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ระเบีียบวาระที่่�

2
การรัับรองรายงานการประชุุม
2.1 การประชุุมใหญ่่สามััญ ประจำำ�ปีี 2563
2.2 การประชุุมใหญ่่วิิสามััญ ประจำำ�ปีี 2564

ระเบีียบวาระที่่� 2		

การรัับรองรายงานการประชุุม
2.1

การรัับรองรายงานการประชุุ มใหญ่่ สามััญ ประจำำ�ปีี 2563

ตามที่่�สหกรณ์์ฯ  ได้้จัดั การประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีี   2563  เมื่่�อวัันที่่�   19  
กุุมภาพัันธ์์  2564 และได้้ส่่งรายงานการประชุุมใหญ่่ให้้สมาชิิกตรวจสอบแล้้ว  ตั้้�งแต่่วันั ที่่�  15  มีีนาคม  2564  
ซึ่่�งหากสมาชิิกประสงค์์จะแก้้ไข  ให้้แจ้้งภายในวัันที่่�  31  กรกฎาคม  2564  นั้้�น
ปรากฏว่่าไม่่มีีสมาชิิกท่่านใดขอแก้้ไขรายงานการประชุุมดัังกล่่าว ดัังนั้้�นจึึงถืือว่่า
สมาชิิกได้้รัับรองรายงานการประชุุมแล้้ว (เอกสารแนบหน้้า  6-27 )
จึึงขอเสนอที่่�ประชุุมเพื่่�อพิิจารณารัับรอง
มติิที่ป่� ระชุุ ม
			
			2.2

การรัับรองรายงานการประชุุ มใหญ่่ วิสิ ามััญ ประจำำ�ปีี 2564

			
ตามที่่�สหกรณ์์ฯ  ได้้จัดั การประชุุมใหญ่่วิิสามััญประจำำ�ปีี   2564  เมื่่�อวัันที่่�   2  
เมษายน  2564  และได้้ส่่งรายงานการประชุุมใหญ่่ให้้สมาชิิกตรวจสอบแล้้ว  ตั้้�งแต่่วันั ที่่�   16  เมษายน  2564  
ซึ่่�งหากสมาชิิกประสงค์์จะแก้้ไข  ให้้แจ้้งภายในวัันที่่�  31  กรกฎาคม  2564  นั้้�น
ปรากฏว่่าไม่่มีีสมาชิิกท่่านใดขอแก้้ไขรายงานการประชุุมดัังกล่่าว  ดัังนั้้�นจึึงถืือว่่า
สมาชิิกได้้รัับรองรายงานการประชุุมแล้้ว   (เอกสารแนบหน้้า 28-88 )
จึึงขอเสนอที่่�ประชุุมเพื่่�อพิิจารณารัับรอง
มติิที่ป่� ระชุุ ม
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2.1 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ กรมทางหลวง
สมาชิกสามัญทั้งหมด
สมาชิกสามัญที่เข้าประชุม
กรรมการที่มาประชุม
1. นายอภิสิทธิ์
2. นายคงฤทธิ์
3. นายเด่นชัย
4. นายวันชัย
5. นางสาวดุษณีย์
6. นายบุญเกือ้
7. นายนิธิ
8. นายระวี
9. นายโกมล
10. นายจอมปวีร์
11. นางเพ็ญทิพย์
12. นางสาวเขมรัศมิ์
13. นายชัยทิศ

จำนวน 13,720 คน
จำนวน 100 คน
พรหมเสน
ปัญญาแก้ว
เอี่ยมสุวรรณ
ประสิทธิ์พร
นิราศภัย
มาเสนาะ
หอมสุวรรณ
บุญญพาพงศ์
เดชกวินเลิศ
จันทร์หิรญ
ั
จิรธรรมประดับ
ธีระโกมลศิลป์
พิเศษสกลกิจ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บุญสะอาด

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

ลักษณะโภคิน
ลิ้มวัฒนาภรณ์
ไชยยศ
ช้อนทอง
ทรัพย์พันธุ์พงศ์

ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ที่ปรึกษากฎหมาย
ผู้จัดการใหญ่

กรรมการที่ไม่มาประชุม
1. นายสิทธิชัย
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
เริ่มประชุม
6

นางวิวาห์พร
พ.ต.อ.หญิงสมหมาย
นางนงลักษณ์
นางนิตยา
นางอรฉันท์
เวลา 09.00 น.
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เมื่อสมาชิกสามัญอยู่ในห้องประชุมจำนวน 100 คน ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อที่ 39
แล้ว นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน ประธานกรรมการดำเนินการ ได้กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน ประธานกรรมการดำเนินการแจ้งให้ที่ประชุมทราบใน 3 เรื่อง

สำคัญดังนี้
1. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ระบาดมาตั้งแต่ต้นปี
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาด จึงทำให้สหกรณ์ฯ ต้องกำหนดการประชุมใหญ่เป็น 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 เป็นการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
ครั้งที่ 2 เป็นการจัดประชุมวิสามัญ เพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการชุดใหม่ และ
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ซึ่งจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
2. วิกฤตที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานสหกรณ์ ปี 2563
จากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ทำให้
สมาชิกได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการได้ออกมาตรการเพื่อให้การช่วยเหลือ ได้แก่
- พักชำระหนี้เงินต้น 3 เดือน
- เงินกู้อัตราดอกเบี้ยพิเศษรายละไม่เกิน 30,000 บาท
- ฝาก ถอนเงิน ผ่านระบบออนไลน์
จากวิกฤตบริษัทการบินไทย การที่บริษัทการบินไทยยื่นฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง
สหกรณ์ฯ ในฐานะเป็นเจ้าหนี้บริษัทการบินไทยเนื่องจากลงทุนในหุ้นกู้ ได้รับผลกระทบจากการเข้ารับการฟื้นฟูของ
บริษัทการบินไทย ดังนี้
- การหยุดชำระหนี้ (หุ้นกู้) ของบริษัทการบินไทย
- สมาชิกเกิดความตื่นตระหนกมาถอนเงินกับสหกรณ์ฯ เป็นจำนวนมาก
- สหกรณ์ฯ ขาดทุนกำไร จากการเสียดอกเบี้ยผลต่าง
ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ฯ ต่างๆ ที่เกี่ยวกับสหกรณ์ฯ ขอให้สมาชิกรับฟังข่าวสาร
จากสหกรณ์ฯ โดยตรง และให้เชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ไม่ว่า
จะดำเนินการใดๆ จะยึดความมั่นคงของสหกรณ์ฯ มากกว่าผลกำไรและสหกรณ์ฯ มีความมั่นคงสูง
3. ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ปี 2563 (ล้านบาท)
รายการ
ปี 2563
ปี 2562
เพิ่ม(ลด)
สินทรัพย์
24,389
23,927
462
ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้
7,392
7,927
(535)
เงินลงทุน
16,514
15,529
985
7
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เงินรับฝาก

รายการ

ทุนเรือนหุ้น
ทุนสำรอง
กำไรสุทธิ

ปี 2563
13,784

ปี 2562
14,188

เพิ่ม(ลด)
(404)

5,319
1,067
527

5,151
958
558

168
109
(31)

คณะกรรมการดำเนินการจัดสรรผลกำไร 527 ล้านบาทเป็นสัดส่วน ดังนี้
มติที่ประชุม

จัดสรรเป็นทุนสำรอง
จัดสรรเป็นเงินปันผล
จัดสรรเป็นเงินเฉลี่ยคืน
จัดสรรเป็นทุนสวัสดิการให้สมาชิก
จัดสรรอื่นๆ
รวม

20.00%
57.61%
10.45%
10.02%
1.92%
100.00%

เป็นเงิน 105 ล้านบาท
เป็นเงิน 304 ล้านบาท
เป็นเงิน 55 ล้านบาท
เป็นเงิน 52 ล้านบาท
เป็นเงิน 11 ล้านบาท
527 ล้านบาท

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

นายชัยทิศ พิเศษสกลกิจ กรรมการและเลขานุการ สรุปรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณารับรอง โดยสหกรณ์ฯ ได้ส่งรายงาน
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ตามหนังสือที่ สอ.ทล./บ.9/2563 ให้สมาชิกตรวจสอบแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1
มีนาคม 2563 ซึ่งหากสมาชิกประสงค์จะแก้ไข ให้แจ้งภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นัน้
ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ดังนั้น จึงถือว่าสมาชิกได้รับ
รองรายงานการประชุมแล้ว (รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2563 หน้า 79 - 103)
มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยไม่มี
การแก้ไขด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3

รับทราบรายงานแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562

นางอรฉันท์ ทรัพย์พันธุ์พงศ์ ผู้จัดการใหญ่ ได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ของสหกรณ์
ให้ที่ประชุมฯ รับทราบ โดยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด ได้ดำเนินงานด้วยความ
มุ่งมั่นปรับปรุงพัฒนา ให้เกิดความก้าวหน้าและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกเพื่อความมั่นคง ยั่งยืนของสหกรณ์ สืบ
ต่อไป
ขอเสนอผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังต่อไปนี้
(หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2563 หน้า 7-9)
8

รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

4

1. สรุปผลการดำเนินงาน
รายละเอียด
31 ธ.ค. 63
31 ธ.ค. 62
1. จำนวนสมาชิก – สามัญ /ราย
13,732
13,956
2. จำนวนสมาชิก – สมทบ / ราย
13,564
14,375
3. ทุนเรือนหุ้น
5,319,436,760.00 5,151,029,670.00
4. ทุนสำรอง
1,067,730,841.00
958,920,841.00
5. ทุนสะสมตามข้อบังคับ
258,502,465.96
232,838,273.70
6. เงินรับฝาก
13,784,605,912.31 14,188,722,696.05
7. เงินให้กู้แก่สมาชิก
7,380,456,636.08 7,916,213,326.00
8. หุ้นทุน หุ้นกู้ พันธบัตร
13,264,583,553.59 11,149,604,950.33
9. เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
48,230,000.00
179,860,000.00
10. สินทรัพย์รวม
24,389,007,843.16 23,927,652,820.82
11. กำไรสุทธิประจำปี
527,876,822.04
558,000,203.26

เพิ่ม/ลด
ร้อยละ
(224)
(1.61)
(811)
(5.64)
168,407,090.00 3.27
108,810,000.00 11.35
25,664,192.26 11.02
(404,116,783.84) (2.85)
(535,756,689.92) (6.77)
2,114,978,603.26 18.97
(131,630,000.00) (73.18)
461,355,022.34 1.93
(30,123,381.22) (5.40)

2. ทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์สมาชิกที่จ่ายในปี 2563
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
ประเภท
จำนวน
จำนวนเงิน
จำนวน
จำนวนเงิน
(ราย)
(บาท)
(ราย)
(บาท)
1. สวัสดิการถึงแก่กรรมของสมาชิก
131 10,350,130.00
32
64,000.00
2. สวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส
4,946 16,321,800.00
3. สวัสดิการถึงแก่กรรมของบุคคลในครอบครัวสมาชิก 246
492,000.00
4. สวัสดิการเงินบำเหน็จสมาชิก
382
1,146,000.00
5. สวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล
391
736,500.00
6. สวัสดิการรับขวัญบุตรสมาชิก
66
66,000.00
7. สวัสดิการเพื่อการมงคลสมรส
28
28,000.00
8. สวัสดิการเพื่อสมาชิกผู้เป็นโสด
25
25,000.00
9. สวัสดิการสมาชิกสำเร็จการศึกษา
3
3,000.00
10. สวัสดิการเพื่ออุปสมบท / พิธีฮัจญ์
11. สวัสดิการสงเคราะห์ภัยพิบัติ
6
38,030.00
รวม
6,224 29,206,460.00
32
64,000.00
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3. ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกที่จ่ายในปี 2562
รายการ
ทุนรางวัลเรียนดี
ทุนส่งเสริมการศึกษา - สมาชิกสามัญ
- พนักงานราชการ
- ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

จำนวน(ทุน)
978
328
455
605
2,366

จำนวนเงิน(บาท)
2,877,900.00
721,600.00
364,000.00
484,000.00
4,447,500.00

4. ทุนสาธารณประโยชน์ที่จ่ายในปี 2562
รายการ
บริจาคสาธารณะกุศล
สนับสนุนกิจกรรมภายในกรมทางหลวง
รวม

จำนวนเงิน(บาท)
53,000.00
1,100,000.00
1,153,000.00

5. กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันหนี้เงินกู้สามัญที่จ่ายในปี 2563
รายการ
จ่ายช่วยเหลือสมาชิก
6. ประกันชีวิตกลุ่ม
รายการ
สมาชิกถึงแก่กรรม 132 ราย บริษัทฯ จ่ายค่าสินไหม
7. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ย
ประเภท
(%)
ออมทรัพย์
1.25
ออมทรัพย์พิเศษ
2.50
ออมทรัยพ์พิเศษเกษียณสุข
3.75
ประจำ 3,6,12 เดือน
2.75
ประจำ 24 เดือน
3.45


เสียภาษีเงินฝาก
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 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
มีเฉลี่ยคืน
ไม่มีเฉลี่ยคืน

กู้สามัญ
กู้สามัญเพื่อการศึกษา
กู้สามัญเพื่อทัศนศึกษาและท่องเที่ยว

มีเฉลี่ยคืน
ไม่มีเฉลี่ยคืน

กู้ฉุกเฉิน
กู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษา

มีเฉลี่ยคืน
ไม่มีเฉลี่ยคืน

กู้พิเศษ
กู้พิเศษดอกเบี้ยจูงใจ 2 ปีแรก
กู้ทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ


มติที่ประชุม

อัตราดอกเบี้ย (%)
6.25
5.00
5.50

5.25
6.00
5.00
5.05
5.25
4.50
4.25

5.05

เสียภาษีเงินฝาก

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4
รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563
นางนงลักษณ์ ไชยยศ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ได้รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสรุป ดังนี้ (หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2563 หน้า 11-14)
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับและ
ระเบียบของสหกรณ์ที่กำหนดไว้
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี เป็นไปตามข้อบังคับและ
ระเบียบของสหกรณ์ และตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในที่ดี
1.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนและการใช้เงินตามงบประมาณในรอบปีที่ผ่านมา
1.4 เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่
กำหนดไว้
2.2 ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจด้าน
ต่างๆ ของสหกรณ์
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2.3 ตรวจสอบการดำเนิ นงานตามวั ตถุ ประสงค์ ข้ อบั งคั บ ระเบี ยบ รวมทั ้ งมติ ท ี ่ ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการและมติที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ฯ
2.4 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับ - จ่าย และการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง
2.5 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสหกรณ์ฯ
3. ผลการตรวจสอบ
3.1 การบริหารงานทั่วไป
3.1.1 สหกรณ์ฯ มีการแบ่งส่วนงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
ในแต่ละตำแหน่งไว้อย่างชัดเจน เหมาะสม เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ
และได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนของ
ระบบงานที่กำหนด
3.1.2 สหกรณ์ฯ มีการกำหนดข้อบังคับและระเบียบขึ้นเพื่อถือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนและเหมาะสม
3.1.3 สหกรณ์ ฯ มี การกำหนดนโยบายการดำเนิ นงานด้ านต่ างๆ ให้ คณะกรรมการ
รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับโดย
คำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นหลัก
3.2 การบริหารการเงิน และการบัญชี
3.2.1 การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน สหกรณ์ฯ จัดทำบัญชีตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด รวมทั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ และ
เป็นไปตามกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีระบบบัญชีที่เหมาะสมกับ
ธุรกิจของสหกรณ์ฯ
3.2.2 สหกรณ์ฯได้จ่ายค่าใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายที่ที่ประชุมใหญ่ได้ให้ความ
เห็นชอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเท็จจริง และเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ โดยรวม
3.2.3 สหกรณ์ฯบันทึกบัญชีเป็นปัจจุบัน และมีเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี
โดยรวมครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งเพียงพอและทันต่อความต้องการในการบริหารงาน
รวมทั้งมีการเสนอรายงานทางการเงินต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
อย่างเป็นประจำทุกเดือน
3.2.4 สหกรณ์ฯ มีนโยบายเร่งรัดติดตามลูกหนี้ที่ค้างนาน และมีการกันสำรองสำหรับ
รายจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตไว้อย่างรัดกุมและเหมาะสมตามระเบียบฯ
ที่นายทะเบียนกำหนดไว้
3.3 ด้านการเงิน การบัญชีและการควบคุมภายใน
จากการตรวจสอบโดยรวมพบว่า สหกรณ์ฯ มีการกำหนดระเบียบด้านการเงินและการ
บัญชีไว้อย่างเหมาะสม และได้กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของงานแต่ละด้านไว้อย่างชัดเจน รวมถึงมี
การปฏิบัติงานอย่างถูกต้องครบถ้วนเช่น
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3.3.1 การรับ – จ่ายและการเก็บรักษาเงินสดเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ฯ
3.3.2 การคิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินเป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด
3.3.3 การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ฯเป็นไปตามประกาศที่นายทะเบียน
กำหนดไว้อย่างเหมาะสม
3.4 ด้านการให้สินเชื่อ
จากการตรวจสอบการให้สินเชื่อของสหกรณ์ฯ พบว่า เอกสารหลักฐานประกอบการ
จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์อื่นและสมาชิก เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ การส่งชำระหนี้ การบันทึกบัญชีด้านสินเชื่อ การพิสูจน์ยอดลูกหนี้คงเหลือ การคำนวณดอกเบี้ยรับ
ครบถ้วน ถูกต้อง
3.5 ด้านการลงทุน
3.5.1 การลงทุนของสหกรณ์ฯ อยูภ่ ายใต้ มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558
3.5.2 สหกรณ์มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ การคำนวณผลตอบแทน
ถูกต้อง ครบถ้วน
3.5.3 ณ วันสิ้นปี สหกรณ์ฯมีเงินลงทุนคงเหลือ จำนวน 13,264,583,553.59 บาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 18.97 และมีรายได้จากการลงทุน จำนวน
433,707,285.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.33 ของรายได้
3.6 ด้านการรับฝากเงินจากสมาชิก
3.6.1 ตรวจสอบการบันทึกบัญชีการรับฝากเงินและถอนเงินทุกประเภท รวมทั้งการ
เปิดบัญชี และ ถอนปิดบัญชีเงินฝาก การลงลายมือชื่อการฝากเงิน – ถอนเงิน
การเปรียบเทียบยอดเงินรับฝาก การคำนวณดอกเบี้ยเงินรับฝาก รวมถึงการ
บันทึกบัญชีไปยังสมุดรายวันและทะเบียนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ถูกต้อง ครบถ้วน
3.6.2 ณ วันสิ้นปี สหกรณ์ฯมีเงินรับฝากคงเหลือ จำนวน 13,784,605,912.31 บาท
ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 2.85 สหกรณ์ฯ จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากเป็นเงิน
384,863,156.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.56 ของรายได้ การปฏิบัติงานใน
ด้านรับฝากและถอนเงินอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของฝ่ายจัดการซึ่งสหกรณ์ฯ
ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม
3.7 ด้านทุนเรือนหุ้น
3.7.1 ณ วันต้นปี สหกรณ์ฯมีทุนเรือนหุ้นคงเหลือจำนวน 5,151,029,670.-บาท
เพิ่มขึ้นระหว่างปีจำนวน 168,407,090.- บาท มียอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี
จำนวนเงิน 5,319,436,760.- บาท
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3.7.2 การชำระค่าหุ้น และการจ่ายคืนค่าหุ้น เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของ
สหกรณ์ สมาชิกเข้าใหม่ และลาออกมีการอนุมัติโดยคณะกรรมการฯ การบันทึก
บัญชีทุนเรือนหุ้น การผ่านรายการในบัญชีแยกประเภท ถูกต้อง ครบถ้วน
3.8 ด้านทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ฯมีทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ
คงเหลือจำนวน 258,502,465.96 บาท การใช้จ่ายทุนสะสมต่างๆมีเอกสารหลักฐานการขอรับสวัสดิการของ
สมาชิก ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามระเบียบแห่งทุนนั้นๆ ตามที่สหกรณ์ฯกำหนด
3.9 ด้านรายได้
รายได้ต่างๆเป็นไปตามธุรกิจของสหกรณ์ฯการคำนวณและการบันทึกบัญชีรายได้ถูกต้อง
และครบถ้วน
3.10 ด้านค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นรายการปกติของการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดรายได้ การควบคุม
ภายในเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโดยรวมมีความรัดกุมและปลอดภัย รวมทั้งเป็นไปตามระเบียบและมติที่ประชุมใหญ่อยู่
ภายในวงเงินงบประมาณที่กำหนดไว้
4. การติดตามผลการตรวจสอบ
ในระหว่างปีข้าพเจ้าและทีมงาน ได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการดำเนินการและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ระหว่างการตรวจสอบและในรายงานการตรวจสอบกิจการประจำเดือน ซึ่งสหกรณ์ฯได้
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อเสนอแนะที่สำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้
จากการตรวจสอบบัญชีในระหว่างปีพบว่า สหกรณ์ฯมีบัญชีเงินรอจ่ายคืนซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจ่าย
คืนสมาชิก อดีตสมาชิก ทายาทและ/หรือเจ้าของเงินที่แท้จริง และบัญชีเงินรอตรวจสอบซึ่งเป็นเงินรับโอนจาก
สมาชิก หรือเป็นเงินโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามหาสาเหตุ ซึ่งเป็ นบัญชีค้างจ่ายอยู่ในบัญชี
เป็นระยะเวลานาน
ทั้งนี้ ในปัจจุบันสหกรณ์ฯ ได้จัดทำประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด เรื่อง เงินที่
สมาชิกโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด โดยผ่านธนาคารพาณิชย์เพื่อชำระหนี้ ฝาก ซื้อหุ้น
และอื่นๆตั้งแต่ปีบัญชี 2554 – กันยายน 2563 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 และประกาศสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด เรื่อง เงินรอจ่ายคืนสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ลาออก ให้ออก ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 26
ตุลาคม 2563 และในกรณีที่ไม่มีเจ้าของเงินดังกล่าวมาขอรับเงิน ทางสหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าทุนสำรอง โดยลง
ประกาศผ่านทางหน้าเว็บไซด์ของสหกรณ์ฯและแจ้งผ่านทางหน่วยงานต่างๆของกรม เพื่อให้การบันทึกรายการทาง
บัญชีเป็นไปอย่างเหมาะสมและเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
ส่วนข้อสังเกตอื่นๆ ที่ตรวจพบได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสหกรณ์ฯที่รับผิดชอบทราบเพื่อ
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้วในระหว่างการตรวจสอบ
มติที่ประชุม

รับทราบ

14 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

10

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาคัดเลือกและกำหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

นายชัยทิศ พิเศษสกลกิจ กรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอที่ประชุมใหญ่ฯ พิจารณาคัดเลือก
และกำหนดค่าธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ตามนัยข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 76 การตรวจสอบบัญชี บัญชี
ของสหกรณ์นั้นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้งตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและตามระเบียบ
ที่อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีไว้ ดังนี้
1. ผู้เสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี ต้องไม่อยู่ในสังกัดเดียวกับผู้ตรวจสอบกิจการหรือรับงาน
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ที่เดียวกัน
2. ต้องเป็นผู้สอบที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
3. ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
4. ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์อาจคัดเลือกผู้สอบบัญชีไว้เป็นการสำรองด้วยกรณีกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่สหกรณ์เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์พบว่าผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวถูกกล่าวหาและอยูร่ ะหว่างการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
สำหรับปีนี้มีผู้สมัครสอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2564 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการได้
พิจารณาข้อมูลที่เสนอการสอบบัญชี ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรให้นำรายชื่อผู้สมัคร
จำนวน 2 ราย เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (รายละเอียดในหนังสือรายงาน
กิจการประจำปี 2563 หน้า 17 - 19)
รายชื่อผู้เสนอสอบบัญชี ประจำปี 2564
บุคคล/สถานที่
1. บริษัท มนตรีสอบบัญชี
และกฎหมาย จำกัด

ชื่อผู้เสนอสอบบัญชี

นายมนตรี ช่วยชู
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
3214
2. บริษัท เอส.เอ็ม.การบัญชี
นายภาคภูมิ งามพิทักษ์กุล
และการตรวจสอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
11272

ชื่อผู้สอบบัญชีสำรอง

ค่าธรรมเนียม (บาท)

นางสาวฉัตราภรณ์ ลีลัครานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
10365
นายพงษ์สันต์ วานิชพงษ์พันธุ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
5555

180,000.-บาท

180,000.-บาท

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์
1. ให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกเพื่อตั้งเป็นกรรมการนับคะแนน ซึ่งที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกเป็นกรรมการนับ
คะแนนได้แก่
1 นางสาวพรทิพย์ บางยี่ขัน
สมาชิกเลขที่ 025301
2. นางสาวสุณิษา สายบุญ
สมาชิกเลขที่ 033809
3. นางสุรัต
สวามิภักดิ์
สมาชิกเลขที่ 028609
4. นางสาววิภาพร เก่งการพาณิช สมาชิกเลขที่ 033993
5. นางชัญญา
รื่นเริง
สมาชิกเลขที่ 028575
6. นางสาวธันธิชา กองนาค
สมาชิกเลขที่ 033808
7. นางสาวประภัสสร แสงหิรัญ
สมาชิกเลขที่ 024810
15 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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2. ที่ประชุมใหญ่คัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากข้อเสนอบริการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรายใดได้
คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และผู้สอบบัญชีสำรองจะ
เป็นผู้สอบบัญชี กรณีและผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
มีสมาชิกลงคะแนนจำนวน 100 ราย ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้
อันดับที่ 1 นายมนตรี
ช่วยชู
คะแนนที่ได้
68 คะแนน
อันดับที่ 2 นายภาคภูมิ งามพิทักษ์กุล คะแนนที่ได้
29 คะแนน
ไม่ลงคะแนน
3 คะแนน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบคัดเลือก นายมนตรี ช่วยชู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3214 เป็น
ผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมทางหลวง จำกั ด ประจำปี 256 4 และกำหนด
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็นเงิน 180,000.-บาท(หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)ต่อปี และ
นางสาวฉัตราภรณ์ ลีลัครานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10365 เป็นผู้สอบบัญชี
สำรองในกรณีที่ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถปฏิบัติงานได้

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563

นายชัยทิศ พิเศษสกลกิจ กรรมการและเลขานุการ สรุปเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเลือกตั้งและ
กำหนดค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 65. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกซึ่งมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี
การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การสหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบ
กิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามของผู้ตรวจสอบกิจการตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จำนวนหนึ่งคน
หรือหลายคนแต่ไม่เกินห้าคน หรือหนึ่งนิติบุคคล หรือเป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการไม่เกินห้าคนเป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์เป็นการประจำปีเป็นปี ๆ ไป
กรณีเลือกคณะผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีหัวหน้าคณะหนึ่งคน ซึ่งต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า
ปริญญาตรีด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ มีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบกิจการ และให้ประกาศชื่อหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ่ทราบด้วย
ข้อ 65/2 การดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ใ นตำแหน่งได้มี
กำหนดเวลาหนึ่งปี ถ้าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้
สำหรับปีหนี้มีผู้สมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2564 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดและจากข้อมูลที่
เสนอการตรวจสอบกิจการตลอดจนค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรนำเสนอรายชื่อ ผู้สมัครจำนวน 2 ราย เพื่อให้ที่
ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ (รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจำปี
2563 หน้า 22 - 24)
16 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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รายชื่อผูเ้ สนอตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
บุคคล/นิติบคุ คล
1. นางนงลักษณ์ ไชยยศ
2. นายบัณฑูร ชุนสิทธิ์

ชื่อผู้เสนอตรวจสอบกิจการ ค่าตอบแทน (บาท)
นางนงลักษณ์ ไชยยศ
150,000.นายบัณฑูร ชุนสิทธิ์
150,000.-

สถานภาพของผู้สมัคร
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
1. ให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกเพื่อตั้งเป็นกรรมการนับคะแนน ซึ่งที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกเป็นกรรมการนับ
คะแนนได้แก่
1 นางสาวพรทิพย์ บางยี่ขัน
สมาชิกเลขที่ 025301
2. นางสาวสุณิษา สายบุญ
สมาชิกเลขที่ 033809
3. นางสุรัต
สวามิภักดิ์
สมาชิกเลขที่ 028609
4. นางสาววิภาพร เก่งการพาณิช สมาชิกเลขที่ 033993
5. นางชัญญา
รื่นเริง
สมาชิกเลขที่ 028575
6. นางสาวธันธิชา กองนาค
สมาชิกเลขที่ 033808
7. นางสาวประภัสสร แสงหิรัญ
สมาชิกเลขที่ 024810
2. ผู้ตรวจสอบกิจการรายใดได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี
2564 และผู้ที่ได้คะแนนรองลงมาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง
มีสมาชิกลงคะแนนจำนวน 100 ราย ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้
อันดับที่ 1 นางนงลักษณ์ ไชยยศ
คะแนนที่ได้
53 คะแนน
อันดับที่ 2 นายบัณฑูร
ชุนสิทธิ์
คะแนนทีไ่ ด้
42 คะแนน
ไม่ลงคะแนน
5 คะแนน
มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบเลือกตั้งนางนงลักษณ์ ไชยยศ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมทางหลวง จำกัด ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบกิจการเป็นเงิน
150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี และเลือกนายบัณฑูร ชุนสิทธิ์ เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการสำรอง กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในกรณีที่
นางนงลักษณ์ ไชยยศ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2563

พ.ต.อ. หญิงสมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ์ ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ ประจำปี 2563 ได้รายงานผลการ
ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ โดยเป็นอิสระจากสหกรณ์ และได้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ กำหนด หลักฐานที่ตรวจสอบเพียงพอและ
เหมาะสม จึงได้นำเสนอรายงานและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสดและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รายงานผลให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา (รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2563 หน้า
27 – 60)
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ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด ประจำปี 2563
เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แล้วจึงได้รายงานผลการตรวจสอบบัญชี ดังนี้
1. ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ เกี่ยวกับจุดอ่อนของการควบคุมภายใน
1.1 ด้านการบริหารจัดการทั่วไป
1.1.1 การปฏิ บ ั ต ิ ง านของสหกรณ์ เ ป็ น ไปตามกฎหมายสหกรณ์ ประกาศ คำสั่ ง
คำแนะนำแนวปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ ยวข้อง กำหนดระเบียบ
ต่างๆ ขึ้นถือใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ และมติคณะกรรมการดำเนินการ
กำหนดมีการเสนอรายงานการปฏิบัติงานทุกด้านต่อคณะกรรมการดำเนินการทุกเดือน เพื่อแจ้งผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
จัดการเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์
1.1.2 สหกรณ์มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบไว้ชัดเจน กำหนดฝ่ายงานต่างๆ ไว้
สำหรับบริการสมาชิกครบถ้วน การปฏิบัติงานต่างๆ อยู่ในการควบคุมดูแลของผู้จัดการใหญ่ให้เป็นไปตามนโยบายและ
แผนงานที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด สหกรณ์จัดให้มีสัญญาจัดจ้างและมีการค้ำประกันในการปฏิบัติงานเหมาะสม
1.1.3 สหกรณ์มีการใช้โปรแกรมที่พัฒนาโดยเอกชน มาใช้ในการประมวลผลข้อมูลในการ
ปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วยบัญชี เงินรับฝาก เงินกู้และทุนเรือนหุ้น การดำเนินงาน การควบคุมภายในสำหรับการใช้
โปรแกรมระบบงานเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำในการควบคุมภายในและการรักษา
ความปลอดภัยสำหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล พ.ศ. 2553 ณ วัน
สิ้นปี สามารถใช้ข้อมูลจากโปรแกรมในการตรวจสอบ
1.2 ด้านการดำเนินธุรกิจ
1.2.1 การรับฝากเงิน สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักประหยัดรายจ่าย โดยสนับสนุนให้
สมาชิกที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี นำเงินส่วนเกินของรายได้มารฝากไว้กับสหกรณ์ประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงิน
ฝากประจำ ณ วันสิ้นปี มีปริมาณเงินรับฝากคงเหลือ 13,784.61 ล้านบาท เทียบเป็นร้อยละ 56.52 ของทุนดำเนินงาน
ทั้งสิ้นลดลงจากปีก่อน 404.12 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.85
1.2.2 การให้เงินกู้ สหกรณ์ เปิดโอกาสให้สมาชิกที่มีความจำเป็นหรือมีความเดือนร้อน
ทางด้านการเงินมาใช้บริการเงินกู้ยืมจากสหกรณ์ ไปใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือนร้อน หรือให้กู้ยืมไปลงทุนเพื่อก่อให้เกิด
รายได้ จำนวนเงินที่จะขอกู้ยืมได้นั้นขึ้นอยู่กับความจำเป็น ความรับผิดชอบของการสะสมเงินและความสามารถในการชำระ
คืนของสมาชิกผู้กู้โดยทางสหกรณ์จะคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่เป็นธรรม ณ วันสิ้นปี มีลูกหนี้เงินให้กู้สุทธิคงเหลือ
7,440.66 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 665.84 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8.21
2. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน
2.1 ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง ทุนดำเนินงานของสหกรณ์ จำนวน 24,389.01
ล้านบาท สามารถสร้างผลตอบแทนต่อส่วนของทุนกลับคืนในอัตราร้อยละ 7.50 (ทุนของสหกรณ์ประกอบด้วยทุน
เรือนหุ้น ทุนสำรอง ทุนสะสมและกำไรสุทธิ) อัตราส่วนหนี้สินทั้งสิ้นต่อทุนที่ใช้วัดความสามารถในการก่อหนี้ของ
สหกรณ์เท่ากับ 2.40 เท่า หมายความว่า สหกรณ์มีทุน 1.00 บาท มีหนี้สินเท่ากับ 2.40 บาท แต่เนื่องจากหนี้สิน
ส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากซึ่งเป็นหนี้สินภายในร้อยละ 56.52 ทุนส่วนใหญ่คือทุนเรือนหุ้น ร้อยละ 21.81 มาจาก
สมาชิกจึงไม่ถือเป็นความเสี่ยงมาก เว้นแต่สมาชิกจะถอนเงินรับฝากในเวลาเดียวกันเป็นจำนวนมาก
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2.2 คุณภาพสินทรัพย์ สหกรณ์ใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่หมุนจ่ายออกไปก่อให้เกิดรายได้ 0.04 รอบ
ให้ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ร้อยละ 2.19 (ผลตอบแทนจากการใช้สินทรัพย์ 1.00 บาท ได้ผลตอบแทน 2.19 บาท)
สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนมากที่สุด รองลงมาเป็นลูกหนี้เงินให้กู้ ซึ่งสหกรณ์มีการลงทุนเป็นไปตามกฎหมายการ
บริหารลูกหนี้ที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการติดตามเร่งรัดลูกหนี้ให้ชำระหนี้เป็นไปตามกำหนดสัญญา
2.3 ความสามารถในการบริหารการจัดการ ธุรกิจของสหกรณ์คือการรับฝากและการให้กู้ อัตรา
การเติบโตของธุรกิจ ปีนี้มีอัตราถดถอยร้อยละ -15.41 เป็นผลจากการที่สมาชิกกู้และฝากเงินระหว่างปีลดลงมาก
2.4 ความสามารถในการทำกำไร สหกรณ์มีอัตราค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อกำไรก่อนหักค่าใช้จ่าย
ดำเนินงานร้อยละ 6.78 มีอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 51.52 พิจารณาที่อัตราเฉลี่ยต่อสมาชิกรายคน สมาชิกที่มีกำไร
19,338.98 บาท/คน มีหนี้สิน 270,493.80 บาท/คน ขณะที่สมาชิกมีเงินออม 699,884.33 บาท/คย ซึ่งจากการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ และต้นทุนธุรกิจ รวมถึงค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่นๆ จะทำให้มี
กำไรเพิ่มมากขึ้น
2.5 สภาพคล่องทางการเงิน สหกรณ์มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 0.32 เท่า คือหนี้สินหมุนเวียน
1 บาท มีสินทรัพย์หมุนเวียน 0.32 บาท แสดงถึงความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นเมื่อถึงกำหนด สภาพคล่องทาง
การเงินของสหกรณ์ขึ้นอยู่กับการลงทุน การบริหารลูกหนี้ให้ชำระได้ตามกำหนดเวลา และการดำรงสินทรัพย์สภาพ
คล่องไว้ให้เพียงพอเพื่อเป็นเกราะป้องกันความเสี่ยงจากการไถ่ถอนคืนเงินรับฝากของสมาชิก
2.6 ผลกระทบต่อธุรกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่ง การบริหารงาน
นับวันจะยิ่งซับซ้อนยุ่งยากกว่าในอดีตที่ผ่านมา จากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ธุรกิจการเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยทำให้เกิดการแข่งขันในระบบการเงิน ผู้บริหารจะต้องเป็นมือ
อาชีพคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์
กำหนดนโยบายวางแผนการบริหารการจัดการ โดยจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีการติดตามผลงาน ติดตามข้อมูล
ข่าวสารทันกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ ประเมินผลงาน ปรับปรุงแก้ไข หาจุดอ่อน จุดเด่น ปัญหา อุปสรรค มี
ระบบควบคุม ตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทุกฝ่ายว่าไม่มีการทุจริต การบริหารมีเอกภาพ
3. เรื่องอื่น
จากผลการใช้โปรแกรมระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
ผลปรากฏว่า อัตราค่าใช้จ่ายดำเนินงาน(ก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน) ต่อกำไร และอัตราลูกหนี้ระยะสั้นที่ชำระได้ตาม
กำหนดอยู่ในเกณฑ์ดี อัตราทุนสำรองต่อสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์พอใช้
จากสถานภาพโดยทั่วไป สหกรณ์มีการดำเนินธุรกิจตรงตามวัตถุประสงค์โดยสนับสนุนให้เกิด
การออมทรัพย์ และอำนวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกได้เป็นอย่างดี สามารถให้บริการและช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่สมาชิก
เพื่อนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการดำรงชีพ ตลอดถึงส่งเสริมให้เกิดการออมซึ่งทำให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ใน
เกณฑ์ปกติของธุรกิจประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
รายงานกานจัดชั้นคุณภาพสหกรณ์ ผู้สอบบัญชีได้วิเคราะห์การควบคุมภายใน วิเคราะห์การใช้
โปรแกรม วิเคราะห์ระบบสารสนเทศ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก การควบคุมภายในเหมือนส่วนราขการมีการอนุมัติ
ตามลำดับขั้นตอน การควบคุมเอกสารการรับจ่ายมีการจัดเก็บเรียบร้อย จึงลงประเมินไว้ที่การควบคุมภายในดีมาก
19 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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ภาพรวมที่ผู้สอบบัญชีวิเคราะห์งบการเงินขอให้สมาชิกดูได้ที่หน้า 39-60 เป็นหมายเหตุประกอบงบ
การเงินและวิเคราะห์งบการเงินอย่างละเอียด สหกรณ์ฯ จัดทำงบการเงินตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย อำนวยประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก มีความอิสระในการบริหารงาน ฐานะการเงินอยู่
ในเกณฑ์ดี เนื่องจากสหกรณ์ใช้เงินทุนภายในเป็นส่วนใหญ่ ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ก็ไม่เป็นสาระสำคัญแค่ร้อยละ 0.03
จุดเด่นของสหกรณ์ฯ คือมีเงินรับฝากสูง และสหกรณ์ฯ สามารถหักเงิน ณ ที่จ่ายได้
เมื่อผู้สอบบัญชีได้รายงานผลการตรวจสอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว เชิญสมาชิกสอบถามเกี่ยวกับงบ
การเงินของสหกรณ์ฯ
นายจุลละพันธ์ จุลละโพธิ สมาชิกสามัญแลขที่ 014237 สงสัยในปีนี้สหกรณ์ลงทุนเพิ่มขึ้นแต่กำไร
ลดลงไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร
ผู้สอบบัญชี ชี้แจงกรณีที่กำไรในปีนี้ลดลงเนื่องจากการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทการบินไทย ซึ่งหุ้นกู้
ของบริษัทการบินไทยเมื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เมื่อศาลล้มละลายกลางรับให้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูแล้วจะ
งดการคิดดอกเบี้ยซึ่งในหน้า 39 หมายเหตุประกอบงบการเงินผู้สอบบัญชีจะระงับการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากหุ้นกู้
บริษัทการบินไทย และจัดให้อยู่ในส่วนของการลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด และรอดูว่าเมื่อบริษัทการบิน
ไทยทำแผนฟื้นฟูแล้ว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะมาให้แนวทางในการดำเนินการว่าสหกรณ์ฯ ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญอย่างไร
นายเอนก เปียลัดดา สมาชิกสามัญเลขที่ 029331 สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นกู้บริษัทเจริญ
โภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน) ปี 2562 จำนวน 945 ล้านบาท เปรียบเทียบ ปี 2563 ลดลงเหลือ 880 ล้านบาท
ผู้สอบบัญชี ชี้แจงกรณีลดลงเนื่องจากมีการไถ่ถอนระหว่างปี และสหกรณ์ฯ ได้รับรู้รายได้ในหัวข้อ
เงินลงทุนแล้ว
เมื่อไม่มีสมาชิกซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ฯ ลงมติ
มติที่ประชุม

อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมทางหลวง จำกัด ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563

นางสาวดุษณีย์ นิราศภัย กรรมการและเหรัญญิก สรุปเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ จัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปี 2563 ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด ในปี 2563
สหกรณ์มีกำไรสุทธิ 527,876,822.04 บาท คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิ
ตามรายการในตาราง ดังนี้

20 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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ตารางจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563
รายการ
1. ทุนสำรอง
2. ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
3. เงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วตามระยะเวลาในปี 2563
ร้อยละ 5.90
4. เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 18.00 ของดอกเบี้ยเงินกู้
ที่ชำระในระหว่างปี 2563
5. เงินโบนัส - กรรมการ
- เจ้าหน้าที่
6. ทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์สมาชิกฯ
7. ทุนส่งเสริมการศึกษา
ไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ
8. ทุนสาธารณประโยชน์
9. กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันหนี้เงินกู้สามัญ
10. ทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิก
11. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
รวมกำไรสุทธิ

ปี 2563
บาท
105,576,000.00
30,000.00
304,098,500.00

%
20.00
0.01
57.61

55,170,683.00

10.45

2,322,800.00
7,740,780.00
37,000,000.00
7,000,000.00

0.44
1.47
7.01
1.32

1,500,000.00
6,000,000.00
500,000.00
938,059.04
527,876,822.04

0.28
1.14
0.09
0.18
100.00

หมายเหตุ

ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด ข้อ 71 วรรค 3
กำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 70 หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจำนวนให้
น้อยลงก็ดี ยอดเงินจำนวนดังกล่าวให้จัดสรรเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น
ตามที่ได้นำเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ฯ ลงมติ
มติที่ประชุม

อนุมัตใิ ห้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 527,876,822.04 บาท ตามรายละเอียดที่
นำเสนอเป็นเอกฉันท์

21 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาอนุมตั ิ งบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2564

นางสาวดุษณีย์ นิราศภัย กรรมการและเหรัญญิก เสนอที่ประชุมใหญ่ฯ พิจารณาอนุม ัติ
งบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2564 ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 40(7) ที่คณะกรรมการดำเนินการได้
พิจารณาเห็นชอบ (รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2563 หน้า 65 - 71)
ประมาณการรายรับ ประจำปี 2564
รายได้
ดอกเบี้ยรับ
ให้สมาชิกกู้

ตั้งไว้
466.59

ปี 2564
ขอตั้ง
412.32

ปี 2563
ได้รับจริง
437.24
(29.35)

ดอกเบี้ยรับ 608.35 587.72
เงินลงทุน
รายได้อื่น
1.00
0.80
รวม
1,075.94 1,025.76

(20.63)

505.21

(0.20)
(50.18)

0.80
918.33

(หน่วย : ล้านบาท)
หมายเหตุ

ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
เงินกู้สามัญ + ฉุกเฉิน = 7,115.51 ลบ.
เงินกู้พิเศษ = 247.30 ลบ.
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ/ฉุกเฉิน 5.00% - 6.00%
เงินกู้พิเศษ 3.50% - 5.25%
เงินลงทุนในปี 2563 = 16,514.58 ลบ.
อัตราดอกเบี้ย 2.43% – 5.40%
-

ประมาณการรายจ่ายประจำปี 2564 (ไม่รวมดอกเบี้ยจ่าย)

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี 2563

งบประมาณรายจ่าย
(ไม่รวมดอกเบี้ยเงินฝาก)

ตั้งไว้

จ่ายจริง

จ่ายจริงต่ำกว่า(สูงกว่า)
ประมาณการ

1. หมวดเงินเดือน
2. หมวดค่าตอบแทน
3. หมวดค่าใช้สอย
4. หมวดค่าวัสดุสำนักงาน
5. หมวดค่าครุภัณฑ์
6. หมวดปรับปรุงอาคารสำนักงาน
7. หมวดค่าใช้จา่ ยที่มิอาจคาดหมาย
8. งบกลาง
รวม

22.67
7.70
10.85
1.20
12.20
4.00
0.50
1.20
60.32

20.67
5.64
4.91
0.79
5.15
0.00
0.00
0.63
37.79

2.00
2.06
5.94
0.41
7.05
4.00
0.50
0.57
22.53

หมายเหตุ

1. ทุกหมวดรายจ่ายถัวจ่ายได้ ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ให้ถัวจ่ายได้ในหมวดครุภัณฑ์
2. กรณีขึ้นปีงบประมาณใหม่ ขออนุมัติใช้จ่ายงบดำเนินการปีงบประมาณปีที่ผ่านมา
เพื่อให้งานประจำดำเนินต่อเนื่องจนกว่าจะได้รับอนุมัติงบประมาณใหม่ปีถัดไป

22 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

ปี 2564
ขอตั้ง
21.18
7.76
10.85
1.20
8.20
4.00
0.50
1.20
54.89
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สมาชิกซักถาม

ตามที่ได้นำเสนอการตั้งประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปี 2564 แล้วมี

นายจุลละพันธ์ จุลละโพธิ สมาชิกสามัญเลขที่ 014237 ดูจากประมาณการรายได้ปี 2564
ประมาณการรายได้ต่ำลง เนื่องจากเราคิดว่าจำนวนสมาชิกที่กู้จะน้อยลง หรือเพราะเราคิดดอกเบี้ยถูกลงใน
ความคิดส่วนตัวคิดว่าปีนี้คนจะเดือดร้อนมากขึ้นคนน่าจะกู้ได้มากขึ้น ไม่น่าจะลดลง
นางอรฉันท์ ทรัพย์พันธุ์พงศ์ ผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า การที่สหกรณ์ฯ ประมาณการรายได้
ดอกเบี้ยที่ให้สมาชิกกู้ลดลงเนื่องจากประมาณการจากฐานเงินกู้สมาชิกปี 2563 จำนวน 7,100 ล้านบาทหาก
ระหว่างปีมีการกู้เพิ่มดอกเบี้ยก็จะเพิ่ม แต่สมาชิกสามัญส่วนใหญ่จะกู้เต็มวงเงินแล้วและจำนวนสมาชิกสามัญลดลง
ส่วนสมาชิกสมทบก็กไู้ ม่ได้แล้วเนื่องจากตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ไม่ให้กู้
นายเอนก เปียลัดดา สมาชิกสามัญเลขที่ 029331 ตามที่ได้ชี้แจงว่าการกู้น้อยลงเป็นแหล่ง
รายได้ อยากทราบว่าแหล่งรายได้ของสหกรณ์ฯ มาจากแหล่งใดบ้าง
นางอรฉันท์ ทรัพย์พันธุ์พงศ์ ผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่ารายได้หลักของสหกรณ์ฯ มีอยู่สองแหล่งคือ
รายได้จากการให้สมาชิกกู้ และรายได้จากการลงทุนในหุน้ กู้และพันธบัตร ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จะมีวิธีหารายได้
หลักอยู่สองวิธีเท่านั้น
เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ฯ ลงมติ
มติที่ประชุม

อนุมัติให้ตั้งประมาณการรายรับและรายจ่าย ประจำปี 2564 ตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 10
พิจารณาการนำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติให้ความเห็นชอบ ประจำปี 2564
นายเด่นชัย เอี่ยมสุวรรณ รองประธานกรรมการ ได้นำเสนอที่ประชุมพิจารณาการนำเงินไป
ฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้ความเห็นชอบ ตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62(7) บัญญัติว่า “ให้สหกรณ์ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นได้ตามคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติกำหนด”
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
ข้อ 2 ในประกาศนี้
“ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารพาณิชย์ และธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งประกอบ
กิจการภายในราชอาณาจักรไทย
“ตราสารแสดงสิทธิในหนี้” หมายความว่า ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้
“หุ้นกู้” หมายความว่า หุ้นกู้ที่มีหลักประกันหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงหุ้นกู้ที่มี
อนุพันธ์แฝง และหุ้นกู้ไม่กำหนดอายุไถ่ถอน
ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ ดังต่อไปนี้
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก
(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรื อรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงิน ที่
ธนาคารเป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิดชอบ
23 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก
(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่ง
สถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(6) หุ้นกู้ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A-ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
(7) หน่ ว ยลงทุ น ของกองทุ น รวมที ่ ร ั ฐ วิ ส าหกิ จ จั ด ตั ้ ง ขึ ้ น โดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรีและอยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
(8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนตามมาตรา 62 แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
ข้อ 4 การนำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 3(7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรองของ
สหกรณ์และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดำเนินการได้ (ณ 31 ธ.ค. 63 สหกรณ์มี
ทุนสำรอง 1,067.73 ล้านบาท)
ข้อ 5 การฝากหรือลงทุนของสหกรณ์ที่ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 อยู่ก่อนวันที่ประกาศ
ฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นการฝากหรือลงทุนตามประกาศฉบับนี้ต่อไป
ดังนั้นเพื่อให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อ นไขตามประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติดังกล่าวข้างต้น และเกิดผลตอบแทนการลงทุนที่ดี คณะกรรมการ
ดำเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์สามารถนำเงินไปฝากหรือลงทุนใน
หลักทรัพย์ตามข้อ 4 ได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน
ตามที่ได้นำเสนอ มีสมาชิกผู้ใดซักถามจึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ฯ ลงมติ
มติที่ประชุม

อนุมัตใิ ห้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นำเงินไปฝากหรือลงทุนได้ตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์
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พิจารณาอนุมตั ิกำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืม ประจำปี 2564

นายเด่นชัย เอี่ยมสุวรรณ รองประธานกรรมการ เสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติกำหนดวงเงินซึ่ง
สหกรณ์ อาจกู้ยืม ประจำปี 2564 ตามนัยข้อ 28 แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ฯ กำหนดว่า “ที่ประชุมใหญ่กำหนด
วงเงินกู้ยืมสำหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามความจำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงานวงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้เห็นชอบวงเงิน
กู้ยืมสำหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมสำหรับปีก่อนไปพลาง”
24 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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สำหรับในปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่ขอกำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีในวงเงินไม่เกิน 9,500 ล้านบาท
ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องในการบริหารธุรกิจได้ตามแผน และสามารถรองรับการขยาย
ขอบเขตของการให้ความช่วยเหลือสมาชิกให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
ตามที่ได้นำเสนอสมาชิกมีข้อซักถาม
นายจุลละพันธ์ จุลละโพธิ สมาชิกสามัญเลขที่ 014237 การลงทุนตามข้อ 3(7) ของรัฐ บาล
จากสภาพของรัฐบาลจะมีบ้างหรือไม่ที่รัฐบาลไม่มีเงินจ่ายเมื่อครบกำหนดจ่าย เนื่องจากรัฐบาลไปกู้เงินไม่ได้ทำให้
สภาพคล่องของเราเสียหรือไม่เพราะสถานะของรัฐบาลน่ากลัวในตอนนี้
นายชัยทิศ พิเศษสกลกิจ กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่าการที่รัฐออกพันธบัตรมานั้นสหกรณ์ฯ
ไม่ค่อยลงทุนเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับค่อนข้างต่ำ การลงทุนในหุ้นกู้บางตัวที่สหกรณ์ฯ ลงทุนก็ ได้รับอัตรา
ดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่จ่ายให้แก่สมาชิก แต่เนื่องจากการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่เป็นสถาบัน
ใหญ่ๆ ที่ต้องบริหารงานด้วยการนำหุ้นไปค้ำประกันและได้รับ ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย เล็กๆ น้อยๆ กลับมาอยู่
เรื่อยๆ จึงทำให้สหกรณ์ฯ ของเรายังอยู่ได้
นายจุลละพันธ์ จุลละโพธิ คือเป็นห่วงสภาพคล่องของสหกรณ์ฯ เพราะว่า การลงทุนกับรัฐ
มั่นคงแน่ไม่เสียหายแต่กลัวจะเหมือนกับการลงทุนในหุ้น การบินไทย ทำให้เงินจมซึ่งอย่างไรเราก็ได้คืนแต่ไม่รู้
เมื่อไหร่ จากสภาพของรัฐและหนี้สินประเทศขณะนี้น่ากลัวมาก ยังไม่ทราบว่ารัฐจะหาเงินจากไหนมาเพราะว่ามีแต่
กู้อย่างเดียว
นายชัยทิศ พิเศษสกลกิจ กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่าสถานการณ์ตอนนี้ผิดปกติ ซึ่งไม่ใช่
แต่รัฐบาลไทยแต่เป็นรัฐบาลทั่วโลกที่มีสภาพการตึงตัวในการกู้หนี้สาธารณะ แต่สำหรับสหกรณ์ฯ เราไม่ห่วงเรื่อง
สภาพคล่ อ งเนื ่ อ งจากในตอนนี ้ ส ภาพคล่ อ งของสหกรณ์ ฯ ล้ น มาก การลงทุ น ในหน่ ว ยลงทุ น ต่ า งๆ มั ก ให้
ผลตอบแทนต่ำทำให้เงินอยู่ที่สหกรณ์ฯ ค่อนข้างเยอะ การหาแหล่งลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าไม่ใช่เรื่องง่าย มี
บางที่ที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงพอสมควรแต่ ก็ มีความเสี่ยงสูง ซึ่งสหกรณ์ฯ ถูกจำกัดให้ลงทุนได้ตามระเบียบที่
กำหนดไว้
นายเอนก เปียลัดดา สมาชิกสามัญเลขที่ 029331 เท่าที่ทราบถ้าสถานการณ์ ของประเทศ
หรือของระบบการลงทุนเป็นแบบนี้ สหกรณ์ฯ โดยท่านกรรมการมีแนวโน้มหรือแนวคิดที่จะรับมือกับสถานการณ์
พวกนี้อย่างไร และอีกข้อหนี่งคือรัฐบาลที่ออกกฎหมายมาควบคุมดูแลสหกรณ์ฯ ไม่ทราบว่าตอนนี้ไปถึงไหนจะเข้า
มากำกับดูแลได้ขนาดไหน
นายเด่นชัย เอี่ยมสุวรรณ รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่าคณะกรรมการคิดถึงเรื่องนี้ตลอดเวลา
การลงทุนภายนอกถูกจำกัดเราต้องหารายได้จากการทำธุรกรรมกับสมาชิกภายในสหกรณ์ฯ เป็นหลัก ข้อจำกัด
ของเราคือสมาชิกสามัญลดน้อยลง หากในอนาคตกฎหมายบังคับให้เราจำกัดวงเงินการลงทุนภายนอก เราต้องหา
สมาชิกสามัญเพิ่มขึ้น โดยการแปลงสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการเป็นสมาชิกสามัญประเภท ข ซึ่งจะทำให้
สมาชิกเหล่านี้กู้เงินสามัญได้ในวงเงินเท่าเดิมคือ 400,000 บาท และพนักงานราชการจะมาทดแทนลูกจ้างประจำ
ซึ่งจะลดลงเรื่อย ๆ การให้กู้เงินของพนักงานราชการมีความเสี่ยงต่ำการใช้คืนภายใน 4 ปี เมื่อเราได้ดอกเบี้ยเงินกู้
จากสมาชิกซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของเรา หากการลงทุนภายนอกถูกจำกัดก็จะไม่มีผลกระทบกับสหกรณ์ฯ
25 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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นายจุลละพันธ์ จุลละโพธิ สมาชิกสามัญเลขที่ 014237 เราประเมินหรือไม่ว่าสมาชิกสามัญ
ของเรามีกี่เปอร์เซ็นของจำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ความรับรู้ของสมาชิกสามัญน้อยไปหรือเปล่า ถ้ามอง
กันจริงๆ ผลประโยชน์ตอบแทนของสหกรณ์ฯ ดีกว่าที่จะไปฝากที่สถาบันการเงินอื่น สหกรณ์ฯ ควรประชาสัมพันธ์
ในเรื่องนี้ให้มากขึ้น
นายชัยทิศ พิเศษสกลกิจ กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่ าเรามีสมาชิกสามัญประมาณ
14,000 ท่าน เป็นสมาชิกบำนาญประมาณ 5,000 ท่าน ซึ่งสมาชิกบางท่านเมื่อเกษียณอายุราชการก็ลาออกจาก
การเป็นสมาชิกเนื่องจากไม่สะดวกมาติดต่อ ทุกครั้งทางสหกรณ์ฯ ก็เชิญชวนให้ยังคงเป็นสมาชิก อยู่ต่อ แต่ต้อง
แล้วแต่ความสะดวกของสมาชิกแต่ละท่าน สำหรับข้าราชการใหม่ๆ ก็จะประชาสัมพันธ์ให้มาเป็นสมาชิกสหกรณ์
และสมาชิกใหม่ทราบดีว่าผลตอบแทนของสหกรณ์ฯ ดีกว่าแหล่งลงทุนอื่นๆ
เมื่อไม่สมาชิกท่านใดซักถามอีก จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ฯ ลงมติ
มติที่ประชุม

อนุมัติวงเงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด อาจกู้ยืม ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน
จำนวน 9,500 ล้านบาทตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 12
เรื่องอื่น ๆ
นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน ประธานกรรมการดำเนินการ ขอให้สมาชิกเสนอแนะและซักถาม
เพิ่มเติม
นายปุ ณ ณเมธ คงจั น ทร์ สมาชิ ก สามั ญ เลขที ่ 029240 ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นเรื ่ อ งการ
ประกันภัยกลุ่มซึ่งประกันภัยกลุ่มที่เสียไปในแต่ละเดือนยกตัวอย่างเช่นของตนเองเดือนละ 1,700 บาท ปีหนึ่ง
20,400 บาท นั้นเสียไปเลยอยากให้สามารถนำมาลดหย่อนภาษีหรือสามารถทำเป็นประกันรูปแบบออมทรัพย์ได้
หรือไม่ เพราะการประกันภัยกลุ่มตัวนี้นอกจากเสียชีวิตเท่านั้นถึงจะได้เงิน
เรื่องที่ 2 อยากขอความอนุเคราะห์ในเรื่องของการมาเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ ซึ่งมีการให้
ค่าตอบแทนคนละ 700 บาท ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จัดตั้งมาเพื่อประโยชน์ของบรรดาสมาชิกใน
การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าเงินจำนวน 700 บาทสามารถจัดให้สมาชิก
ที่อยู่ข้างนอกเป็นสวัสดิการ
นางอรฉันท์ ทรัพย์พันธุ์พงศ์ ผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในประเด็นที่หนึ่งเรื่องประกันกลุ่มต้อง
ขอบคุณที่ให้ข้อเสนอแนะสหกรณ์ฯ จะรับไปพิจารณา เพราะการทำประกันบางอย่างมีเงื่อนไขซึ่งสหกรณ์ฯ
บางครั้งไม่สามารถทำประกันชีวิตในบางรูปแบบได้ ที่เราทำประกันอยู่คือการประกันเงินกู้ แต่เราจะรับเรื่องไว้ใน
ข้อเสนอแนะ
ส่วนในข้อที่ 2 ที่เสนอว่าเงินค่าอาหารหรือค่าพาหนะในการมาประชุมให้แจกสมาชิกทุกคนนั้น ต้อง
ดูในวัตถุประสงค์ในเรื่องนี้ที่เราจ่ายเพื่ออะไร วัตถุประสงค์คือต้องการให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมการจ่ายเงิน 700 บาท
เพื่อต้องการช่วยค่ารถ ค่าอาหารสมาชิกที่มาใข้สิทธิใช้เสียงในการเข้าร่วมประชุม ฉะนั้นการแจกสมาชิกทุกคนก็จะไม่มี
สมาชิกเข้ามาประชุมเนื่องจากอยู่เฉยๆ ก็ได้ปันผลเท่ากัน การจ่ายเงินมาวงเงินการจัดสรรกำไร ดังนั้นหากเราจ่าย
ให้แก่สมาชิกทุกคนเราต้องไปตัดสวัสดิการตัวอื่นลงอยู่ดีเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ฯ ทั้งหมด
นายปุณณเมธ คงจันทร์ ขอเสนอว่าสหกรณ์ฯ สามารถจัดให้สมาชิกเลือกตั้งฯ ในเขตต่างๆ ได้
หรือไม่เพราะบางท่านอยากเลือกกรรมการสหกรณ์ฯ ไม่ใช่ว่าให้เงิน 700 บาทฟรี
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นางอรฉันท์ ทรัพย์พันธุ์พงศ์ ผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในเรื่องนี้คงต้องมีการพัฒนากันต่อไป
ว่าเราจะสามารถที่จะไปเลือกตั้งนอกบริเวณกรมได้หรือไม่เพราะเราต้องมีตัวแทนของสหกรณ์ฯ เข้าไปดูแล และ
เราต้องดูด้วยว่าตามเขต แขวง พร้อมหรือไม่และเราต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการจัดคนเข้าไปดูแล
นายเด่นชัย เอี่ยมสุวรรณ รองประธานกรรมการ ขออนุญาตตอบว่าแนวทางในตอนนี้มีแล้ว
เนื่องจากโควิดทำให้เกิดแนวทางนี้ ถ้าโควิดไม่เรียบร้อยเราจะมีแนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะมี
ข้อกำหนดอยู่ในแต่ละที่ต้องแสดงตัวตน ต้องมีการบันทึกเสียง ต้องมีคนกำกับนับคะแนน แต่ เรื่องการจ่ายเงินจะ
จ่ายอย่างไรคณะกรรมการดำเนินการจะต้องคุยกันในรายละเอียด ซึ่งเราตั้งงบแล้วและเราจะไม่ตั้งงบเพิ่มถ้าถึง
เวลาในเราต้องมาคุยกันในรายละเอียดต่างๆ ว่าจะแบ่งเป็นกี่เขต ใช้อย่างไร ในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์ไอที
อาจจะใช้ ZOOM เข้ามาช่วยสหกรณ์ฯ เนื่องจากสหกรณ์ฯ เป็นส่วนหนึ่งของกรมทางหลวง แต่เราต้องพิจารณาว่า
จะทำอย่างไรและทุกคนต้องได้เลือกตั้ง แต่ถ้าทุกคนคิดว่าต้องได้เงิน 700 บาทเงินปันผลที่ได้รับ 5.90 ต้องลดน้อย
ถอยลงไป สิ่งที่สมาชิกต้องการให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการสามารถที่จะเป็นไปได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา
รายละเอียด
นายจุลละพันธ์ จุลละโพธิ สมาชิกสามัญเลขที่ 014237 กล่าวว่าการดำเนินการอย่างที่รอง
ประธานเด่นชัยนำเสนอการประชุม ZOOM อาจจะเป็นการยุ่งยากแก่สมาชิกที่เกษียณอายุ อยากแนะนำให้ลอง
ศึกษาวิธีการของ กต. กอ. ที่เลือกกรรมการว่าเขาเลือกกันอย่างไรเพราะตอนนี้เขาเลือกกัน ทั่วประเทศที่เลือกศาล
เลือกอัยการ เลือกกรรมการ กต. กรรมการ กอ. วิธีการของเขาน่าจะประหยัดและสะดวกที่สุด
นายเด่นชัย เอี่ยมสุวรรณ รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ ได้กำหนดแนว
ทางการจัดการมาแล้วเราจะต้องดำเนินการตามแนวทางที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ กำหนด ซึ่งหน่วยงานอื่นได้ทำแล้ว
เราจะไม่ดำเนินการที่นอกเหนือจากที่กำหนดในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เมื่อไม่มีสมาชิกผู้ใดเสนอข้อคิดเห็น ประธานกรรมการดำเนินการกล่าวขอบคุณสมาชิกที่เสียสละ
เวลามาประชุมใหญ่สามัญประจำปี จึงขอปิดการประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา 11.50 น.

(ลงชื่อ)

อภิสิทธิ์ พรหมเสน

(นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน)
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัยพ์กรมทางหลวง จำกัด
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(ลงชื่อ)

ชัยทิศ พิเศษสกลกิจ

(นายชัยทิศ พิเศษสกลกิจ)
กรรมการและเลขานุการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด
ผู้จดรายงานการประชุม
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2.2 รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564
ณ ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ กรมทางหลวง
สมาชิกสามัญทั้งหมด
สมาชิกสามัญที่เข้าประชุม

จำนวน 13,715 คน
จำนวน 180 คน

กรรมการที่มาประชุม
1. นายอภิสิทธิ์
2. นายคงฤทธิ์
3. นายเด่นชัย
4. นายวันชัย
5. นางสาวดุษณีย์
6. นายบุญเกือ้
7. นายนิธิ
8. นายระวี
9. นายโกมล
10. นายจอมปวีร์
11. นางเพ็ญทิพย์
12. นางสาวเขมรัศมิ์
13. นายชัยทิศ

พรหมเสน
ปัญญาแก้ว
เอี่ยมสุวรรณ
ประสิทธิ์พร
นิราศภัย
มาเสนาะ
หอมสุวรรณ
บุญญพาพงศ์
เดชกวินเลิศ
จันทร์หิรญ
ั
จิรธรรมประดับ
ธีระโกมลศิลป์
พิเศษสกลกิจ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

บุญสะอาด

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

กรรมการที่ไม่มาประชุม
1. นายสิทธิชัย
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
เริ่มประชุม

นางวิวาห์พร
นางสาววิมลสิริ
นางอรฉันท์
สมาชิกสมทบ 20

ลักษณะโภคิน
พัชราพงศ์
ทรัพย์พันธุ์พงศ์
คน

ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์
ผู้จัดการใหญ่

เวลา 09.30 น.

สมาชิกสามัญทั้งหมด จำนวน 13,715 คน เมื่อปิดการลงทะเบียนเวลา 11.30 น. สมาชิกสามัญที่มา
ลงทะเบียนจำนวน 3,777 คน
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เมื่อสมาชิกสามัญมาครบองค์ประชุมแล้ว นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน ประธานกรรมการ
ดำเนินการ ได้กล่าวเปิดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564 และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัดที่เคารพรัก เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเราเจอวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ทำ
ให้การจัดประชุมจำกัดจำนวนสมาชิกที่จะเข้าร่วมประชุม จึงเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องจัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นอีก
ครั้ง เนื่องจากในการประชุมใหญ่สามัญทุกปีที่ผ่านมาจะมีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนกรรมการเดิมซึ่ง
ครบวาระแต่จากสถานการณ์ที่ยังไม่เหมาะสมสหกรณ์จึงต้องจัดการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการชุดใหม่ในวันนี้
ประกอบกับมีวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ ซึ่งเป็นสองเรื่องหลักๆ สำหรับการเลือกตั้งกรรมการ
ดำเนินการเมื่อปิดการลงทะเบียนเลือกตั้ง แล้วผลการเลือกตั้งจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบประมาณท้ายการประชุม
และที่มาของวาระสำคัญอีกวาระหนึ่งคือวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์นั้น สืบเนื่องมาาก พ.ร.บ.สหกรณ์
ปี 2562 ทำให้สมาชิกสมทบของเราถู กจำกัดสิทธิบางประการลงจึงมีเสียงเรียกร้องให้คณะกรรมการดำเนินการ
ช่วยศึกษาความเป็นไปได้ที่จะช่วยพี่น้องที่เป็นกลุ่มสมาชิกสมทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานราชการ ด้วยนโยบาย
ของรัฐที่ต่อไปจะไม่มีลูกจ้างประจำและจะถูกทดแทนด้วยพนักงานราชการซึ่งมีวาระการจ้างเป็นรายปีประมาณ 4
ปี และส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับกรมทางหลวงเป็นระยะเวลายาวนานพอกับข้าราชการที่อยู่จนถึงอายุ 60 ปี ด้วย
สหกรณ์เห็นถึงความจำเป็นของสมาชิกในกลุ่มดังกล่าวบางท่านอยู่ในระหว่างสร้างฐานะสร้างครอบครัวมีความ
จำเป็นต้องกู้ เงิน ซึ่งก่อนหน้า พ.ร.บ.ปี 2562 สมาชิกกลุ่มนี้ก็สามารถกู้เงินได้ตามหลักเกณฑ์เดิมด้วยความ
เรียบร้อยมาโดยตลอด คณะกรรมการดำเนินการจึงได้ปรึกษาหารือในการหาทางช่วยเหลือซึ่งต้องขอขอบคุณท่าน
สมาชิกผู้อาวุโสตลอดจนผู้บริหารสหกรณ์รุ่นเก่าที่ช่วยแนะนำให้ข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางในการช่วยเหลือ
สมาชิกสมทบ โดยได้ข้อสรุปว่าหากจะให้สิทธิเท่าเดิมต้องเปลี่ยนสมาชิกสมทบโดยเฉพาะพนักงานราชการให้เป็น
สมาชิกสามัญเขาถึงจะมีสิทธิเท่าเดิม ก่อน พ.ร.บ.ปี 2562 นอกจากจะรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกอาวุโสแล้ว
สหกรณ์ยังออกแบบสอบถามไปยังสมาชิกสามัญเห็นด้วยหรือไม่ที่จะปรับสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการเป็น
สมาชิกสามัญประเภท ข กว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เห็นด้วย ซึ่งนายเด่นชัย เอี่ยมสุวรรณ รองประธานกรรมการจะ
นำเสนอในรายละเอียดส่วนของข้อบังคับที่จะปรับปรุง สุดท้ายต้องให้สมาชิกสามัญในห้องประชุมทุกท่านโหวต
ลงคะแนนว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย
เนื ่ อ งจากการดำเนิ น การครบรอบหนึ ่ ง ปี ม ี ก รรมการหลายท่ า นในชุ ด ที ่ แ ล้ ว ที ่ พ ้ น วาระจึ ง
ขอขอบคุณคณะกรรมการที่บริหารงานในรอบปีที่ผ่านมาเราผ่านพ้นวิกฤตในรอบปี 2563 ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเรา
มีวิกฤตการบินไทย มีวิกฤตโควิด 19 ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการช่วยกันบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมั่นคง มีผลกำไร
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง
ท้ายนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตการณ์โควิดที่มีมาอย่างยาวนานขอให้ทุกท่านรักษา
สุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงและมีความสุขตลอดไป ขอบคุณครับ
มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

นายชัยทิศ พิเศษสกลกิจ กรรมการและเลขานุการ นำเสนอตามที่สหกรณ์ฯ ได้จัดประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น เลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว และส่งรายงานการประชุมใหญ่ให้สมาชิกตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม
2563 ซึ่งหากสมาชิกประสงค์จะแก้ไขให้แจ้งภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564

นายชัยทิศ พิเศษสกลกิจ กรรมการและเลขานุการ สรุปให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตาม
นัยข้อ 45 ข้อ 47 และข้อ 49 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด ตามนัย พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
และพ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 กำหนดไว้ดังนี้
คณะกรรมการดำเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
วาระอยู่ในตำแหน่ง ให้กรรมการดำเนินการอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง
กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
กรรมการดำเนินการที่ยังอยู่ในตำแหน่ง 6 คน ได้แก่
1. นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน
ประธานกรรมการ
2. นายเด่นชัย เอี่ยมสุวรรณ
รองประธานกรรมการ คนที่ 3
3. นายชัยทิศ พิเศษสกลกิจ
กรรมการและเลขานุการ
4. นางเพ็ญทิพย์ จิรธรรมประดับ
กรรมการ
5. นายบุญเกื้อ มาเสนาะ
กรรมการ
6. นางสาวเขมรัศมิ์ ธีระโกมลศิลป์ กรรมการ
กรรมการดำเนินการครบวาระ จำนวน 8 คน ได้แก่
1. นายสิทธิชัย บุญสะอาด
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
2. นายคงฤทธิ์ ปัญญาแก้ว
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
3. นายวันชัย ประสิทธิ์พร
รองประธานกรรมการ คนที่ 4
4. นางสาวดุษณีย์ นิราศภัย
กรรมการและเหรัญญิก
5. นายนิธิ
หอมสุวรรณ
กรรมการ
6. นายโกมล
เดชกวินเลิศ
กรรมการ
7. นายระวี
บุญญพาพงศ์
กรรมการ
8. นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ
กรรมการ
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กรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จำนวน 1 คน ได้แก่ นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์
ดังนั้นในปีนี้จึงต้องเลือกกรรมการดำเนินการชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระและลาออก จำนวน
9 คน และผู้ที่ได้ผลคะแนนตั้งแต่ลำดับที่ 1-8 จะอยู่ในตำแหน่ง 2 ปี ส่วนผู้ที่ได้ผลคะแนนการเลือกตั้งลำดับที่ 9
จะอยู่ในตำแหน่ง 1 ปี(แทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ) ในการนี้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในหลักการ
ด้วยว่า หากผู้ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการเลือกตั้งในที่ประชุมนี้ขอถอนตัว หรือมีลักษณะต้องห้ามมาตรา 52
แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ และตามข้อ 9 แห่งกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ให้กรรมการที่เหลืออยู่บริหารสหกรณ์ต่อไป ทั้งนี้เพื่อมิให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการ
เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ (หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ดังรายละเอียดที่แจ้งไว้แล้วในการ
ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564 วาระที่ 3 ของหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2563 หน้า 140-142)
มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในหลักการและหลักเกณฑ์การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการตามที่เสนอ
และเลือกตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด
ประจำปี 2564
รายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ 9 คน ได้แก่
หมายเลข
ชื่อสกุล
คะแนน
ลำดับที่ได้
4
นายโกมล
เดชกวินเลิศ
1,757
1
7
นายจอมปวีร์
จันทร์หิรญ
ั
1,739
2
2
นายถิรเดช
ศิลาโรจน์
1,723
3
1
ว่าที่ ร.ต.วสุวัตน์ วิฑูรสูตร
1,627
4
3
นางธนันยภัทร
นิธิอารยภาคย์
1,558
5
6
นางบวรลักษณ์ ศรีดามา
1,526
6
8
นางสาวสุรีย์
สิริสมุทรสาร
1,439
7
12
นายอลงกรณ์
พรหมศิลป์
1,354
8
10
นายสว่าง
บูรณธนานุกิจ
1,323
9

สำหรับผู้ที่ได้รบั การเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการลำดับที่ 1- 8 จะมีวาระในการดำรงตำแหน่ง
2 ปี ผู้ที่ได้ผลคะแนนการเลือกตั้งลำดับที่ 9 จะอยู่ในตำแหน่ง 1 ปี(แทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ)
คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำกัด ประจำปี 2564 ได้แก่
1. นายอภิสิทธิ์
พรหมเสน
ประธานกรรมการ
2. นายเด่นชัย
เอี่ยมสุวรรณ
กรรมการ
3. นายชัยทิศ
พิเศษสกลกิจ
กรรมการ
4. นางเพ็ญทิพย์
จิรธรรมประดับ
กรรมการ
กรรมการชุดเดิม
5. นายบุญเกื้อ
มาเสนาะ
กรรมการ
6. นางสาวเขมรัศมิ์
ธีระโกมลศิลป์
กรรมการ
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7. นายโกมล
เดชกวินเลิศ
8. นายจอมปวีร์
จันทร์หิรัญ
9. นายถิรเดช
ศิลาโรจน์
10. ว่าที่ ร.ต.วสุวัตน์
วิฑูรสูตร
11. นางธนันยภัทร
นิธิอารยภาคย์
12. นางบวรลักษณ์
ศรีดามา
13. นางสาวสุรีย์
สิริสมุทรสาร
14. นายอลงกรณ์
พรหมศิลป์
15. นายสว่าง
บูรณธนานุกิจ
สำหรับตำแหน่ง รองประธานกรรมการ เลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการชุดใหม่
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเหรัญญิก จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด
นายเด่นชัย เอี่ยมสุวรรณ รองประธานกรรมการดำเนินการ ได้นำเสนอที่ประชุมใหญ่ วิสามัญ
ประจำปี 2564 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด ในข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5
ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 15 ข้อ 17 ข้อ 46 บทเฉพาะกาลข้อ 85/1 ข้อ 86 ข้อ 87 และข้อ 88 โดยสรุปดังนี้
ทำไมต้องแก้ไขข้อบังคับ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ยอดเงินกู้ 7,380 ล้านบาท ดอกเบี้ย
เฉลี่ยประมาณ 5.2% เป็นรายได้ประมาณ 439 ล้านบาท ยอดเงินรับฝากจากสมาชิก 13,784 ล้านบาท ดอกเบี้ย
เฉลี่ย 2.5% ต่อปี รายจ่ายดอกเบี้ยประมาณ 384 ล้านบาท ค่าบริหารจัดการปีที่ผ่านมาประมาณ 38 ล้านบาท
สหกรณ์เอากำไรมาจากไหนก็นำมาจากการลงทุนตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ ที่กำหนดให้สหกรณ์สามารถลงทุนได้ ทำให้
เราได้เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก แต่ต่อไปการกำกับดูแลสหกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงมีการจำกัดการนำ
เงินไปลงทุนของสหกรณ์ให้สามารถลงทุนได้ตามเปอร์เซ็นต์ของทุนเรือนหุ้นบวกทุนสำรอง ดังนั้นเราจะทำอย่างไร
ให้ได้รับผลตอบแทนที่ดี และใน พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ข้อ 11 จำกัดยอดเงินกู้ของสมาชิกสมทบจากเดิม
เคยกู้ได้ยอดสูงสุดสี่แสนบาทใช้คืนภายในอายุสัญญาสูงสุดคือ 4 ปีซึ่งเมื่อเทียบกับสมาชิกสามัญที่กู้เงินและชำระคืน
ภายใน 240 งวดใช้เวลา 20 ปี สมาชิกสามัญกู้ได้สูงสุด 5 ล้านบาท สมาชิกสมทบกู้ได้สูงสุด 400,000 บาท ความเสี่ยง
ในการให้กู้ของสมาชิกสมทบต่ำกว่าสมาชิกสามัญ ซึ่งผลของการจำกัดวงเงินกู้ของสมาชิกสมทบที่ให้กู้ได้เพียงร้อยละ
เก้าสิบของทุนเรือนหุ้นและเงินฝากของตนเองทำให้สมาชิกสมทบทยอยลาออกจำนวน 3,511 ราย ทำให้ปัจจุบันยอด
เงินกู้จากสมาชิกน้อยลงเป็นเหตุให้ยอดรายได้จากดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงด้วย เนื่องจากไม่สามารถขยายวงเงินกู้ให้สมาชิก
ได้อีกด้วยข้อจำกัดต่างๆ เช่นจำนวนลูกจ้างประจำที่ลดลงเพราะเมื่อเกษียณแล้วไม่มีการเพิ่มอีกแต่จะเปลี่ยนเป็น
พนักงานราชการทดแทน
สหกรณ์ต้องปรับตัวอย่างไร ปัจจุบันยอดเงินให้สมาชิกกู้น้อยลงเนื่องจากกู้เต็มวงเงิน 100 เท่าของ
เงินเดือน และมีกฎกระทรวงที่ต่อไปจะจำกัดเงินเดือนคงเหลือต้องไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซ็น ลดจำนวนงวดชำระเหลือ
150 งวด ยิ่งทำให้ไม่สามารถกู้เงินได้ รวมทั้งลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุจะถูกทดแทนด้วยพนักงานราชการ จะทำให้
สหกรณ์มีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ ผลประโยชน์ก็จะลดลง ดังนั้นสหกรณ์ต้องปรับตัวเนื่องจากถูกจำกัดเรื่องการลงทุน จึงต้อง
เน้นการทำธุรกรรมภายในของสหกรณ์ โดยเป้าหมายคือความมีเสถียรภาพและความมั่นคงยั่งยืน โดยกำหนดกลยุทธ์ ดังนี้
32 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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1. เพิ่มจำนวนสมาชิกสามัญ
2. เพิ่มทุนเรือนหุ้น
3. ลดค่าใช้จ่าย
4. เน้นการทำธุรกรรมกับสมาชิกของสหกรณ์
5. ลดการหารายได้จากภายนอกเนื่องจากการจำกัดการลงทุนภายนอกตามกฎกระทรวง
การให้สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการเปลี่ยนมาเป็นสมาชิกสามัญประเภท ข. ไม่มีผลกระทบ
ใดๆ กับสมาชิกสามัญเดิมสิทธิการรับสวัสดิการยังคงเท่าเดิมคือ 13 ประเภท สมาชิกสามัญประเภท ข. จะได้สิทธิใน
การกู้และสวัสดิการเหมือนเดิม 2 ประเภทคือสวัสดิการถึงแก่กรรม และสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรซึ่งจำนวนเงินที่
ได้รับก็น้อยกว่าสมาชิกสามัญ โดยสรุปการให้สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการเปลี่ยนมาเป็นสมาชิกสามัญ
ประเภท ข. จะทำให้เกิดประโยชน์โดยรวมกับสหกรณ์ซึ่งจะทำให้สหกรณ์มีเสถียรภาพ มั่นคงยั่งยืน ตลอดจนความ
น่าเชื่อถือ
ในการดำเนินการเปลี่ยนสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการเป็นสมาชิกสามัญประเภท ข. สหกรณ์
ได้ดำเนินการ ดังนี้
1. ส่งแบบสอบถามให้สมาชิกสามัญทั่วประเทศหากเห็นด้วยต่ำกว่า 65% จะไม่ดำเนินการต่อ
ปรากฏว่ามีผลเห็นด้วย 92.68% สหกรณ์จึงดำเนินการต่อไป
2. เชิญสมาชิกผู้อาวุโสมาแสดงความคิดเห็นโดยมีข้อสรุป 2 ข้อสำหรับสมาชิกสามัญประเภท ข.
คือไม่ให้สมาชิกสามัญประเภท ข. มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการ และไม่ให้มีสิทธิได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์
สหกรณ์ได้นำข้อคิดเห็นดังกล่าวประสานขอคำแนะนำจากผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าสิ่งใดที่
สามารถทำได้และสิ่งใดที่ไม่สามารถทำได้ ปรากฏว่าทางผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้คำแนะนำ ดังนี้
1. ไม่ให้มีสิทธิในการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการไม่สามารถจำกัดสิทธิได้ เนื่องจากเป็นสิทธิขั้น
พื้นฐานในการเป็นสมาชิกสามัญ
2. สหกรณ์สามารถกำหนดข้อยกเว้นไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ว่าคุณสมบัติของกรรมการดำเนินการ
ของสหกรณ์ต้องไม่เป็นสมาชิกสามัญประเภท ข.
จากนั้นสหกรณ์จึงนำข้อสรุปดังกล่าวเสนอคณะกรรมการดำเนินการและร่างแก้ไขข้อบังคับ ซึ่งจะ
ปรากฎรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมอยู่ในท้ายของวาระนี้ สำหรับคุณสมบัติของสมาชิกสามัญประเภท ข. คือเป็น
พนักงานราชการ พนักงานเงินทุนหมุนเวียน พนักงานเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี
และสวัสดิการต่างๆ ของสมาชิกสามัญประเภท ข. และสมาชิกสามัญเดิมซึ่งต่อไปจะเรียกเป็นสมาชิกสามัญประเภท ก.
แยกออกจากกันตามการทำธุรกรรมและระยะเวลาที่ต่างกันของสมาชิก รวมถึงการจัดสรรตามกำไรที่ได้มาของสมาชิก
แต่ละประเภท
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ไม่ขัดต่อกฎหมาย เป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์และคำแนะนำของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์รายละเอียดข้อความและเหตุผลที่ขอแก้ไขอยู่ในหนังสือรายงานกิจการประจำปีหน้า 145 - 153
เมื่อนำเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์แล้ว สมาชิกสามัญในที่ประชุมได้อภิปรายแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว และเสนอแนะ ดังนี้
นางน้ำทิพย์ สันตะวิธี สมาชิกสามัญเลขที่ 005786 จากข้อกำหนดให้พนักงานราชการมีอายุงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี อยากให้เพิ่มอีก 2 ปี เป็น 8 ปี เพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะไม่ไปจากเราแน่นอน
33 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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นายวฤทธิ์ เจริญสุข สมาชิกสมทบเลขที่ 909767 อยากให้พิจารณากำหนดอายุงานของสมาชิก
สามัญ ข. ที่เป็นพนักงานราชการจาก 6 ปีเป็นอายุงาน 3 ปีหรือ 4 ปี
นายชัยทิศ พิเศษสกลกิจ กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่าเนื่องจากผู้เสนอเป็นสมาชิกสมทบเสนอ
ความคิดเห็นได้แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
นายจุลละพันธ์ จุลละโพธิ สมาชิกสามัญเลขที่ 014237 เรื่องอายุงาน 4 ปีไม่น่าจะมีปัญหาแต่จะ
แน่ใจได้อย่างไรว่าเทอมที่ 2 จะได้ต่ออายุ เนื่องจากในการต่ออายุสัญญาต้องผ่านการสอบหากเป็นผู้มีความประพฤติดีก็
จะสอบผ่านเทอมที่ 2 แต่หากการสอบเทอมที่ 2 สอบไม่ผ่านจะมีปัญหา
นางนิตยา ช้อนทอง สมาชิกสามัญเลขที่ 029775 ขอเสนอข้อคิดเห็นเพื่อการพิจารณา การที่จะ
ให้พนักงานราชการ หรือพนักงานเงินทุนหมุนเวียนเป็นสมาชิกสามัญประเภท ข. โดยจำกัดอายุการเป็นพนักงานราชการ
หรือพนักงานเงินทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปีเท่ากับมีการจ้างมาแล้วเทอมครึ่ง การที่จะได้ต่ออีกไม่น่าจะมีปัญหานอก
เสียจากว่าส่วนราชการจะยุบงานในส่วนนั้น ซึ่งระยะเวลาเทอมครึ่งพอจะทราบว่าเมื่อครบเทอมที่สองจะมีการจ้างต่อไป
อีกหรือไม่ เมื่อเขาได้เป็นสมาชิกสามัญประเภท ข. แล้วไม่ได้หมายความว่าเป็นแล้วจะมีสิทธิกู้ได้เลย เพราะต้องมี
ระยะเวลาการเป็นสมาชิกรวมทั้งสิทธิการกู้ต้องเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ ขออนุญาตเรียนเสริมอีกนิดเรื่องการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับที่สหกรณ์เสนอมาในวันนี้ หากสมาชิกท่านใดมีข้อคิดเห็นว่าควรจะแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งการจะแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นต้องแก้ไขและเห็นชอบอนุมัติกันภายในวันนี้ เพราะหากเรารับไว้พิจารณาจะทำให้การเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญในวันนี้จะไม่เสร็จ ขอฝากไว้แค่นี้ค่ะ
นายเด่นชัย เอี่ยมสุวรรณ รองประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่าเดิมสมาชิกสมทบเข้าเป็นสมาชิกครบ
6 เดือนสามารถกู้ได้ความมั่นคงของสหกรณ์ยังอยู่มีการจ่ายชำระหนี้เป็นปกติ มีเพียง 22 รายที่ไม่ส่งหนี้เป็นไป
ตามงวด แต่ทางสหกรณ์สามารถจัดเก็บหนี้ได้ทั้งหมด เราเกิดความเสี่ยงกับสมาชิกสามัญมากกว่าสมาชิกสมทบ
สหกรณ์มีข้อมูลของสมาชิกสมทบที่กู้เงินกับเราจะทำสัญญาไปแล้ว 2 ครั้งมากกว่า 8 ปีหรือมากกว่า 6 ปี เราจึง
จำกัดที่อายุงาน 6 ปี
นางอรฉันท์ ทรัพย์พันธุ์พงศ์ ผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้ แจงเพิ่มเติม เดิมสหกรณ์คิดกันว่าเป็นเทอมที่ 2
จำนวน 8 ปีแต่สหกรณ์คิดว่ามันนานไปหรือไม่ แต่ก่อนที่จะมาเป็นสมาชิกสามัญนั้นต้องมีความมั่นคงในตำแหน่งที่มี
ก่อน กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานมีการต่อสัญญาเทอม 2 แสดงว่าต้องเป็นคนทำงานดี มีความประพฤตดีจึงได้ต่อสัญญา
ถ้าคนไหนเกเรน่าจะออกตั้งแต่ 4 ปีแรก ซึ่งจำนวน 6 ปีน่าจะมั่นคงและก็ช่วยเหลือได้เร็วขึ้นกว่า 8 ปี การมีอายุงานแค่
3 ปีหรือ 4 ปีซึ่งอาจจะเร็วเกินไป บางคนทำงานกับกรมทางหลวงปีหรือสองปีสอบได้ที่อื่นแล้วลาออก บางคนพอได้งาน
ใหม่ก็หายไปเฉยๆ โดยที่ไม่แจ้งใครซึ่งต่างจากข้าราชการที่ต้องทำหนังสือขอลาออก สหกรณ์จึงคิดไว้ที่กลางๆ ที่อายุ
งาน 6 ปีซึ่งไม่เร็วเกินไปหรือไม่ช้าเกินไปที่จะช่วยเหลือ
กรณีพนักงานราชการที่เข้ามาใหม่ๆ ใช้สิทธิสมัครเป็นสมาชิกสมทบแล้วกู้ได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของ
เงินค่าหุ้นถ้าส่งค่าหุ้นมากก็ได้สิทธิมาก หรือกู้เงินฝากที่มีได้ 90% ไปก่อนจนกว่าจะถึง 6 ปีก็จะสามารถสมัครเป็น
สมาชิกสามัญประเภท ข. ได้ ถ้ามติวันนี้ผ่านให้พนักงานราชการเป็นสมาชิกสามัญประเภท ข. ได้ สหกรณ์จะมีระเบียบ
รองรับบทเฉพาะกาลที่จะให้สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการและหน่วยงานรับรองว่ามีอายุงานตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
สมัครเป็นสมาชิกสามัญประเภท ข. แต่ต้องเริ่มนับอายุการเป็นสมาชิกสามัญประเภท ข. ใหม่ไม่ใช่นับอายุต่อกัน สิทธิ
ในการเป็นสมาชิกสามัญประเภท ข. เราอาจจะอนุโลมให้โอนหุ้นโดยไม่ต้องสะสมใหม่และได้รับสิทธิตามที่สมาชิกสามัญ
ประเภท ข. จะได้รับ การกำหนดอายุงานที่ 6 ปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น และการให้ความช่วยเหลือดูแล
รวมทั้งความมั่นคงของสหกรณ์
34 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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นายจุมพล บำรุงพันธุ์ สมาชิกสามัญเลขที่ 016992 หลายท่านคงไม่ได้เป็นผู้บังคับบัญชาลูกน้องที่
เป็นพนักงานราชการเยอะๆ ที่เขามีปัญหา ผมไม่แน่ใจว่าเทอมต่อไปที่ว่า 4 ปีครั้งอาจจะไม่ใช่ก็ได้ เพราะฉะนั้นเราจะไม่
พูดถึงประเด็นนี้เพราะอาจจะเป็น 2 ปี 1 ปีหรือ 6 ปี แล้วแต่ระเบียบสำนักนายกจะเป็นคนกำหนด ทำไมพนักงาน
ราชการของเราจึงไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องการต่ออายุ เพราะเราอยู่กันแบบพี่น้อง จึงไม่มี ใครประเมินที่จะไม่ผ่านหลาย
คนมีปัญหาเรื่องกู้หนี้ยืมสินจนทุกวันนี้ต้องหลบหน้าหลบตาตลอด ถ้ามีโครงการนี้ออกมาสามารถช่วยพวกเขาได้ เขาก็
สามารถกู้เงินนำไปใช้เจ้าหนี้ได้ ผมคิดว่า 6 ปีนานไปหรือเปล่า เราต้องยอมรับว่ากรมทางหลวงเป็นหน่วยงานที่เป็น
ครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องไม่ค่อยออกไปไหน คณะกรรมการดำเนินการสามารถประเมินความเสี่ยงได้ว่าแต่ละคนควรให้กู้
ได้เท่าไหร่ สหกรณ์รับความเสี่ยงได้เท่าไหร่ ในปีหน้ารายได้ที่เราจะได้รับลดลงอีกไม่เท่าปีนี้ แน่นอนเนื่องจากการ
หมุนเวียนของเงินในการให้กู้คงยังไม่เกิดมากมาย ผมจึงขอความเห็นใจจากพี่ๆ น้องๆ ด้วยว่าถ้าเรายังได้ผลประโยชน์ที่
มากกว่าธนาคารก็ควรจะให้ไปเถอะสงสารเขา
นายอรรถสิทธิ์ แสงระยับ สมาชิกสามัญเลขที่ 033642 ผมเคยเป็นพนักงานราชการมา 4 ปี และ
สอบเข้าเป็นข้าราชการผมถึงมีความเข้าใจน้องพนักงานราชการมีความรู้สึกอย่างไร อยากให้กำหนดเกณฑ์การถือหุ้น
และเกณฑ์การกู้เงินของพนักงานราชการที่ไม่เกินเงินค่าหุ้น ในส่วนของการกำหนดอายุงานเห็นด้วยกับการกำหนดอายุที่ 4 ปี
นายนิกร กุลจิตรตรี สมาชิกสามัญแลขที่ 026883 เนื่องจากพนักงานราชการจะเข้ามาทดแทน
ลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุ ความเสี่ยงของพนักงานราชการน้อยเนื่องจากกู้ได้น้อย จึงขอเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ที่อายุงาน 4 ปีซึ่งไม่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป
นางอรฉันท์ ทรัพย์พันธุ์พงศ์ ผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่าการถือหุ้นของพนักงานราชการขั้นต่ำ 100 บาท
หากใครต้องการถือหุ้นมากกว่านั้นจะได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของเงินเดือน สำหรับในส่วนของการค้ำประกันหากเป็นการกู้
เดิมก่อน พ.ร.บ. 2562 จะหักเงินเข้ากองทุนผู้ค้ำประกันไว้ 5% ของเงินกู้ เมื่อสมาชิกชำระเงินคืนทั้งหมดแล้วสหกรณ์
จะคืนเงินส่วนนี้ให้แก่สมาชิก
จากการที่สมาชิกเสนอให้กำหนดอายุงานลดลงเหลือ 4 ปีหรือเพิ่มขึ้น 8 ปีบ้างนั้น ขอเรียนให้ทราบ
ว่าสหกรณ์ได้วิเคราะห์มาแล้วจากสมาชิกสมทบที่มีอยู่หมื่นกว่าคนแบ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวประมาณ 7-8 พันคนและเป็น
พนักงานราชการ 5-6 พันคน ซึ่งดูจากประวัติแล้วส่วนใหญ่อยู่กับเรา 6 ปีขึ้นไปเกือบทั้งนั้น ฉะนั้นถ้าจะเป็นสมาชิก
สามัญประเภท ข. สมาชิกสมทบพนักงานราชการเกือบทุกคนจะได้สิทธิยกเว้นคนที่เข้ามาใหม่ สหกรณ์เราไม่ได้ดู
เพียงแต่จะให้สมาชิกสามัญประเภท ข. กู้แต่เราดูถึงความเสี่ยงที่จะตามมาได้แก่ 1. ความเสี่ยงขององค์กร 2. ความ
เหมาะสมในการให้เงินกู้ เราเข้าใจความเดือดร้อนไม่ใช่ว่าสหกรณ์จะให้เงินกู้อย่างเดียว ถ้าสหกรณ์มีความเสี่ยงสูง
เกินไป เราต้องลดลงเพื่อให้องค์กรอยู่ได้ รวมทั้งความมั่นคง และเรียกเก็บหนี้ได้ทั้งหมดเพราะไม่อยากให้มีหนี้เสียเพราะ
เมื่อไหร่ที่มีหนี้เสียแปลว่าสหกรณ์จะมีการขาดทุนจากกำไรเพิ่มขึ้น ฉะนั้นแทนที่จะได้กำไรต้องมาตัดหนี้เสีย สหกรณ์
ประเมินความเสี่ยงมาแล้วว่าอยู่ระหว่างกลางๆ ระหว่าง 4 ปีกับ 8 ปี จึงวิเคราะห์กันไว้ว่ากำหนดที่อายุงาน 6 ปี หลัก
ใหญ่ๆ ก็คือเพื่อองค์กร สองเพื่อสมาชิก ถ้าองค์กรอยู่ไม่ได้สมาชิกก็อยู่ไม่ได้ ซึ่งสหกรณ์ได้ประเมินตรงนี้ไว้ให้แล้ว
นายชัยทิศ พิเศษสกลกิจ กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการได้พิจารณา
ร่วมกันเหมือนที่ทุกท่านได้ให้ความคิดเห็นที่ 4 ปี หรือ 8 ปีอะไรดีกว่ากัน ในที่สุดพบว่าน่าจะพบกันตรงกลางจากการ
ตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ ของสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการพบว่า 6 ปีเป็นตัวเลขที่เหมาะสม แต่ถ้าท่านใดจะมี
ข้อเห็นต่าง หรือมีคำถามยังเรียนเชิญได้นะครับ หากไม่มีอะไรเพิ่มจะขอให้ที่ประชุมลงมติเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับให้พนักงานราชการเป็นสมาชิกสามัญประเภท ข.
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นายกริช ว่องสันตติวานิช สมาชิกสามัญเลขที่ 000685 อยากทราบว่าเมื่อยกระดับให้พนักงาน
ราชการเป็นสมาชิกสามัญแล้วสิทธิในการลงคะแนนเสียงเท่ากันหรือไม่
นายชัยทิศ พิเศษสกลกิจ กรรมการและเลขานุการ ตอบข้อซักถามว่า สิทธิเท่ากันเพราะเป็นสิทธิ
พื้นฐานเบื้องต้นที่สมาชิกสามัญทุกคนต้องได้รับ แต่สวัสดิการไม่เท่ากัน สิทธิใ นการกู้ไม่เหมือนกัน และสมัครเป็น
กรรมการดำเนินการไม่ได้
นายกริช ว่องสันตติวานิช สมาชิกสามัญเลขที่ 000685 มีความกังวลใจในเรื่องของการบล็อกโหวต
เหมือนสมัยก่อนที่อาศัยพวกมากแล้วเลือกตั้งทุกครั้งได้ทุกครั้งเกรงว่าจะเหมือนกับสหกรณ์อื่นๆ ที่มีปัญหาเนื่องมาก
จากการเล่นพวกของกรรมการจนทำให้มีการขาดทุน ทุกวันนี้สหกรณ์บริหารงานได้ดี สมาชิกเชื่อถือเพราะเรามีผู้บริหาร
ที่ดีมือสะอาดทุกคน เกรงว่าถ้ามีการบล๊อกโหวตแล้วจะไม่สะอาดแล้วสหกรณ์ก็จะยากลำบาก
นายชัยทิศ พิเศษสกลกิจ กรรมการและเลขานุการ ตอบชี้แจงว่า ในปัจจุบันยุคสมัยเปลี่ยนไป
กรรมการมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติเราไม่สามารถออกนอกลู่นอกทางจากการดำเนินการนอกกรอบที่ พ.ร.บ.
สหกรณ์กำหนดซึ่งค่อนข้างที่จะเข้มงวด รัดกุม เรื่องที่วิตกกังวลเราพิจารณาอย่างรอบคอบสามารถแก้ไขปัญหาได้
ขอให้สบายใจ
นายสมควร สืบประสิทธ์ สมาชิกสามัญเลขที่ 018710 ตอนแรกจะเสนอที่ 4 ปีหรือ 5 ปี แต่มีความ
เชื่อถือทางคณะกรรมการที่มีข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงจึงขอสนับสนุนที่ 6 ปี
เมื่อไม่มีสมาชิกลุกขึ้นอภิปรายอีก นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน ประธานกรรมการดำเนิน การ สรุป
ข้อคิดเห็นดังนี้
จากที่ได้ฟังข้อคิดเห็นที่หลากหลายต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ให้ข้อคิดที่มีประโยชน์ และมี
เหตุผลทั้งหมด รวมทั้งการฟังข้อชี้แจงจากกรรมการสรุปคือวันนี้การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมีประเด็นเดียวคือปรับ
พนักงานราชการหรือพนักงานเงินทุนให้มีสิทธิกู้เงินเหมือนก่อนปี 2562 เท่านั้น ซึ่งก่อนนั้นเขามีสิทธิ นี้อยู่แล้วแต่
เมื่อ พ.ร.บ.สหกรณ์ ปี 2562 ออกมาทำให้สิทธิเขาหายไป ในการประชุมคราวที่แล้วผมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แล้วว่าผมมีโอกาสได้เข้ามาทำหน้าที่ประธานกรรมการมา 1 ปีโดยไม่มีพื้นฐาน ผมไม่ใช่นักการเงิน นักบัญชี การ
ดำเนินงานของสหกรณ์ไม่เหมือนกับ งานวิศวกรรมของกรมทางหลวงที่ทำเป็นงานหลัก แต่ผมรู้ว่าเจตนาของการ
ทำงานสหกรณ์คือความมั่นคงและผมก็คิดอยู่ตลอดว่าการจะทำอะไร จะเปลี่ยนอะไร จะเกิดผลกระทบกั บความ
มั่นคงและมีความเสี่ยงต่อสหกรณ์มากน้อยแค่ไหน ซึ่งจากการสอบถามพบว่าก่อนหน้าปี 2562 สมาชิกสมทบกู้ได้
อยู่แล้วและการกู้มีปัญหาน้อยมาก ที่เราต้องกำหนดอายุงาน 4 ปีหรือ 6 ปี เนื่องจากเราไม่ต้องการสร้างปัญหา
ให้กับผู้ค้ำประกัน ถึงแม้ว่ากู้แล้วจะหนีหายไปเลยหนี้ไม่ได้สูญแต่เราไม่อยากให้เป็นภาระผู้ค้ำประกันเราอยากให้ตัว
เขาอยู่กับเราแล้วรับผิดชอบในหนี้ของตนเอง ที่กังวลกันว่าหากเขาอยู่ไม่ถึง 4 ปี แล้วเขาจะหนีไปแล้วหนี้จะสูญไม่มี
นะครับ เมื่อก่อนสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกแล้ว 6 เดือนกู้ได้ด้วยเงื่อนไขเดียวกัน แต่หลายๆ ข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคง ความเสี่ยงต่างๆ เราก็มองที่ประมาณ 6 ปีถ้าเป็นพนักงานราชการน่าจะเหมาะสม ในความคิดเห็นที่
ไม่ตรงกันแต่มีเจตนาเหมือนกัน ที่หลายๆ ท่านเสนอความคิดเห็นมาก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เห็นด้วยแต่ตอนนี้ เราต้องมาหา
จุดที่ตัดสินว่าเราจะกำหนดที่ระยะเวลาเท่าไหร่ดี
อีกข้อหนึ่งที่นายกริช ว่องสันตติวานิช นำเสนอผมขอเรียนว่าเราคิดทุกมิติ เราไม่กลัวเรื่องความ
เสี่ยง เรื่องการลงทุนแต่เรากลั วความมั่นคงในอนาคต ก่อนจะทำเราคิดทุกอย่างอย่ างรอบคอบว่าทำไปแล้วเราจะ
ความมั่นคงต้องไม่เสียไป ท่านผู้อาวุโสก็ให้ข้อเสนอแนะเราก็พยายามจะทำอย่างข้อท้วงติง กฎ ระเบียบวันนี้เป็น
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อย่างนีส้ ถานการณ์เป็นอย่างนีว้ ันข้างหน้าปีข้างหน้าก็แก้ได้ อย่างทีท่ ่านสมาชิกอาวุโสให้ความเห็นว่าสมาชิกสามัญ
ประเภท ข. เริ่มเข้ามาก็ไม่เหมือนข้าราชการที่เป็นสมาชิกสามัญประเภท ก. ที่ทุกท่านเป็นอยู่ ท่านผู้อาวุโสเห็นด้วย
ที่จะให้สมาชิกกลุ่มนี้สามารถที่จะกู้เงินได้เหมือนก่อนปี 2562 แต่ก็กลัวว่าสมาชิกกลุ่มนี้ไม่รู้ว่าจะมีจำนวนมากน้อย
ขนาดไหนสามารถที่จะรวมกลุ่มแล้วเลือกกรรมการเข้ามาบริหาร อย่างที่กรรมการหลายๆ ท่านเรียนไปว่ากติกา
ของสหกรณ์ก็ค่อนข้างเยอะเข้มงวดมากและรัดกุมขึ้นเยอะ แต่ผมยังเชื่อว่าด้วยระบบที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นสมัยก่อน
การประชุมใหญ่สมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆ อาจไม่ได้มา ถ้าเลือกตั้งอยากให้ดีจริงๆ ต้องมีสมาชิกมาเลือกเยอะๆ
อีกหน่อยเราอาจเลือกตั้งแบบออนไลน์ก็ได้ ทุกคนที่อยู่กรมทางไม่ได้มองว่าลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานราชการ
เป็นอีกระดับหนึ่งเขาเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันแยกกันไม่ออกน้อยมากที่จะอยู่ไม่นานแล้วออกไป ส่วนใหญ่
จะอยู่กันยาวๆ ปัญหาของคนบางกลุ่มเราต้องเข้าใจบางท่านบอกว่าจะดีเหรอที่จะส่งเสริมให้เขากู้เงิน กับบางคนที่
ต้องสร้างครอบครัว มีภาระ การที่เขากู้เงินไม่ใช่ความผิดกู้เพื่อความมั่ นคงในอนาคตทุกคนมีเหตุมีผล บทสรุป
สุดท้ายคือนำข้อมูลเก่ามาดูทั้งหมดว่าคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงหรือไม่ สรุปแล้วมีความเสี่ยงน้อยกว่าสมาชิกสามัญที่
กู้ เพราะฉะนั้นความเสี่ยงเรื่องนี้แทบจะไม่มี ฉะนั้นทางสหกรณ์จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามที่เสนอ และขอให้
สมาชิกทุกท่านแสดงข้อคิดเห็นผ่านการโหวต
นายวิสิฐ อัจฉยานนท์กิจ สมาชิกสามัญเลขที่ 010032 ก่อนจะโหวตขอให้ช่วยสรุปให้แน่นอน
อีกครั้งหนึ่งว่าจากสมาชิกสมทบมาเป็นสมาชิกสามัญประเภท ข. นั้น เดิมเขามีสิทธิเลือกกรรมการหรือไม่ เราจะ
โหวตให้แก้หรือไม่แก้เรื่องนี้ด้วยหรือไม่
นายชัยทิศ พิเศษสกลกิจ กรรมการและเลขานุการ ตอบข้อซักถามว่าเดิมเป็นสมาชิกสมทบไม่มี
สิทธิเลือกตั้งแต่เมื่อเปลี่ยนเป็นสมาชิกสามัญประเภท ข. แล้วมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการ
นางอรฉันท์ ทรัพย์พันธุ์พงศ์ ผู้จัดการใหญ่ ขอให้รายละเอียด เพิ่มเติมว่าเป็นเด็นที่ 1 ถ้าเรา
ให้พนักงานราชการที่เป็นสมาชิกสมทบเปลี่ย นเป็นสมาชิกสามัญประเภท ข. ถ้าเราให้เขาเป็นสมาชิกสามัญสิทธิ
พื้นฐานก็คือมีสิทธิในการเลือกตั้งซึ่งตรงนี้โหวตไม่ได้
นายวิสิฐ อัจฉยานนท์กิจ สมาชิกสามัญเลขที่ 010032 แสดงว่าเมื่อเราให้ สิทธิเป็นสมาชิก
สามัญประเภท ข. เขาจะได้รับสิทธิเลือกตั้งกรรมการไปในตัว ประเด็นที่สองคือกำหนดอายุงานที่ 4 ปี 6 ปี 8 ปี
ใช่หรือไม่ สรุปคือเมื่อเราให้สิทธิเป็นสมาชิกสามัญเขาจะได้รับสิทธิในการเลือกตั้งโดยอัตโนมัติอยู่แล้วไม่มีสิทธิ
โหวต เรามีสิทธิโหวตอย่างเดียวคือกำหนดอายุงานที่ 4 ปี 6 ปีหรือ 8 ปี แค่นั้นเอง ขอบคุณครับ
นางอรฉันท์ ทรัพย์พันธุ์พงศ์ ผู้จัดการใหญ่ ขอสรุปให้ชัดเจนในสาระสำคัญที่เราขอแก้ไข
ข้อบังคับ คือ
1. ให้สมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการเป็นสมาชิกสามัญประเภท ข. แล้วก็มีสิทธิพื้นฐานใน
การเลือกตั้งกรรมการแต่ไม่สามารถที่จะสมัครเป็นกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการได้เพราะ
ในข้อบังคับเรามีขอ้ ห้ามในสองลักษณะนี้เท่านั้น
2. ในเรื่องปีที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกสามัญประเภท ข. ได้ คณะกรรมการเสนอให้เป็นพนักงาน
ราชการมา 6 ปี มีสมาชิกเสนอขอเป็น 8 ปี 1 ท่านแล้วก็ขอน้อยกว่า 6 ปี ประมาณ 2 ท่าน
จึงขออนุญาตโหวตในสาระสำคัญสองข้อ นอกเหนือจากนั้นเป็นไปตามรายละเอียดตามที่
สหกรณ์เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม โดยให้สมาชิกสามัญเป็นกรรมการนับคะแนน จำนวน 4 คน ดังนี้
1. นางสาวประภัสสร แสงหิรัญ
สมาชิกสามัญเลขที่ 024810
2. นางวราภรณ์ กิจขันธ์
สมาชิกสามัญเลขที่ 033080
37 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
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3. นายทักษ์ดนัย วัชรสินธุ
สมาชิกสามัญเลขที่ 033789
4. นางอนิศรา มานหมัด
สมาชิกสามัญเลขที่ 026271
เมื่อได้กรรมการนับคะแนนแล้ว จึงเสนอให้สมาชิกสามัญที่อยูใ่ นห้องประชุมโหวตในสองประเด็น
ที่สำคัญในข้อ 1 และข้อ 2
ข้อที่ 1 ให้พนักงานราชการสมัครเป็นสมาชิกสามัญประเภท ข. และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ตามที่สหกรณ์เสนอ
ข้อที่ 2 กำหนดอายุ งานพนั กงานราชการตามคุ ณสมบั ติ ของสมาชิ กสามั ญประเภท ข. ใน
ข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 4.1.2 ดังนี้
- อายุงานตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป
- อายุงานตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป
- อายุงานตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป
ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอ
มติที่ประชุม

1. มีมติเป็นเอกฉันท์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 3, 4, 5, 7, 8, 15, 17, 46, 86 ตามเสนอ
2. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 85/1, 87, 88 ตามเสนอ
3. ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่วิสามัญได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้วหากปรากฏว่าข้อความนั้นขัดต่อ
กฎหมายหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้นายทะเบียนสหกรณ์ อาจแก้ไข
ข้อความนั้นแล้วรับจดทะเบียน

ระเบียบวาระที่ 5
เลิกประชุม

เรื่องอื่น ๆ -ไม่มี-

เวลา 12.00 น.

(ลงชื่อ)

อภิสิทธิ์ พรหมเสน
(นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน)
ประธานกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัยพ์กรมทางหลวง จำกัด

(ลงชื่อ)

ชัยทิศ พิเศษสกลกิจ
(นายชัยทิศ พิเศษสกลกิจ)
กรรมการและเลขานุการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด
ผู้จดรายงานการประชุม

สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)

(นายถิรเดช ศิลาโรจน์)
กรรมการและเลขานุการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด
38 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

ระเบีียบวาระที่่�

3
พิิจารณาเลืือกตั้้�งคณะกรรมการดำำ�เนิินการ
ประจำำ�ปีี 2565

ระเบีียบวาระที่่� 3		

พิิจารณาเลืือกตั้้�งกรรมการดำำ�เนิินการ ประจำำ�ปีี 2565

ั ตามนััย
ตามนััยข้้อ  45 ข้้อ 47 และข้้อ  49  แห่่งข้้อบัังคัับสหกรณ์์ออมทรััพย์ก์ รมทางหลวง จำำ�กัด  
พ.ร.บ.สหกรณ์์ พ.ศ.  2542  และ  พ.ร.บ.  สหกรณ์์  ฉบัับที่่� 2  พ.ศ.  2553    กำำ�หนดไว้้ดังั นี้้�  
คณะกรรมการดำำ�เนิินการ ให้้สหกรณ์์มีีคณะกรรมการดำำ�เนิินการสหกรณ์์ ประกอบด้้วย ประธาน
กรรมการหนึ่่�งคน  และกรรมการอื่่�นอีีกสิิ บสี่่� คน   ซึ่่�งที่่�ประชุุมใหญ่่เลืือกตั้้�งจากสมาชิิก
วาระอยู่่ใ� นตำำ�แหน่่ง ให้้กรรมการดำำ�เนิินการอยู่่ใ� นตำำ�แหน่่งคราวละสองปีีนัับแต่่วันั เลืือกตั้้�ง
กรรมการดำำ�เนิินการสหกรณ์์ ซึ่่� งพ้้นจากตำำ�แหน่่งอาจได้้รัับเลืือกตั้้�งอีีกได้้ แต่่ต้อ้ งไม่่เกิินสองวาระ
ติิดต่่อกััน
กรรมการที่่�ยังั อยู่่ใ� นตำำ�แหน่่ง ไม่่ต้อ้ งเลืือกใหม่่มีี  8  คน
1. นางบวรลัักษณ์์
ศรีีดามา
กรรมการ
2. นายโกมล
เดชกวิินเลิิศ
กรรมการ
3. นายจอมปวีีร์์
จัันทร์์หิิรััญ
กรรมการ
4. นายอลงกรณ์์
พรหมศิิลป์์
กรรมการ
5. นายถิิรเดช
ศิิลาโรจน์์
กรรมการ
6. ว่่าที่่� ร.ต.วสุุ วัตั น์์
วิิฑููรสููตร
กรรมการ
7. นางธนัันยภััทร
นิิธิิอารยภาคย์์
กรรมการ
8. นางสาวสุุ รีีย์ ์
สิิ ริิสมุุทรสาร
กรรมการ
กรรมการที่่�พ้น้ จากตำำ�แหน่่ง จำำ�นวน 7 คน
1.  นายอภิิสิิทธิ์์�
พรหมเสน
ประธานกรรมการ
2.  นายเด่่นชััย
เอี่่�ยมสุุ วรรณ
กรรมการ
3.  นายชััยทิิศ
พิิเศษสกลกิิจ
กรรมการ
4   นางเพ็็ญทิิพย์ ์
จิิรธรรมประดัับ
กรรมการ
5.  นายบุุญเกื้้�อ
มาเสนาะ
กรรมการ
6.  นางสาวเขมรััศมิ์์�
ธีีระโกมลศิิลป์์
กรรมการ
7.  นายสว่่าง
บููรณธนานุุกิิจ
กรรมการ
       ดัังนั้้�น ในปีีนี้้�จึึงต้้องเลืือกประธานกรรมการ และกรรมการดำำ�เนิินการชุุดใหม่่ แทน ชุุดเดิิมที่่�ครบวาระ
รวม 7 คน โดยประธานกรรมการผู้้�ที่่�ได้้รัับการเลืือกตั้้�ง จะอยู่่�ในตำำ�แหน่่ ง 2 ปีี และกรรมการผู้้�ที่่�ได้้ผล
คะแนนการเลืือกตั้้�งลำำ�ดับั ที่่� 1-6 จะอยู่่ใ� นตำำ�แหน่่ง 2 ปีี  ในการนี้้�ขอให้้ที่่�ประชุุมพิิจารณาอนุุมัติั ิในหลัักการ
ด้้วยว่่า    หากผู้้�ได้้รัับการเสนอชื่่�อและได้้รัับเลืือกตั้้�งในที่่�ประชุุมนี้้�ขอถอนตััว   ให้้กรรมการที่่�เหลืืออยู่่บ� ริิ หาร
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สหกรณ์์ต่่อไป   ทั้้�งนี้้�เพื่่�อมิิให้้เสีียเวลาและค่่าใช้้จ่่ายในการเรีียกประชุุมวิิสามััญหลัักเกณฑ์์ และวิิธีีการเลืือก
ตั้้�งกรรมการดำำ�เนิินการ
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ
สมาชิิกที่่�จะมาใช้้สิิทธิิเพื่่�อลงคะแนนเลืือกตั้้�งกรรมการ ต้้องทำำ�ตามขั้้�นตอน ดัังนี้้�
สมาชิกที่จะมาใช้สิทธิเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ต้องทาตามขั้นตอน ดังนี้
 เป็็ นผู้้�ที่่�ได้้ลงลายมืือชื่่� อในการลงทะเบีียนเข้้ าร่่ วมประชุุมใหญ่่ เท่่านั้้�น
✓ เป็ นผูท้ ี่ได้ลงลายมือชื่ อในการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมใหญ่ เท่านั้น
 แสดงบััตรประจำำ�ตัวั ประชาชน หรืือบััตรประจำำ�ตัวั เจ้้าหน้้าที่่�ของรััฐ หรืือใบอนุุญาตขัับขี่่�
✓ แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรื อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์/
รถยนต์์/รถจัักรยานยนต์์ อย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง
รถจักรยานยนต์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ั ประจำำ�ปีี 2565  
1. รายชื่่�อผู้้�ที่่�ได้้รัับเสนอชื่่�อเข้้ารัับการเลืือกตั้้�งเป็็นประธานกรรมการ สอ.ทล. จำำ�กัด 
1.จำำ�นวน  1  คน  ได้้
รายชื่อผูท้ ี่ได้รับเสนอชื
่
อ
เข้
า
รั
บ
การเลื
อ
กตั
้
ง
เป็
นประธานกรรมการ
สอ.ทล.
จ
ากั
ด
ประจ
าปี 2565
แก่่  
ก่
หมายเลข จานวน 1 คนชื่่�อได้–แนามสกุุ
ล
เลขสมาชิิก
สัังกััด
1

หมายเลข

ชื่อ – นามสกุล

เลขสมาชิก

นายอภิิสิิทธิ์์�  พรหมเสน

1

31663

นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน

31663

สังกัด

บริิ หารราชการส่่ วนกลาง

บริ หารราชการส่ วนกลาง

3. เนื่่�องจากปีีนี้้�มีีผู้้�ได้้รัับการเสนอชื่่�อเป็็ นประธาน  1  คน  คืือ  นายอภิิสิิทธิ์์�  พรหมเสน  ซึ่่�งจะอยู่่�
2. เนื่องจากปี นี้มีผไู ้ ด้รับการเสนอชื่อเป็ นประธาน 1 คน คือ นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน ซึ่งจะอยูใ่ น
ในตำำ�แหน่่งครบวาระ  2   ปีี  ดัังนั้้�น จึึงเสนอให้้ที่่�ประชุุมใหญ่่เลืือกตั้้�ง  นายอภิิสิิทธิ์์� พรหมเสน
ตาแหน่งครบวาระ 2 ปี ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน เป็ น
เป็็นประธานกรรมการ สอ.ทล.จำำ�กัดั โดยวิิธีีให้้ สมาชิิกยกมืือรัับรองในห้้ องประชุุ มใหญ่่
ประธานกรรมการ สอ.ทล.จากัด โดยวิธีให้ สมาชิกยกมือรับรองในห้ องประชุมใหญ่
4. รายชื่่�อผู้้�ที่ไ่� ด้้รับั การเสนอชื่่อ� เข้้ารัับการเลืือกตั้้�งเป็็นกรรมการดำำ�เนิินการ ประจำำ�ปีี 2565 มีี  12  คน
3. รายชื่อผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2565 มี 12 คน
ชื่อ – นามสกุล

หมายเลข

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ตาแหน่ง

เลขสมาชิก

สังกัด

นายนิธิ

หอมสุ วรรณ

32596

ข้าราชการบานาญ

-

นายทรงกรด
นายทรงกลด

กลิ่นหอม

031440

นักวิเคราะห์นโยบายแผนชานาญการ

สานักแผนงาน

นายธนกร

สองห้อง

025054

พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ

สานักงานเลขานุการกรม

นางเนื้อน้อง

เจริ ญทรง

033471

นักวิชาการจัดหาที่ดินชานาญการพิเศษ

สานักจัดกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน

ว่าที่ ร.อ.ระวี

บุญญพาพงศ์

031412

รองผูอ้ านวยการสานักงานทางหลวงที่ 11 สานักงานทางหลวงที่ 11 (ลพบุรี)

น.ส.อัญชลี

สาทะ

20246

นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการพิเศษ กองการเงินและบัญชี

นายธนาคม
นายธนคม

บุญรอด

032161

วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ

สานักก่อสร้างทางที่ 2

นายสถาพร

รุ จิชีพ

024807

เจ้าพนักงานเครื่ องคอมพิวเตอร์อาวุโส

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายเด่นชัย

เอี่ยมสุ วรรณ

19165

ผูอ้ านวยการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายณรงศััศกกดิ์์ั � ดิ์
นายณรงค์

กิตติสาร

031445

เศรษฐกรชานาญการ

สานักแผนงาน

นายปุณณเมธ

คงจันทร์

029240

นิติกรชานาญการพิเศษ

สานักกฎหมาย

นายพรพรต

ยนั ต์
สุุสุริิริยนต์์

024104

ผูอ้ านวยการ

สานักงานทางหลวงที่ 13 (กรุ งเทพ)
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4.2 เข้าคูหาลงคะแนน
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4.2 เข้้าคููหาลงคะแนน
·    เจ้้าหน้้าที่่� กกต. กดสััญญาณไฟอนุุญาตให้้เข้้าคููหาลงคะแนน สััญญาณไฟหน้้าเครื่่�องเลืือกตั้้�ง  
จะเปลี่่�ยนเป็็ นสีีเขีียว  (จะมีีเจ้้าหน้้าที่่� กกต. คอยอำำ�นวยความสะดวก)
4.2.1 กรณีีประสงค์์จะลงคะแนนเลืือกตั้้�ง
1)   กดปุ่่� มหมายเลขที่่�ต้อ้ งการ จะมีีไฟกระพริิ บ ถ้้าไม่่มีีแสงไฟกระพริิ บ  แสดงว่่า
กด    ไม่่ติิดให้้กดใหม่่   โดยเลืือกได้้ไม่่เกิิน  6  หมายเลข
2)  หากต้้องการเปลี่่�ยนแปลง ให้้กดปุ่่� มยกเลิิก  เครื่่�องจะล้้างหมายเลขที่่�เลืือกไป
แล้้วทั้้�งหมด  ต้้องกดปุ่่� มหมายเลขที่่�ต้อ้ งการใหม่่ทั้้�งหมด 
3)  ตรวจสอบหมายเลขที่่�เลืือกให้้ตรงตามความต้้องการ   แล้้วกดปุ่่� มยืืนยัันการลง
คะแนน x ด้้านล่่าง
4.2.2   กรณีีไม่่ประสงค์์จะลงคะแนนให้้กับั ผู้้�สมััครรายใด
1)  กดปุ่่� ม ไม่่ประสงค์์ลงคะแนน  (ปุ่่� มสีีเหลืืองเหนืือปุ่่� มยกเลิิก)  จะมีีไฟสีีเหลืือง
กระพริิ บ
2)  ยืืนยัันด้้วยการกดปุ่่� ม ยืืนยัันการลงคะแนน x ด้้านล่่าง
·    เมื่่�อปฏิิบัติั ิเสร็็ จแล้้ว  ให้้รีี บออกจากคููหาเลืือกตั้้�งทัันทีี
5.   การพิิจารณากรณีีผู้้�ได้้รัับคะแนนเลืือกตั้้�งเท่่ากััน  เพื่่�อป้้องกัันปัั ญหาที่่�อาจเกิิดขึ้้�น  จึึงเห็็นสมควร
กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ในการพิิจารณา  ดัังนี้้�
ั ผู้้�มีี
5.1   หากได้้รัับคะแนนเลืือกตั้้�งเท่่ากััน  ให้้นับั ระยะเวลาที่่�เคยเป็็ นกรรมการ สอ.ทล. จำำ�กัด 
ระยะเวลาการดำำ�รงตำำ�แหน่่งมากกว่่า เป็็ นผู้้�ได้้รัับการเลืือกตั้้�ง
5.2   หากระยะเวลาตาม 5.1  เท่่ากััน  ผู้้�ที่่�ได้้รัับเลืือกตั้้�งเป็็ นกรรมการมาก่่อนเป็็ นผู้้�ได้้รัับการเลืือกตั้้�ง
5.3   หากมีีคุุณสมบััติิในข้้อ 5.1 และ 5.2 เหมืือนกัันอีีก ให้้ผู้ที่้� ่�สมััครเป็็ นสมาชิิกในลำำ�ดับั ก่่อนเป็็ น
ผู้้�ได้้รัับการเลืือกตั้้�ง
6.   สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ได้้รัับคะแนนเลืือกตั้้�งเป็็ นกรรมการดำำ�เนิินการ ลำำ�ดับั ที่่� 1- 6 จะอยู่่ใ� นตำำ�แหน่่ง 2 ปีี
7.   ในการนี้้�คณะกรรมการดำำ�เนิินการเลืือกตั้้�ง ฯ  ได้้มีีหนัังสืือเวีียนแจ้้งหลัักเกณฑ์์การเลืือกตั้้�งฯ   และ
รายชื่่�อคณะกรรมการตรวจนัับรวมคะแนน   ควบคุุมการเลืือกตั้้�งฯ  ให้้สมาชิิกได้้ทราบและรัับรอง
ตั้้�งแต่่วันั ที่่�   9  มกราคม  2565   เมื่่�อครบเวลาตามที่่�กำ�ำ หนด  ปรากฎว่่าไม่่มีีสมาชิิกท่่านใดทัักท้้วง
หรืือแก้้ไขแต่่ประการใด   จึึงถืือว่่าสมาชิิ กได้้รัับรองหลัักเกณฑ์์ฯ  และรายชื่่� อคณะกรรมการฯ  
ดัังกล่่าวข้้างต้้นแล้้ว
จึึงเสนอที่่�ประชุุมเพื่่�อพิิจารณา ดัังนี้้�
1. เลืือกตั้้�งกรรมการดำำ�เนิินการประจำำ�ปีี  2565
2. รัับรองผลการเลืือกตั้้�งกรรมการดำำ�เนิินการประจำำ�ปีี 2565

มติิที่ป่� ระชุุม
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ระเบีียบวาระที่่�

4
เรื่่�อง รัับทราบรายงานแสดงผลการดำำ�เนิินงาน
ของสหกรณ์์ฯ ประจำำ�ปีี 2564

ระเบีียบวาระที่่� 4	รัับทราบรายงานแสดงผลการดำำ�เนิินงานของสหกรณ์์ ฯ ประจำำ�ปีี 2564
		
ในรอบปีี ที่่�ผ่า่ นมา คณะกรรมการดำำ�เนิินการสหกรณ์์ออมทรััพย์ก์ รมทางหลวง  จำำ�กัดั
ได้้ดำ�ำ เนิินงานด้้วยความมุ่่�งมั่่น� ปรัับปรุุ งพััฒนา ให้้เกิิดความก้้าวหน้้า และเกิิดประโยชน์์สูู งสุุ ดแก่่สมาชิิก เพื่่�อ
ความมั่่น� คง  ยั่่ง� ยืืนของสหกรณ์์ฯ  ตลอดไป
ขอเสนอผลการดำำ�เนิินงานสำำ�หรัับปีีสิ้้� นสุุ ด  ณ  วัันที่่�  31  ธัันวาคม   2564  ดัังต่่อไปนี้้�
1. สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน
รายละเอีียด
1. จำำ�นวนสมาชิิกสามััญ 
     -  สามััญประเภท  ก / ราย
     -  สามััญประเภท  ข / ราย
2. จำำ�นวนสมาชิิกสมทบ/ราย
3. ทุุนเรืือนหุ้้�น
4. ทุุนสำำ�รอง
5. ทุุนสะสมตามข้้อบัังคัับ
6. เงิินรัับฝาก
7. เงิินให้้กู้้�แก่่สมาชิิก
8. หุ้้�นทุุน  หุ้้�นกู้้�  พัันธบััตร
9. เงิินให้้สหกรณ์์อื่่�นกู้้�
10. สิิ นทรััพย์ร์ วม
11. กำำ�ไรสุุ ทธิิประจำำ�ปีี

		

4.
5.
6.

31 ธ.ค. 63

13,508
2,058
11,103
5,508,551,720.00
1,173,306,841.00
   280,111,324.00
14,279,040,828.49
  7,087,552,099.04
17,415,020,062.30
       28,190,000.00
26,447,212,636.81
    437,022,086.08

            13,732
                            13,564
      5,319,436,760.00
      1,067,730,841.00
         258,502,465.96
    13,784,605,912.31
     7,380,456,636.08
    13,264,583,553.59
           48,230,000.00
    24,389,007,843.16
         527,876,822.04

2. ทุุนสวััสดิิการหรืื อสงเคราะห์์ สมาชิิกที่่จ่� ่ ายในปีี 2564

ประเภท

1.
2.
3.

31 ธ.ค. 64

เพิ่่�ม/ลด
(224)
2,058
(2,461)
   189,114,960.00
   105,576,000.00
     21,608,858.04
   494,434,916.18
(292,904,537.04)
4,150,436,508.71
(20,040,000.00)
2,058,204,793.65
  (90,854,735.96)

สมาชิิกสามััญประเภท ก สมาชิิกสามััญประเภท ข

จำำ�นวน
(ราย)
สวััสดิิการถึึงแก่่กรรมของสมาชิิก
115
สวััสดิิการเกื้้�อกููลสมาชิิกอาวุุโส
5,146
สวััสดิิการถึึงแก่่กรรมของบุุคคลใน 227
ครอบครััว
สวััสดิิการเงิินบำำ�เหน็็จสมาชิิก
340
สวััสดิิการเพื่่�อการรัักษาพยาบาล
346
สวััสดิิการรัับขวััญบุุตรสมาชิิก
45

ร้ อยละ
(1.63)
    100.00
    (18.14)
3.55
9.88
8.35
3.58
(3.96)
31.28
(41.55)
8.43
(17.21)

สมาชิิกสมทบ

จำำ�นวนเงิิน
จำำ�นวน จำำ�นวนเงิิน จำำ�นวน
(บาท)
(ราย)
(บาท)
(ราย)
  8,859,410.00      2
     6,000.00 33
16,981,800.00
             454,000.00
        -

จำำ�นวนเงิิน
(บาท)
   64,000.00
                    -

  1,020,000.00
     682,500.00
       45,000.00

                              -
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                        -

สมาชิิกสามััญประเภท ก สมาชิิกสามััญประเภท ข

ประเภท
7. สวััสดิิการเพื่่�อการมงคลสมรส
8. สวััสดิิการเพื่่�อสมาชิิกผู้้�เป็็ นโสด
9. สวััสดิิการเพื่่�อสมาชิิกสำำ�เร็็ จการ
ศึึกษา
10. สวััสดิิการเพื่่�อการอุุปสมบท/พิิธีี
ฮััจญ์์
11. สวััสดิิการสงเคราะห์์ภัยั พิิบัติั ิ
                                         รวม

3.

จำำ�นวน
(ราย)
17
11
13

จำำ�นวนเงิิน
(บาท)
       17,000.00
       11,000.00
       13,000.00

1

         1,000.00

76      310,450.00
  6,372 28,465,160.00     2

ทุุนการศึึกษาบุุตรสมาชิิกที่่จ่� ่ ายในปีี 2564
รายการ

จำำ�นวนเงิิน
(บาท)
                        -

ทุุนสาธารณประโยชน์์ ที่จ่่� ่ ายในปีี 2564

          -

             6,000.00

             64,000.00

958
225
271
140
525
2,119

รายการ
บริจาคสาธารณะกุศล
สนับสนุนกิจกรรมภายในกรมทางหลวง
รวม

กองทุุนช่่ วยเหลืือผู้้�ค้ำ�ำ� ประกัันหนี้้�เงิินกู้้�สามััญที่่จ่� ่ ายในปีี 2564
รายการ
จำ�นวน (ราย)
ช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำ�ประกัน  -  กรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม
           2
                                                -  กรณีผู้กู้ถูกไล่ออกจากราชการ
3
5.
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จำำ�นวน จำำ�นวนเงิิน
(ราย)
(บาท)
                              -

        -

จำ�นวน (ทุน)

ทุนรางวัลเรียนดี
ทุนส่งเสริมการศึกษาสมาชิกสามัญประเภท  ก
ทุนส่งเสริมการศึกษาสมาชิกสามัญประเภท  ข
ทุนส่งเสริมการศึกษาสมาชิกสมทบ   -  พนักงานราชการ
- ลูกจ้างชั่วคราว
                                                                          รวม

4.

จำำ�นวน
(ราย)

สมาชิิกสมทบ

33

จำ�นวนเงิน (บาท)
           2,808,700.00
         495,000.00
          271,000.00
  112,000.00
  420,000.00
4,106,700.00

จำ�นวนเงิน (บาท)
   32,000.00
  270,000.00
302,000.00
จำ�นวนเงิน (บาท)
  243,446.00
2,034,560.00

ประกัันชีีวิติ กลุ่่�มที่่จ่� ่ ายในปีี 2564
รายการ
บริษัทฯ จ่ายค่าสินไหมสมาชิกถึงแก่กรรม
6.

7.

จำ�นวน (ราย)
130

จำ�นวนเงิน (บาท)
            43,127,721.00

ค่่ าตอบแทนคณะกรรมการดำำ�เนิินการ และผู้้�จัดั การใหญ่่ ประจำำ�ปีี 2564
ค่ำตอบแทนกรรมกำร (บำท)

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

เงินเดือน/ค่ำจ้ำง ค่ำเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี 2563 ค่ำพำหนะ ค่ำลงทะเบียน อื่น ๆ
ในปี 2564

ในปี 2564

จ่ำยปี 2564

รวม

อบรม

นำยอภิสิทธิ์ พรหมเสน

ประธำนกรรมกำร

17,600.00

173,520.00

191,120.00

นำยเด่นชัย เอี่ยมสุวรรณ

รองประธำนกรรมกำร คนที่ 1

40,000.00

153,520.00

193,520.00

นำยชัยทิศ พิเศษสกลกิจ

รองประธำนกรรมกำร คนที่ 2

54,400.00

153,520.00

207,920.00

นำยบุญเกื้อ มำเสนำะ

รองประธำนกรรมกำร คนที่ 3

46,400.00

153,520.00

199,920.00

นำยโกมล เดชกวินเลิศ

รองประธำนกรรมกำร คนที่ 4

32,400.00

153,520.00

185,920.00

นำงเพ็ญทิพย์ จิรธรรมประดับ

กรรมกำรและเหรัญญิก

42,200.00

153,520.00

195,720.00

นำงสำวเขมรัศมิ์ ธีระโกมลศิลป์ กรรมกำร

53,800.00

153,520.00

207,320.00

นำยจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ

กรรมกำร

16,800.00

153,520.00

170,320.00

นำยถิรเดช ศิลำโรจน์

กรรมกำรและเลขำนุกำร

29,800.00

29,800.00

นำยสว่ำง บูรณธนำนุกิจ

กรรมกำร

21,600.00

21,600.00

นำงบวรลักษณ์ ศรี ดำมำ

กรรมกำร

23,200.00

23,200.00

นำงธนันยภัทร นิธิอำรยภำคย์

กรรมกำร

26,400.00

26,400.00

ว่ำที่ ร.ต.วสุวตั น์ วิฑูรสูตร

กรรมกำร

22,800.00

22,800.00

นำงสำวสุรีย ์ สิ ริสมุทรสำร

กรรมกำร

37,000.00

37,000.00

นำยอลงกรณ์ พรหมศิลป์

กรรมกำร

15,200.00

15,200.00

นำงอรฉันท์ ทรัพย์พนั ธุ์พงศ์

ผูจ้ ดั กำรใหญ่

รวม

820,000.00
820,000.00

479,600.00
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276,000.00
1,524,160.00

1,096,000.00
-

-

-

2,823,760.00

8. อััตราดอกเบี้้�ยเงิินฝากและเงิินกู้้� ณ 31 ธัันวาคม 2564
ลำำ�ดับั
1
2
3
4
5

อััตราดอกเบี้้�ยเงิินฝาก

ประเภทเงิินฝาก

ออมทรัพย์
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุ ข
ประจำำ� 3,6,12 เดืือน*
ประจ�ำรายเดือน 24 เดือน

อััตราดอกเบี้้�ย (%)
1.00
2.25
3.50
2.50
3.20

* เสีียภาษีีเงิินฝาก
ลำำ�ดัับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

อััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�

ประเภทเงิินกู้้�
กู้้ส� ามััญ-ฉุุกเฉิิน - มีีเฉลี่่�ยคืืน
กู้้ส� ามััญ-ฉุุกเฉิิน -ไม่่มีีเฉลี่่�ยคืืน
กู้้ส� ามััญเพื่่�อการศึึกษา - มีีเฉลี่่�ยคืืน
กู้้ส� ามััญเพื่่�อทััศนศึึกษาและท่่องเที่่�ยว -ไม่่มีีเฉลี่่�ยคืืน
กู้้ฉุ� ุกเฉิินเพื่่�อการศึึกษา - มีีเฉลี่่�ยคืืน
กู้้พิิ� เศษ - มีีเฉลี่่�ยคืืน
กู้้พิิ� เศษ -ไม่่มีีเฉลี่่�ยคืืน
กู้้พิิ� เศษดอกเบี้้�ยจููงใจ คงที่่� 2 ปีี แรก - มีีเฉลี่่�ยคืืน
ตั้้�งแต่่ปีีที่่� 3
กู้้พิิ� เศษดอกเบี้้�ยจููงใจ คงที่่� 2 ปีี แรก -ไม่่มีีเฉลี่่�ยคืืน
ตั้้�งแต่่ปีีที่่� 3
กู้้ทุ� ุนส่่ งเสริิมและพััฒนาอาชีีพ -ไม่่มีีเฉลี่่�ยคืืน

		
				

47 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

อััตราดอกเบี้้ย� (%)
5.75
4.75
5.00
5.00
4.80
5.00
4.25
4.00
5.00
3.25
4.25
4.80

ระเบีียบวาระที่่�

5
รัับทราบรายงานของผู้้�ตรวจสอบกิิจการสหกรณ์์ฯ
ประจำำ�ปีี 2564

รายงานการตรวจสอบกิิจการ
สหกรณ์์ออมทรััพย์ก์ รมทางหลวง จำำ�กัดั
สำำ�หรัับปีีสิ้้� นสุุ ดวัันที่่� 31 ธัันวาคม  2564
เรีียน ที่่�ประชุุมใหญ่่สหกรณ์์ออมทรััพย์ก์ รมทางหลวง   จำำ�กัดั
ตามที่่�ที่่�ประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีี  2563  เมื่่�อวัันที่่�   19 กุุมภาพัันธ์์ 2564ได้้มีีมติิเลืือกข้้าพเจ้้าเป็็ น
ั �ำ หรัับปีีทางบััญชีีสิ้้� นสุุ ดวัันที่่� 31 ธัันวาคม
ผู้้�ตรวจสอบกิิจการของสหกรณ์์ออมทรััพย์ก์ รมทางหลวง  จำำ�กัด สำ
2564  นั้้�น ข้้าพเจ้้าได้้เข้้าตรวจสอบตามวััตถุุประสงค์์และขอบเขตของการตรวจสอบ รวมทั้้�งรายงานผลการ
ตรวจสอบต่่อที่่�ประชุุมคณะกรรมการดำำ�เนิินการเป็็ นประจำำ�ทุุกเดืือน จึึงขอเสนอสรุุ ปผลการตรวจสอบกิิจการ
ประจำำ�ปีี 2564 ดัังนี้้�
1.	วััตถุุประสงค์์ ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่่�อตรวจสอบการบริิ หารงานของคณะกรรมการดำำ�เนิินการเป็็ นไปตามข้้อบัังคัับและระเบีียบ
ของสหกรณ์์ที่่�กำ�ำ หนดไว้้
1.2 เพื่่�อตรวจสอบการปฏิิบัติั ิงานเกี่่�ยวกัับการเงิิน การบััญชีี  เป็็ นไปตามข้้อบัังคัับและระเบีียบของ
สหกรณ์์ และตามหลัักการควบคุุมภายในที่่�ดีี
1.3 เพื่่�อตรวจสอบการปฏิิบัติั ิงานตามแผนและการใช้้จ่่ายเงิินตามงบประมาณในรอบปีี ที่่�ผ่า่ นมา
1.4 เพื่่�อตรวจสอบการดำำ�เนิินงานอื่่�น ๆ และกิิจกรรมที่่�สำ�คั
ำ ญั ๆ เช่่น การตรวจสอบตามหลัักการ
ควบคุุมภายในที่่�ดีี
2.	ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบด้้านการบริิ หารงานของคณะกรรมการดำำ�เนิิ นการตามแผนงานและงบประมาณที่่�
กำำ�หนดไว้้
2.2 ตรวจสอบด้้านการเงิินและการบััญชีี
2.3  ตรวจสอบการปฏิิบัติั ิงานตามกฏหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
3. ผลการตรวจสอบ
3.1 การบริิหารงานทั่่�วไป
			3.1.1 การตรวจสอบการบริิ หารงาน สหกรณ์์ ฯ มีีการกำำ�หนดข้้อบัังคัับ ระเบีียบ นโยบาย
แผนงานการดำำ�เนิิ นงานด้้านต่่างๆให้้คณะกรรมการรัับผิิดชอบไว้้อย่่างชััดเจน เป็็ นไปตามวััตถุุประสงค์์ที่่�
กำำ�หนดไว้้ในข้้อบัังคัับ โดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ของสมาชิิกส่่ วนใหญ่่เป็็ นหลััก
			3.1.2 การปฏิิบััติิตามกฎหมาย โดยรวมสหกรณ์์ฯ มีีการปฏิิบัติั ิงานเป็็ นไปตามกฎหมายสหกรณ์์
ระเบีียบ ประกาศ คำำ�สั่่ง�  คำำ�แนะนำำ�และแนวปฏิิบัติั ิของทั้้�งนายทะเบีียนสหกรณ์์ กรมตรวจบััญชีีสหกรณ์์ และ
กฎหมายอื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานของสหกรณ์์ฯอย่่างเคร่่ งครััด 
			3.1.3    สหกรณ์์ฯ มีีการประชุุมคณะกรรมการดำำ�เนิินการและคณะกรรมการฝ่่ายต่่างๆ เพื่่อ� นำำ�เสนอ
ผลการดำำ�เนิินงานในการประชุุมคณะกรรมการดำำ�เนิินการเป็็ นประจำำ�ทุุกเดืือน มีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่�และความ
รัับผิิดชอบไว้้อย่่างเหมาะสม เพื่่�อรัับทราบรายงานข้้อมููลและความเคลื่่�อนไหวทางการเงิินได้้แก่่ รายงานการ
ดำำ�เนิินกิิจการประจำำ�เดืือน รายงานฐานะการเงิิน การเก็็บรัักษาเงิินสด การเสนอขออนุุมัติั ิสิินเชื่่�อให้้แก่่สมาชิิก
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เป็็ นต้้น ในการประชุุมคณะกรรมการดำำ�เนิิ นการประจำำ�เดืือน ได้้กำ�ำ หนดวาระการประชุุมไว้้ล่่วงหน้้าและ
บัันทึึกรายงานการประชุุมเป็็ นลายลัักษณ์์อักั ษรทุุกครั้้�งและมีีการปฏิิบัติั ิตามข้้อบัังคัับ ระเบีียบและกฏหมาย
อื่่�นที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างสม่ำำ��เสมอ
3.2 การบริิหารการเงิินและการบััญชีี
			 3.2.1 จากการตรวจสอบพบว่่า สหกรณ์์ฯ มีีการบัันทึึกบััญชีีตามระเบีียบที่่น� ายทะเบีียนสหกรณ์์กำ�ำ หนด
(ระเบีียบนายทะเบีียนสหกรณ์์ว่า่ ด้้วยการบััญชีีของสหกรณ์์และกลุ่่�มเกษตรกร พ.ศ. 2563 ) โดยมีีระบบบััญชีี
ที่่�เหมาะสมกัับธุุ รกิิจของสหกรณ์์ฯ การจััดทำ�บั
ำ ญชีี
ั และทะเบีียนคุุมต่่างๆ เรีียบร้้อยเป็็ นปัั จจุุบันั  มีีเอกสาร
หลัักฐานประกอบการบัันทึึกบััญชีีโดยรวมครบถ้้วน รวมทั้้�งได้้จัดทำ
ั �ำ และเปิิ ดเผยรายการย่่อแสดงสิินทรััพย์แ์ ละ
หนี้้�สิิน ตามหนัังสืือกรมตรวจบััญชีีสหกรณ์์ที่่� กษ 0404/ ว78 ลงวัันที่่� 13 มิิถุุนายน 2560 และผลการประเมิิน
การปฏิิบัติั ิตามมาตรฐานการบััญชีีของสหกรณ์์ฯโดยรวมอยู่่ใ� นระดัับดีีมาก
3.2.2 สหกรณ์์ฯ ได้้จ่่ายค่่าใช้้จ่่ายตามงบประมาณรายจ่่ายที่่�ที่่�ประชุุมใหญ่่ได้้ให้้ความเห็็นชอบซึ่่� ง
สอดคล้้องกัับข้้อเท็็จจริิง และเป็็ นประโยชน์์ต่่อสหกรณ์์โดยรวม
3.2.3 สหกรณ์์ฯมีีการเร่่ งรััดติิดตามลููกหนี้้� ที่่�ค้า้ งนาน (NPL) ตามนโยบายที่่�กำ�ำ หนด และมีีการกััน
สำำ�รองสำำ�หรัับรายจ่่ายที่่�คาดว่่าจะเกิิดขึ้้�นในอนาคตไว้้อย่่างรััดกุมุ และเหมาะสมตามระเบีียบฯที่่�นายทะเบีียน
กำำ�หนดไว้้
3.3 การเงิิน การบััญชีีและการควบคุุมภายใน
   จากการตรวจสอบพบว่่า สหกรณ์์ฯ มีีการกำำ�หนดระเบีียบด้้านการเงิินและการบััญชีี ไว้้อย่่าง
เหมาะสม และได้้กำ�ำ หนดขอบเขตหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบของงานแต่่ละด้้านไว้้อย่่างชััดเจน และมีีการปฏิิบัติั ิ
งานอย่่างถููกต้้องครบถ้้วนเช่่น
  3.3.1  การรัับ – จ่่ายและการเก็็บรัักษาเงิินสดเป็็ นไปตามระเบีียบของสหกรณ์์ฯ
  3.3.2  มีีการคิิดค่่าเสื่่� อมราคาทรััพย์สิ์ ิ นเป็็ นไปตามระเบีียบที่่�นายทะเบีียนสหกรณ์์กำ�ำ หนด
3.4 การให้้ สิินเชื่่� อ		
ในระหว่่างปีี สหกรณ์์ฯ ให้้เงิินกู้้�แก่่สมาชิิกทั้้ง� สิ้้น� จำำ�นวน 13,631 สััญญา เป็็นจำำ�นวนเงิินทั้้ง� สิ้้น� 2,719,099,483.- บาท  ดัังนี้้�
(1) เงิินกู้้�ฉุุกเฉิิ น  จำำ�นวน        7,820 สััญญา เป็็ นจำำ�นวนเงิิน          275,993,200.- บาท
(2) เงิินกู้้�สามััญ  จำ�ำ นวน          5,255 สััญญา เป็็ นจำำ�นวนเงิิน      2,417,588,020.- บาท
(3)เงิินกู้้�พิิเศษ  จำำ�นวน                13 สััญญา เป็็ นจำำ�นวนเงิิน            10,979,563.- บาท
(4)เงิินกู้้�ช่่วยเหลืือช่่วงวิิกฤตโรคระบาดโควิิด19  จำำ�นวน  539 สััญญา เป็็ นจำำ�นวนเงิิน 14,146,700. -บาท
(5)เงิินกู้้�ทุุนส่่ งเสริิ มพััฒนาอาชีีพ จำำ�นวน  4 สััญญา เป็็ นจำำ�นวนเงิิน      392,000.- บาท
จากการตรวจสอบการจ่่ายเงิินให้้แก่่สมาชิิกกู้้�เงิินดัังกล่่าวข้้างต้้น มีีการจััดทำ�สั
ำ ญญ
ั าเงิินกู้้�และสััญญา
ค้ำำ��ประกัันไว้้สมบููรณ์์เพีียงพอฯและถืือใช้้เป็็ นหลัักฐานการเป็็ นหนี้้�ได้้   การพิิจารณาเงิินกู้้�ผ่่านการอนุุมัติั ิจาก
ผู้้�มีีอำำ�นาจ จำำ�นวนเงิินให้้กู้้�ไม่่เกิินวงเงิินที่่�กำ�ำ หนด รวมทั้้�งมีีหลัักประกัันที่่�เหมาะสมและเป็็ นไปตามระเบีียบ
 ถููกต้้องตรงตามข้้อบัังคัับ
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ณ วัันสิ้้�นปีี สหกรณ์์ฯ มีีลููกหนี้้�เงิินให้้กู้้�ยืืม –ปกติิ จำ�ำ นวน 7,103,797,245.84 บาท ดัังนี้้�
(1) เงิินให้้กู้้�แก่่สหกรณ์์                
     จำำ�นวนเงิิน         28,190,000.-  บาท
(2) เงิินกู้้�ฉุุกเฉิิ น                          
     จำำ�นวนเงิิน         76,386,458.-  บาท
(3) เงิินกู้้�สามััญ                            
     จำำ�นวนเงิิน   6,756,123,112.-   บาท
(4) เงิินกู้้�พิิเศษ                                                                        จำำ�นวนเงิิน      227,980,743.84 บาท
(5) เงิินกู้้�ช่่วยเหลืือช่่วงวิิกฤตโรคระบาดโควิิด19                   จำำ�นวนเงิิน       13,478,032.-    บาท
(6) เงิินกู้้�ทุุนส่่ งเสริิ มพััฒนาอาชีีพ                                           จำำ�นวนเงิิน         1,638,900.-   บาท
ณ วัันสิ้้� นปีี สหกรณ์์ฯ มีีลููกหนี้้�เงิินกู้้�สามััญที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดรายได้้ จำ�ำ นวน 1,554,998.-บาทและมีีการตั้้�ง
ค่่าเผื่่อ� หนี้้�สงสััยจะสููญลููกหนี้้�เงิินให้้กู้้� จำ�ำ นวน 1,554,998.- บาท นอกจากหนี้้� ณ  วัันสิ้้� นปีี สหกรณ์์ฯ มีีลููกหนี้้�
อื่่�น จำำ�นวน 12,558,995.02 บาท และมีีการตั้้�งค่่าเผื่่อ� หนี้้�สงสััยจะสููญลููกหนี้้�อื่่�น จำำ�นวน 614,141.82 บาท ซึ่่�ง
เป็็ นไปตามระเบีียบนายทะเบีียนสหกรณ์์ฯ
ทั้้�งนี้้�การให้้สิินเชื่่�อของสหกรณ์์ฯ มีีเอกสารหลัักฐานประกอบการจ่่ายเงิินให้้กู้้�ยืืม  เป็็ นไปตามระเบีียบ
 ข้้อบัังคัับ และมติิของที่่�ประชุุมคณะกรรมการดำำ�เนิินการ  การส่่ งชำำ�ระหนี้้� การบัันทึึกบััญชีีด้้านสิิ นเชื่่�อ การ
พิิสููจน์ย์ อดลููกหนี้้�คงเหลืือ การคำำ�นวณดอกเบี้้�ยรัับ ครบถ้้วน ถููกต้้อง  
		 3.5 การลงทุุน
3.5.1  การลงทุุนของสหกรณ์์ฯ อยู่่ภ� ายใต้้ มาตรา 62 แห่่งพระราชบััญญัติั ิสหกรณ์์ พ.ศ. 2542และ
ที่่�แก้้ไขเพิ่่�มเติิม และประกาศคณะกรรมการพััฒนาการสหกรณ์์แห่่ งชาติิ เรื่่�อง ข้้อกำำ�หนดการฝากหรืือการ
ลงทุุนอย่่างอื่่�นของสหกรณ์์ พ.ศ. 2558 และสหกรณ์์ฯ ได้้นำ�ำ เงิินไปลงทุุนเป็็ นไปตามระเบีียบและข้้อบัังคัับ
ของสหกรณ์์ และตามมติิที่่�ประชุุมคณะกรรมการฯ โดยมีียอดคงเหลืือ ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564 จำำ�นวน
17,415,020,062.36 บาท ดัังนี้้�
รายการ
ยอดยกมา 1 มกราคม2564
บวก ซื�อเพิ�ม
หัก ไถ่ถอน/ตัดส่วนเกิน/ค่าเผื�อปรับมูลค่า

ยอดยกไป 31 ธันวาคม 2564

หุ้นกู้
12,802,108,000.00
5,526,000,000.00
1,374,440,000.00
16,953,668,000.00

ตราสารทุน
210,200,000.00
210,200,000.00

(หน่วย:บาท)
พันธบัตรรัฐบาล
252,275,553.59
1,123,491.23
251,152,062.36

   3.5.2  การบัันทึึกบััญชีีรายได้้ดอกเบี้้�ยรัับจากเงิินลงทุุน ถููกต้้อง ครบถ้้วนตรงกัับหนัังสืือแจ้้งการจ่่าย
ดอกเบี้้�ย / เงิินปัันผล ของหลัักทรััพย์ที่์ �่สหกรณ์์ฯถือื อยู่่� โดยมีีรายได้้จากการลงทุุนต่่างๆ จำำ�นวน 496,597,813.61
บาท
3.6 การรัับฝากเงิิน
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ณ วัันสิ้้�นปีี สหกรณ์์ฯ มีีเงิินรัับฝากประเภทออมทรััพย์ จำ
์ �ำ นวนเงิิน 122,315,675.22 บาท เงิินรัับ
ฝากประเภทออมทรััพย์พิ์ ิเศษ จำำ�นวนเงิิน 13,508,870,847.73 บาท เงิินรัับฝากประเภทออมทรััพย์เ์ กษีียณสุุ ข
จำำ�นวนเงิิน 460,569,810.63 บาท เงิินรัับฝากประเภทประจำำ� จำ�ำ นวนเงิิน 63,408,194.91 บาท เงิินรัับฝากประเภท
ประจำำ�รายเดืือน 24 เดืือน จำำ�นวนเงิิน 123,876,300.- บาท รวมมีีเงิินรัับฝากทั้้�งสิ้้� น 14,279,040,828.49 บาท
เพิ่่�มขึ้้�นจากปีีก่่อน จำำ�นวน 494,434,916.18 บาทหรืือร้้อยละ 3.59 ที้้�งนี้้� การปฏิิบัติั ิงานในด้้านรัับฝากและ
ถอนเงิินอยู่่ภ� ายใต้้การควบคุุมดููแลของฝ่่ายการเงิินและคณะกรรมการของสหกรณ์์ฯ โดยได้้ปฏิิบัติั ิตามระเบีียบ
ที่่�กำ�ำ หนดไว้้อย่่างเหมาะสม
3.7 ทุุนเรืื อนหุ้้�น
ณ วัันต้้นปีี  สหกรณ์์ฯมีีทุุนเรืือนหุ้้�นคงเหลืือจำำ�นวน5,319,436,760.-  บาท เพิ่่ม� ขึ้้น� ระหว่่างปีีจำำ�นวน448,485,650.-  บาท
ลดลงระหว่่างปีีจำำ�นวน259,370,690.-  บาท มีียอดคงเหลืือ ณ วัันสิ้้น� ปีีจำำ�นวนเงิิน 5,508,551,720.-  บาท การเก็็บค่่าหุ้้�นและการ
จ่่ายคืืนค่่าหุ้้�นเป็็นไปตามข้้อบัังคัับและระเบีียบของสหกรณ์์ ฯ
3.8 ทุุนสะสมตามข้้ อบัังคัับ ระเบีียบ และอื่่�นๆ
สหกรณ์์ฯได้้ใช้้จ่่ายเงิินทุุนสะสมเป็็ นไปตามระเบีียบแห่่งทุุนนั้้�นๆ และมีีการอนุุมัติั ิถููกต้้อง รวม
ถึึงมีีการจััดสรรเป็็ นไปตามมติิที่่�ประชุุมใหญ่่
3.9 รายได้้ รวม
ในปีี 2564 สหกรณ์์ฯ มีีรายรัับรวมทั้้�งสิ้้� น  973.33 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ   5.12 จากรายรัับ 1,025.83
ล้้านบาทในปีี 2563 โดยมีีปัั จจััยมาจากการปรัับลดอััตราดอกเบี้้�ยเงิินให้้กู้้�ยืืมสมาชิิกและสหกรณ์์ฯไม่่ได้้รัับ
ดอกเบี้้�ยจากบมจ. การบิินไทย
3.10 ค่่ าใช้้ จ่่ายรวม
ในปีี 2564 สหกรณ์์ฯ มีีค่่าใชััจ่่ายรวมทั้้�งสิ้้� น  536.31 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 7.70 จากค่่าใช้้จ่่าย
รวมทั้้�งสิ้้� น 497.95 ล้้านบาทในปีี 2563 โดยมีีปััจจััยมาจากการการรัับรู้้�การด้้อยค่่าหุ้้�นกู้้� บมจ.การบิินไทยตาม
มาตราฐานการบััญชีีและหลัักเกณฑ์์ทางการบััญชีีที่่�กำ�ำ หนดไว้้
3.11 กำำ�ไรสุุ ทธิิ
สำำ�หรัับปีี 2564 สหกรณ์์ฯ มีีกำำ�ไรสุุ ทธิิเท่่ากัับ 437.02 ล้้านบาท ลดลงร้้อยละ17.21 เมื่่�อเทีียบกัับกำำ�ไร
สุุทธิจำิ ำ�นวน 527.88 ล้้านบาทในปีี 2563 โดยมีีอััตรากำำ�ไรสุุทธิเิ ท่่ากัับ ร้้อยละ 44.92   ปััจจััยหลัักมาจากข้้อ 3.9  และ ข้้อ3.10
4. เรื่่� องอื่่�นๆ
4.1 การดำำ�รงสิิ นทรััพย์์สภาพคล่่ อง 		
การดำำ�รงสิิ นทรััพย์ส์ ภาพคล่่องของสหกรณ์์ฯ พบว่่าเป็็ นไปตามระเบีียบของทางราชการซึ่่�งมีีอััตรา
ไม่่ต่ำ��ำ กว่่าร้้อยละหนึ่่�งของยอดเงิินฝากทั้้�งหมด โดยสหกรณ์์ฯ มีีอััตราสิิ นทรััพย์ส์ ภาพคล่่องที่่�ดำ�ำ รง ณ วัันที่่� 31
ธัันวาคม 2564 ร้้อยละ 8.85 ย่่อมแสดงให้้เห็็นว่่าการดำำ�รงสิิ นทรััพย์ส์ ภาพคล่่องของสหกรณ์์ฯ มีีคุุณภาพเพีียง
พอที่่�จะสามารถประกัันความมั่่น� คงแก่่ผู้ฝ้� ากเงิินของสหกรณ์์ฯได้้
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4.2 สรุุปผลการตรวจสอบ
ในระหว่่างปีีข้้าพเจ้้าและทีีมงาน ได้้ให้้ข้อ้ สัังเกตที่่�ตรวจพบและได้้แจ้้งให้้เจ้้าหน้้าที่่�ผู้ป้� ฏิิบัติั ิงาน
ของสหกรณ์์ฯที่่�รัับผิิดชอบทราบเพื่่อ� ดำำ�เนิินการปรัับปรุุ งแก้้ไขแล้้วในระหว่่างการตรวจสอบ อนึ่่�งสำำ�หรัับการ
ตรวจสอบในครั้้�งนี้้�ได้้รัับความร่่ วมมืือและอำำ�นวยความสะดวกเป็็ นอย่่างดีีจากคณะกรรมการ และบุุคลากรใน
สหกรณ์์ฯทุุกระดัับ ทางคณะผู้้�ตรวจสอบกิิจการจึึงขอขอบพระคุุณเป็็ นอย่่างสููงมา ณ โอกาสนี้้�ด้ว้ ย
 จึึงเรีียนมาเพื่่�อโปรดทราบ

(นางนงลัักษณ์์  ไชยยศ)
    ผู้้�ตรวจสอบกิิจการ
วัันที่่�  19 มกราคม 2565
โทร 085 1889948

53 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

ระเบีียบวาระที่่�

6
พิิจารณาคััดเลืือก และกำำ�หนด
ค่่าธรรมเนีียมผู้้�สอบบััญชีี ประจำำ�ปีี 2565

ระเบีียบวาระที่่� 6 พิิจารณาคััดเลืือกและกำำ�หนดค่่ าธรรมเนีียมผู้้�สอบบััญชีี ประจำำ�ปีี 2565
 ตามข้้อบัังคัับสหกรณ์์ ข้อ้   76  การตรวจสอบบััญชีี  บัญชีี
ั ของสหกรณ์์นั้้�นต้้องได้้รัับการ
ตรวจสอบอย่่างน้้อยปีี ละหนึ่่� งครั้้� งตามมาตรฐานการสอบบััญชีีรัับรองทั่่ว� ไปและตามระเบีียบที่่� อธิิ บดีี
กรมตรวจบััญชีีสหกรณ์์กำ�ำ หนด
 กรมตรวจบััญชีีสหกรณ์์ได้้กำ�ำ หนดคุุณสมบััติิของผู้้�สอบบััญชีีไว้้  ดังั นึ้้�
1. ผู้้�เสนอชื่่�อเป็็ นผู้้�สอบบััญชีี  ต้อ้ งไม่่อยู่่ใ� นสัังกััดเดีียวกัับผู้้�ตรวจสอบกิิจการหรืือรัับงานตรวจสอบ
กิิจการของสหกรณ์์ที่่�เดีียวกััน
2. ต้้องเป็็ นผู้้�สอบที่่�ขึ้้�นทะเบีียนไว้้กับั กรมตรวจบััญชีีสหกรณ์์
3. ได้้รัับการคััดเลืือกจากที่่�ประชุุมใหญ่่ของสหกรณ์์
4. ที่่�ประชุุมใหญ่่ของสหกรณ์์อาจคััดเลืือกผู้้�สอบบััญชีีไว้้เป็็ นการสำำ�รองด้้วยกรณีีกรมตรวจบััญชีี
สหกรณ์์ตรวจสอบคุุณสมบััติิบุุคคลที่่�สหกรณ์์เสนอชื่่�อเพื่่�อแต่่งตั้้�งเป็็ นผู้้�สอบบััญชีีสหกรณ์์พบ
ว่่าผู้้�สอบบััญชีีดังั กล่่าวถููกกล่่าวหาและอยู่่ร� ะหว่่างการพิิจารณาการประพฤติิผิดจ
ิ รรยาบรรณ
สำำ�หรัับปีีนี้้�มีีผู้้�สมััครสอบบััญชีีสหกรณ์์ ประจำำ�ปีี   2565  ซึ่่�งที่่�ประชุุมคณะกรรมการดำำ�เนิินการได้้
พิิจารณาข้้อมููลที่่�เสนอการสอบบััญชีี ตลอดจนค่่าธรรมเนีียมในการสอบบััญชีีแล้้ว เห็็นสมควรให้้นำ�ำ รายชื่่�อ
ผู้้�สมััครจำำ�นวน  2  ราย เพื่่�อให้้ที่่�ประชุุมใหญ่่พิิจารณาคััดเลืือกเป็็ นผู้้�สอบบััญชีีสหกรณ์์
รายชื่่� อผู้้�เสนอสอบบััญชีี ประจำำ�ปีี 2565
บุุคคล/สถานที่่�
ชื่่� อผู้้�เสนอสอบบััญชีี
ค่่ าธรรมเนีียม (บาท)
180,000.-บาท
1. บริิ ษัท 
ั มนตรีีสอบบััญชีีและกฎหมาย นายมนตรีี  ช่่วยชูู
2. รวมเพื่่�อนการบััญชีี
พ.ต.อ.หญิิงสมหมาย  ลิ้้�มวััฒนาภรณ์์                                 180,000.-บาท
หลัักเกณฑ์์ ในการคััดเลืือกผู้้�สอบบััญชีีสหกรณ์์
1. ให้้ที่่�ประชุุมเสนอชื่่�อสมาชิิก  เพื่่�อแต่่งตั้้�งเป็็ นคณะกรรมการนัับคะแนนจำำ�นวน  3  คน
2. ผู้้�สอบบััญชีีรายใดได้้คะแนนสููงสุุ ดก็จ็ ะได้้เป็็ นผู้้�ที่่�ได้้รัับการคััดเลืือกให้้เป็็ นผู้้�สอบบััญชีีประจำำ�
ปีี  2565  และผู้้�ที่่�ได้้คะแนนรองลงมาเป็็ นผู้้�สอบบััญชีีสำ�ำ รอง
 ข้้อมููลรายละเอีียดของผู้้�เสนอชื่่�อเป็็ นผู้้�สอบบััญชีี ประกอบในการพิิจารณา  หน้้ าถััดไป
จึึงขอเสนอที่่�ประชุุมพิิจารณา  ดัังนี้้�
1. คััดเลืือกผู้้�สอบบััญชีีสหกรณ์์  ประจำำ�ปีี  2565
2. กำำ�หนดค่่าธรรมเนีียมของผู้้�สอบบััญชีีสหกรณ์์ ประจำำ�ปีี  2565
มติิที่ป่� ระชุุม
55 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

รายละเอียดข้ อมูลของผู้เสนอชื่ อเป็ นผู้สอบบัญชี ประจาปี 2565
รายละเอียดการเสนอ
บริการสอบบัญชี บ.
ราคาต่ อปี
ชื่ อผู้สอบบัญชี

ลาดับที่ 1
บ.มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จากัด
180,000.-บาท
นายมนตรี ช่วยชู
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3214

ชื่ อผู้สอบบัญชีสารอง

นางสาวฉัตราภรณ์ ลีลคั รานนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10365

ขอบเขตการตรวจสอบ

ตรวจสอบโดยสอดคล้องกับมาตรฐาน
การสอบบัญชีและระเบียบที่อธิบดีกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
1. ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญในงบการเงิน
2. ประเมินประสิ ทธิภาพในระบบการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์
3. ประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชีของสหกรณ์
4. สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการ
ใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงาน
ต่อเนื่องของคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์จากหลักฐานการบัญชีที่ได้รับ
5. ประเมิ น การนาเสนอโครงสร้ างและ
เนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

จานวนผู้เข้ าตรวจสอบ

ตรวจสอบด้วยตนเองและที มงานผูช้ ่ ว ย ตรวจสอบด้วยตนเองและผูช้ ่ วยจานวน
ไม่นอ้ ยกว่า 4 คน
สอบบัญชี 4 - 8 คน

ระยะเวลาเข้ าตรวจสอบ

ปี ละ 6 ครั้ง ครั้งละไม่นอ้ ยกว่า 2 - 4 วัน
ทาการ

อย่างน้อยปี ละ 5 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า
4 วันทาการ

การรายงานผลการตรวจสอบ
บัญชี

1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีทุก
ไตรมาส (3 เดือน/ครั้ง) ให้สหกรณ์ทราบ
2. รายงานการสอบบัญชี ประจาปี ตาม
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนด

1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
ระหว่างปี ให้สหกรณ์ทราบ
2. รายงานการสอบบัญชีประจาปี ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาหนด

56 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

ลาดับที่ 2
สานักงานสอบบัญชี รวมเพื่อนการบัญชี
180,000.-บาท
พ.ต.ท.หญิงสมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9392
ตรวจสอบโดยสอดคล้องกับมาตรฐาน
การสอบบัญชีและระเบียบที่อธิบดีกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
1. ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สาระสาคัญในงบการเงิน
2. ประเมินประสิ ทธิภาพในระบบการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์
3. ประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบัญชีของสหกรณ์
4. สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการ
ใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงาน
ต่อเนื่องของคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์จากหลักฐานการบัญชีที่ได้รับ
5. ประเมิ นการนาเสนอโครงสร้ างและ
เนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้ อมูลของผู้เสนอชื่ อเป็ นผู้สอบบัญชี ประจาปี 2565
รายละเอียดการเสนอ
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 2
บริการสอบบัญชี บ. บ.มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จากัด สานักงานสอบบัญชี รวมเพื่อนการบัญชี
3. ระยะเวลาการแสดงความเห็
ราคาต่ อปี
180,000.-บาท นต่องบ
180,000.-บาท
การเงิ
นและส่ช่งวมอบรายงานการสอบบั
ญชี พ.ต.ท.หญิงสมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ์
ชื่ อผู้สอบบัญชี
นายมนตรี
ยชู
หลั
จากสหกรณ์
ได้ญจาตเลขที
ดั ทางบการเงิ
ผูส้ งอบบั
ญชีรับอนุ
่ 3214นเสร็ จ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9392
สมบู
รณ์แล้ตวราภรณ์
ภายใน 3ลีลวัคั นรานนท์
ชื่ อผู้สอบบัญชีสารอง
นางสาวฉั
1.ผูส้ ให้อบบั
คาแนะน
าในด้
า
นการบริ
ห
าร
1.
ให้คาแนะนาในด้านการบริ หาร
บริการอื่นๆ
ญชีรับอนุญาตเลขที่ 10365
การเงินการบัญชีตามที่เห็นสมควรโดย การเงินการบัญชีตามที่เห็นสมควรโดย
ขอบเขตการตรวจสอบ
ตรวจสอบโดยสอดคล้องกับมาตรฐาน
ตรวจสอบโดยสอดคล้องกับมาตรฐาน
ไม่ถือเป็ นค่าบริ การพิเศษแต่อย่างใด
ไม่ถือเป็ นค่าบริ การพิเศษแต่อย่างใด
การสอบบัญชีและระเบียบที่อธิบดีกรม การสอบบัญชีและระเบียบที่อธิบดีกรม
กรณี มีขอ้ สังเกตทางการเงินการบัญชีที่ กรณี มีขอ้ สังเกตทางการเงินการบัญชีที่
ตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ ตรวจบัญชีสหกรณ์กาหนดให้ตอ้ งปฏิบตั ิ
สาคัญที่พบในระหว่างการตรวจสอบ
สาคัญที่พบในระหว่างการตรวจสอบ
1. ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการ
1. ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการ
จะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
จะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ น
สหกรณ์ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
สหกรณ์ทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
สาระสาคัญในงบการเงิน
สาระสาคัญในงบการเงิน
2. เข้าร่ วมประชุมใหญ่หรื อประชุ ม
2. เข้าร่ วมประชุ มใหญ่หรื อประชุม
2. ประเมินประสิ ทธิภาพในระบบการ
2. ประเมินประสิ ทธิภาพในระบบการ
คณะกรรมการดาเนินการทุกครั้งตามที่
คณะกรรมการดาเนินการทุกครั้งตามที่
ควบคุมภายในของสหกรณ์
ควบคุมภายในของสหกรณ์
สหกรณ์ร้องขอ
สหกรณ์ร้องขอ
3. ประเมินความเหมาะสมของนโยบาย 3. ประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
ประสบการณ์
การตรวจสอบบัญชี
ประสบการณ์
การตรวจสอบบัญชี
ประสบการณ์
การบัญชีของสหกรณ์
การบัญชีของสหกรณ์
สหกรณ์
ย์ ได้แก่
สหกรณ์
ย์ ได้แก่
่ยวกับพความเหมาะสมของการ
่ยวกับพความเหมาะสมของการ
4. สรุ ปอเกีอมทรั
4. สรุ ปอเกีอมทรั
-ใช้สอ.มหาวิ
ทยาลัญยชีมหิ
ดล บจากั
ด าเนินงาน - สอ.มหาวิ
ยาลัญยเกษตรศาสตร์
ากัดนงาน
เกณฑ์การบั
สาหรั
การด
ใช้เกณฑ์กทารบั
ชีสาหรับการดจาเนิ
-ต่สอ.พนั
กงานธนาคารไทยพาณิาเนิ
ชย์นจการ
ากัด - ต่สอ.สาธารณสุ
ขจังหวัดบุรีรัมย์าเนิจากั
ด
อเนื่องของคณะกรรมการด
อเนื่องของคณะกรรมการด
นการ
-สหกรณ์
สอ.พนักจากหลั
งานเครืกฐานการบั
อเบทาโกรญจชีากัที่ไดด้รับ - สหกรณ์
สอ.กรมทางหลวง
จากัด ญชีที่ได้รับ
จากหลักฐานการบั
-5.สอ.มหาวิ
ยาลัยธุาเสนอโครงสร้
รกิจบัณฑิตย์ จากัางและ
ด - 5.สอ.ข้
าราชการต
ารวจนครราชสี
มา จากัางและ
ด
ประเมิ นทการน
ประเมิ
นการน
าเสนอโครงสร้
-เนืสอ.ครู
ร้อยเอ็ด จากันด โดยรวม รวมถึงการ - เนื
สอ.ธนกิ
จไทย จากัด นโดยรวม รวมถึงการ
้ อหาของงบการเงิ
้ อหาของงบการเงิ
-เปิสอ.องค์
ดเผยข้กอารขนส่
มูลที่เกีง่ยมวลชนกรุ
วข้อง งเทพ จากัด - เปิสอ.ตรวจเงิ
ดเผยข้อนมูแผ่
ลทีน่เกีดิ่ยนวข้จอากังด
- สอ.กรมการขนส่ งทางบก จากัด
- สอ.กรมสรรพาวุธทหารบก จากัด
ตรวจสอบด้วยตนเองและผูช้ ่ วยจานวน
่
ตรวจสอบด้
ว
ยตนเองและที
ม
งานผู
ช
้
ว
ย
จานวนผู้เข้ าตรวจสอบ
- สอ.กรมส่ งเสริ มการเกษตร จากัด
- สอ.พนักงาน ขสมก. จากัด
สอบบัญชี 4 - 8 คน
ไม่นอ้ ยกว่า 4 คน
- สอ.ครู ชุมพร จากัด
- สอ.สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข
ระยะเวลาเข้ าตรวจสอบ
-ปีชุละ
มนุ6มครั
สหกรณ์
ออมทรั
ย์แห่า ง2 - 4 วัน อย่
จากัางน้
ด อยปี ละ 5 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า
นอ้ พยกว่
้ ง ครั้งละไม่
จากัด
- 4สอ.ต
วันทารวจเพชรบุ
าการ รี จากัด
ทประเทศไทย
าการ
ฯลฯ
ฯลฯ
1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
การรายงานผลการตรวจสอบ 1. รายงานผลการตรวจสอบบัญชีทุก
ไตรมาส (3 เดือน/ครั้ง) ให้สหกรณ์ทราบ ระหว่างปี ให้สหกรณ์ทราบ
บัญชี
2. รายงานการสอบบัญชี ประจาปี ตาม 2. รายงานการสอบบัญชีประจาปี ตาม
57 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์อระเบี
กาหนด ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
อมทรัยพบกรมตรวจบั
ย์ กรมทางหลวงญจำชี�สกัหกรณ์
ด

ระเบีียบวาระที่่�

7
พิิจารณาเลืือกตั้้�ง และกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ผู้้�ตรวจสอบกิิจการ ประจำำ�ปีี 2565

ระเบีียบวาระที่่� 6 พิิจารณาเลืือกตั้้�งและกำำ�หนดค่่ าตอบแทนผู้้�ตรวจสอบกิิจการ ประจำำ�ปีี 2565
ตามข้้ อบัังคัับสหกรณ์์ ข้้อ 65. ผู้้�ตรวจสอบกิิจการ   ให้้ที่่�ประชุุมใหญ่่เลืือกตั้้�งสมาชิิกหรืือ
บุุคคลภายนอกซึ่่�งมีีคุุณวุฒิ
ุ ิ  ความรู้้�  ความสามารถ  และความเหมาะสมในด้้านธุุรกิิจ  การเงิิน  การบััญชีี  การ
บริิ หารจััดการ  เศรษฐศาสตร์์  การสหกรณ์์  กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสหกรณ์์  และมีีคุุณสมบััติิเป็็ นผู้้�ผ่่านการ
อบรมการตรวจสอบกิิจการจากกรมตรวจบััญชีีสหกรณ์์หรืือหน่่วยงานอื่่�นที่่�ได้้รัับการรัับรองหลัักสููตรจาก
กรมตรวจบััญชีีสหกรณ์์  และไม่่มีีลักั ษณะต้้องห้้ามของผู้้�ตรวจสอบกิิจการตามระเบีียบนายทะเบีียนสหกรณ์์
เป็็ นผู้้�ตรวจสอบกิิจการของสหกรณ์์ จำ�ำ นวนหนึ่่�งคนหรืือหลายคนแต่่ไม่่เกิินห้้าคน  หรืือหนึ่่�งนิิติิบุุคคล  หรืือ
เป็็ นคณะผู้้�ตรวจสอบกิิจการไม่่เกิินห้้าคนเป็็ นผู้้�ตรวจสอบกิิจการของสหกรณ์์เป็็ นการประจำำ�ปีี เป็็ นปีี ๆ ไป
กรณีีเลืือกคณะผู้้�ตรวจสอบกิิจการต้้องมีีหััวหน้้าคณะหนึ่่�งคน ซึ่่�งต้้องเป็็ นผู้้�มีีวุุฒิิการศึึกษา
ไม่่ต่ำ��ำ กว่่าปริิ ญญาตรีีด้้านการเงิิน  การบััญชีี   การบริิ หารจััดการ  เศรษฐศาสตร์์  มีีหน้้าที่่�ควบคุุมการปฏิิบัติั ิ
งานให้้บรรลุุวัตั ถุุประสงค์์ในการตรวจสอบกิิจการ  และให้้ประกาศชื่่�อหััวหน้้าคณะผู้้�ตรวจสอบกิิจการให้้ที่่�
ประชุุมใหญ่่ทราบด้้วย
		
ข้้ อ 65/2 การดำำ�รงตำำ�แหน่่ งผู้้�ตรวจสอบกิิจการ  ผู้้�ตรวจสอบกิิจการอยู่่ใ� นตำำ�แหน่่งได้้มีี
กำำ�หนดเวลาหนึ่่�งปีี  ถ้้าเมื่่�อครบกำำ�หนดเวลาแล้้วยังั ไม่่มีีการเลืือกตั้้�งผู้้�ตรวจสอบกิิจการคนใหม่่ก็ใ็ ห้้ผู้ต้� รวจสอบ
กิิจการคนเดิิมปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ไปพลางก่่อน   ผู้้�ตรวจสอบกิิจการซึ่่�งออกไปนั้้�นอาจได้้รัับเลืือกตั้้�งซ้ำำ��อีีกได้้
สำำ�หรัับปีี หนี้้� มีีผู้้�สมััครเป็็ นผู้้�ตรวจสอบกิิจการสหกรณ์์ประจำำ�ปีี  2565 ซึ่่� งที่่�ประชุุมคณะ
กรรมการดำำ�เนิินการได้้พิจิ ารณาคััดเลืือกผู้้�ตรวจสอบกิิจการที่่�มีีคุุณสมบััติิตามที่่�นายทะเบีียนสหกรณ์์กำ�ำ หนด
และจากข้้อมููลที่่�เสนอการตรวจสอบกิิจการตลอดจนค่่าตอบแทนแล้้วเห็็นสมควรนำำ�เสนอรายชื่่� อผู้้�สมััคร
จำำ�นวน  2  ราย  เพื่่�อให้้ที่่�ประชุุมใหญ่่พิิจารณาเลืือกตั้้�งเป็็ นผู้้�ตรวจสอบกิิจการของสหกรณ์์
รายชื่่� อผู้้�เสนอตรวจสอบกิิจการ ประจำำ�ปีี 2565
บุุคคล/นิิติบุิ ุคคล
ชื่่� อผู้้�เสนอตรวจสอบกิิจการ
ค่ าตอบแทน (บาท)
170,000.1. นางนงลัักษณ์์  ไชยยศ
นางนงลัักษณ์์  ไชยยศ
180,000.2. นางสาวฉัันทนา  ทองกนกรััศมีี
นางสาวฉัันทนา  ทองกนกรััศมีี
หลัักเกณฑ์์ ในการคััดเลืือกผู้้�ตรวจสอบกิิจการสหกรณ์์
1. ให้้ที่่�ประชุุมเสนอชื่่�อสมาชิิก  เพื่่�อแต่่งตั้้�งเป็็ นคณะกรรมการตรวจนัับคะแนนจำำ�นวน  3  คน
2. ผู้้�ตรวจสอบกิิจการรายใดได้้คะแนนสููงสุุ ดก็จ็ ะได้้เป็็ นผู้้�ที่่�ได้้รัับการเลืือกตั้้�งให้้เป็็ นผู้้�ตรวจสอบ
กิิจการประจำำ�ปีี  2565  และผู้้�ที่่�ได้้คะแนนรองลงมาเป็็ นผู้้�ตรวจสอบกิิจการสำำ�รอง
 ข้้อมููลรายละเอีียดของผู้้�เสนอชื่่�อเป็็ นผู้้�ตรวจสอบกิิจการ ประกอบในการพิิจารณา  หน้้ าถััดไป
จึึงขอเสนอที่่�ประชุุมพิิจารณา  ดัังนี้้�
1. เลืือกตั้้�งผู้้�ตรวจสอบกิิจการของสหกรณ์์  ประจำำ�ปีี  2565
2. กำำ�หนดค่่าตอบแทนของผู้้�ตรวจสอบกิิจการสหกรณ์์ ประจำำ�ปีี  2565
มติิที่ป่� ระชุุ ม
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รายละเอียดการเสนอ
บริการตรวจสอบกิจการ
ชื่ อผู้ตรวจสอบกิจการ
วุฒิการศึกษา

ลาดับที่ 1
นางนงลักษณ์ ไชยยศ
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต
(สาขาการบัญชี)

คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร

ลาดับที่ 2
นางสาวฉันทนา ทองกนกรัศมี
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต
(สาขาการบัญชี)
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
- ไม่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ

- เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ
- เป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9194
และผูส้ อบบัญชีภาษีอากร เลขทะเบียน
TA000217
- ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ
กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เลขที่ 4109
การอบรม
หลักสู ตร “ผูต้ รวจสอบกิจการ”
หลักสู ตร ผูต้ รวจสอบกิจการชั้นกลาง
(ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย) หัวข้อ “เจาะลึกการตรวจสอบกิจการ”
(เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกกรุ งเทพมหานคร
พื้นที่ 2)
ขอบเขตการปฏิบัตงิ านตรวจสอบ ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามอานาจหน้าที่และ ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ที่กาหนดในข้อบังคับ
กิจการ
ความรับผิดชอบ ที่กาหนดในข้อบังคับ
สหกรณ์ รวมทั้งในเรื่ องต่อไปนี้
สหกรณ์ รวมทั้งในเรื่ องต่อไปนี้
1. ตรวจสอบรายงานทางการเงินโดยตรวจสอบ 1. สอบทานและประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับ ระบบการควบคุ ม ภายในของสหกรณ์ ว่ า
การเปิ ดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์ เหมาะสมและเพียงพอสาหรับการดาเนินงาน
และการบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อ
ว่าเป็ นไปโดยถูกต้อง
2. ตรวจสอบการบริ หารความเสี่ ยงโดยตรวจสอบ ประเมิ นความเสี่ ยง แล้วพิ จารณาก าหนด
การวางกลยุทธ์ดา้ นบริ หารความเสี่ ยงสอดคล้อง ขอบเขตและวิธีการปฏิบตั ิงานตรวจสอบให้
เหมาะสมรัดกุม
กับนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
2. ตรวจสอบและประเมินประสิ ทธิภาพการ
3. ตรวจสอบการบริ หารด้านสิ นเชื่อ โดย
ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบ ปฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ เช่นการให้สินเชื่อ
การรับฝากเงินเป็ นต้น ศึกษาการปฏิบตั ิงาน
การให้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ ของสหกรณ์
ของเจ้าหน้าที่เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ
เป็ นไปตามนโยบายด้านสิ นเชื่อที่วางไว้
4. ตรวจสอบการบริ หารด้านการลงทุน โดย ข้อบังคับ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์ หรื อไม่
เพียงใด ติดตามว่ามีการจัดการคาคู่มือในการ
ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายด้าน ทางานแต่ละฝ่ ายหรื อไม่ โดยจะรายงานให้
ทราบในโอกาสอันควร
การลงทุน โดยต้องอยูภ่ ายใต้นโยบายที่
กาหนดและเป็ นไปตามกฎหมายสหกรณ์
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รายละเอียดข้ อมูลของผู้เสนอชื่ อเป็ นผู้ตรวจสอบกิจการประจาปี 2565
รายละเอียดการเสนอ
บริการตรวจสอบกิจการ
ชื่ อผู้ตรวจสอบกิจการ
วุฒิการศึกษา

ลาดับที่ 1

และดาเนิกนษณ์
การภายใต้
นางนงลั
ไชยยศเกณฑ์ที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
ปริ
ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต
5.
ตรวจสอบการบริ
(สาขาการบั
ญชี) หารสภาพคล่อง โดย
ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการ
วกับการก
คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
-ตรวจสอบเกี
เป็ นสมาชิก่ยสหกรณ์
ฯ าหนดนโยบายหรื อ
มการบริ
หารความเสี
-แผนงานในการควบคุ
เป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุ
ญาต เลขที
่ 9194 ่ ยง
ด้านสภาพคล่องของสหกรณ์ การดารง
และผูส้ อบบัญชีภาษีอากร เลขทะเบียน
สิ นทรัพย์สภาพคล่องเป็ นไปตามที่กาหนด
TA000217
ในกฎกระทรวง
- ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ
6. ตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่า หนังสื อจาก
กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เลขที่ 4109
ส่ วนราชการที่มีหน้าที่กากับดูแลสหกรณ์
การอบรม
หลั
กสู ตร ส้ “ผูอบบั
ต้ รวจสอบกิ
จการ”
และจากผู
ญชีสหกรณ์
ที่แจ้งข้อสังเกต
(ชุ
ม
นุ
ม
สหกรณ์
อ
อมทรั
พ
ย์
แ
ห่
ประเทศไทย)
หรื อข้อบกพร่ องเกี่ยวกับการดงาเนิ
นงานของ
สหกรณ์ได้รับการพิจารณาแก้ไขแล้ว
1. เข้าตรวจสอบด้วยตนเอง/มอบหมายให้
การเข้ าปฏิบัตงิ านตรวจสอบ
ขอบเขตการปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
านตรวจสอบ
ปฏิ
ตั ิงานให้
เป็ นไปตามอ
าที่แ1 ละ
ผูช้ ่วบยเข้
าตรวจสอบอย่
างน้อานาจหน้
ยเดือนละ
ครั้ง
กิจการ
กิจการ
ความรั
บ
ผิ
ด
ชอบ
ที
่
ก
าหนดในข้
อ
บั
ง
คั
บ
ครั้งละไม่นอ้ ยกว่า 2 วันทาการ
สหกรณ์
รวมทั้งมในเรื
่ องต่อไปนี้ าเนินการ
2. เข้าร่ วมประชุ
กับคณะกรรมการด
ดทารายงานผลการตรวจสอบกิ
จการ
1.และจั
ตรวจสอบรายงานทางการเงิ
นโดยตรวจสอบ
เสนอคณะกรรมการดาเนินการทุกครั้ง่ยทีวกั่เข้บา
และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี
ตรวจสอบกิ
จการ
การเปิ
ดเผยรายการในงบการเงิ
นของสหกรณ์
วมประชุกมต้อใหญ่
ว่3.าเป็เข้นาร่ไปโดยถู
ง สามัญประจาปี ของ
รวมทั้งจัดหทารความเสี
ารายงานผลการ
2.สหกรณ์
ตรวจสอบการบริ
่ ยงโดยตรวจสอบ
ตรวจสอบกิ
จ
การเสนอต่
อ
ที
่
ป
ระชุ
สามัญอง
การวางกลยุทธ์ดา้ นบริ หารความเสีม่ ยใหญ่
งสอดคล้
าปี
กัประจ
บนโยบายการบริ
หารความเสี่ ยง
ทารายงานผลการตรวจสอบกิ
จการ
3.จัดตรวจสอบการบริ
หารด้านสิ นเชื
่อ โดย
การจัดทารายงานผลการ
ประจาเดือน/ประจาปี เป็ นไปตามคาแนะนา
ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ตรวจสอบ
ที่นายทะเบี
การให้
สินเชืย่อนสหกรณ์
ประเภทต่กางาหนด
ๆ ของสหกรณ์
เป็ให้นคไปตามนโยบายด้
านสิหนารงาน
เชื่อที่วางไว้
าแนะนาด้านการบริ
ภาษีอากร
การให้ บริการอื่น
4.และการควบคุ
ตรวจสอบการบริ
ห
ารด้
า
นการลงทุ
น โดย
มภายในสหกรณ์
ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการ
จานวน 170,000.-บาท
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
่ยวกับการกาหนดนโยบายด้
ตรวจสอบเกี
คิดตามระยะเวลาและแรงงานที
่ใช้ในการาน
กิจการ
การลงทุ
น โดยต้องอยูาเบี
ภ่ ายใต้
โยบายที
่
ปฏิบตั ิงานโดยรวมค่
าพาหนะ
้ ยเลี้ยนงและค่
กไว้าหนดและเป็
เรี ยบร้อยแล้นวไปตามกฎหมายสหกรณ์
รายชื่ อผู้ช่วยผู้ตรวจสอบกิจการ 1. นางสาววารุ ณี วุฒิสาร
2. พลเรื อตรี หญิงเสาวนีย ์ อุทยั กลาง
61 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรั
พย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
สอ.กรมทางหลวง จากัด ปี 2558-2564
ประสบการณ์ ในการตรวจสอบ
สอ.เอไอเอส จากัด ปี 2561-2564

ลาดับที่ 2
3. ตรวจสอบการควบคุ
ม ดูแลทรั
นางสาวฉั
นทนา ทองกนกรั
ศมี พย์สินและ
การใช้
ทรัพยากรทุ
กประเภทของสหกรณ์
วา่
ปริ
ญญาตรี
บริ หารธุ
รกิจบัณฑิต
เป็ นไปอย่างมี
(สาขาการบั
ญชีป)ระสิ ทธิภาพและคุม้ ค่า
4. ญติดญาโท
ตามผลการบริ
ปริ
บริ หารธุรหกิารงานของ
จมหาบัณฑิต (MBA)
คณะกรรมการด
าเนิ
น
การ
- ไม่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯเพื่อประกอบการ
พิจารณาเสนอปรับปรุ งแผนงาน นโยบาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนประสิ ทธิภาพใน
การบริ หารการงาน
5. จัดทารายงานการตรวจสอบกิจการให้
ครอบคลุมเรื่ องที่ตรวจสอบตาม 1- 4
6. เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
หลั
สู ตร าทุผูต้กรวจสอบกิ
้ นกลางมใหญ่
เป็ นกประจ
เดือน และเข้จการชั
าร่ วมประชุ
หัเพืว่อข้ชีอ้ แ“เจาะลึ
กการตรวจสอบกิ
จการ”
จงเกี่ยวกั
บรายงานการตรวจสอบ
(เขตพื
หกรณ์สอมาชิ
กกรุมงเทพมหานคร
กิจการ้นทีที่น่สาเสนอต่
ที่ประชุ
นั้น ๆ
พื1.้นทีเข้่ 2)าตรวจสอบด้วยตนเอง/มอบหมายให้
ปฏิ
ตั ิงาานให้
เป็ นไปตามอ
ผูช้ ่วบยเข้
ตรวจสอบอย่
างน้อานาจหน้
ยเดือนละาที1 ่แครัละ้ ง
ความรั
บผินดชอบ
ครั้งละไม่
อ้ ยกว่ทีา ่ก2าหนดในข้
วันทาการ อบังคับ
สหกรณ์
รวมทั้งมในเรื
่ องต่อไปนี้ าเนินการ
2. เข้าร่ วมประชุ
กับคณะกรรมการด
ดทารายงานผลการตรวจสอบกิ
1.และจั
สอบทานและประเมิ
น ประสิ ทจธิการ
ภ าพ
เสนอคณะกรรมการด
าเนินการทุกครั้งที่เข้วา่ า
ระบบการควบคุ
ม ภายในของสหกรณ์
ตรวจสอบกิจการยงพอสาหรับการดาเนินงาน
เหมาะสมและเพี
3. เข้าร่ วมประชุ
มใหญ่างมี
สามั
ญประจ
และการบริ
หารงานอย่
ประสิ
ทธิภาปีาพของ
เพื่อ
สหกรณ์นรวมทั
้ งจั่ ดยงทารายงานผลการ
ประเมิ
ความเสี
แล้วพิ จารณาก าหนด
ตรวจสอบกิ
จ
การเสนอต่
ระชุมใหญ่
ขอบเขตและวิธีการปฏิบอตทีั ิง่ปานตรวจสอบให้
สามัญประจดาปีกุม
เหมาะสมรั
ารายงานผลการตรวจสอบกิ
2.จัดทตรวจสอบและประเมิ
นประสิ ทจธิการ
ภาพการ
ประจ
อน/ประจ
ปฏิ
บตั าเดื
ิงานในด้
านต่าปี
างๆเป็เช่นนไปตาม
การให้สินเชื่อ
คการรั
าแนะน
าที
่
น
ายทะเบี
ย
นสหกรณ์
บฝากเงินเป็ นต้น ศึกษาการปฏิกบาหนด
ตั ิงาน
ของเจ้
าหน้าทีาด้่เป็านการบริ
นไปตามกฎ
ระเบีภาษี
ยบ อากร
ให้คาแนะน
หารงาน
ข้และการควบคุ
อบังคับ มติ และค
าสัง่ ของสหกรณ์ หรื อไม่
มภายในสหกรณ์
เพี
ยงใด ติ180,000.-บาท
ดตามว่ามีการจัดการคาคู่มือในการ
จานวน
ทคิดางานแต่
ละฝ่ ายหรื อไม่ โดยจะรายงานให้
ตามระยะเวลาและแรงงานที
่ใช้ในการ
ทราบในโอกาสอั
น
ควร
ปฏิบตั ิงานโดยรวมค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ
ไว้เรี ยบร้อยแล้ว
นางสาวอัญญาวี มัญญู
-

การให้ บริการอื่น

ให้คาแนะนาด้านการบริ หารงาน ภาษีอากร
และการควบคุมภายในสหกรณ์

ให้คาแนะนาด้านการบริ หารงาน ภาษีอากร
และการควบคุมภายในสหกรณ์

จานวน 170,000.-บาท
จานวน 180,000.-บาท
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
รายละเอี
ย
ดข้
อ
มู
ล
ของผู
้
เ
สนอชื
่
อ
เป็
นผู
้
ต
รวจสอบกิ
จ
การประจ
าปี 2565
คิดตามระยะเวลาและแรงงานที่ใช้ในการ
คิดตามระยะเวลาและแรงงานที
่ใช้ในการ
กิจการ
รายละเอียดการเสนอ
ปฏิบตั ิงานโดยรวมค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ ปฏิบตั ิงานโดยรวมค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะ
ลาดับที่ 1
ลาดับที่ 2
บริการตรวจสอบกิจการ
ไว้เรี ยบร้อยแล้ว
ไว้เรี ยบร้อยแล้ว
นางสาววารุ
ณี วุฒิสาร
นางสาวอั
ญญู ศมี
ชื่ อผู้ต่ อรวจสอบกิ
จการ จการ 1.นางนงลั
กษณ์ ไชยยศ
นางสาวฉัญนญาวี
ทนา มัทองกนกรั
รายชื
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบกิ
2.ปริ ญพลเรื
งเสาวนี
วุฒิการศึกษา
ญาตรีอตรีบริหหญิารธุ
รกิจบัยณ์ อุฑิทตยั กลาง
ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต
(สาขาการบัญชี) จากัด ปี 2558-2564
สอ.กรมทางหลวง
-(สาขาการบัญชี)
ประสบการณ์ ในการตรวจสอบ
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
สอ.เอไอเอส จากัด ปี 2561-2564
กิจการ
คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
-สอ.ไทยน
เป็ นสมาชิ
- ไม่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ
ย์ จากัดฯปี 2563-2564
้ าทิกพสหกรณ์
ผูส้ กอบบั
ญชีรับาอนุอย่ญาาตงเทีเลขที
่ 9194
ษา แนะน
่ยงธรรม
แนวคิด มีเป้าหมายในการทางานที่ชดั เจน
แนวคิดในการตรวจสอบกิจการ -ให้เป็คนาปรึ
และผู
ส
้
อบบั
ญ
ชี
ภ
าษี
อ
ากร
เลขทะเบี
ย
น
โปร่ งใสและเป็ นอิสระ มุ่งเน้นที่จะร่ วม
มีความรับผิดชอบ สามารถส่ งมอบงานได้
TA000217
พัฒนา
ตามที่ ไ ด้รั บ มอบหมายและเสร็ จ ภายใน
-สหกรณ์
ได้รับการขึ
ยนเป็ นทผูี่มต้ ีครวจสอบกิ
ฯ ให้้ นเป็ทะเบี
นสหกรณฺ
วามเข้มแข็จการ
ง เวลา
และยั
ง่ ยืน
ที่กาหนด
กับกรมตรวจบั
ญชีสหกรณ์ เลขที่ 4109
นโยบาย
ิ ง านตรวจสอบ
การอบรม
หลักสู ตร “ผูต้ รวจสอบกิจการ”
หลั
กสู ตร ผูในการปฏิ
ต้ รวจสอบกิบจั ตการชั
้ นกลาง
ตรวจสอบการด
าเนิจนการ”
งานของ
(ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย) หักิ จวข้การ
อ “เจาะลึ
กการตรวจสอบกิ
สหกรณ์
ด้านการปฏิ
วกับการเงิน
(เขตพื้นทีท่ส้ งั หกรณ์
สมาชิบกตักรุิเกีง่ยเทพมหานคร
การบั
พื้นที่ 2)ญชี และด้า นการปฏิ บัติ การในการ
รกิ จตามที
่ กาหนดไว้
ในข้อาทีบั่แงละ
คับ
ขอบเขตการปฏิบัตงิ านตรวจสอบ ปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามอานาจหน้าที่และ ดปฏิาเนิบตั นิงธุานให้
เป็ นไปตามอ
านาจหน้
ของสหกรณ์
กิจการ
ความรับผิดชอบ ที่กาหนดในข้อบังคับ
ความรั
บผิดชอบ ที่กาหนดในข้อบังคับ
สหกรณ์ รวมทั้งในเรื่ องต่อไปนี้
สหกรณ์ รวมทั้งในเรื่ องต่อไปนี้
1. ตรวจสอบรายงานทางการเงินโดยตรวจสอบ 1. สอบทานและประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเกี่ยวกับ ระบบการควบคุ ม ภายในของสหกรณ์ ว่ า
การเปิ ดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์ เหมาะสมและเพียงพอสาหรับการดาเนินงาน
ว่าเป็ นไปโดยถูกต้อง
และการบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อ
2. ตรวจสอบการบริ หารความเสี่ ยงโดยตรวจสอบ ประเมิ นความเสี่ ยง แล้วพิ จารณาก าหนด
การวางกลยุทธ์ดา้ นบริ หารความเสี่ ยงสอดคล้อง ขอบเขตและวิธีการปฏิบตั ิงานตรวจสอบให้
กับนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
เหมาะสมรัดกุม
3. ตรวจสอบการบริ หารด้านสิ นเชื่อ โดย
2. ตรวจสอบและประเมินประสิ ทธิภาพการ
ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบ ปฏิบตั ิงานในด้านต่างๆ เช่นการให้สินเชื่อ
การให้สินเชื่อประเภทต่าง ๆ ของสหกรณ์
การรับฝากเงินเป็ นต้น ศึกษาการปฏิบตั ิงาน
เป็ นไปตามนโยบายด้านสิ นเชื่อที่วางไว้
ของเจ้าหน้าที่เป็ นไปตามกฎ ระเบียบ
4. ตรวจสอบการบริ หารด้านการลงทุน โดย ข้อบังคับ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์ หรื อไม่
ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการ
เพียงใด ติดตามว่ามีการจัดการคาคู่มือในการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการกาหนดนโยบายด้าน ทางานแต่ละฝ่ ายหรื อไม่ โดยจะรายงานให้
การลงทุน โดยต้องอยูภ่ ายใต้นโยบายที่
ทราบในโอกาสอันควร
กาหนดและเป็ นไปตามกฎหมายสหกรณ์

62 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

ระเบีียบวาระที่่�

8
พิิจารณาอนุุมััติิ งบแสดงฐานะการเงิิน
และงบกำำ�ไรขาดทุุน ประจำำ�ปีี 2564

ระเบีียบวาระที่่� 8		
พิิจารณาอนุุมัติั ิ งบแสดงฐานะการเงิิน และงบกำำ�ไรขาดทุุน ประจำำ�ปีี 2564
		
คณะกรรมการดำำ�เนิินการ ชุุดที่่� 45 ประจำำ�ปีี 2564 ขอเสนองบแสดงฐานะการเงิิน และงบ
กำำ�ไรขาดทุุน ประจำำ�ปีี 2564 ซึ่่�งผู้้�สอบบััญชีี ได้้ตรวจสอบและรัับรองแล้้วต่่อที่่�ประชุุมใหญ่่ ตามรายละเอีียด
ในหน้้าถััดไป
มติิที่ป่� ระชุุม

64 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

65 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

66 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

67 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

68 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

69 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

70 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

71 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

72 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

73 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

74 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

75 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

76 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

77 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

78 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

79 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

80 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

81 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

82 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

83 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

84 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

85 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

86 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

87 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

88 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

89 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

90 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

91 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

92 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

93 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

94 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

95 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

96 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

97 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

98 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

99 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

100 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

101 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

2564
2564

102 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

103 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

104 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

105 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

106 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

107 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

108 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

ระเบีียบวาระที่่�

9
พิิจารณา อนุุมััติิ การจััดสรรกำำ�ไรสุุทธิิ
ประจำำ�ปีี 2564

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติจดั สรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2564
ระเบียบวาระที
จารณาอนุ
มัตำปีิการจั
าไรสุ ทพ.ร.บ.
ธิ ประจ
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ระเบีียบวาระที่่� 9 พิิจารณาอนุุมัติั กิ ารจััดสรรกำำ�ไรสุุ ทธิิ ประจำำ�ปีี 2564
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ที่ประชุ
110ทมติี่ประชุ
มติ
ม ม �ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด
รายงานประจำ

			

แผนภููมิิการจััดสรรกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ปีี 2564

111 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

ระเบีียบวาระที่่�

10
พิิจารณาอนุุมััติิ
แผนปฏิิบััติิงานตามกลยุุทธ์์สหกรณ์์
และประมาณการรายรัับ-รายจ่่าย
ประจำำ�ปีี 2565

113 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

แผนปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด
ประจำปี พ.ศ. 2565
วิสัยทัศน์ (VISION) “

”

“ เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง ” หมายถึง มีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง มีระบบการตรวจสอบที่มีคุณภาพ
“ ดำรงหลักธรรมาภิบาล ” หมายถึง มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 9 หลัก ได้แก่ หลักประสิทธิผล
หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม
หลักการมอบอำนาจ หลักนิติธรรม และหลักความเสมอภาค
“ จัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ” หมายถึง นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการและระบบงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
“ ใส่ใจสมาชิกและสังคม ” หมายถึง การดำเนินงานจะมุ่งมั่นให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ค่านิยม (VALUE) “

”

“ มุ่งมั่นพัฒนา ” หมายถึง เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองในทุกด้านอยูเ่ สมอ
“ ยึดหลักธรรมาภิบาล ” หมายถึง เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม
“ บริการด้วยใจ ” หมายถึง เป็นผู้มีจิตใจรักในงานบริการ และให้บริการอย่างมีคุณภาพ

114 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

หลักการสหกรณ์ (Cooperative Principles) คือ แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็น รูปธรรม ซึ่ง
ประกอบด้วยหลักการที่สำคัญรวม 7 ประการ ดังนี้
หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง (Voluntary and Open Membership)
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control)
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic Participation)
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy and Independence)
หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ (Education, Training and Information)
หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives)
หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community)

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ( GOALS )
1. สหกรณ์มีระบบบริหารจัดการทีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เป็นสหกรณ์แบบพึ่งพาตนเอง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
3. สหกรณ์มีภาพลักษณ์ที่ดี และได้รับการยอมรับทางสังคม
4. สหกรณ์มั่นคง และมีเสถียรภาพทางการเงิน
5. สมาชิกมีวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
6. สมาชิกมีความรัก และศรัทธาในอุดมการณ์สหกรณ์
7. สมาชิกมีส่วนร่วมในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
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พันธกิจ (MISSION) สหกรณ์มีพันธกิจ 5 ด้าน คือ
1. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาการบริหารการเงินให้มีความมั่นคง
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน และสวัสดิการที่ให้แก่สมาชิก
5. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ (STRATEGY) สหกรณ์มี 10 กลยุทธ์ คือ
กลยุทธ์ที่ 1. ปรับปรุงพัฒนาให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
กลยุทธ์ที่ 2. ปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพบริการ
กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร(สมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ 4. ขับเคลื่อนธุรกิจก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านเงินฝาก สินเชื่อ และการลงทุน
กลยุทธ์ที่ 5. ขยายฐานการรับสมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ
กลยุทธ์ที่ 6. นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันยุคสมัยมาใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และคุณภาพบริการ
กลยุทธ์ที่ 7. ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงิน
กลยุทธ์ที่ 8. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่สมาชิก ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 9. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในสังคมและชุมชน
กลยุทธ์ที่ 10. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
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พันธกิจ

วัตถุประสงค์

กลยุทธ์

(MISSION)

(OBJECTIVE)

(STRATEGY)

1. พัฒนาการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล

1. เพื่อให้องค์กร และบุคลากร มีระบบ
บริหารจัดการทีด่ ี เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โปร่งใส และเป็นธรรม

2. พัฒนาการบริหารการเงิน

1. ปรับปรุงพัฒนาให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
2. ปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพบริการ
3. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (สมาชิก กรรมการ
และเจ้าหน้าที่) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการเงิน ต่อ 4. ขับเคลื่อนธุรกิจก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านเงินฝาก สินเชื่อ

ให้มีความมั่นคง

สมาชิก และสังคม

และการลงทุน
5. ขยายฐานการรับสมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยี

3. เพื่อพัฒนาระบบการทำงานและการ

6. นำเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ ันยุคสมัยมาใช้ใน

สารสนเทศให้ทันสมัย และมี

ให้บริการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ

กระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และ

ประสิทธิภาพ

ความพึงพอใจแก่สมาชิก

คุณภาพบริการ

4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน

4. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก

7. ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงิน

การเงิน และสวัสดิการที่ให้แก่ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

8. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหมูส่ มาชิก ให้มี

สมาชิก

คุณภาพชีวิตที่ดี

5. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม 5. สร้างคุณค่าขององค์กร และ

9. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในสังคมและชุมชน

ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม

แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

10. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

และสิ่งแวดล้อม

และสิ่งแวดล้อม
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แผนปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ ประจำปี 2565
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงพัฒนาให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
กิจกรรม/ แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอน

ระยะเวลา
งบประมาณ
ดำเนินงาน

1) ทำแผนกลยุทธ์ และ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ เพื่อให้การดำเนินงานของ
แผนปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ ดำเนินงานของสหกรณ์ สหกรณ์ ประสบผลสำเร็จ
ประจำปี 2566
ประจำปี 2566
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

1. ทบทวนแผนปฏิบัติงานตาม
กลยุทธ์ ประจำปี 2565
2. ทำแผนกลยุทธ์ตั้งแต่ ปี 2566
เป็นต้นไป
3. ทำแผนปฏิบตั ิงานตามกลยุทธ์
ประจำปี 2566
4. สรุปผล ส่งแผนปฏิบัติงาน
เสนอคณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณา
5. เมื่อพิจารณาเห็นชอบเสนอที่
ประชุมใหญ่อนุมัติ

90 วัน
(ก่อนสิ้นปีการ
บัญชี)

2) จัดทำข้อกำหนด
เกี่ยวกับจริยธรรมของ
กรรมการ ผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจในการจัดการ
ที่ปรึกษาของสหกรณ์
และเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์

1. ตั้งคณะทำงาน
2. จัดทำข้อกำหนด
3. เสนอคณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณา

มี.ค – พ.ค.

เพื่อให้มีระบบการบริหาร ให้สหกรณ์เป็นไปตามหลัก
จัดการที่ดี และตาม
ธรรมาภิบาล
กฎหมายการกำกับดูแล
สหกรณ์กำหนด

-

ผู้รับผิดชอบ
- คณะกรรมการ
ดำเนินการ
- คณะทำงาน
จัดทำแผนฯ

คณะกรรมการ
อำนวยการ
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กิจกรรม/ แผนงาน/
โครงการ
3) จัดทำนโยบายและ
กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อให้มีระบบการบริหาร ให้สหกรณ์มีความมั่นคง
จัดการที่ดี และตาม
และมีความเจริญก้าวหน้า
กฎหมายการกำกับดูแล อย่างยัง่ ยืน
สหกรณ์กำหนด

ขั้นตอน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง มี.ค. – พ.ค.
2. จัดทำความเสี่ยงครอบคลุม
ด้านสินเชื่อ การลงทุน สภาพคล่อง
และปฏิบัติการ
3. เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาพิจารณา
4. รายงานผลให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ

-

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

4) เสริมสร้างค่านิยมร่วม เพื่อให้เกิดผลสำเร็จทาง
และวัฒนธรรมองค์กร แก่ ความคิด ตามค่านิยม
สมาชิก กรรมการ และ (VALUE)
เจ้าหน้าที่

คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่
และสมาชิก

1. จัดทำแผนงาน
2. ดำเนินงานตามแผนงาน
3. ติดตามและสรุปผล
4. รายงานต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการทราบ

มี.ค. – ธ.ค.

-

- คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร
สหกรณ์
- คณะกรรมการ
ศึกษาและประชา
สัมพันธ์

5) ศึกษา ทบทวน
เพื่อปรับปรุง เพิ่ม
วิเคราะห์ และแก้ไข กฎ ประสิทธิภาพ เป็นธรรม
ระเบียบ ข้อบังคับ
ความเท่าเทียม และ
สอดคล้องกับกฎหมาย
สหกรณ์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน

ประกาศ กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ที่ไม่เป็นปัจจุบัน
หรือ มีการเปลีย่ นแปลงของ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง

1. ติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ทบทวนประกาศ กฎ
ระเบียบเดิมที่ไม่เป็นปัจจุบัน
3. ศึกษา ปรับปรุง แก้ไข
4. เสนอต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณา

ม.ค. – ธ.ค.

-

คณะกรรมการ
พิจารณาข้อบังคับ
และระเบียบสหกรณ์
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กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพบริการ
กิจกรรม/ แผนงาน/
โครงการ
1) จัดทำกระบวนการ
ทำงาน เพื่อควบคุม /
เพิ่มประสิทธิภาพ
ภารกิจหลัก หรือ
กระบวนการทำงานที่
สำคัญ ของแต่ละฝ่าย

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

ขั้นตอน

เชื่อมั่นแก่สมาชิก และ

ภารกิจหลัก หรือ
1. ศึกษา ทบทวนกระบวนการ
กระบวนการทำงานที่สำคัญ ทำงานที่สำคัญ ของแต่ละฝ่าย
ของแต่ละฝ่าย ซึ่งเกีย่ วข้อง 2. ปรับปรุงกระบวนการทำงานที่

บริหารความเสี่ยงของ

กับกฎหมาย ความเชื่อมั่น

การดำเนินงาน

และความมั่นคงของสหกรณ์ 3. รายงานต่อคณะกรรมการ

ประสิทธิผล สร้างความ

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

งบประมาณ

ม.ค. – ธ.ค.

-

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
อำนวยการ

ยังไม่รัดกุม หรือไม่มีประสิทธิภาพ
ดำเนินการ

2) จัดทำแผนการ
ประเมินความคุ้มค่า
ของสหกรณ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล

ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

1. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความ
คุ้มค่า ในภาระกิจหลัก
2. จัดทำแผน
3. รายงานต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการ

มี.ค. – พ.ค.

-

คณะกรรมการ
อำนวยการ
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
กิจกรรม/ แผนงาน/
โครงการ
1) โครงการอบรม
สัมมนาสมาชิก

2) โครงการอบรม
สัมมนาเจ้าหน้าที่
สหกรณ์

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้

ขั้นตอน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. อบรมสัมมนาใน
สิทธิหน้าที่ การมีส่วนร่วม ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2. จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วม
อุดมการณ์ หลักการ
รุ่นละอย่างน้อย 80 คน
วิธีการสหกรณ์
3. ปีละไม่น้อยกว่า 3 รุ่น

1. ขออนุมัติโครงการ

เพื่ออบรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคน

1. ขออนุมัติโครงการ

ม.ค. – ธ.ค.

ให้มีความรู้และเข้าใจใน

2. ดำเนินการตามโครงการ

(คิดเป็นราย

พัฒนาบุคคลากร

กฏหมายข้อบังคับ ระเบียบ

3. สรุปผลการดำเนินการเสนอ

ชั่วโมง 18 ชม.

สหกรณ์

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ

คณะกรรมการดำเนินการ

/คน / ปี)

2. ดำเนินการตามโครงการ

เม.ย. – ต.ค. 1,200,000 บาท คณะกรรมการ
(รุ่นละ 1-2 วัน)

3. สรุปผลการดำเนินการเสนอ

ศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการดำเนินการ
300,000 บาท คณะกรรมการ

การทำงาน
3) แผนงานอบรม
สัมมนากรรมการ
ดำเนินงาน

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
บทบาทหน้าที่
การบริหารงาน
การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน

กรรมการดำเนินงานไม่น้อย 1. คัดเลือกหลักสูตรการอบรมที่
กว่ากึง่ หนึง่ ได้รับการอบรม ตรงต่อจุดประสงค์ จาก
อย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตร
หน่วยงานภายนอก
ต่อปี
2. ดำเนินการขออนุมัติให้
กรรมการเข้ารับการอบรมตาม
หลักสูตร

ม.ค. – ธ.ค.

300,000 บาท คณะกรรมการ
ดำเนินการ
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กลยุทธ์ที่ 4 ขับเคลื่อนธุรกิจก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านเงินฝาก สินเชื่อ และการลงทุน
กิจกรรม/ แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอน

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

งบประมาณ

90 วัน

-

1) กำหนดนโยบายและ
แผนเกี่ยวกับการฝาก
การลงทุน การกู้ยืมจาก
สหกรณ์อื่นและ
สถาบันการเงิน และ
การค้ำประกัน

เพื่อให้มีระบบการ

ให้สหกรณ์มีความมั่นคง

1. จัดทำนโยบายและแผน

บริหารจัดการทีด่ ี

และมีความเจริญก้าวหน้า

2. เสนอคณะกรรมการดำเนินการ (ก่อนสิ้นปีทาง

และตามกฎหมาย

อย่างยัง่ ยืน

พิจารณา

2) แผนงานสินเชื่อ
เครือข่ายการลงทุนกับ
สหกรณ์อื่น

เพื่อขยายแหล่งการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ใน

1.เชิญชวนให้สหกรณ์ออมทรัพย์

ลงทุน

หน่วยงานราชการ

อื่นยื่นแสดงความจำนงค์ขอกู้ยืม

การกำกับดูแล

3. เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา

สหกรณ์กำหนด

อนุมัติ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
การลงทุน

บัญชี)

ม.ค. – ธ.ค.

-

คณะกรรมการ
การลงทุน

2.พิจารณาสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์
ประเมินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
หรือสหกรณ์จังหวัด และมีความ
สามารถในการชำระหนี้

3) ปรับปรุงดอกเบี้ย
เงินฝากและเงินกู้

เพื่อให้เป็นไปตาม

ผลประโยชน์ของสหกรณ์

ติดตาม และวิเคราะห์เศรษฐกิจ

กฎหมาย และเท่าทัน

ของสหกรณ์อื่น ของประเทศ และ

กับภาวะเศรษฐกิจของ

ของโลก อย่างสม่ำเสมอ

ประเทศ และของโลก

ม.ค. – ธ.ค.

-

คณะกรรมการ
การลงทุน
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กลยุทธ์ที่ 5 ขยายฐานการรับสมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ
กิจกรรม/ แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

1) จูงใจเปิดรับสมาชิกใหม่ เพื่อขยายฐานสมาชิก

เป้าหมาย
มีสมาชิกเพิ่มขึน้

ขั้นตอน
1. สร้างเหตุจูงใจ
2. สื่อสาร และออกประกาศ
3. สัญจร โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

งบประมาณ

ม.ค. – ธ.ค.

-

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์ที่ 6 นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันยุคสมัยมาใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพบริการ
กิจกรรม/ แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอน

ปรับปรุง พัฒนา
1) โครงการพัฒนา
โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ โปรแกรมระบบงาน
สหกรณ์ให้ทันสมัยเป็น
ระบบยุคใหม่สามารถ
พัฒนาได้ต่อเนื่อง

ระบบงานสหกรณ์ทุกฝ่ายมี
ประสิทธิภาพตอบสนองต่อ
การใช้งานและเพิ่มคุณภาพ
การบริการ

1. ทดสอบระบบงาน ปรับปรุง
แก้ไข ให้พร้อมใช้งานได้ถูกต้อง
ตามมาตรฐาน และสะดวกในการ
ทำงานของสหกรณ์
2. ตรวจสอบความเรียบร้อย
ถูกต้องให้เป็นไปตามสัญญา

2) โครงการศึกษาความ
คุ้มค่าในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
การให้บริการแก่สมาชิก

1. การฝากถอน ผ่านตู้
1. ศึกษาดูงานความเป็นไปได้
เอทีเอ็มทั่วประเทศ
2. จัดทำแผน
2. ศึกษาการฝาก ถอน
จ่าย โอน ผ่านแอพพลิเคชั่น

พัฒนาการให้บริการ
แก่สมาชิกให้ทันยุค
ทันสมัยเพิ่มความ
สะดวก และความพึง
พอใจแก่สมาชิก

ระยะเวลา
ดำเนินการ
3 ปี
ต่อเนื่องจาก
ปี 2562
(เริ่มสัญญา
1 พ.ย. 62)
มี.ค. – ธ.ค.

งบประมาณ
ไม่เกิน 13
ล้านบาท

-

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการ
ศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์
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กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงิน
กิจกรรม/ แผนงาน/
โครงการ
1) กำหนดนโยบาย และ
พัฒนาวิธีการให้สวัสดิการ
และการบริการทาง
การเงินทั้งด้านเงินออม
และสินเชื่อ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอน

เพื่อสนับสนุนให้
สมาชิกมีความมั่นคง
และมีวินัยทางการเงิน
ส่งเสริมความก้าวหน้า
ในการประกอบอาชีพ
ของสมาชิก

1. สมาชิกสามารถชำระหนี้
อย่างต่อเนื่อง
2. สมาชิกเกษียณอายุมี
ทุนเรือนหุ้น มากกว่าหรือ
เท่ากับหนี้สินทีม่ ีต่อสหกรณ์

1. ศึกษา พิจารณาการให้
สวัสดิการเดิม
2. แก้ไขปรับปรุงสวัสดิการเดิม
ลดหรือเพิ่มสวัสดิการ เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
มากขึ้น
3. ศึกษา พิจารณา แก้ไขการให้
สินเชื่อ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามนโยบาย

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ

มี.ค. – ธ.ค.

-

ผู้รับผิดชอบ
- คณะกรรมการ
เงินกู้
- คณะกรรมการ
ศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่สมาชิก ให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี
กิจกรรม/ แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

1) ส่งเสริมหรือจัด
กิจกรรมสันทนาการแก่
สมาชิก

ให้สมาชิกมีความสุข
ทางใจ

2) สนับสนุนวัคซีนในการ
ฉีดเพื่อป้องกันโรคแก่
สมาชิก

ให้สมาชิกมีสุขภาพดี
ทั้งร่างกาย และจิตใจ

เป้าหมาย
สมาชิกของสหกรณ์

ขั้นตอน

1. จัดทำโครงการเสนอ
2. ดำเนินงานตามโครงการ
3. สรุปผลรายงาน
คณะกรรมการดำเนินการ
สมาชิกของสหกรณ์ และ
1. สนับสนุนเงินซื้อวัคซีน
บุคคลากรของกรมทางหลวง 2. ให้กรมทางหลวงดำเนินการ
จัดซื้อ และฉีดให้สมาชิกและ
บุคคลากรของกรมทางหลวง

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ

ม.ค. – ธ.ค.

400,000 บาท

คณะกรรมการ
ศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

พ.ค. – ก.ค.

200,000 บาท

คณะกรรมการ
ดำเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
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กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในสังคมและชุมชน
กิจกรรม/ แผนงาน/
โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ขั้นตอน

1. มีการร้องขอจากหน่วยงาน
กรมทางหลวง
2. เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการเพื่อพิจารณา
ชุมชน วัด หรือ โรงเรียน ที่มี 1. จัดทำโครงการเสนอ
ความขาดแคลนในเรือ่ ง
2. ดำเนินงานตามโครงการ
อุปโภคบริโภค ปีละ 1 ครั้ง 3. สรุปผลรายงาน
คณะกรรมการดำเนินการ

ระยะเวลา
ดำเนินงาน

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1) สนับสนุนกิจกรรมของ เพื่อให้สังคมและชุมชน กิจกรรมของหน่วยงาน
กรมทางหลวง
มีความเป็นอยู่ดขี ึ้น
กรมทางหลวง

ม.ค. – ธ.ค.

700,000 บาท คณะกรรมการ
ดำเนินการ

2) โครงการบริจาคแก่ผู้ที่ ช่วยเหลือชุมชน วัด
เดือดร้อน
หรือ โรงเรียนที่ยัง
ขาดแคลน

ม.ค. – ธ.ค.

100,000 บาท คณะกรรมการ
ดำเนินการ

กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม/ แผนงาน/
โครงการ
1) โครงการลดการใช้
สาธารณูปโภคในสำนักงาน
2) โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

วัตถุประสงค์
ช่วยในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
ช่วยในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
ลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอน
1. ตัง้ คณะทำงาน
2. ให้เจ้าหน้าทีน่ ำไปปฏิบัติ
3. ติดตามและประเมินผล
1. ทำโครงการเสนอ
2. ดำเนินงานตามโครงการ
3. สรุปผลรายงาน
คณะกรรมการดำเนินการ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

งบประมาณ

ม.ค. – ธ.ค.

-

พ.ค. – ธ.ค.

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
อำนวยการ

100,000 บาท คณะกรรมการ
ศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์
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แผนการดำเนินกิจกรรม/ แผนงาน/ โครงการ ตามแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2565
กิจกรรม/ แผนงาน/ โครงการ

เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65

หมายเหตุ

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงพัฒนาให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
1. 1 ทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ ประจำปี 2566
1.2 จัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมของกรรมการ ผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
1.3 จัดทำนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยง
1.4 เสริมสร้างค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร แก่สมาชิก กรรมการ และ
เจ้าหน้าที่
1.5 ศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไข กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
กลยุทธ์ 2 ปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และพัฒฯคุณภาพบริการ
2.1 จัดทำกระบวนการทำงานเพื่อควบคุม/เพิ่มประสิทธิภาพ
ภารกิจหลัก หรือกระบวนการทำงานที่สำคัญของแต่ละฝ่าย
2. 2 จัดทำแผนประเมินความคุ้มค่าของสหกรณ์
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
3.1 โครงการอบรมสัมมนาสมาชิก
3. 2 โครงการอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์
3.3 แผนการอบรมสัมมนากรรมการดำเนินการ
กลยุทธ์ที่ 4 ขับเคลื่อนธุรกิจก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านเงินฝาก สินเชื่อ
และการลงทุน
4.1 กำหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการฝาก การลงทุน การกู้ยืม
จากสหกรณ์อื่นและสถาบันการเงินและการค้ำประกัน
4.2 แผนงานสินเชื่อเครือข่ายการลงทุนกับสหกรณ์อื่น
4.3 ปรับปรุงดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้

เสนอที่ประชุมใหญ่

เสนอที่ประชุมใหญ่
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กิจกรรม/ แผนงาน/ โครงการ
กลยุทธ์ที่ 5 ขยายฐานการรับสมัครสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ
5.1 จูงใจเปิดรับสมาชิกใหม่
กลยุทธ์ที่ 6 นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันยุคสมัยมาใช้ในกระบวนการทำงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพบริการ
6.1 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์
6.2 โครงการศึกษาความคุ้มค่าในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการให้บริการแก่สมาชิก
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงิน
7.1 กำหนดนโยบายและพัฒนาวิธีการให้สวัสดิการ และการบริการทางการเงิน
ทั้งด้านเงินออมและสินเชื่อ
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่สมาชิก
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
8.1 ส่งเสริมหรือจัดกิจกรรมสันทนาการแก่สมาชิก
8.2 สนับสนุนวัคซีนในการฉีดเพื่อป้องกันโรคแก่สมาชิก
กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในสังคมและชุมชน
9.1 สนับสนุนกิจกรรมของกรมทางหลวง
9.2 โครงการบริจาคแก่ผู้ที่เดือดร้อน
กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
10.1 โครงการลดการใช้สาธารณูปโภคในสำนักงาน
10.2 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ม.ค. ก.พ. มี.ค.
65 65 65

เดือน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
65 65 65 65 65 65 65 65 65

หมายเหตุ

10.2 พิจารณาอนุ
มตั มิ ประมาณการรายรั
บ - รายจ่
าย ประจ
าปี 2565
     10.2  พิ
จารณาอนุ
ัติ  ประมาณการรายรั
บ - รายจ่
าย ประจำ
�ปี 2565
ประมาณการรายรับ ประจาปีบ2565
                                                          ประมาณการรายรั
ประจำ�ปี  2565					

(หน่ วย : ล้ านบาท)

ลาดับ

รายการ

1 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้

ประมาณการ

รับจริง

รับจริง

ประมาณการ

ปี 2564

ปี 2564

สู งกว่า/(ตา่ กว่า)

ปี 2565

412.32

ประมาณการ
393.53
(18.79)

คาชี้แจงประกอบ

377.88 เงินให้ ก้ ูแก่ สมาชิ ก ณ 31 ธ.ค. 64
เงินกู้สามัญ/ฉุกเฉิ น

6,849.18 ลบ.

เงินกู้พิเศษ

227.98 ลบ.

อัตราดอกเบีย้
เงินกู้สามัญ/ฉุกเฉิ น 4.75 % - 5.75 %
เงินกู้พิเศษ
2 ดอกเบี้ยรับเงินให้สหกรณ์อื่นกู้

1.40

1.29

(0.11)

0.61 เงินให้ สหกรณ์ อื่นกู้ ณ 31 ธ.ค.64
จานวน
28.19 ลบ.
อัตราดอกเบีย้

3 ดอกเบี้ยเงินฝากประจา

17.41

17.88

0.47

สอ. ตารวจแห่ งชาติ จากัด

3.25 % - 5.00 %

3.2 %

7.95 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน 500.00 ลบ.
ลงทุนเพิ่มปี 64

=

200.00 ลบ.

ครบกาหนดปี 65 = 300.00 ลบ.
อัตราดอกเบีย้ 2.90% - 3.60 %
4 เงินปั นผลหุน้ ชุมนุมสหกรณ์
5 ดอกเบี้ยเงินฝากประจา ชสอ.

11.13
63.30

11.45
63.34

0.32

11.45 ณ 31 ธ.ค. 63 จานวน 210.00 ลบ.

0.04

อัตราเงินผล 5.45 %
35.22 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน 1,000.00 ลบ.
ครบกาหนดปี 65 =

100.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 3.80 % - 4.00 %
6 ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาล

9.92

9.92

0.00

และรัฐวิสาหกิจ
7 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บริ ษทั ปตท. จก.

8 ดอกเบี้ยหุน้ กูบ้ . เจริ ญโภคภัณฑ์ฯจก.

9.12 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน 251.15 ลบ.
อัตราดอกเบีย้ 3.75 % - 5.125 %

2.10

2.67

0.57

38.34

38.91

0.57

1.42 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน 60.00 ลบ.
ลงทุนเพิ่มปี 64 = 60.00 ลบ.
อัตราดอกเบีย้ 2.37 %
34.39 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน
ครบกาหนดปี 65 =

880.00 ลบ.
140.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 3.05 % - 6.00 %
9 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ. ปูนซิเมนต์ไทย จก.

3.53

4.63
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1.10

4.34 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน

160.00 ลบ.

ลงทุนเพิ่มปี 64

92.00 ลบ.

=

(หน่ วย : ล้ านบาท)
ลาดับ

รายการ

ประมาณการ

รับจริง

รับจริง

ประมาณการ

ปี 2564

ปี 2564

สู งกว่า/(ตา่ กว่ า)

ปี 2565

คาชี้แจงประกอบ

ประมาณการ
อัตราดอกเบีย้ 2.65 % - 2.80 %
10 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ. ไทยออยส์ จก.

3.66

3.66

0.00

3.39 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน

70.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 4.84 %
11 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ้านปู จก.

35.37

47.56

12.19

51.56 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน
ลงทุนเพิ่มปี 64

=

ครบกาหนดปี 65 =

1,330.00 ลบ.
505.00 ลบ.
35.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 2.90 % - 5.40 %
12 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ.บางจาก

10.15

11.71

1.56

คอร์ ปอเรชัน่ จก.

18.04 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน

535.00 ลบ.

ลงทุนเพิ่มปี 64

=

310.00 ลบ.

ครบกาหนดปี 65 =

40.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 3.11% - 5.35 %
13 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ.ไออาร์ พีซี จก.

1.40

12.05

10.65

17.20 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน
ลงทุนเพิ่มปี 64 =

480.00 ลบ.
480.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 2.91 - 4.10 %
14 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ.น้ าตาลมิตรผล จก.

14.42

14.42

0.00

14.42 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน

340.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 3.99 % - 4.80 %
15 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ.ซีพีออลส์ จก.

53.71

56.02

2.31

45.70 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน

1,185.00 ลบ.

ลงทุนเพิ่ม ปี 64 =

95.00 ลบ.

ครบกาหนดปี 65 =

200.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 3.50 % - 5.35 %
16 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ.พีทีทีโกลฯ จก.

38.51

38.51

0.00

36.34 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน

1,100.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 2.99 % - 3.50 %
17 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ.ไทคอนฯ จก.

1.68

1.68

0.00

1.68 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน

50.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 3.35 %
18 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ.ศรี ตรังฯ จก.

0.59

3.44

2.85

11.09 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน
ลงทุนเพิ่ม ปี 64 =

310.00 ลบ.
310.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 3.12 % - 4.40 %
19 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ. เบอร์ ลี่ยคุ เกอร์ จก.

21.42

21.27
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(0.15)

17.15 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน
495.00 ลบ.
ไถ่ ถอนก่ อนกาหนดปี 64 = 100..00 ลบ.

(หน่ วย : ล้ านบาท)
ลาดับ

รายการ

ประมาณการ

รับจริง

รับจริง

ประมาณการ

ปี 2564

ปี 2564

สู งกว่า/(ตา่ กว่ า)

ปี 2565

คาชี้แจงประกอบ

ประมาณการ
อัตราดอกเบีย้ 2.43 % - 4.40 %
20 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ. อินโดราม่า จก.

34.91

36.59

1.68

45.29 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน
ลงทุนเพิ่มปี 64 =

1,135.00 ลบ.
310.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 3.00 % - 4.39 %
21 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ.ทางด่วน

2.37

2.37

0.00

2.37 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน

60.00 ลบ.

1.74

อัตราดอกเบีย้ 3.95 %
16.05 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน
ลงทุนเพิ่มปี 64 =

510.00 ลบ.

และรถไฟฟ้ากรุ งเทพ จก.
22 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ.ระบบขนส่ง

6.97

8.71

มวลชนกรุ งเทพ จก.

510.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 2.70 % - 3.66%
23 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ. ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ ป จก.
24 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ. อมตะ บี. กริ ม

0.00

12.33

12.33

0.00

12.34 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน 290.00 ลบ.
อัตราดอกเบีย้ 4.01% - 4.79 %

11.52

11.52

0.00

11.52 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน 280.00 ลบ.
อัตราดอกเบีย้ 3.65 % - 4.26 %

19.96

19.81

(0.15)

15.59 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน

นครหลวง จก.
26 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ. ช. การช่าง จากัด

30.00 ลบ.

1.18

เพาเวอร์ เอสพีวี 1 จากัด
25 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ. ปูนซิเมนต์

1.18 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน
อัตราดอกเบีย้ 3.94 %

1.18

ลงทุนเพิ่ม ปี 64 =

465.00 ลบ.
100.00 ลบ.

ไถ่ ถอนก่ อนกาหนด ปี 64 = 200.00 ลบ.
อัตราดอกเบีย้ 3.00 % - 3.66 %
27 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ. เบทาโกร จากัด

7.64

7.64

0.00

7.64 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน 235 .00 ลบ.
อัตราดอกเบีย้ 3.00 - 3.37 %

28 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ.อมตะ

2.28

2.28

0.00

2.28 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน
อัตราดอกเบีย้ 3.04 %

10.80

10.80

0.00

3.40

3.40

0.00

คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
29 ดอกเบี้ยหุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
ธ. กรุ งไทย จากัด
30 ดอกเบี้ยหุน้ กูบ้ .บีกริ ม
บีไอพีเพาเวอร์ 1 จากัด
31 ดอกเบี้ยหุน้ กูบ้ .บีกริ ม

3.40

3.40

บีไอพีเพาเวอร์ 2 จากัด
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0.00

75.00 ลบ.

10.80 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน 300.00 ลบ.
อัตราดอกเบีย้ 3.40 % -3.70%
3.16 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน

83.58 ลบ.

ครบกาหนดปี 64 =
อัตราดอกเบีย้ 3.95 %

5.97 ลบ.

3.16 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน

83.58 ลบ.

ครบกาหนดปี 64 =
อัตราดอกเบีย้ 3.95 %

5.97 ลบ.

(หน่ วย : ล้ านบาท)
ลาดับ

รายการ

ประมาณการ

รับจริง

รับจริง

ประมาณการ

ปี 2564

ปี 2564

สู งกว่า/(ตา่ กว่ า)

ปี 2565

คาชี้แจงประกอบ

ประมาณการ
32 ดอกเบี้ยหุน้ กูบ้ . ไทยเบฟเวอเรจ จากัด

7.78

9.54

1.76

10.92 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน

310.00 ลบ.

ลงทุนเพิ่ม ปี 64 =
110.00 ลบ.
อัตราดอกเบีย้ 2.71 % - 4.16 %
33 ดอกเบี้ยหุน้ กูบ้ . ไมเนอร์

10.03

12.38

2.35

อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
34 ดอกเบี้ยหุน้ กูบ้ . บีทีเอส โฮลดิ้ง จากัด

12.58 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน

300.00 ลบ.

ลงทุนเพิ่ม ปี 64 =
75.00 ลบ.
อัตราดอกเบีย้ 3.00 % - 4.62 %
11.93

16.55

4.62

21.35 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน

250.00 ลบ.

ลงทุนเพิ่ม ปี 64 =

250.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 3.11 - 3.86%
35 ดอกเบี้ยหุน้ กูบ้ . ซีพีเอฟ

15.25

18.08

2.83

(ไทยแลนด์) จากัด

25.57 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน

685.00 ลบ.

ลงทุนเพิ่ม ปี 64 =

315.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 2.50 % - 4.18%
36 ดอกเบี้ยหุน้ กูบ้ . โกลบอล

6.18

6.18

0.00

190.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 3.25%

เพาเวอร์ฯ จากัด
37 ดอกเบี้ยหุน้ กู้ บ. กัลฟ์

6.18 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน

6.49

13.09

6.60

ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)

32.13 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน

990.00 ลบ.

ลงทุนเพิ่ม ปี 64 =

800.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 3.01 % - 3.46 %
38 ดอกเบี้ยหุน้ กูบ้ . ราชกุ๊ป จากัด

1.73

1.73

0.00

1.73 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน

60.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 2.61 % - 2.94 %
39 ดอกเบี้ยหุน้ กูบ้ . เอ็ชเอ็มซี

1.02

8.45

7.43

205.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 3.88 %- 4.20%

โปลีเมอส์ จากัด
40 หุน้ กู้ บ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จากัด

8.45 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน

0.00

0.18

0.18

0.24 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน
ลงทุน ปี 64 =

9.00 ลบ.
9.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 2.65 %
41 หุน้ กู้ บ.แอดวานซ์ อินโฟร์

0.00

0.62

0.62

เซอร์ วิส จากัด

0.94 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน
ลงทุน ปี 64 =

35.00 ลบ.

35.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 2.69 %
42 หุน้ กู้ บ. บี. กรี ม เพาเวอร์ จากัด

0.00

3.78
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3.78

7.68 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน

240.00 ลบ.

(หน่ วย : ล้ านบาท)
ลาดับ

รายการ

ประมาณการ

รับจริง

รับจริง

ประมาณการ

ปี 2564

ปี 2564

สู งกว่า/(ตา่ กว่ า)

ปี 2565

คาชี้แจงประกอบ

ประมาณการ
ลงทุน ปี 64 =

240.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 3.20 %
43 หุน้ กู้ บ.บีซีพีจี จากัด (มหาชน)

0.00

6.85

6.85

23.15 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน
ลงทุน ปี 64 =

740.00 ลบ.

740.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 2.51 % - 3.61 %
44 หุน้ กู้ บ. ซีเค พาวเวอร์ จากัด(มหาชน)

0.00

1.27

1.27

6.44 ณ 31 ธ.ค. 64 จานวน
ลงทุน ปี 64 =

180.00 ลบ.

180.00 ลบ.

อัตราดอกเบีย้ 3.58 %
45 รายได้อื่น ๆ

0.80

0.55

(0.25)

0.55 -รายได้ ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
-รายได้ ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
- รายได้ ค่าธรรมเนียมบัตร ATM
-รายได้ ค่าประกันภัย /รายได้ อื่น ๆ

รวม

918.33

973.22

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
มติทปี่ ระชุม
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54.89

988.24

ประมาณการรายจ่ าย ประจาปี 2565
ประมาณการรายจ่่าย ประจำำ�ปีี 2565
(ไม่ รวมดอกเบีย้ จ่ าย)

(ไม่่รวมดอกเบี้้�ยจ่่าย)

(หน่ วย : ล้ านบาท)

ประมาณการ จ่ ายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ลาดับ

รายการ

1 หมวดเงินเดือน

2 หมวดค่ าตอบแทน

3 หมวดค่ าใช้ จ่ายดาเนินงาน

ปี 2564

21.18

7.76

10.85

ปี 2564

คงเหลือ

19.88

5.13

4.47

1.30

2.63

6.38

คาชี้แจงประกอบ

ปี 2565

21.91

10.36

1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่
1.2 สมทบประกันสังคม
1.3 กองทุนเงินทดแทน
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

ค่าผูช้ ่วยเหลืองานสหกรณ์
ค่าจัดทาหนังสื อรายงานประจาปี
ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
ค่าผูส้ อบบัญชี
ค่าผูต้ รวจสอบกิจการ
ค่าเจ้าหน้าที่ทางานล่วงเวลา

10.86 3.1 ค่าฝึ กอบรมสัมมนากรรมการและ
เจ้าหน้าที่
3.2 ค่าซ่อมบารุ งรักษาเครื่ องครุ ภณั ฑ์
3.3 ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3.4 ค่าประกันชีวิตเจ้าหน้าที่รับ -ส่งเงิน
3.5 ค่าบารุ งรักษาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์
3.6 ค่าทาความสะอาดสานักงาน
3.7 ค่าไฟฟ้า
3.8 ค่าบริ การโทรศัพท์
3.9 ค่าสื่ อสาร
3.10 ค่าธรรมเนี ยมในการโอนเงิน
3.11 ค่าเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร
3.12 ค่าใช้จ่ายพบสมาชิก
3.13 ค่าเครื่ องแบบเจ้าหน้าที่
3.14 ค่ารับรอง
3.15 ค่าน้ ามันรถและค่าซ่อมบารุ ง
3.16 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์
3.17 ค่าเบี้ยประกันภัยยานพาหนะ(รถตู)้
3.18 ค่าธรรมเนี ยมรายปี ATM
3.19 ค่าใช้จ่ายดาเนิ นคดี
3.20 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
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ประมาณการ จ่ ายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ลาดับ

รายการ

4 หมวดค่ าวัสดุสานักงาน

ั ฑ์
5 หมวดค่ าครุภณ

ปี 2564

ปี 2564

คงเหลือ

คาชี้แจงประกอบ

ปี 2565

1.20

0.91

0.29

1.20

8.20

5.04

3.16

11.20

- ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ ค่าวัสดุใช้
งานซึ่งมีราคาไม่เกินหน่วยละ 5,000 บาท
5.1
5.2
5.3
5.5
5.6
5.7

เครื่ องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่ อง
เครื่ องตรวจนับธนบัตร 2 เครื่ อง
เครื่ องพริ้ นเตอร์ , แฟกซ์, สแกนเนอร์
ค่าเครื่ องปรับสมุดเงินฝากอัตโนมัติ
ค่าพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
ค่าเครื่ องสารองไฟ/Hard Disk/อื่น ๆ

6

หมวดค่าปรับปรุงอาคาร

4.00

0.00

4.00

4.00

7

หมวดค่าใช้ จ่ายทีม่ อิ าจคาดหมาย

0.50

0.00

0.50

0.50 - ค่าใช้จ่ายที่มิได้คาดหมายล่วงหน้า

8

งบกลาง
รวม

1.20

0.49

0.71

1.20

54.89

35.92

18.97

61.23

ไม่อยู่ในหมวดใดๆ เป็ นรายจ่ายที่
ตั้งไว้หรื อมีเหตุจาเป็ นโดยเร่ งด่วน
- ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ     1.   ทุุ
1. ทุกกหมวดรายจ่
นหมวดครุ
ภณั ฑ์
นหมวดครุ
ภณั ฑ์ ภัณฑ์
่ายได้้ยกเว้
หมายเหตุุ
หมวดรายจ่่ายถั
ายถััวจ่วจ่ายได้
  ยกเว้้
นหมวดครุุ
ภัณฑ์
ัให้ถใ์ วั ห้้จ่าถัยได้
วจ่
ั ่าใยได้้
ในหมวดครุุ
ั ์
่
่
2.
กรณี
ข
ึ
น
ปี
งบประมาณใหม่
ขออนุ
ม
ต
ั
ิ
ใ
ช้
จ
า
ยงบด
าเนิ
น
การปี
งบประมาณที
ผ
่
า
นมา
อ่ ให้เพื่่งานประจ
าดาเนิ น�การอย่างต่อเนื่อง
้
    2.   กรณีีขึ้้�นปีี งบประมาณใหม่่  ขออนุุมัติั ิใช้้จ่่ายงบดำำ�เนิินการปีี งบประมาณที่่�ผ่า่ เพื
นมา
�อให้้งานประจำำ
                           ดำำจนกว่
�เนิินาการอย่่
ง จนกว่่าจะได้้ปีรัถัับดอนุุ
จะได้รับางต่่
อนุอมเนื่่ตั ิง�อบประมาณใหม่
ไปมัติั ิงบประมาณใหม่่ ปีีถัดั ไป

					
จึงเสนอที่ประชุมเพือ่ พิจารณา
                             จึึงเสนอที่่
�ประชุุมเพื่่�อพิิจารณา
มติที่ประชุม
					
มติิที่่�ประชุุม 					
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ระเบีียบวาระที่่�

11
พิิจารณาอนุุมััติิการนำำ�เงิินไปฝากหรืือ
ลงทุุนในหลัักทรััพย์์ที่่�คณะกรรมการ
พััฒนาการ สหกรณ์์แห่่งชาติิให้้ความเห็็นชอบ

ระเบีียบวาระที่่� 11

พิิจารณาการนำำ�เงิินไปฝากหรืื อลงทุุนในหลัักทรััพย์์ที่ค่� ณะกรรมการพััฒนาการ
สหกรณ์์ แห่่ งชาติิให้้ ความเห็็นชอบ

ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์์ พ.ศ.2542 มาตรา 62(7) บััญญัติั ิว่า่ “ให้้สหกรณ์์ฝากหรืือลงทุุนอย่่างอื่่�นได้้ตาม
คณะกรรมการพััฒนาการสหกรณ์์แห่่งชาติิกำ�ำ หนด”
ตามประกาศคณะกรรมการพััฒนาการสหกรณ์์แห่่งชาติิ  ลงวัันที่่� 17 พฤศจิิกายน 2563
ข้้อ 2  ในประกาศนี้้�  
“ธนาคาร” หมายความว่่า ธนาคารพาณิิ ชย์ ์ และธนาคารที่่�มีีกฎหมายเฉพาะจััดตั้้�งขึ้้�น  ซึ่่�งประกอบ
กิิจการภายในราชอาณาจัักรไทย
“ตราสารแสดงสิิ ทธิิในหนี้้�”  หมายความว่่า  ตั๋๋ว� แลกเงิิน  ตั๋๋วสั
ั าใช้้เงิิน  หุ้้�นกู้้�
� ญญ
“หุ้้�นกู้้�”  หมายความว่่า  หุ้้�นกู้้�ที่่�มีีหลัักประกัันหรืือหุ้้�นกู้้�ไม่่ด้อ้ ยสิิ ทธิิ  ทั้้�งนี้้� ไม่่รวมถึึงหุ้้�นกู้้�ที่่�มีี
อนุุพันั ธ์์แฝง และหุ้้�นกู้้�ไม่่กำ�ำ หนดอายุุไถ่่ถอน
ข้้อ 3  เงิินของสหกรณ์์อาจฝากหรืือลงทุุนได้้  ดังั ต่่อไปนี้้�
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็ นผู้ออก
(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็ นผู้รับรอง สลักหลังหรื อรับอาวัลหรื อตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็ น
ผู้้�สลัักหลัังหรืือรัับอาวััล โดยไม่่มีีข้อ้ จำำ�กัดั ความรัับผิิด
(3) ตราสารแสดงสิ ทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็ นผู้ออก
(4) บัตรเงินฝาก หรื อใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เครดิตฟองซิ เอร์  ซึ่ ง
สถาบันคุม้ ครองเงินฝากประกันการช�ำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
(5) ตราสารแสดงสิ ทธิในหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็ นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็ น
หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชก�ำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์
เป็ นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540 และตราสารแสดงสิ ทธิในหนี้น้ นั ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อ
ถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริ ษทจ
ั ดั อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์แ์ ละตลาดหลัักทรััพย์ ์
้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริ ษทจ
(6) หุน้ กู ที่
ั ดั อันดับความ
น่่าเชื่่�อถืือที่่�ได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์ ์ และตลาดหลัักทรััพย์ ์
(7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจดั ตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และ
อยูใ่ นการก�ำกับดูแลของคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนตามมาตร 62 แห่งพระราชบัญญตั ิ
สหกรณ์ พ.ศ.2542
ข้้อ 4  การนำำ�เงิินไปฝากหรืือลงทุุนในหลัักทรััพย์ต์ ามข้้อ 3 (7) รวมกัันต้้องไม่่เกิินทุุนสำำ�รองของ
สหกรณ์์และต้้องผ่่านการอนุุมัติั ิจากที่่�ประชุุมใหญ่่ของสหกรณ์์ก่่อนจึึงจะดำำ�เนิินการได้้(ณ 31 ธ.ค.64  
สหกรณ์์มีีทุุนสำำ�รอง 1,173.30  ล้้านบาท)
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ข้้อ 5  การฝากหรืือลงทุุนของสหกรณ์์ที่่�ได้้ดำ�ำ เนิินการตามประกาศคณะกรรมการพััฒนาการสหกรณ์์
แห่่งชาติิ เรื่่�อง ข้้อกำำ�หนดการฝากหรืือลงทุุนอย่่างอื่่�นของสหกรณ์์ พ.ศ.2558 อยู่่�ก่่อนวัันที่่�ประกาศฉบัับนี้้�ใช้้
บัังคัับ ให้้ถืือว่่าเป็็ นการฝากหรืือลงทุุนตามประกาศฉบัับนี้้�ต่่อไป
ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้การบริิ หารการลงทุุนของสหกรณ์์ฯเป็็ นไปตามหลัักเกณฑ์์และเงื่่�อนไขตามประกาศ
คณะกรรมการพััฒนาการสหกรณ์์แห่่งชาติิดังั กล่่าวข้้างต้้น และเกิิดผลตอบแทนการลงทุุนที่่�ดีี คณะกรรมการ
ดำำ�เนิินการ จึึงขอเสนอที่่�ประชุุมใหญ่่อนุุมัติั ิให้้คณะกรรมการดำำ�เนิินการของสหกรณ์์ฯ สามารถนำำ�เงิินไป
ฝากหรืือลงทุุนในหลัักทรััพย์ต์ ามข้้อ 4 ได้้ โดยได้้รัับความเห็็นชอบจากคณะกรรมการพััฒนาการสหกรณ์์
แห่่งชาติิก่่อน
จึึงเสนอที่่�ประชุุมเพื่่�อพิิจารณา

มติิที่ป่� ระชุุ ม

136 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

ระเบีียบวาระที่่�

12
พิิจารณากำำ�หนดวงเงิินที่่�สหกรณ์์ฯ
อาจกู้้�ยืืม ประจำำ�ปีี 2565

ระเบีียบวาระที่่� 12		
พิิจารณาอนุุมัติั กำิ �ำ หนดวงเงิินซึ่่�งสหกรณ์์ ฯอาจกู้้�ยืืม ประจำำ�ปีี 2565
ตามนััยข้้อ 28 แห่่ งข้้อบัังคัับของสหกรณ์์ฯ กำำ�หนดว่่า “ที่่�ประชุุมใหญ่่กำ�ำ หนดวงเงิินกู้้�ยืืมสำำ�หรัับ
ปีี หนึ่่�ง ๆ ไว้้ตามความจำำ�เป็็ นและสมควรแก่่การดำำ�เนิินงาน   วงเงิินซึ่่�งกำำ�หนดดัังว่่านี้้�ต้อ้ งได้้รัับความเห็็นชอบ
จากนายทะเบีียนสหกรณ์์      ถ้า้ ที่่�ประชุุมใหญ่่ยังั มิิได้้กำ�ำ หนดหรืือนายทะเบีียนสหกรณ์์ยังั มิิได้้เห็็นชอบวงเงิิน
กู้้�ยืืมสำำ�หรัับปีี ใด   ก็็ให้้ใช้้วงเงิินกู้้�ยืืมสำำ�หรัับปีีก่่อนไปพลาง”
สำำ�หรัับในปีี งบประมาณ  2565 คณะกรรมการดำำ�เนิิ นการได้้พิิจารณาแล้้วเห็็นสมควรเสนอต่่อ
ที่่�ประชุุมใหญ่่ขอกำำ�หนดวงเงิินซึ่่�งสหกรณ์์อาจกู้้�ยืืมหรืือค้ำำ��ประกัันประจำำ�ปีี ในวงเงิินไม่่เกิิน 9,900 ล้้านบาท
ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเสริิ มสร้้างสภาพคล่่องในการบริิ หารธุุรกิิจได้้ตามแผนงาน  และสามารถรองรัับการขยาย
ขอบเขตของการให้้ความช่่วยเหลืือสมาชิิกให้้กว้้างขวางมากยิ่่ง� ขึ้้�น
จึึงขอเสนอที่่�ประชุุมเพื่่�อพิิจารณา
มติิที่ป่� ระชุุ ม

138 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

ระเบีียบวาระที่่�

13
พิิจารณาอนุุมััติินโยบายการลงทุุน
ประจำำ�ปีี 2565

ระเบีียบวาระที่่� 13		
พิิจารณาอนุุมัติั นิ โยบายการลงทุุน ประจำำ�ปีี 2565
เพื่่�อการบริิ หารงานอย่่างมีีประสิิ ทธิิภาพ และเป็็ นไปตามกฎกระทรวง เรื่่�องการดำำ�เนิิ นงานและ
การกำำ�กับั ดููแลสหกรณ์์ออมทรััพย์แ์ ละสหกรณ์์เครดิิตยููเนี่่�ยน พ.ศ. 2564  คณะกรรมการดำำ�เนิินการเห็็นชอบ
กำำ�หนดนโยบายการลงทุุนประจำำ�ปีี 2565 เสนอที่่�ประชุุมใหญ่่เพื่่�อพิิจารณาอนุุมัติั ิ ดังั นี้้�
กรอบนโยบายการลงทุุน
1. ผลตอบแทนของการลงทุุนมากกว่่าต้้นทุุนถััวเฉลี่่�ยเงิินรัับฝากจากสมาชิิก
2. มีีสภาพคล่่องรองรัับการถอนเงิินเพีียงพอ
3. ลงทุุนในสััดส่่วนไม่่เกิิน 80%ของสิิ นทรััพย์ร์ วม
นโยบายการลงทุุน
ลงทุุนตาม พ.ร.บ.สหกรณ์์ และประกาศของคณะกรรมการพััฒนาการสหกรณ์์ให้้ความเห็็นชอบ
1. พัันธบััตร
• พัันธบััตรที่่�มีีอายุุไม่่เกิิน 10 ปีี กองทุุนเปิิ ดที่่�เป็็ นไปตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ไม่่เกิิน 10%
ของสิิ นทรััพย์ร์ วม
• พัันธบััตรที่่�มีีอายุุเกิิน 10 ปีี ไม่่เกิิน 10% ของสิิ นทรััพย์ร์ วม
2. ตราสารหนี้้�
• ลงทุุนในตราสารหนี้้�ภาคเอกชน ไม่่เกิิน 80%ของสิิ นทรััพย์ร์ วม
3. เงิินฝากชุุมนุุมสหกรณ์์และสหกรณ์์อื่่�น
• เงิินฝากชุุมนุุมสหกรณ์์และสหกรณ์์อื่่�นไม่่เกิิน 20%ของสิิ นทรััพย์ร์ วม
• ระยะเวลาฝากไม่่เกิิน 60 เดืือน
4. เงิินให้้สหกรณ์์อื่่�นกู้้�
• เงิินให้้สหกรณ์์อื่่�นกู้้�ไม่่เกิิน 20%ของสิิ นทรััพย์ร์ วม
• เงิินให้้สหกรณ์์อื่น่� กู้้�แห่่งละไม่่เกิินร้้อยละ 10 ของทุุนเรืือนหุ้้�นบวกทุุนสำำ�รองของสหกรณ์์ฯ
• ให้้เงิินกู้้�เฉพาะสหกรณ์์ของหน่่วยงานราชการ
5. ลงทุุนในหุ้้�นรััฐวิิสาหกิิจและกองทุุนโครงการพื้้�นฐานที่่�กฎหมายกำำ�หนดให้้ลงทุุนได้้  ลงทุุนไม่่
เกิิน 10% ของสิิ นทรััพย์ร์ วม
จึึงเสนอที่่�ประชุุมเพื่่�อพิิจารณา
มติิที่ป่� ระชุุ ม

140 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

ระเบีียบวาระที่่�

14
พิิจารณาอนุุมััติิโอนเงิินปัันผล เงิินเฉลี่่�ยคืืน
และเงิินรอตรวจสอบเข้้าบััญชีี
ทุุนสำำ�รองสหกรณ์์

ระเบีียบวาระที่่� 14

พิิจารณาอนุุมัติั โิ อนเงิินปัันผล เงิินเฉลี่่ย� คืืน และเงิินรอตรวจสอบเข้้ าบััญชีี
ทุุนสำำ �รองสหกรณ์์
ตามหนัังสืือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ ที่่� กษ 0406/ว.25758 ลงวัันที่่� 25 สิิ งหาคม 2540  
เรื่่�อง คำำ�แนะนำำ�วิธีีิ ปฏิิบัติั ิกรณีีเงิินปัันผลและเงิินเฉลี่่�ยคืืนค้้างจ่่ายเป็็ นเวลานาน ในข้้อ 3 ความว่่า
“เงิินปัั นผลและเงิินฉลี่่�ยคืืนค้้างจ่่ายเป็็ นเวลานาน  ส่่ วนที่่�มีีรายละเอีียดว่่าเป็็ นของสมาชิิก
ผู้้�ใด แต่่สมาชิิกไม่่มาติิดต่่อขอรัับทำำ�ให้้สหกรณ์์ต้อ้ งตั้้�งบััญชีีค้า้ งจ่่ายไว้้เป็็ นเวลา  5  ปีี หากสหกรณ์์ไม่่ประสงค์์
จะตั้้�งบััญชีีค้า้ งจ่่ายไว้้   ให้้สหกรณ์์แจ้้งแก่่สมาชิิกทราบในวัันประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีีพร้้อมปิิ ดประกาศ
ให้้เป็็ นที่่�ทราบทั่่วกั
� นั  ณ ที่่�ทำ�ำ การสหกรณ์์ โดยระบุุให้้ชัดั เจนในประกาศด้้วยว่่าหากพ้้นระยะเวลาที่่�สหกรณ์์
กำำ�หนดให้้สมาชิิ กมารัับเงิินปัั นผลและเฉลี่่�ยคืืนแล้้วสหกรณ์์จะโอนเงิินดัังกล่่าวเข้้าเป็็ นเงิินสำำ�รองต่่อไป
การโอนปิิ ดบััญชีี เงิิ นปัั นผลและเงิิ นเฉลี่่� ยคืืนจำำ�นวนดัังกล่่าวไปบััญชีี เงิิ นสำำ�รองต้้องเปิิ ดเผยข้้อมููลไว้้ใน
หมายเหตุุประกอบงบการเงิินด้้วย”
และหนัังสืือกรมตรวจบััญชีี สหกรณ์์ ที่่�กษ 0404/5705 ลงวัันที่่� 4 สิิ งหาคม 2543 เรื่่�อง
คำำ�แนะนำำ�วิิธีี ปฏิิบัติั ิกรณีีเงิินรอจ่่ายคืืนค้้างจ่่ายเป็็ นระยะเวลานาน โดยพิิจารณาสิิ ทธิิเรีียกร้้องของสมาชิิ ก
อายุุความตามกฎหมายแพ่่งและพาณิิ ชย์ ์ มาตรา 193/30, 193/33 และ 193/34)
สหกรณ์์ฯ ได้้ตรวจสอบยอดเงิินปัันผล  เงิินเฉลี่่�ยคืืน และเงิินรอตรวจสอบ ณ วัันที่่�  
31 ธัันวาคม  2564  ดัังนี้้�
1. เงิินปัันผล  เงิินเฉลี่่�ยคืืน  ค้้างจ่่ายเป็็ นระยะเวลาเกิินกว่่า  5  ปีี (พ.ศ. 2547 – 2558)
จำำ�นวน  95  รายการ  เป็็ นเงิิน  61,087.00 บาท  
2. เงิินรอตรวจสอบ  ค้้างเป็็ นระยะเวลา  10  ปีี (พ.ศ. 2554)  จำำ�นวน  11  รายการ  
เป็็ นเงิิน  49,501.00 บาท 
คณะกรรมการดำำ�เนิินการได้้ร่่วมกัันพิิจารณาแล้้ว  เพื่่อ� ปฏิิบัติั ิตามคำำ�แนะนำำ�ดังั กล่่าว  จึึงนำำ�
เสนอที่่�ประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีี  2564  เพื่่�อขออนุุมัติั ิโอนเงิินปัันผล  เงิินเฉลี่่�ยคืืน  ละเงิินรอตรวจสอบเข้้า
เป็็ นทุุนสำำ�รอง โดยจะประกาศให้้สมาชิิกทราบโดยทั่่วกั
� นั   หากภายใน  60  วััน สมาชิิกไม่่มาติิดต่่อขอรัับเงิิน
จะโอนเงิินเข้้าเป็็ นทุุนสำำ�รองต่่อไป  
มติิที่ป่� ระชุุ ม

142 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

รายละเอียดเงินปันผลและเฉลีย่ นคืนค้างจ่ ายเกิน 5 ปี
ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

เลขสมาชิก

สังกัด

เงินปันผล

เงินเฉลีย่ คืน

รวม

ประจาปี

1

นายจิรพัฒน์

ศรีลาภะมาศ

14891

แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์

14,216.00

848.00

15,064.00

2556

2

นายเอกชัย

ซิ้มสุ ขเจริญ

11272

แขวงทางหลวงราชบุรี

10,759.00

4,852.00

5,611.00

2554

3

นางเครื อวัลย์

คงมั่น

13749

สานักบริหารบารุงทาง

12,200.00

2,200.00

2553

4

นางสมสมัย

แสงสุ วรรณ์

16108

สานักแผนงาน

612.00

612.00

2554

5

นายสมเจตน์

สุ ทธิประภา

22203

สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ

162.00

162.00

2549

6

นายสมเจตน์

สุ ทธิประภา

22203

สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ

170.00

170.00

2550

7

นายสมเจตน์

สุ ทธิประภา

22203

สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ

170.00

170.00

2551

8

นายสมเจตน์

สุ ทธิประภา

22203

สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ

180.00

180.00

2552

9

นายสมเจตน์

สุ ทธิประภา

22203

สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ

183.00

183.00

2553

10

นายสมเจตน์

สุ ทธิประภา

22203

สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ

184.00

184.00

2554

11

นายสมเจตน์

สุ ทธิประภา

22203

สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ

185.00

185.00

2555

12

นายสมเจตน์

สุ ทธิประภา

22203

สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ

188.00

188.00

2549

13

นายสมเจตน์

สุ ทธิประภา

22203

สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ

188.00

188.00

2556

14

นายสมเจตน์

สุ ทธิประภา

22203

สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ

188.00

188.00

2557

15

นายสุ เทพ

ชมยงค์

22336

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

68.00

68.00

2551

16

นายสุ เทพ

ชมยงค์

22336

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

72.00

72.00

2552

17

นายสุ เทพ

ชมยงค์

22336

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

73.00

73.00

2553

18

นายสุ เทพ

ชมยงค์

22336

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

73.00

73.00

2554

19

นายสุ เทพ

ชมยงค์

22336

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

74.00

74.00

2555

20

นายสุ เทพ

ชมยงค์

22336

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

75.00

75.00

2558

21

นายสุ เทพ

ชมยงค์

22336

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

75.00

75.00

2556

22

นายสุ เทพ

ชมยงค์

22336

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

75.00

75.00

2557

23

นายจรัล

อภิชนาธง

24628

แขวงทางหลวงลาพูน

6,622.00

7,062.00

2556

24

นางสาวอรพรรณ

พันธ์ ดี

26811

แขวงทางหลวงสระบุรี

102.00

102.00

2551

25

นางสาวอรพรรณ

พันธ์ ดี

26811

แขวงทางหลวงสระบุรี

108.00

108.00

2552

26

นางสาวอรพรรณ

พันธ์ ดี

26811

แขวงทางหลวงสระบุรี

110.00

110.00

2553

27

นางสาวอรพรรณ

พันธ์ ดี

26811

แขวงทางหลวงสระบุรี

110.00

110.00

2554

143 รายงานประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำ�กัด

440.00

รายละเอียดเงินปันผลและเฉลีย่ นคืนค้างจ่ ายเกิน 5 ปี
ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

เลขสมาชิก

สังกัด

เงินปันผล

เงินเฉลีย่ คืน

รวม

ประจาปี

281

นางสาวอรพรรณ
นายจิ
รพัฒน์

ธ์ ดี
ศรีพัลนาภะมาศ

26811
14891

แขวงทางหลวงสระบุรี รีขันธ์
แขวงทางหลวงประจวบคี

111.00
14,216.00

848.00

111.00
15,064.00

2555
2556

292

นางสาวอรพรรณ
นายเอกชัย

ี ญ
ซิพั้มนสุธ์ขดเจริ

26811
11272

แขวงทางหลวงสระบุ
แขวงทางหลวงราชบุรรี ี

113.00
10,759.00

4,852.00

113.00
5,611.00

2558
2554

303

นางสาวอรพรรณ
นางเครื
อวัลย์

พัน่นธ์ ดี
คงมั

26811
13749

113.00
12,200.00

113.00
2,200.00

2556
2553

314

นางสมสมั
นายองอาจย

แสงสุ
รรณ์
วราอัศววนติ

16108
27206

612.00
34.00

612.00
34.00

2554
2551

5
32
6

นายสมเจตน์
นายองอาจ
นายสมเจตน์

สุ ทธิประภา
วราอัศวนติ
สุ ทธิประภา

22203
27206
22203

162.00
36.00
170.00

162.00
36.00
170.00

2549
2552
2550

337

นายองอาจ
นายสมเจตน์

วราอั
วนติ
สุ ทธิปศระภา

27206
22203

37.00
170.00

37.00
170.00

2553
2551

8
34

นายสมเจตน์
นายองอาจ

สุ ทธิประภา
วราอัศวนติ

22203
27206

180.00
37.00

180.00
37.00

2552
2554

9
35
10

นายสมเจตน์
นายองอาจ
นายสมเจตน์

สุ ทธิประภา
วราอัศวนติ
สุ ทธิประภา

22203
27206
22203

183.00
37.00
184.00

183.00
37.00
184.00

2553
2555
2554

36
11

นายองอาจ
นายสมเจตน์

วราอั
วนติ
สุ ทธิปศระภา

27206
22203

38.00
185.00

38.00
185.00

2558
2555

12
37

นายสมเจตน์
นายองอาจ

สุ ทธิประภา
วราอัศวนติ

22203
27206

สแขวงทางหลวงสระบุ
านักบริหารบารุงทางรี
สานักงานทางหลวงที่ 8
ส(มหาสารคาม)
านักแผนงาน
านักกวิงานทางหลวงที
่8
สสานั
เคราะห์ และตรวจสอบ
(มหาสารคาม)
สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ
สานักงานทางหลวงที่ 8
(มหาสารคาม)
สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ
สานักงานทางหลวงที่ 8
สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ
(มหาสารคาม)
สานักงานทางหลวงที
่8
วิเคราะห์ และตรวจสอบ
(มหาสารคาม)
สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ
สานักงานทางหลวงที่ 8
(มหาสารคาม)
สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ
สานักงานทางหลวงที่ 8
สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ
(มหาสารคาม)

188.00
38.00

188.00
38.00

2549
2556

13
38

นายสมเจตน์
นายอภิชัย

สุ ทธิประภา
กิจกอบชัย

22203
29993

สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ
สานักบริหารบารุงทาง

188.00
275.00

188.00
275.00

2556
2547

14
39

นายสมเจตน์
นายอภิชัย

สุ ทธิประภา
กิจกอบชัย

22203
29993

สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ
สานักบริหารบารุงทาง

188.00
280.00

188.00
280.00

2557
2548

15
40

นายสุ เทพ
นายอภิชัย

ชมยงค์
กิจกอบชัย

22336
29993

แขวงทางหลวงกรุงเทพ
สานักบริหารบารุงทาง

68.00
291.00

68.00
291.00

2551
2549

16
41

นายสุ เทพ
นายอภิชัย

ชมยงค์
กิจกอบชัย

22336
29993

แขวงทางหลวงกรุงเทพ
สานักบริหารบารุงทาง

72.00
305.00

72.00
305.00

2552
2550

17
42

นายสุ เทพ
นายอภิชัย

ชมยงค์
กิจกอบชัย

22336
29993

แขวงทางหลวงกรุงเทพ
สานักบริหารบารุงทาง

73.00
305.00

73.00
305.00

2553
2551

18
43

นายสุ เทพ
นายอภิชัย

ชมยงค์
กิจกอบชัย

22336
29993

แขวงทางหลวงกรุงเทพ
สานักบริหารบารุงทาง

73.00
324.00

73.00
324.00

2554
2552

19
44

นายสุ เทพ
นายอภิชัย

ชมยงค์
กิจกอบชัย

22336
29993

แขวงทางหลวงกรุงเทพ
สานักบริหารบารุงทาง

74.00
329.00

74.00
329.00

2555
2553

20
45

นายสุ เทพ
นายอภิชัย

ชมยงค์
กิจกอบชัย

22336
29993

แขวงทางหลวงกรุงเทพ
สานักบริหารบารุงทาง

75.00
330.00

75.00
330.00

2558
2554

21
46
22
47
23
48
24
49
25
50
26
51
27
52

นายสุ เทพ
นายอภิชัย
นายสุ เทพ
นายอภิชัย
นายจรัล
นายอภิชัย
นางสาวอรพรรณ
นางสาวญาณิศา
นางสาวอรพรรณ
นางสาวญาณิศา
นางสาวอรพรรณ
นางสาวญาณิศา
นางสาวอรพรรณ
นางสาวญาณิศา

ชมยงค์
กิจกอบชัย
ชมยงค์
กิจกอบชัย
อภิชนาธง
กิจกอบชัย
พันธ์ ดี
เหลีย่ มทอง
พันธ์ ดี
เหลีย่ มทอง
พันธ์ ดี
เหลีย่ มทอง
พันธ์ ดี
เหลีย่ มทอง

22336
29993
22336
29993
24628
29993
26811
30420
26811
30420
26811
30420
26811
30420

แขวงทางหลวงกรุงเทพ
สานักบริหารบารุงทาง
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
สานักบริหารบารุงทาง
แขวงทางหลวงลาพูน
สานักบริหารบารุงทาง
แขวงทางหลวงสระบุรี
สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ
แขวงทางหลวงสระบุรี
สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ
แขวงทางหลวงสระบุรี
สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ
แขวงทางหลวงสระบุรี
สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ

75.00
334.00
75.00
338.00
6,622.00
338.00
102.00
16.00
108.00
17.00
110.00
17.00
110.00
18.00

75.00
334.00
75.00
338.00
7,062.00
338.00
102.00
16.00
108.00
17.00
110.00
17.00
110.00
18.00

2556
2555
2557
2558
2556
2556
2551
2549
2552
2550
2553
2551
2554
2552

53

นางสาวญาณิศา

เหลีย่ มทอง

30420

สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ

18.00

18.00

2553

54

นางสาวญาณิศา

เหลีย่ มทอง

30420

สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ

18.00

18.00

2554

55

นางสาวญาณิศา

เหลีย่ มทอง

30420

สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ

19.00

19.00

2555
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440.00

รายละเอียดเงินปันผลและเฉลีย่ นคืนค้างจ่ ายเกิน 5 ปี
ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

เลขสมาชิก

สังกัด

เงินปันผล

เงินเฉลีย่ คืน

รวม

ประจาปี

561

นางสาวญาณิ
นายจิ
รพัฒน์ ศา

เหลีลย่ าภะมาศ
มทอง
ศรี

30420
14891

สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ
แขวงทางหลวงประจวบคี
รีขันธ์

19.00
14,216.00

848.00

19.00
15,064.00

2558
2556

572

นายเอกชั
ย ศา
นางสาวญาณิ

ซิเหลี
้มสุย่ ขมทอง
เจริญ

11272
30420

แขวงทางหลวงราชบุ
รี
สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ

10,759.00
19.00

4,852.00

5,611.00
19.00

2554
2556

583

นางเครื
นายชุติพอวังศ์ลย์

คงมั
กีส่ ุ ข่นพันธ์

13749
31679

สานักแผนงาน
บริหารบารุงทาง

12,200.00
114.00

2,200.00
114.00

2553

594

นายสุ วฒ
ั น์ย
นางสมสมั

หาญนอก
แสงสุ
วรรณ์

32125
16108

สแขวงทางหลวงบึ
านักแผนงาน งกาฬ

7.00
612.00

7.00
612.00

2553
2554

605

นายสมเจตน์
นางราตรี

สุพิทศธิบุปญระภา

22203
900174

สแขวงทางหลวงพั
านักวิเคราะห์ และตรวจสอบ
ทลุง

162.00
5.00

162.00
5.00

2549
2558

616

นายสมเจตน์
นางวิระวรรณ์

สุฉายถวิ
ทธิประภา
ล

22203
900244

170.00
3.00

170.00
3.00

2550
2557

7
62
8
63
9
64
10

นายสมเจตน์
นายรณชัย
นายสมเจตน์
น.ส.โสมวิมล
นายสมเจตน์
นางสายฝน
นายสมเจตน์

สุ ทธิประภา
อยู่สินธุ์
สุ ทธิประภา
ปกป้อง
สุ ทธิประภา
ดวงสิทธิ์
สุ ทธิประภา

22203
903653
22203
904075
22203
904127
22203

170.00
495.00
180.00
7.00
183.00
8.00
184.00

2551
2555
2552
2555
2553
2558
2554

11
65

นายสมเจตน์
นายไพฑูรย์

สุเนืท่อธิงยางศรี
ประภา

22203
904150

สแขวงทางหลวงกาฬสิ
านักวิเคราะห์ และตรวจสอบ
นธุ์
สานักงานทางหลวงที่ 8
สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ
(มหาสารคาม)
สานักวิงานควบคุ
เคราะห์ แมละตรวจสอบ
น้าหนัก
ยานพาหนะ
สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ
แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2
สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ
สานักงานทางหลวงที่ 8
ส(มหาสารคาม)
านักวิเคราะห์ และตรวจสอบ

185.00
2.00

185.00
2.00

2555
2558

12
66

นายสมเจตน์
นางพัชรี

สุล้วทนฤทธิ
ธิประภา
์

22203
904288

188.00
11.00

188.00
11.00

2549
2558

13
67
14
68
15
69
16
70
17
71
18

นายสมเจตน์
นายดวงพล
นายสมเจตน์
นายไพศาล
นายสุ เทพ
นางภิญญาพัชญ์
นายสุ เทพ
นายบุญถึง
นายสุ เทพ
น.ส.นงนุช
นายสุ เทพ

สุ ทธิประภา
เหง้ าสุ สิทธิ์
สุ ทธิประภา
ชวนคิด
ชมยงค์
คงคากุล
ชมยงค์
บุญเรื อง
ชมยงค์
สุ ดสวาท
ชมยงค์

22203
904606
22203
904943
22336
905309
22336
905315
22336
905327
22336

188.00
75.00
188.00
138.00
68.00
4.00
72.00
4.00
73.00
68.00
73.00

2556
2555
2557
2555
2551
2558
2552
2558
2553
2555
2554

72
19

นายศักดิ์ระพี
นายสุ เทพ

โอสถานนท์
ชมยงค์

905767
22336

สานักวิงานทางหลวงที
เคราะห์ และตรวจสอบ
่ 18 (สงขลา)
สานักงานควบคุมน้าหนัก
สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ
ยานพาหนะ
สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ
แขวงทางหลวงยะลา
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แขวงทางหลวงบุรีรัมย์
แขวงทางหลวงกรุ
สานักงานควบคุมนงเทพ
้าหนัก
ยานพาหนะ
แขวงทางหลวงกรุงเทพ

57.00

57.00
74.00

2555
2555

73
20

นายอนุรักษ์
นายสุ เทพ

มูลกัณฑา
ชมยงค์

905794
22336

แขวงทางหลวงตากที่ 1
แขวงทางหลวงกรุงเทพ

75.00

48.00

48.00
75.00

2555
2558

74
21

นายประเสริฐ
นายสุ เทพ

ไชเนตร
ชมยงค์

905934
22336

ศูนย์ สร้ างทางลาปาง
แขวงทางหลวงกรุงเทพ

29.00
75.00

29.00
75.00

2558
2556

75
22

นายพรรั
นายสุ เทพตน์

สิชมยงค์
นธุไทยวงค์

906057
22336

แขวงทางหลวงน่
่2
แขวงทางหลวงกรุางนที
เทพ

232.00
75.00

232.00
75.00

2558
2557

76
23

นายอานาจ
นายจรั
ล

เพชรนาจั
อภิชนาธงกร

906518
24628

แขวงทางหลวงชุาพู
มพร
แขวงทางหลวงล
น

54.00
6,622.00

54.00
7,062.00

2558
2556

77
24

นายผิ
น
นางสาวอรพรรณ

เรืพัอนนใจ
ธ์ ดี

906922
26811

ศูแขวงทางหลวงสระบุ
นย์ สร้ างทางลาปาง รี

24.00
102.00

24.00
102.00

2558
2551

78
25

นายประพั
นธ์
นางสาวอรพรรณ

บุพัญนเรืธ์ ดอนยา
ี

907176
26811

สแขวงทางหลวงสระบุ
านักก่อสร้ างทางที่ 1รี

107.00
108.00

977.00
108.00

2558
2552

79
26

นางสาวพั
ชรี
นางสาวอรพรรณ

ทิพันนวงศ์
ธ์ ดี

907232
26811

แขวงทางหลวงสงขลา
แขวงทางหลวงสระบุรี

13.00
110.00

13.00
110.00

2558
2553

27
80

นางสาวอรพรรณ
นายจตุรงค์

พันธ์ ดี
ยอดผกา

26811
907528

สานักงานทางหลวงที่ 16
แขวงทางหลวงสระบุ
(นครศรีธรรมราช) รี

110.00
7.00

110.00
7.00

2554
2558

81

นายสัมฤทธิ์

เรื องฤทธิ์

907808

แขวงทางหลวงนครนายก

160.00

160.00

2558

82

นายไกรวุฒิ

อินนุพฒ
ั น์

909021

สานักงานประชาสัมพันธ์

48.00

48.00

2558

83

นายเจษฏาพันธ์

นรากูล

909097

แขวงทางหลวงสุ ราษฎร์ ธานีที่ 1

41.00

41.00

2558
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170.00
180.00
183.00
8.00
184.00

188.00
188.00
68.00
4.00
72.00
4.00
73.00
73.00
74.00

495.00
7.00

75.00
138.00

68.00

440.00
870.00

รายละเอียดเงินปันผลและเฉลีย่ นคืนค้างจ่ ายเกิน 5 ปี
ลาดับ

ชื่ อ - นามสกุล

เลขสมาชิก

สังกัด

สานักงานทางหลวงที่ 9
แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์
(อุบลราชธานี)
แขวงทางหลวงราชบุรี
แขวงทางหลวงปัตตานี
สานักบริหารบารุงทาง
สานักมาตรฐานและประเมินผล
สานักแผนงาน
แขวงการทางหลวงแพร่
วิเคราะห์ และตรวจสอบ
สานักงานทางหลวงที
่9
(อุบลราชธานี)
สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ

เงินปันผล

เงินเฉลีย่ คืน

รวม

ประจาปี

14,216.00
8.00
10,759.00
35.00
12,200.00
813.00
612.00
3.00
162.00

848.00

15,064.00
8.00
5,611.00
35.00
2,200.00
813.00
612.00
3.00
162.00

2556
2558
2554
2558
2553
2558
2554
2558
2549

2.00
170.00

2.00
170.00

2558
2550

170.00
8.00

170.00
8.00

2551
2558

1
84
2
85
3
86
4
87
5

นายจิรพัฒน์
นางสาวพิมพ์ชนก
นายเอกชัย
นางสาวพรรณนิภา
นางเครื อวัลย์
นางสาวพิศิลกั ษณ์
นางสมสมัย
นางสาวกมลวรรณ
นายสมเจตน์

ศรีลาภะมาศ
ทองจัตุ
ซิ้มสุ ขเจริญ
จันทร์ ดา
คงมั่น
โปร่ งสุ ริยา
แสงสุ วรรณ์
เครื อสนธิ์
สุ ทธิประภา

14891
909111
11272
909132
13749
909165
16108
909441
22203

88
6

นายอัศวิน
นายสมเจตน์

ไตรพิพฒ
ั น์
สุ ทธิประภา

909446
22203

897

นายสมเจตน์
นางสาวเบญจภรณ์

ประภา
หัสุ ทสจธิานงค์

22203
909454

สานักงานทางหลวงที่ 15
สานักวิเคราะห์
(ประจวบคี
รีขันธ์แ)ละตรวจสอบ

908

นายสมเจตน์
นางพู
ลศรี

สุ ทธิประภา
ทองศรี
คา

22203
909460

วิเคราะห์ และตรวจสอบ
สานักงานทางหลวงที
่ 4 (ตาก)

180.00
8.00

180.00
8.00

2552
2558

919

นายสมเจตน์
นายประสิ
ทธิ์

ธิประภา
จ่สุอทนตะมะ

22203
909461

วิเคราะห์ และตรวจสอบ
สานักงานทางหลวงที
่ 4 (ตาก)

183.00
3.00

183.00
3.00

2553
2558

10
92

นายสมเจตน์
นายเพ็
ญ

สุ ทย่ ธิมเสน
ประภา
เอี

22203
909462

วิเคราะห์ และตรวจสอบ
สานักงานทางหลวงที
่ 4 (ตาก)

184.00
3.00

184.00
3.00

2554
2558

11
93

นายสมเจตน์
นายสงวน

ธิประภา
สิสุนทใหม่

22203
909465

ละตรวจสอบ
ศูสนานัย์กสวิร้เาคราะห์
งทางลแาปาง

185.00
2.00

185.00
2.00

2555
2558

12
94

นายสมเจตน์
นายชั
ชพงศ์

ธิประภา
จิสุตทตรง

22203
909466

ละตรวจสอบ
ศูสนานัย์กสวิร้เาคราะห์
งทางลแาปาง

188.00
2.00

188.00
2.00

2549
2558

13
95

นายสมเจตน์
นายทศพร

สุ ทธิประภา
แดนเหมื
อง

22203
909537

สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ
แขวงทางหลวงพะเยา

นายสมเจตน์

สุ ทธิประภา

22203

สานักวิเคราะห์ และตรวจสอบ

188.00
3.00
61,087.00
188.00

2556
2558

14

188.00
3.00
53,189.00
188.00

15

นายสุ เทพ

ชมยงค์

68.00

2551

16

นายสุ เทพ

ชมยงค์
วัน/เดือน/ปี ที22336
โ่ อน

72.00

2552

17

นายสุ เทพ4

73.00

2553

73.00

2554

74.00

2555

75.00

2558

75.00

2556

75.00

2557

7,062.00

2556

102.00

2551

108.00

2552

110.00

2553

110.00

2554

18
19
20
21
22
23
24
25

รวม

รายละเอียดเงินรอตรวจสอบประจาปี 2554
22336

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

ธนาคารกรุงไทย จากัด
แขวงทางหลวงกรุงเทพ

72.00 น(บาท)
จานวนเงิ

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

นางสาวอรพรรณ

พันธ์ ดี

นางสาวอรพรรณ

โ่ อน
พันธ์วัดนี /เดือน/ปี ที26811

แขวงทางหลวงสระบุรี

26811

แขวงทางหลวงสระบุรี

2,400
110.00

แขวงทางหลวงสระบุรี

110.00

26

10 มกราคมพั2554
นางสาวอรพรรณ
นธ์ ดี

27

นางสาวอรพรรณ

แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แขวงทางหลวงกรุงเทพ
แขวงทางหลวงลาพูน

26811 ธนาคารไทยพาณิ
แขวงทางหลวงสระบุ
ชย์ รจี ากัด

31 มีนาคม 2554
พันธ์ ดี
26811
12 พฤษภาคม 2554
2 สิ งหาคม 2554
ยอดเงินรวม
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7,898.00

68.00

ชมยงค์
22336
เมษายน 2554
2554
นายสุ เทพ5 พฤษภาคมชมยงค์
22336
2554
นายสุ เทพ27 กรกฎาคม
ชมยงค์
22336
2 สิ งหาคม 2554
นายสุ เทพ
ชมยงค์
22336
26 กันยายน 2554
นายสุ เทพ
ชมยงค์
22336
1 พฤศจิกายน 2554
นายสุ เทพ
ชมยงค์
22336
23 พฤศจิกายน
2554
นายจรัล
อภิชนาธง
24628
ยอดเงินรวม

แขวงทางหลวงกรุงเทพ

4,852.00

73.00
10,000
73.00 297

74.009,999

9,999
75.00
1,000
75.00
9,545
75.00
1,200
6,622.00
42,040

440.00

102.00

จานวนเงิ
108.00 น(บาท)

880
3,681
500
7,461

2557

ระเบีียบวาระที่่�

15
พิิจารณาแก้้ ไขเพิ่่�มเติิมข้้อบัังคัับ
สหกรณ์์ออมทรััพย์์กรมทางหลวง จำำ�กััด
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ระเบีียบวาระที่่� 15

พิิจารณาแก้้ ไขเพิ่่�มเติิมข้้ อบัังคัับสหกรณ์์ ออมทรััพย์์กรมทางหลวง จำำ�กัดั

ด้้วยนายทะเบีียนสหกรณ์์ได้้ออกระเบีียบนายทะเบีียนสหกรณ์์ ว่า่ ด้้วยการรัับจดทะเบีียนข้้อบัังคัับ
เกี่่� ยวกัับคณะอนุุ กรรมการบริิ หารความเสี่่� ยงและคณะอนุุ กรรมการการลงทุุน พ.ศ. 2564  และระเบีียบ
นายทะเบีียนสหกรณ์์ว่า่ ด้้วยการตรวจสอบกิิจกการของสหกรณ์์ พ.ศ. 2563  เพื่่�อให้้สหกรณ์์ถืือปฏิิบัติั ิทำ�ำ ให้้
ข้้อบัังคัับของสหกรณ์์มีีข้อ้ กำำ�หนดไม่่สอดคล้้องกัับระเบีียบดัังกล่่าว
สหกรณ์์เห็็นควรแก้้ไขข้้อบัังคัับให้้สอดคล้้องกัับสภาวการณ์์ในปััจจุุบันั   จึึงขอเสนอแก้้ไข
ข้้อบัังคัับสหกรณ์์  ข้อ้   6 ,ข้้อ 53, ข้้อ 54 และข้้อ 65/2
ข้้อบัังคัับที่่�ขอแก้้ไขไม่่ขัดต่
ั อ่ กฎหมายและเป็็ นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์์  จึึงขอเสนอที่่�ประชุุม
พิิจารณาแก้้ไขเพิ่่�มเติิมข้้อบัังคัับตามที่่�เสนอ
มติิที่ป่� ระชุุม
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ข้ อความและเหตุผลที่ขอแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จากัด
ข้อความเดิม
ข้อความที่ขอแก้ไข
ข้อ 6. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกต้องชาระค่าธรรมเนียม
ข้อ 6. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผูเ้ ข้าเป็ นสมาชิกต้องชาระค่าธรรมเนียม
แรกเข้าให้แก่สหกรณ์รายละยีส่ ิ บบาท ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้
แรกเข้าให้แก่สหกรณ์ตามอัตราที่กาหนดไว้ ในประกาศของสหกรณ์
ถือเป็ นรายได้ของสหกรณ์จะเรี ยกคืนไม่ได้
ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็ นรายได้ ของสหกรณ์จะเรี ยกคืนไม่ได้
ข้อ 53. คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการเงินกู้
ข้อ 53. คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการเงินกู้
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ให้แต่งตั้งจาก
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
คณะกรรมการดาเนิ นการจานวนไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 7 คน
คณะกรรมการการลงทุน ให้แต่งตั้งจากคณะกรรมการดาเนินการจานวน
โดยมีตาแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ งและเลขานุ การคนหนึ่ งนอกนั้น ไม่นอ้ ยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 7 คน โดยมีตาแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง
เป็ นกรรมการ เว้นแต่คณะกรรมการอานวยการให้ประธานกรรมการ และเลขานุการคนหนึ่งนอกนั้นเป็ นกรรมการ เว้นแต่คณะกรรมการ
หรื อรองประธานกรรมการ เหรัญญิกและเลขานุการของ
อานวยการให้ประธานกรรมการหรื อรองประธานกรรมการ เหรัญญิกและ
คณะกรรมการดาเนิ นการเป็ นกรรมการอานวยการและให้แต่งตั้ง
เลขานุการของคณะกรรมการดาเนินการเป็ นกรรมการอานวยการและให้
กรรมการดาเนิ นการอื่นเป็ นกรรมการร่ วมอีก ให้ ประธานกรรมการ
แต่งตั้งกรรมการดาเนินการอื่นเป็ นกรรมการร่ วมอีก ให้ประธานกรรมการ
หรื อรองประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาเนินการเป็ น
หรื อรองประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดาเนิ นการ
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการอานวยการตามลาดับ
เป็ นประธานและเลขานุการคณะกรรมการอานวยการตามลาดับ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและคณะกรรมการการลงทุนต้ อง
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อยูใ่ นตาแหน่งได้เท่ากับกาหนด
ระยะเวลาของคณะกรรมการดาเนินการซึ่ งแต่งตั้งคณะกรรมการนั้น และให้ ไม่ เป็ นบุคคลคนเดียวกัน และอาจแต่ งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ
ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุ ระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้ง เป็ นที่ปรึ กษาคณะกรรมการได้
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง อยูใ่ นตาแหน่งได้เท่ากับกาหนด
เป็ นอย่างน้อย ให้ประธานกรรมการหรื อเลขานุการแต่ละคณะเรี ยกประชุมได้
ระยะเวลาของคณะกรรมการดาเนิ นการซึ่ งแต่งตั้งคณะกรรมการนั้น และให้
โดยในการประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของ
ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุ ระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้ง
จานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะนับเป็ นองค์ประชุม
เป็ นอย่างน้อย ให้ประธานกรรมการหรื อเลขานุการแต่ละคณะเรี ยกประชุมได้
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการดังกล่าวให้เสนอ
โดยในการประชุมต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
คณะกรรมการดาเนินการในการประชุมคราวถัดไป
จานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะนับเป็ นองค์ประชุม
ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการดังกล่าวให้เสนอ
คณะกรรมการดาเนินการในการประชุมคราวถัดไป

เหตุผล
เพื่อให้สอดคล้องตาม
สภาวการณ์
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยการรับจด
ทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับ
คณะอนุกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยงและ
คณะอนุกรรมการการ
ลงทุน พ.ศ. 2564
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ข้ อความเดิม

ข้ อความที่ขอแก้ไข

ข้ อ 54. อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตามข้ อ 53 มีดงั นี้
อานาจหน้ า ที่ของคณะกรรมการอานวยการ ให้คณะกรรมการ
อานวยการเป็ นผูด้ าเนินกิจการแทนคณะกรรมการดาเนิ นการตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์ในเรื่ องเกี่ยวกับ การเงิน
การบัญชี การจัดทาแผน การทานิติกรรมต่าง ๆ และอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกูม้ ี
อานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมตั ิการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์ รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(ก) ตรวจสอบการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้เป็ นไปตามความ
มุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(ข) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกูม้ ีหลักประกันตามที่กาหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสาหรับ
เงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ องก็ตอ้ งกาหนดให้ผกู ้ จู้ ดั การแก้ไขให้
คืนดีภายในระยะเวลาที่กาหนด
(ค) ดูแลและติดตามการชาระหนี้ของสมาชิกผูก้ ใู้ ห้เป็ นไปตามที่
กาหนดในสัญญา
(ง) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ขอ้ ความจริ ง ในกรณี สมาชิกผูก้ ขู้ อผ่อน
เวลาการส่ งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้ หรื อผิดนัดการส่ งเงินงวด
ชาระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาผ่อนผัน หรื อเรี ยกคืนเงินกู้ หรื อสอบสวนลงโทษให้
สมาชิกออกจากสหกรณ์
(จ) เป็ นผูด้ าเนินการและกาหนดขอบเขตในเรื่ องการลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด
หรื อลงทุนในชุมนุมสหกรณ์ หรื อการฝาก

ข้ อ 54. อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตามข้ อ 53 มีดงั นี้
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการอานวยการ ให้คณะกรรมการ
อานวยการเป็ นผูด้ าเนินกิจการแทนคณะกรรมการดาเนินการตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์ในเรื่ องเกี่ยวกับ การเงิน
การบัญชี การจัดทาแผน การทานิติกรรมต่าง ๆ และอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกูม้ ี
อานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยอนุมตั ิการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกตาม
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์ รวมทั้งข้อต่อไปนี้
(ก) ตรวจสอบการใช้เงินกูข้ องสมาชิกให้เป็ นไปตามความ
มุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(ข) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกูม้ ีหลักประกันตามที่กาหนดไว้
ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็นว่าหลักประกันสาหรับ
เงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ องก็ตอ้ งกาหนดให้ผกู ้ จู้ ดั การแก้ไขให้
คืนดีภายในระยะเวลาที่กาหนด
(ค) ดูแลและติดตามการชาระหนี้ของสมาชิกผูก้ ใู้ ห้เป็ นไปตามที่
กาหนดในสัญญา
(ง) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ขอ้ ความจริ ง ในกรณี สมาชิกผูก้ ขู้ อผ่อน
เวลาการส่ งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้ หรื อผิดนัดการส่ งเงินงวด
ชาระหนี้ เพื่อเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาผ่อนผัน หรื อเรี ยกคืนเงินกู้ หรื อสอบสวนลงโทษให้
สมาชิกออกจากสหกรณ์
(จ) เป็ นผูด้ าเนินการและกาหนดขอบเขตในเรื่ องการลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด
หรื อลงทุนในชุมนุมสหกรณ์ หรื อการฝาก
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ข้อความเดิม
ข้อความที่ขอแก้ไข
(ฉ) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย
(ฉ) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย
อ านาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พั น ธ์ ให้
อานาจหน้ า ที่ของคณะกรรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พันธ์ ให้
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์มีอานาจและหน้าที่ดาเนิ นกิจการ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์มีอานาจและหน้าที่ดาเนินกิจการ
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์ ใ นส่ ว นที่ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์ในส่ วนที่
เกี่ยวข้องซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
เกี่ยวข้องซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(ก) ดาเนินการหาผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก
(ก) ดาเนินการหาผูส้ มัครเข้าเป็ นสมาชิก
(ข) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข่าวสารให้สมาชิกและ
(ข) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข่าวสารให้สมาชิกและ
บุคคลภายนอกรับทราบ
บุคคลภายนอกรับทราบ
(ค) ให้ความรู ้ทางวิชาการแก่สมาชิก
(ค) ให้ความรู ้ทางวิชาการแก่สมาชิก
(ง) พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการแก่สมาชิก
(ง) พิจารณาดาเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการแก่สมาชิก
(จ) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย
(จ) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย
อำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง ให้
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงมีอานาจและหน้าที่ดาเนินการตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ หรื อคาสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมทั้ง
ในข้อต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา โดยครอบคลุม
ถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ เช่น ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ การลงทุน
สภาพคล่อง ปฏิบตั ิการและด้านอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
เสนอคณะกรรมการดาเนินการอนุมตั ิ
(ข) มีอานาจตัดสิ นใจในการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้
ขอบเขตความรับผิดชอบที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(ค) ประเมิน ติดตาม กากับดูแล และทบทวนความเพียงพอของ
นโยบายเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อให้กระบวนการ
บริ หารความเสี่ ยงมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
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ข้อความเดิม

ข้อความที่ขอแก้ไข
(ง) รายงานแผนดาเนินงานที่ควรปรับปรุ งแก้ไข ตลอดจน
ปัจจัยและปัญหาที่มีนยั สาคัญให้แก่คณะกรรมการดาเนินการ
เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์
(จ) กากับดูแลเรื่ องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยง
(ฉ) รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมการดาเนินการและ
ต่อที่ประชุมใหญ่ทราบ โดยแสดงรายละเอียดในรายงาน
ประจาปี
(ช) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย
อำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรกำรลงทุน ให้คณะกรรมการการ
ลงทุนมีอานาจและหน้าที่ดาเนินการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
หรื อคาสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ และกาหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกับการ
ลงทุนประจาปี ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการบริ หารความ
เสี่ ยงโดยรวมและเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเพื่อ
เสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมตั ิ
(ข) พิจารณาอนุมตั ิแผนการลงทุนและแผนจัดการการลงทุน
ภายใต้ขอบเขตที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(ค) ประเมิน ติดตาม และกากับดูแลผลประโยชน์จากการ
ลงทุน และจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(ง) กากับดูแลเรื่ องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการลงทุน
(จ) รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้คณะกรรมการดาเนินการ
ทราบและรายงานผลการปฏิบตั ิงานให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ
ในรายงานประจาปี
(ฉ) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย
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ข้อความเดิม

ข้อความที่ขอแก้ไข

เหตุผล

ข้อ 65/2 การดารงตาแหน่ งผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการอยูใ่ น
ตาแหน่งได้มีกาหนดเวลาหนึ่งปี ทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกาหนดเวลาแล้ว
ยังไม่มีการเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบตั ิหน้าที่ไปพลางก่อน
ผูต้ รวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ าได้

ข้อ 65/2 การดารงตาแหน่ งผู้ตรวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบกิจการอยู่ใน
ตาแหน่งได้มีกาหนดเวลา 2 ปี ทางบัญชีสหกรณ์ เมื่อครบกาหนดเวลาแล้ว
ยังไม่มีการเลือกตั้งผูต้ รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผตู ้ รวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบตั ิหน้าที่ไปพลางก่อน
ผู ้ตรวจสอบกิ จการที่ พ ้นจากต าแหน่ งตามวาระอาจได้รั บการ
เลือกตั้งอีกได้แต่ ต้องไม่ เกินสองวาระติดต่ อกัน

กาหนดวาระการดารง
ตาแหน่งตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้วย
การตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2563

ระเบีียบวาระที่่�

16
เรื่่�องอื่่�นๆ (ถ้้ามีี)
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บันทึกข้อความ
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