฑ์ 3 3,000.00
3.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง 30 30,000.00
4.  หน่วยงานอ่ืน ๆ 3 3,000.00
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 11,808,000.- บาท

 
1)  กรณีเกษียณอายุราชการ ( ครบหกสิบปี )  จ านวน  253  ราย เป็นเงินทัง้สิน้  9,678,000.-  บาท

2.  กรมราชทณัฑ์ 96 4,050,000.00
3.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง 37 1,360,000.00

หน่วยงาน จ านวน ( ราย ) จ านวนเงิน / บาท
1.  ส านกังานปลดักระทรวง 101

          5)  การเป็นคนโสด  สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้จ่ายเงินสวสัดกิาร   จ านวน  14  ราย

14,000.00

3.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง 4
4,000.00

2)  กรณีสมาชิกลาออกจากราชการ

ประเภทเงินกองทุนเกษียณอายุ จ านวน ( ราย ) จ านวนเงิน / บาท

79 2,130,000.00

2.  กรมราชทณัฑ์ 1 2,000.00

4.  หน่วยงานอ่ืน ๆ 2

3,595,000.00

รวม

เงินกองทุนเกษียณอายุราชการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ได้จ่ายเงินกองทนุแก่สมาชิกทีเ่กษียณอายรุาชการ ( สมาชิกทีเ่กษียณอายรุาชการ
 เกษียณอายกุ่อนก าหนด  และสมาชิกทีข่อลาออกจากราชการ )  จ านวน  332 ราย  เป็นเงินทัง้สิน้

รวม   4  หน่วยงาน 14                       28,000.00

8,000.00

4.  หน่วยงานอ่ืน ๆ 19 673,000.00
รวม   4  หน่วยงาน 253 9,678,000.00

 เป็นเงินทัง้สิน้  28,000.- บาท

การเบิกจ่ายเงินกองทุนเกษียณ  ประจ าปี  2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)

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

332                 11,808,000.00

1)  กรณีเกษียณอายรุาชการ ( ครบหกสบิปี ) 253 9,678,000.00

7
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มติที่ประชุม     _________________________________________________________________________

 
 
 
 
 

4.  หน่วยงานอ่ืน ๆ 8 210,000.00

2)  กรณีสมาชิกลาออกจากราชการ  จ านวน  79 ราย เป็นเงินทัง้สิน้  2,130,000.-  บาท

หน่วยงาน จ านวน ( ราย ) จ านวนเงิน / บาท
1.  ส านกังานปลดักระทรวง 28 787,500.00

รวม   2  หน่วยงาน 5 1,057,601.00

เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค า้ประกันเงินกู้สามัญกรณีผู้ กู้ถึงแก่กรรม

เป็นเงินทัง้สิน้   1,057,601.-  บาท       

หน่วยงาน จ านวน ( ราย ) จ านวนเงิน / บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ได้จ่ายเงินกองทนุแก่สมาชิกของกองทนุซึ่งถึงแก่กรรม   จ านวน  5  ราย

2.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง 2 457,601.00
1.  ส านกังานปลดักระทรวง 3 600,000.00

จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

รวม   4  หน่วยงาน 79 2,130,000.00

2.  กรมราชทณัฑ์

การเบิกจ่ายกองทุนผู้ค า้ประกัน  ประจ าปี  2562 (ต.ค. 61 - ก.ย. 62)

30 802,500.00
3.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง 13 330,000.00
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เรือ่ง รบัทราบการรบัสมาชิกใหม่
 และสมาชิกลาออกจาก
 สหกรณ์ออมทรพัย์
 ระหว่างปี 2562

ระเบียบ
วาระที่ 

3.2

u
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เรื่อง��รับทราบการรับสมาชกิใหมแ่ละสมาชกิลาออกจาก
� สหกรณอ์อมทรัพย ์�ระหวา่งป�2562

ระเบยีบวาระที่ 3.2

เลขานุการ	 แจ้งยอดจ�านวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	เมื่อสิ้นปี	2562	เพื่อที่ประชุมทราบ

	 ดังนี้

	

เมื่อสิ้นปี	2561	 (30	กันยายน	2561)							  สมาชิก    สมาชิกสมทบ

	 	 	 	 ยอดยกมา	 9,558	 คน	 1,397	 คน

	 	 รับสมาชิกเพิ่ม	 173	 คน	 187	 คน

	 	 สมาชิกออกระหว่างปี

	 	 	 สมาชิกถึงแก่กรรม	 50	 คน	 1	 คน

	 	 	 สมาชิกลาออกระหว่างปี	 143	 คน	 76	 คน

รวมยอด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 9,538 คน 1,507 คน
 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

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

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

ี
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เรือ่ง  รายงานผลการตรวจสอบกจิการ

 ประจ�าปี 2562

ระเบียบ
วาระที่ 

3.3

u
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เรื่อง��รายงานผลการตรวจสอบกิจการ�ประจ�าป�2562

ระเบยีบวาระที่ 3.3

ี

	 มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2561	 ได้คัดเลือกให้	 น.ส.	รักดี	 ธัญญนิติประเสริฐ	

เป็นผู ้ตรวจสอบกิจการประจ�าปี	 2562	 นั้น	 น.ส.	รักดีฯ	 ได้ท�าการตรวจสอบกิจการ	

ประจ�าปี	2562	(1	ตุลาคม	2561	-	30	กันยายน	2562)	ขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบ	

กิจการประจ�าปี	2562	ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

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

.................................................................................................................................................
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เรือ่ง รบัทราบงบประมาณรายจ่าย
 ประจ�าปี 2563

ระเบียบ
วาระที่ 

3.4

u
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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

เรื่อง��รับทราบงบประมาณรายจา่ย�ประจ�าป�2563

ระเบยีบวาระที่ 3.4

ี
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2. ข้อพิจารณา

	 2.1	 สหกรณ์ฯ	 ขอเสนองบประมาณรายจ่ายส�าหรับการด�าเนินงานในปีงบประมาณ	 2563	

(ตุลาคม	 2562	 -	 30	 กันยายน	 2563)	 ที่ได้จัดท�าขึ้น	 โดยยึดหลักความโปร่งใส	 เป็นธรรม	ประหยัด	

และมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งได้พิจารณาตามวัตถุประสงค์และแผนงานการด�าเนินงาน	 ธุรกิจ	 และภาวะ	

เศรษฐกิจโดยรวมแล้ว	 จึงเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 2563	 ไว้เป็นจ�านวนเงินท้ังสิ้น	

67,506,000.-	บาท	เพิ่มจากปีที่แล้ว	ร้อยละ	14.44%

	 2.2	 หลักเกณฑ์การพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณ	คือ

	 	 1)		หมวดเงินเดือน	/	สวัสดิการพนักงาน		 จ�านวน		15,160,000	 	บาท		 เพิ่ม	 1.87	%	

	 	 2)		หมวดค่าตอบแทน		 จ�านวน		 4,116,000	 	บาท		 เพิ่ม	 0.65	%

	 	 3)		หมวดค่าใช้สอยและวัสดุ		 จ�านวน		16,930,000	 	บาท		 เพิ่ม	 2.09	%

	 	 4)		หมวดกองทุน		 จ�านวน		30,000,000	 	บาท		 เพิ่ม	11.02	%

	 	 5)		หมวดค่าครุภัณฑ์	และสิ่งก่อสร้าง		 จ�านวน		 800,000	 	บาท		 ลด	 1.19	%

	 	 6)		หมวดเงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน	 จ�านวน		 500,000	 	บาท											-

	 	 	 หรือจ�าเป็น	

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

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

........................................................................................................................................................
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งบประมาณ เพ่ิม/ลด
ที่ งบประมาณ งบประมาณ ป ี2563 % หมายเหตุ

ขอตั้ง ที่จ่ายจริง ที่ขอตั้ง
1 เงินเดือน สวัสดิการพนักงาน 14,055,000.00  13,996,103.80  15,160,000.00  1.87     ตาราง 1
2 ค่าตอบแทน 3,732,000.00    3,730,100.00    4,116,000.00    0.65     ตาราง 2
3 ค่าใช้สอย และวัสดุ 15,700,000.00  14,925,828.36  16,930,000.00  2.09     ตาราง 3
4 เงินสมทบกองทนุ 23,500,000.00  23,500,000.00  30,000,000.00  11.02    ตาราง 4
5 ค่าครุภณัฑ์ และส่ิงก่อสร้าง 1,500,000.00    418,734.00       800,000.00       -1.19 ตาราง 5
6 เงินส ารองจา่ยเพื่อกรณีฉกุเฉนิ หรือจ าเปน็ 500,000.00       0.00 500,000.00       -       ตาราง 6

รวม 58,987,000.00 56,570,766.16 67,506,000.00 14.44   

หมายเหต ุ งบประมาณรายจา่ยประจ าป ี2563 ทกุหมวดรายจา่ยใหถ้ัวจา่ยได้ ยกเว้นหมวดครุภณัฑ์และส่ิงก่อสร้าง
               เพิ่มจากปทีี่แล้วร้อยละ 14.44 %

งบประมาณ ป ี2562
หมวดรายจ่าย

งบประมาณของสหกรณอ์อมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ประจ าป ี2563
(1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
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ล าดับ งบประมาณ
ที่ งบประมาณ งบประมาณ ป ี2563 หมายเหตุ

ขอตั้ง ที่จ่ายจริง ที่ขอตั้ง
1 เงินเดือน 12,440,000.00  12,394,810.00  13,290,000.00  
2 ค่าครองชีพ 395,000.00       395,000.00       495,000.00       
3 ค่าตอบแทน 200,000.00       190,119.00       295,000.00       
4 ค่าล่วงเวลา 360,000.00       358,562.25       380,000.00       
5 ค่าสวัสดิการ 370,000.00       369,321.55       380,000.00       
6 เงินสมทบกองทนุประกันสังคม 290,000.00       288,291.00       320,000.00       

รวม 14,055,000.00 13,996,103.80 15,160,000.00 
รายละเอียดการขอตั้ง
1. เงินเดือนของเจา้หน้าที่สหกรณ์ฯ จ านวน   29   คน และลูกจา้งชั่วคราว  5   คน 
   และขออนุมัติจดัจา้งลูกจา้งชั่วคราว  2 คน   เดือนละ 1,107,500.- บาท 
5. ตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย ์มท. ว่าด้วยการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2531
   ตรวจสุขภาพประจ าป ีคณะกรรมการ / พนักงาน / ค่ารักษาพยาบาล
6. ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 (นายจา้งสมทบ 5 %)

ล าดับ งบประมาณ
ที่ งบประมาณ งบประมาณ ป ี2563 หมายเหตุ

ขอตั้ง ที่จ่ายจริง ที่ขอตั้ง
1 ค่าเบี้ยประชุม 1,500,000.00    1,498,100.00    1,500,000.00    
2 ค่าตอบแทน (คณะกรรมการ) 1,152,000.00    1,152,000.00    1,536,000.00    
3 ค่าตอบแทน (ค่ายานพาหนะ) 1,080,000.00    1,080,000.00    1,080,000.00    

รวม 3,732,000.00   3,730,100.00   4,116,000.00   

ตารางที ่2

หมวดรายจ่าย
งบประมาณ ป ี2562

ตารางที ่1
งบประมาณหมวดเงินเดือน / สวัสดิการพนักงาน

ประจ าป ี2563

งบประมาณหมวดค่าตอบแทน
ประจ าป ี2563

หมวดรายจ่าย
งบประมาณ ป ี2562
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ล าดับ งบประมาณ
ที่ งบประมาณ งบประมาณ ป ี2563 หมายเหตุ

ขอตั้ง ที่จ่ายจริง ที่ขอตั้ง
1 ค่ารับรอง 150,000.00       149,816.00       160,000.00       
2 ค่าใช้สอยทั่วไป 500,000.00       499,455.27       550,000.00       
3 ค่าใช้จา่ยเกี่ยวกับยานพาหนะ 120,000.00       118,667.37       120,000.00       
4 ค่าซ่อมแซมและดูแลรักษาครุภณัฑ์ 150,000.00       106,099.50       150,000.00       
5 ค่าพัฒนาดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 680,000.00       350,404.82       500,000.00       
6 ค่าบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 120,000.00       120,000.00       120,000.00       
7 ค่าติดต้ังดูแลระบบไฟฟ้า/ลิฟท์/ระบบปอ้งกัน Virus 50,000.00        41,791.00        80,000.00        
8 ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 130,000.00       130,000.00       130,000.00       
9 ค่าตรวจสอบกิจการ 80,000.00        80,000.00        80,000.00        
10 ค่าใช้จา่ยในการด าเนินคดี 400,000.00       205,223.00       300,000.00       
11 ค่าโทรศัพท/์ค่า sms 140,000.00       139,938.18       150,000.00       
12 ค่าไฟฟ้า 500,000.00       499,942.91       550,000.00       
13 ค่าไปรษณีย์ 300,000.00       299,415.00       360,000.00       
14 ค่าธรรมเนียมธนาคาร / อื่นๆ 220,000.00       219,974.20       250,000.00       
15 ค่าท าความสะอาด/ดูแลรักษาส านักงาน 350,000.00       349,840.00       380,000.00       
16 ค่าวัสดุส านักงาน 450,000.00       438,896.77       500,000.00       
17 ค่าแบบพิมพ์ 550,000.00       392,858.95       550,000.00       
18 ค่าจดัพิมพ์รายงานกจิการประจ าปี,แบบพิมพ์อืน่ๆ 180,000.00       171,200.00       180,000.00       
19 ค่าพัฒนาสมาชิก กรรมการ และจนท. 2,900,000.00    2,899,889.89    3,000,000.00    
20 ค่าของช าร่วย/อาหารสมาชิกในวันประชุม 6,500,000.00    6,497,018.00    7,500,000.00    
21 ค่าใช้จา่ยในการจดัประชุม 700,000.00       697,847.50       800,000.00       
22 ค่าตอบแทนเจา้หน้าที่การเงิน 530,000.00       517,550.00       520,000.00       

รวม 15,700,000.00 14,925,828.36 16,930,000.00 

หมวดรายจ่าย
งบประมาณ ป ี2562

ตารางที ่3
งบประมาณหมวดค่าใช้สอย และวัสดุ

ประจ าป ี2563
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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. ค่าระบบคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย       200,000.-  บาท 
                                              รวม 500,000.-  บำท 
 

 (14) ค่าธรรมเนียม 
  - เป็นค่าธรรมเนียมธนาคารที่ตัวแทนส่งเงินหุ้นและยอดช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ 
  - เป็นค่าธรรมเนียมจัดท าดร๊าฟ หรือโอนเงินให้แก่สมาชิกหน่วยงานต่าง ๆ 
  - ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
 

 (20) ค่าของช าร่วยสมาชิกในการประชุมใหญ่  คนละ 500. - บาท ค่าอาหารสมาชิกผู้ มาประชุม                   
คนละ 200.- บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ 
 

 (21) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่สามัญ 
  1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกรรมการฯ ส่วนกลาง    350,000.-  บาท 
  2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกรรมการฯ ส่วนภูมิภาค     400,000.-   บาท 
  3. ค่าใช้จ่ายทั่วไป       50,000.-  บาท 
      รวม  800,000.-  บำท 
 

 (22) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน 
  เป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่ช่วยเก็บ
รวบรวมและส่งเงินได้รายเดือนของสมาชิกให้สหกรณ์ ฯ รายละ 50 บาท / คน 
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ล าดับ งบประมาณ ยอดคงเหลือ
ที่ งบประมาณ งบประมาณ ป ี2563 30 ส.ค.62

ขอตั้ง ที่จ่ายจริง ที่ขอตั้ง
1 เงินสมทบกองทนุเกษยีณอายรุาชการ 11,500,000.00  11,500,000.00  13,000,000.00  -               
2 เงินสมทบกองทนุสาธารณประโยชน์ 12,000,000.00  12,000,000.00  12,000,000.00  1,895,177.00  
3 เงินสมทบกองทนุเสริมสร้างความมั่นคง -                 -                 5,000,000.00    6,571,072.63  

รวม 23,500,000.00 23,500,000.00 30,000,000.00 

ค าชี้แจง
- ตามระเบยีบฯ สหกรณ์ออมทรัพย ์ว่าด้วยกองทนุเกษยีณอายรุาชการ พ.ศ. 2542
- ตามระเบยีบฯ สหกรณ์ออมทรัพย ์ว่าด้วยกองทนุสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2542

ล าดับ งบประมาณ
ที่ งบประมาณ งบประมาณ ป ี2563 หมายเหตุ

ขอตั้ง ที่จ่ายจริง ที่ขอตั้ง
1 ครุภณัฑ์ส านักงาน 500,000.00       373,384.00       500,000.00       
2 ปรับปรุงส านักงาน 1,000,000.00    45,350.00        300,000.00       

รวม 1,500,000.00   418,734.00     800,000.00     

ค าชี้แจง
- งบประมาณค่าครุภณัฑ์ส านักงานได้ต้ังไว้เพื่อจดัหาครุภณัฑ์ส านักงานที่จ าเปน็ต้องใช้ปฏบิติังาน ,ทดแทนที่หมดอายุ
และทดแทนครุภณัฑ์ของเดิมที่ช ารุด ,ระบบโทรศัพท ์,คอมพิวเตอร์ส านักงาน ,จดัการระบบงานสแกนเอกสาร
- เปน็ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงส านักงานสหกรณ์ใหเ้หมาะสม เพื่ออ านวยความสะดวกแก่สมาชิก
- ปรับปรุงหอ้งเก็บเอกสาร ,สัญญา ,และฝ่ายตรวจสอบ เพื่อใหพ้นักงานในฝ่ายอยูเ่ปน็สัดส่วนเฉพาะ

ตารางที ่5
งบประมาณหมวดค่าครุภณัฑ์ และสิ่งก่อสร้าง

ประจ าป ี2563

หมวดรายจ่าย
งบประมาณ ป ี2562

ตารางที ่4
กองทนุ

ประจ าป ี2563

หมวดรายจ่าย
งบประมาณ ป ี2562
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ล าดับ งบประมาณ
ที่ งบประมาณ งบประมาณ ป ี2563 หมายเหตุ

ขอตั้ง ที่จ่ายจริง ที่ขอตั้ง
1 เงินส ารองจา่ยเพื่อกรณีฉกุเฉนิ หรือจ าเปน็ 500,000.00       0.00 500,000.00       

รวม 500,000.00     -                500,000.00     

- เปน็งบประมาณที่ต้ังส ารองไว้เพื่อจา่ยกรณีฉกุเฉนิ หรือจ าเปน็เมื่องบประมาณที่ขอต้ังในหมวดอื่นๆ หมดลง
  และส ารองไว้กรณีจ าเปน็ต้องด าเนินการตามมติคณะกรรมการฯ

หมวดรายจ่าย
งบประมาณ ป ี2562

ตารางที ่6
เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณฉีุกเฉินหรือจ าเปน็

ประจ าป ี2563
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เรือ่ง  เพ่ือพิจารณา
4.1  เรือ่ง พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน
  งบก�าไรขาดทนุ งบกระแสเงนิสด 
  ประจ�าปี 2562
4.2  เรือ่ง พิจารณาจดัสรรก�าไรสุทธิ
  ประจ�าปี 2562
4.3 เรือ่ง พิจารณาก�าหนดวงเงนิทีส่หกรณฯ์
  อาจกูย้มื ประจ�าปี 2563
4.4 เรือ่ง การเลอืกผูต้รวจสอบกจิการ
  ประจ�าปี 2563
4.5 เรือ่ง การเลอืกและก�าหนดคา่ธรรมเนียม
  ผูส้อบบญัปี ประจ�าปี 2563
4.6 เรือ่ง อืน่ๆ (ถา้ม)ี

ระเบียบ
วาระที่ 

4
u
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เรือ่ง พิจารณางบแสดงฐานะการเงนิ 
 งบก�าไรขาดทนุ
 งบกระแสเงนิสด 
 ประจ�าปี 2562

ระเบียบ
วาระที่ 

4.1

u
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เรือ่ง  พิจารณางบแสดงฐานะการเงนิ งบก�าไรขาดทนุ 
 งบกระแสเงนิสด ประจ�าปี 2562

ระเบยีบวาระที่ 4.1

	 ตามมตทิีป่ระชมุใหญ่สามญั	ประจ�าปี	2561	ได้คดัเลือกให้	บรษัิท	ธนาการบญัชี	จ�ากัด

โดย	 น.ส.  สุมิตรา	 ฉั่วตระกูล	 เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจ�าปีทางบัญชี	 สิ้นสุด	 วันที่	 30 

กันยายน	 2562	 นั้น	 ทางส�านักงานฯ	 ได้ท�าการตรวจสอบบัญชี	 ประจ�าปี	 2562	 (วันที่	 1 

ตุลาคม	2561 - 30	กันยายน	2562)	 ได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบบัญชีต่อที่ประชุมใหญ่ 

สามัญ	ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

	 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

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

.........................................................................................................................................
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รายงานของผู้สอบบญัชี 
เสนอ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จาํกดั 
ความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมาย
เหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2562 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้
กล่าวไวว้รรคของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
สหกรณ์และไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 
 เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ
งบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและ ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

 เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 
 1. ตามท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุน สหกรณ์มีรายไดด้อกเบ้ียจากเงินใหกู้ย้มืในปี 2562 จาํนวนเงิน 391,102,481.00 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 64.39 ของรายไดร้วม ซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ  เน่ืองจากรายไดด้งักล่าวมีจาํนวนเงินท่ีเป็นสาระสาํคญัและเกิดจาก
สัญญาเงินใหกู้ย้ืมแต่ละประเภทซ่ึงมีเง่ือนไขการคาํนวณดอกเบ้ียในอตัราท่ีแตกต่างกนั  นอกจากน้ีการรับรู้รายไดด้อกเบ้ียเงินใหกู้มี้การ
ประมวลผลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์และจะหยดุการคิดดอกเบ้ียในกรณีท่ีลูกหน้ีชาํระหน้ีไม่ตรงตามกาํหนดเวลา 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบโดยการประเมินและสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้รายได้
ดอกเบ้ียเงินให้กู ้และระบบการควบคุมภายในดา้นสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาํนวณดอกเบ้ียเงินให้กู ้นอกจากน้ี ขา้พเจา้ไดสุ่้ม
ตรวจสอบสัญญาเงินให้กูว้่ามีการรับรายไดด้อกเบ้ียเงินใหกู้เ้ป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาและสอดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีท่ีสหกรณ์
ใชแ้ละตามท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด รวมทั้งขา้พเจา้ไดท้าํการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดแ้ละสุ่มตรวจสอบ
รายการปรับปรุงบญัชีท่ีสาํคญั 
 2. ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 สหกรณ์ฯ มีเงินฝากสหกรณ์อ่ืน จาํนวนเงิน 
2,138,341,617.94 บาท (คิดเป็นร้อยละ 17.86 ของสินทรัพยท์ั้งส้ิน) และไม่มีการตั้งค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อ่ืนสงสัยจะสูญ ซ่ึงเป็นเร่ือง
สาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากสหกรณ์ไดป้ระมาณการค่าเผื่อเงินฝากสหกรณ์อ่ืนสงสัยจะสูญโดยใชดุ้ลยพินิจและขอ้สมมติต่างๆ ใน
การพิจารณาเก่ียวกบัการถอนเงินฝากสหกรณ์อ่ืน 
 ข้าพเจ้าตรวจสอบบญัชีเงินฝากสหกรณ์อ่ืนท่ีสําคญั และส่งหนังสือยืนยนัยอดเงินฝากสหกรณ์อ่ืน เพ่ือพิจารณาสถานะ         
การถอนเงินไดแ้ละใชดุ้ลยพินิจในการวิเคราะห์ฐานะการเงินของสหกรณ์ผูรั้บฝากเงินเปรียบเทียบกบัปีท่ีผา่นมาว่ามีความมัน่คงเพียงพอ 
เพื่อใชป้ระกอบการประมาณการตั้งค่าเผือ่เงินฝากสหกรณ์อ่ืนสงสยัจะสูญตามระเบียบหรือประกาศท่ีนายทะเบียนกาํหนด 
 3. ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 สหกรณ์มีเงินให้กูย้ืมจาํนวนเงิน
8,775,386,251.00 บาท โดยมีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นจาํนวนเงิน 1,327,163.00 บาท เงินใหกู้ย้มื-สุทธิ เป็นจาํนวนเงิน 8,774,059,088.00 
บาท (คิดเป็นร้อยละ73.26 ของสินทรัพยท์ั้งส้ิน) และตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 สหกรณ์มีลูกหน้ีจาํนวนเงิน 
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58,975,972.45 บาท โดยมีค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญเป็นจาํนวนเงิน 28,061,266.97 บาท ลูกหน้ี-สุทธิเป็นจาํนวนเงิน 30,914,705.48 บาท (คิด
เป็นร้อยละ 0.26 ของสินทรัพยท์ั้งส้ิน) ซ่ึงเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตอ้งเป็นไป
ตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนดและการประมาณการตอ้งอาศยัดุลยพินิจโดยเฉพาะในเร่ืองการตั้งหน้ีและการรับชาํระหน้ี
ประกอบกบัจาํนวนเงินมีสาระสาํคญั 
 ขา้พเจา้สุ่มสอบทานการชาํระหน้ีบญัชียอ่ยลูกหน้ีเงินใหกู้แ้ละลูกหน้ีระยะสั้นเปรียบเทียบกบัรายละเอียดการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญ สอบทานการประมาณการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์โดย
ขา้พเจ้าปฏิบติังานอย่างเป็นอิสระ ทั้งน้ี ตวัอย่างท่ีเลือกรวมถึงเงินให้กู้ยืมรายใหญ่ เงินให้กู้ยืมท่ีมีการปรับโครงสร้างหน้ีและการ
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขการจ่ายชาํระหน้ี (หากมี) 

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น 
 ขา้พเจา้ขอให้ขอ้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 เร่ืองลูกหน้ีตวัแทน จาํนวนเงิน 36,366,498.45 บาท ซ่ึงสหกรณ์ยงั
เช่ือมัน่ว่าจะสามารถเรียกใหลู้กหน้ีและผูค้ ํ้าประกนัท่ีเป็นขา้ราชการบาํนาญและบางคนยงัคงรับราชการอยูท่ี่กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงบาง
คนมีฐานะและหนา้ท่ีราชการในระดบัสูงใหน้าํเงิน และ/หรือ หลกัประกนัอ่ืนมาชาํระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์ไดใ้นอนาคต รวมทั้งดาํเนินการ
ยืน่ฟ้องกลุ่มผูทุ้จริตและผูค้ ํ้าประกนัทั้งหมดต่อศาลแพ่งแลว้ เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2560 ตามคดีดาํท่ี 3877/60 และยงัไดก้ล่าวโทษร้อง
ทุกขเ์ป็นคดีอาญาต่อเจา้พนกังานตาํรวจ สถานีตาํรวจนครบาล สาํราญราษฎร์ เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 ทั้งน้ีสหกรณ์ไดต้ั้งค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญสําหรับลูกหน้ีดงักล่าวแลว้ทั้งส้ิน เป็นจาํนวนเงิน 21,819,899.07 บาท ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และ
สอดคลอ้งกบัหนงัสือด่วนท่ีสุดของอธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ท่ี กษ 0404/4537 ลงวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2560 โดยในปีปัจจุบนัศาล
แรงงานไดพิ้พากษาลูกหน้ีตวัแทนจาํนวน 2 รายใหช้ดใชค่้าเสียหายแก่สหกรณ์ฯ ทั้งหมด 4 คดี จาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 17,582,591.40 บาท
และพิพากษายกฟ้อง 1 คดี จาํนวนเงิน 1,163,951.62 บาท อยา่งไรก็ตามสหกรณ์ฯไดย้ืน่อุทธรณ์ ทั้ง 5 คดี เพ่ือใหลู้กหน้ีตวัแทนชาํระหน้ี
ตามทุนทรัพยฟ้์องคดีและในขณะน้ีอยูร่อฟังคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์ สาํหรับคดีท่ีพิพากษายกฟ้องนั้น ศาลอุทธรณ์พิพากษาใหย้กอุทธรณ์
ท่ีขอใหช้าํระหน้ีจาํนวน 1,163,951.62 บาทแลว้และสหกรณ์ฯไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญไวต้ามท่ีกล่าวขา้งตน้ 

เร่ืองอืน่ 
งบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากัด สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ตรวจสอบโดย

ผูส้อบบญัชีอื่น ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่มีการให้ขอ้มูลและเหตุการณ์ที่เนน้เกี่ยวกบัลูกหน้ีตวัแทนตามรายงานลง
วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 

ความรับผดิชอบของคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ต่องบการเงนิ  
 คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจาํเป็นเพ่ือให้
สามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 
 ในการจัดทาํงบการเงินคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ์ในการ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองการเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าวและการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มีความตั้งใจท่ีจะเลิกสหกรณ์หรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองต่อไปได ้

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
 การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี ซ่ึงรวม
ความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์จะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั
ท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์ได้อย่าง
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สมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน
จากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการ
สงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้
ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํข้ึนโดยคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเน่ืองของคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์
และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ท่ีอาจเป็นเหตุ
ใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของสหกรณ์ในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความ
ไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบั
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็นเหตุใหกิ้จการตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนประเมินว่างบ
การเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ ขา้พเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยสําคญัท่ีสุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบ
บญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่า
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้ เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบ
ในทางลบมากกวา่ผลประโยชนท่ี์ผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 
                 ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชี และการนาํเสนอรายงานฉบบัน้ี                                                                      

  
        (นางสาวสุมิตรา  ฉัว่ตระกลู)   

    ผูส้อบบญัชี 
76/1 ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงอรุณอมรินทร์ 
เขตบางกอกนอ้ย  กรุงเทพมหานคร  10700 
โทร. 02 434 9999 
วนัท่ี 6 พฤศจิกายน  2562 
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1 | ห น้ า ท่ี  

รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากดั  

จังหวดักรุงเทพมหานคร 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562 

 

เสนอ -  อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ตามท่ีอธิบดีกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ได้แต่งตั้ งให้ขา้พเจ้าเป็นผูส้อบบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์

กระทรวงมหาดไทย จาํกดั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 นั้น ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นใน
รายงานของผูส้อบบญัชีอยา่งไม่มีเง่ือนไข และไดใ้หข้อ้มูลและเหตุการณ์ท่ีเนน้เพิ่มเติม ตามรายงานลงวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 
2562 ทั้งน้ีขา้พเจา้ขอรายงานผลการตรวจสอบบญัชีในเร่ืองท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

1. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ 
1.1 การควบคุมภายใน 

1.1.1 การปฏิบัติตามกฎหมายเกีย่วข้อง 
โดยรวมสหกรณ์ฯ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตาม กฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง 

คาํแนะนาํ และแนวปฏิบติัของทั้งนายทะเบียนสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ และกฎหมายอ่ืน ท่ีเก่ียวขอ้งกบั  
การดาํเนินงานของสหกรณ์ฯ อยา่งเคร่งครัด 

1.1.2 การแบ่งแยกหน้าทีข่องสหกรณ์ฯ 
สหกรณ์ฯ มีการจดัแบ่งส่วนงานและกาํหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานไวเ้หมาะสม

รัดกมุ สอดคลอ้งกบัหลกัการควบคุมภายในท่ีดี มีผูจ้ดัการคอยควบคุมดูแลการปฏิบติังานภายใตก้ารบริหารงานของ
คณะกรรมการดาํเนินการ พนกังานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม  

1.1.3 ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ฯ  
1) คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ฯ เป็นบุคคลผูไ้ด้รับการเลือกตั้ งจากสมาชิก ซ่ึงมี

คุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามระเบียบของสหกรณ์ฯ โดยในระหว่างปีไดมี้การจดัประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินการของสหกรณ์ฯ อยา่งสมํ่าเสมอ ทาํให้ผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ฯ โดยรวมเป็นไปตามเป้าหมายท่ีได้
วางไวแ้ละอยู่บนบรรทัดฐานของความพอใจของมวลสมาชิกเป็นท่ีตั้ ง ย่อมแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการ
ดาํเนินการของสหกรณ์ฯ นั้น มีความรู้และความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบติังาน  

2) ฝ่ายจดัการของสหกรณ์ฯ ประกอบดว้ย ผูจ้ดัการ รองผูจ้ดัการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายการเงิน 
ฝ่ายบัญชี ฝ่ายสินเช่ือ ฝ่ายทะเบียน และฝ่ายอาํนวยการ ซ่ึงผูป้ฏิบติัหน้าท่ีแต่ละส่วนงานนั้ นมีความรู้และ
ความสามารถเฉพาะทาง ซ่ึงตรงตามแต่ละส่วนงาน 
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1.1.4 การจัดทาํบัญชีและรายงานทางการเงิน 
โดยรวมสหกรณ์ฯ จดัทาํบญัชีตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด รวมถึงเป็นไปตาม

พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 และ ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2562) และเป็นไปตาม
กาํหนดเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด โดยมีระบบบญัชีท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจของสหกรณ์ฯ การจดัทาํบญัชี และทะเบียนคุม
ต่างๆ เรียบร้อยเป็นปัจจุบนัมีเอกสารหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีโดยรวมครบถว้น มีการจดัทาํงบการเงิน
ตามรูปแบบงบการเงินท่ีระบุในหนงัสือกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ท่ี กษ 0404/1160 ลงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2557 และ
ผลการประเมินการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีของสหกรณ์ฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัดี 

นอกจากน้ีคณะผูส้อบบญัชีไดเ้ขา้ตรวจสอบระหว่างปีของ สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงมหาดไทย จาํกดั  
สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ซ่ึงไดท้าํการตรวจสอบการปฏิบติังานของสหกรณ์ฯ และความเส่ียง
ท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงโดยรวมสหกรณ์ฯ มีการปฏิบติังานและบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสม ทั้งน้ีรายละเอียดของการ
ตรวจสอบบญัชีระหว่างปีและขอ้เสนอแนะท่ีตรวจพบขา้งตน้ทางคณะผูส้อบบญัชีไดอ้ธิบายไวต้ามรายงานผลการ
ตรวจสอบบญัชีระหว่างปีฉบบั เลขท่ี ธบ.041/2562 ลงวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2562 เลขท่ี ธบ.088/2562 ลงวนัท่ี 12 
กรกฎาคม 2562 และรายงานผลการตรวจสอบบญัชีระหว่างปี เลขท่ี ธบ.108/2562 ลงวนัท่ี 16 กนัยายน 2562 ท่ีได้
เสนอต่อคณะกรรมการของสหกรณ์ฯ 

1.1.5 การควบคุมด้านทรัพย์สิน 
จากการสุ่มตรวจนบัทรัพยสิ์นเม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2562 พบว่า โดยรวมทรัพยสิ์นมีอยูจ่ริงและ

อยูใ่นสภาพใชง้านไดต้ามปกติ และถูกตอ้งตรงกนักบัทะเบียนคุมทรัพยสิ์น อย่างไรกต็าม จากการตรวจสอบ พบว่า 
ทรัพยสิ์นบางรายการชาํรุดเสียหาย ไม่สามารถใชง้านได ้แต่ยงัไม่มีการตดัออกจากทะเบียนคุมทรัพยสิ์น ซ่ึงจากการ
สอบถามสาเหตุ เจา้หนา้ท่ีช้ีแจงว่า เน่ืองจากเป็นทรัพยสิ์นท่ีเส่ือมสภาพ ลา้สมยัใชง้านไม่ได ้ ดงันั้น สหกรณ์ฯ ควร
จดัทาํรายงาน เพื่อขออนุมติัดาํเนินการต่อทรัพยสิ์นดงักล่าวอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อไป 

1.1.6 การควบคุมด้านภาษี 
จากการสุ่มตรวจสอบและทดสอบการคาํนวณภาษีสําหรับการยื่นภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย พบว่า 

สหกรณ์ฯ มีการดาํเนินการหกัภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย สาํหรับเงินไดป้ระเภท 40 (1) และ40 (2) โดยรวมเป็นไปตาม
ประมวลรัษฎากร 

1.2 ด้านการดําเนินธุรกจิ 
1.2.1 การควบคุมด้านสินเช่ือ (การให้เงินกู้แก่สมาชิก)   
จากการสุ่มตรวจสอบใบคาํขอและหนังสือสัญญาเงินกู้ประเภทฉุกเฉิน สามญั และพิเศษ กับ

รายงานเงินกูฉุ้กเฉิน เงินกูส้ามญั และเงินกูพ้ิเศษ พร้อมทั้งเอกสารสําคญัประกอบคาํขอกู ้พบว่า โดยรวมมีการ
ปฏิบติังานเป็นไปอย่างเรียบร้อยถูกตอ้งตามระเบียบท่ีสหกรณ์ฯ กาํหนดและถือใชเ้ป็นหลกัฐานการเป็นหน้ีได ้
อยา่งไรกต็าม มีขอ้เสนอแนะบางประการดงัน้ี 
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1. การให้เงินกูท้ ั้งประเภทฉุกเฉิน เงินกูส้ามญั และเงินกูพ้ิเศษ ควรตอ้งอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขในการ
ชาํระหน้ีตามคาํแนะนาํของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ท่ี กษ 1115/4101 ลว.21 เมษายน 2558) ว่า สมาชิกควรมีเงินเหลือ
เพื่อดาํรงชีพไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 ของรายไดแ้ละนาํเง่ือนไขอายุของสมาชิกมากาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ี
ใหแ้ลว้เสร็จไม่เกินอาย ุ75 ปี 

2. สหกรณ์ฯ ควรออกระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ เร่ืองการกาํหนดให้
สมาชิกผูกู้ต้อ้งมีเอกสารตรวจสอบขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร) ประกอบการยืน่คาํขอกูเ้งิน เพื่อตรวจสอบว่า
ไม่ไดอ้ยูใ่นขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมาย โดยเฉพาะการยืน่ขอกูเ้งินประเภทเงินกูส้ามญัโดยใชบุ้คคลคํ้าประกนั 
และประเภทเงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัความเส่ียงและเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์ฯ 

3. การประเมินราคาหลกัประกนัเงินกูพ้ิเศษเพื่อการซ้ือท่ีดินพร้อมอาคารส่ิงปลูกสร้างสาํหรับการ
ใหสิ้นเช่ือแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ นั้น สหกรณ์ฯ ควรพิจารณาสรรหาบริษทัผูป้ระเมินราคาอิสระภายนอก ท่ีไดรั้บการ
รับรองจากคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(กลต.) อยา่งนอ้ย 2 บริษทั เพื่อใหส้หกรณ์ฯ มีตวัเลือก
ในการตดัสินใจเลือกผูป้ระเมินท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง โดยมิให้มีการผกูขาดการประเมินราคาของสหกรณ์ฯ และ
ทาํให้สมาชิกไม่สามารถสืบทราบไดว้่าสหกรณ์ฯ จะใชผู้ป้ระเมินราคารายใด อนัจะให้ราคาประเมินหลกัประกนั 
ท่ีนาํมาใชพ้ิจารณาวงเงินปล่อยกูน้ั้นมีความน่าเช่ือถือ เป็นท่ียอมรับและลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการประเมิน
ราคาหลกัประกนัท่ีสูงเกินไป และเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์ฯ 

4. สหกรณ์ฯ ควรระมดัระวงัในการปล่อยกูใ้ห้แก่สมาชิก และควรตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญให้
เป็นไปตามระเบียบฯ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อใหง้บการเงินสะทอ้นผลการดาํเนินงานท่ีแทจ้ริง 

1.2.2 การควบคุมด้านเงินรับฝาก  
จากการสุ่มตรวจสอบหนังสือขอเปิดบญัชีเงินฝาก และเอกสารประกอบการเปิดบญัชีเงินฝาก 

พบวา่ โดยรวมใบคาํขอเปิดบญัชีมีขอ้มูลถูกตอ้งตามท่ีควรและเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ 

1.2.3 ด้านการสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
(1) ใบสมัครสมาชิก 
จากการสุ่มตรวจสอบใบสมคัรสมาชิกเขา้ใหม่ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการสมคัร พบว่า โดยรวม

เรียบร้อย มีการกรอกขอ้มูลถูกตอ้งสมบูรณ์และมีเอกสารประกอบหลกัฐานการสมคัรสมาชิกครบถว้น ซ่ึงเป็นไป
ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ 

(2) ค่าธรรมเนียมสมาชิก 
จากการทดสอบการคาํนวณรายไดค่้าธรรมเนียมแรกเขา้ พบว่า มียอดเงินถูกตอ้งตรงกนัและ

สัมพนัธ์กับจาํนวนสมาชิกเขา้ใหม่ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ย่อมแสดงให้เห็นว่า สหกรณ์ฯ มีการรับรู้รายได้
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้อยา่งถูกตอ้งตามท่ีควร 
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1.3 การปฏิบัติทีข่ัดแย้งทางผลประโยชน์ บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
จากการสอบทานการปฏิบติัท่ีขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) ของบุคคลและกิจการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัของสหกรณ์ฯ พบวา่ โดยรวมสหกรณ์ฯ ไม่มีเหตุการณ์การปฏิบติัท่ีขดัแยง้ทางผลประโยชน์ จากบุคคล
และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ยกเวน้ท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 6 เร่ืองลูกหน้ีตวัแทน 

2. ผลการวเิคราะห์ความเส่ียงทางการเงิน 
 (1) หลกัเกณฑ์ทีใ่ช้ในการจัดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากดั 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากดั ได้รับการจัดเป็นสหกรณ์ขนาด  “*ใหญ่พเิศษ”   
*ใหญ่พเิศษ    หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง   16.05 - 20.00 

      ใหญ่มาก หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง   12.09 - 16.04 
               ใหญ่ หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง     8.13 - 12.08 

รายการ คะแนน  
ของแต่ละหัวข้อ  

สหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงมหาดไทย 

จํากดั 

ใหญ่
พเิศษ 
16.05-
20.00 

ใหญ่มาก 
12.09-
16.04 

ใหญ่ 
8.13-12.08 

จํานวน คะแนน 
ทีไ่ด้ 

1.  จํานวนสมาชิก (หน่วย:คน)       
     มากกว่า 8,056 - 12,990 3.20 11,045 3.20    
     มากกว่า 12,991 - 20,947 3.40      
     มากกว่า 20,948 - 33,778 3.60      
2.  ทุนดาํเนินงาน (หน่วย:ล้านบาท)       
     มากกว่า 2,223.00 - 4,184.00 7.20      
     มากกว่า 4,184.00 - 7,876.00 7.65      
     มากกว่า 7,876.00 - 14,825.00 8.10 11,976.11 8.10    
3.  รายได้ธุรกจิหลกั (หน่วย:ล้านบาท)       
      มากกว่า 116.00 - 213.60 5.60      
      มากกว่า 213.60 - 391.70 5.95      
      มากกว่า 391.70 - 718.00 6.30 607.37 6.30    

รวมคะแนนทีไ่ด้   17.60    
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(2)   อตัราส่วนเฉลีย่โดยรวมทีสํ่าคญัของสหกรณ์ออมทรัพย์เปรียบเทยีบกบั  
 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จํากดั มีผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมอยู่ในระดับ “*ดี” 
                                 ดีมาก    หมายถึง  ดีกวา่ค่าเฉล่ียของสหกรณ์อ่ืนในระดบัเดียวกนั 
                               *ดี       หมายถึง  มีค่าเท่ากบัหรือใกลเ้คียงกบัเฉล่ียของสหกรณ์อ่ืนในระดบัเดียวกนั          
             พอใช้     หมายถึง  นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียของสหกรณ์อ่ืนในระดบัเดียวกนั 

** ขอ้มูลและอตัราส่วนถวัเฉล่ียของสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ีย ปี 2561 (PEER GROUP 2018) ท่ีนาํขอ้มูลพื้นฐานมาจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ตามรายละเอียด
ผลการวเิคราะห์ไดผ้นัแปรไปตามช่วงระยะเวลา 1 ปี 

รายการ หน่วย 
อตัราส่วนของ 

สหกรณ์ออมทรัพย์       
กระทรวงมหาดไทย จํากดั 

อตัราส่วนสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลีย่ 
ขนาดใหญ่พเิศษ 
(Peer  Group) 

ดมีาก ด ี พอใช้ 

  ปี 2562 ปี 2561 ปี 2561    
1.ด้านความเพยีงพอของเงนิทุนต่อความเส่ียง        
1.1 อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน เท่า 1.82 1.66 1.22    
1.2 อตัราส่วนทุนสาํรองต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.04 0.04 0.04    
1.3 อตัราการเติบโตของทุนสหกรณ์ ร้อยละ 6.05 5.70 10.70    
1.4 อตัราการเติบโตของหน้ี (เงินรับฝาก) ร้อยละ 16.17 22.50 7.08    
1.5 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน ร้อยละ 7.73 7.43 7.33    
2. ด้านคุณภาพของสินทรัพย์        
2.1 อตัราการหมุนของสินทรัพย ์ รอบ 0.05 0.05 0.06    
2.2 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ ร้อยละ 2.82 2.91 3.27    
2.3 อตัราการเติบโตของสินทรัพย ์ ร้อยละ 12.37 15.60 8.68    
3. ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ        
อตัราการเติบโตของธุรกิจ ร้อยละ 33.55 18.79 (0.79)    
4. ด้านการทํากาํไร        
4.1  กาํไรต่อสมาชิก บาท/คน 28,849.32 26,393.88 29,970.70    
4.2  เงินออมต่อสมาชิก บาท/คน 948,449.09 839,800.27 695,240.23    
4.3  หน้ีสินต่อสมาชิก บาท/คน 550,906.09 556,543.48 686,741.00    
4.4  อตัราการเติบโตของทุนสาํรอง ร้อยละ 6.61 6.54 11.35    
4.5  อตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิ ร้อยละ 10.20 7.62 9.76    
4.6  อตัรากาํไรสุทธิ ร้อยละ 52.46 53.56 56.94    

5. ด้านสภาพคล่อง        
อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน เท่า 0.49 0.60 0.36    
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2.1 ความเพยีงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง 
สหกรณ์ฯ มีอตัราส่วนดา้นความเพียงพอของเงินลงทุนต่อความเส่ียงโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ดี โดยมี

อตัราการเติบโตของหน้ี (เงินรับฝาก) อยู่ในเกณฑดี์มาก อย่างไรก็ตาม อตัราการเติบโตของทุนสหกรณ์ยงัอยู่ใน
เกณฑพ์อใช ้เน่ืองจากการขยายตวัของทุนเรือนหุน้เร่ิมชา้ลง ส่วนอตัราส่วนอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ีย
โดยรวมของสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นท่ีมีขนาดเดียวกนั เหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่สหกรณ์ฯ มีทุนหมุนเวียนท่ีใชด้าํเนินงาน
โดยรวมเพียงพอต่อการดาํเนินงานและความเส่ียงท่ีสหกรณ์ฯ ตอ้งเผชิญอยู่ ซ่ึงจะทาํให้สหกรณ์ฯ สามารถ
บริหารงานไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 

2.2 คุณภาพของสินทรัพย์ 
สหกรณ์ฯ สามารถบริหารจดัการสินทรัพยใ์ห้มีคุณภาพ โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะมีอตัรา

การเติบโตของสินทรัพยอ์ยูใ่นเกณฑท่ี์ดีมาก อยา่งไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ตอ้งมุ่งเนน้ดา้นกลยทุธ์ท่ีจะช่วยเสริมสร้างให้
สหกรณ์ฯ มีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยเ์พิ่มข้ึนอย่างย ัง่ยืน เพื่อจะนาํมาซ่ึงความมัน่คงต่อสหกรณ์ฯ และเพ่ือ
นาํมาใชด้าํเนินงานของสหกรณ์ฯ ในอนาคต 

2.3 ขีดความสามารถในการบริหาร 
สหกรณ์ฯ มีความสามารถในการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัดีมาก ซ่ึงเป็นผลมา

จากการขยายตวัเพิ่มข้ึนของธุรกิจสินเช่ือและการรับฝากเงิน โดยในระหว่างปีสหกรณ์ฯ จ่ายเงินกูใ้หส้มาชิกและให้
สหกรณ์อ่ืนกูจ้าํนวน 5,377,312,387.88 บาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 1,580,039,475.01 บาท หรือมีอตัราขยาย
ตวัร้อยละ 41.61 และธุรกิจเงินรับฝาก ในระหว่างปีสหกรณ์ฯ รับฝากเงินจาํนวน 4,095,303,159.65 บาท ซ่ึงเพิ่มข้ึน
จากปีก่อนจาํนวน 799,387,901.27 บาท หรือมีอตัราขยายตวัร้อยละ 24.25 อยา่งไรกต็าม สหกรณ์ฯ ตอ้งคาํนึงถึงการ
ก่อหน้ีสินและความสามารถในการชาํระหน้ีของสมาชิกอยา่งถ่ีถว้น ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะสร้างความเป็นอยูท่ี่ดีสู่มวลสมาชิก
ของสหกรณ์ฯ อยา่งย ัง่ยนื 

2.4 การทาํกาํไร 
2.4.1 อตัราส่วนต่อสมาชิก 
ผลการดาํเนินงานต่อสมาชิกในปีปัจจุบนัแสดงให้เห็นว่า สหกรณ์ฯ มีอตัราส่วนการทาํกาํไรต่อ

สมาชิกเพิ่มข้ึนกว่าปีก่อนเล็กน้อย แต่ยงัคงน้อยกว่าอตัราส่วนเฉล่ียโดยรวม อย่างไรก็ตามอตัราส่วนเงินออมต่อ
สมาชิกและอตัราหน้ีสินต่อสมาชิกยงัอยู่ในระดบัท่ีบริหารไดดี้มาก ทั้งน้ีสหกรณ์ฯ ยงัคงตอ้งระมดัระวงัการให้
สินเช่ือต่อสมาชิกแต่ละรายต่อไป เพื่อไม่ใหส้มาชิกก่อหน้ีสินจนเกินกว่าความสามารถในการจ่ายชาํระของสมาชิก
แต่ละคนได ้อีกทั้ง สหกรณ์ฯ ควรมีการเร่งรัดติดตามการชาํระหน้ีของสมาชิกอย่างใกลชิ้ดเพื่อรักษาผลประโยชน์
ของสมาชิกส่วนใหญ่ 
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2.4.2 อตัราส่วนผลการดําเนินงานโดยรวม 
ผลการดาํเนินงานในปีปัจจุบนัยงัแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ฯ มีผลการดาํเนินงานโดยรวมอยู่ใน

เกณฑ์ที่ดี โดยมีอตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิ อยูใ่นเกณฑดี์มาก อยา่งไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ยงัคงตอ้งวางแผนการ
บริหารงานให้มีอตัราการเติบโตของทุนสํารองให้สูงข้ึนอย่างสมํ่าเสมออนัจะนาํมาซ่ึงความมัน่คงของสหกรณ์ฯ 
และผลการดาํเนินงานท่ีดีในระยะยาว ทั้งน้ีตอ้งอยู่บนพื้นฐานท่ีว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของสหกรณ์ฯ คือ มอบความ
เป็นอยูท่ี่ดีและความพึงพอใจแก่มวลสมาชิก มิใช่มุ่งแต่หารายไดแ้ละผลตอบแทนจากสมาชิกเพียงอยา่งเดียว 

2.5 สภาพคล่อง 
สหกรณ์ฯ มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย แต่ยงัคงมากกว่าอตัราส่วนเฉล่ีย

โดยรวม แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์ฯ มีการรักษาสภาพคล่องไว้ได้ในระดับที่เหมาะสม กบัความจาํเป็นในการใชเ้งิน 
อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ยงัคงตอ้งหมัน่ทบทวนและระมดัระวงัการกาํหนดกลยุทธ์ การวางแผนเพ่ือรักษาระดบั
ปริมาณทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมอยู่เสมอ อีกทั้งตอ้งไม่เสียประโยชน์ในการนาํ
สภาพคล่องคงเหลือไปก่อใหเ้กิดผลตอบแทนแก่สหกรณ์ฯ 
 

2.6 ผลกระทบของธุรกจิ 
เศรษฐกิจโลก โดยรวมมีแนวโนม้ชะลอตวัลงเน่ืองจากสงครามการคา้ระหว่างสหรัฐฯ และจีน 

ซ่ึงเพิ่มความตึงเครียดมากข้ึนจากเดิม เน่ืองจากความขดัแยง้ระหว่างสองประเทศลุกลามไปยงั “ประเด็นค่าเงิน" 
จากท่ีก่อนหนา้น้ี การตอบโตร้ะหวา่งกนัมกัจะอยูใ่นขอบเขตของเร่ืองภาษีและการคา้ระหวา่งประเทศเท่านั้น            

เศรษฐกิจไทย ในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตวัตํ่ากว่าท่ีประเมินไวเ้ดิมและตํ่ากว่าระดบัศกัยภาพ
โดยการส่งออกสินคา้หดตวัมากกวา่ท่ีประเมินไวต้ามเศรษฐกิจคู่คา้และปริมาณการคา้โลก ท่ีชะลอตวัลงจากสภาวะ
การกีดกนัทางการคา้สหรัฐกบัจีน ท่ีทวีความรุนแรงและขยายวงกวา้งมากข้ึน รวมถึงภาคการท่องเท่ียวมีแนวโนม้
ขยายตวัชะลอลง สาํหรับการบริโภคภาคเอกชนมีแนวโนม้ชะลอลงตามรายไดข้องครัวเรือนนอกภาคเกษตรและ
การจา้งงานปรับลดลง ตลอดจนการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนม้ขยายตวัชะลอลง อีกทั้งสถานการณ์เงินบาทท่ี
แขง็ค่าเม่ือเทียบกบัประเทศคู่คา้ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากข้ึน  

กล่าวโดยสรุปคณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ขยายตวัตํ่ากว่า ท่ีประเมินไว้
จากการส่งออกสินคา้ท่ีหดตวั การลงทุนภาครัฐท่ีชะลอตวัค่าเงินบาทท่ีแขง็ค่ามากเกินไป ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํให้
เศรษฐกิจชะลอตวัลง ดงันั้นหากใชน้โยบายการเงินท่ีผ่อนคลายมากข้ึน (อตัราดอกเบ้ียนโยบายตํ่า) จะมีส่วนช่วย
สนบัสนุนการขยายตวัของเศรษฐกิจ ดังน้ันเมื่อวนัที ่25 กนัยายน 2562 ท่ีผา่นมา คณะกรรมการฯ จึงมีมติเอกฉันท์ 7 
ต่อ 0 เสียง ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 1.50 ต่อปี ดงันั้นสหกรณ์ฯ จึงตอ้งติดตามสถานการณ์และสภาวะ
ดอกเบ้ียท่ีมีแนวโนม้ผนัผวนอยา่งใกลชิ้ดเพื่อนาํผลไปพิจารณาปรับเปล่ียนนโยบายการบริหารงานอยา่งเหมาะสม
และทนัต่อเหตุการณ์ท่ีผนัแปรไปอยา่งรวดเร็ว 
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8 | ห น้ า ท่ี  
 

2.7 สรุปผลการวเิคราะห์ 
สรุปในภาพรวมผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ฯ อยูใ่นระดบั “ ดี ” เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราส่วน

เฉล่ียโดยรวมของสหกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่มาก 2561 (Peer Group 2018) ท่ีนาํมาวิเคราะห์ โดยสหกรณ์ฯ มีความสามารถ
ในการทาํกาํไร อตัราความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ีดี มีการบริหารสินทรัพยไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 
และมีการรักษาสภาพคล่องไดเ้พียงพอต่อการบริหารงาน ทั้งน้ีสหกรณ์ฯ จะตอ้งติดตามสภาวะเศรษฐกิจทั้งใน
ประเทศ ต่างประเทศ และในวงการสหกรณ์ อย่างใกลชิ้ดเพื่อนาํมาใชใ้นการวางแผน และบริหารงาน รวมถึงเพื่อ
นาํมาใชป้้องกนัความเส่ียงในดา้นต่างๆ อนัจะนาํไปสู่ความผาสุกแก่มวลสมาชิกอยา่งย ัง่ยนืสืบต่อไป 

3. การติดตามแก้ไขข้อสังเกต 
โดยรวมถือว่าสหกรณ์ฯ ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง/ตามขอ้เสนอแนะและคาํแนะนาํท่ีได้

ใหไ้วต้ามควรแก่สถานการณ์เรียบร้อยแลว้ 

4. เร่ืองอืน่ 
ตามกฎกระทรวง เร่ืองการตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัลูกคา้ พ.ศ.2556 ให้ไว ้ณ วนัท่ี

11 กรกฎาคม 2556 กาํหนดใหส้ถาบนัการเงินประเภทสหกรณ์ ตอ้งกาํหนดและดาํเนินการตามนโยบายและระเบียบ
วิธีการเป็นลายลกัษณ์อกัษร สาํหรับการประเมินและบริหารความเส่ียงดา้นการฟอกเงินและสนบัสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้ายไวเ้ป็นแนวปฏิบติันั้น เพื่อให้การปฏิบติัตามกฎหมายเป็นไปด้วยความถูกตอ้งเรียบร้อยและ
สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดท่ีสํานักงานปปง. กาํหนด อีกทั้งเพื่อเป็นการลดความเส่ียงในการปฏิบติังาน สํานักงาน
ปปง. จึงกาํหนดให้แต่ละสหกรณ์ ตอ้งจดัทาํนโยบายดา้นการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงินและแนวทางการ
ปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวไวเ้พื่อเป็นแนวทางในการกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบุคลากรภายในสหกรณ์ฯ 
 
 

   
       (นางสาวสุมิตรา  ฉัว่ตระกลู)   
             ผูส้อบบญัชี 
 
76/1  ถนนจรัญสนิทวงศ ์ แขวงอรุณอมรินทร์ 
เขตบางกอกนอ้ย  กรุงเทพมหานคร  10700 
โทร. 02 434 9999 
วนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 



รายงานกิจการประจำ ปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำ�กัด 137

เรือ่ง พิจารณาจดัสรรก�าไรสุทธิ
 ประจ�าปี 2562

ระเบียบ
วาระที่ 

4.2

u



รายงานกิจการประจำ ปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำ�กัด138

เรือ่ง  พิจารณาจดัสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2562

ระเบยีบวาระที่ 4.2

 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	 จ�ากัด	 มีก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงาน 

ในปี	2562	เป็นเงินทั้งสิ้น	318,640,708.64 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 าดบั ยอดคงเหลือ
ที่ % จ านวนเงนิ % % จ านวนเงนิ % ณ กันยายน 2562

1 28,986,697.58 10.03 32,320,813.64 10.14 467,356,941.04
2 30,000.00 0.01 30,000.00 0.01
3 7.00 218,934,418.00 75.72 7.00 231,440,457.00 72.63
4 9.50 31,283,787.00 10.82 10.00 32,699,438.00 10.26
5 8,000,000.00 2.77 9,150,000.00 2.87
6 1,400,000.00 0.48 2,000,000.00 0.63 2,496,177.00
7 100,000.00 0.03 2,000,000.00 0.63
8 100,000.00 0.03 2,000,000.00 0.63 417,475.36
9 300,000.00 0.10 2,000,000.00 0.63 2,200,872.11
10 ทนุสง่เสริมความมัน่คงสหกรณ์ฯ 10,000.00 0.01 5,000,000.00 1.57 6,571,072.63

289,144,902.58 100.00 318,640,708.64 100.00

ที่ประชมุใหญ่สามญั ประจ าปี 2562 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจดัสรรก าไรสทุธิ ประจ าปี 2562 วงเงิน  318,640,708.64  บาท

   จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

หมายเหตุ จดัสรร ปี 2562
ก าไรสุทธิ  318,640,708.64       บาท      จัดสรร %
เป็นของสมาชิกโดยตรง เป็นเงิน 264,139,895.00   82.90
เป็นของสมาชิกโดยอ้อม เป็นเงิน 8,000,000.00       2.51
เป็นของสหกรณ์ฯ เป็นเงิน 37,320,813.64     11.71
ตอบแทนคณะกรรมการ / พนกังาน เป็นเงิน 9,150,000.00       2.87
ตอบแทนสนันิบาตสหกรณ์ เป็นเงิน 30,000.00            0.01

รวม 318,640,708.64  100

การจัดสรรปี 2562

ได้พิจารณาเห็นสมควรจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2562 ดงัตอ่ไปนี ้

รายการจัดสรร
การจัดสรรปี 2561

ทนุส ารอง

ทนุสวสัดิการ
ทนุรักษาระดบัเงินปันผล

ที่ประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ได้ประชมุครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวนัที่ 30 ตลุาคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้น าเสนอ

ยอดรวม

คา่บ ารุงสนันิบาตสหกรณ์ฯ
เงินปันผล
เงินเฉลี่ยคืน
เงินโบนัส
ทนุสาธารณะประโยชน์
ทนุเกษียณอายรุาชการ
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เรือ่ง พิจารณาก�าหนดวงเงินที่ 
 สหกรณฯ์ อาจกูย้มื 
 ประจ�าปี 2563

ระเบียบ
วาระที่ 

4.3

u
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 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	ข้อ	51	(6)	ก�าหนดว่า	ให้ที่ประชุมใหญ่ก�าหนดวงเงินกู้ยืม	 

ส�าหรับปีหนึ่งๆ	 ตามความจ�าเป็นและสมควรแก่การด�าเนินงาน	 ซึ่งปี	 2562	 นายทะเบียนสหกรณ ์

ได้ให้ความเห็นชอบในวงเงิน	3,600	ล้านบาท

	 ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์	 ณ	 วันที่	 11	 มีนาคม	 2548	 ให้ถือใช้วงเงินการกู้ยืมเงิน 

หรือค�้าประกันของสหกรณ์	 พิจารณาจากทุนเรือนหุ้นที่ช�าระเต็มมูลค่า	 รวมกับทุนส�ารองของสหกรณ ์

ตามงบทดลอง	ณ	วันสิ้นเดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่

	 	 ทุนเรือนหุ้น		 3,439,093,350.00	 บาท

	 	 ทุนส�ารอง	 467,356,941.04	 บาท

	 	 รวม		 3,906,450,291.04	 บาท

	 ส�าหรับปีบัญชีงบประมาณ	 30	 กันยายน	 2563	 คณะกรรมการด�าเนินการเสนอความเห็นชอบ 

ก�าหนดวงเงินกู้หรือค�้าประกันประจ�าปี	 จ�านวน	 3,900	 ล้านบาท	 (สามพันเก้าร้อยล้านบาท) 

ซึ่งไม่เกินวงเงินกู้ยืมตามที่นายทะเบียนก�าหนด

	 ขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

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

เรือ่ง  พิจารณาก�าหนดวงเงนิทีส่หกรณ์อาจกูย้มื 
 ประจ�าปี 2563

ระเบยีบวาระที่ 4.3
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เรือ่ง การเลอืกผูต้รวจสอบกจิการ 
 ประจ�าปี 2563

ระเบียบ
วาระที่ 

4.4

u
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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	2563

	 คณะกรรมการด�าเนินการ	 ได้ประชุม	 ครั้งท่ี	 12/2562	 เมื่อวันที่	 30	 ตุลาคม	 2562 

พิจารณาแล้ว	เห็นว่า	น.ส. รักดี	ธัญญนิติประเสริฐ	เป็นผู้มีความรู้	ความสามารถ	มีประสบการณ ์

ในการปฏิบัติงานด้านการเงิน	การบัญชี	สามารถที่จะด�าเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงาน 

ของสหกรณ์ได้	ในวงเงิน	80,000.-	บาท

	 	 จงึเสนอทีป่ระชมุพจิารณาเลอืก	น.ส. รกัดี	ธญัญนิตปิระเสริฐ	เป็นผูต้รวจสอบกจิการของ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	จ�ากัด	ประจ�าปี	2563

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

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

เรือ่ง  การเลอืกผูต้รวจสอบกจิการ ประจ�าปี 2563

ระเบยีบวาระที่ 4.4
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เรือ่ง การเลอืกและก�าหนด
 คา่ธรรมเนียมผูส้อบบญัชี 
 ประจ�าปี 2563

ระเบียบ
วาระที่ 

4.5

u
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เรือ่ง  การเลอืกและก�าหนดคา่ธรรมเนยีมผูส้อบบญัชี 
 ประจ�าปี 2563

ระเบยีบวาระที่ 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	 ได้ประชุมครั้งที่	 1/2563	 เมื่อวันที่	 30	 ตุลาคม	 2562 

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า	 ในปีงบประมาณ	 2563	 เห็นสมควรเสนอชื่อ	 น.ส. สุมิตรา	 ฉ่ัวตระกูล 

บริษัท	ธนาการบัญชี	จ�ากัด	 เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์	ประจ�าปี	 2563	 ในวงเงิน	130,000	บาท 

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

ในวงเงิน	135,000	บาท	  

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

..................................................................................................................................................................
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เรือ่ง อืน่ๆ ถา้มีระเบียบ
วาระที่ 

4.6

u
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เรือ่ง  อืน่ๆ ถา้มี

ระเบยีบวาระที่ 4.6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................. 
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เรือ่ง การเลอืกตัง้คณะกรรมการด�าเนนิการ
 สหกรณ์ออมทรพัยฯ์
 ประจ�าปี 2563

ระเบียบ
วาระที่ 

5
u
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เร่ือง การเลือกตัง้และการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2563 
  สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด โดยมติคณะกรรมการด าเนินการ  ฯ                
ครัง้ท่ี 10/2562 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2562 เห็นชอบให้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 ในวันพฤหัสบดี                             
ท่ี 14 พฤศจิกายน  2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย และ                     
ในวนัดงักลา่วได้จดัให้มีการเลือกตัง้และสรรหากรรมการด าเนินการแทนกรรมการด าเนินการท่ีพ้นจากต าแหน่ง
ตามวาระและท่ีพงึจะเลือกตัง้ จ านวน 6 คน ดงันี ้

1. กรรมการด าเนินการประเภทที่ 1 ว่าง 1 ต าแหน่ง คือ 
   - รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
   วิธีการเลือก 

 ตามระเบียบฯวา่ด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2553 ข้อ 8 ให้เลือกตัง้โดยวิธี
เปิดเผยในท่ีประชุมใหญ่ ซึ่งสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว มีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกคนใดก็ได้ท่ีมี
คณุสมบตัิครบถ้วนเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ และให้สมาชิกท่ีเข้าร่วมประชมุรับรองอย่างน้อย 3 คน 
หลงัจากนัน้ให้ท่ีประชมุออกเสียงเลือกตัง้ ผู้ ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุเป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้ ในกรณีผู้ เข้ารับการ
เลือกตัง้หลายคนได้คะแนนเท่ากันให้ด าเนินการออกเสียงเลือกตัง้ใหม่ หากคะแนนยงัเท่ากันอีกให้จบัฉลาก 
โดยให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้จบัฉลาก 

 กรณีการเสนอช่ือให้สมาชิกเป็นกรรมการด าเนินการ ในแตล่ะต าแหน่งไม่เกินจ านวนท่ีพึงมีให้
ถือวา่ผู้ ได้รับการเสนอช่ือทกุคนเป็นผู้ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการด าเนินการต าแหนง่นัน้ 

  2. กรรมการด าเนินการ ประเภทท่ี 2 กรรมการด าเนินการผู้แทนหน่วยงาน    
ประกอบด้วย 3 หนว่ยงาน ว่าง 5 ต าแหนง่ ดงันี ้

      1. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ว่าง 1 ต าแหน่ง มีผู้สมคัรทัง้สิน้ 2 คน สมาชิก
สามารถสรรหาโดยวิธีหยอ่นบตัรลงคะแนน (กากบาทX) ได้เพียง 1 คน ดงันี ้
 เลขหมายผู้สมัคร 1 นายทองสิน                        สตัยาพนัธุ์ สมาชิกเลขทะเบียนท่ี 19127 

 2 นายนที     มนตริวตั             “ 22136 
        2. กรมโยธาธิการและผังเมือง ว่าง 3 ต าแหน่ง มีผู้สมคัรทัง้สิน้ 6 คน สมาชิกสามารถสรร

หาโดยวิธีหยอ่นบตัรลงคะแนน (กากบาทX) ได้เพียง 3 คน ดงันี ้
เลขหมายผู้สมัคร 1 นายยงศกัดิ ์    ใหญ่จริง สมาชิกเลขทะเบียนท่ี 20426 

 2 นายสยาม    เวโรจน์บรรจง             “ 10745 
 3 

4 
5 
6 

นายโชคชยั 
นางสดุใจ 
นายอลงกรณ 
นางสาวไปรมา 

   เมฆฉาย 
   สวุรรณบบุผา 
   อรุณโชติ 
   เหมมาลา 

            “ 
            “ 
            “ 
            “      

17984 
15765 
13183 
 20241  

       3. กรมราชทัณฑ์ วา่ง 1 ต าแหนง่ มีผู้สมคัรทัง้สิน้ 3 คน สมาชิกสามารถสรรหาโดยวิธีหย่อน
บตัรลงคะแนน (กากบาทX) ได้เพียง 1 คน ดงันี ้
เลขหมายผู้สมัคร 1 นายมฮู าหมดั    มะแปน้ สมาชิกเลขทะเบียนท่ี      12161 

 2 นายสายณั    หม่ืนพนัธ์             “      15285 
 3 ดร.เพียงขวญั    อ ่าพนัธุ์เปรม             “ 

  
      15978 
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 2.1 วิธีการสรรหา 
   ระเบียบฯว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2553                                                            
      ข้อ 9 ให้สรรหาโดยวิธีลบัด้วยวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
    (1) การลงคะแนนด้วยบตัรสรรหา 
    (2) การลงคะแนนด้วยเคร่ืองลงคะแนนสรรหา 

   ในการลงคะแนนสรรหาโดยปกตใิห้ใช้วิธีการลงคะแนนด้วยบตัรสรรหา เว้นแตส่หกรณ์เห็นวา่
สมควรให้ใช้ลงคะแนนด้วยเคร่ืองลงคะแนนสรรหา 
 ให้ประธานกรรมการ ประกาศก าหนด วนัรับสมคัร วิธีการสมคัร จ านวนท่ีพงึจะสรรหาแตล่ะหนว่ยงานใน
ปีนัน้ คณุสมบตัขิองผู้สมคัรรับการสรรหาและรายช่ือผู้สมคัรรับการสรรหาก่อนวนัเลือกตัง้ไมน้่อยกว่าสิบห้าวนั 
      กรณีมีผู้สมคัรรับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการประเภทท่ี 2 ไม่เกินจ านวนท่ีพึงมีของแต่ละหน่วยงาน    
ให้ถือวา่ผู้สมคัรรับการสรรหาของหน่วยงานนัน้ทกุคนเป็นผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการประเภทท่ี 2 
     ข้อ 18 เม่ือรวมผลการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาจดัท ารายงานผลการนบัคะแนน
การสรรหาและรายช่ือผู้ ท่ีได้รับการสรรหาขอเสนอตอ่ท่ีประชมุใหญ่ เพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการด าเนินการตอ่ไป 

2.2 สถานที่สรรหามีทัง้หมด 83 หน่วย ประกอบด้วย                                                                         
  1. ศาลากลางจงัหวดัทกุจงัหวดั รวม 76 หนว่ยสรรหา                                                         
 2. กรมราชทณัฑ์                                                                                                                      
  3. เรือนจ ากลางคลองเปรม                                                                                                   
  4. ทณัฑสถานวยัหนุม่กลาง                                                                                                    
  5. เรือนจ าพิเศษธนบรีุ 
 6.กรมโยธาธิการและผงัเมือง (ถนนพระราม6) 
 7.กรมโยธาธิการและผงัเมือง (ถนนพระราม9) 
 8. ลานเอนกประสงค์กระทรวงมหาดไทย 
2.3 บัตรสรรหากรรมการ มี 3 สี ประกอบด้วย 

 (1) บตัรสรรหากรรมการผู้แทนหนว่ยงาน ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย สีเขียว 
 (2) บตัรสรรหากรรมการผู้แทนหนว่ยงาน กรมโยธาธิการและผงัเมือง สีเหลือง 
 (3) บตัรสรรหากรรมการผู้แทนหนว่ยงาน กรมราชทณัฑ์ สีชมพู 
                    2.4 ประกาศบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสรรหาคณะกรรมการด าเนินการประจ าปี 2563 
 สหกรณ์ฯ ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิสรรหากรรมการด าเนินการประจ าปี 2563 เพ่ือให้สมาชิกได้
ตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั ก่อนลงคะแนนหากสมาชิกมีความประสงค์ขอเพิ่มช่ือตนเอง กรณีท่ีไม่มี
ช่ือในบญัชีรายช่ือผู้ มีสิทธิสรรหา หรือขอให้ถอนช่ือผู้ ไม่มีสิทธิสรรหาออกจากบญัชีรายช่ือผู้สิทธิสรรหา หรือขอ
ใช้สิทธิลงคะแนนนอกหน่วยสรรหาท่ีตนมีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือผู้ มีสิทธิสรรหา ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามแบบท่ี
สหกรณ์ก าหนด ก่อนวันลงคะแนนไม่น้อยกว่า 7 วัน (ทัง้นี ้ ตัง้แต่วันที่  11 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไปจนถึง
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ) โดยถือตามวันเวลาราชการและเลขลงรับของสารบรรณสหกรณ์เป็นส าคัญ 
(รายละเอียดปรากฏตามประกาศสหกรณ์ฯเร่ืองบญัชีรายช่ือผู้ มีสิทธิสรรหาคณะกรรมการด าเนินการประจ าปี 
2563 และ ค าร้องขอใช้สิทธิลงคะแนนนอกหนว่ยสรรหาแนบท้ายวาระนี)้  
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 2.5 การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา                                                                              
  ข้อกฎหมาย                                                                                                                                    
  ระเบียบฯ วา่ด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2553                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  ข้อ 19 ให้ประธานกรรมการแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา เพ่ือด าเนินการเลือกตัง้และการสรร
หาให้เป็นไปตามระเบียบนี ้
                         ข้อเทจ็จริง                                                    
  ประธานกรรมการด าเนินการได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาประจ าปี 2563 เพ่ือด าเนินการ
เลือกตัง้และสรรหากรรมการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความสจุริตและเท่ียงธรรม ตามค าสัง่สหกรณ์ฯท่ี 4/2562  
ลงวนัท่ี 4 ตลุาคม 2562  ประกอบด้วยบคุคลดงัตอ่ไปนี ้
              1. นายนิเวศน์ หาญสมทุร์   ผู้อ านวยการส านกักฎหมาย สป.มท. ประธานกรรมการ
  2. ผู้แทนกรมราชทณัฑ์      กรรมการ 
  3. ผู้แทนกรมโยธาธิการและผงัเมือง    กรรมการ 
  4. ผู้แทนส านกักฎหมาย สป.     กรรมการ                              
  5. ผู้แทน สน.ปท. (สว่นการเมืองและการเลือกตัง้ กรมการปกครอง) กรรมการ          
  6. ผู้จดัการ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากดั  กรรมการ                 
  7. รองผู้จดัการ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากดั  กรรมการ                
  8. หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากดั กรรมการ              
  9. นิติกร สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากดั  กรรมการ/เลขานกุาร 

 ให้คณะกรรมการสรรหา มีอ านาจและหน้าท่ีตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย 
จ ากดั วา่ด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2553 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อด าเนินการเลือกตัง้คณะกรรมการ ประจ าปี 2563 ดังนี ้
1. กรรมการด าเนินการของหน่วยงาน สรรหาโดยวิธีลับ ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหา 

พ.ศ.2553 หมวด 3 ข้อ 9 (ลงคะแนนบัตรเลือกตัง้) โดยให้สมาชิกสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย       
กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมราชทัณฑ์ สรรหากรรมการผู้แทนตัง้แต่เวลา 10.00 น. ให้แล้วเสร็จภายใน
เวลา 15.00 น. เม่ือนบัคะแนนและได้รายช่ือผู้ ได้รับการสรรหาเรียบร้อยแล้ว ตอ่มาในเวลา 17.30 น. โดยประมาณ 
ให้น ารายช่ือเสนอท่ีประชุมใหญ่ เพ่ือให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตัง้ผู้ ท่ีได้รับการสรรหาทัง้ 5 คน เป็นกรรมการ
ด าเนินการ ประเภทท่ี 2 ประจ าปี 2563 ดงันี ้

 1. ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย  1 คน 
 2. กรมโยธาธิการและผงัเมือง  3 คน 

 3. กรมราชทณัฑ์  1 คน 
2. กรรมการด าเนินการ (บริหาร) จ านวน 1 ต าแหน่ง โดยเลือกตัง้ทีละต าแหน่ง ให้

เลือกตัง้โดยวิธีเปิดเผยในท่ีประชมุใหญ่ ซึ่งสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชมุในวนัดงักล่าว มีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกคนใด
ก็ได้ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ และให้สมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมรับรองอย่างน้อย    
3 คน หลกัจากนัน้ให้ท่ีประชมุออกเสียงเลือกตัง้ ผู้ ได้รับคะแนนเสียงสงูสดุเป็นผู้ได้รับการเลือกตัง้ ดงันี  ้

 - รองประธานกรรมการ  คนที่   1    วาระ    2   ปี 
 

มตทิี่ประชุม   ………………………………………………………………...................................................          
 



รายงานกิจการประจำ ปี 2562
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