


สารประธานกรรมการ

 จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำาให้เกิดผลกระทบกับชีวิตความ 

เป็นอยู่และเศรษฐกิจโลก รวมทั้งประเทศไทย ส่งผลให้การดำาเนินธุรกิจจำานวนมากต้องปิดกิจการ สหกรณ ์

ได้ช่วยเหลือสมาชิกโดยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงเหลือ อัตราร้อยละ 6.45% ต่อปี  จากเดิม 6.75% ต่อปี  

และออกหลักเกณฑ์การให้เงินกู้ตามมาตรการเยียวยาแก่สมาชิกผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ 

โรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ให้สมาชิกที่มีหนี้เงินกู้กับสหกรณ์ทุกประเภท ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 

15,000 บาท ปลอดดอกเบี้ยตลอดสัญญา จำานวน 3,006 ราย เป็นเงิน 44,621,400 บาท และให้สมาชิก 

สามารถลดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน ลงเหลือเดือนละ 500 บาทระยะเวลา 6 เดือน อีกทั้งยังลดดอกเบี้ย 

ให้กับสมาชิกที่รับภาระคำาประกันเงินกู้จากร้อยละ 6.45% ต่อปี คงเหลือ ร้อยละ 4.50% ต่อปี

 สหกรณ์ยังมุ่งมั่นที่ให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงิน สนับสนุนการออมโดยให้อัตราดอกเบี้ย 

เงินฝากสูงคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ตำา ให้ผลตอบแทนการลงทุนกับสมาชิกอย่างเหมาะสม จะเห็นได้ว่า 

สหกรณ์สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกได้ในอัตราร้อยละ 7.00% ต่อปี และเงินเฉลี่ยคืน อัตราร้อยละ 

10.00% ต่อปี รวมถึงการจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ ให้แก่สมาชิกตามแนวทางของสหกรณ์อย่างสมำาเสมอ

 ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการดำาเนินการฯ บุคลากร และสมาชิกทุกท่าน ที่ร่วมแรง 

ร่วมใจ สร้างความสำาเร็จในการดำาเนินงานให้กับองค์กร และขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและขอเดชะ 

พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุ้มครองให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ และมีส่วนนำาพา 

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำากัด ให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนตลอดไป

	 	 (นายฉัตรชัย		พรหมเลิศ)
  ประธานกรรมการ

  สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำากัด

้

่

่



รายงานกิจการ
ประจ�าปี ๒๕๖๓

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด

บริหารโปร่งใส
ใส่ใจบริการใส่ใจบริการ

บริหารโปร่งใส

ช้ัน ๔ อาคารด�ารงราชานุภาพ 
ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

โทร. ๐-๒๖๒๒-๑๔๕๑-๔           

Email: moicoop@hotmail.com      Line: @Moicoop

Facebook: สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำากัด

H



ระเบียบวาระท่ี
1

ระเบียบวาระท่ี
2

ระเบียบวาระท่ี
3

4.1 พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน  89

 งบกำาไรขาดทุน งบกระแสเงินสด 

 ประจำาปี 2563  

4.2 พิจารณาจัดสรรกำาไรสุทธิ ประจำาปี 2563 123 

4.3 พิจารณากำาหนดวงเงินที่สหกรณ์ฯ  127

 อาจกู้ยืม ประจำาปี 2564 

4.4 การเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ  129

 ประจำาปี 2564 

4.5 การเลือกและกำาหนดค่าธรรมเนียม 131

 ผู้สอบบัญชี ประจำาปี 2564 

4.6 อื่นๆ (ถ้ามี)     133

ระเบียบวาระท่ี
4

ระเบียบวาระท่ี
5 เรื่อง 

การเลือกตั้งและการสรรหา 135

คณะกรรมการดำาเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

ประจำาปี 2564

 สารประธานกรรมการ 1

 หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563 4 

 คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 56 ประจำาปี 2563 5

 ผู้สอบบัญชี, ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี 2563 8

 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำากัด ประจำาปี 2563 9

 กราฟสินทรัพย์ หนี้สินและทุน ของสหกรณ์ ณ 30 กันยายน 2563 16

 กราฟค่าใช้จ่าย และกำาไรสุทธิ ณ 30 กันยายน 2563 17

 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำากัด 18

 เรื่อง เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี 2563 

 รายชื่อคณะกรรมการดำาเนินการ ประจำาปี 2563 ชุดที่ 56 19

 รายชื่อคณะกรรมการชุดต่างๆ ประจำาปี 2563 ชุดที่ 56 21

 อำานาจหน้าที่ที่ประชุมใหญ่ 22

 อำานาจหน้าที่คณะกรรมการดำาเนินการ 22

 อำานาจหน้าที่คณะกรรมการดำาเนินการชุดต่างๆ 24

 อำานาจหน้าที่คณะกรรมการดำาเนินการแต่ละตำาแหน่ง 26

 วาระการประชุม 27

สารบัญ

3.1 รับทราบรายงานกิจการ ประจำาปี 2563 53 

3.2 รับทราบการรับสมาชิกใหม่ และ 67

 สมาชิกลาออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

 ระหว่างปี 2563

3.3 รายงานผลการตรวจสอบกิจการ  69 

 ประจำาปี 2563 

3.4 รับทราบงบประมาณรายจ่าย  77 

 ประจำาปี 2564  

เรื่อง 

ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 29 

เรื่อง

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ

ประจำาปี 2562 31

เรื่อง

เพื่อทราบ   51

เรื่อง 

เพื่อพิจารณา   87 



       ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	๒๕๖๓
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	จ�ากัด	ทุกท่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ๒๕๖๓   
  ๒. ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง กำาหนด วัน เวลา หน่วยสรรหา และที่สรรหากรรมการดำาเนินการฯ

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำากัด ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำาปี ๒๕๖๓ 
ในวันจันทร์ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการ 
กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ ดังนี้
 ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ๒๕๖๒   
 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ
     ๓.๑ รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี ๒๕๖๓
     ๓.๒  รับทราบเรื่องสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ ระหว่างปี ๒๕๖๓
     ๓.๓  รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำาปี ๒๕๖๓
     ๓.๔  รับทราบงบประมาณรายจ่ายประจำาปี ๒๕๖๔
 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา
     ๔.๑ การพิจารณางบดุล งบกำาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ประจำาปี ๒๕๖๓
     ๔.๒  การพิจารณาจัดสรรกำาไรสุทธิ ประจำาปี ๒๕๖๓
     ๔.๓  การพิจารณากำาหนดวงเงิน ซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืม ประจำาปี ๒๕๖๔ 
     ๔.๔  การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำาปี ๒๕๖๔   
     ๔.๕ การคัดเลือกและการกำาหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจำาปี ๒๕๖๔
     ๔.๖  เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
 ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง การเลอืกตัง้และสรรหาคณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์ฯ ประจำาปี ๒๕๖๔
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญสมาชิกร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญธรรม		เลิศสุขีเกษม)
รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่แทน 

ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำากัด

โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๒-๑๔๕๑-๔
สื่อสาร สป. ๕๐๖๕๐-๓

ที่	มท	๐๒๐๓(ส)/ว.๗๔๗๔	 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	จ�ากัด

	 ถนนอษัฎางค์	เขตพระนคร	กรงุเทพฯ	๑๐๒๐๐



คณะกรรมการด�าเนินการ
 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง มหาดไทย จ�ากัด

 ชุดที่ ๕๖ ประจ�าปี ๒๕๖๓

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม
รองประธานกรรมการ

นายปวิณ ช�านิประศาสน์
รองประธานกรรมการ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ
ประธานกรรมการ



คณะกรรมการด�าเนินการ
 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง มหาดไทย จ�ากัด

 ชุดที่ ๕๖ ประจ�าปี ๒๕๖๓

กรรมการผู้แทนส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นางสาวเมตตา ธารีรัชต์
เหรัญญิก

นางสาวพรเพ็ญ โตประเสริฐ
เลขานุการ

นางชูศร ีพุทโธ 

นายบัณฑิต พรหมทอง
 

นายวุฒิพงศ ์ธนพาณิชย์วัฒนา
 

นายทองสิน สัตยาพันธุ์



คณะกรรมการด�าเนินการ
 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง มหาดไทย จ�ากัด

 ชุดที่ ๕๖ ประจ�าปี ๒๕๖๓

กรรมการผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง

นายสยาม เวโรจน์บรรจง

กรรมการผู้แทนกรมราชทัณฑ์

นายยงศักดิ ์ใหญ่จริง นางสุดใจ สุวรรณบุบผา

นายไพโรจน์ โสมเพชร นายมูฮ�าหมัด มะแป้น นายปรีชา เครือจันทร์



ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ

 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง มหาดไทย จ�ากัด
 ประจ�าปี ๒๕๖๓

ผู้สอบบัญชี

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสาวรักดี ธัญญนิติประเสริฐ

นางสาวสุมิตรา ฉั่วตระกูล



 สหกรณ์ออมทรัพย์
 กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด

นายถวิล เพ็ชรฤทธิ์
ด�ารงต�าแหน่ง 1 ต.ค. 62 - 30 พ.ย. 62

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป
ด�ารงต�าแหน่ง 1 ม.ค. 63 - 30 ก.ย. 63

เจ้าหน้าที่

ผู้จัดการ

นายกฤษฎิ ์สาริกา

รองผู้จัดการ



เจ้าหน้าที่
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด

นายพสิษฐ์ จงแสง
พนักงานอาวุโส

นางสาวนิตยา ยอดฉัตร
หัวหน้าฝ่าย

นางจิระนันท ์อนันตรัตนชัย นางสาวนันทนา มิ่งมงคลชัย

ฝ่ายตรวจสอบภายใน



 สหกรณ์ออมทรัพย์
 กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด

เจ้าหน้าที่

นางสาวมัทนา สุระประสิทธิ์
หัวหน้าฝ่าย

นางราศรี อินทรสุข นางสาววาสิน ีลีละตานนท์

นางสาววรลักษณ ์อารีรักษ์ นางสาวฐายิน ีธาราฉัตร

ฝ่ายการเงิน

นางสาววันวิสา ทองสงค์



เจ้าหน้าที่
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด

นายพิพัฒน ์อักษรชู
หัวหน้าฝ่าย

นายวรพงศ ์ธนพาณิชย์วัฒนา นางสาวชุติพร มณีโชติ

ว่าที่ ร.ต.หญิง นุ่มละไม พิมพ์ค�า

ฝ่ายสินเช่ือ

นายพรพิทักษ์ มณีโชติ



 สหกรณ์ออมทรัพย์
 กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด

เจ้าหน้าที่

นางสาวนงลักษณ ์ลดาลลิตสกุล
หัวหน้าฝ่าย

นางสาวยุพา แก้วประเสริฐ นางสาวปิยะนุช สนธิเพชร

นายสุรเชษฐ์ ลิมป์สถาพร นายโยฤทธิ์ แก้วโกมล

ฝ่ายทะเบียน



เจ้าหน้าที่
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด

นางเยาวลักษณ ์เทศทอง
หัวหน้าฝ่าย

นางสาวศรีประภา พุ่มหนูด�า นางสาวปรารถนา กล�่าสกุล

นางสาวอุมาพร สุวรรณบุบผา

ฝ่ายบัญชี

นางสาวสุกัญญา ตรีกุลนางสาววัชราภรณ์ เซียงหลิว



 สหกรณ์ออมทรัพย์
 กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด

เจ้าหน้าที่

ฝ่ายอ�านวยการ

นายพินิจ ช่อจันทร์ผลิ
หัวหน้าฝ่าย

นางสาวพรพรรณ ครุฑค�านางศศิธร สายประยงค์

นายพีรพัชร์ สัตยาพันธุ์นางสาววชิราภรณ์ ลิมป์สถาพร



3.87 499.68 

2.56 

5.08   655.97 

0.19 

 

        

สินทรัพย ์

ณ วันที ่30 กันยายน 2563 : 12,910.17 ล้านบาท 
 

 
                                                        ล้านบาท           ร้อยละ 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

หนี้สินและทุนของสหกรณ ์
 

ณ วันที ่30 กันยายน 2563 : 12,910.17 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
   

 

                                                                                              ล้านบาท                    ร้อยละ 
 

 

 

  
  
 

 

664.65 
755.28 

2,415.70 
3,035.72 
6,024.07 

3.49 
0.13 

11.13 
รวมสินทรัพย ์ 12,910.17 

5.15 
5.85 

18.71 
23.51 
46.66 
0.03 
0.01 

100.00 

7,741.17 

18.80 

3,618.68 

 

รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ ์ 12,910.17 

59.96 

0.17 

28.03 

100.00 

0.08 

21.54 
 0.14 

30 ก.ย. 63 

24.17 
330.16 



243.53 
621.35 

1.70  10.58 
2.65   16.49 

 

        

 
รายได้ 

ณ วันที่  30 กันยายน 2563 : 621.35 ล้านบาท 
 

 
 
 

 

                                                        ล้านบาท           ร้อยละ 
 

 

 

 
 

 

 

ค่าใช้จ่ายและก าไรสุทธิ 
 

ณ วันที่  30 กันยายน 2563 : 621.35 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                             ล้านบาท                    ร้อยละ 
 

 

 

  
  

1.11 
376.71 

รวมรายได้ 

0.03 0.18 

100.00 

60.63 

39.19 

30.67 
233.45 

รวมค่าใช้จ่ายและก าไรสุทธิ 621.35 

4.94 
37.57 

100.00 
330.16 53.14 





เร่ือง	 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ	
	 ประจ�าปี	2562

ระเบียบวาระท่ี		2
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2562 
วันพฤหัสบดทีี ่14 พฤศจิกายน 2562 

ณ ห้องประชุมราชสีห ์อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย  
_________________________________ 

 
กรรมการผู้มาประชุม 

 1. นายบญุธรรม เลิศสขีุเกษม รองประธานกรรมการ  ท าหนา้ท่ีประธาน 

 2. นางสาวเมตตา ธารีรชัต ์ กรรมการ/เหรญัญิก  
 3. นายเสนีย ์ สม้เขียวหวาน กรรมการ 
 4. นางชศูรี พทุโธ กรรมการ 
 5. นายวฒุิพงศ ์ ธนพาณิชยว์ฒันา กรรมการ 
 6. นายบณัฑิต พรหมทอง กรรมการ 
 7. นายไพโรจน ์ โสมเพชร กรรมการ 
 8. นายสายณั หม่ืนพนัธ ์ กรรมการ 
 9. นายปรีชา เครือจนัทร ์ กรรมการ 
 10.นายสยาม เวโรจนบ์รรจง กรรมการ  

 11.นายอลงกรณ อรุณโชติ กรรมการ  

 12.นางกรรณิกา เกิดศิรวิฒัโน กรรมการ 
 13. นางสาวพรเพ็ญ โตประเสรฐิ กรรมการ / เลขานกุาร 
 

กรรมการผู้ไม่มาประชุม 

 1. นายฉัตรชยั พรหมเลิศ ประธานกรรมการ  ตดิราชการ 
 2. นายธนาคม จงจิระ รองประธานกรรมการ ตดิราชการ  
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

 1. นายวิสิทธ์ิ ศริเิลิศ ผูแ้ทนกรมสง่เสรมิสหกรณ ์  

 2. นางสาวศวิพร เหลืองอรา่ม ผูแ้ทนกรมสง่เสรมิสหกรณ ์  

 3. นายนพอนนัต ์ นนัหทยัศริกิลุ ผูแ้ทนผูส้อบบญัชี 

 4. นางสาวรกัดี ธญัญนิตปิระเสรฐิ ผูต้รวจสอบกิจการ 
 5. นายถวิล เพ็ชรฤทธ์ิ ผูจ้ดัการ  

 6. นายกฤษฎิ์ สารกิา รองผูจ้ดัการ 
 7. นายพสิษฐ์ จงแสง หวัหนา้ฝ่ายอ านวยการ 
 8. นายพิพฒัน ์ อกัษรช ู หน.ฝ่ายสินเช่ือ 

 9.สมาชิกเขา้รว่มประชมุ ณ หอ้งประชมุราชสีห ์ศาลาวา่การกระทรวงมหาดไทย จ านวน 224 คน 
 

เร่ิมประชุมเวลา      09.00  น. 
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ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

 การประชมุวนันีเ้ป็นการประชมุใหญ่สามญั ประจ าปี 2562 ซึ่งขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัย์
กระทรวงมหาดไทย จ ากดั ขอ้ 46 ก าหนดใหค้ณะกรรมการด าเนินการ นดัสมาชิกประชมุใหญ่สามญัอย่างนอ้ย 
ปีละหนึ่งครัง้ ภายใน 150 วนั นบัแตว่นัสิน้ปีทางบญัชีของสหกรณ ์(30 กนัยายน)  
 

 จึงเรียนทีป่ระชุมเพือ่โปรดทราบ 

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่2  เร่ือง รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2561 

เลขานกุาร   ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2 561 เม่ือวันท่ี                
15 พฤศจิกายน 2561 ตัง้แตห่นา้ท่ี 38 ถึงหนา้ 61 
 

 จึงเรียนทีป่ระชุมเพือ่โปรดพจิารณาให้การรับรอง 

มตทิีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2561 
 
 2.2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี 2562 

เลขานกุาร   ขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี 2562 เม่ือวันท่ี                
4 ตลุาคม 2562 ตัง้แตห่นา้ท่ี 64 ถึงหนา้ 66 
 

 จึงเรียนทีป่ระชุมเพือ่โปรดพจิารณาให้การรับรอง 

มตทิีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ าปี 2562 
 
 

ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองเพือ่ทราบ 

เลขานกุาร น าเสนอรายงานกิจการ ประจ าปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานกิจการประจ าปี 
2562 หนา้ท่ี 70 สรุปไดด้งันี ้

 

 

รายการ พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559  พ.ศ.2560   พ.ศ.2561   พ.ศ.2562 

1. จ านวนสมาชิก (คน) 9,572 9,539 9,564 9,592 9,558 9,538 
2. จ านวนสมาชิกสมทบ (คน) 1,051 1,174 1,330 1,278 1,397 1,507 
3. ทุนเรือนหุ้น (บาท) 2,552,571,930.00 2,718,351,520.00 2,897,272,420.00 3,084,555,100.00 3,260,917,100.00 3,439,093,350.00 
4. เงนิส ารอง (บาท) 335,073,824.54 358,661,661.38 384,881,217.36 411,473,968.49 438,370,243.46 467,356,941.04 
5. ทุนสะสมตามข้อบังคับ (บาท) 32,532,891.90 28,233,828.90 22,849,299.47 18,840,364.63 10,728,256.20 15,895,440.99 
6. เงนิรับฝาก (บาท) 3,190,236,273.33 3,659,297,308.85 4,734,901,053.88 5,416,084,715.91 6,639,228,200.20 7,714,676,59.02 
7. เงนิให้กู้แก่สมาชิก (บาท) 5,876,220,715.80 6,110,105,351.80 5,857,805,464.16 5,897,519,333.04 6,936,648,312.53 6,087,323,077.00 
8. เงนิให้กู้แก่สหกรณอ์ืน่ 513,392,000.00 567,658,000.00 146,383,615.00 60,184,413.00 799,134,884.00 2,686,736,011.00 
9. เงนิฝากในสหกรณอ์ืน่ๆ 140,172,603.01 335,696,186.79 1,968,103,578.39 2,337,461,394.90 2,877,560,131.32 2,138,341,617.94 
10. รายได้ (บาท) 270,030,112.29 295,006,247.20 306,640,476.23 319,261,672.88 343,744,316.27 385,275,827.64 
11. ค่าใช้จ่าย (บาท) 34,965,942.45 42,143,458.22 40,988,944.10 50,595,740.91 54,599,413.69 66,635,119.00 
12. ก าไรสุทธิ (บาท) 235,064,168.84 252,862,788.98 265,651,532.13 268,665,931.97 289,144,902.58 318,640,708.64 
13. ทุนด าเนินการ (บาท) 6,472,349,795.88 7,044,887,626.52 8,390,496,235.24 9,219,140,989.30 10,657,583,171.19 11,976,105,316.75 
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ระเบียบวาระที ่3.1 เร่ือง รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2562 
 

คณะกรรมการสหกรณอ์อมทรัพยก์ระทรวงมหาดไทย จ ากัด ขอเสนอรายงานกิจการประจ าปี 
2562 ดังนี ้

 

สรุปการให้บริการเงนิกู้แก่สมาชิกในปี 2562 
                       ในปีงบประมาณ  2562  (ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2561  ถึงวนัที่  30  กนัยายน  2562  )  สหกรณฯ์ ได้

อนุมตัิเงินกูทุ้กประเภทใหแ้ก่สมาชิกในวงเงิน  2,933,529,770.88  บาท บาท หกัหนีเ้ดิมและเงินกองทุนผูค้  า้ประกันเหลือ
จ านวนเงินท่ีเบิกจ่าย 928,478,692.88 รายละเอียดแยกได ้ดงันี ้

 

 
 
1) เงนิกูฉุ้กเฉินส านักงานสหกรณ ์ฯ  อตัราดอกเบีย้ 6.75% 

       วงเงินที่อนมุตัิครึง่หนึ่งของเงินเดือนไม่เกิน  20,000  บาทสมาชิกกูท้ี่ส  านกังานสหกรณฯ์  จ านวน   82  ราย 
จ านวนวงเงินท่ีอนมุตัิ 799,400.00 บาท  หกัหนีเ้ดิมเหลอืจ านวนเงินท่ีเบิกจ่าย 780,394.00 ราย ละเอียดแยกไดด้งันี ้
ล าดับที่ สังกัด จ านวน (ราย) วงเงนิทีอ่นุมัติ หนีเ้ดิม เงนิทีเ่บกิจ่าย(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 เงนิทีอ่นุมัติ/เบกิจ่าย หนีเ้ดิม กองทุน เงนิทีเ่บกิจ่าย
1 เงินกู้เพ่ือเหตฉุุกเฉิน 82 799,400.00 19,006.00 - 780,394.00
2 เงินกู้สามญัทนัใจ 18,331 101,336,679.88 11,217,383.00 - 90,119,296.88
3 เงินกู้หุน้ตนเอง 1,007 303,055,944.00 204,450,331.00 - 98,605,613.00
4 เงินกู้สามญั 1,711 2,213,908,400.00 1,735,672,479.00 3,662,000.00 474,573,921.00
5 เงินกู้สามญัปันผลรายปี (12 ธ.ค.61-30 ก.ย.62) 855 12,546,000.00 - - 12,546,000.00
6 เงินกู้สามญัสงูอายุปลอดตน้ 64 24,212,506.00 9,952,707.00 - 14,259,799.00
7 เงินกู้เพ่ืออเนกประสงค์ 899 115,603,500.00 35,723,744.00 - 79,879,756.00
8 เงินกู้พิเศษเคหะสงเคราะห์ 67 133,915,100.00 2,104,172.00 - 131,810,928.00
9 เงินกู้พิเศษซือ้รถ 18 12,362,500.00 - - 12,362,500.00
10 เงินกู้พิเศษเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ 7 14,184,000.00 1,930,415.00 - 12,253,585.00
11 เงินกู้พิเศษเพ่ือปอ้งกันชีวิตและทรพัยส์ิน 5 354,300.00 - - 354,300.00
12 เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพ่ือการศกึษา 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) เงนิกูส้ามัญทนัใจ  (ATM)   อตัราดอกเบีย้ 6.75 % 
  วงเงินที่อนมุตัิ 3 เทา่ของเงินเดือนไม่เกิน  100,000  บาท โดยเงินกูส้ามญัทนัใจเป็นเงินที่สมาชิกใชบ้รกิารผ่าน

ธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากดั (มหาชน)  จ านวน  18,331  ครัง้ แยกได ้ดงันี ้
 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน (ครั้ง) จ านวน(บาท) หนีเ้ดิม(บาท) เงนิทีเ่บกิจ่าย(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   เ งินกู้สามัญทันใจ(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) เงนิกูหุ้น้ตนเอง  อตัราดอกเบีย้ 6.75 % 
        เ งินกู้หุ้นตนเองวงเงินไม่เ กิน 90 % ของค่าหุ้น วงเ งินที่อนุมัติ จ านวน  1,007  ราย  เป็นเงิน   

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

ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิทีอ่นุมัติ หนีเ้ดิม เงนิทีเ่บกิจ่าย
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) เงนิกูส้ามัญ  อตัราดอกเบีย้ 6.75 % 
                    วงเงินท่ีอนุมัติ ไม่เกิน 3,000,000  บาท  เงินกู้สามัญที่อนุมัติจ านวน  1,711  ราย  เป็นเงิน   

2,213,908,400.00  บาท หกัหนีเ้ดิมและเงินกองทนุผูค้  า้ประกนัเหลอืจ านวนเงินท่ีเบิกจ่าย 474,573,921.00 ราย แยกไดด้งันี ้
 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิทีอ่นุมัติ หนีเ้ดิม กองทุน เงนิทีเ่บกิจ่าย
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) เงนิกูส้ามัญปันผลรายปี  อตัราดอกเบีย้ 6 % (ไมม่ีเฉลีย่คืน) 
                                     วงเงินที่อนุมตัิไม่เกิน 80% ของเงินปันผลที่ไดร้บัของปีที่ผ่านมา  เงินกูส้ามญัปันผลรายปีที่อนุมตัิ
จ านวน   855  ราย เป็นเงิน   12,546,000.00  บาท  
 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิทีอ่นุมัติ เงนิทีเ่บกิจ่าย
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) เงนิกูส้ามัญผ้สูงอายุปลอดต้น  อตัราดอกเบีย้ 6 % (ไมม่ีเฉลีย่คืน) 
                                 วงเงินที่อนุมตัิไม่เกิน 90% ของทนุเรือนหุน้  เงินกูส้ามญัผส้งูอายปุลอดตน้  ที่อนุมตัิจ านวน  64 ราย   เป็นเงิน   
24,212,506.00  บาท หกัหนีเ้ดิมเหลอืจ านวนเงินที่เบิกจ่าย 14,259,799.00 ราย แยกได ้ดงันี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิทีอ่นุมัติ หนีเ้ดิม เงนิทีเ่บกิจ่าย
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) เงนิกูส้ามัญอเนกประสงค ์ อตัราดอกเบีย้ 5.75 % (ไมม่ีเฉลีย่คืน) 
  วงเงินที่อนมุตัิไมเ่กิน 150,000  บาท  เงินกูส้ามญัอเนกประสงคท์ี่อนมุตัิ  จ านวน    899  ราย เป็นเงิน   

115,603,500.00  บาท หกัหนีเ้ดิมเหลอืจ านวนเงินที่เบกิจา่ย 79,879,756.00 ราย แยกได ้ดงันี ้
 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิทีอ่นุมัติ หนีเ้ดิม เงนิทีเ่บกิจ่าย
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) เงนิกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห ์ อตัราดอกเบีย้ 4.50 %  (ไมม่ีเฉลีย่คืน) 

                                      วง เ งินที่ อนุมัติ ไม่ เ กิน   8,000,000 บาท  เ งินกู้พิ เศษเพื่ อการเคหะสงเคราะห์ที่ อนุมัติ                  
จ านวน  67  ราย  เป็นเงิน   133,915,100.00  บาท หกัหนีเ้ดิมเหลอืจ านวนเงินท่ีเบิกจ่าย  131,810,928.00 ราย แยกไดด้งันี ้
ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิทีอ่นุมัติ หนีเ้ดิม เงนิทีเ่บกิจ่าย

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) เงนิกู้พิเศษเพื่อซือ้รถยนต ์ อตัราดอกเบีย้ 4.50 %  (ไมม่ีเฉลีย่คืน) 
                                วงเงินท่ีอนมุตัิไมเ่กิน  1,500,000  บาท  เงินกูพ้ิเศษเพื่อซือ้รถยนตท์ี่อนมุตัิจ านวน   18  ราย   
เป็นเงิน   12,362,500.00  บาท  

ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิทีอ่นุมัติ เงนิทีเ่บกิจ่าย
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  เงินกูพ้ิเศษเพื่อสง่เสรมิการประกอบอาชีพท่ีอนมุตัิ 
จ านวน  7  ราย  เป็นเงิน   14,184,000.00  บาท หกัหนีเ้ดิมเหลอืจ านวนเงินท่ีเบิกจ่าย  12,253,585.00 ราย   แยกไดด้งันี ้
 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิทีอ่นุมัติ หนีเ้ดิม เงนิทีเ่บกิจ่าย
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) เงนิกู้พิเศษเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพยส์ิน  อตัราดอกเบีย้ 6.25 %   
                                  เงินกูพ้ิเศษเพื่อปอ้งกนัชีวิตและทรพัยส์นิที่อนมุตัิจ านวน   5  ราย  เป็นเงิน   354,300.00  บาท  
 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิทีอ่นุมัติ เงนิทีเ่บกิจ่าย
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) 
                                  วงเงินที่อนมุตัิไม่เกิน  350,000 บาท  เงินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกเพื่อการศึกษาที่อนมุตัิ จ านวน  14  ราย  เป็นเงิน   
1,251,441.00  บาท หกัหนีเ้ดิมเหลอืจ านวนเงินที่เบิกจ่าย  932,600.00 ราย  แยกได ้ดงันี ้
 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิทีอ่นุมัติ หนีเ้ดิม เงนิทีเ่บกิจ่าย
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 รับทราบ 
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                 3.2 เร่ืองรับทราบการรับสมัครสมาชิกเข้าใหม่ และสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ฯ        
ในระหว่างปี 2562 
 

เลขานกุาร      แจง้ยอดจ านวนสมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยฯ์ เม่ือสิน้ปี 2562 เพ่ือท่ีประชมุทราบ ดงันี ้
                      เม่ือสิน้ปี 2561 (30 กนัยายน  2561)         สมาชิก        สมาชิกสมทบ 

 
 

ยอดยกมา             9,558  คน       1,397  คน 
- รบัสมาชิกเพิ่ม               173  คน          187 คน 

        - สมาชิกออกระหวา่งปี     
                 - สมาชิกถึงแก่กรรม                  50  คน              1  คน 

                  - สมาชิกออกระหวา่งปี                143  คน            76  คน 
รวมยอด เมื่อวันที ่30 กันยายน 2562           9,538  คน      1,507 คน 

                           จึงเรียนที่ประชุมเพือ่โปรดทราบ 
มตทิีป่ระชุม      รับทราบ 

  
  

   

  3.3  เร่ืองรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2562 

น.ส.รกัดี ธญัญนิตปิระเสรฐิ ผูต้รวจสอบกิจการ สหกรณอ์อมทรพัยก์ระทรวงมหาดไทย จ ากดั ประจ าปี 2562 

          ตามมติท่ีประชุมใหญ่สามญั ประจ าปี 2561 เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 ไดเ้ลือก
น.ส.รกัดี ธัญญนิติประเสริฐ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปีบญัชี 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 
2562) นัน้ น.ส.รกัดีฯ ไดท้  าการตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อท่ีประชมุใหญ่สามญั ประจ าปี 
2562 สรุปไดด้งัรายงานกิจการประจ าปี 2562 ตัง้แตห่นา้  87   ถึงหนา้  91 
 

  จึงเสนอทีป่ระชุมเพือ่โปรดทราบ 

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 
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 3.4 เร่ืองรับทราบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563 

เลขานกุาร   1. ตามข้อบังคับสหกรณอ์อมทรัพยก์ระทรวงมหาดไทย จ ากัด 

  ข้อ 20. การบัญชีของสหกรณ ์ใหส้หกรณจ์ดัท าบญัชีตามหลกัการบญัชีท่ีรบัรองทั่วไปในวนั
สิน้ปีทางบญัชีของสหกรณใ์หส้ิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน ของทกุปี 

  ข้อ 52. อ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจหนา้ท่ีพิจารณาวินิจฉัย
ปัญหาทกุอยา่งท่ีเกิดขึน้เก่ียวกบักิจการของสหกรณ ์ซึ่งรวมทัง้ในขอ้ตอ่ไปนี ้

   (7) รบัทราบแผนงานและงบประมาณรายจา่ยประจ าปีของสหกรณ ์

      ฯลฯ 

  ข้อ 59. อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจ
หนา้ท่ีด  าเนินการทัง้ปวงของสหกรณใ์หไ้ปตามขอ้บงัคบัและมติของท่ีประชุมใหญ่ กบัทัง้ในทางอนัจะใหเ้กิด
ความจ าเรญิแก่สหกรณท์กุประการ ซึ่งรวมทัง้ในขอ้ตอ่ไปนี ้

   (5) พิจารณาอนมุตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปี 

      ฯลฯ 

 2. ข้อพจิารณา 

  2.1 สหกรณฯ์ ขอเสนองบประมาณรายจ่ายส าหรับการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ 2563 
(ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ท่ีไดจ้ัดท าขึน้ โดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งไดพ้ิจารณาตามวตัถปุระสงคแ์ละแผนงานการด าเนินงานธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
แลว้ จึงเสนอตัง้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ไวเ้ป็นจ านวนทัง้สิน้ 67,506,000 บาท เพิ่มจากปีท่ีแลว้ 
รอ้ยละ 14.44 % (ตามรายงานกิจการ ประจ าปี 2562 หนา้  94 ถึงหนา้ 101) โดยมีรายละเอียดโดยสรุป ดงันี ้

 2.2 หลกัเกณฑก์ารพิจารณาเสนอตัง้งบประมาณ คือ 

  1. หมวดเงินเดือน / สวสัดกิารพนกังาน จ านวน 15,160,000 บาท เพิ่ม   1.87 % 

  2. หมวดคา่ตอบแทน จ านวน   4,116,000 บาท เพิ่ม   0.65 % 

  3. หมวดคา่ใชส้อยและวสัด ุ จ านวน 16,930,000 บาท เพิ่ม   2.09 % 

  4. หมวดกองทนุ จ านวน 30,000,000 บาท เพิ่ม 11.02 % 

  5. หมวดคา่ครุภณัฑ ์และสิ่งก่อสรา้ง จ านวน      800,000 บาท  ลด    1.19 % 

  6. หมวดเงินส ารองจา่ยเพ่ือกรณีฉกุเฉินหรือจ าเป็น จ านวน      500,000 บาท             - 
  โดยรายจา่ยทกุหมวดใหถ้วัจา่ยได ้ยกเวน้หมวดคา่ครุภณัฑแ์ละสิ่งก่อสรา้ง 

 ทัง้นี ้คณะกรรมการด าเนินการไดป้ระชุม ครัง้ท่ี  11/2562  เม่ือวนัท่ี 27 กันยายน  2562 ไดมี้มติ
อนุมตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 ตามขอ้บงัคบัขอ้ 59(6) สรุปไดด้งัรายงานกิจการ ประจ าปี 2562 
ตัง้แตห่นา้ 94  ถึงหนา้  101 
 

 

  จึงเสนอทีป่ระชุมเพือ่โปรดทราบ 
 

มตทิีป่ระชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองเพือ่พจิารณา 
 

 4.1 เร่ือง การพจิารณางบดุล งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงนิสด ประจ าปี 2562 

เลขานกุาร ตามขอ้บงัคบัสหกรณฯ์ พ.ศ.2543 ขอ้ 52(3) ใหท่ี้ประชุมใหญ่มีอ านาจหนา้ท่ีอนุมตัิงบดลุ และ
จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีของสหกรณฯ์ และขอ้ 59(3) และ (4) ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีหนา้ท่ีเสนองบดลุ
และการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีตอ่ท่ีประชมุใหญ่ นัน้ 

 คณะกรรมการด าเนินการฯ ชุดท่ี 55 ประจ าปี 2562 ขอเสนองบดุล และการจัดสรรก าไรสุทธิ 
ประจ าปี 2562 โดยขอใหผู้ส้อบบญัชี ประจ าปี 2562 เป็นผูเ้สนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุใหญ่ 

ผูส้อบบญัชี ไดต้รวจสอบงบการเงินแสดงฐานะการเงินสหกรณอ์อมทรพัยก์ระทรวงมหาดไทย จ ากดั ณ วนัท่ี 
30 กันยายน 2562 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรบัปีสิน้สุดวันเดียวกันของแต่ละปีแลว้ เห็นว่า
ถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณก์ าหนด ส าหรบังบดลุและงบก าไรขาดทนุ  
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 สรุปไดด้งันี ้

 1. งบแสดงฐานะการเงิน สหกรณอ์อมทรพัยฯ์ มีสินทรพัย ์ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 จ านวน 
11,976,105,316.75 บาท 

 2. งบก าไรขาดทุนในปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ มีรายได้จ  านวน 607,805,069.76 บาท 
คา่ใชจ้า่ยจ านวน 289,164,361.12  บาท ก าไรสทุธิจ  านวน  318,640,708.64 บาท 

 รายละเอียดตามงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุ
ประกอบการเงิน ปรากฎตามรายงานกิจการ ประจ าปี 2562 ตัง้แตห่นา้ 106 ถึงหนา้ 136 
 
 

  จึงเสนอทีป่ระชุมเพือ่โปรดพจิารณา 
 

มตทิีป่ระชุม  อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ประจ าปี 2562 ตามที่คณะกรรมการด าเนินการฯ        
ชุดที ่55 เสนอเป็นเอกฉันท ์
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 4.2 เร่ืองการพจิารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2562 
 

เลขานกุาร สหกรณอ์อมทรพัยก์ระทรวงมหาดไทย จ ากดั มีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานในปี 2562 เป็นเงินทัง้สิน้ 
318,640,708.64 บาท ประกอบกบัขอ้บงัคบัของสหกรณอ์อมทรพัยฯ์ ขอ้ 27 ก าหนดมีสาระส าคญั ดงันี ้
 ขอ้ 27 การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี เม่ือสิน้ปีทางบัญชีและไดปิ้ดบัญชีตามมาตราฐานการ       
สอบบญัชีท่ีรบัรองโดยทั่วไปแลว้ ปรากฎว่าสหกรณมี์ก าไรสุทธิใหจ้ดัสรรเป็นเงินส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ
ของก าไรสทุธิ และเป็นคา่บ ารุงสนันิบาตสหกรณแ์หง่ประเทศไทย ไมเ่กินรอ้ยละหา้ของก าไรสทุธิ แตต่อ้งไม่เกิน
อตัราท่ีคณะกรรมการพฒันาการสหกรณแ์หง่ชาตกิ าหนด 

 ก าไรสุทธิประจ าท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนนัน้ ท่ีประชุมใหญ่อาจจดัสรรได ้
ดงัตอ่ไปนี ้

 (1) เป็นเงินปันผลตามหุน้ท่ีช  าระแลว้ใหแ้ก่สมาชิก แต่ตอ้งไม่เกินอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
โดยคดิใหต้ามสว่นแหง่ระยะเวลา อนึ่งถา้สหกรณถ์อนทนุรกัษาระดบัอตัราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงิน
ปันผลส าหรบัปีใดดว้ยจ านวนเงินปันผลทัง้สิน้ท่ีจา่ยส าหรบัปีนัน้ก็ตอ้งไมเ่กินอตัราดงัท่ีกลา่วมาแลว้ 

 ในการค านวณเงินปันผลตามหุน้ ใหถื้อว่าหุน้ท่ีสมาชิกไดช้  าระต่อสหกรณภ์ายในวนัท่ีเจ็ดของ
เดือน มีระยะเวลาส าหรบัค านวณเงินปันผลตัง้แตเ่ดือนนัน้ ส่วนหุน้ท่ีสมาชิกช าระตอ่สหกรณห์ลงัวนัท่ีเจ็ดของ
เดือน สหกรณจ์ะคดิเงินปันผลใหต้ัง้แตเ่ดือนถดัไป 

 (2) เป็นเงินเฉล่ียคืนใหแ้ก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจท่ีสมาชิกไดท้  าไวก้บัสหกรณใ์นระหวา่งปี เวน้แต่
สมาชิกท่ีผิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนีไ้มว่า่ตน้เงินหรือดอกเบีย้ในปีใดมิใหไ้ดร้บัเงินเฉล่ียคืนส าหรบัปีนัน้ 

 (3) เป็นเงินโบนสัแก่กรรมการ และเจา้หนา้ท่ีของสหกรณไ์มเ่กินรอ้ยละสิบของก าไรสทุธิ 

 (4) เป็นทนุรกัษาระดบัอตัราเงินปันผลไม่เกินรอ้ยละสองแห่งทุนเรือนหุน้ของสหกรณ ์ตามท่ีมีอยู่
ในวนัสิน้ปีนัน้ ทนุรกัษาระดบัอตัราเงินปันผลนีจ้ะถอนไดโ้ดยมติแห่งท่ีประชมุใหญ่ เพ่ือจ่ายเป็นเงินปันผลตาม
หุน้ตาม (1) 
 (5) เป็นทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินรอ้ยละสิบของก าไรสุทธิตามระเบียบของ
สหกรณ ์

 (6) เป็นทนุสาธารณประโยชนไ์มเ่กินรอ้ยละสิบของก าไรสทุธิตามระเบียบของสหกรณ ์

 (7) เป็นทุนสวสัดิการ หรือการสงเคราะหต์ามสมควรแก่สมาชิกและครอบครวั ไม่เกินรอ้ยละสิบ
ของก าไรสทุธิตามระเบียบของสหกรณ ์

 (8) เป็นทนุเพ่ือจดัตัง้ส  านกังานหรือทนุอ่ืน ๆ เพ่ือเสรมิสรา้งความมั่นคงใหแ้ก่สหกรณ ์

 (9) ก าไรสทุธิสว่นท่ีเหลืออยู ่(ถา้มี) ใหจ้ดัสรรเป็นทนุส ารองทัง้สิน้ 

 
 
 
 



ข้อพิจารณา

ล าดับ 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 ทนุสง่เสรมิความมั่นคงสหกรณฯ์ 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 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการจดัสรรก าไรสทุธิ ประจ าปี 2562 วงเงิน  318,640,708.64  บาท

   จึงเสนอทีป่ระชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติทีป่ระชุม    อนุมัติ  เป็นเอกฉันท์

หมายเหตุ จดัสรร ปี 2562
ก าไรสุทธิ  318,640,708.64       บาท      จัดสรร %

เป็นของสมาชิกโดยตรง เป็นเงิน 264,139,895.00  82.90

เป็นของสมาชิกโดยออ้ม เป็นเงิน 8,000,000.00      2.51

เป็นของสหกรณฯ์ เป็นเงิน 37,320,813.64    11.71

ตอบแทนคณะกรรมการ / พนักงาน เป็นเงิน 9,150,000.00      2.87

ตอบแทนสนันิบาตสหกรณ์ เป็นเงิน 30,000.00            0.01

รวม 318,640,708.64  100

การจัดสรรปี 2562

ไดพิ้จารณาเห็นสมควรจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2562 ดงัตอ่ไปนี้

รายการจัดสรร
การจัดสรรปี 2561

ทนุส  ารอง

ทนุสวสัดิการ

ทนุรกัษาระดบัเงินปันผล

ที่ประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ไดป้ระชมุครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวนัที่ 30 ตลุาคม 2562 ไดมี้มติเห็นชอบใหน้ าเสนอ

ยอดรวม

คา่บ ารุงสนันิบาตสหกรณฯ์

เงินปันผล

เงินเฉลีย่คืน

เงินโบนสั

ทนุสาธารณะประโยชน์

ทนุเกษียณอายรุาชการ
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 4.3 เร่ืองการพจิารณาก าหนดวงเงนิทีส่หกรณอ์าจกู้ยมื ประจ าปี 2563 
 

เลขานกุาร ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ข้อ 51(6) ก าหนดว่าให้ท่ีประชุมใหญ่ก าหนดวงเงินกู้ยืม
ส าหรบัปีหนึ่ง ๆ ตามความจ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน ซึ่งปี 2562 นายทะเบียนสหกรณไ์ดใ้หค้วาม
เห็นชอบในวงเงิน 3,600 ลา้นบาท 

 ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ ์ณ วันท่ี 11 มีนาคม 2548 ใหถื้อใชว้งเงินการกูยื้มเงินหรือ    
ค  า้ประกันของสหกรณ์ โดยพิจารณาจากทุนเรือนหุน้ท่ีช  าระเต็มมูลค่า รวมกับทุนส ารองของสหกรณ์ตาม          
งบทดลอง ณ วนัสิน้เดือนสดุทา้ยก่อนวนัประชมุใหญ่ 

  ทนุเรือนหุน้  3,439,093,350.00 บาท 

  ทนุส ารอง     467,356,941.04 บาท 

  รวม   3,906,450,291.04 บาท 

 ส าหรบัปีบญัชีงบประมาณ 30 กันยายน 2563 คณะกรรมการด าเนินการเสนอความเห็นชอบ
ก าหนดวงเงินกู้หรือค า้ประกันประจ าปี จ  านวน 3,900 ลา้นบาท (สามพันเก้ารอ้ยลา้นบาทถ้วน) ซึ่งไม่เกิน
วงเงินกูยื้มตามท่ีนายทะเบียนก าหนด 
 

  จึงเสนอทีป่ระชุมเพือ่โปรดพจิารณา 
 

มตทิีป่ระชุม  เห็นชอบ อนุมัติวงเงินที่สหกรณอ์าจกู้ยืม ประจ าปี 2563 จ านวน 3,900 ล้านบาท 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์
 
 4.4 เร่ืองการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2563 
 

เลขานกุาร ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ข้อ 82 ก าหนดว่า ให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกสมาชิกหรือ
บคุคลภายนอกผูมี้คณุวฒุิ ความรู ้ความสามารถ ในดา้นธุรกิจ การเงิน การบญัชี การเศรษฐกิจ หรือการสกรณ ์
เป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณเ์ป็นการประจ าปี 

 คณะกรรมการด าเนินการ ไดป้ระชุม ครัง้ท่ี 12/2562 เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2562 พิจารณาแลว้  
เห็นวา่ น.ส.รกัดี ธญัญนิตปิระเสรฐิ เป็นผูมี้ความรู ้ความสามารถ มีประสบการณใ์นการปฏิบตัิงานดา้นการเงิน 
การบญัชี สามารถท่ีจะด าเนินการตรวจสอบใหเ้ป็นไปตามแผนงานของสหกรณ ์ในวงเงิน 80,000 บาท 

 จึงเสนอท่ีประชมุพิจารณาเลือกน.ส.รกัดี ธัญญนิติประเสริฐ เป็นผูต้รวจสอบกิจการของสหกรณ ์       
ออมทรพัยก์ระทรวงมหาดไทย จ ากดั ประจ าปี 2563 
 
  จึงเสนอทีป่ระชุมเพือ่โปรดพจิารณา 
 

มตทิีป่ระชุม  อนุมัติการคัดเลือก น.ส.รักดี ธัญญนิติประเสริฐ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 
2563  ในวงเงนิ 80,000.- บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
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 4.5 เร่ืองการคัดเลือกและก าหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 
 

เลขานกุาร ตามขอ้บงัคบัสหกรณอ์อมทรพัยก์ระทรวงมหาดไทย จ ากดั ขอ้ 24 

  “การตรวจสอบบญัชีของสหกรณน์ัน้ตอ้งไดร้บัการตรวจสอบอย่างนอ้ยปีละครัง้ ตามมาตรฐาน
การสอบบญัชีท่ีรบัรองทั่วไป โดยผูส้อบบญัชีซึ่งนายทะเบียนสหกรณแ์ต่งตัง้ ” ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณว์า่ดว้ยการเสนอช่ือเพ่ือแตง่ตัง้เป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ ์พ.ศ.2542 

  คณะกรรมการคดัเลือกผูส้อบบญัชี ไดด้  าเนินการสรรหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต หรือผูช้  านาญการ
ตรวจสอบบญัชีสหกรณ ์ตามบญัชีรายช่ือท่ีขึน้ทะเบียนไวก้บักรมตรวจบญัชีสหกรณแ์ลว้ 

  คณะกรรมการด าเนินการ ไดป้ระชุมครัง้ท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 30 ตลุาคม 2562 ไดพ้ิจารณาแลว้
เห็นว่า ในปีงบประมาณ 2563 เห็นสมควรเสนอช่ือ น.ส.สุมิตรา ฉั่วตระกูล บริษัท ธนาการบญัชี จ  ากัด เป็น
ผูส้อบบญัชีสหกรณ ์ประจ าปี 2563 ในวงเงิน 130,000 บาท และเสนอช่ือ  น.ส.สุขนิจ ปัญญางาม ส านัก
งานสอบบญัชี เอส.พี. เป็นผูส้อบบญัชีส ารอง ในวงเงิน 135,000 บาท 
 
  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาเลือก น.ส.สุมิตรา ฉ่ัวตระกูล  เป็นผู้สอบบัญชี 
ประจ าปี 2563 
 

มตทิีป่ระชุม  สหกรณอ์อมทรัพยก์ระทรวงมหาดไทย จ ากัด มีสินทรัพยท้ั์งสิน้ 11,976,105,316.75 บาท 
และผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” สมาชิกลงมติเลือก     
น.ส. สุมิตรา ฉ่ัวตระกูล บริษัท ธนาการบัญชี จ ากัด ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตให้เป็น
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่      
30 กันยายน 2563 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี จ านวน 130,000 บาท และเลือก   
น.ส.สุขนิจ ปัญญางาม ส านักงานสอบบัญชี เอส.พี.  ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
จ านวน 135,000 บาท ส ารองไว้ กรณีผู้สอบบัญชีล าดับแรกไม่สามารถปฏิบัติงาน
สอบบัญชีได้ 

 
 4.6 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

  ไดมี้สมาชิกสงักดักรมราชทณัฑไ์ดต้ัง้กระทูถ้ามในกรณีการใหส้ินเช่ือแก่สมาชิกประเภทเงินกู้
สามญัท่ีใชบุ้คคลค า้ประกันวงเงินท่ีกู ้ว่าท าไมสหกรณอ์อมทรพัยก์ระทรวงมหาดไทย ไม่น าบริษัทประกันภัย
เขา้มารบัภาระในการค า้ประกนัวงเงินกูแ้ทนการใชบ้คุคลค า้ประกนั ซึ่งหลายๆ สหกรณ์ก็ไดน้  าบริษัทประกนัภยั
มาใชบ้รกิารอยูใ่นปัจจบุนั จงึขอเสนอใหท่ี้ประชมุใหญ่สามญัในวนันีไ้ดโ้ปรดรบัไปพิจารณาดว้ย 
 

มตทิีป่ระชุม   รับทราบและรับข้อเสนอเพือ่น าไปพจิารณาต่อไป 
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ระเบียบวาระที ่5 เร่ือง การเลือกตั้งและการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2563 
  สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด โดยมติคณะกรรมการด าเนินการ  ฯ                
ครัง้ท่ี 10/2562 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2562 เห็นชอบใหจ้ัดประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 ในวันพฤหัสบดี                             
ท่ี 14 พฤศจิกายน  2562 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมราชสีห ์อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย และ                     
ในวนัดงักลา่วไดจ้ดัใหมี้การเลือกตัง้และสรรหากรรมการด าเนินการแทนกรรมการด าเนินการท่ีพน้จากต าแหน่ง
ตามวาระและท่ีพงึจะเลือกตัง้ จ  านวน 6 คน ดงันี ้

1. กรรมการด าเนินการประเภทที ่1 ว่าง 2 ต าแหน่ง คือ 
   - รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 
   - รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 
   วิธีการเลือก 

 ตามระเบียบฯวา่ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2553 ขอ้ 8 ใหเ้ลือกตัง้โดยวิธี
เปิดเผยในท่ีประชุมใหญ่ ซึ่งสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว มีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกคนใดก็ได้ท่ีมี
คณุสมบตัิครบถว้นเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ และใหส้มาชิกท่ีเขา้ร่วมประชุมรบัรองอย่างนอ้ย 3 คน 
หลงัจากนัน้ใหท่ี้ประชมุออกเสียงเลือกตัง้ ผูไ้ดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้ ในกรณีผูเ้ขา้รบัการ
เลือกตัง้หลายคนไดค้ะแนนเท่ากันใหด้  าเนินการออกเสียงเลือกตัง้ใหม่ หากคะแนนยงัเท่ากันอีกใหจ้บัฉลาก 
โดยใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูจ้บัฉลาก 

 กรณีการเสนอช่ือใหส้มาชิกเป็นกรรมการด าเนินการ ในแตล่ะต าแหน่งไม่เกินจ านวนท่ีพึงมีให้
ถือวา่ผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือทกุคนเป็นผูไ้ดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการด าเนินการต าแหนง่นัน้ 

  2. กรรมการด าเนินการ ประเภทที ่2 กรรมการด าเนินการผู้แทนหน่วยงาน    
ประกอบดว้ย 3 หนว่ยงาน ว่าง 5 ต าแหนง่ ดงันี ้

      1. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ว่าง 1 ต าแหน่ง มีผูส้มคัรทัง้สิน้ 2 คน สมาชิก
สามารถสรรหาโดยวิธีหยอ่นบตัรลงคะแนน (กากบาทX) ไดเ้พียง 1 คน ดงันี ้
 เลขหมายผู้สมัคร 1 นายทองสิน                        สตัยาพนัธุ ์ สมาชิกเลขทะเบียนท่ี 19127 

 2 นายนที     มนตรวิตั             “ 22136 
        2. กรมโยธาธิการและผังเมือง ว่าง 3 ต าแหน่ง มีผู้สมัครทั้งสิน้ 6 คน สมาชิกสามารถ    

สรรหาโดยวิธีหย่อนบตัรลงคะแนน (กากบาทX) ไดเ้พียง 3 คน ดงันี ้
เลขหมายผู้สมัคร 1 นายยงศกัดิ ์    ใหญ่จรงิ สมาชิกเลขทะเบียนท่ี 20426 

 2 นายสยาม    เวโรจนบ์รรจง             “ 10745 
 3 

4 
5 
6 

นายโชคชยั 
นางสดุใจ 
นายอลงกรณ 
นางสาวไปรมา 

   เมฆฉาย 
   สวุรรณบบุผา 
   อรุณโชติ 
   เหมมาลา 

            “ 
            “ 
            “ 
            “      

17984 
15765 
13183 
 20241  
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       3. กรมราชทัณฑ ์วา่ง 1 ต าแหนง่ มีผูส้มคัรทัง้สิน้ 3 คน สมาชิกสามารถสรรหาโดยวิธีหย่อน
บตัรลงคะแนน (กากบาทX) ไดเ้พียง 1 คน ดงันี ้
เลขหมายผู้สมัคร 1 นายมฮู  าหมดั    มะแปน้ สมาชิกเลขทะเบียนท่ี      12161 

 2 นายสายณั    หม่ืนพนัธ ์             “      15285 
 3 ดร.เพียงขวญั    อ ่าพนัธุเ์ปรม             “       15978 

  

 2.1 วิธีการสรรหา 
   ระเบียบฯว่าดว้ยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2553                                                            
      ขอ้ 9 ใหส้รรหาโดยวิธีลบัดว้ยวิธีการดงัตอ่ไปนี ้
    (1) การลงคะแนนดว้ยบตัรสรรหา 
    (2) การลงคะแนนดว้ยเครื่องลงคะแนนสรรหา 

   ในการลงคะแนนสรรหาโดยปกตใิหใ้ชว้ิธีการลงคะแนนดว้ยบตัรสรรหา เวน้แตส่หกรณเ์ห็นวา่
สมควรใหใ้ชล้งคะแนนดว้ยเครื่องลงคะแนนสรรหา 
 ใหป้ระธานกรรมการ ประกาศก าหนด วนัรบัสมคัร วิธีการสมคัร จ านวนท่ีพงึจะสรรหาแตล่ะหน่วยงานใน
ปีนัน้ คณุสมบตัขิองผูส้มคัรรบัการสรรหาและรายช่ือผูส้มคัรรบัการสรรหาก่อนวนัเลือกตัง้ไมน่อ้ยกว่าสิบหา้วนั 
      กรณีมีผูส้มคัรรบัการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการประเภทท่ี 2 ไม่เกินจ านวนท่ีพึงมีของแตล่ะหน่วยงาน    
ใหถื้อวา่ผูส้มคัรรบัการสรรหาของหน่วยงานนัน้ทกุคนเป็นผูไ้ดร้บัการสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการประเภทท่ี 2 
     ขอ้ 18 เม่ือรวมผลการนบัคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ใหค้ณะกรรมการสรรหาจดัท ารายงานผลการนบัคะแนน
การสรรหาและรายช่ือผูท่ี้ไดร้บัการสรรหาขอเสนอตอ่ท่ีประชมุใหญ่ เพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการด าเนินการตอ่ไป 

 

2.2 สถานทีส่รรหามีท้ังหมด 83 หน่วย ประกอบดว้ย                                                                         
  1. ศาลากลางจงัหวดัทกุจงัหวดั รวม 76 หนว่ยสรรหา                                                         
 2. กรมราชทณัฑ ์                                                                                                                     
  3. เรือนจ ากลางคลองเปรม                                                                                                   
  4. ทณัฑสถานวยัหนุม่กลาง                                                                                                    
  5. เรือนจ าพิเศษธนบรุี 
 6.กรมโยธาธิการและผงัเมือง (ถนนพระราม6) 
 7.กรมโยธาธิการและผงัเมือง (ถนนพระราม9) 
 8. ลานเอนกประสงคก์ระทรวงมหาดไทย 
 

2.3 บัตรสรรหากรรมการ มี 3 สี ประกอบดว้ย 
 (1) บตัรสรรหากรรมการผูแ้ทนหนว่ยงาน ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย สีเขียว 

 (2) บตัรสรรหากรรมการผูแ้ทนหนว่ยงาน กรมโยธาธิการและผงัเมือง สีเหลือง 
 (3) บตัรสรรหากรรมการผูแ้ทนหนว่ยงาน กรมราชทณัฑ ์สีชมพู 
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                    2.4 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาคณะกรรมการด าเนินการประจ าปี 2563 
 สหกรณฯ์ ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิสรรหากรรมการด าเนินการประจ าปี 2563 เพ่ือใหส้มาชิกได้
ตรวจสอบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 30 วนั ก่อนลงคะแนนหากสมาชิกมีความประสงคข์อเพิ่มช่ือตนเอง กรณีท่ีไม่มี
ช่ือในบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิสรรหา หรือขอใหถ้อนช่ือผูไ้ม่มีสิทธิสรรหาออกจากบญัชีรายช่ือผูส้ิทธิสรรหา หรือขอ
ใช้สิทธิลงคะแนนนอกหน่วยสรรหาท่ีตนมีช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือผูมี้สิทธิสรรหา ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามแบบท่ี
สหกรณก์ าหนด ก่อนวันลงคะแนนไม่น้อยกว่า 7 วัน (ท้ังนี้  ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไปจนถึง
วันที ่6 พฤศจิกายน 2562 ) โดยถอืตามวันเวลาราชการและเลขลงรับของสารบรรณสหกรณเ์ป็นส าคัญ 
(รายละเอียดปรากฏตามประกาศสหกรณฯ์เรื่องบญัชีรายช่ือผูมี้สิทธิสรรหาคณะกรรมการด าเนินการประจ าปี 
2563 และ ค ารอ้งขอใชส้ิทธิลงคะแนนนอกหนว่ยสรรหาแนบทา้ยวาระนี)้  
 

 2.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา                                                                              
  ข้อกฎหมาย                                                                                                                                    
  ระเบียบฯ วา่ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2553                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  ขอ้ 19 ใหป้ระธานกรรมการแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา เพ่ือด าเนินการเลือกตัง้และการสรร
หาใหเ้ป็นไปตามระเบียบนี ้
 

                         ข้อเทจ็จริง                                                    
  ประธานกรรมการด าเนินการไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาประจ าปี 2563 เพ่ือด าเนินการ
เลือกตัง้และสรรหากรรมการด าเนินการใหเ้ป็นไปดว้ยความสจุริตและเท่ียงธรรม ตามค าสั่งสหกรณฯ์ท่ี 4/2562  
ลงวนัท่ี 4 ตลุาคม 2562  ประกอบดว้ยบคุคลดงัตอ่ไปนี ้
              1. นายนิเวศน ์หาญสมทุร ์  ผูอ้  านวยการส านกักฎหมาย สป.มท. ประธานกรรมการ
  2. ผูแ้ทนกรมราชทณัฑ ์      กรรมการ 
  3. ผูแ้ทนกรมโยธาธิการและผงัเมือง    กรรมการ 
  4. ผูแ้ทนส านกักฎหมาย สป.     กรรมการ                              
  5. ผูแ้ทน สน.ปท. (สว่นการเมืองและการเลือกตัง้ กรมการปกครอง) กรรมการ          
  6. ผูจ้ดัการ สหกรณอ์อมทรพัยก์ระทรวงมหาดไทย จ ากดั  กรรมการ                 
  7. รองผูจ้ดัการ สหกรณอ์อมทรพัยก์ระทรวงมหาดไทย จ ากดั  กรรมการ                
  8. หวัหนา้ฝ่ายอ านวยการ สหกรณอ์อมทรพัยก์ระทรวงมหาดไทย จ ากดั กรรมการ              
  9. นิติกร สหกรณอ์อมทรพัยก์ระทรวงมหาดไทย จ ากดั  กรรมการ/เลขานกุาร 

 ใหค้ณะกรรมการสรรหา มีอ านาจและหนา้ท่ีตามระเบียบสหกรณอ์อมทรพัยก์ระทรวงมหาดไทย 
จ ากดั วา่ดว้ยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2553 
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 จึงเสนอทีป่ระชุมเพือ่ด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ ประจ าปี 2563 ดังนี ้

1. กรรมการด าเนินการของหน่วยงาน สรรหาโดยวิธีลับ ตามระเบียบฯ ว่าดว้ยการสรรหา     
พ.ศ.2553 หมวด 3 ข้อ 9 (ลงคะแนนบัตรเลือกตั้ง) โดยให้สมาชิกสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย              
กรมโยธาธิการและผงัเมือง และกรมราชทัณฑ ์สรรหากรรมการผูแ้ทนตัง้แต่เวลา 10.00 น. ใหแ้ลว้เสร็จภายใน
เวลา 15.00 น. เม่ือนบัคะแนนและไดร้ายช่ือผูไ้ดร้บัการสรรหาเรียบรอ้ยแลว้ ตอ่มาในเวลา 17.30 น. โดยประมาณ 
ให้น ารายช่ือเสนอท่ีประชุมใหญ่ เพ่ือให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ท่ีได้รับการสรรหาทั้ง 5 คน เป็นกรรมการ
ด าเนินการ ประเภทท่ี 2 ประจ าปี 2563 ดงันี ้

 1. ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย  1 คน 
 2. กรมโยธาธิการและผงัเมือง  3 คน 

 3. กรมราชทณัฑ ์  1 คน 
2. กรรมการด าเนินการ (บริหาร) จ านวน 2 ต าแหน่ง โดยเลือกตั้งทีละต าแหน่ง           

ใหเ้ลือกตัง้โดยวิธีเปิดเผยในท่ีประชมุใหญ่ ซึ่งสมาชิกท่ีเขา้รว่มประชมุในวนัดงักล่าว มีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกคน
ใดก็ไดท่ี้มีคณุสมบตัคิรบถว้นเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ และใหส้มาชิกท่ีเขา้รว่มประชมุรบัรองอย่างนอ้ย  
3 คน หลกัจากนัน้ใหท่ี้ประชมุออกเสียงเลือกตัง้ ผูไ้ดร้บัคะแนนเสียงสงูสดุเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้ ดงันี  ้

 - รองประธานกรรมการ  คนที ่  1    วาระ    2   ปี 
 - รองประธานกรรมการ  คนที ่  2    วาระ    1   ปี 

 

  การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ประเภทที่ 1 ประจ าปี 2563 โดยเปิดเผย          
2 ต าแหน่ง ปรากฏผลดังนี ้
 

รองประธานกรรมการ คนที ่1 -  ผูเ้สนอ นางชศูรี  พทุโธ   สมาชิกเลขท่ี  1581 
เสนอ นายบญุธรรม เลิศสขีุเกษม สมาชิกเลขท่ี 22779 เป็นรองประธาน
กรรมการ คนท่ี 1      

     -  ผูร้บัรอง สมาชิกไดย้กมือใหก้ารรบัรอง จ านวน 3 คน ดงันี ้   
      (1) นายวฒุิพงศ ์ ธนพาณิชยว์ฒันา สมาชิกเลขท่ี  6280 
      (2) นางสาวเมตตา ธารีรชัต ์  สมาชิกเลขท่ี  17006 
      (3) นายทองสิน  สตัยาพนัธุ ์  สมาชิกเลขท่ี  19127 

- ไม่ปรากฏผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่เสนอช่ือสมาชิกรายอ่ืน เข้ารับการ      
สรรหาเป็นกรรมการฯ ประเภทท่ี 1 ต าแหนง่รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม  เป็นรองประธาน
กรรมการ สหกรณอ์อมทรัพยก์ระทรวงมหาดไทย จ ากัด คนที ่1 
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รองประธานกรรมการคนที ่2    -  ผูเ้สนอ นายกีรต ิ บญุการณ ์  สมาชิกเลขท่ี  21657 
        เสนอ นายปวิณ ช านิประศาสน ์ สมาชิกเลขท่ี  15309 เป็นรองประธาน

กรรมการ คนท่ี 2 
        -  ผูร้บัรอง สมาชิกไดย้กมือใหก้ารรบัรอง จ านวน 3 คน ดงันี  ้
      (1) นางธนวนัต ์ สมัมาพรต   สมาชิกเลขท่ี  10521 
     (2) นายไพโรจน ์ โสมเพชร   สมาชิกเลขท่ี  8259 
     (3) นางณฎัชยา ตนัตระกลู   สมาชิกเลขท่ี  9666 

-   ไม่ปรากฏผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่เสนอช่ือสมาชิกรายอ่ืน เข้ารับการ         
สรรหาเป็นกรรมการฯ ประเภทท่ี 1 ต าแหนง่รองประธานกรรมการ คนท่ี 2 

 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันทเ์ลือกนายปวิณ ช านิประศาสน์ เป็นรองประธานกรรมการ
สหกรณอ์อมทรัพยก์ระทรวงมหาดไทย จ ากัด คนที ่2 
 

กรรมการด าเนินการประเภทที่ 2 จ านวน 5 คน ได้ด าเนินการสรรหาแล้วและที่ประชุม
ใหญ่สามัญ ได้เลือกตั้ง ผู้ได้รับการสรรหาท้ัง 5 คนดังกล่าว เป็นกรรมการผู้แทนหน่วยงาน 
ประกอบด้วย 

1. นายทองสิน สตัยาพนัธุ ์ กรรมการผูแ้ทนส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย  
2. นายสยาม เวโรจนบ์รรจง กรรมการผูแ้ทนกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
3. นายยงศกัดิ ์ ใหญ่จรงิ กรรมการผูแ้ทนกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
4. นางสดุใจ  สวุรรณบบุผา กรรมการผูแ้ทนกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
5. นายมฮู  าหมดั มะแปน้ กรรมการผูแ้ทนกรมราชทณัฑ ์

 
เลิกประชุมเวลา    19.00  น. 
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ระเบียบวาระที่ 3.1 เร่ือง รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2563 
คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงมหาดไทย จ ากัด ขอเสนอรายงานกิจการ 

ประจ าปี 2563 ดังนี ้
สรุปการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกในปี 2563 
                       ในปีงบประมาณ  2563  (ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2562  ถึงวนัท่ี  30  กนัยายน  2563  )  สหกรณฯ์ 

ไดอ้นุมตัิเงินกูทุ้กประเภทใหแ้ก่สมาชิกในวงเงิน  2,658,480,662.68  บาท บาท หักหนีเ้ดิมและเงินกองทุนผูค้  า้ประกัน
เหลือจ านวนเงินท่ีเบกิจ่าย 861,327,354.68 รายละเอียดแยกไดด้งันี ้

 
 
1) เงนิกู้ฉุกเฉินส านักงานสหกรณ ์ฯ  อตัราดอกเบีย้ 6.45% 

       วงเงินท่ีอนมุตัหินึ่งเท่าของเงินเดือน สมาชิกกูท่ี้ส  านกังานสหกรณฯ์ จ านวน   79  ราย จ านวนวงเงินท่ี
อนมุตั ิ1,212,900.00 บาท  หกัหนีเ้ดมิเหลือจ านวนเงินท่ีเบกิจ่าย 1,124,285.00 ราย ละเอียดแยกไดด้งันี ้
 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน (ราย) วงเงนิทีอ่นุมัติ หนีเ้ดิม เงนิทีเ่บกิจ่าย(บาท)
1 สป.และส านกังานจงัหวดั 41 474,700.00     10,000.00      464,700.00                 
2 กรมราชทณัฑ์ 26 518,600.00     78,615.00      439,985.00                 
3 กรมโยธาธิการและผังเมือง 7 100,600.00     - 100,600.00                 
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 5 119,000.00     - 119,000.00                 

79 1,212,900.00  88,615.00     1,124,285.00           รวมทัง้สิน้  
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับ ประเภท ราย เงนิทีอ่นุมัติ/เบกิจ่าย หนีเ้ดิม กองทุน เงนิทีเ่บกิจ่าย
1 เงินกู้เพ่ือเหตฉุุกเฉินส  านกังาน 79 1,212,900.00 88,615.00 - 1,124,285.00
2 เงินกู้สามญัทนัใจ 18,406 128,047,465.68 26,658,374.00 - 101,389,091.68
3 เงินกู้หุน้ตนเอง 1,013 312,474,100.00 218,166,686.00 - 94,307,414.00
4 เงินกู้สามญั 1,285 1,874,828,900.00 1,485,014,475.00 3,038,000.00 386,776,425.00
5 เงินกู้สามญัปันผลรายปี(1 ธ.ค.62-30 ก.ย.63) 969 15,297,600.00 - - 15,297,600.00
6 เงินกู้สามญัสงูอายุปลอดตน้ 50 19,559,000.00 9,642,927.00 0 9,916,073.00
7 เงินกู้เพ่ืออเนกประสงค์ 873 115,628,600.00 49,389,445.00 0 66,239,155.00
8 เงินกู้พิเศษซือ้รถ 19 8,310,000.00 0 0 8,310,000.00
9 เงินกู้พิเศษเคหะสงเคราะห์ 60 120,498,000.00 4,938,289.00 0 115,559,711.00
10 เงินกู้พิเศษเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพ 3 11,500,000.00 0 0 11,500,000.00
11 เงินกู้พิเศษเพ่ือปอ้งกันชีวิตและทรพัยส์ิน 80 5,316,800.00 0 0 5,316,800.00
12 เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพ่ือการศกึษา 8 1,095,897.00 111,497.00 0 984,400.00
13 เงินกู้ชว่ยวิกฤต COVID-19( 9เม.ย.63-17 ก.ค.63) 3,005 44,711,400.00 105,000.00 0 44,606,400.00

รวมเป็นเงนิ 25,850 2,658,480,662.68 1,794,115,308.00 3,038,000.00 861,327,354.68
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2) เงนิกู้สามัญทันใจ  (ATM)   อตัราดอกเบีย้ 6.45 % 
    วงเงินท่ีอนมุตั ิ3 เท่าของเงินเดือนไมเ่กิน 150,000  บาท โดยเงินกูส้ามญัทนัใจเป็นเงินท่ี

สมาชิกใชบ้รกิารผา่นธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน)  จ  านวน  18,406  ครัง้ แยกไดด้งันี ้
ล าดับที่ สังกัด จ านวน (ครั้ง) จ านวน(บาท) หนีเ้ดิม(บาท) เงนิทีเ่บกิจ่าย(บาท)

1 สป.และส านกังานจงัหวดั 7,098             54,192,090.92     12,569,622.00   41,622,468.92            
2 กรมราชทณัฑ์ 4,490             32,536,180.75     6,274,790.00     26,261,390.75            
3 กรมโยธาธิการและผังเมือง 5,314             28,319,344.01     4,480,186.00     23,839,158.01            
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 1,504             12,999,850.00     3,333,776.00     9,666,074.00              

18,406         128,047,465.68  26,658,374.00   101,389,091.68        รวมทัง้สิน้
 

   หมายเหตุ  เงินกู้สามัญทันใจ(สัญญาใหม่) ท่ีอนุมัติและเบิกจ่าย  จ  านวน 808 ราย เป็นเงิน 
65,850,200.00 บาท  จ านวนเงินท่ีเบกิจ่าย  39,191,626.00  บาท    

จ ำนวน เงินทีอ่นุมตัิ หนีเ้ดิม เงินทีเ่บิกจ่ำย
(รำย)

1 สป.และส านักงานจงัหวดั 336 28,147,100.00                    12,569,723.00           15,577,377.00            
2 กรมราชทณัฑ์ 201 18,250,500.00                    6,274,872.00             11,975,628.00            
3 กรมโยธาธิการและผงัเมือง 193 12,269,400.00                    4,480,186.00             7,789,214.00              
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 78 7,183,200.00                      3,333,793.00             3,849,407.00              

808 65,850,200.00                    26,658,574.00           39,191,626.00            

ที่ สังกดั

รวมทั้งส้ิน  
 
3) เงนิกู้หุ้นตนเอง  อตัราดอกเบีย้ 6.45 % 

         เงินกูหุ้น้ตนเองวงเงินไมเ่กิน 90 % ของคา่หุน้ วงเงินท่ีอนมุตัิจ  านวน  1,013  ราย                             
เป็นเงิน   312,474,100.00  บาท หกัหนีเ้ดมิเหลือจ านวนเงินท่ีเบกิจ่าย 94,307,414.00 ราย แยกไดด้งันี ้
ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิทีอ่นุมัติ หนีเ้ดิม เงนิทีเ่บกิจ่าย

1 สป.และส านกังานจงัหวดั 302                103,851,600.00   71,653,429.00   32,198,171.00            
2 กรมราชทณัฑ์ 339                113,938,600.00   82,981,102.00   30,957,498.00            
3 กรมโยธาธิการและผังเมือง 271                61,156,900.00     41,633,607.00   19,523,293.00            
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 101                33,527,000.00     21,898,548.00   11,628,452.00            

1,013               312,474,100.00      218,166,686.00     94,307,414.00               รวมทัง้สิน้
 

4) เงนิกู้สามัญ  อตัราดอกเบีย้ 6.45 % 
                  วงเงินท่ีอนุมัติไม่เกิน 3,000,000  บาท  เงินกู้สามัญท่ีอนุมัติจ  านวน    1,285  ราย  เป็นเงิน   

1,874,828,900.00  บาท หกัหนีเ้ดมิและเงินกองทนุผูค้  า้ประกนัเหลือจ านวนเงินท่ีเบกิจ่าย 386,776,425.00 ราย   แยกไดด้งันี ้
ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิทีอ่นุมัติ หนีเ้ดิม กองทุน เงนิทีเ่บกิจ่าย

1 สป.และส านกังานจงัหวดั 535        807,983,200.00      649,817,093.00      1,318,000.00  156,848,107.00          
2 กรมราชทณัฑ์ 221        366,241,300.00      264,183,254.00      589,000.00     101,469,046.00          
3 กรมโยธาธิการและผังเมือง 445        588,746,400.00      491,007,187.00      961,000.00     96,778,213.00            
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 84          111,858,000.00      80,006,941.00        170,000.00     31,681,059.00            

1,285    1,874,828,900.00  1,485,014,475.00   3,038,000.00  386,776,425.00        รวมทัง้สิน้
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5) เงนิกู้สามัญปันผลรายปี  อตัราดอกเบีย้ 6 % (ไมมี่เฉล่ียคืน) 
                 วงเงินท่ีอนุมตัิไม่เกิน 80% ของเงินปันผลท่ีไดร้บัของปีท่ีผ่านมา  เงินกูส้ามญัปันผลรายปีท่ี

อนมุตัจิ  านวน    969  ราย เป็นเงิน   15,297,600.00  บาท  
ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิทีอ่นุมัติ เงนิทีเ่บกิจ่าย

1 สป.และส านกังานจงัหวดั 350        6,100,400.00          6,100,400.00              
2 กรมราชทณัฑ์ 229        3,985,600.00          3,985,600.00              
3 กรมโยธาธิการและผังเมือง 321        4,125,500.00          4,125,500.00              
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 69          1,086,100.00          1,086,100.00              

969       15,297,600.00      15,297,600.00          รวมทัง้สิน้  
 
6) เงนิกู้สามัญผ้สูงอายุปลอดต้น  อตัราดอกเบีย้ 6 % (ไมมี่เฉล่ียคืน) 
             วงเงินท่ีอนุมัติไม่เกิน 90% ของทุนเรือนหุ้น  เงินกู้สามัญผู้สูงอายุปลอดต้น  ท่ีอนุมัต ิ         

จ  านวน  50 ราย    เป็นเงิน   19,559,000.00  บาท หกัหนีเ้ดมิเหลือจ านวนเงินท่ีเบกิจ่าย  9,916,073.00 ราย แยกไดด้งันี ้
 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิทีอ่นุมัติ หนีเ้ดิม เงนิทีเ่บกิจ่าย
1 สป.และส านกังานจงัหวดั 32                  14,024,000.00     6,848,768.00     7,175,232.00              
2 กรมราชทณัฑ์ 11                  3,403,300.00       1,310,038.00     2,093,262.00              
3 กรมโยธาธิการและผังเมือง 3                    1,062,200.00       899,125.00        163,075.00                 
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 4                    1,069,500.00       584,996.00        484,504.00                 

50                   19,559,000.00        9,642,927.00        9,916,073.00                 รวมทัง้สิน้
 

7) เงนิกู้สามัญอเนกประสงค ์ อตัราดอกเบีย้ 5.75 % (ไมมี่เฉล่ียคืน) 
   วงเงินท่ีอนมุตัไิมเ่กิน 150,000  บาท  เงินกูส้ามญัอเนกประสงคท่ี์อนมุตั ิ จ  านวน    873  ราย 

เป็นเงิน   115,628,600.00  บาท หกัหนีเ้ดมิเหลือจ านวนเงินท่ีเบกิจ่าย 66,239,155.00 ราย แยกไดด้งันี ้
 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิทีอ่นุมัติ หนีเ้ดิม เงนิทีเ่บกิจ่าย
1 สป.และส านกังานจงัหวดั 378                50,131,000.00     21,040,146.00   29,090,854.00            
2 กรมราชทณัฑ์ 153                20,860,000.00     7,518,923.00     13,341,077.00            
3 กรมโยธาธิการและผังเมือง 292                37,638,600.00     17,948,961.00   19,689,639.00            
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 50                  6,999,000.00       2,881,415.00     4,117,585.00              

873             115,628,600.00  49,389,445.00   66,239,155.00          รวมทัง้สิน้
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8) เงนิกู้พเิศษเพือ่ซือ้รถยนต ์ อตัราดอกเบีย้ 4.50 %  (ไมมี่เฉล่ียคืน) 
                                 วงเงินท่ีอนมุตัไิมเ่กิน  1,500,000  บาท  เงินกูพ้เิศษเพ่ือซือ้รถยนตท่ี์อนมุตัิจ  านวน   19  ราย   
เป็นเงิน   8,310,000.00  บาท  
 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิทีอ่นุมัติ เงนิทีเ่บกิจ่าย
1 สป.และส านกังานจงัหวดั 11          5,391,000.00          5,391,000.00              
2 กรมราชทณัฑ์ 1            200,000.00             200,000.00                 
3 กรมโยธาธิการและผังเมือง 3            405,000.00             405,000.00                 
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 4            2,314,000.00          2,314,000.00              

19        8,310,000.00        8,310,000.00           รวมทัง้สิน้  
 

9) เงนิกู้พเิศษเพือ่การเคหะสงเคราะห ์ อตัราดอกเบีย้ 4.50 %  (ไมมี่เฉล่ียคืน) 
                วงเงินท่ีอนุมัติไม่ เกิน  8,000,000 บาท  เงินกู้พิ เศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ท่ีอนุมัต ิ                 

จ  านวน  60  ราย  เป็นเงิน   120,498,000.00  บาท หกัหนีเ้ดมิเหลือจ านวนเงินท่ีเบิกจ่าย  115,559,711.00 ราย แยกไดด้งันี ้
 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิทีอ่นุมัติ หนีเ้ดิม เงนิทีเ่บกิจ่าย
1 สป.และส านกังานจงัหวดั 31                  61,369,000.00     2,332,563.00     59,036,437.00            
2 กรมราชทณัฑ์ 6                    13,060,000.00     - 13,060,000.00            
3 กรมโยธาธิการและผังเมือง 18                  34,462,000.00     860,730.00        33,601,270.00            
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 5                    11,607,000.00     1,744,996.00     9,862,004.00              

60               120,498,000.00  4,938,289.00    115,559,711.00        รวมทัง้สิน้
 

10) เงนิกู้พเิศษเพือ่ส่งเสริมการประกอบอาชพี  อตัราดอกเบีย้ 5.75%  (ไมมี่เฉล่ียคืน) 
                   วงเงินท่ีอนมุตัไิมเ่กิน  8,000,000 บาท  เงินกูพ้เิศษเพ่ือสง่เสรมิการประกอบอาชีพท่ีอนมุตัิ 

จ านวน  3  ราย  เป็นเงิน   11,500,000.00  บาท หกัหนีเ้ดมิเหลือจ านวนเงินท่ีเบกิจ่าย  11,500,000.00 ราย    แยกไดด้งันี ้
 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิทีอ่นุมัติ เงนิทีเ่บกิจ่าย
1 สป.และส านกังานจงัหวดั 3                 11,500,000.00     11,500,000.00            
2 กรมราชทณัฑ์ - - -
3 กรมโยธาธิการและผังเมือง - - -
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ - - -

3              11,500,000.00    11,500,000.00          รวมทัง้สิน้  
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานกิจการประจำ ปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำากัด

59

 
11) เงนิกู้พเิศษเพือ่ป้องกันชวีติและทรัพยสิ์น  อตัราดอกเบีย้ 6.25 %   

เงินกูพ้เิศษเพ่ือปอ้งกันชีวิตและทรพัยส์นิท่ีอนุมตัิจ  านวน   80  ราย  เป็นเงิน   5,316,800.00  บาท  
ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิทีอ่นุมัติ เงนิทีเ่บกิจ่าย

1 สป.และส านกังานจงัหวดั 36          2,311,600.00          2,311,600.00              
2 กรมราชทณัฑ์ 29          1,851,700.00          1,851,700.00              
3 กรมโยธาธิการและผังเมือง 11          859,500.00             859,500.00                 
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 4            294,000.00             294,000.00                 

80        5,316,800.00        5,316,800.00           รวมทัง้สิน้  
 

12) เงนิกู้พเิศษแก่สมาชกิเพือ่การศกึษา  อตัราดอกเบีย้ 4.25%  (ไมมี่เฉล่ียคืน) 
วงเงินท่ีอนมุตัไิมเ่กิน  350,000 บาท  เงินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกเพ่ือการศึกษาท่ีอนุมตัิ จ  านวน  8 ราย  

เป็นเงิน   1,095,897.00  บาท หกัหนีเ้ดมิเหลือจ านวนเงินท่ีเบกิจ่าย  984,400.00 ราย  แยกไดด้งันี ้
 

ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิทีอ่นุมัติ หนีเ้ดิม เงนิทีเ่บกิจ่าย
1 สป.และส านกังานจงัหวดั 6                 640,897.00          111,497.00        529,400.00                 
2 กรมราชทณัฑ์ 1                 350,000.00          - 350,000.00                 
3 กรมโยธาธิการและผังเมือง 1                 105,000.00          - 105,000.00                 
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ - - - -

8              1,095,897.00     111,497.00       984,400.00              รวมทัง้สิน้  
 
13) เงนิกู้มาตราการเยยีวยา COVID-19  ไมมี่อตัรา (ไมมี่เฉล่ียคืน) 

                                   วงเงินท่ีอนมุตัไิมเ่กิน  15,000 บาท  เงินกูม้าตราการเยียวยา COVID-19 ท่ีอนุมตัิ จ  านวน  3,005  ราย  
เป็นเงิน   144,711,400.00  บาท หกัหนีเ้ดมิเหลือจ านวนเงินท่ีเบกิจ่าย  44,606,400.00 ราย  แยกไดด้งันี ้
 
ล าดับที่ สังกัด จ านวน วงเงนิทีอ่นุมัติ หนีเ้ดิม เงนิทีเ่บกิจ่าย

1 สป.และส านกังานจงัหวดั 1,244          18,601,000.00     10,000.00          18,591,000.00            
2 กรมราชทณัฑ์ 565             8,457,000.00       - 8,457,000.00              
3 กรมโยธาธิการและผังเมือง 1,028          15,138,400.00     95,000.00          15,043,400.00            
4 หน่วยงานอ่ืน ๆ 168             2,515,000.00       - 2,515,000                   

3,005        44,711,400.00    105,000.00       44,606,400.00          รวมทัง้สิน้  
 
 
จงึเสนอทีป่ระชุมเพือ่โปรดทราบ 

มตทิีป่ระชุม ____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  
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1. กองทุนสาธารณประโยชน์ บาท
2. กองทุนสวัสดิการ บาท
3. กองทุนเกษียณอายุราชการ บาท
4. กองทุนช่วยเหลือผูค้ า้ประกัน บาท

                                              รวม บาท

                                                          รวม    1,007  ทุน   เป็นเงนิ    2,470,000.- บาท

หน่วยงาน
อนุบาล – 

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
หรือเทยีบเทา่

อนุปริญญา
 -ปริญญาตรี

ทุน เงนิ/บาท

1.  ส านกังานปลดักระทรวง 326,000 290,000 342,000 393       958,000.00
2.  กรมราชทณัฑ์ 88,000 270,000 228,000 228       586,000.00
3.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง 284,000 230,000 174,000 292       688,000.00
4.  หนว่ยงานอ่ืน ๆ 50,000 95,000 93,000 94       238,000.00

รวม  4  หน่วยงาน 748,000 885,000 837,000 1,007   2,470,000.00

สรุปการเบกิจ่ายกองทุนทุกประเภทต่าง ๆ  ประจ าปี 2563  ( ต ค. 62 - ก.ย. 63 )

11,110,000.00

4) สวสัดิการบิดามารดาสมาชิกถึงแก่กรรม

1) ทนุสง่เสรมิการศกึษาบตุร ปี 2562
จ านวน ( ราย ) จ านวนเงนิ / บาท

236,000.00
12,918,500.00
1,128,319.00

การเบกิจ่ายเงนิกองทุนสาธารณประโยชน ์ ประจ าปี  2563  ( ต.ค. 62 - ก.ย. 63  )
ทุนสาธารณประโยชน ์ เบกิจ่ายทัง้สิน้ 1,341 ราย  รวมเป็นเงนิทัง้สิน้  11,110,000.-  บาท  แยกเป็น

ประเภท
1,007 2,470,000.00

25,392,819.00

7,260,000.00
3) สวสัดิการคูส่มรสสมาชิกถึงแก่กรรม
2) สวสัดิการสมาชิกถึงแก่กรรม

          1)  ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร  สหกรณอ์อมทรพัยฯ์  ไดม้อบทนุสง่เสรมิการศกึษาบตุร                         
             ก าลงัศกึษาปี  2562  จ านวน  1,007  ทนุ  เป็นเงิน  2,470,000.- บาท  แยกเป็น
                    • ระดบัอนบุาล  -  ประถมศกึษา       จ านวน    374  ทนุ    เป็นเงิน       748,000.- บาท
                    • ระดบัมธัยมศกึษา  หรอืเทียบเทา่    จ านวน   354  ทนุ    เป็นเงิน       885,000.- บาท
                    • ระดบัอนปุรญิญา – ปรญิญาตร ี    จ านวน    279  ทนุ    เป็นเงิน       837,000.- บาท
                      

53
16 80,000.00

รวม 1,341                 11,110,000.00
5) สวสัดิการผูป้ระสบภยั

1,260,000.00
13                            40,000.00
252

 ยอดรวมทัง้สิน้
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ชว่ยเหลือคา่ท าศพ  จ านวน 16  ราย เป็นเงนิทัง้สิน้  80,000.-  บาท

2.  กรมราชทณัฑ์ 6 30,000.00

        3 ) สวัสดิการคู่สมรส / บุตรสมาชิกถึงแก่กรรม  สหกรณอ์อมทรพัยฯ์ ไดจ้า่ยเงินสวสัดิการ

หน่วยงาน จ านวน ( ราย )

8

19 95,000.00

รวม   4  หน่วยงาน
4.  หน่วยงานอ่ืน ๆ

53

3 15,000.00

1.  ส านกังานปลดักระทรวง 5 25,000.00

จ านวน ( ราย ) จ านวนเงนิ / บาท

1.  ส านกังานปลดักระทรวง 23 3,080,000.00

รวม   4  หน่วยงาน

จ านวนเงนิ / บาท

4.  หน่วยงานอ่ืน ๆ 6 900,000.00

หน่วยงาน

7,260,000.00

2.  กรมราชทณัฑ์ 16 2,400,000.00
3.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง

2 ) สวัสดิการสมาชิกถึงแก่กรรม  สหกรณอ์อมทรัพยฯ์ ได้จ่ายเงนิสวัสดิการช่วยเหลือ

880,000.00

สมาชิกถึงแก่กรรม  จ านวน 53  ราย  เป็นเงนิทัง้สิน้  7,260,000.- บาท

จ านวน ( ราย ) จ านวนเงนิ / บาท

3.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง 76 380,000.00
2.  กรมราชทณัฑ์ 60

1,260,000.00

300,000.00

252
4.  หน่วยงานอ่ืน ๆ

รวม  4  หน่วยงาน

3.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง 2 10,000.00

16                      80,000.00

       4)  สวัสดิการบดิามารดาสมาชิกถึงแก่กรรม สหกรณอ์อมทรพัยฯ์ ไดจ้า่ยเงินสวสัดิการ
ชว่ยเหลือคา่ท าศพ   จ านวน  252  ราย เป็นเงนิทัง้สิน้  1,260,000.-  บาท

หน่วยงาน
1.  ส านกังานปลดักระทรวง 97 485,000.00
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2.  กรมราชทณัฑ์ 2,000.00

42                            48,000.00
2)  การศาสนา

5)  การเป็นคนโสด 20                            40,000.00

4                              6,000.00
3)  การสมรส 32

                           95,000.00
                           47,000.00

4)  การรบัขวญับตุร 70

รวมทัง้หมด

2

หน่วยงาน จ านวน ( ราย )

จ านวน ( ราย ) จ านวนเงนิ / บาท

           5 )  สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผูป้ระสบภัย  สหกรณอ์อมทรพัยฯ์ ไดจ้า่ยเงินสวสัดิการชว่ยเหลือสมาชิก
 ผูป้ระสบภยั  จ านวน  13  ราย   เป็นเงนิทัง้สิน้  40,000.-  บาท

                     48,000.00
3.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง 14,000.0011

รวม   3  หน่วยงาน 42

1.  ส านกังานปลดักระทรวง 6
2.  กรมราชทณัฑ์ 6 15,000.00

รวม   3  หน่วยงาน
2,500.00

168

22,500.00

3.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง 1

     เงนิกองทุนสวัสดิการ  เบกิจ่ายทัง้สิน้ 168  ราย  รวมเป็นเงนิทัง้สิน้  236,000.-  บาท  แยกเป็น

ประเภท จ านวน ( ราย ) จ านวนเงนิ / บาท

1.  ส านกังานปลดักระทรวง 29 32,000.00
จ านวนเงนิ / บาท

การเบกิจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ   ประจ าปี  2563  (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

                    236,000.00

13                      40,000.00

          1)   การศึกษา  สหกรณอ์อมทรพัยฯ์  ไดจ้า่ยเป็นเงินสวสัดิการชว่ยเหลือ  สมาชิกทีส่  าเรจ็การศกึษา
 ปรญิญาตรหีรอืปรญิญาโทหรอืปรญิญาเอก  จ านวน  42  ราย  เป็นเงนิทัง้สิน้  48,000.-บาท

1)  การศกึษา

หน่วยงาน
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            2)  การศาสนา สหกรณอ์อมทรพัยฯ์ ไดจ้า่ยเงินสวสัดิการชว่ยเหลือสมาชิกอปุสมบทหรอืบวชชี

1.  กรมราชทณัฑ์
2.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง

1

2.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง

3 4,000.00
รวม   2  หน่วยงาน 4

            4)  การรับขวัญบุตร สหกรณอ์อมทรพัยฯ์ ไดจ้า่ยเงินสวสัดิการชว่ยเหลือสมาชิกทีมี่บตุร
โดยชอบดว้ยกฎหมาย  จ านวน  70  ราย    เป็นเงนิทัง้สิน้  95,000.-   บาท

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

รวม   4  หน่วยงาน 70 95,000.00

2.  กรมราชทณัฑ์ 8 12,000.00
3.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง

 ตามหลกัพทุธศาสนา  จ านวน  4  ราย เป็นเงนิทัง้สิน้  6,000.-   บาท

หน่วยงาน จ านวน ( ราย ) จ านวนเงนิ / บาท

6,000.00

2,000.00

จ านวน ( ราย ) จ านวนเงนิ / บาท
1.  ส านกังานปลดักระทรวง 13 20,000.00

33 41,000.00

3.  หน่วยงานอ่ืน ๆ 8 13,000.00
รวม   3  หน่วยงาน 32 47,000.00

11 14,000.00

            3) การสมรส สหกรณอ์อมทรพัยฯ์ ไดจ้า่ยเงินสวสัดิการชว่ยเหลือสมาชิกทีจ่ดทะเบียนสมรส
 ตามกฎหมาย  จ านวน  32 ราย เป็นเงนิทัง้สิน้  47,000.- บาท

หน่วยงาน

22 32,000.00
4.  หน่วยงานอ่ืน ๆ 7 10,000.00
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 12,918,500.- บาท

 
1)  กรณีเกษียณอายุราชการ ( ครบหกสิบปี )  จ านวน  279  ราย เป็นเงนิทัง้สิน้  11,186,000.-  บาท

หน่วยงาน จ านวน ( ราย ) จ านวนเงนิ / บาท
1.  ส านกังานปลดักระทรวง 111

          5)  การเป็นคนโสด  สหกรณอ์อมทรพัยฯ์ ไดจ้า่ยเงินสวสัดิการ   จ านวน  20  ราย

2.  กรมราชทณัฑ์ 108 4,613,000.00
3.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง 32 1,113,000.00

10,000.00

3.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง 10

จ านวนเงนิ / บาท

70 1,732,500.00

2.  กรมราชทณัฑ์ 4 8,000.00

4.  หน่วยงานอ่ืน ๆ 1 2,000.00

4,530,000.00

รวม

เงนิกองทุนเกษียณอายุราชการ

สหกรณอ์อมทรพัยฯ์  ไดจ้า่ยเงินกองทนุแก่สมาชิกทีเ่กษียณอายรุาชการ ( สมาชิกทีเ่กษียณอายรุาชการ
 เกษียณอายกุ่อนก าหนด  และสมาชิกทีข่อลาออกจากราชการ )  จ านวน  349 ราย  เป็นเงนิทัง้สิน้

รวม   4  หน่วยงาน 20                      40,000.00

20,000.00

4.  หน่วยงานอ่ืน ๆ 28 930,000.00
รวม   4  หน่วยงาน 279                 11,186,000.00

 เป็นเงนิทัง้สิน้  40,000.- บาท

การเบกิจ่ายเงินกองทุนเกษียณ  ประจ าปี  2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

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

349                 12,918,500.00

1)  กรณีเกษียณอายรุาชการ ( ครบหกสิบปี ) 279 11,186,000.00

5

2)  กรณีสมาชิกลาออกจากราชการ

ประเภทเงนิกองทุนเกษียณอายุ จ านวน ( ราย )
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มติทีป่ระชุม     _________________________________________________________________________

 
 
 

4.  หน่วยงานอ่ืน ๆ 7 180,000.00

2)  กรณีสมาชิกลาออกจากราชการ  จ านวน  70 ราย เป็นเงนิทัง้สิน้  1,732,500.-  บาท

หน่วยงาน จ านวน ( ราย ) จ านวนเงนิ / บาท
1.  ส านกังานปลดักระทรวง 30 810,000.00

รวม   3  หน่วยงาน 7                  1,128,319.00

เงนิกองทุนช่วยเหลือผูค้ า้ประกันเงนิกู้สามัญกรณีผูกู้้ถึงแก่กรรม

เป็นเงนิทัง้สิน้   1,128,319.-  บาท       

หน่วยงาน จ านวน ( ราย ) จ านวนเงนิ / บาท

สหกรณอ์อมทรพัยฯ์  ไดจ้า่ยเงินกองทนุแก่สมาชิกของกองทนุซึ่งถึงแก่กรรม   จ านวน  7  ราย

2.  กรมราชทณัฑ์ 3 605,638.00
1.  ส านกังานปลดักระทรวง 3 422,681.00

3. หน่วยงานอ่ืน ๆ 1 100,000.00

จึงเรียนทีป่ระชุมเพื่อโปรดทราบ

รวม   4  หน่วยงาน 70 1,732,500.00

2.  กรมราชทณัฑ์

การเบกิจ่ายกองทุนผูค้ า้ประกัน  ประจ าปี  2563 (ต.ค. 62 - ก.ย. 63)

19 480,000.00
3.  กรมโยธาธิการและผงัเมือง 14 262,500.00
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  เรือ่ง รบัทราบการรบัสมาชิกใหม่
   และสมาชกิลาออกจากสหกรณ์ออมทรพัย์
   ระหว่างปี 2563

ระเบียบวาระท่ี		3.2
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เลขานุการ	 แจ้งยอดจ�านวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	เมื่อสิ้นปี	2563	เพื่อที่ประชุมทราบ

	 ดังนี้

	

เมื่อสิ้นปี	2562	 (30	กันยายน	2562)							  สมาชิก    สมาชิกสมทบ

	 	 	 	 ยอดยกมา	 9,538	 คน	 1,507	 คน

	 	 รับสมาชิกเพิ่ม	 150	 คน	 159	 คน

	 	 สมาชิกออกระหว่างปี

	 	 	 สมาชิกถึงแก่กรรม	 53	 คน	 1	 คน

	 	 	 สมาชิกลาออกระหว่างปี	 114	 คน	 79	 คน

รวมยอด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 9,521 คน 1,586 คน
 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

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

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

เรื่อง	 รบัทราบการรบัสมาชิกใหม่
 และสมาชกิลาออกจากสหกรณ์ออมทรพัย์
 ระหว่างปี 2563

ระเบยีบวาระที่ 3.2



เรือ่ง รายงานผลการตรวจสอบกจิการ
 ประจ�าปี 2563

ระเบียบวาระท่ี		3.3
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เรื่อง	 รายงานผลการตรวจสอบกจิการ
 ประจ�าปี 2563

ระเบยีบวาระที่ 3.3

	 มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2562	 ได้คัดเลือกให้	 น.ส.	รักดี	 ธัญญนิติประเสริฐ	

เป็นผู ้ตรวจสอบกิจการประจ�าปี	 2563	 นั้น	 น.ส.	รักดีฯ	 ได้ท�าการตรวจสอบกิจการ	

ประจ�าปี	2563	(1	ตุลาคม	2562	-	30	กันยายน	2563)	ขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบ	

กิจการประจ�าปี	2563	ตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
 

 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

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

.................................................................................................................................................
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รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด 

ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 
 

 

เรียน  ท่ีประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด 
 

 ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด โดยมติแห่งท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  

เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2562  ได้เลือกต้ังข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปีบัญชี  2563 (1 ตุลาคม 
2562 – 30 กันยายน 2563)  ข้าพเจ้าได้ท าการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์เป็นประจ าสม่ าเสมอ และขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงมหาดไทย จ ากัด ประจ าปี 2563 ต่อท่ีประชุมใหญ่ โดยสรุป ดังนี้ 
 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1 เพื่อตรวจสอบและติดตามผลการบริหารงานของสหกรณ์ว่าเป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์  

พ.ศ. 2542 ข้อบังคับและระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
1.2 เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ ์
1.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามแผนการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ตลอดจนนโยบาย กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติต่าง ๆ 
1.4 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี 
1.5 เพื่อให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานของสหกรณ์ 
 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
2.1 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก าหนดของสหกรณ์ และตรวจสอบ

ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
2.2 ตรวจสอบบัญชี รายละเอียดลูกหนี้ ทุนเรือนหุ้น และการรับฝากเงินกับทะเบียนคุมยอด 

ตรวจสอบเอกสารการกู้ยืมงินทุกประเภท    
2.3 ตรวจสอบการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบและมติของท่ีประชุม 
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณ  

ท่ีก าหนดไว้ 
 

3. วิธีการตรวจสอบ 
3.1 ตรวจภาพรวมท้ังระบบบัญชี เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี เอกสารการจ่ายเงิน   

การออกเช็คสัญญาเงินกู้ โดยการสุ่มตัวอย่าง 
3.2 ตรวจสอบผ่านรายการ การสอบทาน การตรวจสอบใบส าคัญ การวิเคราะห์เปรียบเทียบ               

การค านวณ การสอบถามและการหารายการผิดปกติของข้อมูลประกอบงบการเงิน 
 

4. ผลการตรวจสอบ 
  4.1 ผลการด าเนินงาน  

  สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อต้นปี 11,045 คน ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 309 คน ลาออก  
193 คน ถึงแก่กรรม 54 คน มีสมาชิก คงเหลือวันส้ินปี 11,107 คน ในวันส้ินปีสหกรณ์มีทุนด าเนินงาน  
ท้ังส้ิน 12,910,177,327.84 บาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 934,072,011.09 บาท หรือร้อยละ 7.80 และในรอบปี
สหกรณ์มีรายได้ท้ังส้ิน 621,354,629.33 บาท ค่าใช้จ่าย 291,189,925.14 บาท มีก าไรสุทธิ 
330,164,704.19 บาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 11,523,995.55 บาท หรือร้อยละ 3.62   

/4.2 ด้านการบริหาร.. 
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  4.2 ด้านการบริหารทั่วไป  
 4.2.1 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด มีคณะกรรมการด าเนินการ       
15 คน มีอ านาจหน้าท่ีด าเนินกิจการท้ังปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบมติ      
และค าส่ังของสหกรณ์ 
 4.2.2 การบริหารจัดการในส านักงานสหกรณ์ มีการแต่งตั้งผู้จัดการ  1 คน และ      
รองผู้จัดการสหกรณ์ 1 คน และแบ่งโครงสร้างการบริหารงานไว้ 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายตรวจสอบภายใน,       
ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายสินเช่ือ, ฝ่ายอ านวยการ, ฝ่ายบัญชี, และฝ่ายทะเบียน มีการแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ   
เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน 
 4.2.3 มีข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ท่ีสหกรณ์ก าหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานครบถ้วน และเหมาะสม และมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ให้เป็นไปตามค าส่ัง  
นายทะเบียนสหกรณ์ และกฎหมายสหกรณ์โดยตลอด 
 

 4.3 ด้านการบัญชี 
  1.  การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมบันทึกรายการ และ
ประมวลผลท าให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน มีเอกสารประกอบรายการบัญชีเพียงพอท่ีจะใช้เป็น
หลักฐานทางบัญชีได้ 

  2.  มีระบบการจัดเก็บเอกสาร และหลักฐานทางการบัญชีให้สามารถตรวจสอบ        
ได้ครบถ้วน  

 

  4.4 ด้านการเงิน 
 4.4.1  การเก็บรักษาเงินสด 
  สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน  2563  จ านวน 152,464.25 บาท 
ถูกต้องตามยอดบัญชี การเก็บรักษาเงินเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงิน    
พ.ศ. 2561 

 4.4.2  เงินฝากธนาคาร  
   สหกรณ์มีเงินฝากธนาคารทั้งส้ิน 15 บัญชี มียอดเงินคงเหลือ รวมทั้งส้ิน ณ วันท่ี 
30 กันยายน 2563 เป็นเงินฝากธนาคารรวม 664,502,994.01 บาท  
  การฝากถอนเงินจากธนาคาร และการส่ังจ่ายเช็ค มีหลักฐานประกอบ และ     
มีหลักฐานการขออนุมัติฝากถอนเงินจากผู้มีอ านาจอนุมัติการส่ังจ่ายถูกต้อง 
 4.4.3  การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   ท่ีประชุมใหญ่ได้รับทราบงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประจ าปี 2563 
จ านวน 67,506,000.- บาท ระหว่างปีมียอดเบิกจ่ายท้ังส้ิน 49,905,147.83 บาท จากการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ เป็นการใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ ในกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ และเป็นไปตามมติ      
ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
 
 

/4.4.4 การเบิกจ่าย... 
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  4.4.4  การเบิกจ่ายเงินกองทุน 
    การเบิกจ่ายเงินกองทุนต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงินท้ังส้ิน 
25,395,819.- บาท ดังนี้ 
 

 

กองทุน 
 

จ านวนเงินที่เบิกจ่าย เงินกองทุนคงเหลือ 
ณ. 30 ก.ย. 2563 

เกษียณอายุราชการ 
สวัสดิการ 
ผู้ค้ าประกัน 
สาธารณประโยชน์ 

12,918,500.00 
236,000.00 

1,131,319.00 
11,110,000.00 

81,500.00 
2,181,475.36 
6,116,524.89 

16,177.00 
รวม 25,395,819.00 8,395,677.25 

 

 จากการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายเงินกองทุนต่างๆ ได้รับการอนุมัติจาก      
ผู้มีอ านาจตามระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนด และมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายถูกต้อง 
 

4.5 ด้านการออมเงินของสมาชิก 
 4.5.1  การออมเงินของสมาชิกโดยการถือหุ้น  

 ส้ินปีบัญชี 2563 มีสมาชิกท้ัง ส้ิน 11,107 คน ได้ออมเงินโดยการถือหุ้น         
ในสหกรณ์เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 3,618,679,610.- บาท เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว 179,586,260.- บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5.22 ดังนี้  
 
ทุนเรอืนหุ้น 

ยกมาต้นป ี
1 ต.ค. 2562 

ยอดคงเหลือ 
30 ก.ย. 2563 

เพิ่ม(ลด) 
จ านวนเงิน % 

 

3,439,093,350.- 
 

3,618,679,610.- 
 

179,586,260.- 
 

5.22 
 

 ผลการตรวจสอบ สหกรณ์ได้จัดท าทะเบียนหุ้นของสมาชิกถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
 

  4.5.2. การออมเงินของสมาชิกโดยการฝากเงิน 
   ส้ินปีบัญชี 2563 สมาชิกได้ออมเงิน โดยการฝากเงินกับสหกรณ์ ส้ินปีบัญชีมีเงิน
ฝากท้ังส้ิน 7,741,174,806.86 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 704,647,926.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.02 ดังนี้ 

 /ผลการตรวจ... 

ประเภท ยอดยกมา 
(1 ต.ค. 62) 

ยอดยกไป 
(30 ก.ย. 63) 

เพิ่ม (ลด) 
จากปกี่อน 

ออมทรัพย ์ 132,612,082.89 646,094,761,.33 513,482,678.44 
ออมทรัพย ์2 1,997.00 - (1,997.00) 
ออมทรัพย์พิเศษ 5,256,813,029.10 5,476,344,929.01 219,531,899.91 
ออมทรัพย์พิเศษสินมัธยัสถ์ 1,840,086.04 2,090,875.23 250,789.19 
ออมทรัพย์พิเศษสินมัธยัสถ์-รายเดือน 39,539,077.55 55,049,865.74 15,510,788.19 
ออมทรัพย์พิเศษครบ 50 ปี 168,230,038.14 164,928,305.73 (3,301,732,41) 
ออมทรัพย์เกษียณมั่นคง 6 (ปีท่ี 2) 1,096,700,000.00 1,068,000,000.00 (28,700,000.00) 
ออมทรัพย์เกษียณมั่นคง 5 (ปีท่ี 4) 321,909,569.82 309,989,569.82 (11,920,000.00) 
ฝากประจ า 48 เดือน 18,881,000.00 18,676,500.00 (204,500.00) 

รวม 7,036,526,880.54 7,741,174,806.86 704,647,926.32 
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 ผลการตรวจ  1. การรับฝากเงินและถอนเงินของสมาชิก มี เอกสารครบถ้วน และบันทึก
การฝาก-ถอนเงินถูกต้อง ตรงตามบัญชีคุมเงินฝากรายบุคคล 
   2. สหกรณ ์มีนโยบายการส่งเสริมการออมเงินให้แก่สมาชิก โดยการบริหาร
โครงการรับฝากเงิน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่สมาชิก ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งการจัดต้ัง
สหกรณ์  
   3. สหกรณ์เปิดรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น (บัญชีออมทรัพย์พิเศษ 2)        
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 เป็นจ านวนเงิน 655,966,404.26 บาท ซึ่งได้น าไปรวมกับเงินรับฝากจากสมาชิก 
และน าเงินท่ีได้ไปบริหารจัดการให้สินเช่ือแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่างท่ัวถึง โดยมีทุนหมุนเวียนท่ีมีสภาพ
คล่องเพียงพอ และลดภาระหนี้สินกับสถาบันการเงิน 
 
 

4.6 ด้านการบริหารสินเชื่อ (การให้กู้เงินแก่สมาชิก) 
 

   ส้ินปีบัญชี 2563 สมาชิกมียอดเงินกู้กับสหกรณ์ จ านวน 6,005,464,071.32 บาท 
ลดลงจากปีท่ีแล้ว 83,913,538.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.38 ดังนี้ 
 
 

ท่ี ประเภท 
ยอดยกมา 

(1 ต.ค. 62) 
ยอดเงินกู้ยกไป 
( 30 ก.ย. 63) 

เพิ่ม (ลด) 
จากปีก่อน 

 
 

1. เงินกู้ฉุกเฉิน 111,948.00 317,300.00 205,352.00 
2. เงินกู้ฉุกเฉิน-พิเศษ 166,713.00 156,151.00 (10,562.00) 
3. เงินกู้สามัญทันใจ 98,789,066.00 111,325,325.32 12,536,259.32 
4. เงินกู้สามัญ 4,708,667,749.00 4,554,869,236.00 (153,798,513.00) 
5. เงินกู้สามัญปันผลรายปี 12,403,400.00 15,013,780.00 2,610,380.00 
6. เงินกู้สามัญสูงอายุปลอดต้น 25,145,280.00 33,422,980.00 8,277,700.00 
7. เงินกู้พิเศษ 

- ช่วยเหลือสมาชิกโควิด-19 
- เพื่อการศึกษา 
- เคหะ 
- รถยนต์ 
- ประกอบอาชีพ 
- ป้องกันชีวิต 

 
- 

683,272.00 
894,958,551.00 
68,035,397.00 
48,246,701.00 
1,558,375.00 

 
41,516,400.00 
1,163,016.00 

908,854,790.00 
57,187,220.00 
43,664,978.00 
4,691,222.00 

 
41,516,400.00 

479,744.00 
13,896,239.00 

(10,848,177.00) 
(4,581,723.00) 
3,132,847.00 

 
 
 
 
 

8. เงินกู้อเนก-ประสงค์ 229,883,788.00 233,013,870.00 3,130,082.00 
9. เงินยืมกองทุนสวัสดิการ 727,370.00 267,803.00 (459,567.00) 

รวม 
 

6,089,377,610.00 6,005,464,071.32 (83,913,538.68) 
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 ผลการตรวจ  1. การรับฝากเงินและถอนเงินของสมาชิก มี เอกสารครบถ้วน และบันทึก
การฝาก-ถอนเงินถูกต้อง ตรงตามบัญชีคุมเงินฝากรายบุคคล 
   2. สหกรณ ์มีนโยบายการส่งเสริมการออมเงินให้แก่สมาชิก โดยการบริหาร
โครงการรับฝากเงิน เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่สมาชิก ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งการจัดต้ัง
สหกรณ์  
   3. สหกรณ์เปิดรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น (บัญชีออมทรัพย์พิเศษ 2)        
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 เป็นจ านวนเงิน 655,966,404.26 บาท ซึ่งได้น าไปรวมกับเงินรับฝากจากสมาชิก 
และน าเงินท่ีได้ไปบริหารจัดการให้สินเช่ือแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่างท่ัวถึง โดยมีทุนหมุนเวียนท่ีมีสภาพ
คล่องเพียงพอ และลดภาระหนี้สินกับสถาบันการเงิน 
 
 

4.6 ด้านการบริหารสินเชื่อ (การให้กู้เงินแก่สมาชิก) 
 

   ส้ินปีบัญชี 2563 สมาชิกมียอดเงินกู้กับสหกรณ์ จ านวน 6,005,464,071.32 บาท 
ลดลงจากปีท่ีแล้ว 83,913,538.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.38 ดังนี้ 
 
 

ท่ี ประเภท 
ยอดยกมา 

(1 ต.ค. 62) 
ยอดเงินกู้ยกไป 
( 30 ก.ย. 63) 

เพิ่ม (ลด) 
จากปีก่อน 

 
 

1. เงินกู้ฉุกเฉิน 111,948.00 317,300.00 205,352.00 
2. เงินกู้ฉุกเฉิน-พิเศษ 166,713.00 156,151.00 (10,562.00) 
3. เงินกู้สามัญทันใจ 98,789,066.00 111,325,325.32 12,536,259.32 
4. เงินกู้สามัญ 4,708,667,749.00 4,554,869,236.00 (153,798,513.00) 
5. เงินกู้สามัญปันผลรายปี 12,403,400.00 15,013,780.00 2,610,380.00 
6. เงินกู้สามัญสูงอายุปลอดต้น 25,145,280.00 33,422,980.00 8,277,700.00 
7. เงินกู้พิเศษ 

- ช่วยเหลือสมาชิกโควิด-19 
- เพื่อการศึกษา 
- เคหะ 
- รถยนต์ 
- ประกอบอาชีพ 
- ป้องกันชีวิต 

 
- 

683,272.00 
894,958,551.00 
68,035,397.00 
48,246,701.00 
1,558,375.00 

 
41,516,400.00 
1,163,016.00 

908,854,790.00 
57,187,220.00 
43,664,978.00 
4,691,222.00 

 
41,516,400.00 

479,744.00 
13,896,239.00 

(10,848,177.00) 
(4,581,723.00) 
3,132,847.00 

 
 
 
 
 

8. เงินกู้อเนก-ประสงค์ 229,883,788.00 233,013,870.00 3,130,082.00 
9. เงินยืมกองทุนสวัสดิการ 727,370.00 267,803.00 (459,567.00) 

รวม 
 

6,089,377,610.00 6,005,464,071.32 (83,913,538.68) 
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   4.7 ด้านการลงทุนและผลตอบแทนการลงทุน 
  สหกรณ์ได้น าเงินท่ีเหลือจากการให้บริการสมาชิกไปลงทุนสร้างรายได้ โดยน าไปฝาก

สหกรณ์อื่นให้สหกรณ์อื่นกู้ ลงทุนในพันธบัตร หุ้นชุมนุมสหกรณ์และหุ้นบริษัทสหประกันชีวิต โดยแสดงข้อมูล
เปรียบเทียบ จ านวนเงินลงทุน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 และผลตอบแทนการลงทุนประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 

  

 ผลการตรวจสอบ การรับคืนเงินต้น และดอกเบ้ียรับจากการให้สหกรณ์อื่นกู้  และ
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสหกรณ์อื่น มีการค านวณยอดถูกต้องและได้รับโดยการโอนผ่านเข้าบัญชีสหกรณ์ ฯ     
ตรงตามสัญญา ผลตอบแทนท่ีได้รับ คิดเป็นร้อยละ 38.96 ของรายได้ท้ังส้ินประจ าปี 2563 ของสหกรณ์ฯ 
 

 4.8 ด้านทุนสหกรณ์ 

    

   ผลการตรวจสอบ  1.  การส่งค่าหุ้นของสมาชิกเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงมหาดไทย จ ากัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2553 
   2. การจัดสรรทุนส ารองและทุนสะสม เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด พ.ศ. 2543 
 

  5. สรุปผลการตรวจสอบ 
   1. การด าเนินงานโดยท่ัวไปของสหกรณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับ 
ระเบียบและมติของท่ีประชุม 
   2. การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง เป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วย
เรื่องการก าหนดอัตราการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2550 
   3. การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีได้รับ
ทราบจากท่ีประชุมใหญ่ และไม่พบพฤติกรรมการด าเนินงานท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

(นางสาวรักดี  ธัญญนิติประเสริฐ) 
ผู้ตรวจสอบกิจการ 

                รายการลงทุน        1 ต.ค. 62 30 ก.ย. 63 ผลตอบแทนปี 63 
หุ้นสหกรณ์อื่น ชสอ. สหประกันชีวิต   610,840,000.00 653,240,000.00 31,870,953.21 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย   102,000,000.00 102,000,000.00 4,092,840.04 
เงินฝากสหกรณ์อื่น  22  สหกรณ์  2,188,341,617.94 2,415,700,567.46 93,866,804.79 
ให้สหกรณ์อื่นกู้  40  สหกรณ์ 2,686,736,011.00 3,035,722,687.00 112,218,831.00 
               รวม 5,587,917,628.94 6,206,663,254.46 242,049,429.04 

ทุนสหกรณ ์ ยกมาต้นป ี
1 ต.ค. 2562 

ยอดคงเหลือ 
30 ก.ย. 2563 

เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
ระหว่างป ี

1. ทนุเรือนหุ้น 
 

2. ทนุส ารองและทนุสะสม      

-  ทนุส ารอง 
    -  ทนุสะสมตามข้อบังคับ 
                  รวมทัง้สิน้ 

3,439,093,350.00 3,618,679,610.00 179,586,260.00 
 

467,356,941.04 
15,895,440.99 

 
499,677,754.68 
24,167,621.99 

 
32,320,813.64 
8,272,181.00 

3,922,345,732.03  4,142,524,986.67  220,179,254.64 

โทร 089-319-9409 
วันที ่29 ตุลาคม 2563 
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 เรือ่ง รบัทราบงบประมาณรายจ่าย
 ประจ�าปี 2564

ระเบียบวาระท่ี		3.4
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เรื่อง	 รบัทราบงบประมาณรายจ่าย
 ประจ�าปี 2564

ระเบยีบวาระที่ 3.4

1.   ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ�ากัด

 ข้อ  20.  การบัญชีของสหกรณ์ ให้สหกรณ์จัดท�าบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป	

ในวันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้สิ้นสุด	ณ	วันที่	30	กันยายน	ของทุกปี

	 ข้อ  52.  อ�านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ท่ีประชุมใหญ่มีอ�านาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัย	

ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์	ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

ฯลฯ

	 	 	 (7)	 รับทราบแผนงานและประมาณการรายจ่ายประจ�าปีของสหกรณ์

 ข้อ 59. อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการด�าเนินการ	 คณะกรรมการด�าเนินการม	ี

อ�านาจหน้าที่ด�าเนินกิจการทั้งปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับและมติของที่ประชุมใหญ	่

กับทั้งในทางอันจะท�าให้เกิดความจ�าเริญแก่สหกรณ์ทุกประการ	ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้

ฯลฯ

	 	 	 (5)	 พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี

ฯลฯ
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2. ข้อพิจารณา

	 2.1	 สหกรณ์ฯ	 ขอเสนองบประมาณรายจ่ายส�าหรับการด�าเนินงานในปีงบประมาณ	 2564	

(ตุลาคม	 2563	 -	 30	 กันยายน	 2564)	 ที่ได้จัดท�าขึ้น	 โดยยึดหลักความโปร่งใส	 เป็นธรรม	ประหยัด	

และมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งได้พิจารณาตามวัตถุประสงค์และแผนงานการด�าเนินงาน	 ธุรกิจ	 และภาวะ	

เศรษฐกิจโดยรวมแล้ว	 จึงเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	 2564	 ไว้เป็นจ�านวนเงินท้ังสิ้น	

55,661,000.-	บาท	ลดจากปีที่แล้ว	ร้อยละ	17.55	%

	 2.2	 หลักเกณฑ์การพิจารณาเสนอตั้งงบประมาณ	คือ

	 	 1)		หมวดเงินเดือน	/	สวัสดิการพนักงาน		 จ�านวน		13,630,000	 	บาท		 ลด	 2.27	%	

	 	 2)		หมวดค่าตอบแทน		 จ�านวน	 4,216,000	 	บาท		 เพิ่ม	 0.15	%

	 	 3)		หมวดค่าใช้สอยและวัสดุ		 จ�านวน		16,615,000	 	บาท		 ลด	 0.47	%

	 	 4)		หมวดกองทุน		 จ�านวน		20,000,000	 	บาท		 ลด	 14.81	%

	 	 5)		หมวดค่าครุภัณฑ์	และสิ่งก่อสร้าง		 จ�านวน		 700,000	 	บาท		 ลด	 0.15	%

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

	 	 	 หรือจ�าเป็น	

  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

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

........................................................................................................................................................
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ล าดับ งบประมาณ
ที่ งบประมาณ งบประมาณ ปี 2564 หมายเหตุ

ขอต้ัง ที่จ่ายจริง ที่ขอต้ัง
1 เงินเดือน สวัสดิการพนักงาน 15,160,000.00  14,173,616.35  13,630,000.00   ตาราง 1
2 ค่าตอบแทน 4,116,000.00    4,115,000.00    4,216,000.00     ตาราง 2
3 ค่าใช้สอย และวัสดุ 16,930,000.00  13,754,134.48  16,615,000.00   ตาราง 3
4 เงินสมทบกองทุน 30,000,000.00  17,630,000.00  20,000,000.00   ตาราง 4
5 ค่าครุภัณฑ์ และส่ิงก่อสร้าง 800,000.00      232,397.00      700,000.00       ตาราง 5
6 เงินส ารองจา่ยเพื่อกรณีฉกุเฉนิ หรือจ าเป็น 500,000.00      0.00 500,000.00       ตาราง 6

รวมทั้งหมด 67,506,000.00 49,905,147.83 55,661,000.00  

หมายเหตุ งบประมาณรายจา่ยประจ าปี 2564 ทุกหมวดรายจา่ยให้ถวัจา่ยได้  ลดจากปีที่แล้วร้อยละ 17.55 %

หมวดรายจ่าย
งบประมาณ ปี 2563

งบประมาณของสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด
จ าแนกตามหมวดรายจ่าย ประจ าปี 2564
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)
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ล าดับ งบประมาณ
ที่ งบประมาณ งบประมาณ ปี 2564 หมายเหตุ

ขอต้ัง ที่จ่ายจริง ที่ขอต้ัง
1 เงินเดือน 12,793,000.00  12,327,770.00  11,316,000.00   
2 ค่าครองชีพ 698,000.00      502,000.00      696,000.00       
3 ค่าตอบแทน 589,000.00      324,000.00      588,000.00       
4 ค่าล่วงเวลา 380,000.00      379,800.00      400,000.00       
5 ค่าสวัสดิการ 380,000.00      379,662.35      380,000.00       
6 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 320,000.00      260,384.00      250,000.00       

รวม 15,160,000.00 14,173,616.35 13,630,000.00  
รายละเอียดการขอต้ัง
1. เงินเดือนของเจา้หน้าที่สหกรณ์ฯ จ านวน   25   คน และลูกจา้งชั่วคราว  5   คน  เดือนละ 943,000.- บาท
5. ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ มท. ว่าด้วยการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2531
   ตรวจสุขภาพประจ าปี คณะกรรมการ / พนักงาน / ค่ารักษาพยาบาล
6. ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ. 2533 (นายจา้งสมทบ 5 %)

ล าดับ งบประมาณ
ที่ งบประมาณ งบประมาณ ปี 2564 หมายเหตุ

ขอต้ัง ที่จ่ายจริง ที่ขอต้ัง
1 ค่าเบี้ยประชุม 1,500,000.00    1,499,000.00    1,600,000.00     
2 ค่าตอบแทน (คณะกรรมการ) 1,536,000.00    1,536,000.00    1,536,000.00     
3 ค่าตอบแทน (ค่ายานพาหนะ) 1,080,000.00    1,080,000.00    1,080,000.00     

รวม 4,116,000.00   4,115,000.00   4,216,000.00    

งบประมาณหมวดค่าตอบแทน
ประจ าปี 2564

หมวดรายจ่าย
งบประมาณ ปี 2563

ตารางที่ 2

หมวดรายจ่าย
งบประมาณ ปี 2563

ตารางที่ 1
งบประมาณหมวดเงินเดือน / สวัสดิการพนักงาน

ประจ าปี 2564



รายงานกิจการประจำ ปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จำากัด

82

ล าดับ งบประมาณ
ที่ งบประมาณ งบประมาณ ปี 2564 หมายเหตุ

ขอต้ัง ที่จ่ายจริง ที่ขอต้ัง
1 ค่ารับรอง 160,000.00      159,501.00      170,000.00       
2 ค่าใช้สอยทั่วไป 550,000.00      549,852.01      550,000.00       
3 ค่าใช้จา่ยเก่ียวกับยานพาหนะ 120,000.00      119,182.46      120,000.00       
4 ค่าซ่อมแซมและดูแลรักษาครุภัณฑ์ 150,000.00      148,908.68      150,000.00       
5 ค่าพฒันาดูแลระบบคอมพวิเตอร์ 500,000.00      408,112.28      300,000.00       
6 ค่าบ ารุงรักษาระบบคอมพวิเตอร์ 120,000.00      120,000.00      120,000.00       
7 ค่าติดต้ังดูแลระบบไฟฟา้/ลิฟท์/ระบบป้องกัน Virus 80,000.00        78,423.30        100,000.00       
8 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 130,000.00      130,000.00      135,000.00       
9 ค่าตรวจสอบกิจการ 80,000.00        80,000.00        80,000.00         
10 ค่าใช้จา่ยในการด าเนินคดี 300,000.00      172,208.25      150,000.00       
11 ค่าโทรศัพท/์ค่า sms 150,000.00      116,577.03      150,000.00       
12 ค่าไฟฟา้ 550,000.00      458,216.48      550,000.00       
13 ค่าไปรษณีย์ 360,000.00      359,667.00      400,000.00       
14 ค่าธรรมเนียมธนาคาร / อื่นๆ 250,000.00      249,421.57      250,000.00       
15 ค่าท าความสะอาด/ดูแลรักษาส านักงาน 380,000.00      377,500.00      380,000.00       
16 ค่าวัสดุส านักงาน 500,000.00      412,671.76      500,000.00       
17 ค่าแบบพมิพ์ 550,000.00      542,264.96      550,000.00       
18 ค่าจดัพมิพร์ายงานกิจการประจ าปี,แบบพมิพอ์ื่นๆ 180,000.00      179,760.00      140,000.00       
19 ค่าพฒันาสมาชิก กรรมการ และจนท. 3,000,000.00    1,051,731.25    3,000,000.00     
20 ค่าของช าร่วย/อาหารสมาชิกในวันประชุม 7,500,000.00    6,734,240.00    7,500,000.00     
21 ค่าใช้จา่ยในการจดัประชุม 800,000.00      798,246.45      800,000.00       
22 ค่าตอบแทนเจา้หน้าที่การเงิน 520,000.00      507,650.00      520,000.00       

รวม 16,930,000.00 13,754,134.48 16,615,000.00  

หมวดรายจ่าย
งบประมาณ ปี 2563

ตารางที่ 3
งบประมาณหมวดค่าใช้สอย และวัสดุ

ประจ าปี 2564
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ค ำช้ีแจง 
 (1) ค่ารับรอง - เป็นค่าอาหารและเครื่องด่ืม ส าหรับรับรองบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีมาเย่ียมชมกิจการ 
    สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มท. ตลอดเจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ฯ 

- ส าหรับประธาน ,รองประธาน ,กรรมการ ,ผู้จัดการ และพนักงานผู้ท่ีสหกรณ์มอบหมาย
ให้ไปปฎิบัติงาน 

  
 (5) ค่าพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 
  1. ระบบคอมพิวเตอร์                       200,000.-  บาท 
  2. ค่าระบบคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย       100,000.-  บาท 
                                              รวม 300,000.-  บำท 
 
 (14) ค่าธรรมเนียม 
  - เป็นค่าธรรมเนียมธนาคารท่ีตัวแทนส่งเงินหุ้นและยอดช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์ 
  - เป็นค่าธรรมเนียมจัดท าดร๊าฟ หรือโอนเงินให้แก่สมาชิกหน่วยงานต่าง ๆ 
  - ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
 
 (20) ค่าของช าร่ วยสมา ชิกในการประ ชุมใหญ่  คนละ 500. - บาท ค่าอาหารสมา ชิกผู้ มาประ ชุม                   
คนละ 200.- บาท และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ 
 
 (21) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่สามัญ 
  1. ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังกรรมการฯ ส่วนกลาง    350,000.-  บาท 
  2. ค่าใช้จ่ายในการเลือกต้ังกรรมการฯ ส่วนภูมิภาค     400,000.-   บาท 
  3. ค่าใช้จ่ายท่ัวไป       50,000.-  บาท 
      รวม  800,000.-  บำท 
 
 (22) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
  เป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ให้ปฏิบัติหน้าท่ีตัวแทนสหกรณ์ในหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีช่วยเก็บ
รวบรวมและส่งเงินได้รายเดือนของสมาชิกให้สหกรณ์ ฯ รายละ 50 บาท / คน 
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ล าดับ งบประมาณ ยอดคงเหลือ
ที่ งบประมาณ งบประมาณ ปี 2564 30 ก.ย.63

ขอต้ัง ที่จ่ายจริง ที่ขอต้ัง
1 เงินสมทบกองทุนเกษียณอายุราชการ 13,000,000.00  11,000,000.00  10,000,000.00   81,500.00       
2 เงินสมทบกองทุนสาธารณประโยชน์ 12,000,000.00  6,630,000.00    9,000,000.00     16,177.00       
3 เงินสมทบกองทุนเสริมสร้างความมัน่คง 5,000,000.00    -                 1,000,000.00     11,571,072.63  

รวม 30,000,000.00 17,630,000.00 20,000,000.00  

ค าช้ีแจง
- ตามระเบียบฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ ว่าด้วยกองทุนเกษียณอายุราชการ พ.ศ. 2542
- ตามระเบียบฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ ว่าด้วยกองทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2542

ล าดับ งบประมาณ
ที่ งบประมาณ งบประมาณ ปี 2564 หมายเหตุ

ขอต้ัง ที่จ่ายจริง ที่ขอต้ัง
1 ครุภัณฑ์ส านักงาน 500,000.00      232,397.00      500,000.00       
2 ปรับปรุงส านักงาน 300,000.00      -                 200,000.00       

รวม 800,000.00      232,397.00      700,000.00      

ค าช้ีแจง
- งบประมาณค่าครุภัณฑ์ส านักงานได้ต้ังไว้เพื่อจดัหาครุภัณฑ์ส านักงานที่จ าเป็นต้องใช้ปฏิบัติงาน ,ทดแทนที่หมดอายุ
  และทดแทนครุภัณฑ์ของเดิมที่ช ารุด ,ระบบโทรศัพท์ ,คอมพวิเตอร์ส านักงาน ,จดัการระบบงานสแกนเอกสาร
- เป็นค่าใช้จา่ยในการปรับปรุงส านักงานสหกรณ์ให้เหมาะสม เพื่ออ านวยความสะดวกแก่สมาชิก

ตารางที่ 4
กองทุน

ประจ าปี 2564

หมวดรายจ่าย
งบประมาณ ปี 2563

ตารางที่ 5
งบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ และสิง่ก่อสร้าง

ประจ าปี 2564

หมวดรายจ่าย
งบประมาณ ปี 2563
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ล าดับ งบประมาณ
ที่ งบประมาณ งบประมาณ ปี 2564 หมายเหตุ

ขอต้ัง ที่จ่ายจริง ที่ขอต้ัง
1 เงินส ารองจา่ยเพื่อกรณีฉกุเฉนิ หรือจ าเป็น 500,000.00      0.00 500,000.00       

รวม 500,000.00      -                500,000.00      

- เป็นงบประมาณที่ต้ังส ารองไว้เพื่อจา่ยกรณีฉกุเฉนิ หรือจ าเป็นเมือ่งบประมาณที่ขอต้ังในหมวดอื่นๆ หมดลง
  และส ารองไว้กรณีจ าเป็นต้องด าเนินการตามมติคณะกรรมการฯ

ตารางที่ 6
เงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น

ประจ าปี 2564

หมวดรายจ่าย
งบประมาณ ปี 2563
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เรื่อง	 เพื่อพิจารณา
 4.1 เรือ่ง พิจารณางบแสดงฐานะการเงนิ
   งบก�าไรขาดทนุ งบกระแสเงนิสด 
   ประจ�าปี 2563
 4.2 เรือ่ง พิจารณาจดัสรรก�าไรสุทธิ
   ประจ�าปี 2563
 4.3 เรือ่ง พิจารณาก�าหนดวงเงนิทีส่หกรณฯ์
   อาจกูย้มื ประจ�าปี 2564
 4.4 เรือ่ง การเลอืกผูต้รวจสอบกจิการ
   ประจ�าปี 2564
 4.5 เรือ่ง การเลอืกและก�าหนดคา่ธรรมเนียม
   ผูส้อบบญัปี ประจ�าปี 2564
 4.6 เรือ่ง อืน่ๆ (ถา้ม)ี

ระเบียบวาระท่ี		4
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เรือ่ง พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน
 งบก�าไรขาดทนุ งบกระแสเงนิสด
 ประจ�าปี 2563

ระเบียบวาระท่ี		4.1
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เรื่อง	 พิจารณางบแสดงฐานะการเงนิ
 งบก�าไรขาดทนุ งบกระแสเงนิสด
 ประจ�าปี 2563

ระเบยีบวาระที่ 4.1

	 ตามมตทิีป่ระชมุใหญ่สามญั	ประจ�าปี	2562	ได้คดัเลือกให้	บรษัิท	ธนาการบญัชี	จ�ากัด

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

กันยายน	 2563	 นั้น	 ทางส�านักงานฯ	 ได้ท�าการตรวจสอบบัญชี	 ประจ�าปี	 2563	 (วันที่	 1 

ตุลาคม	2562	- 30	กันยายน	2563)	ได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบบัญชีต่อที่ประชุมใหญ ่

สามัญ	ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

	 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

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

.........................................................................................................................................
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 สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย	 จ�ากัด	 มีก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงาน 

ในปี	2563	เป็นเงินทั้งสิ้น	330,164,704.19	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

เรื่อง	 พิจารณาจดัสรรก�าไรสุทธิ
 ประจ�าปี 2563

ระเบยีบวาระที่ 4.2
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 (2)	 เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจท่ีสมาชิกได้ท�าไว้กับสหกรณ  ์

	 	 ในระหว่างปี	 เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดช�าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือ 

	 	 ดอกเบี้ยในปีใดมิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส�าหรับปีนั้น

	 (3)	 เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการ	 และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของ 

	 	 ก�าไรสุทธิ

	 (4)	 เป็นทุนรกัษาระดบัอัตราเงนิปันผล	ไม่เกนิร้อยละสองแห่งทนุเรอืนหุน้ของสหกรณ์ 

	 	 ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น	 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลน้ีจะถอนได้โดยมติแห่ง 

	 	 ที่ประชุมใหญ่	เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม	(1)

	 (5)	 เป็นทนุเพือ่การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกนิร้อยละสิบของก�าไรสทุธติามระเบยีบ 

	 	 ของสหกรณ์

	 (6)	 เป็นทนุสาธารณประโยชน์ไม่เกนิร้อยละสบิของก�าไรสทุธติามระเบยีบของสหกรณ์

	 (7)	 เป็นทุนสวัสดิการ	หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว	ไม่เกิน 

	 	 ร้อยละสิบของก�าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์

	 (8)	 เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส�านักงานหรือทุนอื่นๆ	เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์

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

ล าดับ ยอดคงเหลือ
ที่ % จ านวนเงิน % % จ านวนเงิน % ณ กันยายน 2563
1 32,320,813.64 10.14 33,123,747.19 10.03 499,677,754.68
2 30,000.00 0.01 30,000.00 0.01
3 7.00 231,440,457.00 72.63 7.00 244,104,270.00 73.94
4 10.00 32,699,438.00 10.26 10.00 31,206,687.00 9.45
5 9,150,000.00 2.87 9,500,000.00 2.88
6 2,000,000.00 0.63 4,300,000.00 1.30 16,177.00
7 2,000,000.00 0.63 5,000,000.00 1.51 81,500.00
8 2,000,000.00 0.63 2,100,000.00 0.64 2,181,475.36
9 0.00 0.00 200,000.00 0.06 6,116,524.89
10 2,000,000.00 0.63 500,000.00 0.15 4,200,872.11
11 ทุนส่งเสริมความมั่นคงสหกรณ์ฯ 5,000,000.00 1.57 100,000.00 0.03 11,571,072.63

318,640,708.64 100.00 330,164,704.19 100.00

ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2563 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2563 วงเงิน  330,164,704.19  บาท

   จงึเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม

หมายเหตุ จัดสรร ปี 2563
ก าไรสทุธิ  330,164,704.19       บาท      จดัสรร %
เป็นของสมาชิกโดยตรง เป็นเงิน 275,310,957.00   83.39
เป็นของสมาชิกโดยออ้ม เป็นเงิน 12,100,000.00     3.66
เป็นของสหกรณ์ฯ เป็นเงิน 33,223,747.19     10.06
ตอบแทนคณะกรรมการ / พนักงาน เป็นเงิน 9,500,000.00      2.88
ตอบแทนสันนิบาตสหกรณ์ เป็นเงิน 30,000.00          0.01

รวม 330,164,704.19  100

การจัดสรรปี 2563

ได้พิจารณาเห็นสมควรจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ดังต่อไปนี้

รายการจัดสรร
การจัดสรรปี 2562

ทุนส ารอง

ทุนสวัสดิการ

ทุนรักษาระดับเงินปันผล

ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ได้ประชุมคร้ังที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้น าเสนอ

ยอดรวม

ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ
เงินปันผล
เงินเฉล่ียคืน
เงินโบนัส
ทุนสาธารณะประโยชน์
ทุนเกษียณอายุราชการ

ทุนช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน
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ระเบียบวาระท่ี		4.3
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เรื่อง	 พิจารณาก�าหนดวงเงนิทีส่หกรณฯ์ อาจกูย้มื
 ประจ�าปี 2564

ระเบยีบวาระที่ 4.3

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

ส�าหรับปีหนึ่งๆ	 ตามความจ�าเป็นและสมควรแก่การด�าเนินงาน	 ซึ่งปี	 2563	 นายทะเบียนสหกรณ ์

ได้ให้ความเห็นชอบในวงเงิน	3,900	ล้านบาท

	 ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์	 ณ	 วันที่	 11	 มีนาคม	 2548	 ให้ถือใช้วงเงินการกู้ยืมเงิน 

หรือค�้าประกันของสหกรณ์	 พิจารณาจากทุนเรือนหุ้นที่ช�าระเต็มมูลค่า	 รวมกับทุนส�ารองของสหกรณ ์

ตามงบทดลอง	ณ	วันสิ้นเดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่

	 	 ทุนเรือนหุ้น		 3,618,679,610.00	 บาท

	 	 ทุนส�ารอง	 499,677,754.68	 บาท

	 	 รวม		 4,118,357,364.68	 บาท

	 ส�าหรับปีบัญชีงบประมาณ	 30	 กันยายน	 2564	 คณะกรรมการด�าเนินการเสนอความเห็นชอบ 

ก�าหนดวงเงินกู้หรือค�้าประกันประจ�าปี	จ�านวน	4,000	ล้านบาท	(สี่พันล้านบาท)	ซึ่งไม่เกินวงเงินกู้ยืม 

ตามที่นายทะเบียนก�าหนด

	 ขอเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

มติที่ประชุมใหญ่............................................................................................................................. 
..........................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระท่ี		4.4
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เรื่อง	 การเลอืกผูต้รวจสอบกจิการ
 ประจ�าปี 2564

ระเบยีบวาระที่ 4.4

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	ข้อ	82	ก�าหนดว่า	ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกสมาชิกหรือ 

บุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ	 ความรู้	 ความสามารถ	 ในด้านธุรกิจ	การเงิน	การบัญชี	 การเศรษฐกิจ	 

หรือการสหกรณ์	เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจ�าปี

	 คณะกรรมการด�าเนินการ	จึงได้มีมติให้ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ	ประจ�าปี	2564 

	 คณะกรรมการด�าเนินการ	 ได้ประชุม	 ครั้งที่	 13/2563	 เมื่อวันที่	 24	 กันยายน	 2563 

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	2564

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

...................................................................................................................................................................
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เรือ่ง การเลอืกและก�าหนดคา่ธรรมเนียมผูส้อบบญัชี
 ประจ�าปี 2564

ระเบียบวาระท่ี		4.5
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เรื่อง	 การเลอืกและก�าหนดคา่ธรรมเนียมผูส้อบบญัชี
 ประจ�าปี 2564

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	 13/2563	 เมื่อวันที่	 24	 กันยายน	 2563 

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า	 ในปีงบประมาณ	 2564	 เห็นสมควรเสนอชื่อ	 น.ส. สุมิตรา	 ฉ่ัวตระกูล 

บริษัท	ธนาการบัญชี	จ�ากัด	 เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์	ประจ�าปี	 2564	 ในวงเงิน	135,000	บาท 

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

ในวงเงิน	135,000	บาท	  

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

..................................................................................................................................................................
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เรือ่ง  อืน่ๆ ถา้มี

ระเบียบวาระท่ี		4.6
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เรื่อง	 อืน่ๆ ถา้มี

ระเบยีบวาระที่ 4.6

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

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

.................................................................................................................................................................. 
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เรือ่ง การเลือกตัง้และการสรรหาคณะกรรมการด�าเนนิการ
 สหกรณ์ออมทรพัยฯ์ ประจ�าปี 2564
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เร่ือง การเลือกตัง้และการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2564 

  สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด ก าหนดประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี 2563     
ในวันจั นทร์ที่  16 พฤศจิกายน   2563 เวลา 09 .00  น . ณ  ห้องประชุม ราชสีห์อาคารศาลาว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และในวันดังกล่าวได้จัดให้มีการเลือกตัง้และสรรหากรรมการด าเนินการแทนกรรมการ
ด าเนินการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระและที่พงึจะเลือกตัง้ จ านวน 8 คน ดงันี ้

1. กรรมการด าเนินการประเภทท่ี 1  ว่าง 1 ต าแหน่ง คือ 
   - ประธานกรรมการ 
 

 2. กรรมการด าเนินการ ประเภทท่ี 2 กรรมการด าเนินการผู้แทนหน่วยงาน    
ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ว่าง 7 ต าแหน่ง ดงันี  ้

 

 2.1 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   ว่าง5 ต าแหน่ง มีผู้ สมัครทัง้สิน้ 10คน สมาชิก
สามารถสรรหาโดยวิธีหย่อนบัตรลงคะแนน (กากบาทX) ได้เพียง 5 คน ดงันี ้
เลขหมายผู้สมัคร 1 นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน สมาชิกเลขทะเบียนที่ 19862 

 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

นายยงยุทธ 
นางสาวสุภารัตน์ 
นายวฒุิพงศ์ 
นางสาววลัลิยา 
นายธนิต 
นายกฤษฎา 
นางนิทศันีย์ 
นายพิเชษฐ 
นายอนชุา 

ชืน้ประเสริฐ 
เอกวานิช 
ธนพาณิชย์วฒันา
ไหลงาม 
ภมูิถาวร 
กัลยาณะธรรม 
ฉัตรโชติกวงศ์ 
ด าเสน 
สงัประกลุ 

“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 

16388 
19266 
 06280 
18791 
18910 
23556 
06144 
21179 
20232 

 

  2.2 กรมราชทัณฑ์ ว่าง 2 ต าแหน่ง มีผู้ สมัครทัง้สิน้ 3 คน สมาชิกสามารถสรรหาโดยวิธีหย่อน
บัตรลงคะแนน (กากบาทX) ได้เพียง 2 คน ดงันี ้
เลขหมายผู้สมัคร 1 นายสายัณ หมื่นพนัธ์ สมาชิกเลขทะเบียนที่ 15285 

 2 นายอภิชิต สีดา             “ 16950 
 3 นายประสพโชค สมบูรณ์สขุ             “ 

 

07221 
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2.3 สถานท่ีสรรหามีทัง้หมด 81 หน่วย ประกอบด้วย                                                                         
  1. ศาลากลางจังหวัดทกุจังหวดั รวม 76 หน่วยสรรหา 
 2. กรมราชทณัฑ์   

3. เรือนจ ากลางคลองเปรม   
4. ทณัฑสถานวยัหนุ่มกลาง   
5. เรือนจ าพิเศษธนบุรี 

 6. ลานเอนกประสงค์กระทรวงมหาดไทย 

2.4 บัตรสรรหากรรมการ มี 2 สีประกอบด้วย 
 (1) บัตรสรรหากรรมการผู้แทนหน่วยงาน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สีเหลือง 

 (2) บัตรสรรหากรรมการผู้แทนหน่วยงาน กรมราชทณัฑ์ สีเขียว 
 

                    2.5 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาคณะกรรมการด าเนินการประจ าปี 2564 
 สหกรณ์ฯ ประกาศรายช่ือผู้ มีสิทธิสรรหากรรมการด าเนินการประจ าปี  2564 ตามที่สมาชิกได้
ตรวจสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนลงคะแนนและสมาชิกแสดงความประสงค์ขอเพ่ิมช่ือตนเอง กรณีที่ไม่
มีช่ือในบัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสรรหา หรือขอให้ถอนช่ือผู้ ไม่มีสิทธิสรรหาออกจากบัญชีรายช่ือผู้ สิทธิสรรหา หรือขอ
ใช้สิทธิลงคะแนนนอกหน่วยสรรหาที่ตนมีช่ืออยู่ ในบัญชีรายช่ือผู้ มีสิทธิสรรหา ทัง้นี  ้ให้เป็นไปตามแบบที่
สหกรณ์ก าหนด ก่อนวันลงคะแนนไม่น้อยกว่า 7 วัน (ทัง้นี  ้ ตัง้แต่วันท่ี 14 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปจนถึง
วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2563)โดยถือตามวันเวลาราชการและเลขลงรับของสารบรรณสหกรณ์เป็นส าคัญ 
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และปิดประกาศไว้ ณ สถานท่ีสรรหา ตามข้อ 2.3 
 

2.6 การแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหา 
  ประธานกรรมการด าเนินการได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาประจ าปี 2564 เพ่ือด าเนินการ
เลือกตัง้และสรรหากรรมการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความสจุริตและเที่ยงธรรม ตามค าสัง่สหกรณ์ฯที่ 6/2563  
ลงวนัที่ 21กันยายน 2563 ประกอบด้วยบุคคลดงัต่อไปนี ้
             1.  ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย สป.มท.    ประธานกรรมการ 

2. ผู้แทนกรมราชทณัฑ์      กรรมการ 
  3. ผู้แทนส านักกฎหมาย สป.     กรรมการ  

4. ผู้แทน สน.ปท. (ส่วนการเมืองและการเลือกตัง้ กรมการปกครอง) กรรมการ 
 5. ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด  กรรมการ                 
 6. รองผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด  กรรมการ                
 7. หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด กรรมการ              
 8. นิติกร สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จ ากัด  กรรมการ/เลขานกุาร 
 ให้คณะกรรมการสรรหา มีอ านาจและหน้าที่ ด าเนินการเลือกตัง้และสรรหากรรมการด าเนินการให้

เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ  พ.ศ. 2553 
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 จึงเสนอท่ีประชุมเพื่อด าเนินการเลือกตัง้และสรรหาคณะกรรมการประจ าปี 2564 ดังนี ้

1. กรรมการด าเนินการของหน่วยงาน  จ านวน 7 ต าแหน่ง สรรหาโดยวิธีลับ (ลงคะแนนบัตร
สรรหา) โดยให้สมาชิกสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  และกรมราชทัณฑ์ สรรหากรรมการผู้ แทนตัง้แต่
เวลา 10.00 น. ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 15.00 น. เมื่อนับคะแนนและได้รายช่ือผู้ ได้รับการสรรหาเรียบร้อยแล้ว 
ต่อมาในเวลา 17.30 น. โดยประมาณ ให้น ารายช่ือเสนอที่ประชุมใหญ่ เพ่ือให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตัง้ผู้ ที่ได้รับการ
สรรหาทัง้ 7 คน เป็นกรรมการด าเนินการ ประเภทที่ 2 ประจ าปี 2564 ดงันี ้

 1. ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย  5 คน 
 2. กรมราชทณัฑ์  2 คน 
2. กรรมการด าเนินการ (บริหาร) จ านวน 1 ต าแหน่ง โดยเลือกตัง้ทีละต าแหน่ง ให้

เลือกตัง้โดยวิธีเปิดเผยในที่ประชุมใหญ่ ซึง่สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมในวนัดงักล่าว มีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกคนใด
ก็ได้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ และให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมรับรองอย่างน้อย    
3 คน  หลักจากนัน้ให้ที่ประชุมออกเสียงเลือกตัง้ ผู้ ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้ ในกรณี      
ผู้ เข้ารับการเลือกตัง้หลายคนได้คะแนนเท่ากันให้ด าเนินการออกเสียงเลือกตัง้ใหม่ หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้
จับฉลากโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้จับฉลาก 

กรณีการเสนอช่ือให้สมาชิกเป็นกรรมการด าเนินการ ในแต่ละต าแหน่งไม่เกินจ านวนที่พึงมีให้
ถือว่าผู้ ได้รับการเสนอช่ือทกุคนเป็นผู้ ได้รับเลือกตัง้เป็นกรรมการด าเนินการต าแหน่งนัน้ 

 - ประธานกรรมการ    
 

มติท่ีประชุม   ………………………………………………………………...................................................          
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