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1. นางสาวสาริศา
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เนรมัติ

เจ้าหน้าทีส่ นิ เชือ่

3. นางสาวณัฏฐ์วรัตน์

กงเกวียน

เจ้าหน้าทีบ่ ญ
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สูงเหล็ก
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รายชื่อผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจาปี 2564
นายจงรักษ์

สุพลจิตร์

นางสาววนิดา

บุญสุคนธกุล

รายชื่อผู้สอบบั ญชีสหกรณ์ ประจาปี 2564
นางอมรรัตน์

วัฒนวิจติ ร
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วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ท่านผูเ้ ข้าร่วมประชุม คณะกรรมการดาเนินการ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด
บัดนี้ได้เวลานัดหมายและได้ตรวจสอบแล้ว ณ เวลา 8.30 น. มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม 162 คน ถือว่าครบองค์ประชุม
ดังนั้นขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2564 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด และในโอกาสนี้ใคร่ขอ
แนะนาผูม้ เี กียรติทไี่ ด้กรุณาเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผู้แทนจากสานักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
1.1 นายรังสรรค์
แก่นมณี
2. ผู้แทนจากสานักงานตรวจบั ญชีสหกรณ์พิษณุโลก
2.1 นางสาวภัคจิรา

มันทากาศ

3. ผู้แทนจากบริษัทไทยแอโรว์ จากัด (โรงงานพิษณุโลก)
3.1 นายฉัตรชัย

โนวิรัมย์

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่ประจาปี 2563
ประธานในทีป่ ระชุมได้ขอทีป่ ระชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุม ตั้งแต่ระเบียบวาระการประชุม
วาระที่ 1 - 5 ทัง้ นี้เพื่อให้เป็นไปตามมติทปี่ ระชุม
จึงขอให้ทปี่ ระชุมใหญ่ พิจารณา รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2563 เมือ่ วันที่
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ดิอมิ พิเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ พิษณุโลก (อัมรินทร์ ลากูน)
มติที่ประชุม : รับทราบ
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วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่ อทราบ
วาระที่ 3.1 เรื่องรายงานจานวนสมาชิกเข้าใหม่และลาออกจากสหกรณ์ระหว่างปี 2564
ในระหว่างปีบญ
ั ชี 2564 (1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564) สหกรณ์ได้รับสมาชิกเข้าใหม่
จานวนทัง้ สิน้ 25 ราย เป็นสมาชิกสามัญ 18 ราย สมาชิกสมทบ 7 ราย และมีสมาชิกออกจากสหกรณ์จานวน 83 ราย
เป็นสมาชิกสามัญ 80 ราย สมาชิกสมทบ 3 ราย คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จานวน 1,985 ราย
เป็ นสมาชิกสามัญ 1,936 ราย สมาชิกสมทบ 49 ราย
จานวนสมาชิก (ราย)
ประเภท

ณ 1 ม.ค.64

เข้า
ระหว่างปี

ออกระหว่างปี
ลาออก

ให้ออก

สมาชิกสามัญ

1,998

18

78

-

สมาชิกสมทบ

45

7

3

-

2,043

25

81

-

รวม

เสียชีวติ
2
2

คงเหลือสมาชิก
ณ 31 ธ.ค.64

รวม
80

1,936

(62)

3

49

4

83

1,985

สมาชิกทีอ่ อกจากสหกรณ์ระหว่างปีบญ
ั ชี 2564 จานวน 83 ราย ถือว่าขาดจากสมาชิกภาพ
ตามข้อบังคับสหกรณ์ (ข้อ 38) เพราะเหตุเสียชีวติ 2 ราย ลาออก 81 ราย และถูกให้ออก 0 ราย
มติที่ประชุม : รับทราบ

3

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

วาระที่ 3.2 เรื่องรายงานผลการดาเนินงานของสหกรณ์ ประจาปี 2564
ในรอบปี 2564 ทางคณะกรรมการดาเนินการ ได้ดาเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยการนาหุน้ รายเดือนและ
เงินรับฝากจากสมาชิก มาหมุนเวียนให้สมาชิกได้กู้ยมื ในระยะสัน้ (กู้ฉกุ เฉิน), ระยะยาว (กู้สามัญและกู้พิเศษ)
โดยคิดดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 6.0 ต่อปี ภายในรอบบัญชีปี 2564 มีกาไรสุทธิ 51,541,032.61 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ด้านการบริห าร

ปี 2564

จานวนสมาชิก
ทุนสารอง
ทุนเรือนหุน้
ทุนดาเนินงาน

ปี 2563

เพิ่ม (ลด)

1,985

2,043

(58)

63,545,310.53
766,596,970.00

58,066,486.26
748,916,170.00

5,478,824.27
17,680,800.00

1,138,084,484.31 1,071,469,490.79

66,614,993.52

เงินให้กู้ฉกุ เฉิน (ระหว่างปี)

117,849,800.00

127,350,500.00

(9,500,700.00)

เงินกู้ฉกุ เฉิน (เหลือทีส่ มาชิก )

14,168,982.00

14,406,394.00

(237,412.00)

เงินให้กู้สามัญ (ระหว่างปี)

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

เงินกู้สามัญ (เหลือทีส่ มาชิก )

941,257,983.00

937,744,729.00

3,513,254.00

44,256.00
3,705.00

77,640.00
5,184.00

(33,384.00)
(1,479.00)

เงินให้กู้พิเศษ-เพื่อพัฒนารายได้ (ระหว่างปี)
เงินกู้พิเศษ-เพื่อพัฒนารายได้ (เหลือทีส่ มาชิก )

15,700,000.00
13,472,069.00

1,236,640.00

15,700,000.00
12,235,429.00

เงินให้กู้พิเศษ-เพื่อปลดหนี้บตั รเครดิต (ระหว่างปี)
เงินกู้พิเศษ-เพื่อปลดหนี้บตั รเครดิต (เหลือทีส่ มาชิก )

37,896,449.00
32,320,316.00

4,742,504.00

37,896,449.00
27,577,812.00

เงินให้กู้พิเศษ-เพื่อสวัสดิการประกัน (ระหว่างปี)
เงินกู้พิเศษ-เพื่อสวัสดิการประกัน (เหลือทีส่ มาชิก )

เงินให้กู้พิเศษ-เพื่อการเคหะสงเคราะห์ (ระหว่างปี)
เงินให้กู้พิเศษ-เพื่อการเคหะสงเคราะห์ (เหลือทีส่ มาชิก )

700,000.00
694,000.00

-

700,000.00
694,000.00

เงินให้กู้พิเศษ-โดยใช้เงินปันผลค้าประกัน (ระหว่างปี)

-

5,808,800.00

(5,808,800.00)

เงินกู้พิเศษ-โดยใช้เงินปันผลค้าประกัน (เหลือทีส่ มาชิก )

-

5,792,800.00

(5,792,800.00)

187,716,777.35
65,000,000.00

141,682,873.56
65,000,000.00

46,033,903.79
-

60,666,294.56
9,125,261.95

64,382,315.60
10,134,811.33

(3,716,021.04)
(1,009,549.38)

51,541,032.61

54,247,504.27

(2,706,471.66)

เงินรับฝากจากสมาชิก
เงินรับฝากจากสหกรณ์อนื่
รายได้
ค่าใช้จา่ ย
กาไรสุทธิ

4

หุ้ นและทุนสารอง
ทุนเรือนหุ้ น
ทุนสารอง

ในปี 2564 มีทนุ เรือนหุน้

จานวน

766,596,970.00 บาท

เพิ่มขึน้ จากปี 2563

จานวน

17,680,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.36

ในปี 2564 มีทนุ สารอง

จานวน

63,545,310.00 บาท

เพิ่มขึน้ จากปี 2563

จานวน

ของปี 2563

5,478,824.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.44 ของปี 2563

ทุนดาเนินงาน
ทุนดาเนินงาน

ในปี 2564 มีทนุ ดาเนินงาน จานวน
เพิ่มขึน้ จากปี 2563

1,138,084,484.31 บาท

จานวน

66,614,993.52 บาท

คิดเป็นร้อยละ6.20

ของปี 2563

เงินรับฝาก
เงินรับฝากจากสมาชิก

ในปี 2564 มีเงินรับฝากจากสมาชิก จานวน 187,716,777.35 บาท

เพิ่มขึน้ จากปี 2563
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น

จานวน

46,033,903.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.49 ของปี 2563

ในปี 2564 มีเงินรับฝากสหกรณ์อนื่ จานวน 65,000,000.00 บาท
เท่าเดิมกับ ปี 2563
เงินกู้ยืม

เงินกู้ยืม

ในปี 2564 ไม่มกี ารกู้ยมื เงินจากภายนอก
รายได้-ค่าใช้จ่าย-กาไรสุทธิ

รายได้
ค่าใช้จ่าย

กาไรสุทธิ

ในปี 2564 มีรายได้

จานวน

60,666,294.56 บาท

(ลดลง) จากปี 2563

จานวน

3,716,021.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.77 ของปี 2563

ในปี 2564 มีค่าใช้จา่ ย

จานวน

9,125,261.95 บาท

(ลดลง) จากปี 2563

จานวน

1,009,549.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.96 ของปี 2563

ในปี 2564 มีกาไรสุทธิ

จานวน

(ลดลง) จากปี 2563

จานวน

51,541,032.61 บาท
2,706,471.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.99 ของปี 2563
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จำนวนสมำชิก (หน่วย : คน)
2,500

2,196

2,161

2,125

1,998

2,000

1,936

1,500

1,000
500
29

49

45

41

38

2560

2561

2562

สมาชิกสามัญ

2560
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ

2,196
29

2561

2563

2564

สมาชิกสมทบ

2562

2,161
38

2563
2,125
41

2564

1,998
45

1,936
49

ทุนสะสม ทุนสำรอง ทุนเรือนหุน้ (หน่วย : บำท)
900,000,000
800,000,000
700,000,000

600,000,000
500,000,000

400,000,000
300,000,000

200,000,000
100,000,000
0
2560

2561
ทุนสะสม

2560

2561

2562
ทุนสารอง

2563

2564

ทุนเรือนหุ ้น

2562

2563

2564

ทุนสะสม

2,157,480.65

2,677,820.65

3,014,929.65

1,902,591.65

1,817,558.65

ทุนสารอง

42,477,983.95

46,875,238.54

51,968,448.00

58,066,486.26

63,545,310.53

ทุนเรือนหุน้

603,473,790.00 678,861,740.00 743,677,750.00 748,916,170.00 766,596,970.00
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เงินรับฝำกจำกสมำชิกและเงินรับฝำกจำกสหกรณ์อนื่ (หน่วย : บำท)
200,000,000
180,000,000

160,000,000
140,000,000
120,000,000

100,000,000
80,000,000
60,000,000

40,000,000
20,000,000
-

2560

2561

2562

เงินรับฝากจากสมาชิก

2563

2564

เงินรับฝากสหกรณ์อน
ื่

2560
2561
2562
2563
2564
เงินรับฝากจากสมาชิก 78,723,567.43 86,967,653.93 101,626,608.65 141,682,873.56 187,716,777.35
เงินรับฝากสหกรณ์อนื่
0.00 50,000,000.00 102,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00

รำยได้ ค่ำใช้จ่ำย ก ำไรสุทธิ (หน่วย : บำท)
70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
-

2560

2561
รายได ้

2560

2562
ค่าใช ้จ่าย

2561

2563

2564

กาไรสุทธิ

2562

2563

2564

รายได้
ค่าใช้จา่ ย

54,012,121.19 60,805,368.45
10,110,281.61 11,245,166.99

66,008,202.50
11,704,051.24

64,382,315.60
10,134,811.33

60,666,294.56
9,125,261.95

กาไรสุทธิ

43,901,839.58

54,304,151.26

54,247,504.27

51,541,032.61

49,560,201.46
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ปี

ด้ำนเทคโนโลยี
สหกรณ์ฯ ได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการดาเนินการ
ทัง้ นี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานสหกรณ์ รวมถึงให้เท่าทันเทคโนโลยี
และสหกรณ์อนื่ ดังนี้
แผนพัฒนาระบบโปรแกรมสหกรณ์
สัญญาติดตั้ง พัฒนาโปรแกรม ระยะเวลา 4 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วนั ที่ 17 ธันวาคม 2564 และสิน้ สุดสัญญา
วันที่ 17 เมษายน 2565 โดยมีค่าพัฒนาโปรแกรมเป็นจานวนเงิน 50,000 บาท (ห้าหมืน่ บาทถ้วน)
โดยบริษัทซีพีซอฟต์ จากัด (อาจารย์โชคชัย เพชรน้าอิง ) เป็ นผู้ดแู ลระบบทั้งหมดของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ตามมติของคณะกรรมการชุดที่ 29/2564

ด้ำนสวัสดิกำร
1. รายงานการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสวัสดิการมงคลสมรส
สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกทีม่ อี ายุสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี และจดทะเบียนสมรส
ถูกต้องตามกฎหมายจานวน 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วนั จดทะเบียน
ปี 2564 มีสมาชิกยื่นความจานงขอรับสวัสดิการ จานวน 13 ราย จานวนเงิน 13,000 บาท
2. รายงานการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกบาเหน็จสมาชิก
สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการบาเหน็จสมาชิกทีพ่ ้นจากหน้าทีห่ รืองานประจาโดยเกษียณอายุหรือ
ลาออกจากงานประจา ไม่มคี วามผิดตามข้อบังคับข้อ 38 (6) และมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 10 ปี
กรณีทไี่ ม่เป็นสมาชิกหน่วยกรองแก้วต่อ ให้ได้รับสวัสดิการนี้เมือ่ พ้นจากหน้าทีห่ รืองานประจา แต่กรณีที่
เป็นสมาชิกหน่วยกรองแก้วต่อให้มสี ทิ ธิ์ได้รับสวัสดิการนี้เมือ่ สิน้ สุดหรือลาออกจากหน่วยกรองแก้ว
ภายในกาหนดเวลา 90 วัน นับจากวันพ้นจากงานประจา การจ่ายเงินสวัสดิการบาเหน็จสมาชิกเป็น ดังต่อไปนี้
1. อายุการเป็นสมาชิก 10 ปี - 15 ปี
ได้รับเงินบาเหน็จ 1,000 บาท
2. อายุการเป็นสมาชิก 16 ปี - 20 ปี

ได้รับเงินบาเหน็จ

2,000 บาท

3. อายุการเป็นสมาชิก 20 ปี ขึน้ ไป

ได้รับเงินบาเหน็จ

3,000 บาท

ปี 2564 มีสมาชิกยื่นความจานงขอรับสวัสดิการ จานวน 55 ราย จานวนเงิน 130,000 บาท
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3. รายงานการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อสงเคราะห์ เกี่ยวกับศพ
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิก มีดังนี้
1. เป็นสมาชิกตั้งแต่

1-12

เดือน

ให้ได้รับเงิน

5,000 บาท

2. เป็นสมาชิกตั้งแต่

13-36

เดือน

ให้ได้รับเงิน

10,000 บาท

3. เป็นสมาชิกตั้งแต่

37-60

เดือน

ให้ได้รับเงิน

20,000 บาท

4. เป็นสมาชิกตั้งแต่

61-84

เดือน

ให้ได้รับเงิน

30,000 บาท

5. เป็นสมาชิกตั้งแต่

85-120

เดือน

ให้ได้รับเงิน

40,000 บาท

6. เป็นสมาชิกตั้งแต่

121-180 เดือน

ให้ได้รับเงิน

50,000 บาท

7. เป็นสมาชิกตั้งแต่

181

ให้ได้รับเงิน

100,000 บาท

พร้อมพวงหรีด 1 พวง

ราคาไม่เกิน 500 บาท

เดือนขึน้ ไป

8. กรณีคู่สมรสและบุตรทีม่ ไิ ด้เป็นสมาชิกเสียชีวติ ให้ได้รับเงิน 5,000 บาท พร้อมพวงหรีดราคาไม่เกิน 500 บาท
ภายในกาหนดเวลา 30 วันนับตั้งแต่วนั ทีถ่ งึ แก่กรรม
ปี 2564 มีสมาชิกยื่นความจานงขอรับสวัสดิการ จานวน 6 ราย จานวนเงิน 170,000 บาท
ขอรับสวัสดิการ (พวงหรีด) จานวน 4 ราย จานวนเงิน 2,000 บาท รวมทั้งหมด 172,000 บาท
4. รายงานการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกเกี่ยวกับศพบิ ดา /มารดา
สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้กับศพบิดา/มารดา ของสมาชิก 3,000 บาท พร้อมพวงหรีดไม่เกิน 500 บาท
ภายในกาหนดเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วนั ทีถ่ งึ แก่กรรม
ปี 2564 มีสมาชิกยื่นความจานงขอรับสวัสดิการ จานวน 68 ราย จานวนเงิน 204,000 บาท
ขอรับสวัสดิการ (พวงหรีด) จานวน 63 ราย จานวนเงิน 31,500 บาท รวมทั้งหมด 235,500 บาท
5. รายงานการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิก - รับขวัญทายาท
สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้กับสมาชิกทีม่ อี ายุสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปี สหกรณ์จะจ่ายเงินรับขวัญทายาท
เป็นจานวนเงิน 500 บาท สาหรับบุตร ซึง่ กาเนิดจากการสมรสถูกต้องตามกฎหมายหรือจดทะเบียนรับรอง
บุตรเท่านั้น ยกเว้นบุตรบุญธรรมภายในกาหนดเวลา 90 วัน นับจากวันคลอดบุตร
ปี 2564 มีสมาชิกยื่นความจานงขอรับสวัสดิการ จานวน 8 ราย จานวนเงิน 4,000 บาท
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6. รายงานการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิก - อุปสมบท
สหกรณ์จะจ่ายเงินเพื่อร่วมอนุโมทนากับสมาชิกทีอ่ ปุ สมบท เป็นจานวนเงิน 1,000 บาท ภายในกาหนดเวลา 60 วัน
นับจากวันอุปสมบท
ปี 2564 ไม่มสี มาชิกยื่นความจานงขอรับสวัสดิการสมาชิก - อุปสมบท

ด้ำนสำธำรณประโยชน์
1. รายงานการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ - เพื่อส่งเสริมการศึกษาบุ ตรสมาชิก
ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด ว่าด้วย การใช้ทนุ สาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมการศึกษา
บุตรสมาชิก พ.ศ. 2563 ได้กาหนดไว้ดังนี้
คุณสมบั ตขิ องผู้มีสทิ ธิรับทุนการศึกษาบุ ตร
(1) สมาชิกครอบครัวใดทีไ่ ด้รับทุนของบริษทั ไทยแอโรว์ จากัด เมือ่ ปี 2564 ไม่มสี ทิ ธิ์ได้รับทุนสหกรณ์
(2) ผูท้ มี่ สี ทิ ธิยื่นขอทุนการศึกษาบุตรต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น
(3) บิดาและมารดาต่างเป็นสมาชิกและมีบตุ รหลายคน สามารถขอรับทุนได้ครอบครัวละ 1 ทุนเท่านั้น และต้องไม่เคยได้รับ
ทุนใน 1 ปีทผี่ า่ นมา
(4) เป็นบุตรซึง่ เกิดจากสามีหรือภรรยาทีช่ อบด้วยกฎหมายของสมาชิก แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
(5) บุตรของสมาชิกทีเ่ รียนชัน้ สุดท้ายของแต่ละระดับชัน้ ต้องมีใบแสดงผลการเรียนชัน้ สุดท้ายและต้องมีหลักฐานการเรียน
ต่อในระดับชัน้ ถัดไป (เช่น การเข้าเรียนชัน้ ประถมหนึ่ง, การเข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น, การเข้าเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย, การเข้าเรียนชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), การเข้าเรียนชัน้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ( ปวส.)
และการเข้าเรียนชัน้ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า)
(6) บุตรของสมาชิกทีข่ อรับทุน ต้องสอบไล่ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึน้ ไปหรือเกรด 2.0 ทุกระดับชัน้
(7) บุตรทีไ่ ม่ต้องนาผลการเรียนมาแสดง เช่น เด็กพิเศษ จาก โรงเรียนปัญญานุกุล, โรงเรียนประชาสงเคราะห์ และสถาบัน
การศึกษาอืน่ ๆ สามารถขอรับทุนปีนั้นได้โดยไม่ต้องใช้เกณฑ์ในการตัดสินทัง้ นี้ต้องแสดงเอกสารรับรองจากสถานศึกษา
กาลังศึกษาอยู่
(8) การตัดสินของคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาถือว่า “เป็นทีส่ นิ้ สุด”
สมาชิกทีเ่ ข้าหลักเกณฑ์จะใช้วธิ ีจบั ฉลากให้ได้รับทุนตามจานวนการส่งในแต่ละระดับชัน้ ทุนการศึกษาทัง้ หมดใช้หลักเกณฑ์
ดังนี้
จานวนผูข้ อทุน (แต่ละลาดับชัน้ การศึกษา) X จานวนทุนทีแ่ จกปีนี้
ยอดรวมจานวนทุนทีส่ ง่ ทัง้ หมด
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คณะกรรมการดาเนินการขอรายงานการแจกทุนประจาปี 2564 ดังนี้
1) จานวนใบสมัครทีส่ มาชิกขอรับ จานวน 243 ใบ
2) เปิดรับสมัครขอรับทุนฯ ระหว่าง วันที่ 1 - 30 กรกฎาคม 2564
สมาชิกส่งใบสมัครขอรับทุนฯ จานวน 182 ใบ (คิดเป็น 74.90%)
3) ประกาศรายชือ่ ผูไ้ ด้รับทุนฯ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 กาหนดวันรับทุนฯ วันที่ 1 กันยายน 2564
4) สมาชิกทีถ่ กู ตัดสิทธิ์เนื่องจากผิดเงื่อนไข
ก. เคยได้รับทุนสหกรณ์ปี 2563
ข. เคยได้รับทุนจากบริษทั ไทยแอโรว์ จากัด (โรงงานพิษณุโลก) ในปี 2564
ค. เกรดต่ากว่าเกณฑ์ 2.0 (50 คะแนน)

จานวน

19

คน

จานวน
จานวน

8
2

คน
คน

รวม

29

คน

จานวนผู้ที่ได้รับทุน แยกทุนตามระดับการศึกษา ดังนี้
(1) ทุนระดับประถมศึกษา
(2) ทุนระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)

จานวน
จานวน

40
52

ทุนๆ ละ
ทุนๆ ละ

2,000 จานวน
2,000 จานวน

80,000 บาท
104,000 บาท

(3) ทุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ต้น(ปวช.)
(4) ทุนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง(ปวส.)
(5) ทุนระดับปริญญาตรี

จานวน
จานวน
จานวน

4
5
22

ทุนๆ ละ
ทุนๆ ละ
ทุนๆ ละ

2,000 จานวน
2,000 จานวน
2,000 จานวน

8,000 บาท
10,000 บาท
44,000 บาท

(5) ทุนการศึกษาสาหรับเด็กพิเศษ

จานวน

2

ทุนๆ ละ

2,000 จานวน

4,000 บาท

รวม

125

ทุน

รวม

250,000 บาท

2. รายงานการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ -เพื่อบริจาค
ลาดับ
1

วันที่

รายการ
บริจาคเงินสนับสนุนผ้าป่าเพื่อการศึกษาจ้างบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านใหม่คลอง
9 เม.ย. 64 เจริญ ต.หนองกุลา อ.บางระกา จ.พิษณุโลก วันที่ 14 เม.ย.2564

จานวนเงิน
1,000 บาท

2

บริจาคเงินสนับสนุนชุดป้องกันโควิด 2019 สาหรับข้าราชการตารวจทีป่ ฏิบตั ิหน้าที่ สถานี
15 พ.ค. 64 ตารวจภูธรแก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

3,000 บาท

3

บริจาคเงินสนับสนุนอุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคล (PPE) สาหรับบุคลากรทางการแพทย์
17 มิ.ย. 64 โรงพยาบาลบางกระทุม่ อ.บางกระทุม่ จ.พิษณุโลก

1,000 บาท

4

บริจาคเงินเพื่อจัดซือ้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ชว่ ยสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
17 มิ.ย. 64 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมูบ่ า้ น (อสม.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เขตดุสติ กทม.

1,000 บาท
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2. รายงานการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ -เพื่อบริจาค (ต่อ)
ลาดับ
5

วันที่

รายการ
บริจาคเงินร่วมกับ สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จากัด เพื่อร่วมเป็น
17 มิ.ย. 64 เจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษามหากุศล เพื่ออุปกรณ์การศึกษาให้แก่นักเรียนตา
บอดทุกภูมภิ าค ณ วัดสุทธาราม เขตคลองสาน กทม. ในวันเสาร์ที่ 7 ส.ค.64

จานวนเงิน
1,000 บาท

6

บริจาคเงินร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จากัด เพื่อสนับสนุนงบประมาณใน
30 ก.ค. 64 การจัดกิจกรรม "โครงการเพื่อน้อง โครงการ 7" โรงเรียนบ้านนาหลวง ต.สะเอียบ
อ.สอง จ.แพร่ ในวันที่ 21 ส.ค.64

1,000 บาท

7

บริจาคเงินร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร เพื่อเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน
30 ก.ค. 64 สามัคคี ประจาปี 2564 ณ วัดหนองแคน ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร ในวันศุกร์
ที่ 12 และวันเสาร์ที่ 13 พ.ย.64

1,000 บาท

8

บริจาคเงินร่วมกับ กรมทรัพยากรธรณี เพื่อร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลและร่วม
เป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดวรนายกรังสรรค์เจ
30 ก.ค. 64 ติยบรรตาราม ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันเสาร์ที่ 13
พ.ย.64

1,000 บาท

9

บริจาคเงินร่วมกับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อนุโมทนาถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 2564 เพื่อถวายพระสงฆ์ทจี่ าพรรษา ณ
18 ส.ค. 64 วัดนรนาถสุนทริการาม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กทม. ในวันพฤหัสบดีที่
4 พ.ย.64

2,000 บาท

10

บริจาคเงินร่วมกับ สหกรณ์จงั หวัดพิษณุโลก อนุโมทนาการถวายผ้ากฐิน
18 ส.ค. 64 พระราชทานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2564 เพื่อถวายพระสงฆ์ทจี่ าพรรษา ณ
วัดเจ็ดยอด ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ในวันเสาร์ที่ 6 พ.ย.64

2,000 บาท

11

บริจาคเงินร่วมกับ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ทาบุญทอดกฐินสหกรณ์
สามัคคี ปี 2564 เพื่อรวบรวมปัจจัยในการทานุบารุงและบูรณปฎิสงั ขรณ์
18 ส.ค. 64 ถาวรวัตถุของวัดสืบไป ณ วัดสวนป่าน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ใน
วันอาทิตย์ที่ 24 ต.ค.64

2,000 บาท

12

บริจาคเงินร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย สมทบทุน "ปันน้าใจ เพื่อน้อง" ครั้งที่
24 ธ.ค. 64 3 ให้โรงเรียนทีข่ าดแคลน ณ โรงเรียนบ้านหินตั้ง อ.เชียงคาน จ.เลย ในวันเสาร์ที่
8 ม.ค.64

1,000 บาท

รวมยอดเงินบริจาค (บาท)

12

17,000 บาท

รายงานการใช้เงินกองทุนเพื่ อช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้าประกั นเงินกู้
ตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการใช้เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้คาประกั
้
นเงินกู้ พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค์ของกองทุน เพื่อให้เป็นกองทุนสาหรับช่วยเหลือสมาชิกทีต่ อ้ งรับโอนภาระหนี้จากสัญญาเงินกู้ทสี่ มาชิกเป็นผู้คาประกั
้
น ซึง่ เป็น
การบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกผู้รบั โอนภาระหนี้เงินกู้ถึงกาหนดชาระ แต่สมาชิกผู้กู้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ครบถ้วนตามสัญญาเงินกู้
ซึง่ สหกรณ์ได้เร่งรัดติดตามหนี้ถึงทีส่ ุดแล้ว หรือคณะกรรมการมีมติอนุมตั ใิ ห้ชว่ ยเหลือ รวมถึงการใช้เงินกองทุนเป็นค่าใช้จา่ ยในการติดตาม
เร่งรัดหนี้สินแทนผู้รบั โอนภาระหนี้
ตามระเบียบฯ ข้อ7 (7.3) เป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกทีต่ กเป็นผู้คาประกั
้
นเงินกู้จากสหกรณ์และคดีความสิ้นสุดแล้ว ผู้กู้ไม่สามารถชาระหนี้ หรือ
คณะกรรมการมีมติอนุมตั ใิ ห้ชว่ ยเหลือ สหกรณ์จะทาการช่วยเหลือผู้คาประกั
้
นทีไ่ ด้รบั โอนหนี้จริงร้อยละ 50 แต่ไม่เกินรายละ 20,000 บาท
(สองหมืน่ บาทถ้วน) กรณีผู้คาประกั
้
นเหลือเพียงคนเดียว สหกรณ์จะช่วยเหลือไม่เกินสัญญาละ 40,000 บาท (สี่หมืน่ บาทถ้วน)
ผู้ ค้าประกัน (รั บ หนี้ ฐานะค้ าประกัน )
ลาดับที่

เลข
สมาชิก

ชือ่

นามสกุล

ผู้ กู้สามัญ(ออกงาน)
เลขสมาชิก

ชือ่

รายละเอียด
นามสกุล

เลขที่
สัญญา

จานวนเงินทีร่ ับ
โอนหนี้ฐานะค้า
ประกัน

ยอดหนี้
คงเหลือ

สรุปยอดเงินรับ
เงินกองทุนฯ

หมายเหตุ

1

5403 นางเรณู

อยู่มา

5364

นางสาวสุพนิ ดา จัยณะวงศ์ 1255/0759

42,741

21,241

20,000

อนุมัติตามมติที่ประชุม
ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 20
เม.ย. 2564

2

5231 นางสาวลัชธิตา สินทับ

4365

นางจิณห์จุฑา ทองเมือง 0734/0459

131,195

20,566

19,566

อนุมัติตามมติที่ประชุม
ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 15
มิ.ย. 2564

3

4404 นางนวลปราง

4365

นางจิณห์จุฑา ทองเมือง 0734/0459

131,195

20,542

20,000

อนุมัติตามมติที่ประชุม
ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 15
มิ.ย. 2564

คล้ายรุ่งเรือง

ยอดรวม(บาท)

59,566
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การกากับดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์
ตามกฏกระทรวง การดาเนินงานและการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564
ข้อ 14 กาหนดให้ สหกรณ์แจ้งให้ ที่ประชุมใหญ่ทราบ นอกจากเรื่องแจ้งให้ ที่ประชุมใหญ่ทราบเป็นปกติแล้ว ดังนี้
(1) ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จดั การ ผู้มีอานาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์
ได้รับจากสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยให้สหกรณ์แสดงรายละเอียดดังกล่าวเป็นรายบุคคลในรายงานประจาปี
ในรอบปีบัญชี 2564 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564) ที่ผ่านมา กรรมการดาเนินการ กรรมการ/ผู้จดั การ
ผู้มีอานาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ได้รับผลประโยชน์และค่าตอบแทนจากสหกรณ์ จานวน19 ราย
เป็นเงินทั้งสิ้น 747,900 บาท โดยมีรายละเอียด (หน้า 15)
(2) ข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดาเนินคดี การถูกร้องเรียน และถูกลงโทษของสหกรณ์
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแผนหรือแนวทางการป้องกันไม่ให้ ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ ถูกดาเนินคดี ถูกร้องเรียน
และถูกลงโทษในเรื่องดังกล่าวอีก
ในรอบปีบัญชี 2564 ที่ผ่านมาไม่มีการร้องเรียนจากสมาชิก

......................................................................................
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ผลประโยชน์ แ ละค่ าตอบแทนที่ ก รรมการ, กรรมการ/ผู้จั ดการ, ผู้มี อานาจในการจั ดการและที่ ปรึ ก ษาของสหกรณ์ ได้ รั บจากสหกรณ์ในรอบปีบัญ ชี 2564
(1) ค่ าตอบแทนที่เป็น ตัวเงิ น
ค่ าตอบแทนกรรมการ, ที่ ปรึ ก ษาและกรรมการ/ผู้จั ดการ (บาท)
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ ง

เงินเดือน/
ค่ างจ้ าง

โบนั ส

ค่ าเบี้ ยประชุม

ค่ าเบี้ ยเลี้ยง
ค่ าลงทะเบี ยน
พาหนะ/ที่พั ก

ค่ าตอบแทน

ค่ าล่วงเวลา

อื่ นๆ

รวม
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1 นายปรีชา

ทองยิ้ม

ประธานกรรมการ (ชุดที่ 28)

-

30,667

1,300

-

-

3,000

-

-

34,967

2 ว่าที่ ร.ต.สมชาย

คงกุล

เหรัญญิก (ชุดที่ 28)

-

30,667

1,100

4,200

-

2,000

-

-

37,967

3 นายพยุงศักดิ์

เขียวทั บ ทิ ม

กรรมการ (ชุดที่ 28)

-

30,667

700

-

-

-

-

-

31,367

4 นางปราณี

เรืองศิริ

กรรมการ (ชุดที่ 28)

-

30,667

500

-

-

-

-

-

31,167

5 นายสมหมาย

จาปีทอง

-

30,667

6,000

-

-

1,000

-

-

37,667

6 นายคมสัน ต์

คงคอน

-

30,667

5,700

25,600

-

23,000

-

-

84,967

7 นายรุ่ งโรจน์

งามสอาด

-

30,667

6,400

1,000

-

33,000

-

-

71,067

8

นายศุภชัย

ปิงวงษ์

-

30,666

4,800

-

-

1,000

-

-

36,466

9 นางนิ ษ ฐกานต์

พั ดเถื่อน

-

30,667

5,800

400

-

14,000

-

-

50,867

10 นายวิท ยา

นวลศรี

รองประธานกรรมการ(1) (ชุดที่ 28-29)

-

30,666

6,000

400

-

11,000

-

-

48,066

11 นางสาวเพ็ ญประภา คนเที่ยง

รองประธานกรรมการ(2) (ชุดที่ 29)

-

-

5,000

-

-

11,000

-

-

16,000

12 นายบุญเลิศ

สุวรรณเวช

กรรมการ/ผู้จดั การ (ชุดที่ 29)

-

-

5,300

800

-

49,500

-

-

55,600

13 นางสาวภัทรสุดา

แสงสวัสดิ์

-

30,666

6,000

-

-

8,000

-

-

44,666

14 นางวัลภา

ชลธิชาชลาลักษณ์ กรรมการ (ชุดที่ 29)

-

-

5,000

-

-

-

-

-

5,000

15 นายสมศักดิ์

อิ่มบุ ญ

กรรมการ (ชุดที่ 29)

-

-

5,000

-

-

-

-

-

5,000

16 นางสาวนุ ชนาตร

ไชยวุฒิ

กรรมการ (ชุดที่ 29)

-

30,666

6,000

-

-

-

-

-

36,666

17 นายเลียม

บุญเกิดกูล

กรรมการ (ชุดที่ 29)

-

30,666

6,000

-

-

11,000

-

-

47,666

18 นายสาโรจน์

ทับ ทิ ม

กรรมการ (ชุดที่ 29)

-

30,667

5,500

-

-

-

-

-

36,167

กรรมการ (ชุดที่ 29)

-

30,667

5,700

200

-

-

-

-

36,567

-

460,000

87,800

32,600

-

-

-

747,900

รองประธานกรรมการ(1) (ชุดที่ 28) และ
กรรมการ (ชุดที่ 29)
รองประธานกรรมการ(2) (ชุดที่ 28) และ
เหรัญญิก (ชุดที่ 29)
กรรมการ/ผู้จดั การ (ชุดที่ 28) และ
ประธานกรรมการ (ชุดที่ 29)
ประธานฝ่ายการศึกษา(ชุดที่ 28) และ
กรรมการ (ชุดที่ 29)
เลขานุ การ (ชุดที่ 28) และ
กรรมการ (ชุดที่ 29)

กรรมการ (ชุดที่ 28) และ
เลขานุ การ (ชุดที่ 29)

19 นางสาวบุญญานุ ช เพชรนิ ล
รวม

(2) ค่ าตอบแทนที่ไม่ เป็น ตัวเงิ น

(ไม่มี)

167,500

ด้ำนกำรศึกษำอบรม
1. โครงการส่งกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อบรมประจาปี 2564 เพื่อพัฒนาความรู้และสร้างเครือข่ายสหกรณ์
วันที่เข้า
อบรม

หั วข้ออบรม/ประชุม

วัตถุประสงค์

ผู้จัดโครงการ

สถานที่อบรม

ผู้เข้าร่วมอบรม

25 มี.ค. 64 การประชุมทางไกลผ่าน
จอภาพ (Video
Conference) แนวทาง
ปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงการ
ดาเนินงานและการกากับ
ดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.
2564

เพื่อให้บคุ ลากรของ สหกรณ์จงั หวัด
สหกรณ์ เจ้าหน้าที่
พิษณุโลก
ส่งเสริมสหกรณ์มี
ความเข้าใจและ
สามารถปฏิบตั ิได้ตาม
กฎกระทรวง

ณ ห้องประชุม
สานักงาน
สหกรณ์จงั หวัด
พิษณุโลก ชัน้ 3

1.นายรุ่งโรจน์ งามสอาด
2.นายบุญเลิศ สุวรรณเวช

6 ส.ค. 64 โครการเพิ่มศักยภาพการ
บริหารจัดการสหกรณ์
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน

เพื่อให้มคี วามรู้ความ สหกรณ์จงั หวัด
เข้าใจเกี่ยวกับ
พิษณุโลก
กฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการฟอก
เงินฯ

ห้องประชุม
สหกรณ์ออม
ทรัพย์ฯ (อบรม
ผ่านระบบ
Zoom
Meeting)

นายบุญเลิศ สุวรรณเวช

13 - 16 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
ก.ย. 64 "การเงิน การบัญชี และการ
บริหารสาหรับกรรมการ
สหกรณ์"

เพื่อให้ผบู้ ริหาร
สหกรณ์จงั หวัด
สหกรณ์มคี วามรู้ความ พิษณุโลก
เข้าใจในด้านการเงิน
การบัญชีและการ
บริหารจัดการสหกรณ์

ห้องประชุม
สหกรณ์ออม
ทรัพย์ฯ (อบรม
ผ่านระบบ
Zoom
Meeting)

2 - 3 ธ.ค. โครงการประชุมเชิง
64
ปฏิบตั ิการ "การรายงาน
ข้อมูลทางการเงินผ่านระบบ
MIS"

เพื่อสร้างความรู้ความ กรมส่งเสริม
เข้าใจในการรายงาน สหกรณ์
ข้อมูลทางการเงินผ่าน
ระบบ MIS ให้กับ
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
ออมทรัพย์ฯ

ห้องประชุม
สหกรณ์ออม
ทรัพย์ฯ (อบรม
ผ่านระบบ
Zoom
Meeting)
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นายรุ่งโรจน์ งามสอาด

น.ส.ณัฏฐ์วรัตน์ กงเกวียน

1.โครงการส่งกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อบรมประจาปี 2564 เพื่อพัฒนาความรู้และสร้างเครือข่ายสหกรณ์ (ต่อ)
วันที่เข้า
หั วข้ออบรม/ประชุม
อบรม
13 - 14 โครงการประชุมเชิง
ธ.ค. 64 ปฏิบตั ิการ "การ
รายงานข้อมูลทาง
การเงินผ่านระบบ
MIS"

วัตถุประสงค์

ผู้จัดโครงการ

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน กรมส่งเสริม
การรายงานข้อมูลทางการเงิน สหกรณ์
ผ่านระบบ MIS ให้กับ
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

สถานที่อบรม

ผู้เข้าร่วมอบรม

ห้องประชุม สหกรณ์
ออมทรัพย์ฯ (อบรม
ผ่านระบบ Zoom
Meeting)

น.ส.สาริศา อิ่มหนา

2. โครงการอบรมสัมมนากรรมการ, เจ้าหน้าที่สหกรณ์และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจาปี 2564
วันที่เข้า
หั วข้ออบรม/ประชุม
อบรม

วัตถุประสงค์

ผู้จัดโครงการ สถานที่อบรมสัมมนา ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา

30 ก.ค. อบรมหลักสูตรผู้
64 ถึง 1 ตรวจสอบกิจการ
ส.ค.64 สหกรณ์

เพื่อให้ผทู้ ผี่ า่ นการอบรม
สามารถปฏิบตั ิงานการ
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม ตาม
หลักการและจริยธรรมในการ
ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครู
พิษณุโลก
จากัด

20 พ.ย. 64 กฎกระทรวงเกี่ยวกับ
สหกรณ์ และระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์
ไทยแอโรว์พิษณุโลก
จากัด

เพื่อให้บคุ ลากรของสหกรณ์
และเจ้าหน้าที่ มีความเข้าใจ
และสามารถปฏิบตั ิได้ตาม
กฎกระทรวง

คณะกรรมการ โรงแรมท็อปแลนด์
ฝ่ายการศึกษา พิษณุโลก

17

ณ ห้องประชุมราช
พฤกษ์ สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูพิษณุโลก
จากัด

1. น.ส.ณิชาภา
น้อยนาใส
2. ว่าที่ ร.ต.สมชาย
คงกุล
3. นายจงรักษ์
สุพลจิตร์
4. นางวัลภา
ชลธิชาชลาลักษณ์
5. นายสมศักดิ์
อุ่นบุญ
คณะกรรมการ,
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์และผู้
ตรวจสอบกิจการ

ด้ำนระเบียบและกฎหมำยสหกรณ์
งานพัฒนาข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ต่างๆ ของสหกรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและแก้ปญ
ั หาให้กับ
สมาชิกสหกรณ์ฯ
ระเบี ยบที่เกี่ยวข้องกับการบริห าร
 กาหนดระเบี ยบขึ้นถือใช้ใหม่ จานวน 3 ระเบี ยบ
1. ว่าด้วย การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
2. ว่าด้วย การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อเรียกร้องของสมาชิก พ.ศ. 2564
3. ว่าด้วย มาตรการในการแก้ไขปัญหาและการเยียวยาหรือชดเชยแก่สมาชิก พ.ศ. 2564
 แก้ไขเพิ่มเติมระเบี ยบ จานวน 6 ระเบี ยบ
1. ว่าด้วย หุน้ พ.ศ. 2564
2. ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้ พ.ศ. 2564
3. ว่าด้วย การรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2564
4. ว่าด้วย การใช้ทนุ สวัสดิการสมาชิกเพื่อรับขวัญทายาท พ.ศ. 2564
5. ว่าด้วย ค่าเบีย้ ประชุม ค่าเบีย้ เลีย้ ง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา พ.ศ. 2564
6. ว่าด้วย การเก็บรักษา ยืมและการทาลายเอกสารสหกรณ์ พ.ศ. 2564
โครงการ"ประกันคุม้ ครองสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกันสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์ " ภาคสมัครใจ
วัตถุประสงค์ : เพื่อปกป้องครอบครัวของผูก้ ู้ และผูค้ ้าประกัน จากภาระหนี้สนิ หากผูก้ ู้เสียชีวติ หรือ
ทุพพลภาพและเป็นหลักประกันสินเชือ่ ให้กับสหกรณ์ฯ ประกันคุ้มครองชีวติ ของผูก้ ู้ ผลประโยชน์หลัก
จ่ายยอดหนี้คงค้างให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ ในกรณีผกู้ ู้เสียชีวติ หรือทุพพลภาพ การประกันสินเชือ่ เงินกู้สามัญ
ชาระเบีย้ ประกันครั้งเดียวตลอดอายุสญั ญา (120 งวด) สมาชิกสามารถซือ้ ได้จนถึงอายุ 56 ปี (เกษียณอายุ)
เป็นสัญญาทีส่ ามารถซือ้ เพิ่มได้เมือ่ มีการกู้เงินเพิ่ม เพื่อประกันสินเชือ่ ให้กับสหกรณ์ฯ โครงการเริ่มวันที่
14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ตามประกาศเลขที่ 25/2560–09 สมาชิกเริ่มทาประกันตามโครงการ ภาคสมัครใจ
ในเดือน ตุลาคม คณะกรรมการดาเนินการขอรายงานให้สมาชิกทราบ ตามกรมธรรม์เลขที่ TGCL509970 ดังนี้
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โครงการ"ประกันคุม้ ครองสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกันสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์ " ภาคสมัครใจ
เดือน

สมาชิกกู้
สามัญ (คน)

อนุมตั ิกู้ (บาท)

สมัคร
ใจทา
(คน)

สินเชือ่ ได้รับความ
คุ้มครอง (บาท)

ไม่สมัคร จานวนสินเชือ่ ทีผ่ คู้ ้าประกัน
ใจทา (คน) ยินยอมชาระหนี้แทนหรือ
ดาเนินคดีกรณีผกู้ ู้เสียชีวติ หรือ
ทุพพลภาพ

มกราคม

26

14,424,500.00

1

550,000.00

25

13,874,500.00

กุมภาพันธ์

160

119,324,711.00

2

1,883,711.00

158

117,441,000.00

มีนาคม

142

105,605,000.00

1

150,000.00

141

105,455,000.00

เมษายน
พฤษภาคม

155
94

113,025,000.00
69,709,599.00

0
3

2,427,899.00

155
91

113,025,000.00
67,281,700.00

มิถนุ ายน
กรกฎาคม
สิงหาคม

104
56
67

71,684,000.00
40,589,428.00
50,346,000.00

0
1
0

793,426.00
-

104
55
67

71,684,000.00
39,796,002.00
50,346,000.00

กันยายน
ตุลาคม

104
57

72,075,000.00
38,434,000.00

0
0

-

104
57

72,075,000.00
38,434,000.00

90
53

65,394,000.00
35,067,000.00

0
0

-

90
53

65,394,000.00
35,067,000.00

1,108

795,678,238.00

8

1,100

789,873,202.00

พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม

5,805,036.00

สหกรณ์ได้รับความคุ้มครองสินเชือ่ ทัง้ สิน้
สินเชือ่ ทีผ่ คู้ ้าประกันยินยอมไม่ต้องทาประกันคุ้มครอง

5,805,036.00 บาท
789,873,202.00 บาท

0.73
99.27

%
%

เงินกู้สามัญที่ได้อนุมัตใิ นปี 2564 จานวนทั้งสิน้

795,678,238.00 บาท

100.00

%
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แนวโน้มการทาประกันเพื่อคุม้ ครองสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ค้าประกัน
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด "ภาคสมัครใจ"
พ.ศ.

จานวน จานวนสินเชือ่ ทีไ่ ด้รับ
สมาชิกที่
ความคุ้มครอง
ทาประกัน
(คน)

อนุมตั ิสนิ เชือ่ ทัง้ สิน้

จานวนสินเชือ่ ทีผ่ คู้ ้าประกัน
ยินยอมชาระหนี้แทนหรือ
ดาเนินคดีกรณีผกู้ ู้เสียชีวติ
หรือทุพพลภาพ

% สินเชือ่ ได้รับ
ความคุ้มครอง

2560

217

187,237,446.00

202,912,636.00

865,361,270.00

2.66%

2561

37

25,479,000.00

933,624,620.00

959,103,620.00

2.66%

2562

16

8,683,000.00

1,390,871,665.00

1,382,188,665.00

0.62%

2563

14

11,598,000.00

1,108,839,649.00

1,097,241,649.00

1.05%

2564

8

5,805,036.00

795,678,238.00

789,873,202.00

0.73%

คณะกรรมการดาเนินการได้มกี ารพิจารณาผลกระทบแนวโน้มการทาประกันคุ้มครองสินเชือ่ ให้กับสมาชิกผูค้ ้าประกัน
ภาคสมัครใจซึง่ มีแนวโน้มลดลงอย่างมาก ซึง่ อาจจะกระทบกับผูค้ ้าประกันเงินกู้ เนื่องจากความรับผิดในการชาระหนี้เงินกู้
ของลูกหนี้ทเี่ สียชีวติ ย่อมเป็นกองมรดกของลูกหนี้เจ้ามรดก ตกทอดทายาทของลูกหนี้ อาจเสีย่ งต่อผูค้ ้าประกัน กรณีที่
ทายาทผูก้ ู้ไม่รับผิดชอบเกินกว่าทรัพย์มรดก ประกอบกับอายุความในการดาเนินคดีเพียงแค่ 1 ปี การตรวจสอบทรัพย์สนิ มรดก
ลูกหนี้เสียชีวติ อาจจะใช้เวลาเกินกว่า 1 ปี ทายาท มีสทิ ธิในการปฏิเสธการไม่รับรู้ภาระหนี้ได้
โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนีส้ มาชิกเงินกู้ของสหกรณ์
อาศัยอานาจตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด ว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้สมาชิก
เงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด พ.ศ. 2562
วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
(1) เพื่อผ่อนคลายภาระหนักในการชาระหนี้ของลูกหนี้
(2) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและไม่ให้สมาชิกขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 40(5) ค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่วา่ ต้นเงิน
หรือดอกเบีย้ ติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
(3) เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้ และเป็นการพัฒนาคุณภาพลูกหนี้ของสหกรณ์
สมาชิกที่เข้าและออกจากโครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2564
รายการ

จานวน(คน)

จานวนสมาชิกทีเ่ ข้าโครงการ

18

จานวนสมาชิกทีอ่ อกจากโครงการ

14

คงเหลือสมาชิกทีย่ งั อยู่ในโครงการ

4
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โครงการพักชาระหนีเ้ งินต้นสามัญและงดส่งค่าหุ้ นรายเดือน
ตามประกาศเลขที่ 006/2564 เรื่องขยายเวลามาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ทไี่ ด้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 29/2564 ในการประชุม
ประจาเดือน ครั้งที่ 2/2564 เมือ่ วันที่ 16 มีนาคม 2564 ได้กาหนดให้ขยายเวลามาตรการช่วยเหลือสมาชิกทีไ่ ด้รับผล
กระทบดังกล่าว สหกรณ์ฯ ซึง่ เป็นสถาบันการเงินทีส่ มาชิกร่วมกันสร้างขึน้ มา จึงถือเป็นภาระหน้าทีท่ จี่ ะช่วยให้สมาชิก
ทัง้ หมดก้าวผ่านพ้นวิกฤตการณ์ดังกล่าวให้ไปได้ด้วยดี คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ จึงมีความเห็นตรงกันว่า
ควรมีการขยายเวลามาตรการแบ่งเบาภาระสมาชิกด้วยโครงการดังกล่าว
สรุปจานวนสมาชิกเข้าโครงการพักชาระหนีเ้ งินต้นสามัญและงดส่งค่าหุ้ นรายเดือน
เริ่มโครงการ วันที่ 1 มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2564 (ระยะเวลา 11 เดือน)
เดือน

พักชาระเงินต้นสามัญ
(บาท)
(คน)

งดส่งค่าหุ้ นรายเดือน
(บาท)
(คน)

มกราคม
กุมภาพันธ์

2,788,500
328,700

394
46

23,600
3,800

27
5

มีนาคม
เมษายน

133,300
133,100

19
18

1,400
1,000

2
1

พฤษภาคม
มิถนุ ายน

200,000
6,100

28
2

700
-

1

กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

3,659,300
281,700
75,800

506
43
11

21,200
6,200
-

53,400
-

7

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ยอดรวม

7,659,900

-

-

1,074

57,900

21

26
6
68

ด้านการเร่งรั ดหนี้
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 29/2564 ประชุมประจาเดือน ครัง้ ที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 มีมติให้ดาเนินการ
ฟ้องร้องดาเนินคดี โดยว่าจ้างสานักงานกฎหมายภคพลทนายความ เลขที่ 49/322 หมู่ 2 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทร 02-908-9055 , 089-0417138 ดาเนินการทาหนังสือทวงถาม ให้ลูกหนี้และผู้ ค้าประกันชาระหนี้
ทั้งหมด 47 ราย มีค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ลูกหนี้และผู้ค้าประกัน จานวน 47 ราย รายละ 500 บาท รวมเป็นเงินจานวน 23,500 บาท

2. ค่านาส่งเอกสารจานวน 47 ฉบับ เป็นเงินจานวน 893 บาท รวมทั้งหมด 24,393 บาท
 ลูกหนี้อยู่ ระหว่ างส่งหนังสือทวงถาม
ลาดั บ เลขสมาชิ ก เลขที่สัญ ญา

มู ล หนี้ ฐานะผู้ กู้ สถานะ
(บาท)
ออกงาน

มู ล หนี้ ฐานะผู้ ค้ า
ประกั น (บาท)

ความคื บ หน้า

1930

37,687

อยู่ระหว่ างส่งหนังสือทวงถาม

2749

37,686

อยู่ระหว่ างส่งหนังสือทวงถาม

0902

130,121

อยู่ระหว่ างส่งหนังสือทวงถาม

5658

130,121

อยู่ระหว่ างส่งหนังสือทวงถาม

3314

87,080

อยู่ระหว่ างส่งหนังสือทวงถาม

4967
4166

87,080
74,286

อยู่ระหว่ างส่งหนังสือทวงถาม

5131

74,285

อยู่ระหว่ างส่งหนังสือทวงถาม

4333

62,798

อยู่ระหว่ างส่งหนังสือทวงถาม

4392

63,004

อยู่ระหว่ างส่งหนังสือทวงถาม

4530
4419

38,508
146,631

อยู่ระหว่ างส่งหนังสือทวงถาม

4933

146,631

อยู่ระหว่ างส่งหนังสือทวงถาม

4754

63,125

อยู่ระหว่ างส่งหนังสือทวงถาม

4473

75,347

อยู่ระหว่ างส่งหนังสือทวงถาม

5383

75,346

อยู่ระหว่ างส่งหนังสือทวงถาม

4169

68,283

อยู่ระหว่ างส่งหนังสือทวงถาม

5075

68,285

อยู่ระหว่ างส่งหนังสือทวงถาม

4933

113,296

อยู่ระหว่ างส่งหนังสือทวงถาม

5452

113,295

อยู่ระหว่ างส่งหนังสือทวงถาม

4799

90,419

อยู่ระหว่ างส่งหนังสือทวงถาม

3977

*ยังไม่ได้โอนหนี้หกั ผู้ค้า

อยู่ระหว่ างส่งหนังสือทวงถาม

5130

*ยังไม่ได้โอนหนี้หกั ผู้ค้า

อยู่ระหว่ างส่งหนังสือทวงถาม

5079

83,512

อยู่ระหว่ างส่งหนังสือทวงถาม

5579

อยู่ระหว่ างส่งหนังสือทวงถาม

5610

83,512
56,890

P

5788

15,046

อยู่ระหว่ างส่งหนังสือทวงถาม

83,751

P

5417

83,751

อยู่ระหว่ างส่งหนังสือทวงถาม

43,526

P

4967

43,526

อยู่ระหว่ างส่งหนังสือทวงถาม

1

2057

577/453

75,373

P

2

2712

0201/0363

260,242

P

3

3900

0411/0462

174,160

P

4

4265

0658/0460

148,571

P

5

4335

0068/0262

125,802

P

6

4541

0588/0461

38,508

P

7

4565

0047/0260

293,262

P

8

4830

0682/0563

63,125

P

9

4900

2145/1160

150,693

P

10

4961

1864/1162

136,568

P

11

4978

0864/0561

226,591

P

12

5027

0577/0461

90,419

P

13

5079

0367/0464

611,515

P

14

5114

1483/1061

167,024

P

15

5166

1762/1060

56,890

P

16

5172

0584/0463

15,046

17

5281

1711/1062

18

5466

0782/0563

ยอดรวม(บาท)

เลขสมาชิ ก

2,319,456

2,074,178

มติที่ประชุ ม : รับทราบ
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อยู่ระหว่ างส่งหนังสือทวงถาม

อยู่ระหว่ างส่งหนังสือทวงถาม

อยู่ระหว่ างส่งหนังสือทวงถาม

วาระที่ 3.3 เรื่องรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจาปี 2564
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
เสนอ

ทีป่ ระชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด
ตามทีท่ ปี่ ระชุมใหญ่สามัญประจาปีสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด เมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติ

เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็นผูต้ รวจสอบกิจการประจาปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นั้นข้าพเจ้าได้ทาการตรวจสอบและรายงานผล
การตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาเนินการเป็นประจาทุกเดือนแล้ว ในโอกาสนี้ขอเสนอผลการตรวจสอบประจาปีโดยสรุปดังต่อไปนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.2 เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานอืน่ ๆ ของสหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ทัง้ ปวงของสหกรณ์
เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ทเี่ ป็นอยู่จริง
2.2 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อประเมินผลและให้ขอ้ แนะนากรรมการ
ดาเนินการ และทางปฏิบตั ิในกิจการนั้นๆ
2.3 ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน
2.4 ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานตามแผนงาน และการใช้จา่ ยเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีของสหกรณ์
2.5 ติดตามผลการดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินการ เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง แผนงาน ข้อบังคับ ระเบียบ
มติ ตลอดจนคาสัง่ ต่างๆ ของสหกรณ์
2.6 ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์ เพื่อให้เกิดผลดีแก่การดาเนินการ
ของสหกรณ์
3. การตรวจสอบงานบั ญชีของสหกรณ์
3.1 เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี
เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีครบถ้วนสมบูรณ์
3.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณ์
การบันทึกบัญชีของสหกรณ์เรียบร้อยถูกต้องเป็นปัจจุบนั
3.3 การจัดทาบัญชียอ่ ยและทะเบียนต่างๆ
การจัดทาบัญชียอ่ ยและทะเบียนต่างๆ ถูกต้องตรงตามบัญชีคุมยอด
3.4 การเสนอรายงานทางบัญชีต่อคณะกรรมการ
การเสนอรายงานทางบัญชีต่อคณะกรรมการเป็นประจาทุกเดือน
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4. การควบคุมการเงิน
ในระหว่างเดือนคณะกรรมการ / ผูร้ ับผิดชอบ สามารถดาเนินการปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ
การเก็บรักษาเงินสดไม่ให้เกิน 300,000 บาทต่อวัน
5. การบริห ารงานของสหกรณ์
การบริหารงานของสหกรณ์มปี ระสิทธิภาพตามสมควร และปฏิบตั ิงานสอดคล้องเป็นไปตามนโยบายทีว่ างไว้
6. ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานโดยทัว่ ไปของสหกรณ์
การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทกี่ าหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ และมติของทีป่ ระชุม
7. การให้ ข้อสังเกตและคาแนะนา
Feb-64  ให้คณะกรรมการดาเนินงาน ทาการทบทวนระเบียบของสหกรณ์ฯ ทีย่ งั ขัดต่อการดาเนินงานของสหกรณ์
การแก้ไข คณะกรรมการดาเนินการ มีการทบทวนระเบียบของสหกรณ์ทยี่ งั ขัดต่อการดาเนินงานเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
 ให้คณะกรรมการดาเนินงาน ทาการทบทวนนโยบายของปี 2563 ยังคงสามารถนามาใช้ในการบริหารงาน
ในปี 2564 ได้หรือไม่ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมาย ต่อการดาเนินงานของสหกรณ์
การแก้ไข คณะกรรมการดาเนินการ มีการทบทวนนโยบายของปี 2563 เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้วและนามาใช้ใน
การบริหารงานของปี 2564 ได้
 กรณีทมี่ กี ารจัดสรรเงินให้กู้ ในโครงการต่างๆ ให้ทาการพิจารณา เรื่องการจัดชัน้ ลูกหนี้ และประวัติ
การชาระหนี้ด้วย
การแก้ไข คณะกรรมการดาเนินการ ได้พิจารณาเรื่องการจัดชัน้ ลูกหนี้แต่ยงั ไม่ได้ปฏิบตั ิและได้พิจารณา
ประวัติการชาระหนี้ของสมาชิกทีข่ อกู้
 การใช้ Program ระบบการเงิน และบัญชี ของสหกรณ์ควรทีจ่ ะมีการ Up date ทุกๆ 2 เดือน เพื่อสะดวก
ต่อการใช้งานของสหกรณ์
การแก้ไข กรรมการและเจ้าหน้าทีท่ รี่ ับผิดชอบมีการ Up date ข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลตามระบบงานสหกรณ์
Mar-64  การนาเงินสดฝากธนาคาร (ทีเ่ กิน 300,000 บาท ในแต่ละวัน ) ให้ทางสหกรณ์ เพิ่มความระมัดระวัง
และหาวิธีการป้องกัน ในการนาเงินสดไปฝากธนาคาร เพราะบางรายการในการนาเงินสดไปฝากนั้น
สมุดเงินฝากธนาคารแสดงสถานะ ว่าเป็น TRF (การฝากเงินโดยวิธีโอนผ่านมือถือ)
การแก้ไข เนื่องจากเหรัญญิกได้ทาการฝากเงินโดยวิธีโอนผ่านมือถือเข้าบัญชีสหกรณ์ ในวันที่ 4 มีนาคม 2564
จานวนเงิน 70,000 บาท เนื่องจากสถานการณ์โควิดทางธนาคารปิดทาการเวลา 17.00 น. และตู้รับฝากเงินสด
ของธนาคารมีปญ
ั หา ไม่สามารถนาฝากได้ จึงทาการฝากเงินโดยวิธีดังกล่าว
 การเซ็นอนุมตั ิเงินกู้สามัญของคณะกรรมการ มีการเซ็นชือ่ ผิดช่อง ผิดตาแหน่ง และเซ็นเอกสารไม่ครบ
ให้เพิ่มความละเอียดในการตรวจสอบของเอกสารสัญญาต่างๆ และการเซ็นอนุมตั ิ
การแก้ไข กรรมการฝ่ายเงินกู้ได้ดาเนินการแก้ไขให้ถกู ต้องและเซ็นชือ่ กากับและเซ็นเอกสารเงินกู้ครบตามสัญญาเงินกู้
เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
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 ให้ทางคณะกรรมการสหกรณ์ควบคุมค่าใช้จา่ ยโปรแกรมต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการแก้ไขระเบียบต่างๆ ด้วย
การแก้ไข คณะกรรมการดาเนินการได้พจิ ารณาก่อนทีจ่ ะดาเนินการทาโปรแกรมต่างๆ ของสหกรณ์
 การทาสัญญาในการทาโปรแกรมต่างๆ ให้ครอบคลุมกับโปรแกรมเชือ่ มโยงทุกระบบ ทีม่ ผี ลกระทบต่อ
สัญญาเงินกู้ทกุ สัญญา ทัง้ นี้เพื่อไม่ให้มกี ารเพิ่มค่าใช้จา่ ยในครัง้ ต่อไป
การแก้ไข คณะกรรมการดาเนินการได้พจิ ารณาการทาสัญญาในการทาโปรแกรมต่างๆ ให้เชือ่ มโยงทุกระบบ
งานสหกรณ์
 การเพิ่มเพดานเงินกู้พเิ ศษ ให้ทางสหกรณ์คานึงถึงความสามารถในการชาระหนี้คนื ของสมาชิกด้วย
การแก้ไข คณะกรรมการดาเนินการได้พจิ ารณาการให้เงินกู้ โดยพิจารณาถึงการชาระหนี้คนื และเงินคงเหลือในการ
ใช้จา่ ยประจาเดือน ตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้
Apr-64  ติดตามผลการดาเนิการ
May-64  กรณีทสี่ มาชิกเข้าโครงการพักชาระหนี้แล้ว ได้ผิดนัดชาระหนี้ คณะกรรมการ มีการดาเนินการอย่างไร
มีวิธีการแก้ไขและการป้องกันอย่างไร ไม่ให้สหกรณ์ได้รบั ความเสียหาย
การแก้ไข คณะกรรมการดาเนินการได้ปฏิบตั ติ ามประกาศของโครงการพักชาระหนี้และระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้
 กรณีทสี่ มาชิกเข้าโครงการพักชาระหนี้ และจะทาการกู้เงินกับทางสหกรณ์ตอ่ แต่ไม่มคี นค้าประกัน
จะมีวิธีการแก้ไขและการป้องกันอย่างไร ทีจ่ ะไม่ให้ทางสหกรณ์เกิดความเสียหาย และผิดระเบียบ
และข้อบังคับของสหกรณ์
การแก้ไข คณะกรรมการดาเนินการได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้
กรณีสมาชิกจะขอกู้เงินกับสหกรณ์ตอ้ งมีบคุ คลค้าประกัน ถ้าไม่มคี นค้าประกันก็ไม่สามารถยื่นกู้ได้
Jun-64  ขอให้คณะกรรมการดาเนินงาน ทาการทบทวน พิจารณา และดาเนินการตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์
ไทยแอโรว์พษิ ณุโลก จากัด ข้อที่ 89 การมอบหมายงานในหน้าทีผ่ ู้จดั การให้กรรมการดาเนินการ
ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มกี ารจัดจ้างและแต่งตั้งผู้จดั การหรือสหกรณ์ยังไม่อยู่ในฐานะทีจ่ ะจัดจ้างเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
ในตาแหน่งอื่นด้วยได้ ให้คณะกรรมการดาเนินการมอบหมายงานในหน้าทีผ่ ู้จดั การให้กรรมการดาเนินการ
คนใดคนหนึ่งตามทีเ่ ห็นสมควรแต่ตอ้ งไม่เกิน 5 ปี
การแก้ไข คณะกรรมการได้ทาข้อมูลเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการจัดจ้างบุคคลภายนอก กับ การแต่งตั้ง
จากเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ทดี่ ารงตาแหน่ง รองผู้จดั การ และกรรมการได้มมี ติให้แต่งตั้งจากบุคคลภายในองค์กร
ให้ทาหน้าที่ ผู้จดั การสหกรณ์ ทัง้ นี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบกิจการ, ข้อบังคับข้อ 89 และ
หนังสือของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ ๑๑๑๕/๑๑ ฉบับลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ เรือ่ ง การรับจดทะเบียน
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการมอบหมายงานในหน้าทีผ่ ู้จดั การ
Jul-64  การบริหารงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายฯ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และการบริการทีร่ วดเร็ว ต่อสมาชิก
ตามทีค่ ณะกรรมการดาเนินการฯ ได้วางแผนการดาเนินงานไว้ในทีป่ ระชุมใหญ่ นั้น
ขอให้คณะกรรมการแต่ละฝ่าย ดาเนินการตามแผนงาน ทีไ่ ด้วางไว้ โดยการนาหัวข้อโครงการและแผนงาน
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มานาเสนอในวาระการประชุมของแต่ละเดือน และสามารถดาเนินการต่อไปได้ โดยทีไ่ ม่ขดั ต่อข้อบังคับ
และระเบียบของสหกรณ์ฯ และสรุปผลการดาเนินการ หรือนาปัญหาทีพ่ บ และวิธีการแก้ไข มารายงานในทีป่ ระชุม
ในวาระถัดไป หากมีขอ้ สงสัยหรือข้อซักถาม ให้ทาการสอบถามหรือประชุม กันมาก่อน
เพื่อใช้เวลาต่อการประชุมทีร่ วดเร็ว และเพื่อการบริการทีร่ วดเร็วต่อสมาชิก ได้ดียิ่งขึน้
การแก้ไข คณะกรรมการดาเนินการแต่ละฝ่ายได้ดาเนินงานตามแผนงานทีไ่ ด้วางไว้โดยทีไ่ ม่ขดั ต่อข้อบังคับ
และระเบียบของสหกรณ์
Aug-64  ในกรณีทที่ างสหกรณ์ฯ ได้ดาเนินการให้กู้แก่สมาชิกในโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ขอให้คณะกรรมการดาเนินการคานึงถึงการหักชาระคืน กับทางสหกรณ์ เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสีย
และเกิดหนี้สงสัยจะสูญ
การแก้ไข คณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณาเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ โดยคานึงถึงการหักชาระคืน
พิจารณาให้เงินกู้ไม่เกินวงเงินตามระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2564
 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบีย้ เงินกู้ พ.ศ.2563
หมวด 1 ข้อกาหนดทัว่ ไป
ข้อ 9 การส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้ทกุ ประเภท ซึง่ ผูก้ ู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้สง่ โดยวิธีหกั จากเงินได้รายเดือน
ของผูก้ ู้ ณ ทีจ่ า่ ย การส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้ทกุ ประเภท ดอกเบีย้ เงินกู้เงินค่าหุน้ รายเดือน และเงินอืน่ ๆ ของ
สมาชิกรวมกัน จะต้องไม่เกินเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น และการหักเงินต้องให้เหลือไม่น้อยกว่า 30% ของ
เงินได้รายเดือนหาก ทางคณะกรรมการดาเนินการยังไม่มคี วามพร้อมในการดาเนินการทีจ่ ะให้สมาชิกมีเงินคงเหลือ
ไม่น้อยกว่า 30% นั้น ขอให้คณะกรรมการ นาเข้าวาระการประชุม เพื่อทาการการทบทวนระเบียบเรื่องนี้ใหม่
การแก้ไข คณะกรรมการดาเนินการได้พิจารณาทบทวนและมีมติแก้ไขระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและ
ดอกเบีย้ เงินกู้ พ.ศ.2563 ข้อ 9. เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว (ระเบียบทีถ่ อื ใช้ฉบับปัจจุบนั พ.ศ.2564 มีผลบังคับให้ใช้
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป)
Sep-64  การกู้เงินสามัญของสมาชิกโดยใช้ผคู้ ้าประกัน ปัจจุบนั ยังมีสมาชิกบางท่านทีย่ งั มีคนค้าประกันแค่ 1 ท่าน
ซึง่ ยังปฏิบตั ิไม่ถกู ต้องตามระเบียบของสหกรณ์ ขอให้ทางคณะกรรมการหาวิธีการ และดาเนินการแก้ไข
ให้ถกู ต้องตามระเบียบด้วย
การแก้ไข คณะกรรมการดาเนินการ มีการนัดหมายสมาชิกทีม่ ผี คู้ ้าประกันไม่ครบ 2 คน มาร่วมพูดคุยร่วมกัน
และอธิบายทาความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ หลักประกันบกพร่องจะมีผลอย่างไรต่อสมาชิกบ้าง
และได้ทาหนังสือแจ้งสมาชิกทีผ่ คู้ ้าไม่ครบให้มาเปลีย่ นแปลงให้เรียบร้อยและมีสมาชิกบางรายทีม่ หี นุ้ มากกว่าหนี้
ก็ให้ดาเนินการเปลีย่ นสัญญาเงินกู้เป็นใช้หนุ้ ค้าประกัน
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Oct-64  การสนับสนุนข้อมูล และการรองรับการตรวจ ของเจ้าหน้าที่ทุกท่านและรองผู้จดั การ ดีมาก
 การอนุมัตเิ งินกู้ ประเภทต่างๆ นั้น ขอให้คณะกรรมการฝ่ายเงินกู้ เพิ่มความเข้มงวดต่อการอนุมัติ
การตรวจสอบเอกสารประกอบการกู้ ความถูกต้องในสัญญากู้ และให้ เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ดว้ ย
ทั้งนี้เพื่อป้องกัน การเกิดความเสียหายต่อสหกรณ์
การแก้ไข กรรมการฝ่ายเงินกู้ได้เข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารสัญญาเงินกู้และเอกสารประกอบการยื่นกู้กอ่ น
ที่จะมีการอนุมัตเิ งินกู้
Nov-64  ติดตามผลการดาเนินการ
Dec-64 เรื่ องนาเสนอ
 ให้ทางคณะกรรมการดาเนินการ ทาการสรุปการทางานของ Program ต่างๆ ที่นามาใช้ในสหกรณ์
ว่าจะต้องมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม อะไรบ้าง ก่อนที่จะใช้งบประมาณค่าพัฒนา/โปรแกรม
ในครั้งต่อไป เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางสหกรณ์
 การตั้งงบประมาณการจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ขอให้ พิจารณาให้ เหมาะสมต่อตาแหน่งและหน้าที่
การทางานและนาไปเสนอในที่ประชุมใหญ่
 การดาเนินคดีการฟ้องร้องต่อสมาชิกที่ผิดนัดชาระหนี้
เรื่อง ค่าใช้จา่ ยในการจัดจ้างทนายความดาเนินการฟ้องร้องต่อสมาชิกที่ผิดนัดชาระหนี้ ขอให้ ทาการ
ทบทวนเรื่องของค่าใช้จา่ ย การบริการที่จะได้รับ รวมถึงการให้ ข้อมูลรายละเอียดในการดาเนินคดี
แก่สหกรณ์ ว่ามีประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์หรือไม่
และให้คณะกรรมการดาเนินการ ชี้แจงกับผู้ค้าประกันรับทราบถึง ข้อดีและขัอเสีย หรือผลประโยชน์
และผลเสียที่จะได้รับอย่างละเอียด เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ค้าประกัน
8. เรื่องอื่นๆ
 ให้คณะกรรรมการดาเนินการ ทาการพิจารณาและทบทวนหลักค้าประกันของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ในแต่ละตาแหน่ง รวมถึงการจัดจ้างผู้จดั การแบบเต็มเวลาด้วย เพื่อลดการบริหารความเสี่ยงในการดาเนินงาน

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบกิจการ
(นายจงรักษ์ สุพลจิตร์)

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบกิจการ
(นางสาววนิดา บุญสุคนธกุล)

มติทปี่ ระชุม : รั บ ทราบ
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วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจาปี 2564
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แบบ RQ 2
รายงาน-ระดับสหกรณ์
รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน
สหกรณ์ ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุ โลก จากัด
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ระดับชั้นคุณภาพ
ส่วนที่ 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม

ดีมาก

ส่วนที่ 2 ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม

ดีมาก

ด้านการเงินการบัญชี

ดีมาก

ธุรกิจสิ นเชื่อ

ดีมาก

ธุรกิจเงินรับฝาก

ดีมาก

เงินลงทุนในหลักทรัพย์

ดี

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ดี

สมาชิกและทุนเรื อนหุน้

ดีมาก

ส่วนที่ 3 ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร

ดีมาก

ส่วนที่ 4 ระบบการติดตามและประเมินผล

ดีมาก

สรุ ปการประเมินจัดชั้นคุณภาพ

ดีมาก

โดย นางอมรรัตน์ วัฒนวิจติ ร ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ภาคเอกชน
19 มกราคม 2565

มติทปี่ ระชุม : อนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์
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วาระที่ 4.2 เรื่ องพิจารณาอนุมัติการจั ดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี 2564
ในการดาเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด สามารถดาเนินงาน ทาให้มีกาไรสุทธิประจาปี 2564
รวมทั้งสิ้นจานวน 51,541,032.61 บาท คณะกรรมการได้พิจารณาจัดสรรดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปี 2564

รายการ

จานวนเงิน

ปี 2563
%

จานวนเงิน

%

1. จั ดสรรให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายและข้อบั งคับสหกรณ์
1.1 เงินสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
1.2 ค่าบารุงสันนิบาตแห่งประเทศไทย (ไม่เกิน 30,000 บาท)
2. จั ดสรรให้ สมาชิกโดยตรงในรูปของเงินปั นผลและเฉลี่ยคืน

5,432,555.61
30,000.00

10.54
0.06

5,478,824.27
30,000.00

10.10
0.06

39,395,620.00

76.44

41,077,039.00

75.72

4,842,857.00

9.40

5,921,641.00

10.92

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
3.5 เงินทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ ไม่เกินร้อยละสิบ

50,000.00
100,000.00

0.10
0.19

50,000.00
100,000.00

0.09
0.18

3.6 เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในฐานะผู้ค้าประกันเงินกู้

100,000.00

0.19

100,000.00

0.18

460,000.00
430,000.00

0.89
0.83

460,000.00
430,000.00

0.85
0.79

51,541,032.61

100.00

54,247,504.27

100.00

2.1 เงินปันผล 5.3% ต่อปี (ปี2564)
2.2 เงินเฉลี่ยคืน 8.5% ต่อปี (ปี2564)

5.7% ต่อปี (ปี2563)
10% ต่อปี (ปี2563)

3. จั ดสรรให้ สมาชิกเป็ นทุนต่างๆ ในรู ปของสวัสดิการและ
สาธารณประโยชน์อื่น ๆ
3.1 เงินทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละสิบ

4. จั ดสรรให้ กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ในรู ป
ของเงินโบนัส(กาหนดไว้ไม่เ กินร้ อยละสิบของกาไรสุทธิ)
4.1 เงินโบนัสกรรมการ
4.2 เงินโบนัสเจ้าหน้าที่
กาไรสุทธิ (บาท)
51,541,032.61

-

มติที่ประชุม : อนุมั ติเ ป็ นเอกฉันท์
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อัตราส่วนการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2564
สะสมทุนสหกรณ์,
12.44
กรรมการและ
เจ้าหน้าที,่ 1.72
อัตราส่วนของการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2564
สะสมทุนสหกรณ์
12.44
กรรมการและเจ้าหน้าที่
1.72
จัดสรรให้สมาชิก
85.84
จัดสรรให้สมาชิก,
85.84

วาระที่ 4.3 เรือ่ งพิจารณากาหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้าประกันของสหกรณ์
ประจาปี 2565
มาตรา 47 การกู้ยืมหรือการค้าประกันของสหกรณ์จะต้องจากัดอยู่ภายในวงเงิน
ทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ
ประธานในทีป่ ระชุมชี้แจงว่า ปีทแี่ ล้วนายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม
หรือการค้าประกันไว้ จานวน 300,000,000.00 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)
ดังนั้นในปี 2565 คณะกรรมการดาเนินงานเห็นสมควรทีจ่ ะขออนุมัติจากทีป่ ระชุมใหญ่
กาหนดวงเงินกู้ยืมประจาปี 2565 ไว้ไม่เกินจานวน 300,000,000.00 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน)
ทัง้ นี้เพือ่ ความคล่องตัวต่อการทางานของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พษิ ณุโลก จากัด
มติที่ประชุม : อนุมัติเป็นเอกฉันท์
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วาระที่ 4.4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายรับ -จ่ายของสหกรณ์ ประจาปี 2565
คณะกรรมการดาเนินงานขอเสนองบประมาณรับ - จ่ายของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พษิ ณุโลก จากัด ประจาปี 2565 เพื่อให้ทปี่ ระชุมใหญ่สามัญพิจารณาอนุมตั ติ ามความในข้อบังคับ ข้อ 63(7)
ประมาณการรับ - จ่าย ประจาปี 2565
หมวด/รายการ
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1. ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
2. ดอกเบีย้ เงินให้กู้ยืม
3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
4. รายได้อื่นๆ
5. เงินปันผลชุมนุมสหกรณ์ฯ
6. เงินเฉลี่ยคืนชุมนุมสหกรณ์ฯ
7. ผลตอบแทนเงินลงทุน
8. กาไรจากการขายเครือ่ งใช้สานักงาน
รวมรับ
รายจ่าย
กาไร

ปี 2564
ตั้งไว้ (บาท)
100,000.00
55,000,000.00
5,250.00
40,000.00
800,000.00
100,000.00
500.00
56,045,750.00
13,066,900.00
42,978,850.00

รับจริง (บาท)
52,254.48
59,554,286.66
4,400.00
43,938.00
817,500.00
193,915.42
60,666,294.56
9,125,261.95
51,541,032.61

ปี 2565
ขอตั้ง (บาท)
100,000.00
57,000,000.00
5,250.00
40,000.00
800,000.00
150,000.00
500.00
58,095,750.00
12,127,600.00
45,968,150.00

หมายเหตุ
- รายรับจากดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
- รายรับจากดอกเบีย้ เงินให้กู้ยืม
- รายรับจากค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- รายรับจากการขายสัญญากู้ , ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นๆ
- รายรับจากการถือหุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
- รายรับจากการกู้ยืมเงินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
- รายรับจากการซือ้ ตั๋วสัญญาใช้เงิน
- รายรับจากกาไรการขายเครือ่ งใช้สานักงาน

หมวดรายจ่าย
1) ค่าพัฒนาโปรแกรม
1.1 ค่าโปรแกรมระบบสหกรณ์
1.2 ค่าพัฒนาระบบโปรแกรม
1.3 ค่าพัฒนา Website สหกรณ์
1.4 ซอฟต์แวร์
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2) เครื่องใช้สานักงาน
2.1 เครือ่ งใช้สานักงาน
2.2 ตู้เก็บเอกสาร
2.3 เครือ่ งคอมพิวเตอร์
2.4 เครือ่ งพิมพ์เอกสาร
2.5 เครือ่ งสารองไฟ
รวม

การลงทุนในสินทรัพย์
ปี 2564
ปี 2565
ตั้งไว้ (บาท)
จ่ายไป (บาท)
ขอตั้ง (บาท)
10,000.00
10,000.00
40,000.00
15,000.00
10,000.00
85,000.00

-

หมายเหตุ / เหตุผลและความจาเป็ น

100,000.00 - เปลี่ยนระบบงานสหกรณ์ (ใหม่)

50,000.00

100,000.00 - สหกรณ์มโี ครงการพัฒนาโปรแกรม (เพิ่มเติม)
100,000.00 - สหกรณ์มโี ครงการพัฒนาเวปไซต์สหกรณ์ (เพิ่มเติม)
100,000.00 - พัฒนาโปรแกรมแล้วเสร็จตามสัญญาว่าจ้าง*วิธีทางบัญชี*

8,023.00
6,690.00
9,480.00
5,380.00
79,573.00

30,000.00
10,000.00
40,000.00
30,000.00
10,000.00
520,000.00

- เพื่อซือ้ Smart TV ใช้ในการประชุมและเครือ่ งใช้สานักงานอื่นๆ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตู้เก็บเอกสารสัญญาเงินกู้และอื่นๆ
- เพื่อซือ้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับ Program ใหม่
- เพื่อซือ้ เครือ่ งพิมพ์เอกสาร
- เพื่อซือ้ เครือ่ งสารองไฟเครือ่ งคอมพิวเตอร์

หมวดรายจ่าย

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ปี 2564
ปี 2565
ตั้งไว้ (บาท)
จ่ายไป (บาท)
ขอตั้ง (บาท)

หมายเหตุ / เหตุผลและความจาเป็ น

1) หมวดดอกเบี้ ยจ่าย
1.1 จ่ายดอกเบีย้ เงินกู้ยืม

700,000.00

-

-

- เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบีย้ เงินกู้ยืม
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1.2 จ่ายดอกเบีย้ เงินรับฝาก

8,000,000.00

6,018,005.76

2) หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
2.1 เงินเดือนค่าจ้าง

1,000,000.00

947,115.92

1,250,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน เงินขึ้น 5% (ตามระเบียบว่า
ด้วยเจ้าหน้าทีแ่ ละข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน พ.ศ. 2563)

2.2 ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่

65,000.00

62,785.12

75,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน (ตามระเบียบว่าด้วย
เจ้าหน้าทีแ่ ละข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน พ.ศ. 2563)

2.3 ค่าตาแหน่ง

36,000.00

24,000.00

70,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตาแหน่งผู้จดั การ 7,000 บาท/เดือน จานวน 10
เดือน (ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีแ่ ละข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน
พ.ศ. 2563)

2.4 ค่าครองชีพ

169,800.00

169,800.00

180,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าครองชีพเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน 3,000 บาท/คน/เดือน (เดิม
2,830 บาท) (ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีแ่ ละข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทางาน พ.ศ. 2563)

2.5 ค่าอยู่นาน

29,400.00

30,600.00

33,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าอยู่นานเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านมานาน (ตามระเบียบว่า
ด้วยเจ้าหน้าทีแ่ ละข้อบังคับเกี่ยวกับการทางาน พ.ศ. 2563)

2.6 ค่าชดเชย

250,000.00

-

7,000,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าดอกเบีย้ เงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อื่น

365,600.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชย (ตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีแ่ ละข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทางาน พ.ศ. 2563)

หมวดรายจ่าย
3) หมวดสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์
3.1 เบีย้ ขยัน

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ปี 2564
ปี 2565
ตั้งไว้ (บาท)
จ่ายไป (บาท)
ขอตั้ง (บาท)

หมายเหตุ / เหตุผลและความจาเป็ น

33,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นเบีย้ ขยันเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน 550 บาท/คน/เดือน (ไม่เพิ่ม)
(ตามระเบียบว่าด้วยการให้สวัสดิการสาหรับเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ พ.ศ.
2562)
125,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน 25,000 บาท/คน/ปี
(เดิม 24,000 บาท) และครอบครัว (ตามระเบียบว่าด้วยการให้สวัสดิการ
สาหรับเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ พ.ศ. 2562)
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33,000.00

24,800.00

3.2 ค่ารักษาพยาบาล

120,000.00

56,834.00

3.3 ดอกเบีย้ เงินสะสม
3.4 เงินบาเหน็จ

30,000.00
120,000.00

14,056.00
102,959.00

30,000.00 - จ่ายดอกเบีย้ เงินสะสมเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน(ตามระเบียบสหกรณ์)
120,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าบาเหน็จเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน ทีเ่ มือ่ ออกจากงาน ตาม
ระเบียบสหกรณ์ (เป็นการคานวณทางบัญชีซงึ่ ไม่ได้จา่ ยเป็นเงินสด)

3.5 ค่าชุดทางาน

17,500.00

17,500.00

17,500.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าชุดทางานเจ้าหน้าที่ 5 ท่าน 3,500 บาท/คน/ปี (ไม่
เพิ่ม) (ตามระเบียบว่าด้วยการให้สวัสดิการสาหรับเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
พ.ศ. 2562)

3.6 เงินประกันสังคม
3.7 เงินกองทุนทดแทน

40,000.00
2,000.00

29,029.00
647.00

40,000.00 - เพื่อจ่ายเงินประกันสังคมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
2,000.00 - เพื่อจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายแรงงาน

3.8 ค่านาเทีย่ วประจาปี

5,500.00

2,500.00

5,500.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่านาเทีย่ วประจาปี เจ้าหน้าที่ 5 ท่าน 1,100 บาท/คน/ปี
(ไม่เพิ่ม) (ตามระเบียบว่าด้วยการให้สวัสดิการสาหรับเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
พ.ศ. 2562)

3.9 ตรวจสุขภาพประจาปี

3,000.00

2,050.00

3,000.00 - จ่ายเป็นค่าตรวจสุขภาพประจาปี เจ้าหน้าที่ 5 ท่าน 410 บาท/คน/ปี
(ไม่เพิ่ม) (ตามระเบียบว่าด้วยการให้สวัสดิการสาหรับเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
พ.ศ. 2562)

หมวดรายจ่าย
3.10 ประกันชีวิตกลุ่ม

3.11 เงินรางวัลทีท่ างานมานาน

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ปี 2564
ปี 2565
หมายเหตุ / เหตุผลและความจาเป็ น
ตั้งไว้ (บาท)
จ่ายไป (บาท)
ขอตั้ง (บาท)
12,000.00
13,505.00
14,000.00 - จ่ายเป็นค่าประกันชีวิตกลุ่ม เจ้าหน้าที่ 5 ท่าน 2,701 บาท/คน/ปี (ไม่
เพิ่ม) เพื่อให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้มหี ลักประกันชีวิต (ตามระเบียบว่าด้วยการให้
สวัสดิการสาหรับเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ พ.ศ. 2562)
90,000.00

-

120,000.00 - เพื่อเป็นทุนสะสมสาหรับไว้จา่ ยสวัสดิการให้กบั เจ้าหน้าทีท่ างานมา
นาน (ตามระเบียบว่าด้วยการให้สวัสดิการสาหรับเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2562)
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4) หมวดค่าตอบแทน
4.1 ประธาน

36,000.00

36,000.00

36,000.00 - เพื่อจ่ายให้แก่ประธานกรรมการ 3,000 บาท/เดือน (ตามระเบียบ
สหกรณ์)

4.2 รองประธาน

24,000.00

24,000.00

24,000.00 - เพื่อจ่ายให้แก่รองประธานกรรมการ 2 ท่าน 1,000 บาท/คน/เดือน
(ตามระเบียบสหกรณ์)

4.3 ประธานฝ่ายการศึกษา

12,000.00

12,000.00

4.4 กรรมการผู้จดั การ

54,000.00

54,000.00

12,000.00 - เพื่อจ่ายให้แก่ประธานฝ่ายการศึกษา 1,000 บาท/เดือน (ตาม
ระเบียบสหกรณ์)
9,000.00 - เพื่อจ่ายให้แก่กรรมการ/ผู้จดั การสหกรณ์ 4,500 บาท/เดือน จานวน 2
เดือน (ตามระเบียบสหกรณ์)

4.5 เหรัญญิก
4.6 เลขานุการ
4.7 ค่าตรวจสอบกิจการ

24,000.00
24,000.00
48,000.00

24,000.00
24,000.00
48,000.00

24,000.00 - เพื่อจ่ายให้แก่เหรัญญิก 2,000 บาท/เดือน (ตามระเบียบสหกรณ์)
24,000.00 - เพื่อจ่ายให้แก่เลขานุการ 2,000 บาท/เดือน (ตามระเบียบสหกรณ์)
48,000.00 - เพือ่ จ่ายค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 2 ท่าน 2,000 บาท/
คน/เดือน

4.8 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
4.9 ค่าตอบแทนผู้ชว่ ยเหลืองานสหกรณ์

60,000.00
19,200.00

60,000.00
1,600.00

60,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต
10,000.00 - เพื่อจ่ายค่าตอบแทนผู้ชว่ ยเหลืองานสหกรณ์ (ตามระเบียบสหกรณ์)

หมวดรายจ่าย
5) หมวดค่าใช้สอย
5.1 ค่าเบีย้ ประชุม

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ปี 2564
ปี 2565
ตั้งไว้ (บาท)
จ่ายไป (บาท)
ขอตั้ง (บาท)

หมายเหตุ / เหตุผลและความจาเป็ น
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140,000.00

99,800.00

150,000.00 - เพื่อจ่ายค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ, คณะกรรมการอื่น
และเบีย้ ประชุมฝ่าย (ตามระเบียบว่าด้วยค่าเบีย้ ประชุม ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่า
พาหนะ ค่าทีพ่ กั และค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา พ.ศ.2564)

5.2 ค่าพาหนะ, ค่าเบีย้ เลี้ยง และค่าทีพ่ กั

70,000.00

52,600.00

120,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทาง หรือชดเชยน้ามันเชือ้ เพลิง ค่าเบีย้ เลี้ยง
พาหนะและค่าทีพ่ กั แรม สาหรับกรรมการ ผู้จดั การ เจ้าหน้าทีแ่ ละผู้อื่นใด
ทีไ่ ปปฏิบตั งิ านนอกสถานที่ (ตามระเบียบว่าด้วยค่าเบีย้ ประชุม ค่าเบีย้
เลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าทีพ่ กั และค่าลงทะเบียนในการอบรมสัมมนา พ.ศ.
2564)

5.3 ค่ารับรอง

35,000.00

19,333.00

35,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร, เครือ่ งดื่มและค่าของทีร่ ะลึก สาหรับรับรอง
บุคคล (ตามระเบียบว่าด้วย การใช้เงินค่ารับรอง พ.ศ.2560)

5.4 ค่าอาหารนักศึกษา

30,000.00

13,200.00

30,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารนักศึกษาฝึกงาน 150 บาท/คน/วัน (ตาม
ระเบียบสหกรณ์)

120,000.00

100,911.00

้
นสามัญ, คาขอและ
130,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือกู้สามัญ ,หนังสือกู้คาประกั
หนังสือกู้ฉุกเฉิน, ใบเสร็จรับเงินประจาวัน, ใบเสร็จรับเงินประจาเดือน
,สลิปลูกหนี้, สลิปเจ้าหนี้, ทะเบียนหุน้ หนี,้ หนังสือยืนยันยอดเงินฝาก
เงินกู,้ ใบฝากใบถอน,ใบสาคัญจ่ายและอื่นๆ

85,000.00

92,384.29

95,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสานักงานต่างๆ เช่น เครือ่ งเขียน, แฟ้ม, กระดาษ,
ผ้าหมึก, ตลับหมึก, ค่าถ่ายเอกสาร และอื่นๆ

6) หมวดค่าใช้จา่ ยสานักงาน
6.1 ค่าเครือ่ งเขียนแบบพิมพ์

6.2 ค่าวัสดุสานักงาน

หมวดรายจ่าย
6.3 ค่าบริการโทรศัพท์

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ปี 2564
ปี 2565
หมายเหตุ / เหตุผลและความจาเป็ น
ตั้งไว้ (บาท)
จ่ายไป (บาท)
ขอตั้ง (บาท)
20,000.00
9,862.08
20,000.00 - เพื่อจ่ายค่าโทรศัพท์ โอนเงินกู้ฉุกเฉิน/สามัญ ผ่านระบบ Internet ,
โทรศัพท์มอื ถือสานักงานเพื่อติดต่อประสานงานภายนอกและติดต่อ
สมาชิกฯ
10,000.00

2,928.00

10,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านระบบ i-cash ทีส่ หกรณ์ทา
ธุรกรรมด้วย (ชุมนุมสหกรณ์ฯ และสอ.ไทยยาซากิและอื่นๆ)

6.5 ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์

5,000.00

3,531.00

10,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์

6.6 ค่าโอนเงินปันผลและโอนอื่นๆ

15,000.00

10,185.00

6.4 ค่าธรรมเนียมธนาคาร
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6.7 ค่าเช่าเครือ่ งใช้สานักงาน
6.8 ค่าตกแต่งสานักงาน
6.9 ค่าใช้จา่ ยดาเนินคดี
6.10 ค่าประกัน
6.11 ค่าใช้จา่ ยทัว่ ไป

100,000.00
20,000.00
50,000.00
-

24,393.00
-

30,000.00 - เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมโอนเงินปันผลและโอนเงินแทนของชาร่วยเข้า
บัญชีธนาคารสมาชิก
50,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าเครือ่ งใช้สานักงาน
20,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าตกแต่งและปรับปรุงขยายสานักงานสหกรณ์
400,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยในการปรึกษาและดาเนินคดีตา่ งๆ ของสหกรณ์
(กรณีปกติ ประมาณ 8,500 บาทต่อคน)
10,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าประกันอุปกรณ์เครือ่ งใช้สานักงานและทรัพย์สินอื่นๆ
10,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าเวชภัณฑ์ปอ้ งกันการแพร่ระบาดเชือ้ โควิดและค่าใช้จา่ ย
อื่นๆ ตามความจาเป็น

หมวดรายจ่าย
7) หมวดค่าบารุงรักษาทรัพย์สนิ
7.1 ค่าซ่อมแซม
7.2 ค่าพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
7.3 ค่าพัฒนาคอมพิวเตอร์
7.4 ค่าดูแลรักษาระบบโปรแกรม

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ปี 2564
ปี 2565
ตั้งไว้ (บาท)
จ่ายไป (บาท)
ขอตั้ง (บาท)
10,000.00
100,000.00
30,000.00

13,065.00
-

8.5 ค่าเบีย้ เลี้ยงสมาชิกร่วมประชุมใหญ่
8.6 ค่าถ่ายวีดโี อ/วีทอี าร์
8.7 ค่าทาบัตร , คูปอง
8.8 อื่นๆ

20,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมเครือ่ งใช้สานักงาน, ค่าซ่อมแซมทัว่ ไปและค่า
อะไหล่ตา่ งๆ ทีช่ ารุดระหว่างปี จาเป็นต้องเปลี่ยนใหม่
-

- เพื่อจ่ายค่าพัฒนาระบบงานของสหกรณ์*ปี65ย้ายไปหมวดสินทรัพย์*
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จา่ ยซือ้ อุปกรณ์สารองข้อมูลของสหกรณ์*ปี65 ย้าย
ไปหมวดสินทรัพย์*

65,000.00

51,800.00

65,000.00 - เพื่อจ่ายค่าสิทธิการใช้โปรแกรมและค่าดูแลรักษาข้อมูลระบบ
โปรแกรมสหกรณ์, เว็บไซต์สหกรณ์, ค่าเช่าพื้นทีเ่ ว็บกับโดเมนเนม
55,000 บาทต่อปี และค่าทีพ่ กั ค่าเดินทางตามทีร่ ะบุในสัญญาดูแล
รักษาข้อมูล 1,800 บาท ต่อวัน

80,000.00

77,634.00

80,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าแบบพิมพ์รายงานกิจการและอื่นๆ

225,000.00
100,000.00
110,000.00
8,000.00

210,000.00
100,000.00
110,000.00
8,000.00

225,000.00
100,000.00
110,000.00
8,000.00

50,000.00
2,500.00
2,000.00
10,000.00

35,700.00
2,500.00
2,000.00
2,170.00

50,000.00
2,000.00
2,000.00
10,000.00
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8) หมวดจัดการประชุมใหญ่
8.1 รายงานกิจการ
8.2 ของขวัญ
8.2.1 ของขวัญแจกสมาชิก
8.2.2 ของรางวัล
8.3 อาหารและเครือ่ งดื่ม
8.4 เบีย้ เลี้ยงกรรมการกลางการเลือกตั้ง

หมายเหตุ / เหตุผลและความจาเป็ น

- เพื่อจ่ายเป็นค่าของขวัญแจกสมาชิก
- เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัลสมาชิก ทีเ่ ข้าร่วมประชุมใหญ่
- ค่าอาหารและเครือ่ งดื่ม การประชุมใหญ่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเบีย้ เลี้ยงคณะกรรมการกลางการเลือกตั้ง 15 ท่าน ตาม
ระเบียบสหกรณ์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารสมาชิกร่วมประชุมใหญ่
- เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายรูปและค่าถ่ายวีดโี อ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าทาบัตรเลือกตั้ง/จับรางวัลประชุมใหญ่
- อื่นๆ ในการประชุมใหญ่

หมวดรายจ่าย

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ปี 2564
ปี 2565
ตั้งไว้ (บาท)
จ่ายไป (บาท)
ขอตั้ง (บาท)

9) ค่าที่ปรึกษา

10,000.00

10) ค่ากิจกรรมสหกรณ์

40,000.00

-

200,000.00

-

10,000.00

-

11) ค่าใช้จา่ ยในการประชุมวิสามัญ
12) อื่นๆ

รวม
12,776,900.00
หมายเหตุ ค่าใช้จา่ ยถัวจ่ายได้เฉพาะหมวด ยกเว้น ค่าจ้างเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
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หมวด/รายการ
1) ค่าเสื่อมราคาเครือ่ งใช้สานักงาน
2) ค่าตัดจ่ายจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
3) ค่าตัดจ่ายซอฟต์แวร์

รวม
รวมทั้งสิน้
มติที่ประชุม : อนุมัติเ ป็ นเอกฉันท์

4,280.00

8,846,063.17

ค่าใช้จา่ ยในสินทรัพย์
ปี 2564
ตั้งไว้ (บาท)
จ่ายไป (บาท)
90,000.00
85,152.20
200,000.00
194,046.58

290,000.00
13,066,900.00

279,198.78
9,125,261.95

หมายเหตุ / เหตุผลและความจาเป็ น

10,000.00 - เพื่อจ่ายเป็นค่าทีป่ รึกษาของสหกรณ์ฯ
40,000.00 - เพื่อร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายสหกรณ์
200,000.00 - กรณีมเี หตุอนั จาเป็นทีต่ อ้ งขอมติจากสมาชิก
10,000.00
11,782,600.00

ปี 2565
หมายเหตุ
ขอตั้ง
95,000.00 - เพื่อจ่ายค่าเสื่อมราคาเครือ่ งใช้สานักงาน
- - เพื่อค่าตัดจ่ายจาหน่ายสินทรัพย์ถาวร
250,000.00 - เพือ่ ค่าตัดจ่ายซอฟต์แวร์ (สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน) ตัดด้วยวิธีเส้นตรง ตาม
อายุการใช้ประโยชน์ทเี่ ราคาดว่าจะได้รบั เป็นวิธีตามมาตรฐานของสภา
วิชาชีพบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
345,000.00
12,127,600.00

วาระที่ 4.5 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนดาเนินงาน ประจาปี 2565
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์ พิษณุโลก จากัด ขอเสนอแผนงาน
ประจาปี 2565 เพื่อให้ทปี่ ระชุมใหญ่สามัญ พิจารณาอนุมตั ติ ามความในข้อบังคับ ข้อ 63(7)
1. วิสยั ทัศน์

"เป็นสหกรณ์ชนั้ นา เต็มใจให้บริการ สวัสดิการล้าเลิศ บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส
ใส่ใจสมาชิก ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง"

2. พันธกิจ

1. ก้าวสู่ความเป็นสหกรณ์ชนั้ แนวหน้าระดับจังหวัด และระดับประเทศ
2. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การบริการ การดาเนินธุรกิจและ
เทคโนโลยีให้แก่สหกรณ์
3. จัดสวัสดิการให้กบั สมาชิกอย่างเป็นระบบโดยพยายามให้ครอบคลุม ตั้งแต่การเกิด,
แก่, เจ็บและตาย
4. ดาเนินการทัง้ ปวงของสหกรณ์ให้เป็นไปตาม กฎหมาย, ข้อบังคับ, ระเบียบ,
มติของทีป่ ระชุมใหญ่, มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการ, ประกาศและสภาวะเศรษฐกิจ
5. สร้างองค์ความรูเ้ พื่อส่งเสริม เผยแพร่ เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ
สหกรณ์ให้แก่สมาชิก
6. มุง่ สู่เป้าหมายการบริหารงานภายใต้ทนุ ดาเนินงานของสหกรณ์เอง

3. เป้ าประสงค์

7. เสริมสร้างโอกาสการเข้าหาแหล่งเงินทุนของสหกรณ์ ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง
"เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ มีฐานะทางเศรษฐกิจทีด่ ขี ึ้น ภายใต้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง"

เป้ าหมายการดาเนินงาน ประจาปี 2565
1. สมาชิกเพิ่ม
1.1 สมาชิกสามัญ
1.2 สมาชิกสมทบ

ปี 2564 (คน)
25

ปี 2565 (คน)
40

เพิ่ ม (คน)
15

18
7

23
17

5
10

ปี 2564 (บาท)

ปี 2565 (บาท)

เพิ่ ม (บาท)

2. เพิ่มทุนดาเนินงานขึ้น
2.1 ทุนเรือนหุน้
2.2 เงินรับฝาก
2.2.1 เงินรับฝากจากสมาชิก

766,596,970.00

811,596,970.00

45,000,000.00

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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เป้ าหมายการดาเนินงาน ประจาปี 2565 (ต่อ)
ปี 2564 (บาท)

ปี 2565 (บาท)

117,849,800.00

127,849,800.00

10,000,000.00

795,678,238.00

825,678,238.00

30,000,000.00

3.3 เงินกู้พิเศษ-เพื่อสวัสดิการประกัน
3.4 เงินกู้พิเศษ-เพื่อพัฒนารายได้

44,256.00
15,700,000.00

144,256.00
35,700,000.00

100,000.00
20,000,000.00

3.5 เงินกู้พิเศษ-เพื่อปลดหนี้บตั รเครดิต
3.6 เงินกู้พิเศษ-เพื่อการเคหะสงเคราะห์

37,896,449.00
700,000.00

67,896,449.00
20,700,000.00

30,000,000.00
20,000,000.00

51,541,032.61
300,000,000.00

45,968,150.00
300,000,000.00

(5,572,882.61)
0.00

3. ให้บริการสินเชือ่ ในวงเงิน (ระหว่างปี)
3.1 เงินกู้ฉกุ เฉิน
3.2 เงินกู้สามัญ

4. ประมาณการกาไรสุทธิ
5. แผนการกู้เงินในการดาเนินงาน

6. แผนการใช้ทนุ สะสม
6.1 แผนการใช้ทนุ เพื่อการศึกษาอบรมสมาชิก,กรรมการ

350,000.00

เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์และผูต้ รวจสอบกิจการ
6.2 แผนการใช้ทนุ สาธารณประโยชน์ (ทุนการศึกษาบุตร)

250,000.00

6.3 แผนการใช้ทนุ สาธารณประโยชน์ (ทุนบริจาค)
6.4 แผนการใช้ทนุ อืน่ ๆ (เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์)

100,000.00

มติที่ประชุม : อนุมัตเิ ป็ นเอกฉันท์
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เพิ่ม (บาท)

วาระที่ 4.6 เรือ่ งพิจารณาเห็นชอบระเบียบสหกรณ์ว่าด้วย การสรรหา
คณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ. 2564
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 29/2564 เห็นสมควรให้มกี ารแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด โดยเปลีย่ นใช้ระเบียบใหม่ ระเบียบดังกล่าว เรียกว่า "ระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ. 2564" และให้ใช้บงั คับถัดจากวันทีป่ ระชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป
จึงขอสรุปประเด็นทีข่ อแก้ไขเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
"ข้อความทีม่ ีขดี เส้นใต้ คือ เพิ่มเติม/เปลีย่ นแปลงและแก้ไข"
สรุปสาระสาคัญ แก้ไข/เพิ่มเติม วิธีการยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานจริงและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั ดังนี้
ข้อความเดิม
ข้อ 8 ผูส้ มัครเข้ารับการสรรหา ต้องยื่นใบ
สมัครต่อเจ้าหน้าทีท่ รี่ ับสมัคร ภายใน
กาหนดเวลาทีค่ ณะกรรมการสรรหากาหนด
โดยต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองสมาชิกคนหนึ่ง
สามารถสมัครรับการสรรหาในตาแหน่ง
ประธานกรรมการหรือกรรมการได้เพียง
ตาแหน่งเดียว

ข้อความที่ขอแก้ไข/เพิ่มเติม
ข้อ 8 ผูส้ มัครเข้ารับการสรรหา ต้องยื่นใบสมัคร
ต่อเจ้าหน้าทีท่ รี่ ับสมัคร ภายในกาหนดเวลาที่
คณะกรรมการสรรหากาหนด โดยต้องยื่นใบ
สมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่ง
ใบสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณียล์ งทะเบียน
ตอบรับถึงสานักงานสหกรณ์ ทัง้ นี้สหกรณ์ฯ ถือ
วันทีป่ ระทับตราไปรษณียเ์ ป็นสาคัญ สมาชิกคน
หนึ่งสามารถสมัครรับการสรรหาในตาแหน่ง
ประธานกรรมการหรือกรรมการได้เพียงตาแหน่ง
เดียว

มติที่ประชุม : อนุมัตเิ ป็ นเอกฉันท์
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เหตุผล
เพื่อให้สอดคล้องกับ
การปฏิบตั ิงานจริง
และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปจั จุบนั

วาระที่ 4.7 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
และกาหนดค่าตอบแทน ปี 2565
อาศัยข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด ฉบับที่ 4 พ.ศ.2563
ข้อ 94. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคณ
ุ วุฒิ ความรู้
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับสหกรณ์และมีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นผู้ผ่านการอบรมตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่น
ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และไม่มีลักษณะต้องห้ ามของ ผู้ตรวจสอบกิจการ
ตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ จานวนสองคน เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
ข้อ 94/1 ขั้นตอนและวิธีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ คณะกรรมการดาเนินการประกาศรับ
ผู้ตรวจสอบกิจการและพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลักษณะต้องห้ ามตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาหนดแล้วนาเสนอชื่อผู้ตรวจสอบกิจการที่ผ่านการคัดเลือกให้ ที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งและให้ผู้ได้รับเลือกตั้งที่มีคะแนนสูงสุด จานวนสองคน เป็นตรวจสอบกิจการหากมีคะแนนเท่ากัน
ให้ ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งลาดับคะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
สารองจานวนสองคน
คณะกรรมการดาเนินการจึงมีมติให้สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการจานวน2 คน โดย
วาระในการดารงตาแหน่ง 1 ปี ทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
1. ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรองรับ
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
2. ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ ามตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ พ.ศ.2559
ทั้งนี้ ให้ ผู้สนใจสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย
จานวน 2 รูป พร้อมสาเนาวุฒิบัตรการผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการได้ที่สานักงานสหกรณ์ฯ
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาทาการของสหกรณ์ ทั้งนี้คณะกรรมการดาเนินการจะ
เสนอรายชื่อผู้สมัครที่จะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี2564 พิจารณาเลือกตั้งต่อไป
รายชื่อผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจาปี 2565
1. นายจงรักษ์ สุพลจิตร์
2. นางสาวขวัญยืน โพธิ
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ให้ สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งสามารถตรวจสอบการเงินและการบัญชีของสหกรณ์เพื่อประเมินผลและเสนอแนะ
และสามารถตรวจสอบการดาเนินการด้านต่าง ๆ เพื่อประเมินผลการปฎิบัตงิ านรวมถึงให้ คาแนะนาและข้อปรึกษาเกี่ยวกับ
งานสหกรณ์มีผู้เสนอชื่อดังต่อไปนี้
1. นายจงรักษ์ สุพลจิตร์
2. นางสาวขวัญยืน โพธิ
และกาหนดค่าตอบแทนดังนี้ คือ 2,000 บาท/คน/เดือน
มติทปี่ ระชุม : อนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์

วาระที่ 4.8 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและค่าตอบแทน
ประจาปี 2565
ประธานในที่ประชุม แจ้งว่า พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 69 ให้ นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ และเนื่องจากสหกรณ์มีทุนดาเนินงานเกินกว่า100 ล้านบาท จึงต้องจัดจ้าง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อตรวจรับรองงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด ประจาปีบัญชี2565
มีผู้สอบบัญชี เสนอให้บริการ 2 ราย โดยที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการเสนอที่ประชุมใหญ่ ดังนี้
ผู้เสนอบริ การ
ข้อเสนอให้บ ริ การ
ผลงาน
1. ผู้สอบบัญชี นางอมรรัตน์
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
- สอ.ตารวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ จากัด
วัฒนวิจติ ร ทะเบียนเลขที่ 9543 60,000 บาท แผนการ
- สอ.ตารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี จากัด
ปฏิบัตงิ านเข้าตรวจระหว่างปี - สอ.กองกากับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ จากัด
อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง ครั้งละ - สอ.ไทยแอโรว์พิษณุโลก จากัด
ไม่น้อยกว่า1-2 วันทาการ
- สอ.โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จากัด
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมนุมมหาโพธิ จากัด
2. ผู้สอบบัญชี ดร. พัชราภรณ์
ลิมปิองั คนันต์ ทะเบียนเลขที่
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ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
60,000 บาท แผนการ
ปฏิบัตงิ านเข้าตรวจระหว่างปี
อย่างน้อย ปีละ 2-4 ครั้ง ครั้งละ
ไม่น้อยกว่า 2-3 วันทาการ

- สอ.กระทรวงแรงงาน จากัด
- สอ.ตารวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ จากัด
- สอ.ตารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก จากัด
- สอ.ตารวจตระเวนชายแดนที่ 31 จากัด
- สอ.สุริยพงษ์ จากัด

- สอ.กองพันทหารม้าที่ 10 จากัด
รายการอื่นๆ ที่ไม่ได้แสดงเป็นไปตามหนังสือเสนอบริการสอบบัญชี จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัตจิ า้ ง
ผู้สอบบัญชี ประจาปี 2565
มติทปี่ ระชุม 1.ที่ประชุมได้เลือกตั้ง นางอมรรัตน์ วัฒนวิจิตร เป็นผู้สอบบัญชี
2.กาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี สาหรับปีบัญชี 2565 จานวน 60,000 บาท
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วาระที่ 4.9 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 30/2565
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 64 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วยประธานกรรมการ
หนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 29/2564 ตามระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการ พ.ศ.2563
เสนอการสรรหาคณะกรรมการชุดที่ 30 ประจาปี 2565 ไว้ดงั นี้
1. คณะกรรมการดาเนินงาน ชุดที่ 29/2564 อยู่ตามวาระและออกตามวาระ จานวน 15 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

สถานะ

วาระ / ปี

1
2

นายบุญเลิศ
นางสาวเพ็ญประภา

สุวรรณเวช
คนเที่ยง

อยู่ตามวาระ
อยู่ตามวาระ

วาระที่ 1 ปี 1
วาระที่ 1 ปี 1

3
4

นายสมศักดิ์
นางวัลภา

อุ่นบุญ
ชลธิชาชลาลักษณ์

อยู่ตามวาระ
อยู่ตามวาระ

วาระที่ 1 ปี 1
วาระที่ 1 ปี 1

5
6

นายวิทยา
นายศุภชัย

นวลศรี
ปิงวงษ์

ออกตามวาระ ลงสมัครได้
ออกตามวาระ ลงสมัครได้

วาระที่ 1 ปี 2
วาระที่ 1 ปี 2

7
8

นายเลียม
นางสาวบุญญานุช

บุญเกิดกูล
เพชรนิล

ออกตามวาระ ลงสมัครได้
ออกตามวาระ ลงสมัครได้

วาระที่ 1 ปี 2
วาระที่ 1 ปี 2

9 นายรุ่งโรจน์
10 นายสมหมาย
11 นายคมสันต์

งามสอาด
จาปีทอง
คงคอน

อยู่ตามวาระ
อยู่ตามวาระ
อยู่ตามวาระ

วาระที่ 2 ปี 1
วาระที่ 2 ปี 1
วาระที่ 2 ปี 1

12 นายสาโรจน์
13 นางนิษฐกานต์

ทับทิม
พัดเถื่อน

อยู่ตามวาระ
วาระที่ 2 ปี 1
ออกตามวาระ และหยุดตามวาระ วาระที่ 2 ปี 2

14 นางสาวภัทรสุดา
แสงสวัสดิ์
ออกตามวาระ และหยุดตามวาระ วาระที่ 2 ปี 2
15 นางสาวนุชนาตร
ไชยวุฒิ
ออกตามวาระ และหยุดตามวาระ วาระที่ 2 ปี 2
2. ให้ เลือกตั้ง กรรมการดาเนินการเพิ่มอีก 7 คน
3. ประกาศรับสมัครกรรมการดาเนินการชุดที่ 30/2565 เปิดรับสมัครวันที่ 22 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564
ลงคะแนนสรรหากรรมการดาเนินการตามระเบียบสหกรณ์ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 - 16.00 น.
ณ บริษทั ไทยแอโรว์ จากัด (โรงงานพิษณุโลก)
4. ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการกลางการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการชุดที่30/2565 เพื่อให้อานาจจัดการ
การสรรหาคณะกรรมการสรรหาจานวน 15 ท่าน ประธานกรรมการสรรหา 1 ท่าน คือ คุณเพชรรัตน์ คชนิล
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สรุปผลการสรรหาคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ชุดที่ 30/2565 ตามระเบี ยบของสหกรณ์ ดังนี้
ทีป่ ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกกรรมการดาเนินการเพิ่มอีก 7 ท่าน ในตาแหน่งกรรมการ 7 ท่าน ลงคะแนนสรรหา
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 สถานที่ บริษัทไทยแอโรว์ จากัด (โรงงานพิษณุโลก) เริม่ เวลาลงคะแนน 11.00 - 16.00 น.
เริม่ นับบัตรเวลา 16.05 - 18.00 น.
ตาแหน่งกรรมการ
รายการ

จานวน

จานวนสมาชิกสามัญทัง้ หมด

เปอร์เ ซ็น

1,935

คน

100 %

มาใช้สิทธิ์

1,392

คน

72 %

ไม่มาใช้สิทธิ์
บัตรดี

543
1,365

คน
คน

28 %
98 %

*

บัตรเสีย
27 คน
2%
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
0 คน
0%
หมายเหตุ * คือ จานวนสมาชิก ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
จานวนผู้สมัครเข้ารับการสรรหาตาแหน่งกรรมการทัง้ หมด 13 ท่าน และได้แสดงคะแนนตามตารางโดยเรียงจากคะแนน
สูงสุดไปน้อยสุด

เลือกตาแหน่งกรรมการได้ 7 ท่าน
หมายเลข

ชื่อผู้สมัคร

ผู้สมัคร

สรุปคะแนนกรรมการ (บอร์ด)

คะแนน ลาดับที่ได้

1

2

3

4

5

6

7

ที่ได้

รับเลือก

10

นายวิทยา

นวลศรี

166

165

167

154

155

136

139

1,082

1

5
9

นายพยุงศักดิ์
นายสมชาย

เขียวทับทิม
คงกุล

153
133

133
118

135
133

135
125

149
128

135
117

132
108

972
862

2
3

3
8

นายนพดล

ราศรีชยั

108

103

97

131

124

102

98

บุญเกิดกูล
เรืองศิริ

99
99

108
109

112
112

130
95

106
100

104
87

103
99

4
5

4

นายเลียม
นางปราณี

763
762
701

6

6

นายปรีชา

เกตุมแี สง

82

80

84

92

85

63

90

576

7

7

นายบุญเอก

บุญมี

79

69

88

81

61

63

84

525

1

นางสาวบุญญานุช เพชรนิล
นายปรีชา
ทองยิ้ม

75
67

78
56

82
53

75
54

67
47

77
59

67
42

521

นางพนารัตน์
นางสาวสิรกิ ร

ยอดจันทร์
ดอนดีไพร

50
30

42
38

55
46

59
50

47
46

38
37

43
25

นางสาวณิชาภา

น้อยน้าใส

25

28

32

50

25

24

30

334
272
214

12
11
13
2
หมายเหตุ

สมาชิกสมทบ ไม่มสี ิทธิ์ออกเสียงในการลงคะแนนสรรหา ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
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378

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

วาระกรรมการดาเนินงาน ชุดที่ 30/2565
ชื่อ-นามสกุล
สถานะ
อยู่ตามวาระ
นายพยุงศักดิ์
เขียวทับทิม
อยู่ตามวาระ
นายสมชาย
คงกุล
อยู่ตามวาระ
นายนพดล
ราศรีชยั
อยู่ตามวาระ
นางปราณี
เรืองศิริ
อยู่ตามวาระ
นายปรีชา
เกตุมแี สง
นายบุญเลิศ
สุวรรณเวช
อยู่ตามวาระ
นายสมศักดิ์
อุน่ บุญ
อยู่ตามวาระ
นางวัลภา
ชลธิชาชลาลักษณ์
อยู่ตามวาระ
นางสาวเพ็ญประภา คนเทีย่ ง
อยู่ตามวาระ
นายวิทยา
นวลศรี
อยู่ตามวาระ
นายเลียม
บุญเกิดกูล
อยู่ตามวาระ
นายรุ่งโรจน์
งามสอาด
อยู่ตามวาระ
นายสมหมาย
จาปีทอง
อยู่ตามวาระ
นายคมสันต์
คงคอน
อยู่ตามวาระ
นายสาโรจน์
ทับทิม
อยู่ตามวาระ

ตามวาระ / ปี
วาระที่ 1 ปี 1
วาระที่ 1 ปี 1
วาระที่ 1 ปี 1
วาระที่ 1 ปี 1
วาระที่ 1 ปี 1
วาระที่ 1 ปี 2
วาระที่ 1 ปี 2
วาระที่ 1 ปี 2
วาระที่ 1 ปี 2
วาระที่ 2 ปี 1
วาระที่ 2 ปี 1
วาระที่ 2 ปี 2
วาระที่ 2 ปี 2
วาระที่ 2 ปี 2
วาระที่ 2 ปี 2

มติที่ประชุม : อนุมัตเิ ป็ นเอกฉันท์

วาระที่ 4.10 เรื่องเงินรอจ่ายคืน (คงค้าง)
เนื่องด้วยการบริหารงานสหกรณ์ฯ ครบรอบทางบัญชี ปี 2564 แล้ว หลังจากการดาเนินงานสหกรณ์ฯ ได้มี
การจ่ายเงินปันผล, เงินเฉลีย่ คืนและเงินรอจ่ายคืน (ลาออก) แต่ปรากฏว่ามีสมาชิกบางส่วนไม่ได้มาติดต่อขอรับเงิน
ดังกล่าว จึงทาให้มเี งินค้างจ่ายคืนแก่สมาชิกเป็นจานวนเงินทัง้ สิน้ 7,531.00 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน)
รายละเอียดดังต่อไปนี้
เงินปันผล
เงินเฉลีย่ คืน

จานวน
จานวน

7,454.00 บาท
- บาท

เงินรอจ่ายคืน (ลาออก)

จานวน

77.00 บาท

รวม

7,531.00 บาท

ดังนั้นสหกรณ์ฯ จึงแจ้งให้เพื่อนสมาชิกทีย่ งั ไม่ได้รับเงินดังกล่าวจากสหกรณ์ ให้มาติดต่อขอรับเงินและหากไม่มา
ติดต่อขอรับเงินกับทางสหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯ จะดาเนินการตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยอาศัย
ที่ กษ 0406/ว.25758 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2540 ต่อไป
จึงเรียนมาให้สมาชิกรับทราบทุกท่าน และทางสหกรณ์ฯ จะทาการปิดประกาศให้สมาชิกรับทราบ ณ ทีท่ าการสหกรณ์
มติที่ประชุม : รับทราบ
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วาระที่ 5 ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วาระที่ 5.1 สานักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
คุณรังสรรค์ แก่นมณี นักวิชาการอาวุโสสหกรณ์จังหวัดพิ ษณุโลก
1. บรรยากาศในการประชุมเหมือนทุกปีที่ผ่านมา ขอแสดงความยินดีที่สามารถจัดการประชุมใหญ่ฯ ได้ภายใน150 วัน
ข้อมูลให้ ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ขอให้ท่านใช้ข้อมูลในรายงานเพื่อจะได้ทราบว่ากรรมการได้ทาอะไรบ้าง
2. จากรายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของผู้สอบบัญชี ทาให้ เห็ นระบบการบริหารจัดการสหกรณ์
ที่ดมี าก ยกเว้นอาคารอุปกรณ์ เพราะสหกรณ์ของท่านยังไม่มีสานักงานและที่ดนิ ของตนเอง
3. การนาเสนอหรือขอความช่วยเหลือด้านต่างๆ ให้นาเสนอในฝ่ายจัดการ เพื่อให้ ดาเนินการได้รวดเร็ว แต่ถ้าเสนอให้
กรรมการจะต้องรอประชุมประจาเดือน และต้องย้อนกลับมาดูข้อมูลแล้วพิจารณาในการประชุมถัดไป ซึ่งจะทาให้ เกิดความ
ล่าช้า
4. การมีรายได้ดา้ นเดียวเรียกว่า Active income คือไม่ทางานก็จะไม่มีรายได้ ส่วน Passive income คือ ไม่ทางานแต่ยัง
มีรายได้ งบประมาณรายได้ รายจ่าย รายเดือนต้องทาด้วย แล้วต้องควบคุมให้ ดี ระมัดระวังการใช้จา่ ย วางแผนการใช้งาน
มีความรับผิดชอบ ถ้ามีรายได้มากกว่ารายจ่ายทุกเดือนแสดงว่ามีสภาพคล่อง เงินออมมี3 อย่างคือ 1. เงินสารองให้ตนเอง
2. ออมตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ ได้สิ่งของตามที่ตอ้ งการ 3. ออมก่อนเกษียณ ออมหลังเกษียณ ทาแล้วหรือยัง การลงทุนควร
ศึกษาเรื่องการลงทุน หากลงทุนได้ถูกทางเงินก็เพิ่มขึ้นการให้ ความสาคัญเรื่องเงินของสหกรณ์คอื เงินเข้า ซึ่งจะให้ ความ
สาคัญกับเงินฝาก และเงินกู้

วาระที่ 5.2 สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
คุณภัคจิรา มันทากาศ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการพิ เศษ
สหกรณ์มีทุนการดาเนินงานมากกว่า 35 ล้านบาท จึงต้องจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีจากภาคเอกชนปีนี้ถ้าดูจาก
ตัวเลขจะเห็นว่ากาไรลดลง แต่อตั ราการทากาไรสูงขึ้นกว่าปีกอ่ น คณะกรรมการมีการวางแผนต่างๆในการดาเนินงาน
ขอชื่นชมในส่วนของการบริหารจัดการ รวมถึงสมาชิกด้วย เพราะสมาชิกมีระเบียบวินัย ทาให้ ไม่มีคา่ เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
การควบคุมภายในคือผู้ตรวจสอบกิจการ บทบาทของผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องปฏิบัตติ ามหน้าที่และกฎหมายใหม่
ผู้ตรวจสอบบัญชีประเมินการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในแล้วออกมาได้ดมี ากเป็นส่วนใหญ่ ตามรายงานของผู้สอบบัญชี
ส่วนสานักงานตรวจบัญชีมีหน้าที่กากับดูแลและจะเข้ามาตรวจสอบก็ตอ่ เมื่อมีข้อร้องเรียน ถึงจะเข้ามาตรวจสอบ
ณ ที่สานักงานสหกรณ์ คาดว่าปีหน้าสหกรณ์ของท่านจะดาเนินธุรกิจได้ดแี ละมีกาไรมากยิ่งๆขึ้นไป
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วาระที่ 5.3 อื่น ๆ
1. สมาชิกนาเสนอให้จดั ทารายงานกิจการแบบขาว-ดา ไม่ต้องเป็นรูป 4 สี เพื่อลดต้นทุน เนื่องจากสมาชิกจะใช้งานแค่ครั้งเดียว
2. สมาชิกนาเสนอให้เพิ่มเบีย้ ประชุมสาหรับสมาชิกทีเ่ ข้าร่วมประชุมใหญ่ๆ จาก 100 บาท/คน เป็น 200 บาท/คน
3. ปี 2565 สหกรณ์จะจัดตั้งครบรอบ 30 ปี ของชาร่วยทีจ่ ะแจกให้กับสมาชิกทุกคน จะมีมลู ค่าทีส่ งู ขึน้ กว่าเดิม

มติที่ประชุม : รับทราบ
ประธานในทีป่ ระชุม ขอขอบคุณทุกท่านทีไ่ ด้สละเวลามาร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2564 ในวันนี้และขอปิด
การประชุม ปิ ดประชุม เวลา 13.00 น.

ลงชื่อ

ประธานในทีป่ ระชุม
(นายรุ่งโรจน์ งามสอาด)

ลงชื่อ

เลขานุการบันทึกการประชุม
(นางสาวภัทรสุดา แสงสวัสดิ)์
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