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12 นายศุภชัย ปิงวงษ์ กรรมการ

13 นายสาโรจน์ ทับทิม กรรมการ
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17 นางสาวณัฏฐ์วรัตน์ กงเกวียน เจา้หน้าที่บัญชี

18 นางสาวสิริวิมล สูงเหล็ก เจา้หน้าที่การเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมาชกิผู้เข้าร่วมประชมุ  162  คน  สมาชกิทัง้หมด    1,985  คน  

(ส าเนา)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564

ครั้งที่ 29

เมื่อวันที่ 12  กุมภาพันธ์  2565

ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก



ผู้เข้าร่วมประชุม

1 นายรังสรรค์ แกน่มณี ตัวแทนส านักงานสหกรณ์จงัหวัดพิษณุโลก
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3 นายฉัตรชัย โนวิรัมย์ ตัวแทนจากบริษทัไทยแอโรว์ จ ากดั
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6 นางสาววนิดา บุญสุคนธกลุ ผู้ตรวจสอบกจิการ

เมื่อครบองค์ประชุมใหญส่ามัญประจ าปี  2564  ประธานกรรมการได้กล่าวเปิดประชุมใหญส่ามัญ

ประจ าปี 2564 ตามวาระการประชุม  ดังต่อไปนี้
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เจา้หน้าทีสิ่นเชือ่

เจา้หน้าทีบ่ญัชี

เจา้หน้าทีก่ารเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายช่ือเจ้าหน้าที่สหกรณ์

1 



วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ทา่นผู้เขา้ร่วมประชมุ  คณะกรรมการด าเนินการ  ทา่นสมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จ ากัด

บดันี้ได้เวลานัดหมายและได้ตรวจสอบแล้ว ณ เวลา 8.30 น. มสีมาชกิเขา้ร่วมประชมุ 162 คน ถอืว่าครบองค์ประชมุ 

ดังนั้นขอเปดิการประชมุใหญส่ามญัประจ าป ี2564 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จ ากัด และในโอกาสนี้ใคร่ขอ

แนะน าผู้มเีกียรติทีไ่ด้กรุณาเขา้ร่วมประชมุดังต่อไปนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม

1.  ผู้แทนจากส านักงานสหกรณ์จังหวดัพิษณุโลก

     1.1 นายรังสรรค์ แก่นมณี

2.  ผู้แทนจากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก

     2.1 นางสาวภัคจริา มนัทากาศ

3.  ผู้แทนจากบริษัทไทยแอโรว ์จ ากัด (โรงงานพิษณุโลก)

     3.1 นายฉตัรชยั โนวิรัมย์

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจ าปี 2563

ประธานในทีป่ระชมุได้ขอทีป่ระชมุ พิจารณารับรองรายงานการประชมุ ต้ังแต่ระเบยีบวาระการประชมุ

วาระที ่1 - 5 ทัง้นี้เพื่อใหเ้ปน็ไปตามมติทีป่ระชมุ 

จงึขอใหท้ีป่ระชมุใหญ ่พิจารณา รับรองรายงานการประชมุใหญส่ามญัประจ าป ี2563 เมือ่วันที ่

13 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  ณ ดิอมิพิเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ พิษณุโลก (อมัรินทร์ ลากูน)

มติที่ประชุม : รับทราบ

2 



วาระที่ 3.1 เรื่องรายงานจ านวนสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ระหว่างปี 2564
ในระหว่างปบีญัช ี2564 (1 มกราคม 2564 ถงึ 31 ธันวาคม 2564) สหกรณ์ได้รับสมาชกิเขา้ใหม่

จ านวนทัง้ส้ิน 25 ราย  เปน็สมาชกิสามญั 18 ราย  สมาชกิสมทบ 7 ราย และมสีมาชกิออกจากสหกรณ์จ านวน 83 ราย

เปน็สมาชกิสามญั 80 ราย สมาชกิสมทบ 3 ราย คงเหลือสมาชกิ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 จ านวน 1,985 ราย

เป็นสมาชิกสามัญ 1,936 ราย สมาชิกสมทบ 49 ราย

ลาออก ใหอ้อก เสียชวิีต รวม

สมาชกิสามญั 1,998        18         78        -       2          80        1,936             (62)                 

สมาชกิสมทบ 45            7           3          -       -       3          49                 4                   

รวม 2,043       25        81       -      2         83       1,985           

สมาชกิทีอ่อกจากสหกรณ์ระหว่างปบีญัช ี2564  จ านวน 83 ราย ถอืว่าขาดจากสมาชกิภาพ

ตามขอ้บงัคับสหกรณ์ (ขอ้ 38) เพราะเหตุเสียชวิีต 2 ราย ลาออก 81 ราย และถกูใหอ้อก  0  ราย

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ

ออกระหว่างปีประเภท

จ านวนสมาชกิ (ราย)

ณ 1 ม.ค.64
เขา้

ระหว่างปี

คงเหลือสมาชกิ 

ณ 31 ธ.ค.64
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
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วาระที่ 3.2 เรื่องรายงานผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ประจ าปี 2564

ในรอบป ี2564  ทางคณะกรรมการด าเนินการ ได้ด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยการน าหุน้รายเดือนและ

เงินรับฝากจากสมาชกิ มาหมนุเวียนใหส้มาชกิได้กู้ยืมในระยะส้ัน (กู้ฉกุเฉนิ), ระยะยาว (กู้สามญัและกู้พิเศษ) 

โดยคิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 6.0 ต่อป ีภายในรอบบญัชปี ี2564 มกี าไรสุทธิ  51,541,032.61  มรีายละเอยีดดังต่อไปนี้

ปี 2564 ปี 2563 เพ่ิม (ลด)

จ านวนสมาชกิ 1,985                    2,043                  (58)                   

ทนุส ารอง 63,545,310.53        58,066,486.26      5,478,824.27      

ทนุเรือนหุน้ 766,596,970.00      748,916,170.00    17,680,800.00    

ทนุด าเนินงาน 1,138,084,484.31    1,071,469,490.79  66,614,993.52    

เงินใหกู้้ฉกุเฉนิ (ระหว่างป)ี 117,849,800.00       127,350,500.00     (9,500,700.00)     

เงินกู้ฉกุเฉนิ (เหลือทีส่มาชกิ) 14,168,982.00        14,406,394.00      (237,412.00)        

เงินใหกู้้สามญั (ระหว่างป)ี 795,678,238.00       1,108,839,649.00  (313,161,411.00)  

เงินกู้สามญั (เหลือทีส่มาชกิ) 941,257,983.00       937,744,729.00    3,513,254.00      

เงินใหกู้้พิเศษ-เพื่อสวัสดิการประกัน (ระหว่างป)ี 44,256.00              77,640.00            (33,384.00)          

เงินกู้พิเศษ-เพื่อสวัสดิการประกัน (เหลือทีส่มาชกิ) 3,705.00                5,184.00              (1,479.00)           

เงินใหกู้้พิเศษ-เพื่อพัฒนารายได้ (ระหว่างป)ี 15,700,000.00         -                     15,700,000.00     

เงินกู้พิเศษ-เพื่อพัฒนารายได้ (เหลือทีส่มาชกิ) 13,472,069.00         1,236,640.00        12,235,429.00     

เงินใหกู้้พิเศษ-เพื่อปลดหนี้บตัรเครดิต (ระหว่างป)ี 37,896,449.00        -                     37,896,449.00    

เงินกู้พิเศษ-เพื่อปลดหนี้บตัรเครดิต (เหลือทีส่มาชกิ) 32,320,316.00         4,742,504.00        27,577,812.00    

เงินใหกู้้พิเศษ-เพื่อการเคหะสงเคราะห ์(ระหว่างป)ี 700,000.00             -                     700,000.00         

เงินใหกู้้พิเศษ-เพื่อการเคหะสงเคราะห ์(เหลือทีส่มาชกิ) 694,000.00             -                     694,000.00         

เงินใหกู้้พิเศษ-โดยใชเ้งินปนัผลค้ าประกัน (ระหว่างป)ี -                       5,808,800.00        (5,808,800.00)     

เงินกู้พิเศษ-โดยใชเ้งินปนัผลค้ าประกัน (เหลือทีส่มาชกิ) -                       5,792,800.00        (5,792,800.00)     

เงินรับฝากจากสมาชกิ 187,716,777.35      141,682,873.56    46,033,903.79     

เงินรับฝากจากสหกรณ์อืน่ 65,000,000.00         65,000,000.00      -                   

รายได้ 60,666,294.56        64,382,315.60      (3,716,021.04)     

ค่าใชจ้า่ย 9,125,261.95          10,134,811.33      (1,009,549.38)     

51,541,032.61      54,247,504.27    (2,706,471.66)   

ด้านการบริหาร

ก าไรสทุธิ
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ทุนเรือนหุ้น ในป ี2564  มทีนุเรือนหุน้ จ านวน 766,596,970.00   บาท

เพิ่มขึน้จากป ี2563 จ านวน 17,680,800.00     บาท คิดเปน็ร้อยละ 2.36 ของป ี2563

ทุนส ารอง ในป ี2564  มทีนุส ารอง จ านวน 63,545,310.00      บาท

เพิ่มขึน้จากป ี2563 จ านวน 5,478,824.27       บาท คิดเปน็ร้อยละ 9.44 ของป ี2563

ทุนด าเนินงาน ในป ี 2564  มทีนุด าเนินงาน  จ านวน 1,138,084,484.31 บาท

เพิ่มขึน้จากป ี2563 จ านวน 66,614,993.52     บาท คิดเปน็ร้อยละ6.20 ของป ี2563

เงินรับฝากจากสมาชิก ในป ี2564  มเีงินรับฝากจากสมาชกิ จ านวน 187,716,777.35 บาท   

เพิ่มขึน้จากป ี2563 จ านวน 46,033,903.79      บาท คิดเปน็ร้อยละ 32.49 ของป ี2563

เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน ในป ี2564  มเีงินรับฝากสหกรณ์อืน่  จ านวน  65,000,000.00 บาท   

เทา่เดิมกับ ป ี2563

เงินกู้ยืม          ในป ี2564   ไมม่กีารกู้ยืมเงินจากภายนอก

รายได้ ในป ี2564  มรีายได้      จ านวน 60,666,294.56     บาท

(ลดลง) จากป ี2563 จ านวน 3,716,021.04       บาท คิดเปน็ร้อยละ 5.77 ของป ี2563

ค่าใช้จ่าย ในป ี2564  มค่ีาใชจ้า่ย จ านวน 9,125,261.95       บาท

(ลดลง) จากป ี2563 จ านวน 1,009,549.38       บาท คิดเปน็ร้อยละ 9.96 ของป ี2563

ก าไรสทุธิ ในป ี2564  มกี าไรสุทธิ   จ านวน 51,541,032.61     บาท

(ลดลง) จากป ี2563 จ านวน 2,706,471.66       บาท คิดเปน็ร้อยละ 4.99 ของป ี2563

หุ้นและทุนส ารอง

ทุนด าเนินงาน  

เงินรับฝาก

เงินกู้ยืม

รายได้-ค่าใช้จ่าย-ก าไรสทุธิ
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2560 2561 2562 2563 2564

สมาชกิสามญั 2,196               2,161               2,125               1,998               1,936               

สมาชกิสมทบ 29                    38                    41                    45 49

2560 2561 2562 2563 2564

ทนุสะสม 2,157,480.65     2,677,820.65     3,014,929.65     1,902,591.65     1,817,558.65     

ทนุส ารอง 42,477,983.95    46,875,238.54    51,968,448.00    58,066,486.26    63,545,310.53    

ทนุเรือนหุน้ 603,473,790.00  678,861,740.00  743,677,750.00  748,916,170.00  766,596,970.00  
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2560 2561 2562 2563 2564

เงินรับฝากจากสมาชกิ 78,723,567.43  86,967,653.93  101,626,608.65  141,682,873.56  187,716,777.35  

เงินรับฝากสหกรณ์อืน่ 0.00 50,000,000.00   102,000,000.00   65,000,000.00    65,000,000.00    

2560 2561 2562 2563 2564

รายได้ 54,012,121.19  60,805,368.45  66,008,202.50    64,382,315.60    60,666,294.56    

ค่าใชจ้า่ย 10,110,281.61  11,245,166.99  11,704,051.24    10,134,811.33    9,125,261.95     

ก าไรสุทธิ 43,901,839.58  49,560,201.46  54,304,151.26    54,247,504.27    51,541,032.61    ปี 

เงินรับฝำกจำกสมำชิกและเงนิรับฝำกจำกสหกรณอ์ืน่ (หน่วย : บำท) 
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เงนิรับฝากจากสมาชกิ เงนิรับฝากสหกรณ์อืน่ 
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รายได ้ ค่าใชจ้่าย ก าไรสุทธิ 

รำยได้  ค่ำใช้จ่ำย  ก ำไรสทุธิ (หน่วย : บำท) 



สหกรณ์ฯ  ได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหส้อดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการด าเนินการ 

ทัง้นี้เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานสหกรณ์ รวมถงึใหเ้ทา่ทนัเทคโนโลยี

และสหกรณ์อืน่  ดังนี้

แผนพัฒนาระบบโปรแกรมสหกรณ์

สัญญาติดต้ัง พัฒนาโปรแกรม ระยะเวลา 4 เดือน โดยเร่ิมต้ังแต่วันที ่17 ธันวาคม 2564 และส้ินสุดสัญญา

วันที ่17 เมษายน 2565 โดยมค่ีาพัฒนาโปรแกรมเปน็จ านวนเงิน 50,000 บาท (หา้หมืน่บาทถว้น)

โดยบริษัทซีพีซอฟต์ จ ากัด (อาจารย์โชคชัย เพชรน้ าอิง) เป็นผู้ดูแลระบบทั้งหมดของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 29/2564 

1. รายงานการใช้ทุนสวสัดิการสมาชิกเพ่ือสวสัดิการมงคลสมรส

 สหกรณ์จะจา่ยเงินสวัสดิการใหก้ับสมาชกิทีม่อีายุสมาชกิไมน่้อยกว่า 1 ป ีและจดทะเบยีนสมรส

ถกูต้องตามกฎหมายจ านวน 1,000 บาท เพียงคร้ังเดียว  ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันจดทะเบยีน  

2. รายงานการใช้ทุนสวสัดิการสมาชิกบ าเหน็จสมาชิก

สหกรณ์จะจา่ยเงินสวัสดิการบ าเหน็จสมาชกิทีพ่้นจากหน้าทีห่รืองานประจ าโดยเกษยีณอายุหรือ

ลาออกจากงานประจ า ไมม่คีวามผิดตามขอ้บงัคับขอ้ 38 (6) และมอีายุการเปน็สมาชกิไมน่้อยกว่า 10 ป ี

กรณีทีไ่มเ่ปน็สมาชกิหน่วยกรองแก้วต่อ ใหไ้ด้รับสวัสดิการนี้เมือ่พ้นจากหน้าทีห่รืองานประจ า แต่กรณีที่

เปน็สมาชกิหน่วยกรองแก้วต่อใหม้สิีทธ์ิได้รับสวัสดิการนี้เมือ่ส้ินสุดหรือลาออกจากหน่วยกรองแก้ว

ภายในก าหนดเวลา 90 วัน นับจากวันพ้นจากงานประจ า การจา่ยเงินสวัสดิการบ าเหน็จสมาชกิเปน็ ดังต่อไปนี้

1.   อายุการเปน็สมาชกิ  10  ป ี -  15  ป ี       ได้รับเงินบ าเหน็จ    1,000   บาท

2.   อายุการเปน็สมาชกิ  16  ป ี  -  20  ป ี      ได้รับเงินบ าเหน็จ     2,000   บาท

3.   อายุการเปน็สมาชกิ  20 ป ี ขึน้ไป             ได้รับเงินบ าเหน็จ     3,000   บาท

ป ี2564 มสีมาชกิย่ืนความจ านงขอรับสวัสดิการ  จ านวน 13 ราย จ านวนเงิน 13,000 บาท

ป ี2564 มสีมาชกิย่ืนความจ านงขอรับสวัสดิการ จ านวน  55 ราย  จ านวนเงิน 130,000 บาท

ด้ำนสวสัดกิำร 

ด้ำนเทคโนโลยี 
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3.  รายงานการใช้ทุนสวสัดิการสมาชิกเพ่ือสงเคราะห์เก่ียวกับศพ

 หลักเกณฑ์การจา่ยเงินสงเคราะหเ์กี่ยวกับการศพสมาชกิ มดัีงนี้

1. เปน็สมาชกิต้ังแต่ 1-12 เดือน ใหไ้ด้รับเงิน 5,000       บาท

2. เปน็สมาชกิต้ังแต่ 13-36 เดือน ใหไ้ด้รับเงิน 10,000     บาท

3. เปน็สมาชกิต้ังแต่ 37-60 เดือน ใหไ้ด้รับเงิน 20,000      บาท

4. เปน็สมาชกิต้ังแต่ 61-84 เดือน ใหไ้ด้รับเงิน 30,000      บาท

5. เปน็สมาชกิต้ังแต่ 85-120 เดือน ใหไ้ด้รับเงิน 40,000      บาท

6. เปน็สมาชกิต้ังแต่ 121-180 เดือน ใหไ้ด้รับเงิน 50,000     บาท

7. เปน็สมาชกิต้ังแต่ 181 เดือนขึน้ไป ใหไ้ด้รับเงิน 100,000    บาท

พร้อมพวงหรีด 1 พวง ราคาไมเ่กิน 500 บาท

8. กรณีคู่สมรสและบตุรทีม่ไิด้เปน็สมาชกิเสียชวิีต  ใหไ้ด้รับเงิน 5,000 บาท  พร้อมพวงหรีดราคาไมเ่กิน 500 บาท

 ภายในก าหนดเวลา  30  วันนับต้ังแต่วันทีถ่งึแก่กรรม  

4.   รายงานการใช้ทุนสวสัดิการสมาชิกเก่ียวกับศพบิดา /มารดา

สหกรณ์จะจา่ยเงินสวัสดิการใหก้ับศพบดิา/มารดา ของสมาชกิ 3,000 บาท  พร้อมพวงหรีดไมเ่กิน  500 บาท 

ภายในก าหนดเวลา 30 วัน  นับต้ังแต่วันทีถ่งึแก่กรรม 

5.  รายงานการใช้ทุนสวสัดิการสมาชิก - รับขวญัทายาท

สหกรณ์จะจา่ยเงินสวัสดิการใหก้ับสมาชกิทีม่อีายุสมาชกิไมน่้อยกว่า 1 ป ีสหกรณ์จะจา่ยเงินรับขวัญทายาท

เปน็จ านวนเงิน 500 บาท ส าหรับบตุร ซ่ึงก าเนิดจากการสมรสถกูต้องตามกฎหมายหรือจดทะเบยีนรับรอง

บตุรเทา่นั้น ยกเว้นบตุรบญุธรรมภายในก าหนดเวลา  90 วัน นับจากวันคลอดบตุร  

ป ี2564  มสีมาชกิย่ืนความจ านงขอรับสวัสดิการ จ านวน 6 ราย จ านวนเงิน 170,000 บาท

ขอรับสวัสดิการ (พวงหรีด) จ านวน 4 ราย จ านวนเงิน 2,000 บาท  รวมทั้งหมด 172,000 บาท

ป ี2564  มสีมาชกิย่ืนความจ านงขอรับสวัสดิการ จ านวน 68 ราย จ านวนเงิน 204,000 บาท

ป ี2564 มสีมาชกิย่ืนความจ านงขอรับสวัสดิการ  จ านวน 8 ราย จ านวนเงิน 4,000 บาท

ขอรับสวัสดิการ (พวงหรีด) จ านวน 63 ราย จ านวนเงิน 31,500 บาท  รวมทั้งหมด 235,500 บาท
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6.  รายงานการใช้ทุนสวสัดิการสมาชิก - อุปสมบท

สหกรณ์จะจา่ยเงินเพื่อร่วมอนุโมทนากับสมาชกิทีอ่ปุสมบท เปน็จ านวนเงิน  1,000  บาท ภายในก าหนดเวลา 60 วัน

นับจากวันอปุสมบท 

1.  รายงานการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ - เพ่ือสง่เสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

ตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก  จ ากัด ว่าด้วย การใชท้นุสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมการศึกษา

บตุรสมาชกิ พ.ศ. 2563 ได้ก าหนดไว้ดังนี้

คุณสมบัติของผู้มีสทิธิรับทุนการศึกษาบุตร

(1) สมาชกิครอบครัวใดทีไ่ด้รับทนุของบริษทัไทยแอโรว์ จ ากัด เมือ่ป ี2564 ไมม่สิีทธ์ิได้รับทนุสหกรณ์

(2) ผู้ทีม่สิีทธิย่ืนขอทนุการศึกษาบตุรต้องเปน็สมาชกิสหกรณ์เทา่นั้น

(3) บดิาและมารดาต่างเปน็สมาชกิและมบีตุรหลายคน สามารถขอรับทนุได้ครอบครัวละ 1 ทนุเทา่นั้น และต้องไมเ่คยได้รับ    

ทนุใน 1 ปทีีผ่่านมา

(4) เปน็บตุรซ่ึงเกิดจากสามหีรือภรรยาทีช่อบด้วยกฎหมายของสมาชกิ แต่ไมร่วมถงึบตุรบญุธรรม

(5) บตุรของสมาชกิทีเ่รียนชัน้สุดทา้ยของแต่ละระดับชัน้ต้องมใีบแสดงผลการเรียนชัน้สุดทา้ยและต้องมหีลักฐานการเรียน

ต่อในระดับชัน้ถดัไป (เชน่ การเขา้เรียนชัน้ประถมหนึ่ง, การเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น, การเขา้เรียนชัน้มธัยมศึกษา

ตอนปลาย, การเขา้เรียนชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชพี (ปวช.), การเขา้เรียนชัน้ประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สูง ( ปวส.) 

และการเขา้เรียนชัน้ปริญญาตรี หรือเทยีบเทา่)

(6) บตุรของสมาชกิทีข่อรับทนุ ต้องสอบไล่ได้คะแนนต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึน้ไปหรือเกรด 2.0 ทกุระดับชัน้

(7) บตุรทีไ่มต้่องน าผลการเรียนมาแสดง เชน่ เด็กพิเศษ จาก โรงเรียนปญัญานุกุล, โรงเรียนประชาสงเคราะห ์และสถาบนั

การศึกษาอืน่ๆ สามารถขอรับทนุปนีั้นได้โดยไมต้่องใชเ้กณฑ์ในการตัดสินทัง้นี้ต้องแสดงเอกสารรับรองจากสถานศึกษา

ก าลังศึกษาอยู่

(8) การตัดสินของคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาถอืว่า “เปน็ทีส้ิ่นสุด”

สมาชกิทีเ่ขา้หลักเกณฑ์จะใชวิ้ธีจบัฉลากใหไ้ด้รับทนุตามจ านวนการส่งในแต่ละระดับชัน้  ทนุการศึกษาทัง้หมดใชห้ลักเกณฑ์

ดังนี้

                     จ านวนผู้ขอทนุ    (แต่ละล าดับชัน้การศึกษา) X จ านวนทนุทีแ่จกปนีี้

   ยอดรวมจ านวนทนุทีส่่งทัง้หมด

ป ี2564  ไมม่สีมาชกิย่ืนความจ านงขอรับสวัสดิการสมาชกิ - อปุสมบท

ด้ำนสำธำรณประโยชน ์
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คณะกรรมการด าเนินการขอรายงานการแจกทุนประจ าปี 2564 ดังน้ี

1)  จ านวนใบสมคัรทีส่มาชกิขอรับ จ านวน 243  ใบ

2)  เปดิรับสมคัรขอรับทนุฯ ระหว่าง  วันที ่1 - 30 กรกฎาคม 2564

     สมาชกิส่งใบสมคัรขอรับทนุฯ จ านวน  182  ใบ (คิดเปน็ 74.90%)

3) ประกาศรายชือ่ผู้ได้รับทนุฯ วันที ่27 สิงหาคม 2564  ก าหนดวันรับทนุฯ วันที ่1 กันยายน 2564

4)  สมาชกิทีถ่กูตัดสิทธ์ิเนื่องจากผิดเง่ือนไข 

     ก.  เคยได้รับทนุสหกรณ์ป ี2563 จ านวน 19 คน

     ข.  เคยได้รับทนุจากบริษทัไทยแอโรว์ จ ากัด (โรงงานพิษณุโลก) ในป ี2564 จ านวน 8 คน

     ค.  เกรดต่ ากว่าเกณฑ์ 2.0 (50 คะแนน) จ านวน 2 คน

รวม 29 คน

(1)  ทนุระดับประถมศึกษา                                                     จ านวน 40 ทนุๆ ละ 2,000   จ านวน บาท

(2)  ทนุระดับมธัยมศึกษา (ม.1-ม.6) จ านวน 52 ทนุๆ ละ 2,000   จ านวน บาท

(3)  ทนุระดับประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้ต้น(ปวช.) จ านวน 4 ทนุๆ ละ 2,000   จ านวน บาท

(4)  ทนุระดับประกาศนียบตัรวิชาชพีชัน้สูง(ปวส.) จ านวน 5 ทนุๆ ละ 2,000   จ านวน บาท

(5)  ทนุระดับปริญญาตรี จ านวน 22 ทนุๆ ละ 2,000   จ านวน บาท

(5)  ทนุการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ จ านวน 2 ทนุๆ ละ 2,000   จ านวน บาท

รวม 125 ทนุ รวม บาท

2. รายงานการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ -เพ่ือบริจาค

วนัที่

9 เม.ย. 64 1,000      บาท

15 พ.ค. 64 3,000       บาท

17 ม.ิย. 64 1,000      บาท

17 ม.ิย. 64 1,000      บาท4

บริจาคเงินเพื่อจดัซ้ืออปุกรณ์ทางการแพทย์ชว่ยสนับสนุนการปฏิบติังานของบคุลากร 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล (รพ.สต.) และอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า

หมูบ่า้น (อสม.) สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย เขตดุสิต กทม .

4,000         

รายการ จ านวนเงิน

3

250,000     

1

2

ล าดับ

บริจาคเงินสนับสนุนผ้าปา่เพื่อการศึกษาจา้งบคุลากรทางการศึกษาโรงเรียนบา้นใหมค่ลอง

เจริญ ต.หนองกุลา อ.บางระก า จ.พิษณุโลก วันที ่14 เม.ย.2564

บริจาคเงินสนับสนุนชดุปอ้งกันโควิด 2019 ส าหรับขา้ราชการต ารวจทีป่ฏิบติัหน้าที ่สถานี

ต ารวจภูธรแก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

บริจาคเงินสนับสนุนอปุกรณ์ปอ้งกันส่วนบคุคล (PPE) ส าหรับบคุลากรทางการแพทย์ 

โรงพยาบาลบางกระทุม่ อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก

จ านวนผู้ที่ได้รับทุน แยกทุนตามระดับการศึกษา ดังน้ี

80,000       

104,000     

8,000         

44,000       

10,000       
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2. รายงานการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ -เพ่ือบริจาค (ต่อ)

ล าดับ วนัที่

5 17 ม.ิย. 64 1,000         บาท

6 30 ก.ค. 64 1,000         บาท

7 30 ก.ค. 64 1,000         บาท

8 30 ก.ค. 64 1,000         บาท

9 18 ส.ค. 64 2,000         บาท

10 18 ส.ค. 64 2,000         บาท

11 18 ส.ค. 64 2,000         บาท

12 24 ธ.ค. 64 1,000         บาท

17,000      บาท

บริจาคเงินร่วมกับ สหกรณ์จงัหวัดพิษณุโลก อนุโมทนาการถวายผ้ากฐิน

พระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ป ี2564  เพื่อถวายพระสงฆท์ีจ่ าพรรษา ณ 

วัดเจด็ยอด ต.เวียง อ.เมอืง จ.เชยีงราย ในวันเสาร์ที ่6 พ.ย.64

รวมยอดเงินบริจาค (บาท)

บริจาคเงินร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย สมทบทนุ "ปนัน้ าใจ เพื่อน้อง" คร้ังที ่

3 ใหโ้รงเรียนทีข่าดแคลน ณ โรงเรียนบา้นหนิต้ัง อ.เชยีงคาน จ.เลย ในวันเสาร์ที ่

8 ม.ค.64

รายการ จ านวนเงิน

บริจาคเงินร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี เพื่อร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลและร่วม

เปน็เจา้ภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดวรนายกรังสรรค์เจ

ติยบรรตาราม ต.บางปะหนั อ.บางปะหนั จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที ่13 

พ.ย.64

บริจาคเงินร่วมกับ สหกรณ์บริการคนตาบอดแหง่ประเทศไทย จ ากัด เพื่อร่วมเปน็

เจา้ภาพทอดผ้าปา่การศึกษามหากุศล เพื่ออปุกรณ์การศึกษาใหแ้ก่นักเรียนตา

บอดทกุภูมภิาค ณ วัดสุทธาราม เขตคลองสาน กทม. ในวันเสาร์ที ่7 ส.ค.64

บริจาคเงินร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จ ากัด เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน

การจดักิจกรรม "โครงการเพื่อน้อง โครงการ 7" โรงเรียนบา้นนาหลวง ต.สะเอยีบ

 อ.สอง จ.แพร่ ในวันที ่21 ส.ค.64

บริจาคเงินร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร เพื่อเปน็เจา้ภาพถวายผ้ากฐิน

สามคัคี ประจ าป ี2564 ณ วัดหนองแคน ต.กระจาย อ.ปา่ต้ิว จ.ยโสธร ในวันศุกร์

ที ่12 และวันเสาร์ที ่13 พ.ย.64

บริจาคเงินร่วมกับ กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ อนุโมทนาถวายผ้าพระกฐิน

พระราชทานกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ ป ี2564 เพื่อถวายพระสงฆท์ีจ่ าพรรษา ณ 

วัดนรนาถสุนทริการาม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. ในวันพฤหสับดีที่

 4 พ.ย.64

บริจาคเงินร่วมกับ สันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย ท าบญุทอดกฐินสหกรณ์

สามคัคี ป ี2564 เพื่อรวบรวมปจัจยัในการท านุบ ารุงและบรูณปฎิสังขรณ์

ถาวรวัตถขุองวัดสืบไป ณ วัดสวนปา่น ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครศรีธรรมราช ใน

วันอาทติย์ที ่24 ต.ค.64
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รายงานการใช้เงินกองทุนเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ าประกันเงินกู้
ตามระเบยีบสหกรณ์ว่าด้วยการใชเ้งินกองทนุเพื่อชว่ยเหลือสมาชกิผู้ค้ าประกนัเงินกู้ พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์ของกองทนุ เพื่อใหเ้ปน็กองทนุส าหรับชว่ยเหลือสมาชกิทีต้่องรับโอนภาระหนี้จากสัญญาเงินกู้ทีส่มาชกิเปน็ผู้ค้ าประกนั  ซ่ึงเปน็

การบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชกิผู้รับโอนภาระหนี้เงินกู้ถึงก าหนดช าระ แต่สมาชกิผู้กู้ไมส่ามารถช าระหนี้ได้ครบถ้วนตามสัญญาเงินกู้  

ซ่ึงสหกรณ์ได้เร่งรัดติดตามหนี้ถึงทีสุ่ดแล้ว หรือคณะกรรมการมมีติอนมุติัใหช้ว่ยเหลือ  รวมถึงการใชเ้งินกองทนุเปน็ค่าใชจ้า่ยในการติดตาม

เร่งรัดหนี้สินแทนผู้รับโอนภาระหนี้  

ตามระเบยีบฯ ข้อ7 (7.3) เปน็เงินชว่ยเหลือสมาชกิทีต่กเปน็ผู้ค้ าประกนัเงินกู้จากสหกรณ์และคดีความส้ินสุดแล้ว ผู้กู้ไมส่ามารถช าระหนี้ หรือ

คณะกรรมการมมีติอนมุติัใหช้ว่ยเหลือ  สหกรณ์จะท าการชว่ยเหลือผู้ค้ าประกนัทีไ่ด้รับโอนหนี้จริงร้อยละ 50 แต่ไมเ่กนิรายละ 20,000 บาท

(สองหมืน่บาทถ้วน) กรณีผู้ค้ าประกนัเหลือเพยีงคนเดียว สหกรณ์จะชว่ยเหลือไมเ่กนิสัญญาละ 40,000 บาท (ส่ีหมืน่บาทถ้วน)

เลข

สมาชกิ
ชือ่ นามสกุล เลขสมาชกิ ชือ่ นามสกุล

เลขที่

สัญญา

จ านวนเงินทีรั่บ

โอนหนี้ฐานะค้ า

ประกัน

ยอดหนี้

คงเหลือ

สรุปยอดเงินรับ

เงินกองทนุฯ

1 5403 นางเรณู อยู่มา 5364 นางสาวสุพนิดา จัยณะวงศ์ 1255/0759          42,741          21,241          20,000  อนมุัติตามมติที่ประชุม 

คร้ังที่ 3/2564 วันที่ 20 

เม.ย. 2564

2 5231 นางสาวลัชธิตา สินทับ 4365 นางจิณห์จุฑา ทองเมือง 0734/0459        131,195          20,566          19,566  อนมุัติตามมติที่ประชุม 

คร้ังที่ 5/2564 วันที่ 15 

มิ.ย. 2564

3 4404 นางนวลปราง คล้ายรุ่งเรือง 4365 นางจิณห์จุฑา ทองเมือง 0734/0459        131,195          20,542          20,000  อนมุัติตามมติที่ประชุม 

คร้ังที่ 5/2564 วันที่ 15 

มิ.ย. 2564

ยอดรวม (บาท) 59,566         

ล าดับที่

ผู้ค้ าประกัน(รับหน้ีฐานะค้ าประกัน) ผู้กู้สามัญ(ออกงาน) รายละเอียด

หมายเหตุ
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การก ากับดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์

ตามกฏกระทรวง การด าเนินงานและการก ากบัดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564

ข้อ 14 ก าหนดให้สหกรณ์แจง้ให้ที่ประชุมใหญท่ราบ  นอกจากเร่ืองแจง้ให้ที่ประชุมใหญท่ราบเป็นปกติแล้ว ดังนี้

(1)  ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ  ผู้จดัการ  ผู้มีอ านาจในการจดัการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์

ได้รับจากสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  โดยให้สหกรณ์แสดงรายละเอยีดดังกล่าวเป็นรายบุคคลในรายงานประจ าปี

ในรอบปีบัญชี 2564 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564)  ที่ผ่านมา  กรรมการด าเนินการ กรรมการ/ผู้จดัการ 

ผู้มีอ านาจในการจดัการ  และที่ปรึกษาของสหกรณ์ได้รับผลประโยชน์และค่าตอบแทนจากสหกรณ์  จ านวน 19 ราย

เป็นเงินทั้งส้ิน 747,900 บาท  โดยมีรายละเอยีด (หน้า 15)

(2)  ข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ  การถูกด าเนินคดี การถูกร้องเรียน และถูกลงโทษของสหกรณ์

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  พร้อมทั้งแผนหรือแนวทางการป้องกนัไม่ให้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ ถูกด าเนินคดี ถูกร้องเรียน

และถูกลงโทษในเร่ืองดังกล่าวอกี

ในรอบปีบัญชี 2564 ที่ผ่านมาไม่มีการร้องเรียนจากสมาชิก

......................................................................................
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 เงินเดือน/

ค่างจ้าง
โบนัส ค่าเ บ้ียประชุม

 ค่าเ บ้ียเลี้ยง 

พาหนะ/ที่พัก
ค่าลงทะเบียน ค่าตอบแทน  ค่าล่วงเวลา อ่ืนๆ รวม

1 นายปรีชา ทองย้ิม ประธานกรรมการ (ชุดที่ 28) -            30,667           1,300                            -   -               3,000            -               -               34,967          

2 ว่าที่ ร.ต.สมชาย คงกลุ เหรัญญิก  (ชุดที่ 28) -            30,667           1,100                        4,200 -               2,000            -               -               37,967          

3 นายพยุงศักด์ิ เขียวทับทิม กรรมการ (ชุดที่ 28) -            30,667           700                              -   -               -               -               -               31,367          

4 นางปราณี เรืองศิริ กรรมการ (ชุดที่ 28) -            30,667           500                              -   -               -               -               -               31,167          

รองประธานกรรมการ(1) (ชุดที่ 28) และ

กรรมการ (ชุดที่ 29)

6 นายคมสันต์         คงคอน
รองประธานกรรมการ(2) (ชุดที่ 28) และ

เหรัญญิก (ชุดที่ 29)
-            30,667           5,700            25,600          -               23,000          -               -               84,967          

กรรมการ/ผู้จดัการ (ชุดที่ 28) และ

ประธานกรรมการ (ชุดที่ 29)

ประธานฝ่ายการศึกษา(ชุดที่ 28) และ

กรรมการ (ชุดที่ 29)

เลขานุการ (ชุดที่ 28) และ

กรรมการ (ชุดที่ 29)

10 นายวิทยา               นวลศรี รองประธานกรรมการ(1) (ชุดที่ 28-29) -            30,666           6,000            400              -               11,000          -               -               48,066          

11 นางสาวเพ็ญประภา  คนเที่ยง รองประธานกรรมการ(2) (ชุดที่ 29) -            -               5,000            -               -               11,000          -               -               16,000          

12 นายบุญเลิศ          สุวรรณเวช กรรมการ/ผู้จดัการ (ชุดที่ 29) -            -               5,300            800              -               49,500          -               -               55,600          

กรรมการ (ชุดที่ 28) และ

เลขานุการ (ชุดที่ 29)

14 นางวัลภา             ชลธิชาชลาลักษณ์ กรรมการ (ชุดที่ 29) -            -               5,000            -               -               -               -               -               5,000            

15 นายสมศักด์ิ          อิ่มบุญ กรรมการ (ชุดที่ 29) -            -               5,000            -               -               -               -               -               5,000            

16 นางสาวนุชนาตร       ไชยวุฒิ กรรมการ (ชุดที่ 29) -            30,666           6,000            -               -               -               -               -               36,666          

17 นายเลียม               บุญเกดิกลู กรรมการ (ชุดที่ 29) -            30,666           6,000            -               -               11,000          -               -               47,666          

18 นายสาโรจน์      ทับทิม กรรมการ (ชุดที่ 29) -            30,667           5,500            -               -               -               -               -               36,167          

19 นางสาวบุญญานุช     เพชรนิล กรรมการ (ชุดที่ 29) -            30,667           5,700            200              -               -               -               -               36,567          

-            460,000        87,800          32,600          -               167,500        -               -               747,900        

(2) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน (ไม่มี)

รวม

ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ , กรรมการ/ผู้จัดการ , ผู้มีอ านาจในการจัดการและที่ปรึกษาของสหกรณ์ ได้รับจากสหกรณ์ในรอบปีบัญชี 2564

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ล าดับ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ, ที่ปรึกษาและกรรมการ/ผู้จัดการ (บาท)

นายสมหมาย      จ าปีทอง5

7 นายรุ่งโรจน์     งามสอาด

13

8 นายศุภชัย           ปิงวงษ์

9 นางนิษฐกานต์    พัดเถื่อน

นางสาวภัทรสุดา        แสงสวัสด์ิ 44,666          

-            30,667           5,800            400              -               14,000          -               -               50,867          

-            30,666           6,000            -               -               -               -               8,000            

1,000            -               -               36,466          

-            30,667           6,400            1,000            -               33,000          -               -               71,067          

-            30,666           4,800            -               -               

1,000            -               -               37,667          -            30,667           6,000            -               -               

1
5

 



1. โครงการสง่กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์  อบรมประจ าปี 2564  เพ่ือพัฒนาความรู้และสร้างเครือข่ายสหกรณ์

วนัที่เข้า

อบรม
หัวข้ออบรม/ประชุม วตัถุประสงค์ ผู้จัดโครงการ สถานที่อบรม ผู้เข้าร่วมอบรม

25 ม.ีค. 64 การประชมุทางไกลผ่าน

จอภาพ (Video 

Conference) แนวทาง

ปฏิบติัตามกฎกระทรวงการ

ด าเนินงานและการก ากับ

ดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 

2564

เพื่อใหบ้คุลากรของ

สหกรณ์ เจา้หน้าที่

ส่งเสริมสหกรณ์มี

ความเขา้ใจและ

สามารถปฏิบติัได้ตาม

กฎกระทรวง

สหกรณ์จงัหวัด

พิษณุโลก

ณ หอ้งประชมุ

ส านักงาน

สหกรณ์จงัหวัด

พิษณุโลก ชัน้ 3

6 ส.ค. 64 โครการเพิ่มศักยภาพการ

บริหารจดัการสหกรณ์

เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการ

ปอ้งกันและปราบปรามการ

ฟอกเงิน

เพื่อใหม้คีวามรู้ความ

เขา้ใจเกี่ยวกับ

กฎหมายว่าด้วยการ

ปอ้งกันและ

ปราบปรามการฟอก

เงินฯ

สหกรณ์จงัหวัด

พิษณุโลก

หอ้งประชมุ 

สหกรณ์ออม

ทรัพย์ฯ (อบรม

ผ่านระบบ 

Zoom 

Meeting)

13 - 16 

ก.ย. 64

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 

"การเงิน การบญัช ีและการ

บริหารส าหรับกรรมการ

สหกรณ์"

เพื่อใหผู้้บริหาร

สหกรณ์มคีวามรู้ความ

เขา้ใจในด้านการเงิน

การบญัชแีละการ

บริหารจดัการสหกรณ์

สหกรณ์จงัหวัด

พิษณุโลก

หอ้งประชมุ 

สหกรณ์ออม

ทรัพย์ฯ (อบรม

ผ่านระบบ 

Zoom 

Meeting)

2 - 3 ธ.ค. 

64

โครงการประชมุเชงิ

ปฏิบติัการ "การรายงาน

ขอ้มลูทางการเงินผ่านระบบ

 MIS"

เพื่อสร้างความรู้ความ

เขา้ใจในการรายงาน

ขอ้มลูทางการเงินผ่าน

ระบบ MIS ใหก้ับ

เจา้หน้าทีส่หกรณ์

ออมทรัพย์ฯ

กรมส่งเสริม

สหกรณ์

หอ้งประชมุ 

สหกรณ์ออม

ทรัพย์ฯ (อบรม

ผ่านระบบ 

Zoom 

Meeting)

1.นายรุ่งโรจน์  งามสอาด  
2.นายบุญเลิศ  สุวรรณเวช        

ด้ำนกำรศกึษำอบรม 

นายบุญเลิศ  สุวรรณเวช        

นายรุ่งโรจน์  งามสอาด         

น.ส.ณัฏฐ์วรัตน์ กงเกวียน 
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1.โครงการสง่กรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อบรมประจ าปี 2564 เพ่ือพัฒนาความรู้และสร้างเครือข่ายสหกรณ์ (ต่อ)

วนัที่เข้า

อบรม
หัวข้ออบรม/ประชุม วตัถุประสงค์ ผู้จัดโครงการ สถานที่อบรม ผู้เข้าร่วมอบรม

13 - 14 

ธ.ค. 64

โครงการประชมุเชงิ

ปฏิบติัการ "การ

รายงานขอ้มลูทาง

การเงินผ่านระบบ 

MIS"

เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจใน

การรายงานขอ้มลูทางการเงิน

ผ่านระบบ MIS ใหก้ับ

เจา้หน้าทีส่หกรณ์ออมทรัพย์

และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

กรมส่งเสริม

สหกรณ์

หอ้งประชมุ สหกรณ์

ออมทรัพย์ฯ (อบรม

ผ่านระบบ Zoom 

Meeting)

2. โครงการอบรมสมัมนากรรมการ , เจ้าหน้าที่สหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2564

วนัที่เข้า

อบรม
หัวข้ออบรม/ประชุม วตัถุประสงค์ ผู้จัดโครงการ สถานที่อบรมสมัมนา ผู้เข้าร่วมอบรมสมัมนา

30 ก.ค. 

64 ถงึ 1 

ส.ค.64

อบรมหลักสูตรผู้

ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์

เพื่อใหผู้้ทีผ่่านการอบรม

สามารถปฏิบติังานการ

ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้

อย่างถกูต้อง เหมาะสม ตาม

หลักการและจริยธรรมในการ

ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออม

ทรัพย์ครู

พิษณุโลก 

จ ากัด

ณ หอ้งประชมุราช

พฤกษ ์สหกรณ์ออม

ทรัพย์ครูพิษณุโลก 

จ ากัด

20 พ.ย. 64 กฎกระทรวงเกี่ยวกับ

สหกรณ์ และระเบยีบ

สหกรณ์ออมทรัพย์

ไทยแอโรว์พิษณุโลก 

จ ากัด

เพื่อใหบ้คุลากรของสหกรณ์ 

และเจา้หน้าที ่มคีวามเขา้ใจ

และสามารถปฏิบติัได้ตาม

กฎกระทรวง

คณะกรรมการ

ฝ่ายการศึกษา

โรงแรมทอ็ปแลนด์ 

พิษณุโลก

คณะกรรมการ, 

เจา้หน้าทีส่หกรณ์และผู้

ตรวจสอบกิจการ

น.ส.สาริศา อ่ิมหน า 
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1. น.ส.ณิชาภา   
   น้อยน  าใส 
2. ว่าท่ี ร.ต.สมชาย       
    คงกุล 
3. นายจงรักษ์ 
    สุพลจิตร์ 
4. นางวัลภา 
   ชลธิชาชลาลักษณ์ 
5. นายสมศักด์ิ  
   อุ่นบุญ 



             งานพัฒนาขอ้บงัคับ ระเบยีบ ประกาศ ต่างๆ ของสหกรณ์เพื่อใหส้อดคล้องกับกฎหมายและแก้ปญัหาใหก้ับ

สมาชกิสหกรณ์ฯ

ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการบริหาร

 ก าหนดระเบียบข้ึนถือใช้ใหม่ จ านวน 3 ระเบียบ

1.  ว่าด้วย  การประชมุผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564    

2.  ว่าด้วย  การตรวจสอบและแก้ไขปญัหาหรือขอ้เรียกร้องของสมาชกิ พ.ศ. 2564

3.  ว่าด้วย  มาตรการในการแก้ไขปญัหาและการเยียวยาหรือชดเชยแก่สมาชกิ พ.ศ. 2564

 แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ จ านวน 6 ระเบียบ

1.  ว่าด้วย  หุน้ พ.ศ. 2564

2.  ว่าด้วย  การใหเ้งินกู้แก่สมาชกิและดอกเบีย้เงินกู้ พ.ศ. 2564

3.  ว่าด้วย  การรับจา่ยและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2564

4.  ว่าด้วย  การใชท้นุสวัสดิการสมาชกิเพื่อรับขวัญทายาท พ.ศ. 2564

5.  ว่าด้วย  ค่าเบีย้ประชมุ ค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบยีนในการอบรมสัมมนา พ.ศ. 2564

6.  ว่าด้วย  การเก็บรักษา ยืมและการท าลายเอกสารสหกรณ์ พ.ศ. 2564

โครงการ"ประกันคุ้มครองสนิเช่ือเพ่ือช่วยเหลอืผู้ค้ าประกันสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์ " ภาคสมัครใจ

วตัถุประสงค์ :  เพื่อปกปอ้งครอบครัวของผู้กู้ และผู้ค้ าประกัน จากภาระหนี้สิน หากผู้กู้เสียชวิีตหรือ

ทพุพลภาพและเปน็หลักประกันสินเชือ่ใหก้ับสหกรณ์ฯ ประกันคุ้มครองชวิีตของผู้กู้ ผลประโยชน์หลัก

จา่ยยอดหนี้คงค้างใหก้ับสหกรณ์ออมทรัพย์ ในกรณีผู้กู้เสียชวิีตหรือทพุพลภาพ การประกันสินเชือ่เงินกู้สามญั 

ช าระเบีย้ประกันคร้ังเดียวตลอดอายุสัญญา (120 งวด) สมาชกิสามารถซ้ือได้จนถงึอายุ 56 ป ี(เกษยีณอายุ)

เปน็สัญญาทีส่ามารถซ้ือเพิ่มได้เมือ่มกีารกู้เงินเพิ่ม เพื่อประกันสินเชือ่ใหก้ับสหกรณ์ฯ  โครงการเริ่มวนัที่

14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตามประกาศเลขที ่25/2560–09 สมาชกิเร่ิมท าประกันตามโครงการ ภาคสมคัรใจ

ในเดือน ตุลาคม  คณะกรรมการด าเนินการขอรายงานใหส้มาชกิทราบ ตามกรมธรรมเ์ลขที ่TGCL509970 ดังนี้

ด้ำนระเบยีบและกฎหมำยสหกรณ์ 
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โครงการ"ประกันคุ้มครองสนิเช่ือเพ่ือช่วยเหลอืผู้ค้ าประกันสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์ " ภาคสมัครใจ

เดือน สมาชกิกู้

สามญั (คน)

อนุมติักู้ (บาท) สมคัร

ใจท า 

(คน)

สินเชือ่ได้รับความ

คุ้มครอง (บาท)

ไมส่มคัร

ใจท า (คน)

มกราคม 26 14,424,500.00 1 550,000.00 25 

กุมภาพันธ์ 160 119,324,711.00 2 1,883,711.00 158 

มนีาคม 142 105,605,000.00 1 150,000.00 141 

เมษายน 155 113,025,000.00 0 - 155 

พฤษภาคม 94 69,709,599.00 3 2,427,899.00 91 

มถินุายน 104 71,684,000.00 0 - 104 

กรกฎาคม 56 40,589,428.00 1 793,426.00 55 

สิงหาคม 67 50,346,000.00 0 - 67 

กันยายน 104 72,075,000.00 0 - 104 

ตุลาคม 57 38,434,000.00 0 - 57 

พฤศจกิายน 90 65,394,000.00 0 - 90 

ธันวาคม 53 35,067,000.00 0 - 53 

รวม 1,108 795,678,238.00 8 5,805,036.00 1,100 

สหกรณ์ได้รับความคุ้มครองสินเชือ่ทัง้ส้ิน 5,805,036.00 บาท 0.73 %

สินเชือ่ทีผู้่ค้ าประกันยินยอมไมต้่องท าประกันคุ้มครอง 789,873,202.00 บาท 99.27 %

เงินกู้สามัญที่ได้อนุมัติในปี 2564 จ านวนทั้งสิน้ 795,678,238.00 บาท 100.00 %

67,281,700.00 

จ านวนสินเชือ่ทีผู้่ค้ าประกัน

ยินยอมช าระหนี้แทนหรือ

ด าเนินคดีกรณีผู้กู้เสียชวิีตหรือ

ทพุพลภาพ

13,874,500.00 

117,441,000.00 

105,455,000.00 

113,025,000.00 

35,067,000.00 

789,873,202.00 

71,684,000.00 

39,796,002.00 

50,346,000.00 

72,075,000.00 

38,434,000.00 

65,394,000.00 
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แนวโน้มการท าประกันเพ่ือคุ้มครองสนิเช่ือเพ่ือช่วยเหลอืผู้ค้ าประกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรวพิ์ษณุโลก จ ากัด "ภาคสมัครใจ"

พ.ศ. จ านวน

สมาชกิที่

ท าประกัน

(คน)

จ านวนสินเชือ่ทีไ่ด้รับ

ความคุ้มครอง

% สินเชือ่ได้รับ

ความคุ้มครอง

2560 217       187,237,446.00 2.66%

2561 37         25,479,000.00 2.66%

2562 16          8,683,000.00 0.62%

2563 14        11,598,000.00 1.05%

2564 8          5,805,036.00 0.73%

โครงการปรับปรุงโครงสร้างหน้ีสมาชิกเงินกู้ของสหกรณ์

          อาศัยอ านาจตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จ ากัด ว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สมาชกิ

เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จ ากัด  พ.ศ. 2562

วตัถุประสงค์ของการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 

(1) เพื่อผ่อนคลายภาระหนักในการช าระหนี้ของลูกหนี้

(2) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและไมใ่หส้มาชกิขาดคุณสมบติัตามขอ้บงัคับขอ้ 40(5)  ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ไมว่่าต้นเงิน

หรือดอกเบีย้ติดต่อกันเปน็เวลาถงึสองเดือน  หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถงึสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ

(3) เพื่อชว่ยเพิ่มขดีความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ และเปน็การพัฒนาคุณภาพลูกหนี้ของสหกรณ์                

       สมาชิกที่เข้าและออกจากโครงการ ระหวา่งปี พ .ศ. 2560-2564

จ านวน(คน)

จ านวนสมาชกิทีเ่ขา้โครงการ 18

จ านวนสมาชกิทีอ่อกจากโครงการ 14

คงเหลือสมาชกิทียั่งอยู่ในโครงการ 4

อนุมติัสินเชือ่ทัง้ส้ิน จ านวนสินเชือ่ทีผู้่ค้ าประกัน

ยินยอมช าระหนี้แทนหรือ

ด าเนินคดีกรณีผู้กู้เสียชวิีต

หรือทพุพลภาพ

               933,624,620.00                959,103,620.00 

            1,390,871,665.00             1,382,188,665.00 

               202,912,636.00                865,361,270.00 

รายการ

            1,108,839,649.00             1,097,241,649.00 

               795,678,238.00                789,873,202.00 

          คณะกรรมการด าเนินการได้มกีารพิจารณาผลกระทบแนวโน้มการท าประกันคุ้มครองสินเชือ่ใหก้ับสมาชกิผู้ค้ าประกัน

ภาคสมคัรใจซ่ึงมแีนวโน้มลดลงอย่างมาก  ซ่ึงอาจจะกระทบกับผู้ค้ าประกันเงินกู้  เนื่องจากความรับผิดในการช าระหนี้เงินกู้

ของลูกหนี้ทีเ่สียชวิีต  ย่อมเปน็กองมรดกของลูกหนี้เจา้มรดก  ตกทอดทายาทของลูกหนี้ อาจเส่ียงต่อผู้ค้ าประกัน  กรณีที่

ทายาทผู้กู้ไมรั่บผิดชอบเกินกว่าทรัพย์มรดก  ประกอบกับอายุความในการด าเนินคดีเพียงแค่ 1 ป ีการตรวจสอบทรัพย์สินมรดก

ลูกหนี้เสียชวิีตอาจจะใชเ้วลาเกินกว่า 1 ป ีทายาท มสิีทธิในการปฏิเสธการไมรั่บรู้ภาระหนี้ได้
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โครงการพักช าระหน้ีเงินต้นสามัญและงดสง่ค่าหุ้นรายเดือน

         ตามประกาศเลขที ่006/2564 เร่ืองขยายเวลามาตรการชว่ยเหลือสมาชกิสหกรณ์ทีไ่ด้รับผลกระทบจาก

การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการด าเนินการชดุที ่29/2564 ในการประชมุ

ประจ าเดือน คร้ังที ่2/2564 เมือ่วันที ่16 มนีาคม 2564 ได้ก าหนดใหข้ยายเวลามาตรการชว่ยเหลือสมาชกิทีไ่ด้รับผล

กระทบดังกล่าว สหกรณ์ฯ ซ่ึงเปน็สถาบนัการเงินทีส่มาชกิร่วมกันสร้างขึน้มา จงึถอืเปน็ภาระหน้าทีท่ีจ่ะชว่ยใหส้มาชกิ

ทัง้หมดก้าวผ่านพ้นวิกฤตการณ์ดังกล่าวใหไ้ปได้ด้วยดี  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ จงึมคีวามเหน็ตรงกันว่า

ควรมกีารขยายเวลามาตรการแบง่เบาภาระสมาชกิด้วยโครงการดังกล่าว

(บาท) (คน) (บาท) (คน)

มกราคม 2,788,500             394                      23,600                  27                       

กุมภาพันธ์ 328,700                46                       3,800                   5                         

มนีาคม 133,300                19                       1,400                   2                         

เมษายน 133,100                18                       1,000                   1                         

พฤษภาคม 200,000                28                       700                      1                         

มถินุายน 6,100                   2                         -                      -                      

กรกฎาคม 3,659,300             506                     21,200                  26                       

สิงหาคม 281,700                43                       6,200                   6                         

กันยายน 75,800                 11                       -                      -                      

ตุลาคม 53,400                  7                         -                      -                      

พฤศจกิายน -                      -                      -                      -                      

7,659,900           1,074                57,900               68                    ยอดรวม

เดือน

สรุปจ านวนสมาชิกเข้าโครงการพักช าระหน้ีเงินต้นสามัญและงดสง่ค่าหุ้นรายเดือน

เริ่มโครงการ วนัที่ 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2564 (ระยะเวลา 11 เดือน)

พักช าระเงินต้นสามัญ งดสง่ค่าหุ้นรายเดือน
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ด้านการเร่งรัดหน้ี
        คณะกรรมการด าเนนิการ ชุดที่ 29/2564 ประชุมประจ าเดือน คร้ังที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 มีมติให้ด าเนนิการ

ฟอ้งร้องด าเนนิคดี  โดยว่าจ้างส านกังานกฎหมายภคพลทนายความ เลขที่ 49/322 หมู่ 2 ต.บึงสนั่น  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี12110

โทร 02-908-9055 , 089-0417138 ด าเนินการท าหนังสือทวงถาม ให้ลูกหน้ีและผู้ค้ าประกันช าระหน้ี

ทั้งหมด 47 ราย มีค่าใช้จ่ายดังนี้ 1. ลูกหนี้และผู้ค้ าประกนั จ านวน 47 ราย รายละ 500 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 23,500 บาท

2. ค่าน าส่งเอกสารจ านวน 47 ฉบับ เป็นเงินจ านวน  893  บาท รวมทั้งหมด 24,393 บาท

  ลูกหน้ีอยู่ระหว่างส่งหนังสือทวงถาม

สถานะ

ออกงาน

1930 37,687                 อยู่ระหว่างส่งหนังสือทวงถาม

2749 37,686                 อยู่ระหว่างส่งหนังสือทวงถาม

0902 130,121               อยู่ระหว่างส่งหนังสือทวงถาม

5658 130,121               อยู่ระหว่างส่งหนังสือทวงถาม

3314 87,080                 อยู่ระหว่างส่งหนังสือทวงถาม

4967 87,080                 อยู่ระหว่างส่งหนังสือทวงถาม

4166 74,286                 อยู่ระหว่างส่งหนังสือทวงถาม

5131 74,285                 อยู่ระหว่างส่งหนังสือทวงถาม

4333 62,798                 อยู่ระหว่างส่งหนังสือทวงถาม

4392 63,004                 อยู่ระหว่างส่งหนังสือทวงถาม

6 4541 0588/0461 38,508             P 4530 38,508                 อยู่ระหว่างส่งหนังสือทวงถาม

4419 146,631               อยู่ระหว่างส่งหนังสือทวงถาม

4933 146,631               อยู่ระหว่างส่งหนังสือทวงถาม

8 4830 0682/0563 63,125             P 4754 63,125                 อยู่ระหว่างส่งหนังสือทวงถาม

4473 75,347                 อยู่ระหว่างส่งหนังสือทวงถาม

5383 75,346                 อยู่ระหว่างส่งหนังสือทวงถาม

4169 68,283                 อยู่ระหว่างส่งหนังสือทวงถาม

5075 68,285                 อยู่ระหว่างส่งหนังสือทวงถาม

4933 113,296               อยู่ระหว่างส่งหนังสือทวงถาม

5452 113,295               อยู่ระหว่างส่งหนังสือทวงถาม

12 5027 0577/0461              90,419 P 4799 90,419                 อยู่ระหว่างส่งหนังสือทวงถาม

3977 *ยังไม่ได้โอนหนี้หกัผู้ค้ า อยู่ระหว่างส่งหนังสือทวงถาม

5130 *ยังไม่ได้โอนหนี้หกัผู้ค้ า อยู่ระหว่างส่งหนังสือทวงถาม

5079 83,512                 อยู่ระหว่างส่งหนังสือทวงถาม

5579 83,512                 อยู่ระหว่างส่งหนังสือทวงถาม

15 5166 1762/1060 56,890             P 5610 56,890                 อยู่ระหว่างส่งหนังสือทวงถาม

16 5172 0584/0463 15,046             P 5788 15,046                 อยู่ระหว่างส่งหนังสือทวงถาม

17 5281 1711/1062 83,751             P 5417 83,751                 อยู่ระหว่างส่งหนังสือทวงถาม

18 5466 0782/0563 43,526             P 4967 43,526                 อยู่ระหว่างส่งหนังสือทวงถาม

2,319,456       2,074,178           

มติที่ประชุม : รับทราบ

4265 0658/0460 148,571            

P

13 5079 0367/0464 611,515            

P

7 4565 0047/0260            293,262 P

4

2057 577/453 75,373             

P

14 5114 1483/1061            167,024 P

11 4978 0864/0561 226,591            

P

P

10 4961 1864/1162 136,568            P

9 4900 2145/1160 150,693            

เลขสมาชิก

P

5 4335 0068/0262 125,802            P

3 3900 0411/0462 174,160            

1

ยอดรวม(บาท)

 มูลหน้ีฐานะผู้ค้ า

ประกัน(บาท)
ความคืบหน้า

2 2712 0201/0363 260,242            P

ล าดับ เลขสมาชิก เลขที่สัญญา
มูลหน้ีฐานะผู้กู้

(บาท)
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วาระที่ 3.3 เรื่องรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี 2564

เสนอ ทีป่ระชมุใหญส่หกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก  จ ากัด

ตามทีท่ีป่ระชมุใหญส่ามญัประจ าปสีหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จ ากัด  เมือ่วันที ่13 กุมภาพันธ์ 2564 มมีติ

เลือกต้ังขา้พเจา้เปน็ผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปส้ิีนสุดวันที ่31 ธันวาคม 2564  นั้นขา้พเจา้ได้ท าการตรวจสอบและรายงานผล

การตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการเปน็ประจ าทกุเดือนแล้ว ในโอกาสนี้ขอเสนอผลการตรวจสอบประจ าปโีดยสรุปดังต่อไปนี้

1.   วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ

1.1  เพื่อตรวจสอบการปฏิบติังานเกี่ยวกับการบญัชแีละการควบคุมการเงิน

1.2  เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานอืน่ๆ ของสหกรณ์

2.   ขอบเขตการตรวจสอบ

2.1  ตรวจสอบเอกสาร  สรรพสมดุ  บญัช ี ทะเบยีนและการเงิน  ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินทัง้ปวงของสหกรณ์

เพื่อทราบฐานะและขอ้เทจ็จริงของสหกรณ์ทีเ่ปน็อยู่จริง

2.2  ตรวจสอบหลักฐานและความถกูต้องของการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์  เพื่อประเมนิผลและใหข้อ้แนะน ากรรมการ

ด าเนินการ  และทางปฏิบติัในกิจการนั้นๆ

2.3  ตรวจสอบการจดัจา้งและแต่งต้ังเจา้หน้าทีข่องสหกรณ์  ตลอดจนหนังสือสัญญาจา้งและหลักประกัน

2.4  ตรวจสอบการปฏิบติังานตามแผนงาน  และการใชจ้า่ยเงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปขีองสหกรณ์

2.5  ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ  เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง  แผนงาน  ขอ้บงัคับ  ระเบยีบ

มติ  ตลอดจนค าส่ังต่างๆ ของสหกรณ์

2.6  ตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมาย  ขอ้บงัคับ  ระเบยีบ  มติ  และค าส่ังของสหกรณ์  เพื่อใหเ้กิดผลดีแก่การด าเนินการ

ของสหกรณ์

3.   การตรวจสอบงานบัญชีของสหกรณ์

3.1  เอกสารหลักฐานประกอบการลงบญัชี

เอกสารหลักฐานประกอบการลงบญัชคีรบถว้นสมบรูณ์

3.2  การบนัทกึบญัชขีองสหกรณ์

การบนัทกึบญัชขีองสหกรณ์เรียบร้อยถกูต้องเปน็ปจัจบุนั

3.3  การจดัท าบญัชย่ีอยและทะเบยีนต่างๆ

การจดัท าบญัชย่ีอยและทะเบยีนต่างๆ ถกูต้องตรงตามบญัชคุีมยอด

3.4  การเสนอรายงานทางบญัชต่ีอคณะกรรมการ

การเสนอรายงานทางบญัชต่ีอคณะกรรมการเปน็ประจ าทกุเดือน

รายงานการตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรวพิ์ษณุโลก จ ากัด

ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2564
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4.   การควบคุมการเงิน

ในระหว่างเดือนคณะกรรมการ / ผู้รับผิดชอบ  สามารถด าเนินการปฏิบติัตามระเบยีบขอ้บงัคับเกี่ยวกับ

การเก็บรักษาเงินสดไมใ่หเ้กิน  300,000  บาทต่อวัน

5.  การบริหารงานของสหกรณ์

การบริหารงานของสหกรณ์มปีระสิทธิภาพตามสมควร  และปฏิบติังานสอดคล้องเปน็ไปตามนโยบายทีว่างไว้

6.   ผลการด าเนินงาน

การด าเนินงานโดยทัว่ไปของสหกรณ์

     การด าเนินงานเปน็ไปตามวัตถปุระสงค์ทีก่ าหนดไว้ในขอ้บงัคับ  ระเบยีบ  และมติของทีป่ระชมุ

7.   การให้ข้อสงัเกตและค าแนะน า

Feb-64   ใหค้ณะกรรมการด าเนินงาน ท าการทบทวนระเบยีบของสหกรณ์ฯ ทียั่งขดัต่อการด าเนินงานของสหกรณ์

การแก้ไข คณะกรรมการด าเนินการ มกีารทบทวนระเบยีบของสหกรณ์ทียั่งขดัต่อการด าเนินงานเปน็ทีเ่รียบร้อยแล้ว

  ใหค้ณะกรรมการด าเนินงาน ท าการทบทวนนโยบายของป ี2563  ยังคงสามารถน ามาใชใ้นการบริหารงาน

ในป ี2564  ได้หรือไม ่ เพื่อใหบ้รรลุวัตถปุระสงค์และเปา้หมาย ต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ 

การแก้ไข คณะกรรมการด าเนินการ มกีารทบทวนนโยบายของป ี2563 เปน็ทีเ่รียบร้อยแล้วและน ามาใชใ้น

การบริหารงานของป ี2564 ได้

  กรณีทีม่กีารจดัสรรเงินใหกู้้ ในโครงการต่างๆ  ใหท้ าการพิจารณา เร่ืองการจดัชัน้ลูกหนี้ และประวัติ

การช าระหนี้ด้วย

การแก้ไข  คณะกรรมการด าเนินการ ได้พิจารณาเร่ืองการจดัชัน้ลูกหนี้แต่ยังไมไ่ด้ปฏิบติัและได้พิจารณา

ประวัติการช าระหนี้ของสมาชกิทีข่อกู้

  การใช ้Program ระบบการเงิน และบญัช ีของสหกรณ์ควรทีจ่ะมกีาร Up date ทกุๆ 2 เดือน เพื่อสะดวก

ต่อการใชง้านของสหกรณ์

การแก้ไข  กรรมการและเจา้หน้าทีท่ีรั่บผิดชอบมกีาร Up date ขอ้มลูและจดัเก็บขอ้มลูตามระบบงานสหกรณ์

Mar-64   การน าเงินสดฝากธนาคาร (ทีเ่กิน 300,000 บาท ในแต่ละวัน )  ใหท้างสหกรณ์ เพิ่มความระมดัระวัง

และหาวิธีการปอ้งกัน ในการน าเงินสดไปฝากธนาคาร   เพราะบางรายการในการน าเงินสดไปฝากนั้น

สมดุเงินฝากธนาคารแสดงสถานะ ว่าเปน็ TRF (การฝากเงินโดยวิธีโอนผ่านมอืถอื)

การแก้ไข เนื่องจากเหรัญญกิได้ท าการฝากเงินโดยวิธีโอนผ่านมอืถอืเขา้บญัชสีหกรณ์ ในวันที ่4 มนีาคม 2564

จ านวนเงิน 70,000 บาท เนื่องจากสถานการณ์โควิดทางธนาคารปดิท าการเวลา 17.00 น. และตู้รับฝากเงินสด

ของธนาคารมปีญัหา ไมส่ามารถน าฝากได้ จงึท าการฝากเงินโดยวิธีดังกล่าว

  การเซ็นอนุมติัเงินกู้สามญัของคณะกรรมการ  มกีารเซ็นชือ่ผิดชอ่ง ผิดต าแหน่ง  และเซ็นเอกสารไมค่รบ

ใหเ้พิ่มความละเอยีดในการตรวจสอบของเอกสารสัญญาต่างๆ  และการเซ็นอนุมติั

การแก้ไข กรรมการฝ่ายเงินกู้ได้ด าเนินการแก้ไขใหถ้กูต้องและเซ็นชือ่ก ากับและเซ็นเอกสารเงินกู้ครบตามสัญญาเงินกู้

เปน็ทีเ่รียบร้อยแล้ว
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  ใหท้างคณะกรรมการสหกรณ์ควบคุมค่าใชจ้า่ยโปรแกรมต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัการแกไ้ขระเบยีบต่างๆ ด้วย

การแก้ไข คณะกรรมการด าเนนิการได้พจิารณากอ่นทีจ่ะด าเนนิการท าโปรแกรมต่างๆ ของสหกรณ์

  การท าสัญญาในการท าโปรแกรมต่างๆ ใหค้รอบคลุมกบัโปรแกรมเชือ่มโยงทกุระบบ ทีม่ผีลกระทบต่อ

สัญญาเงินกู้ทกุสัญญา  ทัง้นี้เพื่อไมใ่หม้กีารเพิ่มค่าใชจ้า่ยในคร้ังต่อไป

การแก้ไข คณะกรรมการด าเนนิการได้พจิารณาการท าสัญญาในการท าโปรแกรมต่างๆ ใหเ้ชือ่มโยงทกุระบบ

งานสหกรณ์ 

  การเพิ่มเพดานเงินกู้พเิศษ ใหท้างสหกรณ์ค านงึถึงความสามารถในการช าระหนี้คืนของสมาชกิด้วย

การแก้ไข คณะกรรมการด าเนนิการได้พจิารณาการใหเ้งินกู้ โดยพจิารณาถึงการช าระหนี้คืนและเงินคงเหลือในการ

ใชจ้า่ยประจ าเดือน ตามระเบยีบสหกรณ์ว่าด้วยการใหเ้งินกู้แกส่มาชกิและดอกเบีย้เงินกู้

Apr-64   ติดตามผลการด าเนกิาร

May-64   กรณีทีส่มาชกิเข้าโครงการพกัช าระหนี้แล้ว ได้ผิดนดัช าระหนี้  คณะกรรมการ มกีารด าเนนิการอย่างไร

มวิีธีการแกไ้ขและการปอ้งกนัอย่างไร ไมใ่หส้หกรณ์ได้รับความเสียหาย

การแก้ไข  คณะกรรมการด าเนนิการได้ปฏิบติัตามประกาศของโครงการพกัช าระหนี้และระเบยีบว่าด้วย-

การใหเ้งินกู้แกส่มาชกิและดอกเบีย้เงินกู้

  กรณีทีส่มาชกิเข้าโครงการพกัช าระหนี้  และจะท าการกู้เงินกบัทางสหกรณ์ต่อ แต่ไมม่คีนค้ าประกนั

จะมวิีธีการแกไ้ขและการปอ้งกนัอย่างไร  ทีจ่ะไมใ่หท้างสหกรณ์เกดิความเสียหาย และผิดระเบยีบ

และข้อบงัคับของสหกรณ์

การแก้ไข  คณะกรรมการด าเนนิการได้ปฏิบติัตามระเบยีบว่าด้วยการใหเ้งินกู้แกส่มาชกิและดอกเบีย้เงินกู้

กรณีสมาชกิจะขอกู้เงินกบัสหกรณ์ต้องมบีคุคลค้ าประกนั ถ้าไมม่คีนค้ าประกนักไ็มส่ามารถย่ืนกู้ได้

Jun-64   ขอใหค้ณะกรรมการด าเนนิงาน ท าการทบทวน พจิารณา และด าเนนิการตามข้อบงัคับสหกรณ์ออมทรัพย์

ไทยแอโรว์พษิณุโลก จ ากดั ข้อที ่89 การมอบหมายงานในหนา้ทีผู้่จดัการใหก้รรมการด าเนนิการ  

ถ้าสหกรณ์ยังมไิด้มกีารจดัจา้งและแต่งต้ังผู้จดัการหรือสหกรณ์ยังไมอ่ยู่ในฐานะทีจ่ะจดัจา้งเจา้หนา้ทีส่หกรณ์

ในต าแหนง่อื่นด้วยได้ ใหค้ณะกรรมการด าเนนิการมอบหมายงานในหนา้ทีผู้่จดัการใหก้รรมการด าเนนิการ

คนใดคนหนึ่งตามทีเ่หน็สมควรแต่ต้องไมเ่กนิ  5  ปี

การแก้ไข คณะกรรมการได้ท าข้อมลูเปรียบเทยีบข้อดีและข้อเสียของการจดัจา้งบคุคลภายนอก กบั การแต่งต้ัง

จากเจา้หนา้ทีส่หกรณ์ทีด่ ารงต าแหนง่ รองผู้จดัการ และกรรมการได้มมีติใหแ้ต่งต้ังจากบคุคลภายในองค์กร

ใหท้ าหนา้ที ่ผู้จดัการสหกรณ์ ทัง้นี้เพื่อใหเ้ปน็ไปตามข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบกจิการ, ข้อบงัคับข้อ 89 และ

หนงัสือของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที ่กษ ๑๑๑๕/๑๑ ฉบบัลงวันที ่๔ เมษายน ๒๕๕๖ เร่ือง การรับจดทะเบยีน

แกไ้ขเพิ่มเติมข้อบงัคับเกี่ยวกบัการมอบหมายงานในหนา้ทีผู้่จดัการ

Jul-64   การบริหารงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายฯ ทีม่ปีระสิทธิภาพ  และการบริการทีร่วดเร็ว ต่อสมาชกิ

ตามทีค่ณะกรรมการด าเนนิการฯ  ได้วางแผนการด าเนนิงานไว้ในทีป่ระชมุใหญ่ นั้น 

ขอใหค้ณะกรรมการแต่ละฝ่าย ด าเนนิการตามแผนงาน ทีไ่ด้วางไว้  โดยการน าหวัข้อโครงการและแผนงาน
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มาน าเสนอในวาระการประชมุของแต่ละเดือน   และสามารถด าเนินการต่อไปได้ โดยทีไ่มข่ดัต่อขอ้บงัคับ 

และระเบยีบของสหกรณ์ฯ  และสรุปผลการด าเนินการ หรือน าปญัหาทีพ่บ และวิธีการแก้ไข มารายงานในทีป่ระชมุ

ในวาระถดัไป  หากมขีอ้สงสัยหรือขอ้ซักถาม  ใหท้ าการสอบถามหรือประชมุ กันมาก่อน

เพื่อใชเ้วลาต่อการประชมุทีร่วดเร็ว  และเพื่อการบริการทีร่วดเร็วต่อสมาชกิ ได้ดีย่ิงขึน้

การแก้ไข  คณะกรรมการด าเนินการแต่ละฝ่ายได้ด าเนินงานตามแผนงานทีไ่ด้วางไว้โดยทีไ่มข่ดัต่อขอ้บงัคับ

และระเบยีบของสหกรณ์

Aug-64   ในกรณีทีท่างสหกรณ์ฯ ได้ด าเนินการใหกู้้แก่สมาชกิในโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

ขอใหค้ณะกรรมการด าเนินการค านึงถงึการหกัช าระคืน กับทางสหกรณ์  เพื่อไมใ่หเ้กิดความสูญเสีย

และเกิดหนี้สงสัยจะสูญ

การแก้ไข คณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห ์โดยค านึงถงึการหกัช าระคืน

พิจารณาใหเ้งินกู้ไมเ่กินวงเงินตามระเบยีบว่าด้วย การใหเ้งินกู้พิเศษ พ.ศ.2564

  ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์ ไทยแอโรว์พิษณุโลก จ ากัด ว่าด้วยการใหเ้งินกู้แก่สมาชกิและดอกเบีย้เงินกู้ พ .ศ.2563

หมวด  1 ขอ้ก าหนดทัว่ไป

ขอ้ 9 การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทกุประเภท ซ่ึงผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ใหส่้งโดยวิธีหกัจากเงินได้รายเดือน

ของผู้กู้ ณ ทีจ่า่ย การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ทกุประเภท ดอกเบีย้เงินกู้เงินค่าหุน้รายเดือน และเงินอืน่ๆ ของ

สมาชกิรวมกัน จะต้องไมเ่กินเงินได้รายเดือนของสมาชกินั้น และการหกัเงินต้องใหเ้หลือไมน่้อยกว่า 30% ของ

เงินได้รายเดือนหาก  ทางคณะกรรมการด าเนินการยังไมม่คีวามพร้อมในการด าเนินการทีจ่ะใหส้มาชกิมเีงินคงเหลือ

ไมน่้อยกว่า 30%  นั้น ขอใหค้ณะกรรมการ น าเขา้วาระการประชมุ เพื่อท าการการทบทวนระเบยีบเร่ืองนี้ใหม่

การแก้ไข  คณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาทบทวนและมมีติแก้ไขระเบยีบว่าด้วยการใหเ้งินกู้แก่สมาชกิและ

ดอกเบีย้เงินกู้ พ.ศ.2563 ขอ้ 9. เปน็ทีเ่รียบร้อยแล้ว (ระเบยีบทีถ่อืใชฉ้บบัปจัจบุนั พ.ศ.2564 มผีลบงัคับใหใ้ช ้

วันที ่17 พฤศจกิายน 2564 เปน็ต้นไป)

Sep-64   การกู้เงินสามญัของสมาชกิโดยใชผู้้ค้ าประกัน  ปจัจบุนัยังมสีมาชกิบางทา่นทียั่งมคีนค้ าประกันแค่ 1 ทา่น

ซ่ึงยังปฏิบติัไมถ่กูต้องตามระเบยีบของสหกรณ์  ขอใหท้างคณะกรรมการหาวิธีการ และด าเนินการแก้ไข

ใหถ้กูต้องตามระเบยีบด้วย

การแก้ไข  คณะกรรมการด าเนินการ มกีารนัดหมายสมาชกิทีม่ผู้ีค้ าประกันไมค่รบ 2 คน มาร่วมพูดคุยร่วมกัน

และอธิบายท าความเขา้ใจในระเบยีบขอ้บงัคับสหกรณ์ หลักประกันบกพร่องจะมผีลอย่างไรต่อสมาชกิบา้ง

และได้ท าหนังสือแจง้สมาชกิทีผู้่ค้ าไมค่รบใหม้าเปล่ียนแปลงใหเ้รียบร้อยและมสีมาชกิบางรายทีม่หีุน้มากกว่าหนี้

ก็ใหด้ าเนินการเปล่ียนสัญญาเงินกู้เปน็ใชหุ้น้ค้ าประกัน
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Oct-64   การสนับสนุนข้อมูล และการรองรับการตรวจ ของเจา้หน้าที่ทุกท่านและรองผู้จดัการ ดีมาก

  การอนุมัติเงินกู้ ประเภทต่างๆ นั้น ขอให้คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้ เพิ่มความเข้มงวดต่อการอนุมัติ

การตรวจสอบเอกสารประกอบการกู้ ความถูกต้องในสัญญากู้  และให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ด้วย

ทั้งนี้เพื่อป้องกนั การเกดิความเสียหายต่อสหกรณ์  

การแก้ไข กรรมการฝ่ายเงินกู้ได้เข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารสัญญาเงินกู้และเอกสารประกอบการย่ืนกู้กอ่น

ที่จะมีการอนุมัติเงินกู้

Nov-64   ติดตามผลการด าเนินการ

Dec-64 เรื่องน าเสนอ

  ให้ทางคณะกรรมการด าเนินการ ท าการสรุปการท างานของ Program ต่างๆ ที่น ามาใช้ในสหกรณ์

ว่าจะต้องมีการแกไ้ข เปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติม อะไรบ้าง กอ่นที่จะใช้งบประมาณค่าพัฒนา/โปรแกรม 

ในคร้ังต่อไป  เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดกบัทางสหกรณ์

  การต้ังงบประมาณการจดัจา้งเจา้หน้าที่สหกรณ์  ขอให้พิจารณาให้เหมาะสมต่อต าแหน่งและหน้าที่

การท างานและน าไปเสนอในที่ประชุมใหญ่

  การด าเนินคดีการฟ้องร้องต่อสมาชิกที่ผิดนัดช าระหนี้

เร่ือง ค่าใช้จา่ยในการจดัจา้งทนายความด าเนินการฟ้องร้องต่อสมาชิกที่ผิดนัดช าระหนี้ ขอให้ท าการ

ทบทวนเร่ืองของค่าใช้จา่ย การบริการที่จะได้รับ รวมถึงการให้ข้อมูลรายละเอยีดในการด าเนินคดี

แกส่หกรณ์ ว่ามีประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์หรือไม่

และให้คณะกรรมการด าเนินการ ชี้แจงกบัผู้ค้ าประกนัรับทราบถึง ข้อดีและขัอเสีย หรือผลประโยชน์

และผลเสียที่จะได้รับอย่างละเอยีด เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแกผู้่ค้ าประกนั

8.   เรื่องอ่ืนๆ

  ให้คณะกรรรมการด าเนินการ ท าการพิจารณาและทบทวนหลักค้ าประกนัของเจา้หน้าที่สหกรณ์

ในแต่ละต าแหน่ง รวมถึงการจดัจา้งผู้จดัการแบบเต็มเวลาด้วย  เพื่อลดการบริหารความเส่ียงในการด าเนินงาน

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบกจิการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบกจิการ

มติทีป่ระชุม : รับทราบ

 (นายจงรักษ ์สุพลจติร์)

(นางสาววนิดา  บุญสุคนธกลุ)
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วาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา

วาระที่ 4.1  เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2564
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แบบ RQ 2

รายงาน-ระดบัสหกรณ์

ระดบัช้ันคุณภาพ

ส่วนท่ี 1 สภาพแวดลอ้มการควบคุม ดมีาก

ส่วนท่ี 2 ความเส่ียงและกิจกรรมควบคุม ดมีาก

ดา้นการเงินการบญัชี ดมีาก

ธุรกิจสินเช่ือ ดมีาก

ธุรกิจเงินรับฝาก ดมีาก

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ ดี

ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์ ดี

สมาชิกและทุนเรือนหุน้ ดมีาก

ส่วนท่ี 3 ระบบขอ้มูลสารสนเทศ และการส่ือสาร ดมีาก

ส่วนท่ี 4 ระบบการติดตามและประเมินผล ดมีาก

สรุปการประเมินจดัชั้นคุณภาพ ดมีาก

  19  มกราคม 2565

มติทีป่ระชุม : อนุมติัเป็นเอกฉันท์

รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน

สหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยแอโรวพิ์ษณุโลก จ ากดั

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2564

      โดย  นางอมรรัตน์ วัฒนวิจติร ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ภาคเอกชน
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ในการด าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จ ากัด สามารถด าเนินงาน ท าใหม้ีก าไรสุทธิประจ าปี 2564

รวมทั้งส้ินจ านวน 51,541,032.61 บาท  คณะกรรมการได้พิจารณาจัดสรรดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

จ านวนเงิน % จ านวนเงิน %

1. จัดสรรให้ เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับสหกรณ์

  1.1  เงินส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 5,432,555.61          10.54        5,478,824.27         10.10      

  1.2  ค่าบ ารุงสันนิบาตแหง่ประเทศไทย (ไม่เกิน 30,000 บาท) 30,000.00              0.06          30,000.00             0.06        

2. จัดสรรให้สมาชิกโดยตรงในรูปของเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

  2.1 เงินปันผล    5.3% ต่อปี (ปี2564)      5.7% ต่อปี (ปี2563) 39,395,620.00        76.44        41,077,039.00       75.72      

  2.2 เงินเฉล่ียคืน  8.5% ต่อปี (ปี2564)      10% ต่อปี (ปี2563) 4,842,857.00         9.40          5,921,641.00         10.92      

3. จัดสรรให้สมาชิกเป็นทุนต่างๆ ในรูปของสวัสดิการและ

    สาธารณประโยชน์อ่ืน ๆ 

  3.1  เงินทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละสิบ 200,000.00            0.39          200,000.00           0.37        

  3.2  เงินทุนเพื่อการศึกษาอบรม ไม่เกินร้อยละสิบ 100,000.00            0.19          100,000.00           0.18        

  3.3  เงินทุนสวัสดิการสมาชิก ไม่เกินร้อยละสิบ 400,000.00            0.78          300,000.00           0.55        

  3.4  เงินรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสอง 50,000.00              0.10          50,000.00             0.09        

  3.5  เงินทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ  ไม่เกินร้อยละสิบ 100,000.00            0.19          100,000.00           0.18        

  3.6  เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในฐานะผู้ค้ าประกันเงินกู้ 100,000.00            0.19          100,000.00           0.18        

4. จัดสรรให้กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ในรูป

   ของเงินโบนัส(ก าหนดไว้ไม่เกินร้อยละสิบของก าไรสุทธ)ิ

  4.1  เงินโบนัสกรรมการ 460,000.00            0.89          460,000.00           0.85        

  4.2  เงินโบนัสเจ้าหน้าที่ 430,000.00            0.83          430,000.00           0.79        

51,541,032.61     100.00    54,247,504.27    100.00  

51,541,032.61             -                   

มติที่ประชุม : อนุมัติเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 4.2  เรื่องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธ ิประจ าปี 2564

รายการ
ปี  2564 ปี  2563

ก าไรสุทธิ (บาท)
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อตัราส่วนของการจดัสรรก าไรสุทธิประจ าป ี2564

สะสมทนุสหกรณ์ 12.44              

กรรมการและเจา้หน้าที่ 1.72                

จดัสรรใหส้มาชกิ 85.84              

วาระที่ 4.3 เรือ่งพิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรอืการค้ าประกันของสหกรณ์

               ประจ าปี 2565
มาตรา 47 การกู้ยืมหรือการค้ าประกันของสหกรณ์จะต้องจ ากัดอยู่ภายในวงเงิน

ทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์เห็นชอบ

ประธานในทีป่ระชุมชี้แจงว่า   ปทีีแ่ล้วนายทะเบยีนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม

หรือการค้ าประกันไว้  จ านวน 300,000,000.00  บาท   (สามร้อยล้านบาทถ้วน)

ดังนั้นในป ี 2565 คณะกรรมการด าเนินงานเห็นสมควรทีจ่ะขออนุมัติจากทีป่ระชุมใหญ่  

ก าหนดวงเงินกู้ยืมประจ าป ี2565 ไว้ไม่เกินจ านวน  300,000,000.00  บาท   (สามร้อยล้านบาทถ้วน)

ทัง้นี้เพือ่ความคล่องตัวต่อการท างานของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พษิณุโลก  จ ากัด

มติที่ประชุม : อนุมัติเป็นเอกฉันท์

อัตราส่วนการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564

สะสมทุนสหกรณ์,  
12.44  

กรรมการและ
เจ้าหน้าท่ี,  1.72  

จัดสรรให้สมาชิก,  
85.84  

46 



วาระที่ 4.4   เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับ-จ่ายของสหกรณ์ ประจ าปี 2565
คณะกรรมการด าเนนิงานขอเสนองบประมาณรับ - จา่ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พษิณุโลก จ ากดั ประจ าป ี2565 เพื่อใหท้ีป่ระชมุใหญ่สามญัพจิารณาอนมุติัตามความในข้อบงัคับ ข้อ 63(7)

ปี 2564 ปี2565

ต้ังไว้ (บาท) รับจริง (บาท) ขอต้ัง (บาท)

 1. ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 100,000.00           52,254.48             100,000.00           - รายรับจากดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร

 2. ดอกเบีย้เงินใหกู้้ยืม 55,000,000.00       59,554,286.66       57,000,000.00       - รายรับจากดอกเบีย้เงินใหกู้้ยืม

 3. ค่าธรรมเนยีมแรกเข้า 5,250.00              4,400.00              5,250.00              - รายรับจากค่าธรรมเนยีมแรกเข้า

 4. รายได้อื่นๆ 40,000.00             43,938.00             40,000.00             - รายรับจากการขายสัญญากู้ , ค่าธรรมเนยีม และรายได้อื่นๆ

 5. เงินปนัผลชมุนมุสหกรณ์ฯ 800,000.00           817,500.00           800,000.00           - รายรับจากการถือหุน้ชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

 6. เงินเฉล่ียคืนชมุนมุสหกรณ์ฯ -                     -                     -                     - รายรับจากการกู้ยืมเงินชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

 7. ผลตอบแทนเงินลงทนุ 100,000.00           193,915.42           150,000.00           - รายรับจากการซ้ือต๋ัวสัญญาใชเ้งิน

 8. ก าไรจากการขายเคร่ืองใชส้ านกังาน 500.00                -                     500.00                 - รายรับจากก าไรการขายเคร่ืองใชส้ านกังาน

รวมรับ 56,045,750.00       60,666,294.56        58,095,750.00       

รายจา่ย 13,066,900.00       9,125,261.95         12,127,600.00       

ก าไร 42,978,850.00     51,541,032.61     45,968,150.00     

ประมาณการรับ - จา่ย ประจ าปี 2565

หมายเหตุหมวด/รายการ

4
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ปี 2564 ปี2565

ต้ังไว้ (บาท) จา่ยไป (บาท) ขอต้ัง (บาท)

1) ค่าพัฒนาโปรแกรม

1.1 ค่าโปรแกรมระบบสหกรณ์ -                     -                     100,000.00            - เปล่ียนระบบงานสหกรณ์ (ใหม)่

1.2 ค่าพฒันาระบบโปรแกรม -                     -                     100,000.00            - สหกรณ์มโีครงการพฒันาโปรแกรม (เพิ่มเติม)

1.3 ค่าพฒันา Website สหกรณ์ -                     -                     100,000.00            - สหกรณ์มโีครงการพฒันาเวปไซต์สหกรณ์ (เพิ่มเติม)

1.4 ซอฟต์แวร์ -                     50,000.00             100,000.00            - พฒันาโปรแกรมแล้วเสร็จตามสัญญาว่าจา้ง*วิธีทางบญัช*ี

2) เครื่องใช้ส านักงาน

2.1 เคร่ืองใชส้ านกังาน 10,000.00             8,023.00              30,000.00              - เพื่อซ้ือ Smart TV ใชใ้นการประชมุและเคร่ืองใชส้ านกังานอื่นๆ

2.2 ตู้เกบ็เอกสาร 10,000.00             6,690.00              10,000.00              - เพื่อจา่ยเปน็ค่าตู้เกบ็เอกสารสัญญาเงินกู้และอื่นๆ

2.3 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 40,000.00             -                     40,000.00              - เพื่อซ้ือเคร่ืองคอมพวิเตอร์ เพื่อรองรับ Program ใหม่

2.4 เคร่ืองพมิพเ์อกสาร 15,000.00            9,480.00              30,000.00              - เพื่อซ้ือเคร่ืองพมิพเ์อกสาร

2.5 เคร่ืองส ารองไฟ 10,000.00             5,380.00              10,000.00              - เพื่อซ้ือเคร่ืองส ารองไฟเคร่ืองคอมพวิเตอร์

รวม 85,000.00            79,573.00             520,000.00           

การลงทุนในสนิทรัพย์

หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็นหมวดรายจา่ย
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ปี 2564 ปี2565

ต้ังไว้ (บาท) จา่ยไป (บาท) ขอต้ัง (บาท)

 1) หมวดดอกเบ้ียจา่ย

1.1 จา่ยดอกเบีย้เงินกู้ยืม 700,000.00           -                     -                      - เพื่อจา่ยเปน็ค่าดอกเบีย้เงินกู้ยืม

1.2 จา่ยดอกเบีย้เงินรับฝาก 8,000,000.00         6,018,005.76         7,000,000.00          - เพื่อจา่ยเปน็ค่าดอกเบีย้เงินรับฝากจากสมาชกิและสหกรณ์อื่น

 2) หมวดเงนิเดือนและค่าจา้ง

2.1 เงินเดือนค่าจา้ง 1,000,000.00         947,115.92           1,250,000.00          - เพื่อจา่ยเปน็เงินเดือนเจา้หนา้ที ่5 ทา่น เงินขึ้น 5% (ตามระเบยีบว่า

ด้วยเจา้หนา้ทีแ่ละข้อบงัคับเกี่ยวกบัการท างาน พ.ศ. 2563)

2.2 ค่าล่วงเวลาเจา้หนา้ที่ 65,000.00             62,785.12            75,000.00              - เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าล่วงเวลาเจา้หนา้ที ่5 ทา่น (ตามระเบยีบว่าด้วย

เจา้หนา้ทีแ่ละข้อบงัคับเกี่ยวกบัการท างาน พ.ศ. 2563)

2.3 ค่าต าแหนง่ 36,000.00             24,000.00             70,000.00              - เพื่อจา่ยเปน็เงินค่าต าแหนง่ผู้จดัการ 7,000 บาท/เดือน จ านวน 10 

เดือน (ตามระเบยีบว่าด้วยเจา้หนา้ทีแ่ละข้อบงัคับเกี่ยวกบัการท างาน 

พ.ศ. 2563)

2.4 ค่าครองชพี 169,800.00           169,800.00           180,000.00            - เพื่อจา่ยเปน็ค่าครองชพีเจา้หนา้ที ่5 ทา่น 3,000 บาท/คน/เดือน (เดิม

 2,830 บาท) (ตามระเบยีบว่าด้วยเจา้หนา้ทีแ่ละข้อบงัคับเกี่ยวกบัการ

ท างาน พ.ศ. 2563)

2.5 ค่าอยู่นาน 29,400.00             30,600.00             33,000.00              - เพื่อจา่ยเปน็ค่าอยู่นานเจา้หนา้ทีท่ีป่ฏิบติังานมานาน (ตามระเบยีบว่า

ด้วยเจา้หนา้ทีแ่ละข้อบงัคับเกี่ยวกบัการท างาน พ.ศ. 2563)

2.6 ค่าชดเชย 250,000.00           -                     365,600.00            - เพื่อจา่ยเปน็ค่าชดเชย (ตามระเบยีบว่าด้วยเจา้หนา้ทีแ่ละข้อบงัคับ

เกี่ยวกบัการท างาน พ.ศ. 2563)

ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน

หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็นหมวดรายจา่ย

4
9

 



ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน

ปี 2564 ปี2565

ต้ังไว้ (บาท) จา่ยไป (บาท) ขอต้ัง (บาท)

 3) หมวดสวัสดิการเจา้หน้าที่สหกรณ์

3.1 เบีย้ขยัน 33,000.00             24,800.00             33,000.00              - เพื่อจา่ยเปน็เบีย้ขยันเจา้หนา้ที ่5 ทา่น 550 บาท/คน/เดือน (ไมเ่พิ่ม) 

(ตามระเบยีบว่าด้วยการใหส้วัสดิการส าหรับเจา้หนา้ทีส่หกรณ์ พ.ศ. 

2562)
3.2 ค่ารักษาพยาบาล 120,000.00           56,834.00             125,000.00            - เพื่อจา่ยเปน็ค่ารักษาพยาบาลเจา้หนา้ที ่5 ทา่น 25,000 บาท/คน/ปี

(เดิม 24,000 บาท) และครอบครัว (ตามระเบยีบว่าด้วยการใหส้วัสดิการ

ส าหรับเจา้หนา้ทีส่หกรณ์ พ.ศ. 2562)

3.3 ดอกเบีย้เงินสะสม 30,000.00             14,056.00             30,000.00              - จา่ยดอกเบีย้เงินสะสมเจา้หนา้ที ่5 ทา่น(ตามระเบยีบสหกรณ์)

3.4 เงินบ าเหนจ็ 120,000.00           102,959.00           120,000.00            - เพื่อจา่ยเปน็ค่าบ าเหนจ็เจา้หนา้ที ่5 ทา่น ทีเ่มือ่ออกจากงาน ตาม

ระเบยีบสหกรณ์ (เปน็การค านวณทางบญัชซ่ึีงไมไ่ด้จา่ยเปน็เงินสด)

3.5 ค่าชดุท างาน 17,500.00            17,500.00             17,500.00              - เพื่อจา่ยเปน็ค่าชดุท างานเจา้หนา้ที ่5 ทา่น 3,500 บาท/คน/ป ี(ไม่

เพิ่ม)  (ตามระเบยีบว่าด้วยการใหส้วัสดิการส าหรับเจา้หนา้ทีส่หกรณ์ 

พ.ศ. 2562)

3.6 เงินประกนัสังคม 40,000.00             29,029.00             40,000.00              - เพื่อจา่ยเงินประกนัสังคมใหเ้ปน็ไปตามกฎหมายว่าด้วยประกนัสังคม

3.7 เงินกองทนุทดแทน 2,000.00              647.00                 2,000.00               - เพื่อจา่ยเงินสมทบเข้ากองทนุเงินทดแทนตามกฎหมายแรงงาน

3.8 ค่าน าเทีย่วประจ าปี 5,500.00              2,500.00              5,500.00               - เพื่อจา่ยเปน็ค่าน าเทีย่วประจ าป ีเจา้หนา้ที ่5 ทา่น 1,100 บาท/คน/ป ี

(ไมเ่พิ่ม) (ตามระเบยีบว่าด้วยการใหส้วัสดิการส าหรับเจา้หนา้ทีส่หกรณ์ 

พ.ศ. 2562)

3.9 ตรวจสุขภาพประจ าปี 3,000.00              2,050.00              3,000.00               - จา่ยเปน็ค่าตรวจสุขภาพประจ าป ีเจา้หนา้ที ่5 ทา่น 410 บาท/คน/ป ี

(ไมเ่พิ่ม) (ตามระเบยีบว่าด้วยการใหส้วัสดิการส าหรับเจา้หนา้ทีส่หกรณ์ 

พ.ศ. 2562)

หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็นหมวดรายจา่ย
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ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน

ปี 2564 ปี2565

ต้ังไว้ (บาท) จา่ยไป (บาท) ขอต้ัง (บาท)

3.10 ประกนัชวิีตกลุ่ม 12,000.00             13,505.00             14,000.00              - จา่ยเปน็ค่าประกนัชวิีตกลุ่ม เจา้หนา้ที ่5 ทา่น 2,701 บาท/คน/ป ี(ไม่

เพิ่ม) เพื่อใหเ้จา้หนา้ทีไ่ด้มหีลักประกนัชวิีต (ตามระเบยีบว่าด้วยการให้

สวัสดิการส าหรับเจา้หนา้ทีส่หกรณ์ พ.ศ. 2562)

3.11  เงินรางวัลทีท่ างานมานาน 90,000.00             -                     120,000.00            - เพื่อเปน็ทนุสะสมส าหรับไว้จา่ยสวัสดิการใหก้บัเจา้หนา้ทีท่ างานมา

นาน (ตามระเบยีบว่าด้วยการใหส้วัสดิการส าหรับเจา้หนา้ที ่พ.ศ. 2562)

 4) หมวดค่าตอบแทน

4.1 ประธาน 36,000.00             36,000.00             36,000.00              - เพื่อจา่ยใหแ้กป่ระธานกรรมการ 3,000 บาท/เดือน  (ตามระเบยีบ

สหกรณ์)

4.2 รองประธาน 24,000.00             24,000.00             24,000.00              - เพื่อจา่ยใหแ้กร่องประธานกรรมการ 2 ทา่น 1,000 บาท/คน/เดือน 

(ตามระเบยีบสหกรณ์)

4.3 ประธานฝ่ายการศึกษา 12,000.00             12,000.00             12,000.00              - เพื่อจา่ยใหแ้กป่ระธานฝ่ายการศึกษา 1,000 บาท/เดือน (ตาม

ระเบยีบสหกรณ์)

4.4 กรรมการผู้จดัการ 54,000.00             54,000.00             9,000.00               - เพื่อจา่ยใหแ้กก่รรมการ/ผู้จดัการสหกรณ์ 4,500 บาท/เดือน จ านวน 2

 เดือน (ตามระเบยีบสหกรณ์)

4.5 เหรัญญิก 24,000.00             24,000.00             24,000.00              - เพื่อจา่ยใหแ้กเ่หรัญญิก 2,000 บาท/เดือน (ตามระเบยีบสหกรณ์)

4.6 เลขานกุาร 24,000.00             24,000.00             24,000.00              - เพื่อจา่ยใหแ้กเ่ลขานกุาร 2,000 บาท/เดือน (ตามระเบยีบสหกรณ์)

4.7 ค่าตรวจสอบกจิการ 48,000.00             48,000.00             48,000.00              - เพื่อจา่ยค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกจิการสหกรณ์ 2 ทา่น  2,000 บาท/

คน/เดือน

4.8 ค่าธรรมเนยีมการสอบบญัชี 60,000.00             60,000.00             60,000.00              - เพื่อจา่ยเปน็ค่าธรรมเนยีมผู้สอบบญัชรัีบอนญุาต 

4.9  ค่าตอบแทนผู้ชว่ยเหลืองานสหกรณ์ 19,200.00             1,600.00              10,000.00              - เพื่อจา่ยค่าตอบแทนผู้ชว่ยเหลืองานสหกรณ์ (ตามระเบยีบสหกรณ์)

หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็นหมวดรายจา่ย
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ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน

ปี 2564 ปี2565

ต้ังไว้ (บาท) จา่ยไป (บาท) ขอต้ัง (บาท)

 5) หมวดค่าใช้สอย

5.1 ค่าเบีย้ประชมุ 140,000.00           99,800.00             150,000.00            - เพื่อจา่ยค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการด าเนนิการ, คณะกรรมการอื่น

และเบีย้ประชมุฝ่าย (ตามระเบยีบว่าด้วยค่าเบีย้ประชมุ ค่าเบีย้เล้ียง ค่า

พาหนะ ค่าทีพ่กัและค่าลงทะเบยีนในการอบรมสัมมนา พ.ศ.2564)

5.2 ค่าพาหนะ, ค่าเบีย้เล้ียง และค่าทีพ่กั 70,000.00             52,600.00             120,000.00            - เพื่อจา่ยเปน็ค่าเดินทาง หรือชดเชยน้ ามนัเชือ้เพลิง ค่าเบีย้เล้ียง 

พาหนะและค่าทีพ่กัแรม ส าหรับกรรมการ ผู้จดัการ เจา้หนา้ทีแ่ละผู้อื่นใด

 ทีไ่ปปฏิบติังานนอกสถานที ่(ตามระเบยีบว่าด้วยค่าเบีย้ประชมุ ค่าเบีย้

เล้ียง ค่าพาหนะ ค่าทีพ่กัและค่าลงทะเบยีนในการอบรมสัมมนา พ.ศ.

2564)

5.3 ค่ารับรอง 35,000.00             19,333.00             35,000.00              - เพื่อจา่ยเปน็ค่าอาหาร, เคร่ืองด่ืมและค่าของทีร่ะลึก ส าหรับรับรอง

บคุคล (ตามระเบยีบว่าด้วย การใชเ้งินค่ารับรอง พ.ศ.2560)

5.4 ค่าอาหารนกัศึกษา 30,000.00             13,200.00             30,000.00              - เพื่อจา่ยเปน็ค่าอาหารนกัศึกษาฝึกงาน 150 บาท/คน/วัน (ตาม

ระเบยีบสหกรณ์)

 6) หมวดค่าใช้จา่ยส านักงาน

6.1 ค่าเคร่ืองเขียนแบบพมิพ์ 120,000.00           100,911.00           130,000.00            - เพื่อจา่ยเปน็ค่าหนงัสือกู้สามญั,หนงัสือกู้ค้ าประกนัสามญั, ค าขอและ

หนงัสือกู้ฉุกเฉิน, ใบเสร็จรับเงินประจ าวัน, ใบเสร็จรับเงินประจ าเดือน

,สลิปลูกหนี้, สลิปเจา้หนี้, ทะเบยีนหุน้หนี,้ หนงัสือยืนยันยอดเงินฝาก

เงินกู,้ใบฝากใบถอน,ใบส าคัญจา่ยและอื่นๆ

6.2 ค่าวัสดุส านกังาน 85,000.00            92,384.29             95,000.00              - เพื่อจา่ยเปน็ค่าวัสดุส านกังานต่างๆ เชน่ เคร่ืองเขียน, แฟม้, กระดาษ,

 ผ้าหมกึ, ตลับหมกึ, ค่าถ่ายเอกสาร และอื่นๆ

หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็นหมวดรายจา่ย
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ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน

ปี 2564 ปี2565

ต้ังไว้ (บาท) จา่ยไป (บาท) ขอต้ัง (บาท)

6.3 ค่าบริการโทรศัพท์ 20,000.00             9,862.08              20,000.00             - เพื่อจา่ยค่าโทรศัพท ์โอนเงินกู้ฉุกเฉิน/สามญั  ผ่านระบบ Internet , 

โทรศัพทม์อืถือส านกังานเพื่อติดต่อประสานงานภายนอกและติดต่อ

สมาชกิฯ

6.4 ค่าธรรมเนยีมธนาคาร 10,000.00             2,928.00              10,000.00              - เพื่อจา่ยเปน็ค่าธรรมเนยีมการโอนเงินผ่านระบบ i-cash ทีส่หกรณ์ท า

ธุรกรรมด้วย (ชมุนมุสหกรณ์ฯ และสอ.ไทยยาซากแิละอื่นๆ)

6.5 ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์ 5,000.00              3,531.00              10,000.00              - เพื่อจา่ยเปน็ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์

6.6 ค่าโอนเงินปนัผลและโอนอื่นๆ 15,000.00            10,185.00            30,000.00              - เพื่อเปน็ค่าธรรมเนยีมโอนเงินปนัผลและโอนเงินแทนของช าร่วยเข้า

บญัชธีนาคารสมาชกิ

6.7 ค่าเชา่เคร่ืองใชส้ านกังาน 100,000.00           -                     50,000.00              - เพื่อจา่ยเปน็ค่าเชา่เคร่ืองใชส้ านกังาน

6.8 ค่าตกแต่งส านกังาน 20,000.00             -                     20,000.00              - เพื่อจา่ยเปน็ค่าตกแต่งและปรับปรุงขยายส านกังานสหกรณ์

6.9 ค่าใชจ้า่ยด าเนนิคดี 50,000.00             24,393.00             400,000.00           - เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยในการปรึกษาและด าเนนิคดีต่างๆ ของสหกรณ์ 

(กรณีปกติ ประมาณ 8,500 บาทต่อคน)

6.10 ค่าประกนั -                     -                     10,000.00             - เพื่อจา่ยเปน็ค่าประกนัอปุกรณ์เคร่ืองใชส้ านกังานและทรัพย์สินอื่นๆ

6.11 ค่าใชจ้า่ยทัว่ไป -                     -                     10,000.00             - เพื่อจา่ยเปน็ค่าเวชภัณฑ์ปอ้งกนัการแพร่ระบาดเชือ้โควิดและค่าใชจ้า่ย

อื่นๆ ตามความจ าเปน็

หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็นหมวดรายจา่ย
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ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน

ปี 2564 ปี2565

ต้ังไว้ (บาท) จา่ยไป (บาท) ขอต้ัง (บาท)

 7) หมวดค่าบ ารุงรักษาทรัพยส์นิ

7.1 ค่าซ่อมแซม 10,000.00             13,065.00             20,000.00              - เพื่อจา่ยเปน็ค่าซ่อมแซมเคร่ืองใชส้ านกังาน, ค่าซ่อมแซมทัว่ไปและค่า

อะไหล่ต่างๆ ทีช่ ารุดระหว่างป ีจ าเปน็ต้องเปล่ียนใหม่

7.2 ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 100,000.00           -                     -                      - เพื่อจา่ยค่าพฒันาระบบงานของสหกรณ์*ป6ี5ย้ายไปหมวดสินทรัพย์*

7.3 ค่าพฒันาคอมพวิเตอร์ 30,000.00             -                     -                      - เพื่อจา่ยเปน็ค่าใชจ้า่ยซ้ืออปุกรณ์ส ารองข้อมลูของสหกรณ์*ป6ี5 ย้าย

ไปหมวดสินทรัพย์*

7.4 ค่าดูแลรักษาระบบโปรแกรม 65,000.00             51,800.00             65,000.00              - เพื่อจา่ยค่าสิทธิการใชโ้ปรแกรมและค่าดูแลรักษาข้อมลูระบบ

โปรแกรมสหกรณ์, เว็บไซต์สหกรณ์, ค่าเชา่พื้นทีเ่ว็บกบัโดเมนเนม 

55,000 บาทต่อป ีและค่าทีพ่กั ค่าเดินทางตามทีร่ะบใุนสัญญาดูแล

รักษาข้อมลู 1,800 บาท ต่อวัน

 8) หมวดจดัการประชุมใหญ่

8.1 รายงานกจิการ 80,000.00             77,634.00             80,000.00              - เพื่อจา่ยเปน็ค่าแบบพมิพร์ายงานกจิการและอื่นๆ

8.2 ของขวัญ

         8.2.1 ของขวัญแจกสมาชกิ 225,000.00           210,000.00           225,000.00            - เพื่อจา่ยเปน็ค่าของขวัญแจกสมาชกิ

         8.2.2  ของรางวัล 100,000.00           100,000.00           100,000.00            - เพื่อจา่ยเปน็ค่าของรางวัลสมาชกิ ทีเ่ข้าร่วมประชมุใหญ่

8.3 อาหารและเคร่ืองด่ืม 110,000.00           110,000.00           110,000.00            - ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม การประชมุใหญ่

8,000.00              8,000.00              8,000.00              - เพื่อจา่ยเปน็ค่าเบีย้เล้ียงคณะกรรมการกลางการเลือกต้ัง 15 ทา่น ตาม

ระเบยีบสหกรณ์

50,000.00             35,700.00             50,000.00              - เพื่อจา่ยเปน็ค่าอาหารสมาชกิร่วมประชมุใหญ่

8.6 ค่าถ่ายวีดีโอ/วีทอีาร์ 2,500.00              2,500.00              2,000.00              - เพื่อจา่ยเปน็ค่าถ่ายรูปและค่าถ่ายวีดีโอ

8.7 ค่าท าบตัร , คูปอง 2,000.00              2,000.00              2,000.00              - เพื่อจา่ยเปน็ค่าท าบตัรเลือกต้ัง/จบัรางวัลประชมุใหญ่

8.8 อื่นๆ 10,000.00             2,170.00              10,000.00              - อื่นๆ ในการประชมุใหญ่

หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็นหมวดรายจา่ย

8.4 เบีย้เล้ียงกรรมการกลางการเลือกต้ัง

8.5 ค่าเบีย้เล้ียงสมาชกิร่วมประชมุใหญ่
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ค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน

ปี 2564 ปี2565

ต้ังไว้ (บาท) จา่ยไป (บาท) ขอต้ัง (บาท)

9) ค่าที่ปรึกษา 10,000.00             4,280.00              10,000.00             - เพื่อจา่ยเปน็ค่าทีป่รึกษาของสหกรณ์ฯ

10) ค่ากิจกรรมสหกรณ์ 40,000.00             -                     40,000.00             - เพื่อร่วมกจิกรรมกบัเครือข่ายสหกรณ์

11) ค่าใช้จา่ยในการประชุมวิสามัญ 200,000.00           -                     200,000.00           - กรณีมเีหตุอนัจ าเปน็ทีต้่องขอมติจากสมาชกิ

12) อ่ืนๆ 10,000.00             -                     10,000.00             

รวม 12,776,900.00     8,846,063.17       11,782,600.00     

หมายเหตุ ค่าใชจ้า่ยถัวจา่ยได้เฉพาะหมวด ยกเว้น ค่าจา้งเจา้หนา้ทีส่หกรณ์

ค่าใช้จา่ยในสนิทรัพย์

ปี 2564 ปี2565

ต้ังไว้ (บาท) จา่ยไป (บาท) ขอต้ัง

1) ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองใชส้ านกังาน 90,000.00             85,152.20            95,000.00             - เพื่อจา่ยค่าเส่ือมราคาเคร่ืองใชส้ านกังาน

2) ค่าตัดจา่ยจ าหนา่ยสินทรัพย์ถาวร -                     -                     -                     - เพื่อค่าตัดจา่ยจ าหนา่ยสินทรัพย์ถาวร

3) ค่าตัดจา่ยซอฟต์แวร์ 200,000.00           194,046.58           250,000.00           - เพื่อค่าตัดจา่ยซอฟต์แวร์ (สินทรัพย์ไมม่ตัีวตน) ตัดด้วยวิธีเส้นตรง ตาม

อายุการใชป้ระโยชนท์ีเ่ราคาดว่าจะได้รับ เปน็วิธีตามมาตรฐานของสภา

วิชาชพีบญัชแีละระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์

รวม 290,000.00           279,198.78           345,000.00           

รวมทั้งสิน้ 13,066,900.00     9,125,261.95       12,127,600.00     

มติที่ประชุม : อนุมัติเป็นเอกฉันท์

หมายเหตุ / เหตุผลและความจ าเป็น

หมายเหตุหมวด/รายการ

หมวดรายจา่ย
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วาระที่ 4.5  เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2565
              คณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์ พษิณุโลก จ ากดั ขอเสนอแผนงาน

ประจ าป ี2565  เพื่อใหท้ีป่ระชมุใหญ่สามญั  พจิารณาอนมุติัตามความในข้อบงัคับ ข้อ 63(7)

1. วิสยัทัศน์ "เปน็สหกรณ์ชัน้น า  เต็มใจใหบ้ริการ  สวัสดิการล้ าเลิศ  บริหารจดัการด้วยความโปร่งใส 

 ใส่ใจสมาชกิ ภายใต้เศรษฐกจิพอเพยีง"

2. พันธกิจ 1.    กา้วสู่ความเปน็สหกรณ์ชัน้แนวหนา้ระดับจงัหวัด และระดับประเทศ

2.    พฒันาขีดความสามารถในการบริหารจดัการ การบริการ การด าเนนิธุรกจิและ

เทคโนโลยีใหแ้กส่หกรณ์

3.   จดัสวัสดิการใหก้บัสมาชกิอย่างเปน็ระบบโดยพยายามใหค้รอบคลุม ต้ังแต่การเกดิ,

แก่, เจบ็และตาย

4.    ด าเนนิการทัง้ปวงของสหกรณ์ใหเ้ปน็ไปตาม กฎหมาย, ข้อบงัคับ, ระเบยีบ,

มติของทีป่ระชมุใหญ่, มติทีป่ระชมุคณะกรรมการ, ประกาศและสภาวะเศรษฐกจิ   

5.   สร้างองค์ความรู้เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ เกี่ยวกบัอดุมการณ์ หลักการ และวิธีการ

สหกรณ์ใหแ้กส่มาชกิ

6.   มุง่สู่เปา้หมายการบริหารงานภายใต้ทนุด าเนนิงานของสหกรณ์เอง

7.   เสริมสร้างโอกาสการเข้าหาแหล่งเงินทนุของสหกรณ์ ภายใต้เศรษฐกจิพอเพยีง

3. เป้าประสงค์ "เพื่อใหส้มาชกิสหกรณ์ มฐีานะทางเศรษฐกจิทีดี่ขึ้น ภายใต้แนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง"

เป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าปี 2565

ปี  2564 (คน) ปี  2565 (คน) เพ่ิม (คน)

1.  สมาชกิเพิ่ม  25 40 15

     1.1 สมาชกิสามญั 18 23 5

     1.2 สมาชกิสมทบ 7 17 10

ปี  2564 (บาท) ปี  2565  (บาท) เพ่ิม (บาท)

2.  เพิ่มทนุด าเนนิงานขึ้น

     2.1 ทนุเรือนหุน้ 766,596,970.00 811,596,970.00 45,000,000.00

     2.2 เงินรับฝาก

             2.2.1 เงินรับฝากจากสมาชกิ 187,716,777.35 237,716,777.35 50,000,000.00

             2.2.2 เงินรับฝากสหกรณ์อื่น 65,000,000.00 65,000,000.00 0.00
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เป้าหมายการด าเนินงาน ประจ าปี 2565 (ต่อ)

ปี  2564 (บาท) ปี  2565 (บาท) เพ่ิม (บาท)

3.  ใหบ้ริการสินเชือ่ในวงเงิน (ระหว่างป)ี

     3.1  เงินกู้ฉกุเฉนิ 117,849,800.00    127,849,800.00         10,000,000.00            

     3.2  เงินกู้สามญั 795,678,238.00    825,678,238.00         30,000,000.00            

     3.3  เงินกู้พิเศษ-เพื่อสวัสดิการประกัน 44,256.00            144,256.00               100,000.00                

     3.4  เงินกู้พิเศษ-เพื่อพัฒนารายได้ 15,700,000.00      35,700,000.00           20,000,000.00            

     3.5  เงินกู้พิเศษ-เพื่อปลดหนี้บตัรเครดิต 37,896,449.00      67,896,449.00           30,000,000.00            

     3.6  เงินกู้พิเศษ-เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 700,000.00           20,700,000.00           20,000,000.00            

4.  ประมาณการก าไรสุทธิ 51,541,032.61      45,968,150.00           (5,572,882.61)            

5.  แผนการกู้เงินในการด าเนินงาน 300,000,000.00     300,000,000.00          0.00

6.  แผนการใชท้นุสะสม

     6.1  แผนการใชท้นุเพื่อการศึกษาอบรมสมาชกิ,กรรมการ 350,000.00               

            เจา้หน้าทีส่หกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการ

     6.2  แผนการใชท้นุสาธารณประโยชน์ (ทนุการศึกษาบตุร) 250,000.00               

     6.3  แผนการใชท้นุสาธารณประโยชน์ (ทนุบริจาค) 100,000.00               

     6.4  แผนการใชท้นุอืน่ๆ  (เปน็ไปตามระเบยีบของสหกรณ์)

มติที่ประชุม : อนุมัติเป็นเอกฉันท์

                

57 



วาระที่ 4.6  เรือ่งพิจารณาเห็นชอบระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การสรรหา

คณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2564
       คณะกรรมการด าเนินการชดุที ่29/2564 เหน็สมควรใหม้กีารแก้ไขเพิ่มเติมระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์

ไทยแอโรว์พิษณุโลก จ ากัด โดยเปล่ียนใชร้ะเบยีบใหม ่ระเบยีบดังกล่าว เรียกว่า "ระเบยีบว่าด้วยการสรรหา-

คณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ. 2564" และใหใ้ชบ้งัคับถดัจากวันทีป่ระชมุใหญใ่หค้วามเหน็ชอบเปน็ต้นไป

จงึขอสรุปประเด็นทีข่อแก้ไขเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

"ขอ้ความทีม่ีขดีเส้นใต้ คือ เพิ่มเติม/เปล่ียนแปลงและแก้ไข"

สรุปสาระส าคัญ แก้ไข/เพิ่มเติม วิธีการย่ืนใบสมคัรเขา้รับการสรรหาเพื่อใหส้อดคล้องกับการปฏิบติังานจริงและ

เหมาะสมกับสถานการณ์ปจัจบุนั ดังนี้

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข/เพ่ิมเติม เหตุผล

ขอ้ 8  ผู้สมคัรเขา้รับการสรรหา ต้องย่ืนใบ

สมคัรต่อเจา้หน้าทีท่ีรั่บสมคัร ภายใน

ก าหนดเวลาทีค่ณะกรรมการสรรหาก าหนด 

โดยต้องย่ืนใบสมคัรด้วยตนเองสมาชกิคนหนึ่ง

สามารถสมคัรรับการสรรหาในต าแหน่ง

ประธานกรรมการหรือกรรมการได้เพียง

ต าแหน่งเดียว

ขอ้ 8  ผู้สมคัรเขา้รับการสรรหา ต้องย่ืนใบสมคัร

ต่อเจา้หน้าทีท่ีรั่บสมคัร ภายในก าหนดเวลาที่

คณะกรรมการสรรหาก าหนด โดยต้องย่ืนใบ

สมคัรด้วยตนเองหรือสมคัรทางไปรษณีย์ โดยส่ง

ใบสมคัรพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบยีน

ตอบรับถงึส านักงานสหกรณ์ ทัง้นี้สหกรณ์ฯ ถอื

วันทีป่ระทบัตราไปรษณีย์เปน็ส าคัญ สมาชกิคน

หนึ่งสามารถสมคัรรับการสรรหาในต าแหน่ง

ประธานกรรมการหรือกรรมการได้เพียงต าแหน่ง

เดียว

เพื่อใหส้อดคล้องกับ

การปฏิบติังานจริง

และเหมาะสมกับ

สถานการณ์ปจัจบุนั

มติที่ประชุม : อนุมัติเป็นเอกฉันท์
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วาระที่ 4.7  เรื่องพิจารณาเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

                 และก าหนดค่าตอบแทน ปี 2565

อาศัยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จ ากดั ฉบับที่ 4 พ.ศ.2563

ข้อ 94. ผู้ตรวจสอบกจิการ ให้ที่ประชุมใหญเ่ลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ 

ความสามารถในด้านธุรกจิ การเงิน การบัญชี การบริหารจดัการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กบัสหกรณ์และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมตรวจสอบกจิการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่น

ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และไม่มีลักษณะต้องห้ามของ  ผู้ตรวจสอบกจิการ

ตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์  จ านวนสองคน  เป็นผู้ตรวจสอบกจิการของสหกรณ์

ข้อ 94/1  ขั้นตอนและวิธีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกจิการ  ให้คณะกรรมการด าเนินการประกาศรับ

ผู้ตรวจสอบกจิการและพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกจิการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดแล้วน าเสนอชื่อผู้ตรวจสอบกจิการที่ผ่านการคัดเลือกให้ที่ประชุมใหญ่

เลือกต้ังและให้ผู้ได้รับเลือกต้ังที่มีคะแนนสูงสุด  จ านวนสองคน  เป็นตรวจสอบกจิการหากมีคะแนนเท่ากนั

ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอกีหนึ่งเสียง  และให้ผู้ที่ได้รับเลือกต้ังล าดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกจิการ

ส ารองจ านวนสองคน

คณะกรรมการด าเนินการจงึมีมติให้สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกจิการจ านวน 2 คน โดย

วาระในการด ารงต าแหน่ง 1  ปี ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.  ผ่านการอบรมการตรวจสอบกจิการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรองรับ

จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2.  ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกจิการ พ.ศ.2559

ทั้งนี้  ให้ผู้สนใจสมัครผู้ตรวจสอบกจิการสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัคร  พร้อมรูปถ่าย

จ านวน 2 รูป  พร้อมส าเนาวุฒิบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกจิการได้ที่ส านักงานสหกรณ์ฯ

ต้ังแต่วันที่ 22 พฤศจกิายน - 3 ธันวาคม 2564  ในวันและเวลาท าการของสหกรณ์  ทั้งนี้คณะกรรมการด าเนินการจะ

เสนอรายชื่อผู้สมัครที่จะเป็นผู้ตรวจสอบกจิการให้ที่ประชุมใหญส่ามัญประจ าปี 2564 พิจารณาเลือกต้ังต่อไป

รายช่ือผู้สมคัรผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2565

1. นายจงรักษ ์ สุพลจติร์

2. นางสาวขวัญยืน  โพธิ
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ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกจิการซ่ึงสามารถตรวจสอบการเงินและการบัญชีของสหกรณ์เพื่อประเมินผลและเสนอแนะ

และสามารถตรวจสอบการด าเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อประเมินผลการปฎิบัติงานรวมถึงให้ค าแนะน าและข้อปรึกษาเกี่ยวกบั

งานสหกรณ์มีผู้เสนอชื่อดังต่อไปนี้

1. นายจงรักษ์  สุพลจิตร์

2. นางสาวขวัญยนื  โพธิ

และก าหนดค่าตอบแทนดังนี้ คือ  2,000  บาท/คน/เดือน

มติทีป่ระชุม : อนุมติัเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 4.8 เรื่องพิจารณาเลือกต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทน

     ประจ าปี 2565
          ประธานในที่ประชุม  แจง้ว่า  พ.ร.บ.สหกรณ์  พ.ศ. 2542  มาตรา  69  ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งต้ัง

ผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์  และเนื่องจากสหกรณ์มีทุนด าเนินงานเกนิกว่า 100 ล้านบาท จงึต้องจดัจา้ง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อตรวจรับรองงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จ ากดั ประจ าปีบัญชี 2565 

มีผู้สอบบัญชี เสนอให้บริการ 2 ราย โดยที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการเสนอที่ประชุมใหญ ่ดังนี้

ข้อเสนอให้บริการ

- สอ.ต ารวจภูธรจงัหวัดเพชรบูรณ์ จ ากดั

- สอ.ต ารวจภูธรจงัหวัดอทุัยธานี จ ากดั

- สอ.กองก ากบัการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ จ ากดั

- สอ.ไทยแอโรว์พิษณุโลก จ ากดั

- สอ.โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จ ากดั

- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมนุมมหาโพธิ จ ากดั

- สอ.กระทรวงแรงงาน จ ากดั

- สอ.ต ารวจภูธรจงัหวัดอตุรดิตถ์ จ ากดั

- สอ.ต ารวจภูธรจงัหวัดพิษณุโลก จ ากดั

- สอ.ต ารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จ ากดั

- สอ.สุริยพงษ ์จ ากดั

- สอ.กองพันทหารม้าที่ 10 จ ากดั

รายการอื่นๆ ที่ไม่ได้แสดงเป็นไปตามหนังสือเสนอบริการสอบบัญชี  จงึขอเสนอที่ประชุมใหญพ่ิจารณาอนุมัติจา้ง

ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565

มติทีป่ระชุม  1.ที่ประชุมได้เลือกต้ัง นางอมรรัตน์  วัฒนวิจิตร เป็นผู้สอบบัญชี

                 2.ก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ส าหรับปีบัญชี 2565  จ านวน 60,000 บาท

ผลงานผู้เสนอบริการ

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

60,000 บาท แผนการ

ปฏิบัติงานเข้าตรวจระหว่างปี 

อย่างน้อยปีละ 3 คร้ัง คร้ังละ 

ไม่น้อยกว่า1-2 วันท าการ

2. ผู้สอบบัญชี ดร. พัชราภรณ์ 

ลิมปิองัคนันต์ ทะเบียนเลขที่ 

5945

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 

60,000 บาท แผนการ

ปฏิบัติงานเข้าตรวจระหว่างปี

อย่างน้อย ปีละ 2-4 คร้ัง คร้ังละ

ไม่น้อยกว่า 2-3 วันท าการ

1. ผู้สอบบัญชี นางอมรรัตน์  

วัฒนวิจติร ทะเบียนเลขที่ 9543
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วาระที่ 4.9  เรื่องพิจารณาเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 30/2565

           ตามข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ 64 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วยประธานกรรมการ

หนึ่งคนและกรรมการอื่นอกีสิบส่ีคน  ซ่ึงที่ประชุมใหญเ่ลือกต้ังจากสมาชิก

คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 29/2564 ตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการ พ.ศ.2563

เสนอการสรรหาคณะกรรมการชุดที่ 30 ประจ าปี 2565 ไว้ดังนี้

1.  คณะกรรมการด าเนินงาน ชุดที่ 29/2564  อยู่ตามวาระและออกตามวาระ จ านวน 15 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ล าดับ วาระ / ปี

1 นายบุญเลิศ สุวรรณเวช อยู่ตามวาระ วาระที่  1  ปี  1

2 นางสาวเพ็ญประภา คนเที่ยง อยู่ตามวาระ วาระที่  1  ปี  1

3 นายสมศักด์ิ อุ่นบุญ อยู่ตามวาระ วาระที่  1  ปี  1

4 นางวัลภา ชลธิชาชลาลักษณ์ อยู่ตามวาระ วาระที่  1  ปี  1

5 นายวิทยา นวลศรี ออกตามวาระ ลงสมัครได้ วาระที่  1  ปี  2

6 นายศุภชัย ปิงวงษ์ ออกตามวาระ ลงสมัครได้ วาระที่  1  ปี  2

7 นายเลียม บุญเกดิกลู ออกตามวาระ ลงสมัครได้ วาระที่  1  ปี  2

8 นางสาวบุญญานุช เพชรนิล ออกตามวาระ ลงสมัครได้ วาระที่  1  ปี  2

9 นายรุ่งโรจน์ งามสอาด อยู่ตามวาระ วาระที่  2  ปี  1

10 นายสมหมาย จ าปีทอง อยู่ตามวาระ วาระที่  2  ปี  1

11 นายคมสันต์ คงคอน อยู่ตามวาระ วาระที่  2  ปี  1

12 นายสาโรจน์ ทับทิม อยู่ตามวาระ วาระที่  2  ปี  1

13 นางนิษฐกานต์ พัดเถื่อน ออกตามวาระ และหยุดตามวาระ วาระที่  2  ปี  2

14 นางสาวภัทรสุดา แสงสวัสด์ิ ออกตามวาระ และหยุดตามวาระ วาระที่  2  ปี  2

15 นางสาวนุชนาตร ไชยวุฒิ ออกตามวาระ และหยุดตามวาระ วาระที่  2  ปี  2

2.  ให้เลือกต้ัง กรรมการด าเนินการเพิ่มอกี  7  คน

3.  ประกาศรับสมัครกรรมการด าเนินการชุดที่ 30/2565 เปิดรับสมัครวันที่ 22 พฤศจกิายน - 3 ธันวาคม 2564 

     ลงคะแนนสรรหากรรมการด าเนินการตามระเบียบสหกรณ์  วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 - 16.00 น.

     ณ บริษทัไทยแอโรว์ จ ากดั (โรงงานพิษณุโลก)

4.  ประกาศ แต่งต้ังคณะกรรมการกลางการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 30/2565 เพื่อให้อ านาจจดัการ 

    การสรรหาคณะกรรมการสรรหาจ านวน 15 ท่าน ประธานกรรมการสรรหา 1 ท่าน คือ คุณเพชรรัตน์  คชนิล

ช่ือ-นามสกุล สถานะ
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สรุปผลการสรรหาคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ชุดที่ 30/2565 ตามระเบียบของสหกรณ์ ดังน้ี

ทีป่ระชมุมมีติเปน็เอกฉันทเ์ลือกกรรมการด าเนนิการเพิ่มอกี 7 ทา่น ในต าแหนง่กรรมการ 7 ทา่น ลงคะแนนสรรหา

วันที ่20  ธันวาคม พ.ศ. 2564 สถานที ่บริษัทไทยแอโรว์ จ ากดั (โรงงานพษิณุโลก) เร่ิมเวลาลงคะแนน  11.00 - 16.00 น.

เร่ิมนบับตัรเวลา 16.05 - 18.00 น.

จ านวนสมาชกิสามญัทัง้หมด 1,935 คน 100 %

มาใชสิ้ทธ์ิ 1,392 คน 72 %

ไมม่าใชสิ้ทธ์ิ 543 คน 28 %

บตัรดี 1,365 คน 98 %

บตัรเสีย 27 คน 2 %

ไมป่ระสงค์ลงคะแนน 0 คน 0 %

หมายเหตุ  * คือ จ านวนสมาชกิ ณ วันที ่30 พฤศจกิายน 2564

จ านวนผู้สมคัรเข้ารับการสรรหาต าแหนง่กรรมการทัง้หมด 13 ทา่น และได้แสดงคะแนนตามตารางโดยเรียงจากคะแนน

สูงสุดไปนอ้ยสุด

หมายเลข คะแนน ล าดับที่ได้

ผู้สมัคร 1 2 3 4 5 6 7 ที่ได้ รับเลอืก

10 นายวิทยา นวลศรี 166 165 167 154 155 136 139 1,082  1

5 นายพยุงศักด์ิ เขียวทบัทมิ 153 133 135 135 149 135 132 972     2

9 นายสมชาย คงกลุ 133 118 133 125 128 117 108 862     3

3 นายนพดล ราศรีชยั 108 103 97 131 124 102 98 763     4

8 นายเลียม บญุเกดิกลู 99 108 112 130 106 104 103 762     5

4 นางปราณี เรืองศิริ 99 109 112 95 100 87 99 701     6

6 นายปรีชา เกตุมแีสง 82 80 84 92 85 63 90 576     7

7 นายบญุเอก บญุมี 79 69 88 81 61 63 84 525     

1 นางสาวบญุญานชุ เพชรนลิ 75 78 82 75 67 77 67 521     

12 นายปรีชา ทองย้ิม 67 56 53 54 47 59 42 378     

11 นางพนารัตน์ ยอดจนัทร์ 50 42 55 59 47 38 43 334     

13 นางสาวสิริกร ดอนดีไพร 30 38 46 50 46 37 25 272     

2 นางสาวณิชาภา นอ้ยน้ าใส 25 28 32 50 25 24 30 214     

หมายเหตุ  สมาชกิสมทบ  ไมม่สิีทธ์ิออกเสียงในการลงคะแนนสรรหา  ตามข้อบงัคับสหกรณ์ฯ

เลือกต าแหน่งกรรมการได้ 7 ท่าน

ช่ือผู้สมัคร
สรุปคะแนนกรรมการ (บอร์ด)

ต าแหน่งกรรมการ

จ านวนรายการ เปอร์เซ็น

* 
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ล าดับ สถานะ ตามวาระ / ปี

1 นายพยุงศักด์ิ เขยีวทบัทมิ อยู่ตามวาระ วาระที ่1  ป ี 1

2 นายสมชาย คงกุล อยู่ตามวาระ วาระที ่1  ป ี 1

3 นายนพดล ราศรีชยั อยู่ตามวาระ วาระที ่1  ป ี 1

4 นางปราณี เรืองศิริ อยู่ตามวาระ วาระที ่1  ป ี 1

5 นายปรีชา เกตุมแีสง อยู่ตามวาระ วาระที ่1  ป ี 1

6 นายบญุเลิศ สุวรรณเวช อยู่ตามวาระ วาระที ่1  ป ี 2

7 นายสมศักด์ิ อุน่บญุ อยู่ตามวาระ วาระที ่1  ป ี 2

8 นางวัลภา ชลธิชาชลาลักษณ์ อยู่ตามวาระ วาระที ่1  ป ี 2

9 นางสาวเพ็ญประภา คนเทีย่ง อยู่ตามวาระ วาระที ่1  ป ี 2

10 นายวิทยา นวลศรี อยู่ตามวาระ วาระที ่2  ป ี 1

11 นายเลียม บญุเกิดกูล อยู่ตามวาระ วาระที ่2  ป ี 1

12 นายรุ่งโรจน์ งามสอาด อยู่ตามวาระ วาระที ่2  ป ี 2

13 นายสมหมาย จ าปทีอง อยู่ตามวาระ วาระที ่2  ป ี 2

14 นายคมสันต์ คงคอน อยู่ตามวาระ วาระที ่2  ป ี 2

15 นายสาโรจน์ ทบัทมิ อยู่ตามวาระ วาระที ่2  ป ี 2

มติที่ประชุม : อนุมัติเป็นเอกฉันท์

วาระที่ 4.10 เรื่องเงินรอจ่ายคืน (คงค้าง)

เนื่องด้วยการบริหารงานสหกรณ์ฯ ครบรอบทางบญัช ีป ี2564 แล้ว หลังจากการด าเนินงานสหกรณ์ฯ ได้มี

การจา่ยเงินปนัผล, เงินเฉล่ียคืนและเงินรอจา่ยคืน (ลาออก) แต่ปรากฏว่ามสีมาชกิบางส่วนไมไ่ด้มาติดต่อขอรับเงิน

ดังกล่าว จงึท าใหม้เีงินค้างจา่ยคืนแก่สมาชกิเปน็จ านวนเงินทัง้ส้ิน 7,531.00 บาท (เจด็พันหา้ร้อยสามสิบเอด็บาทถว้น)

รายละเอยีดดังต่อไปนี้

เงินปนัผล จ านวน 7,454.00                บาท

เงินเฉล่ียคืน จ านวน -                        บาท

เงินรอจา่ยคืน (ลาออก) จ านวน 77.00                    บาท

รวม 7,531.00              บาท

ดังนั้นสหกรณ์ฯ   จงึแจง้ใหเ้พื่อนสมาชกิทียั่งไมไ่ด้รับเงินดังกล่าวจากสหกรณ์  ใหม้าติดต่อขอรับเงินและหากไมม่า

ติดต่อขอรับเงินกับทางสหกรณ์ฯ  สหกรณ์ฯ จะด าเนินการตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยอาศัย

ที ่กษ 0406/ว.25758  ลงวันที ่ 25 สิงหาคม  2540  ต่อไป

จงึเรียนมาใหส้มาชกิรับทราบทกุทา่น และทางสหกรณ์ฯ จะท าการปดิประกาศใหส้มาชกิรับทราบ ณ ทีท่ าการสหกรณ์

มติที่ประชุม : รับทราบ

ช่ือ-นามสกุล

วาระกรรมการด าเนินงาน ชุดที่ 30/2565
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วาระที่ 5.1   ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
คุณรังสรรค์  แก่นมณี  นักวิชาการอาวุโสสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก

1. บรรยากาศในการประชุมเหมือนทุกปีที่ผ่านมา  ขอแสดงความยินดีที่สามารถจดัการประชุมใหญฯ่ ได้ภายใน150 วัน

ข้อมูลให้ความเป็นธรรมกบัทุกฝ่าย  ขอให้ท่านใช้ข้อมูลในรายงานเพื่อจะได้ทราบว่ากรรมการได้ท าอะไรบ้าง

2. จากรายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี  ท าให้เห็นระบบการบริหารจดัการสหกรณ์

ที่ดีมาก  ยกเว้นอาคารอปุกรณ์ เพราะสหกรณ์ของท่านยังไม่มีส านักงานและที่ดินของตนเอง

3. การน าเสนอหรือขอความช่วยเหลือด้านต่างๆ ให้น าเสนอในฝ่ายจดัการ เพื่อให้ด าเนินการได้รวดเร็ว แต่ถ้าเสนอให้

กรรมการจะต้องรอประชุมประจ าเดือน และต้องย้อนกลับมาดูข้อมูลแล้วพิจารณาในการประชุมถัดไป ซ่ึงจะท าให้เกดิความ

ล่าช้า

4. การมีรายได้ด้านเดียวเรียกว่า Active income คือไม่ท างานกจ็ะไม่มีรายได้ ส่วน Passive income คือ ไม่ท างานแต่ยัง

มีรายได้ งบประมาณรายได้ รายจา่ย รายเดือนต้องท าด้วย แล้วต้องควบคุมให้ดี ระมัดระวังการใช้จา่ย วางแผนการใช้งาน 

มีความรับผิดชอบ ถ้ามีรายได้มากกว่ารายจา่ยทุกเดือนแสดงว่ามีสภาพคล่อง เงินออมมี 3 อย่างคือ 1. เงินส ารองให้ตนเอง

2. ออมตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ส่ิงของตามที่ต้องการ 3. ออมกอ่นเกษยีณ ออมหลังเกษยีณ ท าแล้วหรือยัง การลงทุนควร

ศึกษาเร่ืองการลงทุน หากลงทุนได้ถูกทางเงินกเ็พิ่มขึ้นการให้ความส าคัญเร่ืองเงินของสหกรณ์คือ เงินเข้า ซ่ึงจะให้ความ

ส าคัญกบัเงินฝาก และเงินกู้

วาระที่ 5.2   ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
คุณภัคจิรา  มันทากาศ  นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการพิเศษ

สหกรณ์มีทุนการด าเนินงานมากกว่า 35 ล้านบาท จงึต้องจา้งผู้ตรวจสอบบัญชีจากภาคเอกชนปีนี้ถ้าดูจาก

ตัวเลขจะเห็นว่าก าไรลดลง แต่อตัราการท าก าไรสูงขึ้นกว่าปีกอ่น คณะกรรมการมีการวางแผนต่างๆในการด าเนินงาน 

ขอชื่นชมในส่วนของการบริหารจดัการ รวมถึงสมาชิกด้วย เพราะสมาชิกมีระเบียบวินัย ท าให้ไม่มีค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

การควบคุมภายในคือผู้ตรวจสอบกจิการ บทบาทของผู้ตรวจสอบกจิการจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่และกฎหมายใหม่

ผู้ตรวจสอบบัญชีประเมินการจดัชั้นคุณภาพการควบคุมภายในแล้วออกมาได้ดีมากเป็นส่วนใหญ ่ตามรายงานของผู้สอบบัญชี

ส่วนส านักงานตรวจบัญชีมีหน้าที่ก ากบัดูแลและจะเข้ามาตรวจสอบกต่็อเมื่อมีข้อร้องเรียน ถึงจะเข้ามาตรวจสอบ

ณ ที่ส านักงานสหกรณ์ คาดว่าปีหน้าสหกรณ์ของท่านจะด าเนินธุรกจิได้ดีและมีก าไรมากย่ิงๆขึ้นไป

วาระที่ 5  ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
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วาระที ่5.3  อ่ืน ๆ
1. สมาชกิน าเสนอใหจ้ดัท ารายงานกิจการแบบขาว-ด า ไมต้่องเปน็รูป 4 สี เพื่อลดต้นทนุ เนื่องจากสมาชกิจะใชง้านแค่คร้ังเดียว

2. สมาชกิน าเสนอใหเ้พิ่มเบีย้ประชมุส าหรับสมาชกิทีเ่ขา้ร่วมประชมุใหญ่ๆ  จาก 100 บาท/คน เปน็ 200 บาท/คน

3. ป ี2565 สหกรณ์จะจดัต้ังครบรอบ 30 ป ีของช าร่วยทีจ่ะแจกใหก้ับสมาชกิทกุคน จะมมีลูค่าทีสู่งขึน้กว่าเดิม

มติที่ประชุม : รับทราบ

ประธานในทีป่ระชมุ ขอขอบคุณทกุทา่นทีไ่ด้สละเวลามาร่วมประชมุใหญส่ามญั ประจ าป ี2564 ในวันนี้และขอปดิ

การประชมุ   ปิดประชุม  เวลา 13.00 น.

ประธานในทีป่ระชุม

เลขานุการบนัทกึการประชุม

ลงชื่อ       

         (นายรุ่งโรจน์  งามสอาด)

ลงชื่อ

        (นางสาวภัทรสุดา  แสงสวัสด์ิ)
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