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การรับีรองรายงานการประชุุม
2.1 การประชุุมให้ญ่่สามัญ่ ประจ้ำาปี 2563

2.2 การประชุุมให้ญ่่วิสามัญ่ ประจ้ำาปี 2564



ระเบีียบีวาระที่ี�  2  การรับีรองรายงานการประชุุม

2.1 การรับีรองรายงานการประชุุมใหญ่่สามญั่ ประจำำาปี  2563

	 	 ตามท่ี่�สหกรณ์์ฯ	 	 ได้จ้ัดั้การประชุุมใหญ่่สามญั่ประจัำาป่	 	 2563	 	 เม่�อวันัท่ี่�	 	 19		

กมุภาพันัธ์์		2564	และได้ส่้งรายงานการประชุุมใหญ่่ใหส้มาชิุกตรวัจัสอบแลว้ั		ตั�งแต่วันัท่ี่�		15		ม่นาคม		2564		

ซ่ึ่� งหากสมาชิุกประสงคจ์ัะแกไ้ข		ใหแ้จัง้ภายในวันัท่ี่�		31		กรกฎาคม		2564		นั�น

	 	 	 ปรากฏวัา่ไม่ม่สมาชิุกท่ี่านใด้ขอแกไ้ขรายงานการประชุุมด้งักล่าวั	ด้งันั�นจ่ังถ่ือวัา่

สมาชิุกได้รั้บรองรายงานการประชุุมแลว้ั	(เอกสารแนบหนา้		6-27	)

	 	 	 จ่ังขอเสนอท่ี่�ประชุุมเพั่�อพัิจัารณ์ารับรอง

มติทิี่ี�ประชุุม

   

   2.2 การรับีรองรายงานการประชุุมใหญ่่วสิามญั่ ประจำำาปี  2564

   ตามท่ี่�สหกรณ์์ฯ	 	 ได้จ้ัดั้การประชุุมใหญ่่วัิสามญั่ประจัำาป่	 	 2564	 	 เม่�อวันัท่ี่�	 	 2		

เมษายน		2564		และได้ส่้งรายงานการประชุุมใหญ่่ใหส้มาชิุกตรวัจัสอบแลว้ั		ตั�งแต่วันัท่ี่�			16		เมษายน		2564		

ซ่ึ่� งหากสมาชิุกประสงคจ์ัะแกไ้ข		ใหแ้จัง้ภายในวันัท่ี่�		31		กรกฎาคม		2564		นั�น

	 	 	 ปรากฏวัา่ไม่ม่สมาชิุกท่ี่านใด้ขอแกไ้ขรายงานการประชุุมด้งักล่าวั		ด้งันั�นจ่ังถ่ือวัา่

สมาชิุกได้รั้บรองรายงานการประชุุมแลว้ั			(เอกสารแนบหนา้	28-88	)	

	 	 	 จ่ังขอเสนอท่ี่�ประชุุมเพั่�อพัิจัารณ์ารับรอง

มติทิี่ี�ประชุุม
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2563 
     สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด 

      วันศุกร์ที ่ 19  กุมภาพันธ์  2564 
       ณ  ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์  เศรษฐมานพ กรมทางหลวง 

สมาชิกสามัญทั้งหมด            จำนวน  13,720  คน 
สมาชิกสามัญที่เข้าประชุม  จำนวน     100  คน 
กรรมการที่มาประชุม 

1.  นายอภิสิทธ์ิ  พรหมเสน  ประธานกรรมการ 
2.  นายคงฤทธิ ์  ปัญญาแก้ว  รองประธานกรรมการ  คนที ่ 2 
3.  นายเด่นชัย  เอี่ยมสุวรรณ  รองประธานกรรมการ  คนที ่ 3 
4.  นายวันชัย  ประสิทธิ์พร  รองประธานกรรมการ  คนที ่ 4 
5.  นางสาวดุษณีย์ นิราศภัย  กรรมการและเหรัญญิก 
6.  นายบุญเกือ้  มาเสนาะ  กรรมการ 
7.  นายนิธิ  หอมสุวรรณ  กรรมการ 
8.  นายระว ี  บุญญพาพงศ์   กรรมการ 
9. นายโกมล  เดชกวินเลิศ  กรรมการ 
10. นายจอมปวีร ์ จันทร์หิรญั  กรรมการ 
11. นางเพ็ญทพิย ์ จิรธรรมประดับ  กรรมการ 
12. นางสาวเขมรัศมิ ์ ธีระโกมลศิลป ์  กรรมการ 
13. นายชัยทิศ  พิเศษสกลกิจ  กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการที่ไม่มาประชุม 

1. นายสิทธิชัย  บุญสะอาด  รองประธานกรรมการ  คนที ่ 1 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1.  นางวิวาห์พร  ลักษณะโภคิน  ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์    
2.  พ.ต.อ.หญงิสมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ์  ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
3.  นางนงลักษณ ์ ไชยยศ   ผู้ตรวจสอบกิจการ 
4.  นางนิตยา   ช้อนทอง  ที่ปรึกษากฎหมาย 
5.  นางอรฉันท์  ทรัพย์พันธ์ุพงศ์  ผู้จัดการใหญ ่

เริ่มประชุม เวลา  09.00  น. 

 

2.1
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เมื่อสมาชิกสามัญอยู่ในห้องประชุมจำนวน 100 คน ถือวา่ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อที่ 39
แล้ว  นายอภิสิทธ์ิ  พรหมเสน  ประธานกรรมการดำเนินการ  ได้กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 
และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

ระเบยีบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   นายอภิสิทธิ์  พรหมเสน  ประธานกรรมการดำเนินการแจ้งให้ที่ประชุมทราบใน 3 เรื่อง
สำคัญดังนี ้

1. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2563   
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ระบาดมาตั้งแต่ต้นปี   

ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่
ระบาด จึงทำให้สหกรณ์ฯ  ต้องกำหนดการประชุมใหญ่เป็น  2  ครั้ง  

     ครั้งที่  1  เป็นการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2563 
     ครั้งที่  2  เป็นการจัดประชุมวิสามัญ  เพื่อเลือกตั้งกรรมการดำเนินการชุดใหม่ และ

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์  ซึ่งจะประกาศให้ทราบอกีครั้งหนึ่ง 
2. วิกฤตที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานสหกรณ์ ปี  2563 

จากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ทำให้
สมาชิกได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าว  คณะกรรมการดำเนินการได้ออกมาตรการเพื่อให้การช่วยเหลือ ได้แก่ 

- พักชำระหน้ีเงินต้น  3  เดือน 
- เงินกู้อัตราดอกเบี้ยพิเศษรายละไม่เกิน  30,000 บาท 
- ฝาก ถอนเงิน ผ่านระบบออนไลน์ 
จากวิกฤตบริษัทการบินไทย  การที่บริษัทการบินไทยยื่นฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง  

สหกรณ์ฯ ในฐานะเป็นเจ้าหนี้บริษัทการบินไทยเนื่องจากลงทุนในหุ้นกู้  ได้รับผลกระทบจากการเข้ารับการฟื้นฟูของ
บริษัทการบินไทย ดังนี ้

- การหยุดชำระหน้ี (หุ้นกู้) ของบริษัทการบินไทย 
- สมาชิกเกิดความต่ืนตระหนกมาถอนเงินกับสหกรณ์ฯ 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) 

สินทรัพย ์ 24,389 23,927 462 
ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้ 7,392 7,927 (535) 
เงินลงทุน 16,514 15,529 985 
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รายการ ปี 2563 ปี 2562 เพิ่ม(ลด) 
เงินรับฝาก 13,784 14,188 (404) 
ทุนเรือนหุ้น 5,319 5,151 168 
ทุนสำรอง 1,067 958 109 
กำไรสุทธ ิ 527 558 (31) 

  คณะกรรมการดำเนินการจัดสรรผลกำไร  527  ล้านบาทเป็นสัดส่วน  ดังนี้ 

- จัดสรรเป็นทุนสำรอง   20.00%  เป็นเงิน   105  ล้านบาท 
- จัดสรรเป็นเงินปันผล   57.61%  เป็นเงิน   304  ล้านบาท 
- จัดสรรเป็นเงินเฉลี่ยคืน   10.45%  เป็นเงิน     55  ล้านบาท 
- จัดสรรเป็นทุนสวัสดิการให้สมาชิก 10.02%  เป็นเงิน     52  ล้านบาท 
- จัดสรรอื่นๆ      1.92% เป็นเงิน     11  ล้านบาท 

รวม          100.00%    527  ล้านบาท 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  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  น้ัน 
  ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ดังนั้น จึงถือว่าสมาชิกได้รับ
รองรายงานการประชุมแล้ว (รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจำปี  2563 หน้า  79 - 103)   

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจำปี  2562  เมือ่วันที่  14  กมุภาพันธ์  2563 โดยไมม่ี
การแก้ไขด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 

 
ระเบียบวาระที่  3 รับทราบรายงานแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2562 

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

รายงานประจำาปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



4 
 

1. สรุปผลการดำเนินงาน 
รายละเอียด 31 ธ.ค. 63 31 ธ.ค. 62 เพิ่ม/ลด ร้อยละ 

1. จำนวนสมาชิก – สามัญ /ราย 13,732 13,956 (224) (1.61) 
2. จำนวนสมาชิก – สมทบ / ราย 13,564 14,375 (811) (5.64) 
3. ทุนเรือนหุ้น 5,319,436,760.00   5,151,029,670.00     168,407,090.00 3.27 
4. ทุนสำรอง 1,067,730,841.00 958,920,841.00 108,810,000.00 11.35 
5. ทุนสะสมตามข้อบังคับ 258,502,465.96     232,838,273.70       25,664,192.26 11.02 
6. เงินรับฝาก 13,784,605,912.31 14,188,722,696.05  (404,116,783.84) (2.85) 
7. เงินให้กู้แก่สมาชิก 7,380,456,636.08  7,916,213,326.00    (535,756,689.92) (6.77) 
8. หุ้นทุน  หุ้นกู้  พันธบัตร 13,264,583,553.59 11,149,604,950.33  2,114,978,603.26 18.97 
9. เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 48,230,000.00 179,860,000.00 (131,630,000.00) (73.18) 
10. สินทรัพย์รวม 24,389,007,843.16 23,927,652,820.82 461,355,022.34 1.93 
11. กำไรสุทธิประจำปี 527,876,822.04 558,000,203.26 (30,123,381.22) (5.40) 

2. ทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์สมาชิกที่จ่ายในปี 2563 

ประเภท 
สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ 

จำนวน 
(ราย) 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน 
(ราย) 

จำนวนเงิน 
(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. สวัสดิการเพ่ือการรักษาพยาบาล 391 736,500.00 - - 
6. สวัสดิการรับขวัญบุตรสมาชิก 66 66,000.00 - - 
7. สวัสดิการเพ่ือการมงคลสมรส 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 จำนวน(ทุน) จำนวนเงิน(บาท) 
         ทุนรางวัลเรียนด ี 978 2,877,900.00 
         ทุนส่งเสริมการศึกษา -  สมาชิกสามัญ 328 721,600.00 

- พนักงานราชการ 455 364,000.00 
- ลูกจ้างช่ัวคราว 605 484,000.00 

                                               รวม         2,366 4,447,500.00 

4. ทุนสาธารณประโยชนท์ี่จ่ายในปี  2562 

รายการ จำนวนเงิน(บาท) 
บริจาคสาธารณะกุศล                                                                         53,000.00 
สนับสนุนกิจกรรมภายในกรมทางหลวง                                        1,100,000.00 
                                                                              รวม 1,153,000.00 

5. กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันหนี้เงินกู้สามัญที่จ่ายในปี  2563 

รายการ จำนวนเงิน(บาท) 
           จ่ายช่วยเหลือสมาชิก 644,185.00 

6. ประกันชีวิตกลุ่ม 
รายการ จำนวนเงิน(บาท) 

สมาชิกถึงแก่กรรม  132  ราย  บริษัทฯ จ่ายค่าสินไหม 53,003,535.00 

7. อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้  ณ วันที่  31  ธันวาคม  2563 
         อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  

ประเภท 
อัตราดอกเบี้ย 

(%) 
ออมทรัพย ์ 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 อัตราดอกเบี้ย (%)  

กู้สามัญ 
มีเฉลี่ยคืน 6.25  
ไม่มีเฉลี่ยคืน 5.00  

กู้สามัญเพื่อการศึกษา 5.50  
กู้สามัญเพื่อทัศนศึกษาและท่องเที่ยว 5.25  

กู้ฉุกเฉิน 
มีเฉลี่ยคืน 6.00  
ไม่มีเฉลี่ยคืน 5.00  

กู้ฉุกเฉินเพื่อการศึกษา 5.05  

กู้พิเศษ 
มีเฉลี่ยคืน 5.25  
ไม่มีเฉลี่ยคืน 4.50  

กู้พิเศษดอกเบ้ียจูงใจ 2 ปีแรก 4.25  
กู้ทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 5.05  

    เสียภาษีเงินฝาก 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  4 รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  ประจำปี 2563 
  นางนงลักษณ์  ไชยยศ  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ ์ ได้รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำปี 
สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2563  โดยสรุป ดังนี ้(หนังสือรายงานกิจการประจำปี 2563 หน้า 11-14) 

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับและ

ระเบียบของสหกรณ์ที่กำหนดไว้ 
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  เป็นไปตามข้อบังคับและ

ระเบียบของสหกรณ์  และตามหลักเกณฑ์การควบคุมภายในที่ด ี
1.3 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนและการใช้เงินตามงบประมาณในรอบปีที่ผ่านมา 
1.4 เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์ 

2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
2.1 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่

กำหนดไว้ 
2.2 ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการดำเนินงานและการดำเนินธุรกิจด้าน

ต่างๆ ของสหกรณ์  
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2.3 ตรวจสอบการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ  รวมทั ้งมติที ่ประชุม
คณะกรรมการดำเนินการและมติที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ฯ 

2.4 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับ - จ่าย และการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
2.5 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสหกรณ์ฯ 

3. ผลการตรวจสอบ 
3.1  การบริหารงานทั่วไป 

 3.1.1 สหกรณ์ฯ มีการแบ่งส่วนงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
ในแต่ละตำแหน่งไวอ้ย่างชัดเจน  เหมาะสม  เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถ
และได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนของ
ระบบงานที่กำหนด 

3.1.2 สหกรณ์ฯ มีการกำหนดข้อบังคับและระเบียบขึ้นเพื่อถือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ไว้อย่างครบถ้วนและเหมาะสม 

3.1.3 สหกรณ์ฯ มีการกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการ
รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับโดย
คำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นหลัก 

      3.2  การบริหารการเงิน และการบัญชี  
        3.2.1  การจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน สหกรณ์ฯ จัดทำบัญชีตามระเบียบที่ 

นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด รวมทั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ และ   
เป็นไปตามกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีระบบบัญชีที ่เหมาะสมกับ
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 อยูภ่ายใต้ มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.

2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือการลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 

             3.5.2   สหกรณ์มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมใหญส่ามัญประจำปี  
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการ การคำนวณผลตอบแทน 
ถูกต้อง ครบถ้วน  

                     3.5.3   ณ วันสิ้นปี สหกรณ์ฯมีเงินลงทุนคงเหลือ จำนวน 13,264,583,553.59 บาท 
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 18.97 และมรีายได้จากการลงทุน จำนวน 
433,707,285.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.33 ของรายได ้

    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  ด้านรายได ้
             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 ซึ่งเป็นบัญชีค้างจ่ายอยู่ในบัญชี
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 ให้ออกซึ่งประกาศ ณ วันที่ 26 
ตุลาคม 2563  และในกรณีที่ไม่มีเจ้าของเงินดังกล่าวมาขอรับเงิน ทางสหกรณ์ฯ จะโอนเงินเข้าทุนสำรอง โดยลง
ประกาศผ่านทางหน้าเว็บไซด์ของสหกรณ์ฯและแจ้งผ่านทางหน่วยงานต่างๆของกรม เพื่อให้การบันทึกรายการทาง
บัญชีเป็นไปอย่างเหมาะสมและเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้     
        ส่วนข้อสังเกตอื่นๆ ที่ตรวจพบได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสหกรณ์ฯที่รับผิดชอบทราบเพ่ือ
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้วในระหว่างการตรวจสอบ     

มติที่ประชุม รับทราบ 
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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. ต้องเป็นผู้สอบที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
3. ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
4. ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์อาจคัดเลือกผู้สอบบัญชีไว้เป็นการสำรองด้วยกรณีกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์ตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลที่สหกรณ์เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์พบว่าผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวถูกกล่าวหาและอยูร่ะหว่างการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณ 

สำหรับปีนี้มีผู้สมัครสอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2564 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการได้
พิจารณาข้อมูลที่เสนอการสอบบัญชี ตลอดจนค่าธรรมเนียมในการสอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรให้นำรายชื่อผู้สมัคร
จำนวน 2 ราย เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์  (รายละเอียดในหนังสือรายงาน
กิจการประจำปี 2563 หน้า 17 - 19)   

    รายชื่อผู้เสนอสอบบัญชี ประจำปี  2564 

บุคคล/สถานที ่ ชื่อผู้เสนอสอบบัญช ี ชื่อผู้สอบบัญชีสำรอง ค่าธรรมเนียม (บาท) 
1. บริษัท มนตรีสอบบัญชี 

และกฎหมาย  จำกัด 
นายมนตรี  ช่วยชู 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
3214 

นางสาวฉัตราภรณ์  ลีลัครานนท ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
10365 

180,000.-บาท 

2. บริษัท เอส.เอ็ม.การบัญชี 
และการตรวจสอบบัญชี  จำกัด 

นายภาคภูมิ  งามพิทักษ์กุล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
11272 

นายพงษ์สันต์  วานิชพงษ์พันธุ ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
5555 

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  แสงหริัญ สมาชิกเลขที่ 024810 
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2. ที่ประชุมใหญ่คัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากข้อเสนอบริการสอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรายใดได้
คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี  2564  และผู้สอบบัญชีสำรองจะ
เป็นผู้สอบบัญชี กรณแีละผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้
มีสมาชิกลงคะแนนจำนวน 100  ราย ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ 
อันดับที่  1 นายมนตรี ช่วยช ู  คะแนนที่ได้    68  คะแนน 
อันดับที่  2 นายภาคภูม ิ งามพิทักษ์กุล คะแนนที่ได ้ 29  คะแนน 

 ไม่ลงคะแนน                    3  คะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบคัดเลือก นายมนตรี  ช่วยชู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  3214  เป็น
ผู ้สอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด 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   การดำรงตำแหน่งผู ้ตรวจสอบกิจการ   ผู ้ตรวจสอบกิจการอยู ่ในตำแหน่งได้มี
กำหนดเวลาหนึ่งปี  ถ้าเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน   ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจได้รับเลือกต้ังซ้ำอีกได้ 

สำหรับปีหนี้มีผู้สมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจำปี 2564  ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการที่มีคุณสมบัติตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดและจากข้อมูลที่
เสนอการตรวจสอบกิจการตลอดจนค่าตอบแทนแล้วเห็นสมควรนำเสนอรายชื่อผู้สมัครจำนวน  2  ราย  เพื่อให้ที่
ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  (รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจำปี 
2563 หน้า 22 - 24)   
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      รายชื่อผูเ้สนอตรวจสอบกิจการ ประจำปี  2564 

บุคคล/นิติบคุคล  ชื่อผู้เสนอตรวจสอบกิจการ ค่าตอบแทน (บาท) สถานภาพของผู้สมคัร 
1.  นางนงลักษณ์  ไชยยศ นางนงลักษณ์  ไชยยศ 150,000.- เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
2.  นายบัณฑูร  ชุนสิทธิ ์ นายบัณฑูร  ชนุสิทธิ์ 150,000.- 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  และผู้ที่ได้คะแนนรองลงมาเปน็ผู้ตรวจสอบกิจการสำรอง 

               มีสมาชิกลงคะแนนจำนวน  100 ราย ผลการนับคะแนนเป็นดังนี้ 
       อันดับที่  1 นางนงลักษณ์   ไชยยศ  คะแนนที่ได้    53  คะแนน 
     อันดบัที ่ 2 นายบัณฑรู ชุนสิทธิ ์  คะแนนทีไ่ด้ 42  คะแนน 

 ไม่ลงคะแนน       5  คะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบเลือกตั้งนางนงลักษณ์  ไชยยศ  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย ์
กรมทางหลวง จำกัด  ประจำปี 2564  และกำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบกิจการเป็นเงิน   
150,000.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อป ีและเลือกนายบัณฑูร  ชุนสิทธิ์ เป็นผู้ตรวจสอบ 
กิจการสำรอง  กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 150,000.-บาท (หน่ึงแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในกรณทีี่ 
นางนงลักษณ์  ไชยยศ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ 
 

ระเบยีบวาระที่  7 พิจารณาอนุมตัิ  งบแสดงฐานะการเงิน  และงบกำไรขาดทุน ประจำปี  2563 
  พ.ต.อ. หญิงสมหมาย  ลิ้มวัฒนาภรณ์  ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ ประจำปี  2563  ได้รายงานผลการ
ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด  ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2563  ซึ่งได้ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ โดยเป็นอิสระจากสหกรณ์ และได้ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 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  ดังน้ี 

1. ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ  เกี่ยวกับจุดอ่อนของการควบคุมภายใน 
1.1 ด้านการบริหารจัดการทั่วไป 

1.1.1 การปฏิบัติงานของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์  ประกาศ  คำสั่ง  
คำแนะนำแนวปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  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 การให้เงินกู ้  สหกรณ์เปิดโอกาสให้สมาชิกที่มีความจำเป็นหรือมีความเดือนร้อน
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  อัตราทุนสำรองต่อสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์พอใช ้
        จากสถานภาพโดยทั่วไป  สหกรณ์มีการดำเนินธุรกิจตรงตามวัตถุประสงค์โดยสนับสนุนให้เกิด
การออมทรัพย์ และอำนวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกได้เป็นอย่างดี  สามารถให้บริการและช่วยเหลือด้านเงินทุนแก่สมาชิก 
เพื่อนำไปเป็นทุนหมุนเวียนในการดำรงชีพ  ตลอดถึงส่งเสริมให้เกิดการออมซึ่งทำให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ใน
เกณฑ์ปกติของธุรกิจประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ 
  รายงานกานจัดชั้นคุณภาพสหกรณ์  ผู้สอบบัญชีได้วิเคราะห์การควบคุมภายใน  วิเคราะห์การใช้
โปรแกรม วิเคราะห์ระบบสารสนเทศ  ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  การควบคุมภายในเหมือนส่วนราขการมีการอนุมัติ
ตามลำดับขั้นตอน  การควบคุมเอกสารการรับจ่ายมีการจัดเก็บเรียบร้อย จึงลงประเมินไว้ที่การควบคุมภายในดีมาก 
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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 ที่จ่ายได ้

เมื่อผู้สอบบัญชีได้รายงานผลการตรวจสอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว  เชิญสมาชิกสอบถามเกี่ยวกับงบ
การเงินของสหกรณ์ฯ    

นายจุลละพันธ์ จุลละโพธ ิ 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  ลงมต ิ

มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี  2563  ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
กรมทางหลวง จำกัด  ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ 

ระเบยีบวาระที่  8  พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2563 

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

รายการ 
ปี  2563 

บาท % 
1. ทุนสำรอง 105,576,000.00 20.00 
2. ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย        30,000.00   0.01 
3. เงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วตามระยะเวลาในปี  2563  

ร้อยละ 5.90 
304,098,500.00 57.61 

   
4. เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 18.00 ของดอกเบี้ยเงินกู้ 
     ที่ชำระในระหว่างปี  2563 

55,170,683.00 10.45 

5.   เงินโบนัส   -   กรรมการ 
                    -   เจ้าหน้าที่ 

  2,322,800.00 
  7,740,780.00 

 0.44 
 1.47 

6. ทุนสวัสดิการหรือสงเคราะห์สมาชิกฯ 37,000,000.00  7.01 
7. ทุนส่งเสริมการศึกษา  

ไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธ ิ
 7,000,000.00  1.32 

8. ทุนสาธารณประโยชน์  1,500,000.00  0.28 
9. กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันหนี้เงินกู้สามัญ  6,000,000.00  1.14 
10. ทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิก     500,000.00  0.09 
11. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 938,059.04  0.18 

รวมกำไรสุทธิ 527,876,822.04           100.00 

หมายเหต ุ ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง  จำกัด ข้อ  71 วรรค 3 
  กำไรสุทธิประจำปีของสหกรณซ์ึ่งคณะกรรมการดำเนินการเสนอแนะให้ที่ประชุมใหญ่จัดสรรตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 70  หากที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นว่ารายการใดไม่สมควรจัดสรรหรือตัดจำนวนให้
น้อยลงก็ดี ยอดเงินจำนวนดังกล่าวให้จัดสรรเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น 

ตามที่ได้นำเสนอการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี  2563  แล้ว จงึขอให้ที่ประชุมใหญ่ฯ ลงมติ 

มติที่ประชุม อนุมัตใิห้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 จำนวน 527,876,822.04 บาท  ตามรายละเอียดที่
นำเสนอเป็นเอกฉันท ์
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ระเบยีบวาระที่  9 พิจารณาอนุมตัิ  งบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจำปี  2564  
  นางสาวดุษณีย์  นิราศภัย กรรมการและเหรัญญิก เสนอที่ประชุมใหญ่ฯ พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจำปี  2564 ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ  40(7) ที่คณะกรรมการดำเนินการได้
พิจารณาเห็นชอบ (รายละเอียดในหนังสือรายงานกิจการประจำปี 2563 หน้า 65 - 71)    

ประมาณการรายรับ  ประจำปี  2564                         (หน่วย : ล้านบาท) 

รายได ้
 ปี 2563 ปี 2564 

ขอตั้ง 
หมายเหต ุ

ตั้งไว้ ได้รับจริง 
ดอกเบี้ยรับ 
ให้สมาชิกกู ้

466.59 437.24 (29.35) 412.32 ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก 
เงินกู้สามัญ + ฉุกเฉิน = 7,115.51 ลบ.  
เงินกู้พิเศษ = 247.30 ลบ. 
อัตราดอกเบี้ย 
เงินกู้สามัญ/ฉุกเฉิน 5.00% - 6.00% 
เงินกู้พิเศษ  3.50% - 5.25% 

ดอกเบี้ยรับ    
เงินลงทุน 

 608.35  587.72 (20.63) 505.21 เงินลงทุนในปี  2563 = 16,514.58 ลบ. 
อัตราดอกเบี้ย 2.43% – 5.40% 

รายได้อื่น 1.00 0.80 (0.20) 0.80 - 
    รวม 1,075.94 1,025.76 (50.18) 918.33 - 

ประมาณการรายจ่ายประจำปี  2564  (ไม่รวมดอกเบี้ยจ่าย)             (หนว่ย : ล้านบาท) 

งบประมาณรายจ่าย 
(ไม่รวมดอกเบี้ยเงินฝาก) 

 ปี 2563 ปี 2564 
ขอตั้ง ตั้งไว้ จ่ายจริง จ่ายจริงต่ำกว่า(สงูกว่า) 

      ประมาณการ 
1. หมวดเงินเดือน 22.67 20.67 2.00 21.18 
2. หมวดค่าตอบแทน 7.70  5.64 2.06 7.76 
3. หมวดค่าใช้สอย 10.85 4.91 5.94 10.85 
4. หมวดค่าวัสดุสำนักงาน 1.20  0.79 0.41 1.20 
5. หมวดค่าครภุัณฑ ์ 12.20 5.15 7.05 8.20 
6. หมวดปรับปรุงอาคารสำนักงาน 4.00 0.00 4.00 4.00 
7. หมวดค่าใช้จา่ยที่มิอาจคาดหมาย 0.50  0.00 0.50 0.50 
8. งบกลาง 1.20  0.63 0.57 1.20 

รวม 60.32 37.79 22.53 54.89 

หมายเหต ุ 1.  ทกุหมวดรายจ่ายถัวจ่ายได้  ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์ให้ถัวจา่ยได้ในหมวดครุภัณฑ ์
  2.  กรณีขึ้นปีงบประมาณใหม่ ขออนุมัติใช้จ่ายงบดำเนินการปีงบประมาณปีที่ผ่านมา 
       เพื่อให้งานประจำดำเนินต่อเนื่องจนกว่าจะได้รับอนุมัติงบประมาณใหม่ปีถัดไป 
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  ตามที่ได้นำเสนอการต้ังประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ประจำปี  2564  แล้วมี
สมาชิกซักถาม 
  นายจุลละพันธ์  จุลละโพธิ  สมาชิกสามัญเลขที่  014237  ดูจากประมาณการรายได้ปี 2564 
ประมาณการรายได้ต่ำลง เนื่องจากเราคิดว่าจำนวนสมาชิกที่กู้จะน้อยลง หรือเพราะเราคิดดอกเบ้ียถูกลงใน
ความคิดส่วนตัวคิดว่าปีนี้คนจะเดือดร้อนมากขึ้นคนน่าจะกู้ได้มากขึ้น ไมน่่าจะลดลง   
  นางอรฉันท์  ทรัพย์พันธุ์พงศ์  ผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า การที่สหกรณ์ฯ ประมาณการรายได้
ดอกเบี้ยที่ให้สมาชิกกู้ลดลงเนื่องจากประมาณการจากฐานเงินกู้สมาชิกปี 2563 จำนวน 7,100 ล้านบาทหาก
ระหว่างปีมีการกู้เพิ่มดอกเบี้ยก็จะเพิ่ม แต่สมาชิกสามัญส่วนใหญ่จะกู้เต็มวงเงินแล้วและจำนวนสมาชิกสามัญลดลง 
ส่วนสมาชิกสมทบก็กูไ้ม่ได้แล้วเนื่องจากตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ไม่ให้กู้  
  นายเอนก  เปียลัดดา  สมาชกิสามัญเลขที่ 029331 ตามที่ได้ช้ีแจงว่าการกู้น้อยลงเป็นแหล่ง
รายได้  อยากทราบว่าแหล่งรายได้ของสหกรณ์ฯ มาจากแหล่งใดบ้าง 
  นางอรฉันท์  ทรัพย์พันธุ์พงศ์  ผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่ารายได้หลักของสหกรณ์ฯ มีอยู่สองแหล่งคือ 
รายได้จากการให้สมาชิกกู้ และรายได้จากการลงทุนในหุน้กู้และพันธบัตร  ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จะมีวิธีหารายได้ 
หลักอยู่สองวิธีเท่านั้น 
  เมื่อไม่มีสมาชกิท่านใดซักถาม  จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ฯ  ลงมติ 

มติที่ประชุม อนุมัติให้ตั้งประมาณการรายรับและรายจ่าย ประจำปี 2564 ตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบยีบวาระท่ี  10 พิจารณาการนำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรพัย์ที่คณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติให้ความเหน็ชอบ 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   เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได ้ดังต่อไปน้ี 

(1)    บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็นผู้ออก 
(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่

ธนาคารเป็นผู้สลักหลังหรือรับอาวัล  โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิดชอบ 
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(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 
(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่ง

สถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์

เป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั ้นได้รับการจัด
อันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(6) หุ้นกู้ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A-ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย ์

(7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที ่ร ัฐว ิสาหกิจจัดตั ้งข ึ ้นโดยความเห็นชอบของ
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 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติดังกล่าวข้างต้น และเกิดผลตอบแทนการลงทุนที่ดี  คณะกรรมการ
ดำเนินการจึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์สามารถนำเงินไปฝากหรือลงทุนใน
หลักทรัพย์ตามข้อ 4 ได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก่อน 
  ตามที่ได้นำเสนอ มีสมาชิกผู้ใดซักถามจึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ฯ ลงมติ 

มติที่ประชุม อนุมัตใิห้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นำเงินไปฝากหรือลงทุนได้ตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์  

ระเบยีบวาระที่  11 พิจารณาอนุมตัิกำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืม ประจำปี  2564 

  นายเด่นชัย  เอี่ยมสุวรรณ  รองประธานกรรมการ  เสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติกำหนดวงเงินซึ่ง
สหกรณ์ อาจกู้ยืม ประจำปี  2564  ตามนัยข้อ 28  แห่งข้อบังคับของสหกรณ์ฯ กำหนดว่า “ที่ประชุมใหญ่กำหนด
วงเงินกู้ยืมสำหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามความจำเป็นและสมควรแก่การดำเนินงานวงเงินซึ่งกำหนดดังว่านี้ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้เห็นชอบวงเงิน
กู้ยืมสำหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมสำหรับปีก่อนไปพลาง”  
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สำหรับในปีงบประมาณ  2564  คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่ขอกำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีในวงเงินไม่เกิน  9,500  ล้านบาท 

ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องในการบริหารธุรกิจได้ตามแผน และสามารถรองรับการขยาย
ขอบเขตของการให้ความช่วยเหลือสมาชิกให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น  

ตามที่ได้นำเสนอสมาชิกมีข้อซักถาม  
นายจุลละพันธ์  จุลละโพธิ  สมาชิกสามัญเลขที่  014237  การลงทุนตามข้อ 3(7) ของรัฐบาล 

จากสภาพของรัฐบาลจะมีบ้างหรือไม่ที่รัฐบาลไม่มีเงินจ่ายเมื่อครบกำหนดจ่าย  เนื่องจากรัฐบาลไปกู้เงินไม่ได้ทำให้
สภาพคล่องของเราเสียหรือไมเ่พราะสถานะของรัฐบาลน่ากลัวในตอนนี ้

นายชัยทิศ  พิเศษสกลกิจ  กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงว่าการที่รัฐออกพันธบัตรมานั้นสหกรณฯ์ 
ไม่ค่อยลงทุนเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับค่อนข้างต่ำ  การลงทุนในหุ้นกู้บางตัวที่สหกรณ์ฯ ลงทุนก็ ได้รับอัตรา
ดอกเบี้ยต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่จ่ายให้แก่สมาชิก แต่เนื่องจากการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่เป็นสถาบัน
ใหญ่ๆ ที่ต้องบริหารงานด้วยการนำหุ้นไปค้ำประกันและได้รับส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยเล็กๆ น้อยๆ กลับมาอยู่
เรื่อยๆ  จึงทำให้สหกรณ์ฯ ของเรายังอยู่ได ้

นายจุลละพันธ์  จุลละโพธิ  คือเป็นห่วงสภาพคล่องของสหกรณ์ฯ  เพราะว่าการลงทุนกับรัฐ
มั่นคงแน่ไม่เสียหายแต่กลัวจะเหมือนกับการลงทุนในหุ้นการบินไทย  ทำให้เงินจมซึ่งอย่างไรเราก็ได้คืนแต่ไม่รู้
เมื่อไหร่ จากสภาพของรัฐและหนี้สินประเทศขณะนี้น่ากลัวมาก ยังไม่ทราบว่ารัฐจะหาเงินจากไหนมาเพราะว่ามีแต่
กู้อย่างเดียว 
  นายชัยทิศ  พิเศษสกลกิจ  กรรมการและเลขานุการ  ชี้แจงว่าสถานการณ์ตอนนี้ผิดปกติ ซึ่งไม่ใช่
แต่รัฐบาลไทยแต่เป็นรัฐบาลทั่วโลกที่มีสภาพการตึงตัวในการกู้หนี้สาธารณะ แต่สำหรับสหกรณ์ฯ เราไม่ห่วงเรื่อง
สภาพคล่องเนื ่องจากในตอนนี ้สภาพคล่องของสหกรณ์ฯ ล้นมาก  การลงทุนในหน่วยลงทุนต่างๆ มักให้
ผลตอบแทนต่ำทำให้เงินอยู่ที่สหกรณ์ฯ ค่อนข้างเยอะ การหาแหล่งลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าไม่ใช่เรื่องง่าย มี
บางที่ที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงพอสมควรแต่ก็ มีความเสี่ยงสูง ซึ่งสหกรณ์ฯ ถูกจำกัดให้ลงทุนได้ตามระเบียบที่
กำหนดไว ้
  นายเอนก  เปียลัดดา  สมาชิกสามัญเลขที่  029331  เท่าที่ทราบถ้าสถานการณ์ของประเทศ 
หรือของระบบการลงทุนเป็นแบบนี้  สหกรณ์ฯ โดยท่านกรรมการมีแนวโน้มหรือแนวคิดที่จะรับมือกับสถานการณ์
พวกน้ีอย่างไร  และอีกข้อหนี่งคือรัฐบาลที่ออกกฎหมายมาควบคุมดูแลสหกรณ์ฯ ไม่ทราบว่าตอนนี้ไปถึงไหนจะเข้า
มากำกับดูแลไดข้นาดไหน 
  นายเด่นชัย  เอี่ยมสุวรรณ  รองประธานกรรมการ  ชี้แจงว่าคณะกรรมการคิดถึงเรื่องนี้ตลอดเวลา
การลงทุนภายนอกถูกจำกัดเราต้องหารายได้จากการทำธุรกรรมกับสมาชิกภายในสหกรณ์ฯ เป็นหลัก  ข้อจำกัด
ของเราคือสมาชิกสามัญลดน้อยลง  หากในอนาคตกฎหมายบังคับให้เราจำกัดวงเงินการลงทุนภายนอก เราต้องหา
สมาชิกสามัญเพิ่มขึ้นโดยการแปลงสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการเป็นสมาชิกสามัญประเภท ข ซึ่งจะทำให้
สมาชิกเหล่านี้กู้เงินสามัญได้ในวงเงินเท่าเดิมคือ  400,000 บาท และพนักงานราชการจะมาทดแทนลูกจ้างประจำ
ซึ่งจะลดลงเรื่อย ๆ  การให้กู้เงินของพนักงานราชการมีความเสี่ยงต่ำการใช้คืนภายใน 4 ปี เมื่อเราได้ดอกเบี้ยเงนิกู้
จากสมาชิกซึ่งเป็นแหล่งรายไดห้ลักของเรา หากการลงทุนภายนอกถูกจำกัดก็จะไม่มีผลกระทบกับสหกรณ์ฯ 
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  นายจุลละพันธ์  จุลละโพธิ  สมาชิกสามัญเลขที่  014237  เราประเมินหรือไม่ว่าสมาชิกสามัญ
ของเรามีกี่เปอร์เซ็นของจำนวนข้าราชการและลูกจ้างประจำ ความรับรู้ของสมาชิกสามัญน้อยไปหรือเปล่า ถ้ามอง
กันจริงๆ ผลประโยชน์ตอบแทนของสหกรณ์ฯ ดีกว่าที่จะไปฝากที่สถาบันการเงินอื่น  สหกรณ์ฯ ควรประชาสัมพันธ์
ในเรื่องน้ีให้มากขึ้น 
  นายชัยทิศ  พิเศษสกลกิจ  กรรมการและเลขานุการ  ชี ้แจงว่าเรามีสมาชิกสามัญประมาณ 
14,000 ท่าน เป็นสมาชิกบำนาญประมาณ 5,000 ท่าน ซึ่งสมาชิกบางท่านเมื่อเกษียณอายุราชการก็ลาออกจาก
การเป็นสมาชิกเนื่องจากไม่สะดวกมาติดต่อ ทุกครั้งทางสหกรณ์ฯ ก็เชิญชวนให้ยังคงเป็นสมาชิก อยู่ต่อ แต่ต้อง
แล้วแต่ความสะดวกของสมาชิกแต่ละท่าน  สำหรับข้าราชการใหม่ๆ ก็จะประชาสัมพันธ์ให้มาเป็นสมาชิกสหกรณ์
และสมาชิกใหม่ทราบดีว่าผลตอบแทนของสหกรณ์ฯ ดีกว่าแหล่งลงทุนอื่นๆ 
  เมื่อไมส่มาชิกท่านใดซักถามอีก  จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ฯ ลงมติ 

มติที่ประชุม อนุมัติวงเงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด อาจกู้ยืม  ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน
จำนวน 9,500 ล้านบาทตามที่เสนอเป็นเอกฉันท์ 

ระเบยีบวาระที่  12 เรื่องอื่น ๆ  
  นายอภิสิทธิ์  พรหมเสน  ประธานกรรมการดำเนินการ  ขอให้สมาชิกเสนอแนะและซักถาม
เพิ่มเติม 

นายปุณณเมธ  คงจันทร์  สมาชิกสามัญเลขที ่ 029240  ขอความอนุเคราะห์ในเรื ่องการ
ประกันภัยกลุ่มซึ่งประกันภัยกลุ่มที่เสียไปในแต่ละเดือนยกตัวอย่างเช่นของตนเองเดือนละ 1,700 บาท ปีหน่ึง 
20,400 บาท นั้นเสียไปเลยอยากให้สามารถนำมาลดหย่อนภาษีหรือสามารถทำเป็นประกันรูปแบบออมทรัพย์ได้
หรือไม่ เพราะการประกันภัยกลุ่มตัวนี้นอกจากเสียชีวิตเท่าน้ันถึงจะได้เงิน 

เรื่องที่  2  อยากขอความอนุเคราะห์ในเรื่องของการมาเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ ซึ่งมีการให้
ค่าตอบแทนคนละ 700 บาท ทั้งนี้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จัดตั้งมาเพื่อประโยชน์ของบรรดาสมาชิกใน
การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าเงินจำนวน 700 บาทสามารถจัดให้สมาชิก
ที่อยู่ข้างนอกเป็นสวัสดิการ 

นางอรฉันท์  ทรัพย์พันธุ์พงศ์  ผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า ในประเด็นที่หนึ่งเรื่องประกันกลุ่มต้อง
ขอบคุณที่ให้ข้อเสนอแนะสหกรณ์ฯ จะรับไปพิจารณา เพราะการทำประกันบางอย่างมีเงื ่อนไขซึ่งสหกรณ์ฯ 
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 ในเรื่องน้ีคงต้องมีการพัฒนากันต่อไป 
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. ที่เลือกกรรมการว่าเขาเลือกกันอย่างไรเพราะตอนนี้เขาเลือกกันทั่วประเทศที่เลือกศาล 
เลือกอัยการ เลือกกรรมการ กต. กรรมการ กอ. วิธีการของเขาน่าจะประหยัดและสะดวกที่สุด  
  นายเด่นชัย  เอี่ยมสุวรรณ  รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ ได้กำหนดแนว
ทางการจัดการมาแล้วเราจะต้องดำเนินการตามแนวทางที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ กำหนด ซึ่งหน่วยงานอ่ืนไดท้ำแล้ว  
เราจะไม่ดำเนินการที่นอกเหนือจากที่กำหนดในการใชส้ื่ออิเล็กทรอนิกส ์
  เมื่อไม่มีสมาชิกผู้ใดเสนอข้อคิดเห็น  ประธานกรรมการดำเนินการกล่าวขอบคุณสมาชิกที่เสียสละ
เวลามาประชุมใหญ่สามัญประจำปี  จึงขอปิดการประชุม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา    11.50    น. 

(ลงชื่อ)                            (ลงชื่อ)      
  (นายอภิสิทธิ์  พรหมเสน)                       (นายชัยทิศ  พิเศษสกลกิจ) 
          ประธานกรรมการดำเนินการ                                    กรรมการและเลขานุการ 
   สหกรณ์ออมทรัยพ์กรมทางหลวง  จำกัด       สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง  จำกัด 
                                                                     ผู้จดรายงานการประชุม 
   
 

  

อภิสิทธิ์ พรหมเสน ชัยทิศ พิเศษสกลกิจ
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        รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี  2564 
     สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด 

      วันศุกร์ที ่ 2  เมษายน  2564 
       ณ  ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์  เศรษฐมานพ  กรมทางหลวง 

สมาชิกสามัญทั้งหมด            จำนวน  13,715  คน 
สมาชิกสามัญที่เข้าประชุม  จำนวน     180  คน 

กรรมการที่มาประชุม 

1.  นายอภิสิทธ์ิ  พรหมเสน  ประธานกรรมการ 
2.  นายคงฤทธิ ์  ปัญญาแก้ว  รองประธานกรรมการ  คนที ่ 2 
3.  นายเด่นชัย  เอี่ยมสุวรรณ  รองประธานกรรมการ  คนที ่ 3 
4.  นายวันชัย  ประสิทธิ์พร  รองประธานกรรมการ  คนที ่ 4 
5.  นางสาวดุษณีย์ นิราศภัย  กรรมการและเหรัญญิก 
6.  นายบุญเกือ้  มาเสนาะ  กรรมการ 
7.  นายนิธิ  หอมสุวรรณ  กรรมการ 
8.  นายระว ี  บุญญพาพงศ์   กรรมการ 
9. นายโกมล  เดชกวินเลิศ  กรรมการ 
10. นายจอมปวีร ์ จันทร์หิรญั  กรรมการ 
11. นางเพ็ญทพิย ์ จิรธรรมประดับ  กรรมการ 
12. นางสาวเขมรัศมิ ์ ธีระโกมลศิลป ์  กรรมการ 
13. นายชัยทิศ  พิเศษสกลกิจ  กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการที่ไม่มาประชุม 

1. นายสิทธิชัย  บุญสะอาด  รองประธานกรรมการ  คนที ่ 1 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 

1.  นางวิวาห์พร  ลักษณะโภคิน  ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ ์
2.  นางสาววิมลสิริ พัชราพงศ์  ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ ์
3.  นางอรฉันท์  ทรัพย์พันธ์ุพงศ์  ผู้จัดการใหญ ่
4.  สมาชิกสมทบ   20  คน 

เริ่มประชุม เวลา  09.30  น. 

สมาชิกสามัญทั้งหมด  จำนวน  13,715  คน เมื่อปิดการลงทะเบียนเวลา  11.30  น.  สมาชิกสามญัที่มา
ลงทะเบียนจำนวน  3,777  คน 

2.2
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เมื่อสมาชิกสามัญมาครบองค์ประชุมแล้ว  นายอภิสิทธิ์  พรหมเสน  ประธานกรรมการ
ดำเนินการ ได้กล่าวเปิดการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564 และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้ 

ระเบยีบวาระที่  1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัดที่เคารพรัก เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2564  
เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปีซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเราเจอวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  ทำ
ให้การจัดประชุมจำกัดจำนวนสมาชิกที่จะเข้าร่วมประชุม จึงเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องจัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นอีก
ครั้ง  เนื่องจากในการประชุมใหญ่สามัญทุกปีที่ผ่านมาจะมีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนกรรมการเดิมซึ่ง
ครบวาระแต่จากสถานการณ์ที่ยังไม่เหมาะสมสหกรณ์จึงต้องจัดการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการชุดใหม่ในวันนี้
ประกอบกับมีวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ซึ ่งเป็นสองเรื่องหลักๆ สำหรับการเลือกตั้งกรรมการ
ดำเนินการเมื่อปิดการลงทะเบียนเลือกตั้งแล้วผลการเลือกตั้งจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบประมาณท้ายการประชุม  
และที่มาของวาระสำคัญอีกวาระหนึ่งคือวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์นั้นสืบเนื่องมาาก พ.ร.บ.สหกรณ์ 
ปี 2562 ทำให้สมาชิกสมทบของเราถูกจำกัดสิทธิบางประการลงจึงมีเสียงเรียกร้องให้คณะกรรมการดำเนินการ
ช่วยศึกษาความเป็นไปได้ที่จะช่วยพี่น้องที่เป็นกลุ่มสมาชิกสมทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานราชการ  ด้วยนโยบาย
ของรัฐที่ต่อไปจะไม่มีลูกจ้างประจำและจะถูกทดแทนด้วยพนักงานราชการซึ่งมีวาระการจ้างเป็นรายปีประมาณ 4 
ปี และส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับกรมทางหลวงเป็นระยะเวลายาวนานพอกับข้าราชการที่อยู่จนถึงอายุ 60 ปี  ด้วย
สหกรณ์เห็นถึงความจำเป็นของสมาชิกในกลุ่มดังกล่าวบางท่านอยู่ในระหว่างสร้างฐานะสร้างครอบครัวมีความ
จำเป็นต้องกู้เงิน ซึ่งก่อนหน้า พ.ร.บ.ปี 2562 สมาชิกกลุ่มนี้ก็สามารถกู้เงินได้ตามหลักเกณฑ์เดิมด้วยความ
เรียบร้อยมาโดยตลอด  คณะกรรมการดำเนินการจึงได้ปรึกษาหารือในการหาทางช่วยเหลือซึ่งต้องขอขอบคุณท่าน
สมาชิกผู้อาวุโสตลอดจนผู้บริหารสหกรณ์รุ่นเก่าที่ช่วยแนะนำให้ข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางในการช่วยเหลือ
สมาชิกสมทบ  โดยได้ข้อสรุปว่าหากจะให้สิทธิเท่าเดิมต้องเปลี่ยนสมาชิกสมทบโดยเฉพาะพนักงานราชการให้เป็น
สมาชิกสามัญเขาถึงจะมีสิทธิเท่าเดิมก่อน พ.ร.บ.ปี 2562  นอกจากจะรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกอาวุโสแล้ว
สหกรณ์ยังออกแบบสอบถามไปยังสมาชิกสามัญเห็นด้วยหรือไม่ที่จะปรับสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการเป็น
สมาชิกสามัญประเภท ข กว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เห็นด้วย ซึ่งนายเด่นชัย  เอี่ยมสุวรรณ รองประธานกรรมการจะ
นำเสนอในรายละเอียดส่วนของข้อบังคับที่จะปรับปรุง สุดท้ายต้องให้สมาชิกสามัญในห้องประชุมทุกท่านโหวต
ลงคะแนนว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย  

เนื ่องจากการดำเนินการครบรอบหนึ ่งปีมีกรรมการหลายท่านในชุดที ่แล้วที ่พ้นวาระจึง
ขอขอบคุณคณะกรรมการที่บริหารงานในรอบปีที่ผ่านมาเราผ่านพ้นวิกฤตในรอบปี 2563 ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าเรา
มีวิกฤตการบินไทย มีวิกฤตโควิด 19 ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการช่วยกันบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมั่นคง มีผลกำไร
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง  

ท้ายนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตการณ์โควิดที่มีมาอย่างยาวนานขอให้ทุกท่านรักษา
สุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงและมีความสุขตลอดไป ขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบยีบวาระที่  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  ซึ่งหากสมาชิกประสงค์จะแก้ไขใหแ้จ้งภายในวันที ่ 31  กรกฎาคม  2564 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
ระเบยีบวาระที่  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. นายอภิสิทธิ ์    พรหมเสน  ประธานกรรมการ 
2. นายเด่นชัย    เอี่ยมสุวรรณ  รองประธานกรรมการ คนที่ 3 
3. นายชัยทิศ    พิเศษสกลกิจ  กรรมการและเลขานุการ 
4. นางเพ็ญทิพย ์  จิรธรรมประดับ กรรมการ 
5. นายบุญเกื้อ    มาเสนาะ  กรรมการ 
6. นางสาวเขมรัศมิ์ ธีระโกมลศิลป์ กรรมการ 

  กรรมการดำเนินการครบวาระ จำนวน  8  คน  ได้แก ่
1. นายสิทธิชัย    บญุสะอาด  รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
2. นายคงฤทธิ ์    ปญัญาแก้ว  รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
3. นายวันชัย    ประสทิธิ์พร  รองประธานกรรมการ คนที่ 4 
4. นางสาวดุษณีย์    นิราศภัย  กรรมการและเหรัญญกิ 
5. นายนิธิ    หอมสุวรรณ  กรรมการ 
6. นายโกมล    เดชกวินเลิศ  กรรมการ 
7. นายระวี    บญุญพาพงศ์  กรรมการ 
8. นายจอมปวีร ์   จันทร์หิรัญ  กรรมการ 
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กรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ  จำนวน  1  คน  ได้แก่ นายกิตติพันธ ์  ปานจันทร์ 
ดังนั้นในปีนี้จึงต้องเลือกกรรมการดำเนินการชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระและลาออก จำนวน 

9  คน  และผู้ที่ได้ผลคะแนนตั้งแต่ลำดับที่ 1-8 จะอยู่ในตำแหน่ง 2 ปี ส่วนผู้ที่ได้ผลคะแนนการเลือกตั้งลำดับที่  9 
จะอยู่ในตำแหน่ง 1 ปี(แทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ) ในการน้ีขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในหลักการ
ด้วยว่า หากผู้ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการเลือกตั้งในที่ประชุมนี้ขอถอนตัวหรือมีลักษณะต้องห้ามมาตรา  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
และเลือกตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปน้ีเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด 
ประจำปี 2564  

          รายช่ือผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ  9  คน ได้แก ่
หมายเลข ชื่อสกุล คะแนน ลำดับที่ได้ 

4 นายโกมล เดชกวินเลิศ 1,757 1 
7 นายจอมปวีร์ จันทร์หิรญั 1,739 2 
2 นายถิรเดช ศิลาโรจน ์ 1,723 3 
1 ว่าที่ ร.ต.วสุวัตน์ วิฑูรสูตร 1,627 4 
3 นางธนันยภัทร นิธิอารยภาคย์ 1,558 5 
6 นางบวรลักษณ ์ ศรีดามา 1,526 6 
8 นางสาวสุรีย์ สิริสมุทรสาร 1,439 7 
12 นายอลงกรณ์ พรหมศิลป ์ 1,354 8 
10 นายสว่าง บูรณธนานุกิจ 1,323 9 

  สำหรับผู้ที่ได้รบัการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการลำดับที่ 1- 8 จะมวีาระในการดำรงตำแหน่ง  
2  ป ีผู้ที่ได้ผลคะแนนการเลอืกตั้งลำดับที่  9 จะอยู่ในตำแหน่ง 1 ปี(แทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ) 
  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำกัด  ประจำปี 2564   ไดแ้ก ่

1. นายอภิสิทธิ ์  พรหมเสน  ประธานกรรมการ 
2. นายเด่นชัย  เอี่ยมสุวรรณ  กรรมการ 
3. นายชัยทิศ  พิเศษสกลกิจ  กรรมการ 
4. นางเพ็ญทิพย์ จิรธรรมประดับ   กรรมการ 
5. นายบุญเกื้อ  มาเสนาะ  กรรมการ 
6. นางสาวเขมรัศมิ์ ธีระโกมลศิลป์  กรรมการ 

 

กรรมการชุดเดิม 
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7. นายโกมล  เดชกวินเลิศ  กรรมการ 
8. นายจอมปวีร ์ จันทร์หิรัญ  กรรมการ 
9. นายถิรเดช  ศิลาโรจน ์  กรรมการ 
10. ว่าที่ ร.ต.วสุวัตน ์ วิฑูรสูตร   กรรมการ 
11. นางธนันยภัทร นิธิอารยภาคย์  กรรมการ   กรรมการชุดใหม ่
12. นางบวรลักษณ ์ ศรีดามา   กรรมการ 
13. นางสาวสุรีย์  สิริสมุทรสาร  กรรมการ 
14. นายอลงกรณ์  พรหมศิลป ์  กรรมการ 
15. นายสว่าง  บูรณธนานุกิจ  กรรมการ 

  สำหรับตำแหน่ง  รองประธานกรรมการ  เลขานุการ  และเหรัญญิก  จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

ระเบียบวาระที่  4 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง  จำกัด  
  นายเด่นชัย  เอี่ยมสุวรรณ  รองประธานกรรมการดำเนินการ ได้นำเสนอที่ประชุมใหญ่วิสามัญ
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  โดยสรุปดังนี ้

 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  ดังนั้นสหกรณ์ต้องปรับตัวเน่ืองจากถูกจำกัดเรื่องการลงทุน จึงต้อง
เน้นการทำธุรกรรมภายในของสหกรณ์ โดยเป้าหมายคือความมีเสถียรภาพและความมั่นคงยั่งยืน โดยกำหนดกลยุทธ ์ดังนี้ 
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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  ดังนี ้

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
พื้นฐานในการเป็นสมาชกิสามัญ  

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    

เมื่อนำเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์แล้วสมาชิกสามัญในที่ประชุมได้อภิปรายแสดง
ความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว และเสนอแนะ ดังนี ้
  นางน้ำทิพย์  สันตะวิธี  สมาชิกสามัญเลขที่  005786  จากข้อกำหนดให้พนักงานราชการมีอายุงาน
มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี อยากให้เพิ่มอีก 2 ปี เป็น 8 ปี เพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะไม่ไปจากเราแน่นอน 
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  นายวฤทธิ์ เจริญสุข  สมาชิกสมทบเลขที่  909767  อยากให้พิจารณากำหนดอายุงานของสมาชิก
สามัญ ข. ที่เป็นพนักงานราชการจาก  6 ปีเป็นอายุงาน  3  ปีหรือ 4  ปี 
  นายชัยทิศ  พิเศษสกลกิจ  กรรมการและเลขานุการ  ชี้แจงว่าเนื่องจากผู้เสนอเป็นสมาชิกสมทบเสนอ
ความคิดเห็นไดแ้ต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  นายจุลละพันธ์  จุลละโพธิ สมาชิกสามัญเลขที่ 014237  เรื่องอายุงาน  4 ปีไม่น่าจะมีปัญหาแต่จะ
แน่ใจได้อย่างไรว่าเทอมที่ 2 จะได้ต่ออายุ เนื่องจากในการต่ออายุสัญญาต้องผ่านการสอบหากเป็นผู้มีความประพฤติดีก็
จะสอบผ่านเทอมที่  2  แตห่ากการสอบเทอมที่ 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
เพิ่มเติมนั้นต้องแก้ไขและเห็นชอบอนุมัติกันภายในวันนี้เพราะหากเรารับไว้พิจารณาจะทำให้การเรียกประชุมใหญ่
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 ได้ชี้แจงเพิ่มเติม เดิมสหกรณ์คิดกันว่าเป็นเทอมที่ 2 
จำนวน 8 ปีแต่สหกรณ์คิดว่ามันนานไปหรือไม่  แต่ก่อนที่จะมาเป็นสมาชิกสามัญนั้นต้องมีความมั่นคงในตำแหน่งที่มี
ก่อน กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานมีการต่อสัญญาเทอม 2 แสดงว่าต้องเป็นคนทำงานดี มีความประพฤตดีจึงได้ต่อสัญญา 
ถ้าคนไหนเกเรน่าจะออกตั้งแต่ 4 ปีแรก ซึ่งจำนวน 6 ปีน่าจะมั่นคงและก็ช่วยเหลือไดเ้ร็วขึ้นกว่า  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. ได ้ 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 
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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 จึงไม่มีใครประเมินที่จะไม่ผ่านหลาย
คนมีปัญหาเรื่องกู้หนี้ยืมสินจนทุกวันนี้ต้องหลบหน้าหลบตาตลอด  ถ้ามีโครงการนี้ออกมาสามารถช่วยพวกเขาได้ เขาก็
สามารถกู้เงินนำไปใช้เจ้าหนี้ได้ ผมคิดว่า 6 ปีนานไปหรือเปล่า เราต้องยอมรับว่ากรมทางหลวงเป็นหน่วยงานที่เป็น
ครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องไม่ค่อยออกไปไหน  คณะกรรมการดำเนินการสามารถประเมินความเสี่ยงได้ว่าแต่ละคนควรให้กู้
ได้เท่าไหร่ สหกรณ์รับความเสี่ยงได้เท่าไหร่  ในปีหน้ารายได้ที่เราจะได้รับลดลงอีกไม่เท่าปีนี้แน่นอนเนื่องจากการ
หมุนเวียนของเงินในการให้กู้คงยังไม่เกิดมากมาย  ผมจึงขอความเห็นใจจากพี่ๆ น้องๆ ด้วยว่าถ้าเรายังได้ผลประโยชน์ที่
มากกว่าธนาคารก็ควรจะให้ไปเถอะสงสารเขา 
  นายอรรถสิทธิ์  แสงระยับ  สมาชิกสามัญเลขที่ 033642 ผมเคยเป็นพนักงานราชการมา 4 ปี และ
สอบเข้าเป็นข้าราชการผมถึงมีความเข้าใจน้องพนักงานราชการมีความรู้สึกอย่างไร อยากให้กำหนดเกณฑ์การถือหุ้น
และเกณฑ์การกู้เงินของพนักงานราชการที่ไม่เกินเงินค่าหุ้น ในส่วนของการกำหนดอายุงานเห็นด้วยกับการกำหนดอายุที่ 4 ป ี 
  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 สิทธิในการกู้ไม่เหมือนกัน และสมัครเป็น
กรรมการดำเนินการไม่ได ้

นายกริช  ว่องสันตติวานิช  สมาชิกสามัญเลขที่  000685  มีความกังวลใจในเรื่องของการบล็อกโหวต  
เหมือนสมัยก่อนที่อาศัยพวกมากแล้วเลือกตั้งทุกครั้งได้ทุกครั้งเกรงว่าจะเหมือนกับสหกรณ์อื่นๆ ที่มีปัญหาเนื่องมาก
จากการเล่นพวกของกรรมการจนทำให้มีการขาดทุน ทุกวันนี้สหกรณ์บริหารงานได้ดี สมาชิกเชื่อถือเพราะเรามีผู้บริหาร
ที่ดีมือสะอาดทุกคน เกรงว่าถ้ามีการบลอ๊กโหวตแล้วจะไม่สะอาดแล้วสหกรณ์ก็จะยากลำบาก  

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 ป ี

เมื่อไม่มีสมาชิกลุกขึ้นอภิปรายอีก นายอภิสิทธิ์  พรหมเสน  ประธานกรรมการดำเนินการ สรุป
ข้อคิดเห็นดังนี้   

จากที่ได้ฟังข้อคิดเห็นที่หลากหลายต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ให้ข้อคิดที่มีประโยชน์ และมี
เหตุผลทั้งหมด รวมทั้งการฟังข้อชี้แจงจากกรรมการสรุปคือวันนี้การปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมีประเด็นเดียวคือปรับ
พนักงานราชการหรือพนักงานเงินทุนให้มีสิทธิกู้เงินเหมือนก่อนปี 2562 เท่านั้น ซึ่งก่อนนั้นเขามีสิทธิ น้ีอยู่แล้วแต่
เมื่อ พ.ร.บ.สหกรณ์ ปี 2562 ออกมาทำให้สิทธิเขาหายไป  ในการประชุมคราวที่แล้วผมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
แล้วว่าผมมีโอกาสได้เข้ามาทำหน้าที่ประธานกรรมการมา 1 ปีโดยไม่มีพื้นฐาน ผมไม่ใช่นักการเงิน นักบัญชี การ
ดำเนินงานของสหกรณ์ไม่เหมือนกับงานวิศวกรรมของกรมทางหลวงที่ทำเป็นงานหลัก  แต่ผมรู้ว่าเจตนาของการ
ทำงานสหกรณ์คือความมั่นคงและผมก็คิดอยู่ตลอดว่าการจะทำอะไร จะเปลี่ยนอะไร จะเกิดผลกระทบกั บความ
มั่นคงและมีความเสี่ยงต่อสหกรณ์มากน้อยแค่ไหน  ซึ่งจากการสอบถามพบว่าก่อนหน้าปี 2562 สมาชิกสมทบกู้ได้
อยู่แล้วและการกู้มีปัญหาน้อยมาก ที่เราต้องกำหนดอายุงาน 4 ปีหรือ 6 ปี เนื่องจากเราไม่ต้องการสร้างปัญหา
ให้กับผู้ค้ำประกัน ถึงแม้ว่ากู้แล้วจะหนีหายไปเลยหนี้ไม่ได้สูญแต่เราไม่อยากให้เป็นภาระผู้ค้ำประกันเราอยากให้ตัว
เขาอยู่กับเราแล้วรับผิดชอบในหนี้ของตนเอง ที่กังวลกันว่าหากเขาอยู่ไม่ถึง 4 ปีแล้วเขาจะหนีไปแล้วหนี้จะสูญไม่มี
นะครับ  เมื่อก่อนสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกแล้ว 6 เดือนกู้ได้ด้วยเงื่อนไขเดียวกัน  แต่หลายๆ ข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคง ความเสี่ยงต่างๆ เราก็มองที่ประมาณ 6 ปีถ้าเป็นพนักงานราชการน่าจะเหมาะสม  ในความคิดเห็นที่
ไม่ตรงกันแต่มีเจตนาเหมือนกัน ที่หลายๆ ท่านเสนอความคิดเห็นมาก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เห็นด้วยแต่ตอนนี้ เราต้องมาหา
จุดที่ตัดสินว่าเราจะกำหนดที่ระยะเวลาเท่าไหร่ดี 
  อีกข้อหนึ่งที่นายกริช  ว่องสันตติวานิช นำเสนอผมขอเรียนว่าเราคิดทุกมิติ เราไม่กลัวเรื่องความ
เสี่ยง เรื่องการลงทุนแต่เรากลัวความมั่นคงในอนาคต ก่อนจะทำเราคิดทุกอย่างอย่างรอบคอบว่าทำไปแล้วเราจะ
ความมั่นคงต้องไม่เสียไป  ท่านผู้อาวุโสก็ให้ข้อเสนอแนะเราก็พยายามจะทำอย่างข้อท้วงติง กฎ ระเบียบวันนี้เป็น 
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อย่างนีส้ถานการณ์เป็นอย่างนีว้ันข้างหน้าปีข้างหน้าก็แก้ได้  อย่างทีท่่านสมาชิกอาวุโสให้ความเห็นว่าสมาชิกสามัญ
ประเภท ข. เริ่มเข้ามาก็ไม่เหมือนข้าราชการที่เป็นสมาชิกสามัญประเภท ก. ที่ทุกท่านเป็นอยู่ ท่านผู้อาวุโสเห็นด้วย
ที่จะให้สมาชิกกลุ่มนี้สามารถที่จะกู้เงินได้เหมือนก่อนปี 2562 แต่ก็กลัวว่าสมาชิกกลุ่มนี้ไม่รู้ว่าจะมีจำนวนมากน้อย
ขนาดไหนสามารถที่จะรวมกลุ่มแล้วเลือกกรรมการเข้ามาบริหาร  อย่างที่กรรมการหลายๆ ท่านเรียนไปว่ากติกา
ของสหกรณ์ก็ค่อนข้างเยอะเข้มงวดมากและรัดกุมขึ้นเยอะ แต่ผมยังเช่ือว่าด้วยระบบที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นสมัยก่อน
การประชุมใหญ่สมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆ อาจไม่ได้มา ถ้าเลือกตั้งอยากให้ดีจริงๆ ต้องมีสมาชิกมาเลือกเยอะๆ  
อีกหน่อยเราอาจเลือกตั้งแบบออนไลน์ก็ได้  ทุกคนที่อยู่กรมทางไม่ได้มองว่าลูกจ้างชั่วคราวหรือพนักงานราชการ
เป็นอีกระดับหนึ่งเขาเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันแยกกันไม่ออกน้อยมากที่จะอยู่ไม่นานแล้วออกไป ส่วนใหญ่
จะอยู่กันยาวๆ ปัญหาของคนบางกลุ่มเราต้องเข้าใจบางท่านบอกว่าจะดีเหรอที่จะส่งเสริมให้เขากู้เงิน กับบางคนที่
ต้องสร้างครอบครัวมีภาระ การที่เขากู้เงินไม่ใช่ความผิดกู้เพื่อความมั่นคงในอนาคตทุกคนมีเหตุมีผล  บทสรุป
สุดท้ายคือนำข้อมูลเก่ามาดูทั้งหมดว่าคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงหรือไม่ สรุปแล้วมีความเสี่ยงน้อยกว่าสมาชิกสามัญที่
กู้ เพราะฉะนั้นความเสี่ยงเรื่องนี้แทบจะไม่มี ฉะนั้นทางสหกรณ์จึงขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามที่เสนอ และขอให้
สมาชิกทุกท่านแสดงข้อคิดเห็นผ่านการโหวต  
  นายวิสิฐ อัจฉยานนท์กิจ สมาชิกสามัญเลขที่  010032  ก่อนจะโหวตขอให้ช่วยสรุปให้แน่นอน
อีกครั้งหนึ่งว่าจากสมาชิกสมทบมาเป็นสมาชิกสามัญประเภท ข. นั้น เดิมเขามีสิทธิเลือกกรรมการหรือไม่  เราจะ
โหวตให้แก้หรือไม่แก้เรื่องนี้ด้วยหรือไม ่
  นายชัยทิศ  พิเศษสกลกิจ  กรรมการและเลขานุการ  ตอบข้อซักถามว่าเดิมเป็นสมาชิกสมทบไม่มี
สิทธิเลือกตั้งแต่เมื่อเปลี่ยนเป็นสมาชิกสามัญประเภท  ข. แล้วมีสิทธิเลือกต้ังกรรมการ 
  นางอรฉันท์  ทรัพย์พันธุ์พงศ์  ผู้จัดการใหญ่  ขอให้รายละเอียด เพิ่มเติมว่าเป็นเด็นที่  1  ถ้าเรา
ให้พนักงานราชการที่เป็นสมาชิกสมทบเปลี่ยนเป็นสมาชิกสามัญประเภท ข. ถ้าเราให้เขาเป็นสมาชิกสามัญสิทธิ
พื้นฐานก็คือมีสิทธิในการเลือกตั้งซึ่งตรงนี้โหวตไม่ได้ 
  นายวิสิฐ  อัจฉยานนท์กิจ  สมาชิกสามัญเลขที่  010032  แสดงว่าเมื่อเราให้สิทธิเป็นสมาชิก
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
การเลือกต้ังกรรมการแต่ไม่สามารถที่จะสมัครเป็นกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการได้เพราะ
ในข้อบังคับเรามีขอ้ห้ามในสองลักษณะนี้เท่านั้น 

2. ในเรื่องปีที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกสามัญประเภท ข. ได้ คณะกรรมการเสนอให้เป็นพนักงาน
ราชการมา 6 ปี มีสมาชิกเสนอขอเป็น 8 ปี 1 ท่านแล้วก็ขอน้อยกว่า 6 ปี ประมาณ 2 ท่าน 

จึงขออนุญาตโหวตในสาระสำคัญสองข้อ  นอกเหนือจากนั้นเป็นไปตามรายละเอียดตามที่
สหกรณ์เสนอขอแก้ไขเพ่ิมเติม  โดยให้สมาชิกสามัญเป็นกรรมการนับคะแนน จำนวน  4  คน  ดังนี้ 

1. นางสาวประภัสสร  แสงหิรัญ   สมาชิกสามัญเลขที่  024810 
2. นางวราภรณ์  กิจขันธ์   สมาชิกสามัญเลขที่  033080 
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3. นายทักษ์ดนัย  วัชรสินธ ุ  สมาชิกสามัญเลขที่  033789 
4. นางอนิศรา  มานหมัด  สมาชิกสามัญเลขที่  026271 
เมื่อได้กรรมการนับคะแนนแล้ว จึงเสนอให้สมาชิกสามัญที่อยูใ่นห้องประชุมโหวตในสองประเด็น 

ที่สำคัญในขอ้ 1 และข้อ  2 
ข้อที่  1    ให้พนักงานราชการสมัครเป็นสมาชิกสามัญประเภท ข. และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

ตามที่สหกรณเ์สนอ 
ข้อที่  2   กำหนดอายุงานพนักงานราชการตามคุณสมบัติของสมาชิกสามัญประเภท  ข. ใน

ข้อบังคับสหกรณ์ข้อ  4.1.2  ดังนี้  
-  อายุงานตั้งแต่  6  ปีขึ้นไป     
-  อายุงานตั้งแต่  4  ปขีึ้นไป        
-  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

กฎหมายหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ให้นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไข
ข้อความนั้นแล้วรับจดทะเบียน  

ระเบยีบวาระที่  5 เรื่องอื่น ๆ   -ไม่มี- 

เลิกประชุม เวลา    12.00    น. 
 
(ลงชื่อ)     อภิสิทธิ์  พรหมเสน                        (ลงชื่อ)     ชัยทิศ  พิเศษสกลกิจ 
 (นายอภิสิทธิ์   พรหมเสน)                       (นายชัยทิศ  พิเศษสกลกิจ) 
          ประธานกรรมการดำเนินการ                                     กรรมการและเลขานุการ 
   สหกรณ์ออมทรัยพ์กรมทางหลวง  จำกัด       สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง  จำกัด 
                                                                     ผู้จดรายงานการประชุม 
               
 

    สำเนาถูกต้อง 
     
    (ลงชื่อ) 
             (นายถริเดช  ศิลาโรจน์) 
             กรรมการและเลขานุการ 
    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง  จำกัด 
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ระเบีียบีวาระที่ี�  

3

พิิจ้ารณาเลืือกตั้ั�งคณะกรรมการดำำาเนินการ
 ประจ้ำาปี 2565



ระเบีียบีวาระที่ี� 3  พิจิำารณาเลืือกติั�งกรรมการดำำาเนินการ ประจำำาปี 2565

	 ตามนยัขอ้		45	ขอ้	47	และขอ้		49		แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์์ออมที่รัพัยก์รมที่างหลวัง	จัำากดั้		ตามนยั	

พั.ร.บ.สหกรณ์์	พั.ศ.		2542		และ		พั.ร.บ.		สหกรณ์์		ฉบบัท่ี่�	2		พั.ศ.		2553				กำาหนด้ไวัด้้งัน่� 		

คณ์ะกรรมการด้ำาเนินการ	 ใหส้หกรณ์์ม่คณ์ะกรรมการด้ำาเนินการสหกรณ์์	ประกอบด้ว้ัย	ประธ์าน

กรรมการหน่�งคน		และกรรมการอ่�นอ่กสิบส่�คน			ซ่ึ่� งท่ี่�ประชุุมใหญ่่เล่อกตั�งจัากสมาชิุก

	 วัาระอย่ใ่นตำาแหน่ง	ใหก้รรมการด้ำาเนินการอย่ใ่นตำาแหน่งคราวัละสองป่นบัแต่วันัเล่อกตั�ง

กรรมการด้ำาเนินการสหกรณ์์	 ซ่ึ่� งพัน้จัากตำาแหน่งอาจัได้รั้บเล่อกตั�งอ่กได้	้แต่ตอ้งไม่เกินสองวัาระ

ติด้ต่อกนั

	 กรรมการท่ี่�ยงัอย่ใ่นตำาแหน่ง ไม่ตอ้งเล่อกใหม่ม่		8		คน

1.	 นางบวัรลกัษณ์์	 ศร่ด้ามา	 	 	 กรรมการ

2.	 นายโกมล	 	 เด้ชุกวันิเลิศ	 	 กรรมการ

3.	 นายจัอมปวัร์่		 จันัที่ร์หิรัญ่	 	 กรรมการ

4.	 นายอลงกรณ์์		 พัรหมศิลป์	 	 กรรมการ

5.	 นายถิืรเด้ชุ	 	 ศิลาโรจัน	์ 	 กรรมการ

6.	 วัา่ท่ี่�	ร.ต.วัสุวัตัน	์ วัฑ่ิูรส่ตร	 	 กรรมการ

7.	 นางธ์นนัยภทัี่ร	 นิธิ์อารยภาคย	์ 	 กรรมการ

8.	 นางสาวัสุร่ย	์ 	 สิริสมุที่รสาร	 	 กรรมการ

กรรมการท่ี่�พัน้จัากตำาแหน่ง  จัำานวัน	7	คน

1.		นายอภิสิที่ธิ์� 	 	 พัรหมเสน	 	 ประธ์านกรรมการ

2.		นายเด่้นชุยั	 	 เอ่�ยมสุวัรรณ์	 	 กรรมการ	

3.		นายชุยัทิี่ศ	 	 พัิเศษสกลกิจั	 	 กรรมการ

4			นางเพัญ็่ทิี่พัย	์ 	 จิัรธ์รรมประด้บั	 	 กรรมการ

5.		นายบุญ่เก่�อ	 	 มาเสนาะ	 	 กรรมการ

6.		นางสาวัเขมรัศมิ� 	 ธ่์ระโกมลศิลป์	 	 กรรมการ

7.		นายสวัา่ง	 	 บ่รณ์ธ์นานุกิจั	 	 กรรมการ

							ด้งันั�น	ในป่น่� จ่ังตอ้งเล่อกประธ์านกรรมการ	และกรรมการด้ำาเนินการชุุด้ใหม่	แที่น	ชุุด้เดิ้มท่ี่�ครบวัาระ 

รวัม	 7	 คน	 โด้ยประธ์านกรรมการผู้่ท่้ี่�ได้รั้บการเล่อกตั�ง	 จัะอย่่ในตำาแหน่ง	 2	 ป่	 และกรรมการผู้่ท่้ี่�ได้ผู้้ล

คะแนนการเล่อกตั�งลำาด้บัท่ี่�	1-6	จัะอย่ใ่นตำาแหน่ง	2	ป่		ในการน่�ขอใหท่้ี่�ประชุุมพัิจัารณ์าอนุมติัในหลกัการ 

ด้ว้ัยวัา่				หากผู้่ไ้ด้รั้บการเสนอชุ่�อและได้รั้บเล่อกตั�งในท่ี่�ประชุุมน่�ขอถือนตวัั			ใหก้รรมการท่ี่�เหล่ออย่บ่ริหาร
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หลกัเกณฑ์และวธีิการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ 
สมาชิกท่ีจะมาใชสิ้ทธิเพื่อลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ตอ้งท าตามขั้นตอน ดงัน้ี 
✓ เป็นผูท่ี้ไดล้งลายมือช่ือในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่ เท่านั้น  
✓ แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ หรือใบอนุญาตขบัข่ีรถยนต/์

รถจกัรยานยนต ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

1. รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บเสนอช่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ สอ.ทล. จ ากดั ประจ าปี 2565  
จ านวน  1  คน  ไดแ้ก่   

หมายเลข ช่ือ – นามสกุล เลขสมาชิก สงักดั 
1 นายอภิสิทธ์ิ  พรหมเสน  31663 บริหารราชการส่วนกลาง 

2. เน่ืองจากปีน้ีมีผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือเป็นประธาน  1  คน  คือ  นายอภิสิทธ์ิ  พรหมเสน  ซ่ึงจะอยูใ่น      
ต าแหน่งครบวาระ  2   ปี  ดงันั้น จึงเสนอใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้ง  นายอภิสิทธ์ิ  พรหมเสน  เป็น
ประธานกรรมการ สอ.ทล.จ ากดั  โดยวธีิให้สมาชิกยกมือรับรองในห้องประชุมใหญ่ 

3. รายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ ประจ าปี 2565 มี  12  คน   

หมายเลข ช่ือ – นามสกุล เลขสมาชิก ต าแหน่ง สงักดั 
1 นายนิธิ หอมสุวรรณ 32596 ขา้ราชการบ านาญ - 

2 นายทรงกรด กล่ินหอม 031440 นกัวิเคราะห์นโยบายแผนช านาญการ ส านกัแผนงาน 

3 นายธนกร สองหอ้ง 025054 พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ ส านกังานเลขานุการกรม 

4 นางเน้ือนอ้ง เจริญทรง 033471 นกัวิชาการจดัหาท่ีดินช านาญการพิเศษ ส านกัจดักรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

5 วา่ท่ี ร.อ.ระวี บุญญพาพงศ ์ 031412 รองผูอ้  านวยการส านกังานทางหลวงท่ี 11  ส านกังานทางหลวงท่ี 11 (ลพบุรี) 

6 น.ส.อญัชลี สาทะ 20246 นกัวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ กองการเงินและบญัชี 

7 นายธนาคม บุญรอด 032161 วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ ส านกัก่อสร้างทางท่ี 2 

8 นายสถาพร รุจิชีพ 024807 เจา้พนกังานเคร่ืองคอมพิวเตอร์อาวุโส ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

9 นายเด่นชยั   เอ่ียมสุวรรณ 19165 ผูอ้  านวยการ ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

10 นายณรงคศ์กัด์ิ กิตติสาร 031445 เศรษฐกรช านาญการ ส านกัแผนงาน 

11 นายปุณณเมธ คงจนัทร์ 029240 นิติกรช านาญการพิเศษ ส านกักฎหมาย 

12 นายพรพรต สุริยนัต ์ 024104 ผูอ้  านวยการ ส านกังานทางหลวงท่ี 13 (กรุงเทพ) 

        4. ก าหนดเวลาเลือกตั้งกรรมการด าเนินการ จ านวน 6 ท่าน  จะเปิดใหส้มาชิกใชสิ้ทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
ระหวา่งเวลา  07.30 - 11.30 น. โดยใชเ้คร่ืองลงคะแนนและรวมคะแนนอตัโนมติั  ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

 4.1 ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม   
    4.2 เขา้คูหาลงคะแนน 

สหกรณ์์ต่อไป			ที่ั�งน่� เพั่�อมิใหเ้ส่ยเวัลาและค่าใชุจ่้ัายในการเร่ยกประชุุมวัสิามญั่หลืกัเกณฑ์์แลืะวธีิีการเลืือก

ติั�งกรรมการดำำาเนินการ

สมาชิุกท่ี่�จัะมาใชุสิ้ที่ธิ์เพั่�อลงคะแนนเล่อกตั�งกรรมการ	ตอ้งที่ำาตามขั�นตอน	ด้งัน่�

	เป็นผู้่ท่้ี่�ได้ล้ืงลืายมือชืุ�อในการลงที่ะเบ่ยนเข้้าร่วมประชุุมใหญ่่	เท่ี่านั�น	

	แสดำงบีัติรประจำำาติวัประชุาชุน	หร่อบตัรประจัำาตวััเจัา้หนา้ท่ี่�ของรัฐ	หร่อใบอนุญ่าตขบัข่�

รถืยนต/์รถืจักัรยานยนต	์อยา่งใด้อยา่งหน่�ง

1.	 รายชุ่�อผู้่ท่้ี่�ได้รั้บเสนอชุ่�อเขา้รับการเลืือกติั�งเป็นประธีานกรรมการ	สอ.ที่ล.	จัำากดั้	ประจัำาป่	2565		

จัำานวัน		1		คน		ได้แ้ก่		

หมายเลข ชุ่�อ	–	นามสกลุ เลขสมาชิุก สงักดั้

1 นายอภิสิที่ธิ์� 		พัรหมเสน  31663 บริหารราชุการส่วันกลาง

3.	 เน่�องจัากป่น่� ม่ผู้่ไ้ด้รั้บการเสนอชุ่�อเป็นประธ์าน		1		คน		ค่อ		นายอภิสิที่ธิ์� 		พัรหมเสน		ซ่ึ่� งจัะอย่่

ในตำาแหน่งครบวัาระ		2			ป่		ด้งันั�น	จ่ังเสนอใหท่้ี่�ประชุุมใหญ่่เล่อกตั�ง		นายอภิสิิที่ธิี�  พิรหมเสน  

เป็นประธีานกรรมการ สอ.ที่ลื.จำำากดัำ  โดำยวธีิีให้สมาชิุกยกมือรับีรองในห้องประชุุมใหญ่่

4.	 รายชุ่�อผู้่ท่้ี่�ได้รั้บการเสนอชุ่�อเขา้รับการเลืือกติั�งเป็นกรรมการดำำาเนินการ	ประจัำาป่	2565	ม่		12		คน	

								4.	กำาหนด้เวัลาเล่อกตั�งกรรมการด้ำาเนินการ	จัำานวัน	6	ท่ี่าน		จัะเปิด้ใหส้มาชิุกใชุสิ้ที่ธิ์ลงคะแนนเล่อกตั�ง 

ระหวัา่งเวัลา		07.30	-	11.30	น.	โด้ยใชุเ้คร่�องลงคะแนนและรวัมคะแนนอตัโนมติั		ซ่ึ่� งม่ขั�นตอนด้งัน่�

	 4.1	ลงที่ะเบ่ยนเขา้ร่วัมประชุุม		

นายทรงกลด

นายธนคม

นายณรงศักัด์�

สุุร์ยนต์์
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				 4.2	เขา้ค่หาลงคะแนน

·				เจัา้หนา้ท่ี่�	กกต.	กด้สญั่ญ่าณ์ไฟอนุญ่าตใหเ้ขา้ค่หาลงคะแนน	สญั่ญ่าณ์ไฟหนา้เคร่�องเล่อกตั�ง		

จัะเปล่�ยนเป็นส่เข่ยวั		(จัะม่เจัา้หนา้ท่ี่�	กกต.	คอยอำานวัยควัามสะด้วัก)

4.2.1		 กรณ่์ประสงคจ์ัะลงคะแนนเล่อกตั�ง

1)			กด้ปุ่มหมายเลขท่ี่�ตอ้งการ	จัะม่ไฟกระพัริบ	ถืา้ไม่ม่แสงไฟกระพัริบ		แสด้งวัา่

กด้				ไม่ติด้ใหก้ด้ใหม่			โด้ยเล่อกได้ไ้ม่เกิน		6		หมายเลข	

2)		หากตอ้งการเปล่�ยนแปลง	ใหก้ด้ปุ่มยกเลิก		เคร่�องจัะลา้งหมายเลขท่ี่�เล่อกไป

แลว้ัที่ั�งหมด้		ตอ้งกด้ปุ่มหมายเลขท่ี่�ตอ้งการใหม่ที่ั�งหมด้	

3)		ตรวัจัสอบหมายเลขท่ี่�เล่อกใหต้รงตามควัามตอ้งการ			แลว้ักด้ปุ่มยน่ยนัการลง

คะแนน	x	ด้า้นล่าง

4.2.2			 กรณ่์ไม่ประสงคจ์ัะลงคะแนนใหก้บัผู้่ส้มคัรรายใด้

1)		กด้ปุ่ม	ไม่ประสงคล์งคะแนน		(ปุ่มส่เหล่องเหน่อปุ่มยกเลิก)		จัะม่ไฟส่เหล่อง

กระพัริบ

2)		ยน่ยนัด้ว้ัยการกด้ปุ่ม	ยน่ยนัการลงคะแนน	x	ด้า้นล่าง

·				เม่�อปฏิบติัเสร็จัแลว้ั		ใหร่้บออกจัากค่หาเล่อกตั�งที่นัท่ี่

5.			การพัิจัารณ์ากรณ่์ผู้่ไ้ด้รั้บคะแนนเล่อกตั�งเท่ี่ากนั		เพั่�อป้องกนัปัญ่หาท่ี่�อาจัเกิด้ข่�น		จ่ังเห็นสมควัร

กำาหนด้หลกัเกณ์ฑูใ์นการพัิจัารณ์า		ด้งัน่�

5.1			หากได้รั้บคะแนนเล่อกตั�งเท่ี่ากนั		ใหน้บัระยะเวัลาท่ี่�เคยเป็นกรรมการ	สอ.ที่ล.	จัำากดั้	ผู้่ม่้

ระยะเวัลาการด้ำารงตำาแหน่งมากกวัา่	เป็นผู้่ไ้ด้รั้บการเล่อกตั�ง

5.2			หากระยะเวัลาตาม	5.1		เท่ี่ากนั		ผู้่ท่้ี่�ได้รั้บเล่อกตั�งเป็นกรรมการมาก่อนเป็นผู้่ไ้ด้รั้บการเล่อกตั�ง

5.3			หากม่คุณ์สมบติัในขอ้	5.1	และ	5.2	เหม่อนกนัอ่ก	ใหผู้้่ท่้ี่�สมคัรเป็นสมาชิุกในลำาด้บัก่อนเป็น

ผู้่ไ้ด้รั้บการเล่อกตั�ง

6.			สำาหรับผู้่ท่้ี่�ได้รั้บคะแนนเล่อกตั�งเป็นกรรมการด้ำาเนินการ	ลำาด้บัท่ี่�	1-	6	จัะอย่ใ่นตำาแหน่ง	2	ป่

      7.			ในการน่�คณ์ะกรรมการด้ำาเนินการเล่อกตั�ง	ฯ		ได้ม่้หนงัส่อเวัย่นแจัง้หลกัเกณ์ฑูก์ารเล่อกตั�งฯ			และ

รายชุ่�อคณ์ะกรรมการตรวัจันบัรวัมคะแนน			ควับคุมการเล่อกตั�งฯ		ใหส้มาชิุกได้ท้ี่ราบและรับรอง

ตั�งแต่วันัท่ี่�			9		มกราคม		2565			เม่�อครบเวัลาตามท่ี่�กำาหนด้		ปรากฎวัา่ไม่ม่สมาชิุกท่ี่านใด้ที่กัที่ว้ัง 

หร่อแกไ้ขแต่ประการใด้	 	 	 จ่ังถ่ือวั่าสมาชิุกได้รั้บรองหลกัเกณ์ฑูฯ์	 	 และรายชุ่�อคณ์ะกรรมการฯ		 

ด้งักล่าวัขา้งตน้แลว้ั

จ่ังเสนอท่ี่�ประชุุมเพั่�อพัิจัารณ์า	ด้งัน่�

1.	เล่อกตั�งกรรมการด้ำาเนินการประจัำาป่		2565

2.	รับรองผู้ลการเล่อกตั�งกรรมการด้ำาเนินการประจัำาป่	2565	

มติทิี่ี�ประชุุม
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ระเบีียบีวาระที่ี�  

4

เร่�อง รับีที่ราบีรายงานแสดำงผลืการดำำาเนินงาน
ของสห้กรณ์ฯ ประจ้ำาปี 2564



ระเบีียบีวาระที่ี�  4 รับีที่ราบีรายงานแสดำงผลืการดำำาเนินงานข้องสหกรณ์ฯ  ประจำำาปี  2564

  

 ในรอบป่ท่ี่�ผู้า่นมา	คณ์ะกรรมการด้ำาเนินการสหกรณ์์ออมที่รัพัยก์รมที่างหลวัง		จัำากดั้

ได้ด้้ำาเนินงานด้ว้ัยควัามมุ่งมั�นปรับปรุงพัฒันา	ใหเ้กิด้ควัามกา้วัหนา้	และเกิด้ประโยชุนส่์งสุด้แก่สมาชิุก	เพั่�อ

ควัามมั�นคง		ย ั�งยน่ของสหกรณ์์ฯ		ตลอด้ไป

	 ขอเสนอผู้ลการด้ำาเนินงานสำาหรับป่สิ�นสุด้		ณ์		วันัท่ี่�		31		ธ์นัวัาคม			2564		ด้งัต่อไปน่�

	 	 1.	สรุปผลืการดำำาเนินงาน

               รายลืะเอยีดำ         31  ธี.ค. 64       31 ธี.ค. 63       เพิิ�ม/ลืดำ   ร้อยลืะ

1.	 จัำานวันสมาชิุกสามญั่	
					-		สามญั่ประเภที่		ก	/	ราย
					-		สามญั่ประเภที่		ข	/	ราย

13,508
2,058

            
												13,732
																-

(224)
2,058

(1.63)
				100.00

2.	 จัำานวันสมาชิุกสมที่บ/ราย 11,103 												13,564 (2,461) 				(18.14)

3.	 ทุี่นเร่อนหุน้ 5,508,551,720.00 						5,319,436,760.00 			189,114,960.00 3.55

4.	 ทุี่นสำารอง 1,173,306,841.00 						1,067,730,841.00 			105,576,000.00 9.88

5.	 ทุี่นสะสมตามขอ้บงัคบั 			280,111,324.00 									258,502,465.96 					21,608,858.04 8.35

6.	 เงินรับฝาก 14,279,040,828.49 				13,784,605,912.31 			494,434,916.18 3.58

7.	 เงินใหก้่แ้ก่สมาชิุก 		7,087,552,099.04 					7,380,456,636.08 (292,904,537.04) (3.96)

8.	 หุน้ทุี่น		หุน้ก่	้	พันัธ์บตัร 17,415,020,062.30 				13,264,583,553.59 4,150,436,508.71 31.28

9.	 เงินใหส้หกรณ์์อ่�นก่้ 							28,190,000.00 											48,230,000.00 (20,040,000.00) (41.55)

10.	 สินที่รัพัยร์วัม 26,447,212,636.81 				24,389,007,843.16 2,058,204,793.65 8.43

11.	 กำาไรสุที่ธิ์ประจัำาป่ 				437,022,086.08 									527,876,822.04 		(90,854,735.96) (17.21)

  2.	ทุี่นสวสัดำกิารหรือสงเคราะห์สมาชิุกที่ี�จ่ำายในปี  2564

                         ประเภิที่

สมาชิุกสามญั่ประเภิที่ ก สมาชิุกสามญั่ประเภิที่ ข้       สมาชิุกสมที่บี

จำำานวน

   (ราย)

 จำำานวนเงนิ

       (บีาที่)

 จำำานวน

   (ราย)

จำำานวนเงนิ

     (บีาที่)

จำำานวน

(ราย)

จำำานวนเงนิ

    (บีาที่)

1.	 สวัสัดิ้การถ่ืงแก่กรรมของสมาชิุก 115 		8,859,410.00 					2 					6,000.00 33 			64,000.00	

2.	 สวัสัดิ้การเก่�อกล่สมาชิุกอาวัโุส 	5,146 16,981,800.00     								- 										-

3.	 สวัสัดิ้การถ่ืงแก่กรรมของบุคคลใน

ครอบครัวั

227 					454,000.00 								- 										-

4.	 สวัสัดิ้การเงินบำาเหน็จัสมาชิุก 340 		1,020,000.00 								- 										-

5.	 สวัสัดิ้การเพั่�อการรักษาพัยาบาล 346 					682,500.00	 								- 										-

6.	 สวัสัดิ้การรับขวัญั่บุตรสมาชิุก 45 							45,000.00 								- 										-
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                         ประเภิที่

สมาชิุกสามญั่ประเภิที่ ก สมาชิุกสามญั่ประเภิที่ ข้       สมาชิุกสมที่บี

จำำานวน

   (ราย)

 จำำานวนเงนิ

       (บีาที่)

 จำำานวน

   (ราย)

จำำานวนเงนิ

     (บีาที่)

จำำานวน

(ราย)

จำำานวนเงนิ

    (บีาที่)

7.	 สวัสัดิ้การเพั่�อการมงคลสมรส 17 							17,000.00	 								- 										-

8.	 สวัสัดิ้การเพั่�อสมาชิุกผู้่เ้ป็นโสด้ 11 							11,000.00 								- 										-

9.	 	สวัสัดิ้การเพั่�อสมาชิุกสำาเร็จัการ

ศ่กษา

13 							13,000.00	 								- 										-

10.		สวัสัดิ้การเพั่�อการอุปสมบที่/พัิธ่์

ฮัจััญ่์

      1 									1,000.00 								- 										-

11.		สวัสัดิ้การสงเคราะห์ภยัพัิบติั 76 					310,450.00	 								- 										-

																																									รวัม 		6,372 28,465,160.00 				2 					6,000.00    33 			64,000.00	

 3.	 ทุี่นการศึึกษาบุีติรสมาชิุกที่ี�จ่ำายในปี  2564

                                               รายการ    จำำานวน (ทีุ่น)     จำำานวนเงิน (บีาที่)

ทีุ่นรางวััลเร่ยนด้่ 958 											2,808,700.00

ทีุ่นส่งเสริมการศ่กษาสมาชุิกสามัญ่ประเภที่		ก 225 									495,000.00       

ทีุ่นส่งเสริมการศ่กษาสมาชุิกสามัญ่ประเภที่		ข 271 										271,000.00

ทีุ่นส่งเสริมการศ่กษาสมาชุิกสมที่บ			-		พันักงานราชุการ 140 		112,000.00

-	 	ล่กจั้างชุั่วัคราวั 525 		420,000.00

																																																																										รวัม 2,119 4,106,700.00

 4.	 ทุี่นสาธีารณประโยชุน์ที่ี�จ่ำายในปี  2564

                                                          รายการ      จำำานวนเงิน (บีาที่)

บริจัาคสาธ์ารณ์ะกุศล 			32,000.00

สนับสนุนกิจักรรมภายในกรมที่างหลวัง 		270,000.00

                                                                          รวัม 	302,000.00

 5.	 กองทุี่นชุ่วยเหลืือผ้้คำ�าประกนัหนี�เงนิก้้สามญั่ที่ี�จ่ำายในปี  2564

                                             รายการ  จำำานวน  (ราย)    จำำานวนเงิน (บีาที่)

ชุ่วัยเหล่อสมาชุิกผู้่้ค้ำาประกัน		-		กรณ์่ผู้่้ก่้ถื่งแก่กรรม

																																																-		กรณ์่ผู้่้ก่้ถื่กไล่ออกจัากราชุการ

											2

           3

		243,446.00

2,034,560.00
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 6.	 ประกนัชีุวติิกลืุ่มที่ี�จ่ำายในปี  2564

                                             รายการ  จำำานวน (ราย)    จำำานวนเงิน (บีาที่)

บริษัที่ฯ	จั่ายค่าสินไหมสมาชุิกถื่งแก่กรรม            130 												43,127,721.00	

	 7.	 ค่าติอบีแที่นคณะกรรมการดำำาเนินการ แลืะผ้้จำดัำการใหญ่่ ประจำำาปี  2564

ช่ือ-สกุล ต ำแหน่ง เงินเดือน/ค่ำจำ้ง ค่ำเบ้ียประชุม โบนสัประจ ำปี 2563 ค่ำพำหนะ ค่ำลงทะเบียน อ่ืน ๆ รวม

 ในปี 2564 ในปี 2564 จ่ำยปี 2564 อบรม

นำยอภิสิทธ์ิ    พรหมเสน ประธำนกรรมกำร 17,600.00           173,520.00                191,120.00         

นำยเด่นชยั    เอ่ียมสุวรรณ รองประธำนกรรมกำร คนท่ี 1 40,000.00           153,520.00                193,520.00         

นำยชยัทิศ    พิเศษสกลกิจ รองประธำนกรรมกำร คนท่ี 2 54,400.00           153,520.00                207,920.00         

นำยบุญเก้ือ    มำเสนำะ รองประธำนกรรมกำร คนท่ี 3 46,400.00           153,520.00                199,920.00         

นำยโกมล    เดชกวินเลิศ รองประธำนกรรมกำร คนท่ี 4 32,400.00           153,520.00                185,920.00         

นำงเพญ็ทิพย ์   จิรธรรมประดบั กรรมกำรและเหรัญญิก 42,200.00           153,520.00                195,720.00         

นำงสำวเขมรัศม์ิ    ธีระโกมลศิลป์ กรรมกำร 53,800.00           153,520.00                207,320.00         

นำยจอมปวีร์    จนัทร์หิรัญ กรรมกำร 16,800.00           153,520.00                170,320.00         

นำยถิรเดช    ศิลำโรจน์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 29,800.00           29,800.00           

นำยสวำ่ง    บูรณธนำนุกิจ กรรมกำร 21,600.00           21,600.00           

นำงบวรลกัษณ์    ศรีดำมำ กรรมกำร 23,200.00           23,200.00           

นำงธนนัยภทัร    นิธิอำรยภำคย์ กรรมกำร 26,400.00           26,400.00           

วำ่ท่ี ร.ต.วสุวตัน์    วิฑูรสูตร กรรมกำร 22,800.00           22,800.00           

นำงสำวสุรีย ์   สิริสมุทรสำร กรรมกำร 37,000.00           37,000.00           

นำยอลงกรณ์    พรหมศิลป์ กรรมกำร 15,200.00           15,200.00           

นำงอรฉนัท ์   ทรัพยพ์นัธ์ุพงศ์ ผูจ้ดักำรใหญ่ 820,000.00        -                      276,000.00                1,096,000.00      

รวม 820,000.00        479,600.00         1,524,160.00             -           -                 -      2,823,760.00      

ค่ำตอบแทนกรรมกำร (บำท)
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อตัิราดำอกเบีี�ยเงนิฝาก

ลืำาดำบัี ประเภิที่เงนิฝาก อตัิราดำอกเบีี�ย (%)

1 ออมที่รัพัย์ 1.00

2 ออมที่รัพัยพ์ัิเศษ 2.25

3 ออมที่รัพัยพ์ัิเศษเกษ่ยณ์สุข 3.50

4 ประจัำา	3,6,12	เด่้อน* 2.50

5 ประจัำารายเด่้อน	24	เด่้อน 3.20

               *	เส่ยภาษ่เงินฝาก

อตัิราดำอกเบีี�ยเงนิก้้

ลำำ�ดับั ประเภทเงินิกู้้� อัตัร�ดัอักู้เบ้�ย (%)

1 ก้�สุามญั-ฉุุกเฉ์ุน  - มีเฉุลี�ยคืน 5.75

2 ก้�สุามญั-ฉุุกเฉ์ุน  -ไม่มีเฉุลี�ยคืน 4.75

3 ก้�สุามญัเพื่ื�อการศึักษา - มีเฉุลี�ยคืน 5.00

4 ก้�สุามญัเพื่ื�อทศัันศึักษาและท่องเที�ยว -ไม่มีเฉุลี�ยคืน 5.00

5 ก้�ฉุุกเฉ์ุนเพื่ื�อการศึักษา - มีเฉุลี�ยคืน 4.80

6 ก้�พื่์เศัษ  - มีเฉุลี�ยคืน 5.00

7 ก้�พื่์เศัษ  -ไม่มีเฉุลี�ยคืน 4.25

8 ก้�พื่์เศัษดอกเบีี้�ยจู้งใจู คงที� 2 ปีีแรก - มีเฉุลี�ยคืน 
                                 ต์ั�งแต่์ปีีที� 3

4.00
5.00

9 ก้�พื่์เศัษดอกเบีี้�ยจู้งใจู คงที� 2 ปีีแรก -ไม่มีเฉุลี�ยคืน 
                                 ต์ั�งแต่์ปีีที� 3

3.25
4.25

10 ก้�ทุนสุ่งเสุร์มและพื่ฒันาอาชีีพื่	-ไม่มีเฉุลี�ยคืน 4.80

  

     

	 8.	อตัิราดำอกเบีี�ยเงนิฝากแลืะเงนิก้้  ณ  31  ธัีนวาคม  2564
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ระเบีียบีวาระที่ี�  

5

รับีที่ราบีรายงานของผ้้ตั้รวจ้สอบีกิจ้การสห้กรณ์ฯ
  ประจ้ำาปี 2564
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	รายงานการตรวัจัสอบกิจัการ

สหกรณ์์ออมที่รัพัยก์รมที่างหลวัง	จัำากดั้

สำาหรับป่สิ�นสุด้วันัท่ี่�	31	ธ์นัวัาคม		2564

เร่ยน	ท่ี่�ประชุุมใหญ่่สหกรณ์์ออมที่รัพัยก์รมที่างหลวัง			จัำากดั้

ตามท่ี่�ท่ี่�ประชุุมใหญ่่สามญั่ประจัำาป่	2563		 เม่�อวันัท่ี่�	 	19	กมุภาพันัธ์์	2564ได้ม่้มติเล่อกขา้พัเจัา้เป็น

ผู้่ต้รวัจัสอบกิจัการของสหกรณ์์ออมที่รัพัยก์รมที่างหลวัง		จัำากดั้	สำาหรับป่ที่างบญั่ชุ่สิ�นสุด้วันัท่ี่�	31	ธ์นัวัาคม

	2564		นั�น	ขา้พัเจัา้ได้เ้ขา้ตรวัจัสอบตามวัตัถุืประสงคแ์ละขอบเขตของการตรวัจัสอบ	รวัมที่ั�งรายงานผู้ลการ

ตรวัจัสอบต่อท่ี่�ประชุุมคณ์ะกรรมการด้ำาเนินการเป็นประจัำาทุี่กเด่้อน	จ่ังขอเสนอสรุปผู้ลการตรวัจัสอบกิจัการ

ประจัำาป่	2564	ด้งัน่�

1. วตัิถุุประสงค์ข้องการติรวจำสอบี

 1.1	 เพั่�อตรวัจัสอบการบริหารงานของคณ์ะกรรมการด้ำาเนินการเป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบ่ยบ

ของสหกรณ์์ท่ี่�กำาหนด้ไวั้

	 1.2	 เพั่�อตรวัจัสอบการปฏิบติังานเก่�ยวักบัการเงิน	การบญั่ชุ่	 เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบ่ยบของ

สหกรณ์์	และตามหลกัการควับคุมภายในท่ี่�ด่้

	 1.3	 เพั่�อตรวัจัสอบการปฏิบติังานตามแผู้นและการใชุจ่้ัายเงินตามงบประมาณ์ในรอบป่ท่ี่�ผู้า่นมา

	 1.4	 เพั่�อตรวัจัสอบการด้ำาเนินงานอ่�น	ๆ	และกิจักรรมท่ี่�สำาคญั่ๆ	 เชุ่น	การตรวัจัสอบตามหลกัการ

ควับคุมภายในท่ี่�ด่้	

2. ข้อบีเข้ติการติรวจำสอบี

 2.1	 ตรวัจัสอบด้า้นการบริหารงานของคณ์ะกรรมการด้ำาเนินการตามแผู้นงานและงบประมาณ์ท่ี่�

กำาหนด้ไวั้

	 2.2	 ตรวัจัสอบด้า้นการเงินและการบญั่ชุ่

		 2.3		ตรวัจัสอบการปฏิบติังานตามกฏหมายท่ี่�เก่�ยวัขอ้ง	

3.  ผลืการติรวจำสอบี

3.1  การบีริหารงานที่ั�วไป 

   3.1.1  การติรวจำสอบีการบีริหารงาน  สหกรณ์์ฯ	 ม่การกำาหนด้ขอ้บงัคบั	 ระเบ่ยบ	นโยบาย	 

แผู้นงานการด้ำาเนินงานด้า้นต่างๆให้คณ์ะกรรมการรับผู้ิด้ชุอบไวัอ้ยา่งชุดั้เจัน	 เป็นไปตามวัตัถุืประสงคท่์ี่�

กำาหนด้ไวัใ้นขอ้บงัคบั	โด้ยคำาน่งถ่ืงผู้ลประโยชุนข์องสมาชิุกส่วันใหญ่่เป็นหลกั	

   3.1.2  การปฏิิบีัติิติามกฎหมาย โด้ยรวัมสหกรณ์์ฯ	 ม่การปฏิบติังานเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์์	

ระเบ่ยบ	ประกาศ	คำาสั�ง	ค ำาแนะนำาและแนวัปฏิบติัของที่ั�งนายที่ะเบ่ยนสหกรณ์์	กรมตรวัจับญั่ชุ่สหกรณ์์	และ

กฎหมายอ่�นท่ี่�เก่�ยวัขอ้งกบัการด้ำาเนินงานของสหกรณ์์ฯอยา่งเคร่งครัด้	

   3.1.3  			สหกรณ์์ฯ	ม่การประชุุมคณ์ะกรรมการด้ำาเนินการและคณ์ะกรรมการฝ่ายต่างๆ	เพั่�อนำาเสนอ

ผู้ลการด้ำาเนินงานในการประชุุมคณ์ะกรรมการด้ำาเนินการเป็นประจัำาทุี่กเด่้อน	ม่การแบ่งแยกหนา้ท่ี่�และควัาม

รับผู้ดิ้ชุอบไวัอ้ยา่งเหมาะสม	เพั่�อรับที่ราบรายงานขอ้ม่ลและควัามเคล่�อนไหวัที่างการเงินได้แ้ก่	รายงานการ

ด้ำาเนินกิจัการประจัำาเด่้อน	รายงานฐานะการเงิน	การเกบ็รักษาเงินสด้	การเสนอขออนุมติัสินเชุ่�อใหแ้ก่สมาชิุก
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	 เป็นตน้	 ในการประชุุมคณ์ะกรรมการด้ำาเนินการประจัำาเด่้อน	ได้ก้ำาหนด้วัาระการประชุุมไวัล่้วังหนา้และ

บนัท่ี่กรายงานการประชุุมเป็นลายลกัษณ์์อกัษรทุี่กครั� งและม่การปฏิบติัตามขอ้บงัคบั	 ระเบ่ยบและกฏหมาย

อ่�นท่ี่�เก่�ยวัขอ้งอยา่งสมำ�าเสมอ

      3.2  การบีริหารการเงนิแลืะการบีัญ่ชีุ 

   3.2.1	จัากการตรวัจัสอบพับวัา่	สหกรณ์์ฯ ม่การบนัท่ี่กบญั่ชุ่ตามระเบ่ยบท่ี่�นายที่ะเบ่ยนสหกรณ์์กำาหนด้

	(ระเบ่ยบนายที่ะเบ่ยนสหกรณ์์วัา่ด้ว้ัยการบญั่ชุ่ของสหกรณ์์และกลุ่มเกษตรกร	พั.ศ.	2563	)	โด้ยม่ระบบบญั่ชุ่

ท่ี่�เหมาะสมกบัธุ์รกิจัของสหกรณ์์ฯ	การจัดั้ที่ำาบญั่ชุ่และที่ะเบ่ยนคุมต่างๆ	 เร่ยบร้อยเป็นปัจัจุับนั	 ม่เอกสาร 

หลกัฐานประกอบการบนัท่ี่กบญั่ชุ่โด้ยรวัมครบถืว้ัน	รวัมที่ั�งได้จ้ัดั้ที่ำาและเปิด้เผู้ยรายการยอ่แสด้งสินที่รัพัยแ์ละ

หน่� สิน	ตามหนงัส่อกรมตรวัจับญั่ชุ่สหกรณ์์ท่ี่�	กษ	0404/	วั78	ลงวันัท่ี่�	13	มิถุืนายน	2560	และผู้ลการประเมิน

การปฏิบติัตามมาตรฐานการบญั่ชุ่ของสหกรณ์์ฯโด้ยรวัมอย่ใ่นระด้บัด่้มาก		

	 	 	 3.2.2	สหกรณ์์ฯ	ได้จ่้ัายค่าใชุจ่้ัายตามงบประมาณ์รายจ่ัายท่ี่�ท่ี่�ประชุุมใหญ่่ได้ใ้ห้ควัามเห็นชุอบซ่ึ่� ง

สอด้คลอ้งกบัขอ้เที่จ็ัจัริง	และเป็นประโยชุนต่์อสหกรณ์์โด้ยรวัม	

	 	 	 3.2.3	สหกรณ์์ฯม่การเร่งรัด้ติด้ตามล่กหน่� ท่ี่�คา้งนาน	 (NPL)	ตามนโยบายท่ี่�กำาหนด้	และม่การกนั

สำารองสำาหรับรายจ่ัายท่ี่�คาด้วัา่จัะเกิด้ข่�นในอนาคตไวัอ้ยา่งรัด้กมุและเหมาะสมตามระเบ่ยบฯท่ี่�นายที่ะเบ่ยน

กำาหนด้ไวั้

    3.3  การเงนิ การบีัญ่ชีุแลืะการควบีคุมภิายใน

	 	 			 	 	 จัากการตรวัจัสอบพับวั่า	สหกรณ์์ฯ	 ม่การกำาหนด้ระเบ่ยบด้า้นการเงินและการบญั่ชุ่ไวัอ้ยา่ง

เหมาะสม	และได้ก้ำาหนด้ขอบเขตหนา้ท่ี่�ควัามรับผู้ดิ้ชุอบของงานแต่ละด้า้นไวัอ้ยา่งชุดั้เจัน	และม่การปฏิบติั

งานอยา่งถ่ืกตอ้งครบถืว้ันเชุ่น

	 	 		3.3.1		การรับ	–	จ่ัายและการเกบ็รักษาเงินสด้เป็นไปตามระเบ่ยบของสหกรณ์์ฯ	

	 	 		3.3.2		ม่การคิด้ค่าเส่�อมราคาที่รัพัยสิ์นเป็นไปตามระเบ่ยบท่ี่�นายที่ะเบ่ยนสหกรณ์์กำาหนด้ 

 3.4  การให้สินเชืุ�อ  

 ในระหว่างปี	สหกรณ์์ฯ	ใหเ้งินก่แ้ก่สมาชิุกที่ั�งสิ�นจัำานวัน	13,631	สญั่ญ่า	เป็นจัำานวันเงินที่ั�งสิ�น	2,719,099,483.-	บาที่		ด้งัน่�

(1)	เงินก่ฉุ้กเฉิน		จัำานวัน								7,820	สญั่ญ่า	เป็นจัำานวันเงิน										275,993,200.-	บาที่

(2)	เงินก่ส้ามญั่		จัำานวัน										5,255	สญั่ญ่า	เป็นจัำานวันเงิน						2,417,588,020.-	บาที่

(3)เงินก่พ้ัิเศษ		จัำานวัน																13	สญั่ญ่า	เป็นจัำานวันเงิน												10,979,563.-	บาที่

(4)เงินก่ชุ่้วัยเหล่อชุ่วังวักิฤตโรคระบาด้โควัดิ้19		จัำานวัน		539	สญั่ญ่า	เป็นจัำานวันเงิน	14,146,700.	-บาที่

(5)เงินก่ทุ้ี่นส่งเสริมพัฒันาอาชุ่พั	จัำานวัน		4	สญั่ญ่า	เป็นจัำานวันเงิน						392,000.-	บาที่

	 จัากการตรวัจัสอบการจ่ัายเงินใหแ้ก่สมาชิุกก่เ้งินด้งักล่าวัขา้งตน้	 ม่การจัดั้ที่ำาสญั่ญ่าเงินก่แ้ละสญั่ญ่า

คำ�าประกนัไวัส้มบ่รณ์์เพั่ยงพัอฯและถ่ือใชุเ้ป็นหลกัฐานการเป็นหน่�ได้	้	การพัิจัารณ์าเงินก่ผู้้า่นการอนุมติัจัาก 

ผู้่ม่้อ ำานาจั	จัำานวันเงินใหก้่ไ้ม่เกินวังเงินท่ี่�กำาหนด้	รวัมที่ั�งม่หลกัประกนัท่ี่�เหมาะสมและเป็นไปตามระเบ่ยบ

	ถ่ืกตอ้งตรงตามขอ้บงัคบั	
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 ณ วนัสิ�นปี สหกรณ์์ฯ	ม่ล่กหน่� เงินใหก้่ย้ม่	–ปกติ	จัำานวัน	7,103,797,245.84	บาที่	ด้งัน่�

(1)	 	เงินใหก้่แ้ก่สหกรณ์์																	 	 	 					จั ำานวันเงิน									28,190,000.-		บาที่

(2)	 	เงินก่ฉุ้กเฉิน																											 	 	 					จั ำานวันเงิน									76,386,458.-		บาที่

(3)	 	เงินก่ส้ามญั่																													 	 	 					จั ำานวันเงิน			6,756,123,112.-			บาที่

(4)	 	เงินก่พ้ัิเศษ																																																																								จั ำานวันเงิน						227,980,743.84	บาที่

(5)	 	เงินก่ชุ่้วัยเหล่อชุ่วังวักิฤตโรคระบาด้โควัดิ้19																			จั ำานวันเงิน							13,478,032.-				บาที่

(6)	 	เงินก่ทุ้ี่นส่งเสริมพัฒันาอาชุ่พั																																											จั ำานวันเงิน									1,638,900.-			บาที่

	 	 ณ์	วันัสิ�นป่ สหกรณ์์ฯ	ม่ล่กหน่� เงินก่ส้ามญั่ท่ี่�ไม่ก่อใหเ้กิด้รายได้	้จัำานวัน	1,554,998.-บาที่และม่การตั�ง

ค่าเผู้่�อหน่�สงสยัจัะส่ญ่ล่กหน่� เงินใหก้่	้จั ำานวัน	1,554,998.-	บาที่	นอกจัากหน่� 	ณ์	วันัสิ�นป่ สหกรณ์์ฯ	ม่ล่กหน่�

อ่�น	จัำานวัน	12,558,995.02	บาที่	และม่การตั�งค่าเผู้่�อหน่�สงสยัจัะส่ญ่ล่กหน่� อ่�น	จัำานวัน	614,141.82	บาที่	ซ่ึ่�ง

เป็นไปตามระเบ่ยบนายที่ะเบ่ยนสหกรณ์์ฯ

		 	 ที่ั�งน่�การใหสิ้นเชุ่�อของสหกรณ์์ฯ	ม่เอกสารหลกัฐานประกอบการจ่ัายเงินใหก้่ย้ม่		เป็นไปตามระเบ่ยบ

	ขอ้บงัคบั	และมติของท่ี่�ประชุุมคณ์ะกรรมการด้ำาเนินการ		การส่งชุำาระหน่� 	การบนัท่ี่กบญั่ชุ่ด้า้นสินเชุ่�อ	การ

พัิส่จันย์อด้ล่กหน่�คงเหล่อ	การคำานวัณ์ด้อกเบ่�ยรับ	ครบถืว้ัน	ถ่ืกตอ้ง		

  3.5  การลืงทุี่น    

	 		 	 3.5.1		การลงทุี่นของสหกรณ์์ฯ	อย่ภ่ายใต	้มาตรา	62	แห่งพัระราชุบญั่ญ่ติัสหกรณ์์	พั.ศ.	2542และ

ท่ี่�แกไ้ขเพิั�มเติม	และประกาศคณ์ะกรรมการพัฒันาการสหกรณ์์แห่งชุาติ	 เร่�อง	ขอ้กำาหนด้การฝากหร่อการ

ลงทุี่นอยา่งอ่�นของสหกรณ์์	พั.ศ.	 2558	และสหกรณ์์ฯ	ได้น้ำาเงินไปลงทุี่นเป็นไปตามระเบ่ยบและขอ้บงัคบั

ของสหกรณ์์	และตามมติท่ี่�ประชุุมคณ์ะกรรมการฯ	โด้ยม่ยอด้คงเหล่อ	ณ์	วันัท่ี่�	 31	ธ์นัวัาคม	2564	จัำานวัน	

17,415,020,062.36	บาที่	ด้งัน่�

	 	 			3.5.2		การบนัท่ี่กบญั่ชุ่รายได้ด้้อกเบ่�ยรับจัากเงินลงทุี่น	ถ่ืกตอ้ง	ครบถืว้ันตรงกบัหนงัส่อแจัง้การจ่ัาย

ด้อกเบ่�ย	/	เงินปันผู้ล	ของหลกัที่รัพัยท่์ี่�สหกรณ์์ฯถ่ืออย่	่โด้ยม่รายได้จ้ัากการลงทุี่นต่างๆ	จัำานวัน	496,597,813.61	

บาที่

3.6   การรับีฝากเงนิ 

(หน่วย:บาท)

รายการ หุ้นกู้ ตราสารทุน พันธบัตรรัฐบาล

ยอดยกมา 1 มกราคม 2564 12,802,108,000.00      210,200,000.00            252,275,553.59            

บวก ซื�อเพิ�ม 5,526,000,000.00         -                                  -                                  

หัก ไถ่ถอน/ตัดส่วนเกิน/ค่าเผื�อปรับมูลค่า 1,374,440,000.00         1,123,491.23                 

ยอดยกไป  31 ธันวาคม 2564 16,953,668,000.00      210,200,000.00            251,152,062.36            
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  ณ วนัสิ�นปี สหกรณ์์ฯ	ม่เงินรับฝากประเภที่ออมที่รัพัย	์จัำานวันเงิน	122,315,675.22	บาที่	เงินรับ

ฝากประเภที่ออมที่รัพัยพ์ัิเศษ	จัำานวันเงิน	13,508,870,847.73	บาที่	เงินรับฝากประเภที่ออมที่รัพัยเ์กษ่ยณ์สุข	

จัำานวันเงิน	460,569,810.63	บาที่	เงินรับฝากประเภที่ประจัำา	จัำานวันเงิน	63,408,194.91	บาที่	เงินรับฝากประเภที่

ประจัำารายเด่้อน	24	เด่้อน	จัำานวันเงิน	123,876,300.-	บาที่	รวัมม่เงินรับฝากที่ั�งสิ�น	14,279,040,828.49	บาที่ 

เพิั�มข่�นจัากป่ก่อน	จัำานวัน	494,434,916.18	บาที่หร่อร้อยละ	3.59	 ท่ี่�งน่� 	 การปฏิบติังานในด้า้นรับฝากและ 

ถือนเงินอย่ภ่ายใตก้ารควับคุมด่้แลของฝ่ายการเงินและคณ์ะกรรมการของสหกรณ์์ฯ	โด้ยได้ป้ฏิบติัตามระเบ่ยบ

ท่ี่�กำาหนด้ไวัอ้ยา่งเหมาะสม		

3.7  ทุี่นเรือนหุ้น  

	 ณ์	วันัตน้ป่		สหกรณ์์ฯม่ทุี่นเร่อนหุน้คงเหล่อจัำานวัน	5,319,436,760.-		บาที่	เพิั�มข่�นระหวัา่งป่จัำานวัน	448,485,650.-		บาที่

	ลด้ลงระหวัา่งป่จัำานวัน259,370,690.-		บาที่	ม่ยอด้คงเหล่อ	ณ์	วันัสิ�นป่จัำานวันเงิน	5,508,551,720.-		บาที่ การเกบ็ค่าหุน้และการ

จ่ัายค่นค่าหุน้เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบ่ยบของสหกรณ์์	ฯ

3.8  ทุี่นสะสมติามข้้อบีังคบัี ระเบีียบี แลืะอื�นๆ

	 	สหกรณ์์ฯได้ใ้ชุจ่้ัายเงินทุี่นสะสมเป็นไปตามระเบ่ยบแห่งทุี่นนั�นๆ	และม่การอนุมติัถ่ืกตอ้ง	รวัม

ถ่ืงม่การจัดั้สรรเป็นไปตามมติท่ี่�ประชุุมใหญ่่

3.9  รายได้ำรวม

	 	 ในป่	2564	สหกรณ์์ฯ	ม่รายรับรวัมที่ั�งสิ�น		973.33	ลา้นบาที่	ลด้ลงร้อยละ			5.12	จัากรายรับ	1,025.83	

ลา้นบาที่ในป่	2563	โด้ยม่ปัจัจัยัมาจัากการปรับลด้อตัราด้อกเบ่�ยเงินใหก้่ย้ม่สมาชิุกและสหกรณ์์ฯไม่ได้รั้บ

ด้อกเบ่�ยจัากบมจั.	การบินไที่ย

3.10  ค่าใชุ้จ่ำายรวม  

	 ในป่	2564	สหกรณ์์ฯ	ม่ค่าใชุจ่ััายรวัมที่ั�งสิ�น		536.31	ลา้นบาที่	เพัิ�มข่�นร้อยละ	7.70	จัากค่าใชุจ่้ัาย

รวัมที่ั�งสิ�น	497.95	ลา้นบาที่ในป่	2563	โด้ยม่ปัจัจัยัมาจัากการการรับร้่การด้อ้ยค่าหุน้ก่	้บมจั.การบินไที่ยตาม

มาตราฐานการบญั่ชุ่และหลกัเกณ์ฑูท์ี่างการบญั่ชุ่ท่ี่�ก ำาหนด้ไวั้

3.11  กำาไรสุที่ธิี  

	 สำาหรับป่	2564	สหกรณ์์ฯ	ม่กำาไรสุที่ธิ์เท่ี่ากบั	437.02	ลา้นบาที่	ลด้ลงร้อยละ17.21	เม่�อเท่ี่ยบกบักำาไร

สุที่ธิ์จัำานวัน	527.88	ลา้นบาที่ในป่	2563	โด้ยม่อตัรากำาไรสุที่ธิ์เท่ี่ากบั	ร้อยละ	44.92			ปัจัจัยัหลกัมาจัากขอ้	3.9		และ	ขอ้3.10

4.  เรื�องอื�นๆ

 4.1  การดำำารงสินที่รัพิย์สภิาพิคล่ือง    

	 	 	 	การด้ำารงสินที่รัพัยส์ภาพัคล่องของสหกรณ์์ฯ	พับวัา่เป็นไปตามระเบ่ยบของที่างราชุการซ่ึ่�งม่อตัรา

ไม่ตำ�ากวัา่ร้อยละหน่�งของยอด้เงินฝากที่ั�งหมด้	โด้ยสหกรณ์์ฯ	ม่อตัราสินที่รัพัยส์ภาพัคล่องท่ี่�ด้ำารง	ณ์	วันัท่ี่�	31	

ธ์นัวัาคม	2564	ร้อยละ	8.85	ยอ่มแสด้งใหเ้ห็นวัา่การด้ำารงสินที่รัพัยส์ภาพัคล่องของสหกรณ์์ฯ	ม่คุณ์ภาพัเพ่ัยง

พัอท่ี่�จัะสามารถืประกนัควัามมั�นคงแก่ผู้่ฝ้ากเงินของสหกรณ์์ฯได้้
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วันัท่ี่�		19		มกราคม	2565

โที่ร	085	1889948

 4.2  สรุปผลืการติรวจำสอบี

	 	 	 	 ในระหวัา่งป่ขา้พัเจัา้และท่ี่มงาน	ได้ใ้หข้อ้สงัเกตท่ี่�ตรวัจัพับและได้แ้จัง้ใหเ้จัา้หนา้ท่ี่�ผู้่ป้ฏิบติังาน

ของสหกรณ์์ฯท่ี่�รับผู้ดิ้ชุอบที่ราบเพั่�อด้ำาเนินการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ัในระหวัา่งการตรวัจัสอบ	อน่�งสำาหรับการ

ตรวัจัสอบในครั� งน่�ได้รั้บควัามร่วัมม่อและอำานวัยควัามสะด้วักเป็นอยา่งด่้จัากคณ์ะกรรมการ	และบุคลากรใน

สหกรณ์์ฯทุี่กระด้บั	ที่างคณ์ะผู้่ต้รวัจัสอบกิจัการจ่ังขอขอบพัระคุณ์เป็นอยา่งส่งมา	ณ์	โอกาสน่�ด้ว้ัย	 	

	 	จ่ังเร่ยนมาเพั่�อโปรด้ที่ราบ

(นางนงลกัษณ์์		ไชุยยศ)

				ผู้่ต้รวัจัสอบกิจัการ



ระเบีียบีวาระที่ี�  

6

พิิจ้ารณาคัดำเลืือก แลืะกำาห้นดำ
ค่าธรรมเนียมผ้้สอบีบีัญ่ชุี  ประจ้ำาปี  2565
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ระเบีียบีวาระที่ี�  6 พิจิำารณาคดัำเลืือกแลืะกำาหนดำค่าธีรรมเนียมผ้้สอบีบีัญ่ชีุ  ประจำำาปี  2565

 	ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์์	 ขอ้	 	 76	 	 การตรวัจัสอบบญั่ชุ่	 	 บญั่ชุ่ของสหกรณ์์นั�นตอ้งได้รั้บการ 

ตรวัจัสอบอย่างน้อยป่ละหน่� งครั� งตามมาตรฐานการสอบบญั่ชุ่รับรองที่ั�วัไปและตามระเบ่ยบท่ี่�อธิ์บด่้ 

กรมตรวัจับญั่ชุ่สหกรณ์์กำาหนด้

 	กรมตรวัจับญั่ชุ่สหกรณ์์ได้ก้ำาหนด้คุณ์สมบติัของผู้่ส้อบบญั่ชุ่ไวั	้	ด้งัน่�

1.	 ผู้่เ้สนอชุ่�อเป็นผู้่ส้อบบญั่ชุ่		ตอ้งไม่อย่ใ่นสงักดั้เด่้ยวักบัผู้่ต้รวัจัสอบกิจัการหร่อรับงานตรวัจัสอบ

กิจัการของสหกรณ์์ท่ี่�เด่้ยวักนั

2.	 ตอ้งเป็นผู้่ส้อบท่ี่�ข่�นที่ะเบ่ยนไวัก้บักรมตรวัจับญั่ชุ่สหกรณ์์

3.	 ได้รั้บการคดั้เล่อกจัากท่ี่�ประชุุมใหญ่่ของสหกรณ์์

4.	 	ท่ี่�ประชุุมใหญ่่ของสหกรณ์์อาจัคดั้เล่อกผู้่ส้อบบญั่ชุ่ไวัเ้ป็นการสำารองด้ว้ัยกรณ่์กรมตรวัจับญั่ชุ่

สหกรณ์์ตรวัจัสอบคุณ์สมบติับุคคลท่ี่�สหกรณ์์เสนอชุ่�อเพั่�อแต่งตั�งเป็นผู้่ส้อบบญั่ชุ่สหกรณ์์พับ

วัา่ผู้่ส้อบบญั่ชุ่ด้งักล่าวัถ่ืกกล่าวัหาและอย่ร่ะหวัา่งการพัิจัารณ์าการประพัฤติผู้ดิ้จัรรยาบรรณ์

สำาหรับป่น่� ม่ผู้่ส้มคัรสอบบญั่ชุ่สหกรณ์์	ประจัำาป่		2565		ซ่ึ่� งท่ี่�ประชุุมคณ์ะกรรมการด้ำาเนินการได้้

พัิจัารณ์าขอ้ม่ลท่ี่�เสนอการสอบบญั่ชุ่	ตลอด้จันค่าธ์รรมเน่ยมในการสอบบญั่ชุ่แลว้ั	เห็นสมควัรใหน้ำารายชุ่�อ

ผู้่ส้มคัรจัำานวัน		2		ราย	เพั่�อใหท่้ี่�ประชุุมใหญ่่พัิจัารณ์าคดั้เล่อกเป็นผู้่ส้อบบญั่ชุ่สหกรณ์์

รายชืุ�อผ้้เสนอสอบีบีัญ่ชีุ ประจำำาปี  2565

บุีคคลื/สถุานที่ี� ชืุ�อผ้้เสนอสอบีบีัญ่ชีุ ค่าธีรรมเนียม (บีาที่)

1.	 บริษทัี่	มนตร่สอบบญั่ชุ่และกฎหมาย นายมนตร่		ชุ่วัยชุ่ 180,000.-บีาที่

2.	 รวัมเพั่�อนการบญั่ชุ่ พั.ต.อ.หญิ่งสมหมาย		ลิ�มวัฒันาภรณ์์																																 180,000.-บีาที่

หลืกัเกณฑ์์ในการคดัำเลืือกผ้้สอบีบีัญ่ชีุสหกรณ์

1.	 ใหท่้ี่�ประชุุมเสนอชุ่�อสมาชิุก		เพั่�อแต่งตั�งเป็นคณ์ะกรรมการนบัคะแนนจัำานวัน		3		คน

2.	 ผู้่ส้อบบญั่ชุ่รายใด้ได้ค้ะแนนส่งสุด้กจ็ัะได้เ้ป็นผู้่ท่้ี่�ได้รั้บการคดั้เล่อกใหเ้ป็นผู้่ส้อบบญั่ชุ่ประจัำา

ป่		2565		และผู้่ท่้ี่�ได้ค้ะแนนรองลงมาเป็นผู้่ส้อบบญั่ชุ่สำารอง

	 	ขอ้ม่ลรายละเอ่ยด้ของผู้่เ้สนอชุ่�อเป็นผู้่ส้อบบญั่ชุ่	ประกอบในการพัิจัารณ์า		หน้าถุดัำไป

	 จ่ังขอเสนอท่ี่�ประชุุมพัิจัารณ์า		ด้งัน่�

1.	 คดั้เล่อกผู้่ส้อบบญั่ชุ่สหกรณ์์		ประจัำาป่		2565

2.	 กำาหนด้ค่าธ์รรมเน่ยมของผู้่ส้อบบญั่ชุ่สหกรณ์์	ประจัำาป่		2565

มติทิี่ี�ประชุุม
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      รายละเอยีดข้อมูลของผู้เสนอช่ือเป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 

รายละเอยีดการเสนอ 
บริการสอบบัญชี 

ล าดบัที่  1 
 บ.        บ.มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย  จ ากดั 

ล าดบัที่  2 
ส านักงานสอบบัญชี รวมเพ่ือนการบัญชี 

ราคาต่อปี 180,000.-บาท 180,000.-บาท 
ช่ือผู้สอบบัญชี นายมนตรี  ช่วยชู 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3214 
พ.ต.ท.หญิงสมหมาย   ล้ิมวฒันาภรณ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขท่ี  9392 

ช่ือผู้สอบบัญชีส ารอง นางสาวฉตัราภรณ์  ลีลคัรานนท ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  10365 

  - 

ขอบเขตการตรวจสอบ ตรวจสอบโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การสอบบญัชีและระเบียบท่ีอธิบดีกรม
ตรวจบญัชีสหกรณ์ก าหนดใหต้อ้งปฏิบติั 
1. ระบุและประเมินความเส่ียงจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญัในงบการเงิน 
2. ประเมินประสิทธิภาพในระบบการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์ 
3. ประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบญัชีของสหกรณ์ 
4. สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการ
ใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองของคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์จากหลกัฐานการบญัชีท่ีไดรั้บ 
5. ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและ
เน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  

ตรวจสอบโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การสอบบญัชีและระเบียบท่ีอธิบดีกรม
ตรวจบญัชีสหกรณ์ก าหนดใหต้อ้งปฏิบติั 
1. ระบุและประเมินความเส่ียงจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญัในงบการเงิน 
2. ประเมินประสิทธิภาพในระบบการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์ 
3. ประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบญัชีของสหกรณ์ 
4. สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการ
ใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองของคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์จากหลกัฐานการบญัชีท่ีไดรั้บ 
5. ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและ
เน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  

จ านวนผู้เข้าตรวจสอบ ตรวจสอบด้วยตนเองและทีมงานผูช่้วย
สอบบญัชี  4 - 8  คน 

ตรวจสอบด้วยตนเองและผูช่้วยจ านวน
ไม่นอ้ยกวา่ 4 คน 

ระยะเวลาเข้าตรวจสอบ ปีละ 6 คร้ัง คร้ังละไม่นอ้ยกวา่  2 - 4  วนั 
ท าการ 

อย่างน้อยปีละ 5 คร้ัง คร้ังละไม่น้อยกว่า    
4 วนัท าการ 

การรายงานผลการตรวจสอบ
บัญชี 

1.  รายงานผลการตรวจสอบบญัชีทุก 
ไตรมาส (3 เดือน/คร้ัง) ใหส้หกรณ์ทราบ 
2.  รายงานการสอบบญัชีประจ าปี ตาม
ระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ก าหนด 

1. รายงานผลการตรวจสอบบญัชี
ระหวา่งปีใหส้หกรณ์ทราบ 
2. รายงานการสอบบญัชีประจ าปี ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
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 3. ระยะเวลาการแสดงความเห็นต่องบ

การเงินและส่งมอบรายงานการสอบบญัชี
หลงัจากสหกรณ์ไดจ้ดัท างบการเงินเสร็จ
สมบูรณ์แลว้ภายใน  3  วนั 

 

บริการอ่ืนๆ 1.  ใหค้  าแนะน าในดา้นการบริหาร
การเงินการบญัชีตามท่ีเห็นสมควรโดย
ไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษแต่อยา่งใด  
กรณีมีขอ้สังเกตทางการเงินการบญัชีท่ี
ส าคญัท่ีพบในระหวา่งการตรวจสอบ
จะแจง้ใหส้หกรณ์และกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
2.  เขา้ร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม
คณะกรรมการด าเนินการทุกคร้ังตามท่ี
สหกรณ์ร้องขอ 

1.  ใหค้  าแนะน าในดา้นการบริหาร
การเงินการบญัชีตามท่ีเห็นสมควรโดย
ไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษแต่อยา่งใด 
กรณีมีขอ้สังเกตทางการเงินการบญัชีท่ี
ส าคญัท่ีพบในระหวา่งการตรวจสอบ
จะแจง้ใหส้หกรณ์และกรมตรวจบญัชี
สหกรณ์ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
2.   เขา้ร่วมประชุมใหญ่หรือประชุม
คณะกรรมการด าเนินการทุกคร้ังตามท่ี
สหกรณ์ร้องขอ 

ประสบการณ์ ประสบการณ์การตรวจสอบบญัชี
สหกรณ์ออมทรัพย ์ ไดแ้ก่ 
- สอ.มหาวิทยาลยัมหิดล จ ากดั 
- สอ.พนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์ จ ากดั 
- สอ.พนกังานเครือเบทาโกร จ ากดั 
- สอ.มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จ ากดั 
- สอ.ครูร้อยเอด็ จ ากดั 
- สอ.องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั 
- สอ.กรมการขนส่งทางบก จ ากดั 
- สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จ ากดั 
- สอ.ครูชุมพร จ ากดั 
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่ง 
ประเทศไทย จ ากดั 

                  ฯลฯ 

ประสบการณ์การตรวจสอบบญัชี
สหกรณ์ออมทรัพย ์ ไดแ้ก่ 
- สอ.มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ ากดั 
- สอ.สาธารณสุขจงัหวดับุรีรัมย ์ จ ากดั 
- สอ.กรมทางหลวง  จ ากดั 
- สอ.ขา้ราชการต ารวจนครราชสีมา  จ ากดั 
- สอ.ธนกิจไทย จ ากดั 
- สอ.ตรวจเงินแผน่ดิน  จ ากดั  
- สอ.กรมสรรพาวธุทหารบก  จ ากดั 
- สอ.พนกังาน ขสมก. จ ากดั 
- สอ.ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข 
จ ากดั 

- สอ.ต ารวจเพชรบุรี จ ากดั 
                 ฯลฯ 

 

 

 

 

 
      รายละเอยีดข้อมูลของผู้เสนอช่ือเป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565 

รายละเอยีดการเสนอ 
บริการสอบบัญชี 

ล าดบัที่  1 
 บ.        บ.มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย  จ ากดั 

ล าดบัที่  2 
ส านักงานสอบบัญชี รวมเพ่ือนการบัญชี 

ราคาต่อปี 180,000.-บาท 180,000.-บาท 
ช่ือผู้สอบบัญชี นายมนตรี  ช่วยชู 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  3214 
พ.ต.ท.หญิงสมหมาย   ล้ิมวฒันาภรณ์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขท่ี  9392 

ช่ือผู้สอบบัญชีส ารอง นางสาวฉตัราภรณ์  ลีลคัรานนท ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  10365 

  - 

ขอบเขตการตรวจสอบ ตรวจสอบโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การสอบบญัชีและระเบียบท่ีอธิบดีกรม
ตรวจบญัชีสหกรณ์ก าหนดใหต้อ้งปฏิบติั 
1. ระบุและประเมินความเส่ียงจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญัในงบการเงิน 
2. ประเมินประสิทธิภาพในระบบการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์ 
3. ประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบญัชีของสหกรณ์ 
4. สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการ
ใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองของคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์จากหลกัฐานการบญัชีท่ีไดรั้บ 
5. ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและ
เน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  

ตรวจสอบโดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การสอบบญัชีและระเบียบท่ีอธิบดีกรม
ตรวจบญัชีสหกรณ์ก าหนดใหต้อ้งปฏิบติั 
1. ระบุและประเมินความเส่ียงจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญัในงบการเงิน 
2. ประเมินประสิทธิภาพในระบบการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์ 
3. ประเมินความเหมาะสมของนโยบาย
การบญัชีของสหกรณ์ 
4. สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการ
ใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองของคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์จากหลกัฐานการบญัชีท่ีไดรั้บ 
5. ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและ
เน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง  

จ านวนผู้เข้าตรวจสอบ ตรวจสอบด้วยตนเองและทีมงานผูช่้วย
สอบบญัชี  4 - 8  คน 

ตรวจสอบด้วยตนเองและผูช่้วยจ านวน
ไม่นอ้ยกวา่ 4 คน 

ระยะเวลาเข้าตรวจสอบ ปีละ 6 คร้ัง คร้ังละไม่นอ้ยกวา่  2 - 4  วนั 
ท าการ 

อย่างน้อยปีละ 5 คร้ัง คร้ังละไม่น้อยกว่า    
4 วนัท าการ 

การรายงานผลการตรวจสอบ
บัญชี 

1.  รายงานผลการตรวจสอบบญัชีทุก 
ไตรมาส (3 เดือน/คร้ัง) ใหส้หกรณ์ทราบ 
2.  รายงานการสอบบญัชีประจ าปี ตาม
ระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ก าหนด 

1. รายงานผลการตรวจสอบบญัชี
ระหวา่งปีใหส้หกรณ์ทราบ 
2. รายงานการสอบบญัชีประจ าปี ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 



ระเบีียบีวาระที่ี�  

7

พิิจ้ารณาเลืือกตั้ั�ง แลืะกำาห้นดำค่าตั้อบีแที่น
ผ้้ตั้รวจ้สอบีกิจ้การ  ประจ้ำาปี 2565
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ระเบีียบีวาระที่ี�  6  พิจิำารณาเลืือกติั�งแลืะกำาหนดำค่าติอบีแที่นผ้้ติรวจำสอบีกจิำการ ประจำำาปี  2565

ติามข้้อบีังคบัีสหกรณ์ข้้อ  65.  ผ้้ติรวจำสอบีกจิำการ			ใหท่้ี่�ประชุุมใหญ่่เล่อกตั�งสมาชิุกหร่อ

บุคคลภายนอกซ่ึ่�งม่คุณ์วัฒิุ		ควัามร้่		ควัามสามารถื		และควัามเหมาะสมในด้า้นธุ์รกิจั		การเงิน		การบญั่ชุ่		การ

บริหารจัดั้การ		เศรษฐศาสตร์		การสหกรณ์์		กฎหมายท่ี่�เก่�ยวัขอ้งกบัสหกรณ์์		และม่คุณ์สมบติัเป็นผู้่ผู้้า่นการ

อบรมการตรวัจัสอบกิจัการจัากกรมตรวัจับญั่ชุ่สหกรณ์์หร่อหน่วัยงานอ่�นท่ี่�ได้รั้บการรับรองหลกัส่ตรจัาก

กรมตรวัจับญั่ชุ่สหกรณ์์		และไม่ม่ลกัษณ์ะตอ้งหา้มของผู้่ต้รวัจัสอบกิจัการตามระเบ่ยบนายที่ะเบ่ยนสหกรณ์์

เป็นผู้่ต้รวัจัสอบกิจัการของสหกรณ์์	จัำานวันหน่�งคนหร่อหลายคนแต่ไม่เกินหา้คน		หร่อหน่�งนิติบุคคล		หร่อ

เป็นคณ์ะผู้่ต้รวัจัสอบกิจัการไม่เกินหา้คนเป็นผู้่ต้รวัจัสอบกิจัการของสหกรณ์์เป็นการประจัำาป่เป็นป่	ๆ	ไป

กรณ่์เล่อกคณ์ะผู้่ต้รวัจัสอบกิจัการตอ้งม่หวััหนา้คณ์ะหน่�งคน	ซ่ึ่�งตอ้งเป็นผู้่ม่้วัฒิุการศ่กษา

ไม่ตำ�ากวัา่ปริญ่ญ่าตร่ด้า้นการเงิน	 	การบญั่ชุ่	 	การบริหารจัดั้การ	 	 เศรษฐศาสตร์	 	 ม่หนา้ท่ี่�ควับคุมการปฏิบติั

งานใหบ้รรลุวัตัถุืประสงคใ์นการตรวัจัสอบกิจัการ		และใหป้ระกาศชุ่�อหวััหนา้คณ์ะผู้่ต้รวัจัสอบกิจัการใหท่้ี่�

ประชุุมใหญ่่ที่ราบด้ว้ัย

                ข้้อ  65/2   การดำำารงติำาแหน่งผ้้ติรวจำสอบีกจิำการ	 	ผู้่ต้รวัจัสอบกิจัการอย่ใ่นตำาแหน่งได้ม่้

กำาหนด้เวัลาหน่�งป่		ถืา้เม่�อครบกำาหนด้เวัลาแลว้ัยงัไม่ม่การเล่อกตั�งผู้่ต้รวัจัสอบกิจัการคนใหม่กใ็หผู้้่ต้รวัจัสอบ 

กิจัการคนเดิ้มปฏิบติัหนา้ท่ี่�ไปพัลางก่อน			ผู้่ต้รวัจัสอบกิจัการซ่ึ่�งออกไปนั�นอาจัได้รั้บเล่อกตั�งซึ่ำ� าอ่กได้้

	 	 สำาหรับป่หน่� ม่ผู้่ส้มคัรเป็นผู้่ต้รวัจัสอบกิจัการสหกรณ์์ประจัำาป่	 2565	 ซ่ึ่� งท่ี่�ประชุุมคณ์ะ

กรรมการด้ำาเนินการได้พ้ัจิัารณ์าคดั้เล่อกผู้่ต้รวัจัสอบกิจัการท่ี่�ม่คุณ์สมบติัตามท่ี่�นายที่ะเบ่ยนสหกรณ์์กำาหนด้

และจัากขอ้ม่ลท่ี่�เสนอการตรวัจัสอบกิจัการตลอด้จันค่าตอบแที่นแลว้ัเห็นสมควัรนำาเสนอรายชุ่�อผู้่ส้มคัร

จัำานวัน		2		ราย		เพั่�อใหท่้ี่�ประชุุมใหญ่่พัิจัารณ์าเล่อกตั�งเป็นผู้่ต้รวัจัสอบกิจัการของสหกรณ์์

      รายชืุ�อผ้้เสนอติรวจำสอบีกจิำการ ประจำำาปี  2565

บุีคคลื/นิติบุิีคคลื ชืุ�อผ้้เสนอติรวจำสอบีกจิำการ ค่าติอบีแที่น (บีาที่)

1.	 	นางนงลกัษณ์์		ไชุยยศ นางนงลกัษณ์์		ไชุยยศ              170,000.-

2.	 	นางสาวัฉนัที่นา		ที่องกนกรัศม่ นางสาวัฉนัที่นา		ที่องกนกรัศม่              180,000.-

หลืกัเกณฑ์์ในการคดัำเลืือกผ้้ติรวจำสอบีกจิำการสหกรณ์

1.	 ใหท่้ี่�ประชุุมเสนอชุ่�อสมาชิุก		เพั่�อแต่งตั�งเป็นคณ์ะกรรมการตรวัจันบัคะแนนจัำานวัน		3		คน

2.	 ผู้่ต้รวัจัสอบกิจัการรายใด้ได้ค้ะแนนส่งสุด้กจ็ัะได้เ้ป็นผู้่ท่้ี่�ได้รั้บการเล่อกตั�งใหเ้ป็นผู้่ต้รวัจัสอบ

กิจัการประจัำาป่		2565		และผู้่ท่้ี่�ได้ค้ะแนนรองลงมาเป็นผู้่ต้รวัจัสอบกิจัการสำารอง

 	ขอ้ม่ลรายละเอ่ยด้ของผู้่เ้สนอชุ่�อเป็นผู้่ต้รวัจัสอบกิจัการ	ประกอบในการพัิจัารณ์า		หน้าถุดัำไป

	 จ่ังขอเสนอท่ี่�ประชุุมพัิจัารณ์า		ด้งัน่�

1.	 เล่อกตั�งผู้่ต้รวัจัสอบกิจัการของสหกรณ์์		ประจัำาป่		2565

2.	 กำาหนด้ค่าตอบแที่นของผู้่ต้รวัจัสอบกิจัการสหกรณ์์	ประจัำาป่		2565

มติทิี่ี�ประชุุม
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        รายละเอยีดข้อมูลของผู้เสนอช่ือเป็นผู้ตรวจสอบกจิการประจ าปี  2565 
รายละเอยีดการเสนอ 

บริการตรวจสอบกจิการ ล าดบัที่  1 ล าดบัที่  2 

ช่ือผู้ตรวจสอบกจิการ นางนงลกัษณ์  ไชยยศ นางสาวฉนัทนา  ทองกนกรัศมี 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบณัฑิต  

(สาขาการบญัชี)  
ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบณัฑิต  
(สาขาการบญัชี) 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) 

คุณสมบัตขิองผู้สมัคร -  เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
-  เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 9194 
และผูส้อบบญัชีภาษีอากร เลขทะเบียน 
TA000217 

-  ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบกิจการ
กบักรมตรวจบญัชีสหกรณ์ เลขท่ี  4109    

- ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 

การอบรม หลกัสูตร   “ผูต้รวจสอบกิจการ”  
(ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย)  

หลกัสูตร  ผูต้รวจสอบกิจการชั้นกลาง  
หวัขอ้ “เจาะลึกการตรวจสอบกิจการ” 
(เขตพื้นท่ีสหกรณ์สมาชิกกรุงเทพมหานคร 
พื้นท่ี 2) 

ขอบเขตการปฏิบัตงิานตรวจสอบ
กจิการ 

ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบ ท่ีก าหนดในขอ้บงัคบั
สหกรณ์ รวมทั้งในเร่ืองต่อไปน้ี 
1.  ตรวจสอบรายงานทางการเงินโดยตรวจสอบ
และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกบั
การเปิดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์
วา่เป็นไปโดยถูกตอ้ง 
2.  ตรวจสอบการบริหารความเส่ียงโดยตรวจสอบ
การวางกลยทุธด์า้นบริหารความเส่ียงสอดคลอ้ง
กบันโยบายการบริหารความเส่ียง 
3.  ตรวจสอบการบริหารดา้นสินเช่ือ โดย 
ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบ 
การใหสิ้นเช่ือประเภทต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
เป็นไปตามนโยบายดา้นสินเช่ือท่ีวางไว ้
4.  ตรวจสอบการบริหารดา้นการลงทุน โดย 
ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบเก่ียวกบัการก าหนดนโยบายดา้น
การลงทุน โดยตอ้งอยูภ่ายใตน้โยบายท่ี
ก าหนดและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ 

ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบ ท่ีก าหนดในขอ้บงัคบั
สหกรณ์ รวมทั้งในเร่ืองต่อไปน้ี 
1. สอบทานและประเมินประสิทธิภาพ
ระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ว่า
เหมาะสมและเพียงพอส าหรับการด าเนินงาน 
และการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ประเมินความเส่ียง แล้วพิจารณาก าหนด
ขอบเขตและวิธีการปฏิบติังานตรวจสอบให้
เหมาะสมรัดกมุ 
2.  ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานในดา้นต่างๆ เช่นการใหสิ้นเช่ือ 
การรับฝากเงินเป็นตน้ ศึกษาการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ีเป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั มติ และค าสัง่ของสหกรณ์ หรือไม่ 
เพียงใด ติดตามวา่มีการจดัการค าคู่มือในการ
ท างานแต่ละฝ่ายหรือไม่ โดยจะรายงานให้
ทราบในโอกาสอนัควร 
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และด าเนินการภายใตเ้กณฑท่ี์ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
5.  ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง โดย
ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบเก่ียวกบัการก าหนดนโยบายหรือ
แผนงานในการควบคุมการบริหารความเส่ียง
ดา้นสภาพคล่องของสหกรณ์ การด ารง
สินทรัพยส์ภาพคล่องเป็นไปตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง 
6.  ตรวจสอบเพื่อใหแ้น่ใจวา่ หนงัสือจาก
ส่วนราชการท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสหกรณ์ 
และจากผูส้อบบญัชีสหกรณ์ท่ีแจง้ขอ้สังเกต
หรือขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
สหกรณ์ไดรั้บการพิจารณาแกไ้ขแลว้ 

3. ตรวจสอบการควบคุม ดูแลทรัพยสิ์นและ
การใชท้รัพยากรทุกประเภทของสหกรณ์วา่
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า 
4.  ติดตามผลการบริหารงานของ
คณะกรรมการด าเนินการ เพื่อประกอบการ
พิจารณาเสนอปรับปรุงแผนงาน นโยบาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนประสิทธิภาพใน
การบริหารการงาน 
5.  จดัท ารายงานการตรวจสอบกิจการให้
ครอบคลุมเร่ืองท่ีตรวจสอบตาม  1- 4 
6.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
เป็นประจ าทุกเดือน และเขา้ร่วมประชุมใหญ่
เพื่อช้ีแจงเก่ียวกบัรายงานการตรวจสอบ
กิจการ ท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุมนั้น ๆ 

การเข้าปฏิบัตงิานตรวจสอบ
กจิการ 
 

1. เขา้ตรวจสอบดว้ยตนเอง/มอบหมายให้
ผูช่้วยเขา้ตรวจสอบอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 
คร้ังละไม่นอ้ยกวา่ 2 วนัท าการ  
2.  เขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการด าเนินการ
และจดัท ารายงานผลการตรวจสอบกิจการ
เสนอคณะกรรมการด าเนินการทุกคร้ังท่ีเขา้ 
ตรวจสอบกิจการ 
3.  เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของ
สหกรณ์ รวมทั้งจดัท ารายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญั 
ประจ าปี 

1. เขา้ตรวจสอบดว้ยตนเอง/มอบหมายให้
ผูช่้วยเขา้ตรวจสอบอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 
คร้ังละไม่นอ้ยกวา่ 2 วนัท าการ 
2.  เขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการด าเนินการ
และจดัท ารายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
เสนอคณะกรรมการด าเนินการทุกคร้ังท่ีเขา้
ตรวจสอบกิจการ 
3.  เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของ
สหกรณ์ รวมทั้งจดัท ารายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่
สามญัประจ าปี 

การจัดท ารายงานผลการ
ตรวจสอบ 

จดัท ารายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจ าเดือน/ประจ าปี เป็นไปตามค าแนะน า
ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

จดัท ารายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจ าเดือน/ประจ าปี เป็นไปตาม
ค าแนะน าท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

การให้บริการอ่ืน ใหค้ าแนะน าดา้นการบริหารงาน  ภาษีอากร 
และการควบคุมภายในสหกรณ์ 

ใหค้ าแนะน าดา้นการบริหารงาน  ภาษีอากร
และการควบคุมภายในสหกรณ์ 

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
กจิการ 

จ านวน   170,000.-บาท 
คิดตามระยะเวลาและแรงงานท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติังานโดยรวมค่าเบ้ียเล้ียงและค่าพาหนะ
ไวเ้รียบร้อยแลว้ 

จ านวน  180,000.-บาท 
คิดตามระยะเวลาและแรงงานท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติังานโดยรวมค่าเบ้ียเล้ียงและค่าพาหนะ
ไวเ้รียบร้อยแลว้ 

รายช่ือผู้ช่วยผู้ตรวจสอบกจิการ 1. นางสาววารุณี  วฒิุสาร 
2.   พลเรือตรีหญิงเสาวนีย ์ อุทยักลาง 

นางสาวอญัญาวี  มญัญู 

ประสบการณ์ในการตรวจสอบ
กจิการ 

สอ.กรมทางหลวง จ ากดั  ปี  2558-2564 
สอ.เอไอเอส จ ากดั  ปี  2561-2564 

- 

 

        รายละเอยีดข้อมูลของผู้เสนอช่ือเป็นผู้ตรวจสอบกจิการประจ าปี  2565 
รายละเอยีดการเสนอ 

บริการตรวจสอบกจิการ ล าดบัที่  1 ล าดบัที่  2 

ช่ือผู้ตรวจสอบกจิการ นางนงลกัษณ์  ไชยยศ นางสาวฉนัทนา  ทองกนกรัศมี 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบณัฑิต  

(สาขาการบญัชี)  
ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบณัฑิต  
(สาขาการบญัชี) 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) 

คุณสมบัตขิองผู้สมัคร -  เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
-  เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 9194 
และผูส้อบบญัชีภาษีอากร เลขทะเบียน 
TA000217 

-  ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบกิจการ
กบักรมตรวจบญัชีสหกรณ์ เลขท่ี  4109    

- ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 

การอบรม หลกัสูตร   “ผูต้รวจสอบกิจการ”  
(ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย)  

หลกัสูตร  ผูต้รวจสอบกิจการชั้นกลาง  
หวัขอ้ “เจาะลึกการตรวจสอบกิจการ” 
(เขตพื้นท่ีสหกรณ์สมาชิกกรุงเทพมหานคร 
พื้นท่ี 2) 

ขอบเขตการปฏิบัตงิานตรวจสอบ
กจิการ 

ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบ ท่ีก าหนดในขอ้บงัคบั
สหกรณ์ รวมทั้งในเร่ืองต่อไปน้ี 
1.  ตรวจสอบรายงานทางการเงินโดยตรวจสอบ
และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกบั
การเปิดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์
วา่เป็นไปโดยถูกตอ้ง 
2.  ตรวจสอบการบริหารความเส่ียงโดยตรวจสอบ
การวางกลยทุธด์า้นบริหารความเส่ียงสอดคลอ้ง
กบันโยบายการบริหารความเส่ียง 
3.  ตรวจสอบการบริหารดา้นสินเช่ือ โดย 
ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบ 
การใหสิ้นเช่ือประเภทต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
เป็นไปตามนโยบายดา้นสินเช่ือท่ีวางไว ้
4.  ตรวจสอบการบริหารดา้นการลงทุน โดย 
ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบเก่ียวกบัการก าหนดนโยบายดา้น
การลงทุน โดยตอ้งอยูภ่ายใตน้โยบายท่ี
ก าหนดและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ 

ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบ ท่ีก าหนดในขอ้บงัคบั
สหกรณ์ รวมทั้งในเร่ืองต่อไปน้ี 
1. สอบทานและประเมินประสิทธิภาพ
ระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ว่า
เหมาะสมและเพียงพอส าหรับการด าเนินงาน 
และการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ประเมินความเส่ียง แล้วพิจารณาก าหนด
ขอบเขตและวิธีการปฏิบติังานตรวจสอบให้
เหมาะสมรัดกมุ 
2.  ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานในดา้นต่างๆ เช่นการใหสิ้นเช่ือ 
การรับฝากเงินเป็นตน้ ศึกษาการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ีเป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั มติ และค าสัง่ของสหกรณ์ หรือไม่ 
เพียงใด ติดตามวา่มีการจดัการค าคู่มือในการ
ท างานแต่ละฝ่ายหรือไม่ โดยจะรายงานให้
ทราบในโอกาสอนัควร 
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และด าเนินการภายใตเ้กณฑท่ี์ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
5.  ตรวจสอบการบริหารสภาพคล่อง โดย
ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบเก่ียวกบัการก าหนดนโยบายหรือ
แผนงานในการควบคุมการบริหารความเส่ียง
ดา้นสภาพคล่องของสหกรณ์ การด ารง
สินทรัพยส์ภาพคล่องเป็นไปตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง 
6.  ตรวจสอบเพื่อใหแ้น่ใจวา่ หนงัสือจาก
ส่วนราชการท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสหกรณ์ 
และจากผูส้อบบญัชีสหกรณ์ท่ีแจง้ขอ้สังเกต
หรือขอ้บกพร่องเก่ียวกบัการด าเนินงานของ
สหกรณ์ไดรั้บการพิจารณาแกไ้ขแลว้ 

3. ตรวจสอบการควบคุม ดูแลทรัพยสิ์นและ
การใชท้รัพยากรทุกประเภทของสหกรณ์วา่
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและคุม้ค่า 
4.  ติดตามผลการบริหารงานของ
คณะกรรมการด าเนินการ เพื่อประกอบการ
พิจารณาเสนอปรับปรุงแผนงาน นโยบาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั ตลอดจนประสิทธิภาพใน
การบริหารการงาน 
5.  จดัท ารายงานการตรวจสอบกิจการให้
ครอบคลุมเร่ืองท่ีตรวจสอบตาม  1- 4 
6.  เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
เป็นประจ าทุกเดือน และเขา้ร่วมประชุมใหญ่
เพื่อช้ีแจงเก่ียวกบัรายงานการตรวจสอบ
กิจการ ท่ีน าเสนอต่อท่ีประชุมนั้น ๆ 

การเข้าปฏิบัตงิานตรวจสอบ
กจิการ 
 

1. เขา้ตรวจสอบดว้ยตนเอง/มอบหมายให้
ผูช่้วยเขา้ตรวจสอบอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 
คร้ังละไม่นอ้ยกวา่ 2 วนัท าการ  
2.  เขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการด าเนินการ
และจดัท ารายงานผลการตรวจสอบกิจการ
เสนอคณะกรรมการด าเนินการทุกคร้ังท่ีเขา้ 
ตรวจสอบกิจการ 
3.  เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของ
สหกรณ์ รวมทั้งจดัท ารายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่สามญั 
ประจ าปี 

1. เขา้ตรวจสอบดว้ยตนเอง/มอบหมายให้
ผูช่้วยเขา้ตรวจสอบอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 
คร้ังละไม่นอ้ยกวา่ 2 วนัท าการ 
2.  เขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการด าเนินการ
และจดัท ารายงานผลการตรวจสอบกิจการ 
เสนอคณะกรรมการด าเนินการทุกคร้ังท่ีเขา้
ตรวจสอบกิจการ 
3.  เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของ
สหกรณ์ รวมทั้งจดัท ารายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่
สามญัประจ าปี 

การจัดท ารายงานผลการ
ตรวจสอบ 

จดัท ารายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจ าเดือน/ประจ าปี เป็นไปตามค าแนะน า
ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

จดัท ารายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ประจ าเดือน/ประจ าปี เป็นไปตาม
ค าแนะน าท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

การให้บริการอ่ืน ใหค้ าแนะน าดา้นการบริหารงาน  ภาษีอากร 
และการควบคุมภายในสหกรณ์ 

ใหค้ าแนะน าดา้นการบริหารงาน  ภาษีอากร
และการควบคุมภายในสหกรณ์ 

ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
กจิการ 

จ านวน   170,000.-บาท 
คิดตามระยะเวลาและแรงงานท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติังานโดยรวมค่าเบ้ียเล้ียงและค่าพาหนะ
ไวเ้รียบร้อยแลว้ 

จ านวน  180,000.-บาท 
คิดตามระยะเวลาและแรงงานท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติังานโดยรวมค่าเบ้ียเล้ียงและค่าพาหนะ
ไวเ้รียบร้อยแลว้ 

รายช่ือผู้ช่วยผู้ตรวจสอบกจิการ 1. นางสาววารุณี  วฒิุสาร 
2.   พลเรือตรีหญิงเสาวนีย ์ อุทยักลาง 

นางสาวอญัญาวี  มญัญู 

ประสบการณ์ในการตรวจสอบ
กจิการ 

สอ.กรมทางหลวง จ ากดั  ปี  2558-2564 
สอ.เอไอเอส จ ากดั  ปี  2561-2564 

- 

สอ.ไทยน ้าทิพย ์ จ ากดั ปี 2563-2564 
แนวคดิในการตรวจสอบกจิการ ใหค้  าปรึกษา  แนะน า  อยา่งเท่ียงธรรม 

โปร่งใสและเป็นอิสระ มุ่งเนน้ท่ีจะร่วม
พฒันา 
สหกรณ์ฯ ใหเ้ป็นสหกรณฺท่ีมีความเขม้แขง็ 
และย ัง่ยนื 

แนวคดิ  มีเป้าหมายในการท างานท่ีชดัเจน 
มีความรับผิดชอบ สามารถส่งมอบงานได้
ตามท่ีได้รับมอบหมายและเสร็จภายใน
เวลา 
ท่ีก าหนด 
นโยบาย  ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
กิจการ  ตรวจสอบการด า เนินงานของ
สหกรณ์ทั้งดา้นการปฏิบติัเก่ียวกบัการเงิน 
การบัญชี และด้านการปฏิบัติการในการ
ด าเนินธุรกิจตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบั
ของสหกรณ์ 

 
 

 

 

        รายละเอยีดข้อมูลของผู้เสนอช่ือเป็นผู้ตรวจสอบกจิการประจ าปี  2565 
รายละเอยีดการเสนอ 

บริการตรวจสอบกจิการ ล าดบัที่  1 ล าดบัที่  2 

ช่ือผู้ตรวจสอบกจิการ นางนงลกัษณ์  ไชยยศ นางสาวฉนัทนา  ทองกนกรัศมี 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบณัฑิต  

(สาขาการบญัชี)  
ปริญญาตรี  บริหารธุรกิจบณัฑิต  
(สาขาการบญัชี) 
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (MBA) 

คุณสมบัตขิองผู้สมัคร -  เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
-  เป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 9194 
และผูส้อบบญัชีภาษีอากร เลขทะเบียน 
TA000217 

-  ไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบกิจการ
กบักรมตรวจบญัชีสหกรณ์ เลขท่ี  4109    

- ไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 

การอบรม หลกัสูตร   “ผูต้รวจสอบกิจการ”  
(ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย)  

หลกัสูตร  ผูต้รวจสอบกิจการชั้นกลาง  
หวัขอ้ “เจาะลึกการตรวจสอบกิจการ” 
(เขตพื้นท่ีสหกรณ์สมาชิกกรุงเทพมหานคร 
พื้นท่ี 2) 

ขอบเขตการปฏิบัตงิานตรวจสอบ
กจิการ 

ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบ ท่ีก าหนดในขอ้บงัคบั
สหกรณ์ รวมทั้งในเร่ืองต่อไปน้ี 
1.  ตรวจสอบรายงานทางการเงินโดยตรวจสอบ
และเสนอรายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกบั
การเปิดเผยรายการในงบการเงินของสหกรณ์
วา่เป็นไปโดยถูกตอ้ง 
2.  ตรวจสอบการบริหารความเส่ียงโดยตรวจสอบ
การวางกลยทุธด์า้นบริหารความเส่ียงสอดคลอ้ง
กบันโยบายการบริหารความเส่ียง 
3.  ตรวจสอบการบริหารดา้นสินเช่ือ โดย 
ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการตรวจสอบ 
การใหสิ้นเช่ือประเภทต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
เป็นไปตามนโยบายดา้นสินเช่ือท่ีวางไว ้
4.  ตรวจสอบการบริหารดา้นการลงทุน โดย 
ตรวจสอบและเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบเก่ียวกบัการก าหนดนโยบายดา้น
การลงทุน โดยตอ้งอยูภ่ายใตน้โยบายท่ี
ก าหนดและเป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ 

ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบ ท่ีก าหนดในขอ้บงัคบั
สหกรณ์ รวมทั้งในเร่ืองต่อไปน้ี 
1. สอบทานและประเมินประสิทธิภาพ
ระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ว่า
เหมาะสมและเพียงพอส าหรับการด าเนินงาน 
และการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ประเมินความเส่ียง แล้วพิจารณาก าหนด
ขอบเขตและวิธีการปฏิบติังานตรวจสอบให้
เหมาะสมรัดกมุ 
2.  ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานในดา้นต่างๆ เช่นการใหสิ้นเช่ือ 
การรับฝากเงินเป็นตน้ ศึกษาการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ีเป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั มติ และค าสัง่ของสหกรณ์ หรือไม่ 
เพียงใด ติดตามวา่มีการจดัการค าคู่มือในการ
ท างานแต่ละฝ่ายหรือไม่ โดยจะรายงานให้
ทราบในโอกาสอนัควร 
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พิิจ้ารณาอนุมัตั้ิ งบีแสดำงฐานะการเงิน 
แลืะงบีกำาไรขาดำทีุ่น  ประจ้ำาปี 2564
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  คณ์ะกรรมการด้ำาเนินการ	ชุุด้ท่ี่�	45	ประจัำาป่	2564	ขอเสนองบแสด้งฐานะการเงิน	และงบ

กำาไรขาด้ทุี่น	ประจัำาป่	2564	ซ่ึ่� งผู้่ส้อบบญั่ชุ่	ได้ต้รวัจัสอบและรับรองแลว้ัต่อท่ี่�ประชุุมใหญ่่	ตามรายละเอ่ยด้

ในหนา้ถืดั้ไป

มติทิี่ี�ประชุุม
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ระเบีียบีวาระที่ี�  

9

พิิจ้ารณา อนุมัตั้ิ การจ้ัดำสรรกำาไรสุที่ธิ  
ประจ้ำาปี 2564



คณะกรรมการด าเนินการไดพิ้จารณาแลว้ เห็นสมควรจดัสรรก าไรสุทธิ  ตามรายการดงัน้ี

บาท % บาท %
1  ทนุส ารอง 56,812,900.00       13.00     105,576,000.00        20.00                     
2  ค่าบ ารุงสนันิบาตสหกรณ์ฯ 30,000.00              0.01       30,000.00                 0.01                       
3  เงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแลว้ตามระยะเวลา  277,417,491.00     63.48     304,098,500.00        57.61                     
ในปี 2564 ร้อยละ 5.25 (ในปี 2563 ร้อยละ 5.90)
4  เงินเฉล่ียคืนร้อยละ 18.00  ของดอกเบ้ียเงินกู้ 47,097,838.00       10.78     55,170,683.00          10.45                     
ท่ีช าระในระหว่างปี 2564(ในปี 2563 ร้อยละ 18)
5  เงินโบนสักรรมการและเจา้หนา้ท่ี
    ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ  
    5.1  โบนสักรรมการ 2,184,500.00         0.50       2,322,800.00            0.44                       
    5.2  โบนสัเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์   7,301,777.00         1.67       7,740,780.00            1.47                       
6  ทนุสวสัดิการหรือสงเคราะห์ฯ 35,000,000.00       8.01       37,000,000.00          7.01                       
7  ทนุส่งเสริมการศึกษา 5,000,000.00         1.14       7,000,000.00            1.32                       
    ไม่เกินร้อยละ  5  ของก าไรสุทธิ
8   ทนุสาธารณประโยชน์ 1,000,000.00         0.23       1,500,000.00            0.28                       
9   กองทนุช่วยเหลือผูค้  ้าประกนั 4,000,000.00         0.92       6,000,000.00            1.14                       
10  ทนุส่งเสริมและพฒันาอาชีพ 500,000.00            0.11       500,000.00               0.09                       
11  ทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผล       677,580.08            0.15       938,059.04               0.18                       

ก าไรสุทธิ 437,022,086.08     100.00   527,876,822.04        100.00                   

หมายเหตุ     ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง  จ ากัด  ข้อ  71 วรรค  3
       ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ฯซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเสนอแนะใหท่ี้ประชุมใหญ่จดัสรรตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯขอ้ 70 
หากท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแลว้เห็นว่ารายการใดไม่สมควรจดัสรรหรือตดัจ านวนใหน้อ้ยลงก็ดี ยอดเงินจ านวนดงักล่าวใหจ้ดัสรรเป็น
ทนุส ารองทั้งส้ิน

                                จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา
มติท่ีประชุม

ปี  2563

ระเบียบวาระที่ 9     พจิารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี  2564

ตารางการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2564

รายการ

และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพยก์รมทางหลวง จ ากดั ในปี 2564  สหกรณ์ฯ มีก าไรสุทธิ  437,022,086.08   บาท 

ปี  2564

             การจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564  เป็นไปตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542  แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2563ระเบีียบีวาระที่ี� 9     พิจิำารณาอนุมตัิกิารจำดัำสรรกำาไรสุที่ธิี ประจำำาปี  2564

             การจัดั้สรรกำาไรสุที่ธิ์ประจัำาป่	2564		เป็นไปตาม	พั.ร.บ.	สหกรณ์์	พั.ศ.	2542		แกไ้ขเพิั�มเติม	พั.ศ.	2563	

และขอ้บงัคบัของสหกรณ์์ออมที่รัพัยก์รมที่างหลวัง	จัำากดั้	ในป่	2564		สหกรณ์์ฯ	ม่กำาไรสุที่ธิ์		437,022,086.08			บาที่	 

คณ์ะกรรมการด้ำาเนินการได้พ้ัิจัารณ์าแลว้ั	เห็นสมควัร	จัดั้สรรกำาไรสุที่ธิ์		ตามรายการด้งัน่�

หมายเหตุิ     ข้้อบีังคบัีสหกรณ์ออมที่รัพิย์กรมที่างหลืวง  จำำากดัำ  ข้้อ  71 วรรค  3 

	 กำาไรสุที่ธิ์ประจัำาป่ของสหกรณ์์ฯซ่ึ่� งคณ์ะกรรมการด้ำาเนินการเสนอแนะใหท่้ี่�ประชุุมใหญ่่จัดั้สรร

ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์์ฯขอ้	70		หากท่ี่�ประชุุมใหญ่่พัิจัารณ์าแลว้ัเห็นวัา่รายการใด้ไม่สมควัรจัดั้สรรหร่อ

ตดั้จัำานวันใหน้อ้ยลงกด่็้	ยอด้เงินจัำานวันด้งักล่าวัใหจ้ัดั้สรรเป็นทุี่นสำารองที่ั�งสิ�น

																จ่ังเสนอท่ี่�ประชุุมเพั่�อพัิจัารณ์า

มติทิี่ี�ประชุุม           

   

บาท % บาท %
1  ทุนส ำรอง 56,812,900.00          13.00      105,576,000.00           20.00             
2  ค่ำบ ำรุงสนันิบำตสหกรณ์ฯ 30,000.00                 0.01        30,000.00                    0.01               
3  เงินปันผลตำมหุ้นท่ีช ำระแลว้ตำมระยะเวลำ  277,417,491.00        63.48      304,098,500.00           57.61             
ในปี 2564 ร้อยละ 5.25 (ในปี 2563 ร้อยละ 5.90)
4  เงินเฉล่ียคืนร้อยละ 18.00  ของดอกเบ้ียเงินกู้ 47,159,055.00          10.79      55,170,683.00             10.45             
ท่ีช ำระในระหว่ำงปี 2564(ในปี 2563 ร้อยละ 18)
5  เงินโบนสักรรมกำรและเจำ้หนำ้ท่ี
    ไม่เกินร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธิ  
    5.1  โบนสักรรมกำร 2,184,500.00            0.50        2,322,800.00               0.44               
    5.2  โบนสัเจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์   7,301,777.00            1.67        7,740,780.00               1.47               
6  ทุนสวสัดิกำรหรือสงเครำะห์ฯ 35,000,000.00          8.01        37,000,000.00             7.01               
7  ทุนส่งเสริมกำรศึกษำ 5,000,000.00            1.14        7,000,000.00               1.32               
    ไม่เกินร้อยละ  5  ของก ำไรสุทธิ
8   ทุนสำธำรณประโยชน์ 1,000,000.00            0.23        1,500,000.00               0.28               
9   กองทุนช่วยเหลือผูค้  ้ำประกนั 4,000,000.00            0.92        6,000,000.00               1.14               
10  ทุนส่งเสริมและพฒันำอำชีพ 500,000.00               0.11        500,000.00                  0.09               
11  ทุนรักษำระดบัอตัรำเงินปันผล       616,363.08               0.14        938,059.04                  0.18               

ก ำไรสุทธิ 437,022,086.08        100.00    527,876,822.04           100.00           

หมายเหตุ     ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง  จ ากัด  ข้อ  71 วรรค  3
       ก ำไรสุทธิประจ ำปีของสหกรณ์ฯซ่ึงคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเสนอแนะให้ท่ีประชุมใหญ่จดัสรรตำมขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯขอ้ 70 
หำกท่ีประชุมใหญ่พิจำรณำแลว้เห็นว่ำรำยกำรใดไม่สมควรจดัสรรหรือตดัจ ำนวนให้นอ้ยลงก็ดี ยอดเงินจ ำนวนดงักล่ำวให้จดัสรรเป็น
ทุนส ำรองทั้งส้ิน

                                จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจำรณำ
มติท่ีประชุม

ปี  2563

ระเบียบวาระที่ 9     พิจารณาอนุมัติจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2564

ตารางการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี  2564

รายการ

สหกรณ์ออมทรัพยก์รมทำงหลวง จ ำกดั ในปี 2564  สหกรณ์ฯ มีก ำไรสุทธิ  437,022,086.08   บำท คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ไดพิ้จำรณำแลว้

ปี  2564

             กำรจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2564  เป็นไปตำม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542  แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2563  และขอ้บงัคบัของ

     เห็นสมควรจดัสรรก ำไรสุทธิ  ตำมรำยกำรดงัน้ี

110
รายงานประจำาปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



แผนภู้มิการจ้ัดำสรรกำาไรสุที่ธิประจ้ำาปี 2564

111
รายงานประจำาปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำากัด



ระเบีียบีวาระที่ี�  

10

พิิจ้ารณาอนุมัตั้ิ
แผนปฏิิบีัตั้ิงานตั้ามกลืยุที่ธ์สห้กรณ์ 
แลืะประมาณการรายรับี-รายจ้่าย 

ประจ้ำาปี  2565



 

แผนปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด 
ประจำปี พ.ศ. 2565  

วิสัยทัศน์ (VISION)  “  ”

 

 

 

 
ค่านยิม (VALUE)  “ ”

 

 

 
 
 

“ เป็นสหกรณท์ี่มั่นคง ”  หมายถึง มีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคง มีระบบการตรวจสอบที่มีคุณภาพ                                      
“ ดำรงหลักธรรมาภิบาล ”  หมายถงึ มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 9 หลัก ได้แก่ หลักประสิทธิผล
  หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม
  หลักการมอบอำนาจ หลักนิติธรรม และหลักความเสมอภาค        
“ จัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ”  หมายถึง นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกตใ์ช้ใน
 กระบวนการและระบบงาน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและประสิทธิผลของงาน      
“ ใส่ใจสมาชิกและสังคม ”  หมายถงึ การดำเนินงานจะมุ่งมั่นให้สมาชิกมคีุณภาพชีวิตที่ด ี   

และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาสิ่งแวดล้อม                                  
 

“ มุ่งมั่นพัฒนา ” หมายถึง เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู ้และพัฒนาตนเองในทุกด้านอยูเ่สมอ                                       
“ ยึดหลักธรรมาภิบาล ” หมายถึง เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต โปรง่ใส และเป็นธรรม              
“ บริการด้วยใจ ” หมายถึง เป็นผู้มีจิตใจรักในงานบริการ และให้บริการอย่างมีคุณภาพ  
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หลักการสหกรณ์ (Cooperative Principles)  คือ แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผลเป็น รูปธรรม ซึ่ง

ประกอบด้วยหลักการที่สำคัญรวม 7 ประการ ดังนี ้
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 และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
3.  สหกรณ์มีภาพลักษณ์ที่ดี และได้รับการยอมรับทางสังคม  
4.  สหกรณ์มั่นคง และมีเสถียรภาพทางการเงิน  
5.  สมาชิกมีวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
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  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ด ี      

กลยุทธ์ที่ 9.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในสังคมและชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 10.  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
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พันธกจิ 
(MISSION) 

วัตถุประสงค ์
(OBJECTIVE) 

กลยทุธ ์
(STRATEGY) 

1.  พัฒนาการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1.  เพื่อให้องคก์ร และบุคลากร มีระบบ
บริหารจัดการทีด่ี เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล โปร่งใส และเป็นธรรม 

1.  ปรับปรงุพฒันาให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
2.  ปรับปรงุกระบวนการทำงานที่สำคัญ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพบริการ 
3.  พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร (สมาชิก กรรมการ 
และเจ้าหน้าที่) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

2.  พัฒนาการบริหารการเงิน 

ให้มีความมั่นคง 

2.  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการเงิน ต่อ

สมาชิก และสังคม 

4.  ขับเคลื่อนธรุกิจก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านเงินฝาก สินเชื่อ 

และการลงทุน 

5.  ขยายฐานการรับสมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ 

3.  พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศใหท้ันสมัย และมี

ประสิทธิภาพ  

3.  เพื่อพัฒนาระบบการทำงานและการ

ให้บริการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และ

ความพึงพอใจแก่สมาชิก 

6.  นำเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันยุคสมัยมาใช้ใน

กระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และ

คุณภาพบริการ 

4.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน

การเงิน และสวัสดิการที่ให้แก่

สมาชิก 

4.  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 

ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

7.  ส่งเสริมสนบัสนุนให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงิน 

8.  ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหมูส่มาชิก ให้มี

คุณภาพชีวิตที่ด ี

5.  ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรม

ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม 

และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

5.  สร้างคุณค่าขององค์กร และ

แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม 

9.  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในสังคมและชุมชน 

10. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 
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แผนปฏิบัติงานตามกลยทุธ์ ประจำปี 2565 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงพัฒนาให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

กิจกรรม/ แผนงาน/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนนิงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1)  ทำแผนกลยทุธ์ และ 
แผนปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ 
ประจำปี 2566 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ 
ประจำปี 2566 

เพื่อให้การดำเนินงานของ
สหกรณ์ ประสบผลสำเร็จ 
ตามแผนกลยุทธ์สหกรณ ์
ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด  

1.  ทบทวนแผนปฏิบัติงานตาม 
กลยุทธ์ ประจำปี 2565 
2. ทำแผนกลยทุธ์ตั้งแต่ ปี 2566 
เป็นตน้ไป 
3.  ทำแผนปฏิบตัิงานตามกลยทุธ์ 
ประจำป ี2566 
4. สรุปผล  ส่งแผนปฏิบัติงาน 
เสนอคณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณา 
5. เมื่อพิจารณาเห็นชอบเสนอที่
ประชุมใหญ่อนมุัติ 

     90 วัน 
(ก่อนสิ้นปกีาร 
บัญชี) 

- - คณะกรรมการ 
ดำเนินการ 
-  คณะทำงาน 
จัดทำแผนฯ 

2)  จดัทำข้อกำหนด
เกี่ยวกับจริยธรรมของ
กรรมการ  ผู้จัดการ  
ผู้มีอำนาจในการจัดการ  
ที่ปรกึษาของสหกรณ์ 
และเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ ์

เพื่อให้มีระบบการบริหาร
จัดการที่ดี และตาม
กฎหมายการกำกับดูแล
สหกรณก์ำหนด 

ให้สหกรณ์เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

1. ตั้งคณะทำงาน 
2. จดัทำข้อกำหนด 
3. เสนอคณะกรรมการดำเนินการ
พิจารณา 

มี.ค – พ.ค.  คณะกรรมการ
อำนวยการ 
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กิจกรรม/ แผนงาน/ 

โครงการ 
วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3)  จดัทำนโยบายและ
กระบวนการบริหาร 
ความเสี่ยง 

เพื่อให้มีระบบการบริหาร
จัดการที่ดี และตาม
กฎหมายการกำกับดูแล
สหกรณก์ำหนด 

ให้สหกรณ์มีความมั่นคง 
และมีความเจริญก้าวหน้า
อย่างยัง่ยืน 

1.  ทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง 
2.  จดัทำความเสี่ยงครอบคลุม
ด้านสินเชื่อ การลงทุน สภาพคล่อง
และปฏิบัติการ 
3.  เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการพิจารณาพิจารณา 
4.  รายงานผลให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ 

มี.ค. – พ.ค. - คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

4)  เสริมสร้างคา่นิยมร่วม
และวัฒนธรรมองค์กร แก่ 
สมาชิก กรรมการ และ
เจ้าหน้าที ่

เพื่อให้เกิดผลสำเร็จทาง
ความคิด ตามค่านิยม 
(VALUE) 

คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่  
และสมาชิก 

1.  จดัทำแผนงาน  
2.  ดำเนินงานตามแผนงาน 
3.  ตดิตามและสรุปผล 
4.  รายงานต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการทราบ 

มี.ค. – ธ.ค. - -  คณะกรรมการ
พัฒนาบุคลากร
สหกรณ ์  
-  คณะกรรมการ 
ศึกษาและประชา 
สัมพันธ์      

5)  ศึกษา  ทบทวน
วิเคราะห์  และแก้ไข  กฎ 
ระเบียบ  ข้อบังคับ  

เพื่อปรับปรุง เพิ่ม
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม 
ความเท่าเทียม และ
สอดคล้องกับกฎหมาย
สหกรณ์ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องใหเ้ป็นปัจจุบัน 

ประกาศ กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่ไม่เป็นปัจจุบัน 
หรือ มกีารเปลีย่นแปลงของ
กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง 

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

ม.ค. – ธ.ค. - คณะกรรมการ
พิจารณาข้อบงัคับ
และระเบียบสหกรณ ์
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กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงกระบวนการทำงานที่สำคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพบริการ 

กิจกรรม/ แผนงาน/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1)  จดัทำกระบวนการ
ทำงาน  เพื่อควบคุม / 
เพิ่มประสิทธิภาพ 
ภารกิจหลกั  หรือ 
กระบวนการทำงานที่
สำคัญ ของแต่ละฝ่าย  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล สรา้งความ

เชื่อมั่นแก่สมาชกิ และ

บริหารความเสี่ยงของ

การดำเนินงาน  

ภารกิจหลกั หรอื 
กระบวนการทำงานที่สำคัญ 

ของแต่ละฝ่าย ซึ่งเกีย่วขอ้ง

กับกฎหมาย  ความเชื่อมั่น 

และความมั่นคงของสหกรณ ์

1. ศึกษา ทบทวนกระบวนการ

ทำงานที่สำคัญ ของแต่ละฝ่าย 

2. ปรับปรงุกระบวนการทำงานที่

ยังไม่รัดกุม หรือไม่มีประสิทธิภาพ 

3. รายงานต่อคณะกรรมการ

ดำเนินการ 

 

ม.ค. – ธ.ค. - คณะกรรมการ

อำนวยการ 

2)  จดัทำแผนการ
ประเมินความคุ้มค่า 
ของสหกรณ ์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล 

ลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้ 1. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความ

คุ้มค่า ในภาระกิจหลัก  

2. จดัทำแผน 

3. รายงานต่อคณะกรรมการ

ดำเนินการ 

 

 

มี.ค. – พ.ค. - คณะกรรมการ

อำนวยการ 
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์ออมทรัพ
ย์ กรมทางหลวง จำากัด



 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 

กิจกรรม/ แผนงาน/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1)  โครงการอบรม
สัมมนาสมาชิก 

เพื่อพัฒนาองคค์วามรู้ 

สิทธิหน้าที่ การมีส่วนร่วม 

อุดมการณ์ หลกัการ 

วิธีการสหกรณ์ 

1. อบรมสัมมนาใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  
2. จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วม
รุ่นละอย่างน้อย 80 คน 
3. ปีละไม่น้อยกว่า 3 รุ่น 

1. ขออนุมัติโครงการ 

2. ดำเนินการตามโครงการ 

3. สรุปผลการดำเนินการเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการ 

เม.ย. – ต.ค. 

  (รุ่นละ 1-2 วัน) 

 1,200,000 บาท คณะกรรมการ

ศึกษาและ

ประชาสัมพันธ ์

2)  โครงการอบรม
สัมมนาเจ้าหน้าที่
สหกรณ ์

เพื่ออบรมเจา้หนา้ที่สหกรณ ์

ให้มีความรู้และเข้าใจใน

กฏหมายข้อบังคับ ระเบียบ 

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ 

การทำงาน 

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคน  1. ขออนุมัติโครงการ 

2. ดำเนินการตามโครงการ 

3. สรุปผลการดำเนินการเสนอ

คณะกรรมการดำเนินการ 

 ม.ค. – ธ.ค. 

(คิดเป็นราย

ชั่วโมง 18 ชม. 

/คน / ปี) 

 300,000 บาท คณะกรรมการ

พัฒนาบุคคลากร 

สหกรณ ์

3)  แผนงานอบรม
สัมมนากรรมการ
ดำเนินงาน 

เพื่อพัฒนาองคค์วามรู้ 

บทบาทหน้าที่  

การบริหารงาน  

การบริหารความเสี่ยง  

การควบคุมภายใน 

กรรมการดำเนนิงานไม่น้อย
กว่ากึง่หนึง่ ได้รับการอบรม
อย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตร 
ต่อป ี

1. คัดเลือกหลักสูตรการอบรมที่

ตรงต่อจุดประสงค์ จาก

หน่วยงานภายนอก 

2. ดำเนินการขออนุมัติให้

กรรมการเข้ารบัการอบรมตาม

หลักสูตร 

ม.ค. – ธ.ค. 300,000 บาท คณะกรรมการ

ดำเนินการ 
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กลยุทธ์ที่ 4 ขับเคลื่อนธุรกิจก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านเงินฝาก สินเชื่อ และการลงทุน 

กิจกรรม/ แผนงาน/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ขั้นตอน ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1)  กำหนดนโยบายและ
แผนเกี่ยวกับการฝาก  
การลงทุน การกู้ยืมจาก
สหกรณอ์ื่นและ 
สถาบันการเงิน และ 
การค้ำประกัน 

เพื่อให้มีระบบการ

บริหารจัดการทีด่ี  

และตามกฎหมาย 

การกำกับดูแล 

สหกรณ์กำหนด 

ให้สหกรณ์มีความมั่นคง  

และมีความเจริญก้าวหน้า

อย่างยัง่ยืน 

1. จดัทำนโยบายและแผน 

2. เสนอคณะกรรมการดำเนินการ

พิจารณา 

3. เสนอใหท้ี่ประชุมใหญ่พิจารณา

อนุมัต ิ

     90 วัน 

(ก่อนสิ้นปทีาง 

บัญชี) 

- คณะกรรมการ 

การลงทุน  

2)  แผนงานสินเชื่อ
เครือข่ายการลงทุนกับ 
สหกรณอ์ื่น 

เพื่อขยายแหล่งการ 

ลงทุน 

สหกรณอ์อมทรัพย์ใน 

หน่วยงานราชการ 

1.เชญิชวนให้สหกรณ์ออมทรัพย์

อื่นยื่นแสดงความจำนงค์ขอกู้ยืม 

2.พิจารณาสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ ์

ประเมินจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

หรือสหกรณจ์ังหวัด และมีความ 

สามารถในการชำระหนี ้

 ม.ค. – ธ.ค. - คณะกรรมการ 

การลงทุน 

3)  ปรับปรงุดอกเบี้ย 
เงินฝากและเงินกู้ 

เพื่อให้เป็นไปตาม

กฎหมาย และเท่าทัน

กับภาวะเศรษฐกิจของ

ประเทศ และของโลก 

ผลประโยชน์ของสหกรณ ์ ติดตาม และวิเคราะห์เศรษฐกิจ 

ของสหกรณ์อื่น ของประเทศ และ

ของโลก อย่างสม่ำเสมอ 

ม.ค. – ธ.ค. - คณะกรรมการ 

การลงทุน 
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์ออมทรัพ
ย์ กรมทางหลวง จำากัด



 

กลยุทธ์ที่ 5 ขยายฐานการรับสมัครสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ 

กิจกรรม/ แผนงาน/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1) จงูใจเปิดรับสมาชิกใหม ่ เพื่อขยายฐานสมาชิก มีสมาชิกเพิ่มขึน้  1. สร้างเหตุจูงใจ 
2. สื่อสาร และออกประกาศ 
3. สัญจร  โฆษณาและ
ประชาสัมพันธ ์

ม.ค. – ธ.ค. - คณะกรรมการ
ศึกษาและ 
ประชาสัมพันธ ์

 

กลยุทธ์ที่ 6 นำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันยุคสมัยมาใช้ในกระบวนการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพบริการ 

 

กิจกรรม/ แผนงาน/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1)  โครงการพัฒนา
โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 

ปรับปรงุ พัฒนา 
โปรแกรมระบบงาน
สหกรณใ์หท้ันสมัยเป็น 
ระบบยุคใหม่สามารถ 
พัฒนาได้ต่อเนื่อง 

ระบบงานสหกรณ์ทุกฝ่ายมี
ประสิทธิภาพตอบสนองต่อ
การใช้งานและเพิ่มคุณภาพ 
การบริการ 
 

1.  ทดสอบระบบงาน ปรับปรงุ 
แก้ไข ให้พร้อมใช้งานได้ถูกต้อง
ตามมาตรฐาน และสะดวกในการ 
ทำงานของสหกรณ์ 
2. ตรวจสอบความเรียบร้อย
ถูกตอ้งให้เป็นไปตามสัญญา 

      3 ป ี
ต่อเนื่องจาก
ปี 2562 
(เริ่มสัญญา 
1 พ.ย. 62) 

ไม่เกิน 13  
ล้านบาท 

คณะกรรมการ
ศึกษาและ 
ประชาสัมพันธ ์

2)  โครงการศึกษาความ
คุ้มค่าในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
การให้บริการแก่สมาชิก 

พัฒนาการให้บริการ
แก่สมาชิกใหท้ันยุค
ทันสมัยเพิ่มความ
สะดวก และความพึง
พอใจแก่สมาชิก  

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

1. ศึกษาดงูานความเป็นไปได ้
2. จดัทำแผน 

มี.ค. – ธ.ค.  - คณะกรรมการ
ศึกษาและ 
ประชาสัมพันธ ์
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ย์ กรมทางหลวง จำากัด



 

       กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกมีความมั่นคงทางการเงิน 

กิจกรรม/ แผนงาน/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1) กำหนดนโยบาย และ
พัฒนาวิธีการใหส้วัสดิการ 
และการบริการทาง
การเงินทั้งด้านเงินออม 
และสินเชื่อ 

เพื่อสนับสนุนให้
สมาชิกมีความมั่นคง 
และมีวินัยทางการเงิน 
ส่งเสริมความกา้วหน้า
ในการประกอบอาชีพ
ของสมาชกิ 

1.  สมาชิกสามารถชำระหนี้
อย่างตอ่เนื่อง 
2.  สมาชิกเกษียณอายุม ี
ทุนเรือนหุ้น มากกว่าหรือ
เท่ากับหนี้สินทีม่ีต่อสหกรณ ์

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

มี.ค. – ธ.ค. - -  คณะกรรมการ
เงินกู้  
-  คณะกรรมการ
ศึกษาและ
ประชาสัมพันธ ์

กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่สมาชิก ให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี

กิจกรรม/ แผนงาน/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1) ส่งเสริมหรือจัด
กิจกรรมสันทนาการแก่
สมาชิก 

ให้สมาชิกมีความสุข
ทางใจ 

สมาชิกของสหกรณ์ 1. จดัทำโครงการเสนอ 
2. ดำเนินงานตามโครงการ 
3. สรุปผลรายงาน
คณะกรรมการดำเนินการ 

ม.ค. – ธ.ค. 400,000 บาท คณะกรรมการ 
ศึกษาและ
ประชาสัมพันธ ์

2) สนับสนุนวัคซีนในการ
ฉีดเพื่อป้องกันโรคแก่
สมาชิก 

ให้สมาชิกมีสุขภาพดี
ทั้งร่างกาย และจิตใจ 
 

สมาชิกของสหกรณ์ และ
บุคคลากรของกรมทางหลวง 

1. สนับสนุนเงนิซื้อวัคซีน 
2. ให้กรมทางหลวงดำเนินการ
จัดซื้อ และฉีดให้สมาชิกและ
บุคคลากรของกรมทางหลวง 

พ.ค. – ก.ค. 200,000 บาท คณะกรรมการ
ดำเนินการ 
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กลยุทธ์ที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมในสังคมและชุมชน 

กิจกรรม/ แผนงาน/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1)  สนับสนุนกิจกรรมของ
กรมทางหลวง 

เพื่อให้สังคมและชุมชน 
มีความเป็นอยู่ดขีึ้น 

กิจกรรมของหนว่ยงาน 
กรมทางหลวง  

1. มกีารร้องขอจากหน่วยงาน
กรมทางหลวง  
2. เสนอคณะกรรมการ
ดำเนินการเพื่อพิจารณา 

ม.ค. – ธ.ค. 700,000 บาท คณะกรรมการ
ดำเนินการ 

2)  โครงการบริจาคแก่ผู้ที่
เดือดร้อน 

ช่วยเหลือชุมชน วัด 
หรือ โรงเรียนที่ยัง 
ขาดแคลน 

ชุมชน วัด หรือ โรงเรียน ที่มี
ความขาดแคลนในเรือ่ง 
อุปโภคบริโภค ปีละ 1 ครั้ง 

1. จดัทำโครงการเสนอ 
2. ดำเนินงานตามโครงการ 
3. สรุปผลรายงาน
คณะกรรมการดำเนินการ 

ม.ค. – ธ.ค. 100,000 บาท คณะกรรมการ 
ดำเนินการ 

กลยุทธ์ที่  10  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม/ แผนงาน/ 
โครงการ 

วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย ขั้นตอน 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1) โครงการลดการใช้
สาธารณูปโภคในสำนักงาน 
 

ช่วยในการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

ลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำ  
 

1. ตัง้คณะทำงาน 
2. ให้เจ้าหน้าทีน่ำไปปฏิบัติ 
3. ตดิตามและประเมินผล 

ม.ค. – ธ.ค. - คณะกรรมการ
อำนวยการ 

2) โครงการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ช่วยในการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

1. ทำโครงการเสนอ 
2. ดำเนินงานตามโครงการ 
3. สรุปผลรายงาน 
คณะกรรมการดำเนินการ 

พ.ค. – ธ.ค. 100,000  บาท คณะกรรมการ 
ศึกษาและ 
ประชาสัมพันธ ์
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แผนการดำเนินกิจกรรม/ แผนงาน/ โครงการ  ตามแผนกลยุทธ ์ประจำปี 2565 

กิจกรรม/ แผนงาน/ โครงการ 
เดือน 

หมายเหตุ 
 

ม.ค.
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค.
65 

เม.ย.
65 

พ.ค.
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค.
65 

ส.ค.
65 

ก.ย.
65 

ต.ค.
65 

พ.ย.
65 

ธ.ค.
65 

กลยุทธ์ที่  1  ปรับปรุงพัฒนาให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  

1. 1  ทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ ประจำปี 2566              เสนอที่ประชุมใหญ่ 

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 

          
  

เสนอที่ประชุมใหญ่ 

4.2 แผนงานสินเชื่อเครือข่ายการลงทุนกับสหกรณ์อื่น              
4.3 ปรับปรุงดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้              
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กิจกรรม/ แผนงาน/ โครงการ 
เดือน 

หมายเหตุ ม.ค.
65 

ก.พ. 
65 

มี.ค.
65 

เม.ย.   
65 

พ.ค.
65 

มิ.ย.
65 

ก.ค.
65 

ส.ค.
65 

ก.ย.
65 

ต.ค.
65 

พ.ย.
65 

ธ.ค.
65 

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              
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     10.2 พจิารณาอนุมตั ิ ประมาณการรายรับ - รายจ่าย ประจ าปี 2565

(หน่วย :  ล้านบาท)
ประมาณการ รับจริง รับจริง ประมาณการ
ปี 2564 ปี  2564 สูงกว่า/(ต า่กว่า) ปี 2565

ประมาณการ
1 ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้               412.32 393.53 (18.79)            377.88   เงินให้กู้แก่สมาชิก  ณ  31  ธ.ค.  64

  เงินกู้สามัญ/ฉุกเฉิน       6,849.18 ลบ.
  เงินกู้พิเศษ                          227.98   ลบ.
  อัตราดอกเบีย้
  เงินกู้สามัญ/ฉุกเฉิน    4.75 % - 5.75 %
  เงินกู้พิเศษ                   3.25 %  - 5.00  %

2 ดอกเบ้ียรับเงินให้สหกรณ์อ่ืนกู้ 1.40                 1.29 (0.11) 0.61                เงินให้สหกรณ์อ่ืนกู้    ณ 31  ธ.ค.64
  จ านวน                        28.19     ลบ.
  อัตราดอกเบีย้            3.2 %

3 ดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 17.41               17.88 0.47 7.95                ณ 31 ธ.ค. 64   จ านวน     500.00  ลบ.
สอ. ต ารวจแห่งชาติ จ ากดั   ลงทุนเพ่ิมปี  64       =         200.00  ลบ. 

  ครบก าหนดปี 65 =         300.00  ลบ.
  อัตราดอกเบีย้  2.90% - 3.60 %

4 เงินปันผลหุน้ชุมนุมสหกรณ์ 11.13               11.45 0.32 11.45              ณ 31 ธ.ค. 63  จ านวน      210.00  ลบ.
  อัตราเงินผล      5.45 %

5 ดอกเบ้ียเงินฝากประจ า  ชสอ. 63.30               63.34 0.04 35.22              ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน     1,000.00  ลบ.
  ครบก าหนดปี 65 =          100.00  ลบ.
  อัตราดอกเบีย้     3.80 % - 4.00 %

6 ดอกเบ้ียพนัธบตัรรัฐบาล 9.92                 9.92 0.00 9.12                ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน      251.15  ลบ.
และรัฐวิสาหกิจ   อัตราดอกเบีย้    3.75 % - 5.125 %

7 ดอกเบ้ียหุน้กู ้บริษทั ปตท. จก. 2.10                 2.67 0.57 1.42                ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน     60.00  ลบ.
  ลงทุนเพ่ิมปี  64       =        60.00  ลบ. 
  อัตราดอกเบีย้   2.37 %

8 ดอกเบ้ียหุน้กูบ้. เจริญโภคภณัฑฯ์จก. 38.34               38.91 0.57 34.39              ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน       880.00  ลบ.
  ครบก าหนดปี 65 =       140.00  ลบ.
  อัตราดอกเบีย้  3.05 % - 6.00 %

9 ดอกเบ้ียหุน้กู ้บ. ปูนซิเมนตไ์ทย จก. 3.53                 4.63 1.10 4.34                ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน         160.00  ลบ.
  ลงทุนเพ่ิมปี  64       =         92.00  ลบ. 

                                                           ประมาณการรายรับ ประจ าปี  2565

ล าดบั รายการ ค าช้ีแจงประกอบ

					10.2		พัิจัารณ์าอนุมัติ		ประมาณ์การรายรับ	-	รายจั่าย	ประจัำาป่	2565 

																																																										ประมาณ์การรายรับ	ประจัำาป่		2565     
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(หน่วย :  ล้านบาท)
ประมาณการ รับจริง รับจริง ประมาณการ
ปี 2564 ปี  2564 สูงกว่า/(ต า่กว่า) ปี 2565

ประมาณการ
ล าดับ รายการ ค าช้ีแจงประกอบ

  อัตราดอกเบีย้  2.65 % - 2.80 %

10 ดอกเบ้ียหุน้กู ้บ. ไทยออยส์ จก. 3.66                 3.66 0.00 3.39                ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน        70.00  ลบ.
  อัตราดอกเบีย้   4.84 %

11 ดอกเบ้ียหุน้กู ้บา้นปู จก. 35.37               47.56 12.19             51.56              ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน       1,330.00 ลบ.

  ลงทุนเพ่ิมปี  64       =        505.00  ลบ.

  ครบก าหนดปี 65   =         35.00  ลบ.
  อัตราดอกเบีย้   2.90 % - 5.40 %

12 ดอกเบ้ียหุน้กู ้บ.บางจาก 10.15               11.71 1.56 18.04              ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน       535.00 ลบ.

คอร์ปอเรชัน่ จก.  ลงทุนเพ่ิมปี  64       =        310.00  ลบ. 

  ครบก าหนดปี 65   =         40.00  ลบ.
  อัตราดอกเบีย้   3.11% - 5.35 %

13 ดอกเบ้ียหุน้กู ้บ.ไออาร์พีซี จก. 1.40                 12.05 10.65 17.20              ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน         480.00 ลบ.
 ลงทุนเพ่ิมปี  64       =        480.00  ลบ. 

  อัตราดอกเบีย้  2.91 - 4.10 %

14 ดอกเบ้ียหุน้กู ้บ.น ้าตาลมิตรผล จก. 14.42               14.42 0.00 14.42              ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน       340.00 ลบ.

  อัตราดอกเบีย้  3.99 % -  4.80 %

15 ดอกเบ้ียหุน้กู ้บ.ซีพีออลส์ จก. 53.71               56.02 2.31               45.70              ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน       1,185.00 ลบ.

  ลงทุนเพ่ิม ปี 64   =               95.00 ลบ.

  ครบก าหนดปี 65 =              200.00 ลบ.

  อัตราดอกเบีย้  3.50 % -  5.35 %

16 ดอกเบ้ียหุน้กู ้บ.พีทีทีโกลฯ จก. 38.51               38.51 0.00 36.34              ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน           1,100.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้  2.99 % - 3.50 %

17 ดอกเบ้ียหุน้กู ้บ.ไทคอนฯ จก. 1.68                 1.68 0.00 1.68                ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน           50.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้  3.35 %

18 ดอกเบ้ียหุน้กู ้บ.ศรีตรังฯ จก. 0.59                 3.44 2.85               11.09              ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน          310.00  ลบ.
  ลงทุนเพ่ิม ปี 64   =              310.00 ลบ.

  อัตราดอกเบีย้  3.12 % - 4.40 % 
19 ดอกเบ้ียหุน้กู ้บ. เบอร์ล่ียคุเกอร์ จก. 21.42               21.27 (0.15) 17.15              ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน                495.00 ลบ.

  ไถ่ถอนก่อนก าหนดปี 64   =     100..00 ลบ.
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(หน่วย :  ล้านบาท)
ประมาณการ รับจริง รับจริง ประมาณการ
ปี 2564 ปี  2564 สูงกว่า/(ต า่กว่า) ปี 2565

ประมาณการ
ล าดบั รายการ ค าช้ีแจงประกอบ

  อัตราดอกเบีย้ 2.43 % - 4.40 %
20 ดอกเบ้ียหุน้กู ้บ. อินโดราม่า จก. 34.91               36.59 1.68               45.29              ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน          1,135.00 ลบ.

  ลงทุนเพ่ิมปี  64       =        310.00  ลบ.
  อัตราดอกเบีย้ 3.00 % - 4.39 %

21 ดอกเบ้ียหุน้กู ้บ.ทางด่วน 2.37                 2.37 0.00 2.37                ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน          60.00 ลบ.
และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จก.   อัตราดอกเบีย้  3.95 %

22 ดอกเบ้ียหุน้กู ้บ.ระบบขนส่ง 6.97                 8.71 1.74               16.05              ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน       510.00 ลบ.
มวลชนกรุงเทพ จก.   ลงทุนเพ่ิมปี  64       =        510.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้  2.70 % - 3.66%
23 ดอกเบ้ียหุน้กู ้บ. ไทยยเูน่ียนกรุ๊ป จก. 1.18                 1.18 0.00 1.18                ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน            30.00 ลบ.

  อัตราดอกเบีย้  3.94 %
24 ดอกเบ้ียหุน้กู ้บ. อมตะ บี. กริม 12.33               12.33 0.00 12.34              ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน        290.00 ลบ.

เพาเวอร์ เอสพีวี 1 จ ากดั   อัตราดอกเบีย้  4.01% - 4.79 %
25 ดอกเบ้ียหุน้กู ้บ. ปูนซิเมนต์ 11.52               11.52 0.00 11.52              ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน         280.00 ลบ.

นครหลวง จก.   อัตราดอกเบีย้  3.65 % - 4.26 %
26 ดอกเบ้ียหุน้กู ้บ. ช. การช่าง จ ากดั 19.96               19.81 (0.15) 15.59              ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน        465.00  ลบ.

  ลงทุนเพ่ิม ปี 64  =              100.00  ลบ.
  ไถ่ถอนก่อนก าหนด ปี 64  =      200.00  ลบ.
  อัตราดอกเบีย้  3.00 % - 3.66 %

27 ดอกเบ้ียหุน้กู ้ บ. เบทาโกร  จ ากดั 7.64                 7.64 0.00 7.64                ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน        235 .00  ลบ.
  อัตราดอกเบีย้   3.00 - 3.37 %

28 ดอกเบ้ียหุน้กู ้ บ.อมตะ 2.28                 2.28 0.00 2.28                ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน        75.00  ลบ.
คอร์ปอเรชัน่  จ ากดั   อัตราดอกเบีย้   3.04 %

29 ดอกเบ้ียหุน้กูด้อ้ยสิทธิ 10.80               10.80 0.00 10.80              ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน        300.00  ลบ.
ธ. กรุงไทย จ ากดั   อัตราดอกเบีย้   3.40 % -3.70%

30 ดอกเบ้ียหุน้กูบ้.บีกริม 3.40                 3.40 0.00 3.16                ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน          83.58  ลบ.
บีไอพีเพาเวอร์1 จ ากดั   ครบก าหนดปี 64 =               5.97  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้   3.95 %
31 ดอกเบ้ียหุน้กูบ้.บีกริม 3.40                 3.40 0.00 3.16                ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน          83.58  ลบ.

บีไอพีเพาเวอร์2 จ ากดั   ครบก าหนดปี 64 =               5.97  ลบ.
  อัตราดอกเบีย้   3.95 %
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(หน่วย :  ล้านบาท)
ประมาณการ รับจริง รับจริง ประมาณการ
ปี 2564 ปี  2564 สูงกว่า/(ต า่กว่า) ปี 2565

ประมาณการ
ล าดับ รายการ ค าช้ีแจงประกอบ

32 ดอกเบ้ียหุน้กูบ้. ไทยเบฟเวอเรจ จ ากดั 7.78                 9.54 1.76               10.92              ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน        310.00  ลบ.
  ลงทุนเพ่ิม ปี 64  =              110.00  ลบ.
  อัตราดอกเบีย้   2.71 % - 4.16 %

33 ดอกเบ้ียหุน้กูบ้. ไมเนอร์ 10.03               12.38 2.35               12.58              ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน         300.00  ลบ.
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั   ลงทุนเพ่ิม ปี 64  =              75.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้   3.00 % - 4.62 %

34 ดอกเบ้ียหุน้กูบ้. บีทีเอส โฮลด้ิง จ ากดั 11.93               16.55 4.62               21.35              ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน         250.00  ลบ.

  ลงทุนเพ่ิม ปี 64   =             250.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้   3.11 - 3.86%

35 ดอกเบ้ียหุน้กูบ้. ซีพีเอฟ 15.25               18.08 2.83               25.57              ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน       685.00  ลบ.

(ไทยแลนด)์ จ ากดั   ลงทุนเพ่ิม ปี 64   =           315.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้   2.50 % - 4.18%

36 ดอกเบ้ียหุน้กูบ้. โกลบอล 6.18                 6.18 0.00 6.18                ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน        190.00  ลบ.

เพาเวอร์ฯ จ ากดั   อัตราดอกเบีย้   3.25%

37 ดอกเบ้ียหุน้กู ้บ. กลัฟ์ 6.49                 13.09 6.60 32.13              ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน         990.00  ลบ.

ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)   ลงทุนเพ่ิม ปี 64   =           800.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้  3.01 % - 3.46 %

38 ดอกเบ้ียหุน้กูบ้. ราชกุ๊ป จ ากดั 1.73                 1.73 0.00 1.73                ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน         60.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้   2.61 % - 2.94 %

39 ดอกเบ้ียหุน้กูบ้. เอ็ชเอ็มซี 1.02                 8.45 7.43 8.45                ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน       205.00  ลบ.

โปลีเมอส์ จ ากดั   อัตราดอกเบีย้   3.88 %- 4.20%

40 หุน้กู ้บ.เอสซีจี แพคเกจจ้ิง  จ ากดั 0.00 0.18 0.18               0.24                ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน        9.00  ลบ.

  ลงทุน ปี 64   =           9.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้   2.65 %

41 หุน้กู ้บ.แอดวานซ ์อินโฟร์ 0.00 0.62 0.62               0.94                ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน       35.00  ลบ.

เซอร์วิส   จ ากดั   ลงทุน ปี 64   =          35.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้   2.69 %

42 หุน้กู ้บ. บี. กรีม เพาเวอร์ จ ากดั 0.00 3.78 3.78               7.68                ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน       240.00  ลบ.
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(หน่วย :  ล้านบาท)
ประมาณการ รับจริง รับจริง ประมาณการ
ปี 2564 ปี  2564 สูงกว่า/(ต า่กว่า) ปี 2565

ประมาณการ
ล าดับ รายการ ค าช้ีแจงประกอบ

  ลงทุน ปี 64   =          240.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้   3.20 %

43 หุน้กู ้บ.บีซีพีจี  จ ากดั (มหาชน) 0.00 6.85 6.85               23.15              ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน       740.00  ลบ.

  ลงทุน ปี 64   =          740.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้   2.51 % - 3.61 %

44 หุน้กู ้บ. ซีเค พาวเวอร์ จ ากดั(มหาชน) 0.00 1.27 1.27               6.44                ณ 31 ธ.ค. 64  จ านวน       180.00  ลบ.

  ลงทุน ปี 64   =          180.00  ลบ.

  อัตราดอกเบีย้   3.58 %

45 รายไดอ่ื้น ๆ 0.80                 0.55 (0.25) 0.55                 -รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
   -รายได้ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร
  - รายได้ค่าธรรมเนียมบัตร ATM

    -รายได้ค่าประกันภัย /รายได้อ่ืน ๆ

รวม               918.33 973.22 54.89            988.24

มตทิีป่ระชุม
                        จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา
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(หน่วย :  ล้านบาท)
ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ

ปี 2564 ปี  2564 คงเหลือ ปี 2565

1 หมวดเงนิเดือน        21.18     19.88          1.30         21.91
   1.1  เงินเดือนเจา้หนา้ท่ี
   1.2  สมทบประกนัสงัคม
   1.3  กองทุนเงินทดแทน

2 หมวดค่าตอบแทน          7.76       5.13          2.63         10.36
   2.1  คา่ผูช่้วยเหลืองานสหกรณ์
   2.2  คา่จดัท าหนงัสือรายงานประจ าปี
   2.3  คา่ใชจ่้ายประชุมใหญ่
   2.4  คา่เบ้ียประชุมคณะกรรมการ
   2.5  คา่ผูส้อบบญัชี
   2.6  คา่ผูต้รวจสอบกิจการ
   2.7  คา่เจา้หนา้ท่ีท  างานล่วงเวลา

3 หมวดค่าใช้จ่ายด าเนินงาน        10.85 4.47          6.38         10.86    3.1   คา่ฝึกอบรมสมัมนากรรมการและ
เจา้หนา้ท่ี
   3.2   คา่ซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองครุภณัฑ์
   3.3   คา่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
   3.4   คา่ประกนัชีวิตเจา้หนา้ท่ีรับ-ส่งเงิน
   3.5   คา่บ ารุงรักษาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์
   3.6   คา่ท าความสะอาดส านกังาน
   3.7   คา่ไฟฟ้า
   3.8   คา่บริการโทรศพัท์
   3.9   คา่ส่ือสาร
   3.10 คา่ธรรมเนียมในการโอนเงิน
   3.11 คา่เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร
   3.12 คา่ใชจ่้ายพบสมาชิก
   3.13 คา่เคร่ืองแบบเจา้หนา้ท่ี
   3.14 คา่รับรอง
   3.15 คา่น ้ามนัรถและคา่ซ่อมบ ารุง
   3.16 คา่ใชจ่้ายประชาสมัพนัธ์
   3.17 คา่เบ้ียประกนัภยัยานพาหนะ(รถตู)้
   3.18 คา่ธรรมเนียมรายปี ATM
   3.19 คา่ใชจ่้ายด าเนินคดี
   3.20 คา่ใชจ่้ายเบด็เตลด็

ประมาณการรายจ่าย ประจ าปี  2565
(ไม่รวมดอกเบีย้จ่าย)

ล าดบั รายการ ค าช้ีแจงประกอบ

ประมาณ์การรายจ่ัาย	ประจัำาป่	2565

(ไม่รวัมด้อกเบ่�ยจ่ัาย)
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ประมาณการ จ่ายจริง ประมาณการ ประมาณการ
ปี 2564 ปี  2564 คงเหลือ ปี 2565

4 หมวดค่าวสัดุส านักงาน          1.20 0.91          0.29           1.20
  -  คา่เคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์คา่วสัดุใช้
     งานซ่ึงมีราคาไม่เกินหน่วยละ 5,000 บาท

5 หมวดค่าครุภณัฑ์          8.20       5.04          3.16         11.20
   5.1   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 10 เคร่ือง
   5.2   เคร่ืองตรวจนบัธนบตัร 2  เคร่ือง
   5.3   เคร่ืองพร้ินเตอร์ , แฟกซ์, สแกนเนอร์
   5.5   คา่เคร่ืองปรับสมุดเงินฝากอตัโนมติั
   5.6   คา่พฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์
   5.7  คา่เคร่ืองส ารองไฟ/Hard Disk/อ่ืน ๆ

6  หมวดค่าปรับปรุงอาคาร          4.00 0.00          4.00           4.00

7  หมวดค่าใช้จ่ายทีม่อิาจคาดหมาย          0.50 0.00          0.50           0.50  - คา่ใชจ่้ายท่ีมิไดค้าดหมายล่วงหนา้
   ไม่อยู่ในหมวดใดๆ เป็นรายจ่ายท่ี
   ตั้งไวห้รือมีเหตุจ าเป็นโดยเร่งด่วน

8  งบกลาง          1.20 0.49          0.71           1.20
   -   คา่สวสัดิการเจา้หนา้ท่ี

รวม        54.89 35.92        18.97         61.23

                             จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา
มติท่ีประชุม

                             จนกวา่จะไดรั้บอนุมติังบประมาณใหม่ ปีถดัไป

ล าดบั รายการ ค าช้ีแจงประกอบ

หมายเหตุ     1.   ทุกหมวดรายจ่ายถวัจ่ายได ้ ยกเวน้หมวดครุภณัฑใ์ห้ถวัจ่ายไดใ้นหมวดครุภณัฑ์
                       2.   กรณีข้ึนปีงบประมาณใหม่  ขออนุมติัใชจ่้ายงบด าเนินการปีงบประมาณท่ีผา่นมา เพ่ือให้งานประจ าด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง
หมายเหตุ					1.			ทุี่กหมวัด้รายจ่ัายถืวััจ่ัายได้	้	ยกเวัน้หมวัด้ครุภณั์ฑูใ์หถ้ืวััจ่ัายได้ใ้นหมวัด้ครุภณั์ฑู	์ 	 	

	 				2.			กรณ่์ข่�นป่งบประมาณ์ใหม่		ขออนุมติัใชุจ่้ัายงบด้ำาเนินการป่งบประมาณ์ท่ี่�ผู้า่นมา	เพั่�อใหง้านประจัำา

																											ด้ำาเนินการอยา่งต่อเน่�อง	จันกวัา่จัะได้รั้บอนุมติังบประมาณ์ใหม่	ป่ถืดั้ไป	 	 	 	

 

     

																													จ่ังเสนอท่ี่�ประชุุมเพั่�อพัิจัารณ์า

     

มติท่ี่�ประชุุม              
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ระเบีียบีวาระที่ี�  

11

พิิจ้ารณาอนุมัตั้ิการนำาเงินไปฝากห้ร่อ
ลืงทีุ่นในห้ลืักที่รัพิย์ที่ี�คณะกรรมการ

พิัฒนาการ สห้กรณ์แห้่งชุาตั้ิให้้ความเห้็นชุอบี 



ระเบีียบีวาระที่ี� 11 พิจิำารณาการนำาเงนิไปฝากหรือลืงทุี่นในหลืกัที่รัพิย์ที่ี�คณะกรรมการพิฒันาการ

สหกรณ์แห่งชุาติใิห้ความเห็นชุอบี 

	 ตาม	พั.ร.บ.สหกรณ์์	พั.ศ.2542	มาตรา	62(7)	บญั่ญ่ติัวัา่	“ใหส้หกรณ์์ฝากหร่อลงทุี่นอยา่งอ่�นได้ต้าม

คณ์ะกรรมการพัฒันาการสหกรณ์์แห่งชุาติกำาหนด้”

	 ตามประกาศคณ์ะกรรมการพัฒันาการสหกรณ์์แห่งชุาติ		ลงวันัท่ี่�	17	พัฤศจิักายน	2563

ขอ้	2		ในประกาศน่� 		

“ธ์นาคาร”	หมายควัามวัา่	ธ์นาคารพัาณิ์ชุย	์และธ์นาคารท่ี่�ม่กฎหมายเฉพัาะจัดั้ตั�งข่�น		ซ่ึ่� งประกอบ

กิจัการภายในราชุอาณ์าจักัรไที่ย

“ตราสารแสด้งสิที่ธิ์ในหน่� ”		หมายควัามวัา่		ตั�วัแลกเงิน		ตั�วัสญั่ญ่าใชุเ้งิน		หุน้ก่้

“หุน้ก่”้		หมายควัามวัา่		หุน้ก่ท่้ี่�ม่หลกัประกนัหร่อหุน้ก่ไ้ม่ด้อ้ยสิที่ธิ์		ที่ั�งน่� 	ไม่รวัมถ่ืงหุน้ก่ท่้ี่�ม่

อนุพันัธ์์แฝง	และหุน้ก่ไ้ม่กำาหนด้อายไุถ่ืถือน

ขอ้	3		เงินของสหกรณ์์อาจัฝากหร่อลงทุี่นได้	้	ด้งัต่อไปน่�

(1)	 บตัรเงินฝากท่ี่�ธ์นาคารเป็นผู้่อ้อก

(2)	 ตั�วัแลกเงินท่ี่�ธ์นาคารเป็นผู้่รั้บรอง	สลกัหลงัหร่อรับอาวัลัหร่อตั�วัสญั่ญ่าใชุเ้งินท่ี่�ธ์นาคารเป็น 

ผู้่ส้ลกัหลงัหร่อรับอาวัลั	โด้ยไม่ม่ขอ้จัำากดั้ควัามรับผู้ดิ้

(3)	 ตราสารแสด้งสิที่ธิ์ในหน่� ท่ี่�ธ์นาคารซ่ึ่�งมิใชุ่รัฐวัสิาหกิจัเป็นผู้่อ้อก

(4)	 บตัรเงินฝาก	หร่อใบรับฝากเงินท่ี่�ออกโด้ยบริษทัี่เงินทุี่น	หร่อบริษทัี่เครดิ้ตฟองซิึ่เอร์		ซ่ึ่� ง

สถืาบนัคุม้ครองเงินฝากประกนัการชุำาระค่นตน้เงินและด้อกเบ่�ย

(5)	 ตราสารแสด้งสิที่ธิ์ในหน่� นิติบุคคลเฉพัาะกิจัเป็นผู้่อ้อกภายใตโ้ครงการแปลงสินที่รัพัยเ์ป็น

หลกัที่รัพัย	์ท่ี่�ได้รั้บอนุญ่าตตามพัระราชุกำาหนด้นิติบุคคลเฉพัาะกิจั	เพั่�อการแปลงสินที่รัพัย์

เป็นหลกัที่รัพัย	์พั.ศ.2540	และตราสารแสด้งสิที่ธิ์ในหน่�นั�นได้รั้บการจัดั้อนัด้บัควัามน่าเชุ่�อ

ถ่ือตั�งแต่ระด้บั	A-	ข่�นไป	จัากบริษทัี่จัดั้อนัด้บัควัามน่าเชุ่�อถ่ือท่ี่�ได้รั้บควัามเห็นชุอบจัาก 

คณ์ะกรรมการกำากบัหลกัที่รัพัยแ์ละตลาด้หลกัที่รัพัย์

(6)	 หุน้ก่	้ท่ี่�ได้รั้บการจัดั้อนัด้บัควัามน่าเชุ่�อถ่ือตั�งแต่ระด้บั	A-	ข่�นไป	จัากบริษทัี่จัดั้อนัด้บัควัาม 

น่าเชุ่�อถ่ือท่ี่�ได้รั้บควัามเห็นชุอบจัากคณ์ะกรรมการกำากบัหลกัที่รัพัย	์และตลาด้หลกัที่รัพัย์

(7)	 หน่วัยลงทุี่นของกองทุี่นรวัมท่ี่�รัฐวัสิาหกิจัจัดั้ตั�งข่�นโด้ยควัามเห็นชุอบจัากคณ์ะรัฐมนตร่และ

อย่ใ่นการกำากบัด่้แลของคณ์ะกรรมการกำากบัหลกัที่รัพัยแ์ละตลาด้หลกัที่รัพัย์

(8)	 หน่วัยลงทุี่นของกองทุี่นรวัมท่ี่�ม่วัตัถุืประสงคใ์นการลงทุี่นตามมาตร	62	แห่งพัระราชุบญั่ญ่ติั

สหกรณ์์	พั.ศ.2542

ขอ้	4		การนำาเงินไปฝากหร่อลงทุี่นในหลกัที่รัพัยต์ามขอ้	3	(7)	รวัมกนัตอ้งไม่เกินทุี่นสำารองของ

สหกรณ์์และตอ้งผู้า่นการอนุมติัจัากท่ี่�ประชุุมใหญ่่ของสหกรณ์์ก่อนจ่ังจัะด้ำาเนินการได้(้ณ์	31	ธ์.ค.64		

สหกรณ์์ม่ทุี่นสำารอง	1,173.30		ลา้นบาที่)
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ขอ้	5		การฝากหร่อลงทุี่นของสหกรณ์์ท่ี่�ได้ด้้ำาเนินการตามประกาศคณ์ะกรรมการพัฒันาการสหกรณ์์

แห่งชุาติ	เร่�อง	ขอ้กำาหนด้การฝากหร่อลงทุี่นอยา่งอ่�นของสหกรณ์์	พั.ศ.2558	อย่ก่่อนวันัท่ี่�ประกาศฉบบัน่� ใชุ้

บงัคบั	ใหถ่้ือวัา่เป็นการฝากหร่อลงทุี่นตามประกาศฉบบัน่� ต่อไป

ด้งันั�น	 เพั่�อใหก้ารบริหารการลงทุี่นของสหกรณ์์ฯเป็นไปตามหลกัเกณ์ฑูแ์ละเง่�อนไขตามประกาศ

คณ์ะกรรมการพัฒันาการสหกรณ์์แห่งชุาติด้งักล่าวัขา้งตน้	และเกิด้ผู้ลตอบแที่นการลงทุี่นท่ี่�ด่้	คณ์ะกรรมการ

ด้ำาเนินการ	 จ่ังขอเสนอท่ี่�ประชุุมใหญ่่อนุมติัใหค้ณ์ะกรรมการด้ำาเนินการของสหกรณ์์ฯ	 สามารถืนำาเงินไป

ฝากหร่อลงทุี่นในหลกัที่รัพัยต์ามขอ้	 4	 ได้	้ โด้ยได้รั้บควัามเห็นชุอบจัากคณ์ะกรรมการพัฒันาการสหกรณ์์

แห่งชุาติก่อน

จ่ังเสนอท่ี่�ประชุุมเพั่�อพัิจัารณ์า

มติทิี่ี�ประชุุม  
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พิิจ้ารณากำาห้นดำวงเงินที่ี�สห้กรณ์ฯ 
 อาจ้ก้้ยืม ประจ้ำาปี 2565
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ระเบีียบีวาระที่ี� 12  พิจิำารณาอนุมตัิกิำาหนดำวงเงนิซึึ่�งสหกรณ์ฯอาจำก้้ยืม  ประจำำาปี    2565

	 ตามนยัขอ้	 28	แห่งขอ้บงัคบัของสหกรณ์์ฯ	กำาหนด้วั่า	 “ท่ี่�ประชุุมใหญ่่กำาหนด้วังเงินก่ย้ม่สำาหรับ 

ป่หน่�ง	ๆ 	ไวัต้ามควัามจัำาเป็นและสมควัรแก่การด้ำาเนินงาน			วังเงินซ่ึ่�งกำาหนด้ด้งัวัา่น่�ตอ้งได้รั้บควัามเห็นชุอบ

จัากนายที่ะเบ่ยนสหกรณ์์						ถืา้ท่ี่�ประชุุมใหญ่่ยงัมิได้ก้ำาหนด้หร่อนายที่ะเบ่ยนสหกรณ์์ยงัมิได้เ้ห็นชุอบวังเงิน

ก่ย้ม่สำาหรับป่ใด้			กใ็หใ้ชุว้ังเงินก่ย้ม่สำาหรับป่ก่อนไปพัลาง”

	 สำาหรับในป่งบประมาณ์	 	 2565	 คณ์ะกรรมการด้ำาเนินการได้พ้ัิจัารณ์าแลว้ัเห็นสมควัรเสนอต่อ 

ท่ี่�ประชุุมใหญ่่ขอกำาหนด้วังเงินซ่ึ่�งสหกรณ์์อาจัก่ย้ม่หร่อคำ�าประกนัประจัำาป่ในวังเงินไม่เกิน	9,900	ลา้นบาที่

	 ที่ั�งน่� เพั่�อเสริมสร้างสภาพัคล่องในการบริหารธุ์รกิจัได้ต้ามแผู้นงาน	 	และสามารถืรองรับการขยาย

ขอบเขตของการใหค้วัามชุ่วัยเหล่อสมาชิุกใหก้วัา้งขวัางมากยิ�งข่�น

	 จ่ังขอเสนอท่ี่�ประชุุมเพั่�อพัิจัารณ์า

มติทิี่ี�ประชุุม    
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พิิจ้ารณาอนุมัตั้ินโยบีายการลืงทีุ่น 
ประจ้ำาปี 2565
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ระเบีียบีวาระที่ี� 13  พิจิำารณาอนุมตัินิโยบีายการลืงทุี่น ประจำำาปี 2565

เพั่�อการบริหารงานอยา่งม่ประสิที่ธิ์ภาพั	และเป็นไปตามกฎกระที่รวัง	 เร่�องการด้ำาเนินงานและ 

การกำากบัด่้แลสหกรณ์์ออมที่รัพัยแ์ละสหกรณ์์เครดิ้ตยเ่น่�ยน	พั.ศ.	2564		คณ์ะกรรมการด้ำาเนินการเห็นชุอบ

กำาหนด้นโยบายการลงทุี่นประจัำาป่	2565	เสนอท่ี่�ประชุุมใหญ่่เพั่�อพัิจัารณ์าอนุมติั	ด้งัน่�

กรอบีนโยบีายการลืงทุี่น

1.	ผู้ลตอบแที่นของการลงทุี่นมากกวัา่ตน้ทุี่นถืวััเฉล่�ยเงินรับฝากจัากสมาชิุก

2.	ม่สภาพัคล่องรองรับการถือนเงินเพั่ยงพัอ

3.	ลงทุี่นในสดั้ส่วันไม่เกิน	80%ของสินที่รัพัยร์วัม

นโยบีายการลืงทุี่น

	 ลงทุี่นตาม	พั.ร.บ.สหกรณ์์	และประกาศของคณ์ะกรรมการพัฒันาการสหกรณ์์ใหค้วัามเห็นชุอบ

	 1.	พันัธ์บตัร

	 •	 พันัธ์บตัรท่ี่�ม่อายไุม่เกิน	10	ป่	กองทุี่นเปิด้ท่ี่�เป็นไปตามกฎหมายท่ี่�เก่�ยวัขอ้ง	ไม่เกิน	10%	
ของสินที่รัพัยร์วัม

	 •	 พันัธ์บตัรท่ี่�ม่อายเุกิน	10	ป่	ไม่เกิน	10%	ของสินที่รัพัยร์วัม

	 2.	ตราสารหน่�

	 •	 ลงทุี่นในตราสารหน่�ภาคเอกชุน	ไม่เกิน	80%ของสินที่รัพัยร์วัม

	 3.	เงินฝากชุุมนุมสหกรณ์์และสหกรณ์์อ่�น

	 •	 เงินฝากชุุมนุมสหกรณ์์และสหกรณ์์อ่�นไม่เกิน	20%ของสินที่รัพัยร์วัม	
	 •	 ระยะเวัลาฝากไม่เกิน	60	เด่้อน

	 4.	เงินใหส้หกรณ์์อ่�นก่้

•	 เงินใหส้หกรณ์์อ่�นก่ไ้ม่เกิน	20%ของสินที่รัพัยร์วัม

•	 เงินใหส้หกรณ์์อ่�นก่แ้ห่งละไม่เกินร้อยละ	10	ของทุี่นเร่อนหุน้บวักทุี่นสำารองของสหกรณ์์ฯ

•	 ใหเ้งินก่เ้ฉพัาะสหกรณ์์ของหน่วัยงานราชุการ

	 5.	ลงทุี่นในหุน้รัฐวัสิาหกิจัและกองทุี่นโครงการพั่�นฐานท่ี่�กฎหมายกำาหนด้ใหล้งทุี่นได้	้	ลงทุี่นไม่

เกิน	10%	ของสินที่รัพัยร์วัม

	 จ่ังเสนอท่ี่�ประชุุมเพั่�อพัิจัารณ์า

มติทิี่ี�ประชุุม
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พิิจ้ารณาอนุมัตั้ิโอนเงินปันผลื เงินเฉลืี�ยคืน 
แลืะเงินรอตั้รวจ้สอบีเข้าบีัญ่ชุี 

ทีุ่นสำารองสห้กรณ์



ระเบีียบีวาระที่ี�  14 พิจิำารณาอนุมตัิโิอนเงนิปันผลื  เงนิเฉลืี�ยคืน แลืะเงนิรอติรวจำสอบีเข้้าบีัญ่ชีุ                      

ทุี่นสำารองสหกรณ์

ตามหนงัส่อกระที่รวังเกษตรและสหกรณ์์	ท่ี่�	กษ	0406/วั.25758	ลงวันัท่ี่�	25	สิงหาคม	2540		

เร่�อง	คำาแนะนำาวัธ่ิ์ปฏิบติักรณ่์เงินปันผู้ลและเงินเฉล่�ยค่นคา้งจ่ัายเป็นเวัลานาน	ในขอ้	3	ควัามวัา่

“เงินปันผู้ลและเงินฉล่�ยค่นคา้งจ่ัายเป็นเวัลานาน	 	 ส่วันท่ี่�ม่รายละเอ่ยด้วัา่เป็นของสมาชิุก 

ผู้่ใ้ด้	แต่สมาชิุกไม่มาติด้ต่อขอรับที่ำาใหส้หกรณ์์ตอ้งตั�งบญั่ชุ่คา้งจ่ัายไวัเ้ป็นเวัลา		5		ป่	หากสหกรณ์์ไม่ประสงค์

จัะตั�งบญั่ชุ่คา้งจ่ัายไวั	้ 	 ใหส้หกรณ์์แจัง้แก่สมาชิุกที่ราบในวันัประชุุมใหญ่่สามญั่ประจัำาป่พัร้อมปิด้ประกาศ

ใหเ้ป็นท่ี่�ที่ราบที่ั�วักนั	ณ์	ท่ี่�ที่ำาการสหกรณ์์	โด้ยระบุใหชุ้ดั้เจันในประกาศด้ว้ัยวัา่หากพัน้ระยะเวัลาท่ี่�สหกรณ์์

กำาหนด้ให้สมาชิุกมารับเงินปันผู้ลและเฉล่�ยค่นแลว้ัสหกรณ์์จัะโอนเงินด้งักล่าวัเขา้เป็นเงินสำารองต่อไป	 

การโอนปิด้บญั่ชุ่เงินปันผู้ลและเงินเฉล่�ยค่นจัำานวันด้งักล่าวัไปบญั่ชุ่เงินสำารองตอ้งเปิด้เผู้ยขอ้ม่ลไวัใ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินด้ว้ัย”

และหนงัส่อกรมตรวัจับญั่ชุ่สหกรณ์์	 ท่ี่�กษ	 0404/5705	 ลงวันัท่ี่�	 4	 สิงหาคม	 2543	 เร่�อง	 

คำาแนะนำาวัิธ่์ปฏิบติักรณ่์เงินรอจ่ัายค่นคา้งจ่ัายเป็นระยะเวัลานาน	 โด้ยพิัจัารณ์าสิที่ธิ์เร่ยกร้องของสมาชิุก 

อายคุวัามตามกฎหมายแพัง่และพัาณิ์ชุย	์มาตรา	193/30,	193/33	และ	193/34)

		 	 สหกรณ์์ฯ	ได้ต้รวัจัสอบยอด้เงินปันผู้ล		เงินเฉล่�ยค่น	และเงินรอตรวัจัสอบ	ณ์	วันัท่ี่�		

31	ธ์นัวัาคม		2564		ด้งัน่� 	

	 1.	 เงินปันผู้ล		เงินเฉล่�ยค่น		คา้งจ่ัายเป็นระยะเวัลาเกินกวัา่		5		ป่	(พั.ศ.	2547	–	2558)	

	 	 จั ำานวัน		95		รายการ		เป็นเงิน		61,087.00	บาที่		

	 2.	 เงินรอตรวัจัสอบ		คา้งเป็นระยะเวัลา		10		ป่	(พั.ศ.	2554)		จัำานวัน		11		รายการ		

	 	 เป็นเงิน		49,501.00	บาที่	

คณ์ะกรรมการด้ำาเนินการได้ร่้วัมกนัพิัจัารณ์าแลว้ั		เพ่ั�อปฏิบติัตามคำาแนะนำาด้งักล่าวั		จ่ังนำา

เสนอท่ี่�ประชุุมใหญ่่สามญั่ประจัำาป่		2564		เพั่�อขออนุมติัโอนเงินปันผู้ล		เงินเฉล่�ยค่น		ละเงินรอตรวัจัสอบเขา้

เป็นทุี่นสำารอง	โด้ยจัะประกาศใหส้มาชิุกที่ราบโด้ยที่ั�วักนั		หากภายใน		60		วันั	สมาชิุกไม่มาติด้ต่อขอรับเงิน

จัะโอนเงินเขา้เป็นทุี่นสำารองต่อไป		

มติทิี่ี�ประชุุม
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รายละเอยีดเงินปันผลและเฉลีย่นคืนค้างจ่ายเกนิ 5 ปี 

ล าดับ ช่ือ -  นามสกลุ เลขสมาชิก สังกดั  เงินปันผล   เงินเฉลีย่คืน   รวม  ประจ าปี 

1 นายจิรพฒัน์ ศรีลาภะมาศ 14891 แขวงทางหลวงประจวบครีีขันธ์  14,216.00          848.00    15,064.00  2556 

2 นายเอกชัย ซ้ิมสุขเจริญ 11272 แขวงทางหลวงราชบุรี   10,759.00       4,852.00      5,611.00  2554 

3 นางเครือวลัย์ คงมั่น 13749 ส านักบริหารบ ารุงทาง  12,200.00        2,200.00  2553 

4 นางสมสมัย แสงสุวรรณ์ 16108 ส านักแผนงาน       612.00            612.00  2554 

5 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       162.00            162.00  2549 

6 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       170.00            170.00  2550 

7 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       170.00            170.00  2551 

8 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       180.00            180.00  2552 

9 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       183.00            183.00  2553 

10 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       184.00            184.00  2554 

11 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       185.00            185.00  2555 

12 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       188.00            188.00  2549 

13 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       188.00            188.00  2556 

14 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       188.00            188.00  2557 

15 นายสุเทพ  ชมยงค์ 22336 แขวงทางหลวงกรุงเทพ         68.00              68.00  2551 

16 นายสุเทพ  ชมยงค์ 22336 แขวงทางหลวงกรุงเทพ        72.00              72.00  2552 

17 นายสุเทพ  ชมยงค์ 22336 แขวงทางหลวงกรุงเทพ        73.00              73.00  2553 

18 นายสุเทพ  ชมยงค์ 22336 แขวงทางหลวงกรุงเทพ        73.00              73.00  2554 

19 นายสุเทพ  ชมยงค์ 22336 แขวงทางหลวงกรุงเทพ        74.00              74.00  2555 

20 นายสุเทพ  ชมยงค์ 22336 แขวงทางหลวงกรุงเทพ         75.00              75.00  2558 

21 นายสุเทพ  ชมยงค์ 22336 แขวงทางหลวงกรุงเทพ         75.00              75.00  2556 

22 นายสุเทพ  ชมยงค์ 22336 แขวงทางหลวงกรุงเทพ         75.00              75.00  2557 

23 นายจรัล  อภิชนาธง 24628 แขวงทางหลวงล าพูน    6,622.00          440.00       7,062.00  2556 

24 นางสาวอรพรรณ  พนัธ์ดี 26811 แขวงทางหลวงสระบุรี       102.00            102.00  2551 

25 นางสาวอรพรรณ  พนัธ์ดี 26811 แขวงทางหลวงสระบุรี       108.00            108.00  2552 

26 นางสาวอรพรรณ  พนัธ์ดี 26811 แขวงทางหลวงสระบุรี       110.00            110.00  2553 

27 นางสาวอรพรรณ   พนัธ์ดี 26811 แขวงทางหลวงสระบุรี       110.00            110.00  2554 
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28 นางสาวอรพรรณ   พนัธ์ดี 26811 แขวงทางหลวงสระบุรี       111.00            111.00  2555 

29 นางสาวอรพรรณ   พนัธ์ดี 26811 แขวงทางหลวงสระบุรี       113.00            113.00  2558 

30 นางสาวอรพรรณ   พนัธ์ดี 26811 แขวงทางหลวงสระบุรี       113.00            113.00  2556 

31 นายองอาจ วราอศัวนต ิ 27206 
ส านักงานทางหลวงที่ 8 
(มหาสารคาม)        34.00              34.00  2551 

32 นายองอาจ วราอศัวนต ิ 27206 
ส านักงานทางหลวงที่ 8 
(มหาสารคาม)        36.00              36.00  2552 

33 นายองอาจ วราอศัวนต ิ 27206 
ส านักงานทางหลวงที่ 8 
(มหาสารคาม)        37.00              37.00  2553 

34 นายองอาจ วราอศัวนต ิ 27206 
ส านักงานทางหลวงที่ 8 
(มหาสารคาม)        37.00              37.00  2554 

35 นายองอาจ วราอศัวนต ิ 27206 
ส านักงานทางหลวงที่ 8 
(มหาสารคาม)        37.00              37.00  2555 

36 นายองอาจ วราอศัวนต ิ 27206 
ส านักงานทางหลวงที่ 8 
(มหาสารคาม)        38.00              38.00  2558 

37 นายองอาจ วราอศัวนต ิ 27206 
ส านักงานทางหลวงที่ 8 
(มหาสารคาม)        38.00              38.00  2556 

38 นายอภิชัย กจิกอบชัย 29993 ส านักบริหารบ ารุงทาง       275.00            275.00  2547 

39 นายอภิชัย กจิกอบชัย 29993 ส านักบริหารบ ารุงทาง       280.00            280.00  2548 

40 นายอภิชัย กจิกอบชัย 29993 ส านักบริหารบ ารุงทาง       291.00            291.00  2549 

41 นายอภิชัย กจิกอบชัย 29993 ส านักบริหารบ ารุงทาง       305.00            305.00  2550 

42 นายอภิชัย กจิกอบชัย 29993 ส านักบริหารบ ารุงทาง       305.00            305.00  2551 

43 นายอภิชัย กจิกอบชัย 29993 ส านักบริหารบ ารุงทาง      324.00            324.00  2552 

44 นายอภิชัย กจิกอบชัย 29993 ส านักบริหารบ ารุงทาง       329.00            329.00  2553 

45 นายอภิชัย กจิกอบชัย 29993 ส านักบริหารบ ารุงทาง       330.00            330.00  2554 

46 นายอภิชัย กจิกอบชัย 29993 ส านักบริหารบ ารุงทาง      334.00            334.00  2555 

47 นายอภิชัย กจิกอบชัย 29993 ส านักบริหารบ ารุงทาง       338.00            338.00  2558 

48 นายอภิชัย กจิกอบชัย 29993 ส านักบริหารบ ารุงทาง       338.00            338.00  2556 

49 นางสาวญาณิศา เหลีย่มทอง 30420 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ         16.00              16.00  2549 

50 นางสาวญาณิศา เหลีย่มทอง 30420 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ         17.00              17.00  2550 

51 นางสาวญาณิศา เหลีย่มทอง 30420 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ         17.00              17.00  2551 

52 นางสาวญาณิศา เหลีย่มทอง 30420 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ         18.00              18.00  2552 

53 นางสาวญาณิศา เหลีย่มทอง 30420 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ         18.00              18.00  2553 

54 นางสาวญาณิศา เหลีย่มทอง 30420 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ         18.00              18.00  2554 

55 นางสาวญาณิศา เหลีย่มทอง 30420 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ         19.00              19.00  2555 

 
รายละเอยีดเงินปันผลและเฉลีย่นคืนค้างจ่ายเกนิ 5 ปี 

ล าดับ ช่ือ -  นามสกลุ เลขสมาชิก สังกดั  เงินปันผล   เงินเฉลีย่คืน   รวม  ประจ าปี 

1 นายจิรพฒัน์ ศรีลาภะมาศ 14891 แขวงทางหลวงประจวบครีีขันธ์  14,216.00          848.00    15,064.00  2556 

2 นายเอกชัย ซ้ิมสุขเจริญ 11272 แขวงทางหลวงราชบุรี   10,759.00       4,852.00      5,611.00  2554 

3 นางเครือวลัย์ คงมั่น 13749 ส านักบริหารบ ารุงทาง  12,200.00        2,200.00  2553 

4 นางสมสมัย แสงสุวรรณ์ 16108 ส านักแผนงาน       612.00            612.00  2554 

5 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       162.00            162.00  2549 

6 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       170.00            170.00  2550 

7 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       170.00            170.00  2551 

8 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       180.00            180.00  2552 

9 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       183.00            183.00  2553 

10 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       184.00            184.00  2554 

11 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       185.00            185.00  2555 

12 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       188.00            188.00  2549 

13 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       188.00            188.00  2556 

14 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       188.00            188.00  2557 

15 นายสุเทพ  ชมยงค์ 22336 แขวงทางหลวงกรุงเทพ         68.00              68.00  2551 

16 นายสุเทพ  ชมยงค์ 22336 แขวงทางหลวงกรุงเทพ        72.00              72.00  2552 

17 นายสุเทพ  ชมยงค์ 22336 แขวงทางหลวงกรุงเทพ        73.00              73.00  2553 

18 นายสุเทพ  ชมยงค์ 22336 แขวงทางหลวงกรุงเทพ        73.00              73.00  2554 

19 นายสุเทพ  ชมยงค์ 22336 แขวงทางหลวงกรุงเทพ        74.00              74.00  2555 

20 นายสุเทพ  ชมยงค์ 22336 แขวงทางหลวงกรุงเทพ         75.00              75.00  2558 

21 นายสุเทพ  ชมยงค์ 22336 แขวงทางหลวงกรุงเทพ         75.00              75.00  2556 

22 นายสุเทพ  ชมยงค์ 22336 แขวงทางหลวงกรุงเทพ         75.00              75.00  2557 

23 นายจรัล  อภิชนาธง 24628 แขวงทางหลวงล าพูน    6,622.00          440.00       7,062.00  2556 

24 นางสาวอรพรรณ  พนัธ์ดี 26811 แขวงทางหลวงสระบุรี       102.00            102.00  2551 

25 นางสาวอรพรรณ  พนัธ์ดี 26811 แขวงทางหลวงสระบุรี       108.00            108.00  2552 

26 นางสาวอรพรรณ  พนัธ์ดี 26811 แขวงทางหลวงสระบุรี       110.00            110.00  2553 

27 นางสาวอรพรรณ   พนัธ์ดี 26811 แขวงทางหลวงสระบุรี       110.00            110.00  2554 
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56 นางสาวญาณิศา เหลีย่มทอง 30420 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ         19.00              19.00  2558 

57 นางสาวญาณิศา เหลีย่มทอง 30420 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ         19.00              19.00  2556 

58 นายชุติพงศ์ กีสุ่ขพนัธ์ 31679 ส านักแผนงาน       114.00            114.00  2553 

59 นายสุวฒัน์ หาญนอก 32125 แขวงทางหลวงบึงกาฬ          7.00                7.00  2553 

60 นางราตรี พศิบุญ 900174 แขวงทางหลวงพทัลุง          5.00                5.00  2558 

61 นางวริะวรรณ์ ฉายถวลิ 900244 แขวงทางหลวงกาฬสินธ์ุ          3.00               3.00  2557 

62 นายรณชัย อยู่สินธ์ุ 903653 
ส านักงานทางหลวงที่ 8 
(มหาสารคาม)           495.00          495.00  2555 

63 น.ส.โสมวมิล ปกป้อง 904075 
ส านักงานควบคุมน ้าหนัก
ยานพาหนะ               7.00              7.00  2555 

64 นางสายฝน ดวงสิทธ์ิ 904127 แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2          8.00                8.00  2558 

65 นายไพฑูรย์ เน่ืองยางศรี 904150 
ส านักงานทางหลวงที่ 8 
(มหาสารคาม)          2.00               2.00  2558 

66 นางพชัรี ล้วนฤทธิ์ 904288 ส านักงานทางหลวงที่ 18 (สงขลา)         11.00              11.00  2558 

67 นายดวงพล เหง้าสุสิทธ์ิ 904606 
ส านักงานควบคุมน ้าหนัก
ยานพาหนะ             75.00            75.00  2555 

68 นายไพศาล ชวนคดิ 904943 แขวงทางหลวงยะลา           138.00          138.00  2555 

69 นางภิญญาพชัญ์ คงคากลุ 905309 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2          4.00               4.00  2558 

70 นายบุญถึง บุญเรือง 905315 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2          4.00               4.00  2558 

71 น.ส.นงนุช สุดสวาท 905327 แขวงทางหลวงบุรีรัมย์             68.00            68.00  2555 

72 นายศักดิ์ระพ ี โอสถานนท์ 905767 
ส านักงานควบคุมน ้าหนัก
ยานพาหนะ             57.00            57.00  2555 

73 นายอนุรักษ์ มูลกณัฑา 905794 แขวงทางหลวงตากที ่1             48.00            48.00  2555 

74 นายประเสริฐ ไชเนตร 905934 ศูนย์สร้างทางล าปาง        29.00              29.00  2558 

75 นายพรรัตน์ สินธุไทยวงค์ 906057 แขวงทางหลวงน่านที่ 2      232.00            232.00  2558 

76 นายอ านาจ เพชรนาจกัร 906518 แขวงทางหลวงชุมพร        54.00              54.00  2558 

77 นายผนิ เรือนใจ 906922 ศูนย์สร้างทางล าปาง        24.00              24.00  2558 

78 นายประพนัธ์ บุญเรือนยา 907176 ส านักก่อสร้างทางที่ 1       107.00          870.00          977.00  2558 

79 นางสาวพชัรี ทินวงศ์ 907232 แขวงทางหลวงสงขลา        13.00              13.00  2558 

80 นายจตุรงค์ ยอดผกา 907528 
ส านักงานทางหลวงที่  16 
(นครศรีธรรมราช)          7.00                7.00  2558 

81 นายสัมฤทธิ์ เรืองฤทธิ์ 907808 แขวงทางหลวงนครนายก       160.00            160.00  2558 

82 นายไกรวุฒิ อนินุพฒัน์ 909021 ส านักงานประชาสัมพนัธ์        48.00              48.00  2558 

83 นายเจษฏาพนัธ์ นรากูล 909097 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีท่ี 1        41.00              41.00  2558 

 
รายละเอยีดเงินปันผลและเฉลีย่นคืนค้างจ่ายเกนิ 5 ปี 

ล าดับ ช่ือ -  นามสกลุ เลขสมาชิก สังกดั  เงินปันผล   เงินเฉลีย่คืน   รวม  ประจ าปี 

1 นายจิรพฒัน์ ศรีลาภะมาศ 14891 แขวงทางหลวงประจวบครีีขันธ์  14,216.00          848.00    15,064.00  2556 

2 นายเอกชัย ซ้ิมสุขเจริญ 11272 แขวงทางหลวงราชบุรี   10,759.00       4,852.00      5,611.00  2554 

3 นางเครือวลัย์ คงมั่น 13749 ส านักบริหารบ ารุงทาง  12,200.00        2,200.00  2553 

4 นางสมสมัย แสงสุวรรณ์ 16108 ส านักแผนงาน       612.00            612.00  2554 

5 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       162.00            162.00  2549 

6 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       170.00            170.00  2550 

7 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       170.00            170.00  2551 

8 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       180.00            180.00  2552 

9 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       183.00            183.00  2553 

10 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       184.00            184.00  2554 

11 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       185.00            185.00  2555 

12 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       188.00            188.00  2549 

13 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       188.00            188.00  2556 

14 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       188.00            188.00  2557 

15 นายสุเทพ  ชมยงค์ 22336 แขวงทางหลวงกรุงเทพ         68.00              68.00  2551 

16 นายสุเทพ  ชมยงค์ 22336 แขวงทางหลวงกรุงเทพ        72.00              72.00  2552 

17 นายสุเทพ  ชมยงค์ 22336 แขวงทางหลวงกรุงเทพ        73.00              73.00  2553 

18 นายสุเทพ  ชมยงค์ 22336 แขวงทางหลวงกรุงเทพ        73.00              73.00  2554 

19 นายสุเทพ  ชมยงค์ 22336 แขวงทางหลวงกรุงเทพ        74.00              74.00  2555 

20 นายสุเทพ  ชมยงค์ 22336 แขวงทางหลวงกรุงเทพ         75.00              75.00  2558 

21 นายสุเทพ  ชมยงค์ 22336 แขวงทางหลวงกรุงเทพ         75.00              75.00  2556 

22 นายสุเทพ  ชมยงค์ 22336 แขวงทางหลวงกรุงเทพ         75.00              75.00  2557 

23 นายจรัล  อภิชนาธง 24628 แขวงทางหลวงล าพูน    6,622.00          440.00       7,062.00  2556 

24 นางสาวอรพรรณ  พนัธ์ดี 26811 แขวงทางหลวงสระบุรี       102.00            102.00  2551 

25 นางสาวอรพรรณ  พนัธ์ดี 26811 แขวงทางหลวงสระบุรี       108.00            108.00  2552 

26 นางสาวอรพรรณ  พนัธ์ดี 26811 แขวงทางหลวงสระบุรี       110.00            110.00  2553 

27 นางสาวอรพรรณ   พนัธ์ดี 26811 แขวงทางหลวงสระบุรี       110.00            110.00  2554 
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84 นางสาวพมิพ์ชนก ทองจัตุ 909111 
ส านักงานทางหลวงที่ 9 
(อุบลราชธานี)          8.00                8.00  2558 

85 นางสาวพรรณนิภา จันทร์ด า 909132 แขวงทางหลวงปัตตาน ี        35.00              35.00  2558 

86 นางสาวพศิิลกัษณ์ โปร่งสุริยา 909165 ส านักมาตรฐานและประเมินผล       813.00            813.00  2558 

87 นางสาวกมลวรรณ เครือสนธิ์ 909441 แขวงการทางหลวงแพร่          3.00               3.00  2558 

88 นายอศัวิน ไตรพพิฒัน์ 909446 
ส านักงานทางหลวงที่ 9 
(อุบลราชธานี)          2.00               2.00  2558 

89 นางสาวเบญจภรณ์ หัสจ านงค์ 909454 
ส านักงานทางหลวงที่  15 
(ประจวบครีีขันธ์)          8.00                8.00  2558 

90 นางพูลศรี ทองศรีค า 909460 ส านักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)          8.00                8.00  2558 

91 นายประสิทธ์ิ จ่อนตะมะ 909461 ส านักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)          3.00               3.00  2558 

92 นายเพญ็ เอีย่มเสน 909462 ส านักงานทางหลวงที่ 4 (ตาก)          3.00               3.00  2558 

93 นายสงวน สินใหม่ 909465 ศูนย์สร้างทางล าปาง          2.00               2.00  2558 

94 นายชัชพงศ์ จิตตรง 909466 ศูนย์สร้างทางล าปาง          2.00               2.00  2558 

95 นายทศพร แดนเหมือง 909537 แขวงทางหลวงพะเยา           3.00               3.00  2558 
รวม     53,189.00      7,898.00    61,087.00   

รายละเอยีดเงินรอตรวจสอบประจ าปี  2554 
ธนาคารกรุงไทย  จ ากดั 

วนั/เดือน/ปี ทีโ่อน จ านวนเงิน(บาท) 
4  เมษายน  2554 
5  พฤษภาคม  2554 
27  กรกฎาคม  2554 
2  สิงหาคม  2554 
26  กนัยายน  2554 
1  พฤศจิกายน  2554 
23  พฤศจิกายน  2554 

10,000 
297 

9,999 
9,999 
1,000 
9,545 
1,200 

ยอดเงินรวม 42,040 
ธนาคารไทยพาณิชย์  จ ากดั 

วนั/เดือน/ปี ทีโ่อน จ านวนเงิน(บาท) 
10  มกราคม  2554 
31  มีนาคม  2554 
12  พฤษภาคม  2554 
2  สิงหาคม  2554 

2,400 
880 

3,681 
500 

ยอดเงินรวม 7,461 

 

 
รายละเอยีดเงินปันผลและเฉลีย่นคืนค้างจ่ายเกนิ 5 ปี 

ล าดับ ช่ือ -  นามสกลุ เลขสมาชิก สังกดั  เงินปันผล   เงินเฉลีย่คืน   รวม  ประจ าปี 

1 นายจิรพฒัน์ ศรีลาภะมาศ 14891 แขวงทางหลวงประจวบครีีขันธ์  14,216.00          848.00    15,064.00  2556 

2 นายเอกชัย ซ้ิมสุขเจริญ 11272 แขวงทางหลวงราชบุรี   10,759.00       4,852.00      5,611.00  2554 

3 นางเครือวลัย์ คงมั่น 13749 ส านักบริหารบ ารุงทาง  12,200.00        2,200.00  2553 

4 นางสมสมัย แสงสุวรรณ์ 16108 ส านักแผนงาน       612.00            612.00  2554 

5 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       162.00            162.00  2549 

6 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       170.00            170.00  2550 

7 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       170.00            170.00  2551 

8 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       180.00            180.00  2552 

9 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       183.00            183.00  2553 

10 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       184.00            184.00  2554 

11 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       185.00            185.00  2555 

12 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       188.00            188.00  2549 

13 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       188.00            188.00  2556 

14 นายสมเจตน์ สุทธิประภา 22203 ส านักวเิคราะห์และตรวจสอบ       188.00            188.00  2557 

15 นายสุเทพ  ชมยงค์ 22336 แขวงทางหลวงกรุงเทพ         68.00              68.00  2551 

16 นายสุเทพ  ชมยงค์ 22336 แขวงทางหลวงกรุงเทพ        72.00              72.00  2552 

17 นายสุเทพ  ชมยงค์ 22336 แขวงทางหลวงกรุงเทพ        73.00              73.00  2553 

18 นายสุเทพ  ชมยงค์ 22336 แขวงทางหลวงกรุงเทพ        73.00              73.00  2554 

19 นายสุเทพ  ชมยงค์ 22336 แขวงทางหลวงกรุงเทพ        74.00              74.00  2555 

20 นายสุเทพ  ชมยงค์ 22336 แขวงทางหลวงกรุงเทพ         75.00              75.00  2558 

21 นายสุเทพ  ชมยงค์ 22336 แขวงทางหลวงกรุงเทพ         75.00              75.00  2556 

22 นายสุเทพ  ชมยงค์ 22336 แขวงทางหลวงกรุงเทพ         75.00              75.00  2557 

23 นายจรัล  อภิชนาธง 24628 แขวงทางหลวงล าพูน    6,622.00          440.00       7,062.00  2556 

24 นางสาวอรพรรณ  พนัธ์ดี 26811 แขวงทางหลวงสระบุรี       102.00            102.00  2551 

25 นางสาวอรพรรณ  พนัธ์ดี 26811 แขวงทางหลวงสระบุรี       108.00            108.00  2552 

26 นางสาวอรพรรณ  พนัธ์ดี 26811 แขวงทางหลวงสระบุรี       110.00            110.00  2553 

27 นางสาวอรพรรณ   พนัธ์ดี 26811 แขวงทางหลวงสระบุรี       110.00            110.00  2554 
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ระเบีียบีวาระที่ี�  

15

พิิจ้ารณาแก้ไขเพิิ�มเตั้ิมข้อบีังคับี
สห้กรณ์ออมที่รัพิย์กรมที่างห้ลืวง จ้ำากัดำ
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ระเบีียบีวาระที่ี�  15 พิจิำารณาแก้ไข้เพิิ�มเติมิข้้อบีังคบัีสหกรณ์ออมที่รัพิย์กรมที่างหลืวง  จำำากดัำ

 ด้ว้ัยนายที่ะเบ่ยนสหกรณ์์ได้อ้อกระเบ่ยบนายที่ะเบ่ยนสหกรณ์์	วัา่ด้ว้ัยการรับจัด้ที่ะเบ่ยนขอ้บงัคบั

เก่�ยวักบัคณ์ะอนุกรรมการบริหารควัามเส่�ยงและคณ์ะอนุกรรมการการลงทุี่น	พั.ศ.	 2564	 	 และระเบ่ยบ 

นายที่ะเบ่ยนสหกรณ์์วัา่ด้ว้ัยการตรวัจัสอบกิจักการของสหกรณ์์	พั.ศ.	2563		เพั่�อใหส้หกรณ์์ถ่ือปฏิบติัที่ำาให้

ขอ้บงัคบัของสหกรณ์์ม่ขอ้กำาหนด้ไม่สอด้คลอ้งกบัระเบ่ยบด้งักล่าวั

	 	 สหกรณ์์เห็นควัรแกไ้ขขอ้บงัคบัใหส้อด้คลอ้งกบัสภาวัการณ์์ในปัจัจุับนั		จ่ังขอเสนอแกไ้ข

ขอ้บงัคบัสหกรณ์์		ขอ้		6	,ขอ้	53,	ขอ้	54	และขอ้	65/2

ขอ้บงัคบัท่ี่�ขอแกไ้ขไม่ขดั้ต่อกฎหมายและเป็นไปตาม	พั.ร.บ.สหกรณ์์		จ่ังขอเสนอท่ี่�ประชุุม

พัิจัารณ์าแกไ้ขเพัิ�มเติมขอ้บงัคบัตามท่ี่�เสนอ

มติทิี่ี�ประชุุม
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ข้อความและเหตุผลที่ขอแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับ 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง  จ ากดั 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 
ข้อ  6.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งช าระค่าธรรมเนียม 
แรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ์รายละยีส่ิบบาท ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นี้ให ้
ถือเป็นรายไดข้องสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได ้

ข้อ  6.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ผูเ้ขา้เป็นสมาชิกตอ้งช าระค่าธรรมเนียม 
แรกเขา้ใหแ้ก่สหกรณ์ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในประกาศของสหกรณ์ 
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้นี้ใหถ้ือเป็นรายได ้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได ้

เพื่อให้สอดคลอ้งตาม
สภาวการณ์ 
 

ข้อ  53.  คณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการเงินกู ้  
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ ให้แต่งตั้งจาก 
คณะกรรมการด าเนินการจ านวนไม่น้อยกว่า  5  คนแต่ไม่เกิน  7  คน  
โดยมีต าแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่งนอกนั้น 
เป็นกรรมการ  เวน้แต่คณะกรรมการอ านวยการให้ประธานกรรมการ  
หรือรองประธานกรรมการ  เหรัญญิกและเลขานุการของ  
คณะกรรมการด าเนินการเป็นกรรมการอ านวยการและให้แต่งตั้ง 
กรรมการด าเนินการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีก  ให้ประธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการ  
เป็นประธานและเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการตามล าดบั           
 ใหค้ณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  อยูใ่นต าแหน่งไดเ้ท่ากบัก าหนด
ระยะเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซึ่งแต่งตั้งคณะกรรมการนั้น  และให้
ประชุมกนัตามคราวที่มีกิจธุระ  แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละหนึ่งครั้ง 
เป็นอยา่งนอ้ย  ใหป้ระธานกรรมการหรือเลขานุการแต่ละคณะเรียกประชุมได ้ 
โดยในการประชุมตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของ 
จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะนบัเป็นองคป์ระชุม   
              ขอ้วินิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการดงักล่าวใหเ้สนอ 
คณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราวถดัไป 
 

ข้อ  53.  คณะกรรมการอ านวยการ  คณะกรรมการเงินกู ้  
คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการการลงทุน  ให้แต่งตั้งจากคณะกรรมการด าเนินการจ านวน 
ไม่นอ้ยกวา่  5  คนแต่ไม่เกิน  7  คน โดยมีต าแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง 
และเลขานุการคนหนึ่งนอกนั้นเป็นกรรมการ  เวน้แต่คณะกรรมการ
อ านวยการใหป้ระธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการ  เหรัญญิกและ
เลขานุการของคณะกรรมการด าเนินการเป็นกรรมการอ านวยการและให้
แต่งตั้งกรรมการด าเนินการอื่นเป็นกรรมการร่วมอีก  ใหป้ระธานกรรมการ 
หรือรองประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด าเนินการเป็น
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการอ านวยการตามล าดบั           
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการการลงทุนต้อง
ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน และอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการได้ 
              ใหค้ณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  อยูใ่นต าแหน่งไดเ้ท่ากบัก าหนด
ระยะเวลาของคณะกรรมการด าเนินการซึ่งแต่งตั้งคณะกรรมการนั้น  และให้
ประชุมกนัตามคราวที่มีกิจธุระ  แต่จะตอ้งมีการประชุมกนัเดือนละหนึ่งครั้ง
เป็นอยา่งนอ้ย  ใหป้ระธานกรรมการหรือเลขานุการแต่ละคณะเรียกประชุมได ้ 
โดยในการประชุมตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ่งหนึ่งของ
จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะนบัเป็นองคป์ระชุม   
               ขอ้วินิจฉยัทั้งปวงของคณะกรรมการดงักล่าวใหเ้สนอ
คณะกรรมการด าเนินการในการประชุมคราวถดัไป 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ วา่ดว้ยการรับจด
ทะเบียนขอ้บงัคบัเกี่ยวกบั
คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและ
คณะอนุกรรมการการ 
ลงทุน พ.ศ. 2564 

149
รายงานประจำาปี 2564 สหกรณ

์ออมทรัพ
ย์ กรมทางหลวง จำากัด



 
ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 

ข้อ  54.  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามข้อ   53   มีดงันี้ 
 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ   ให้คณะกรรมการ
อ านวยการเป็นผูด้  าเนินกิจการแทนคณะกรรมการด าเนินการตามกฎหมาย  
ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์ในเรื่องเกี่ยวกบั  การเงิน   
การบญัชี  การจดัท าแผน  การท านิติกรรมต่าง ๆ และอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
             อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้  ใหค้ณะกรรมการเงินกูม้ี
อ  านาจหนา้ที่ในการพิจารณาวินิจฉยัอนุมตัิการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกตาม
กฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ และค าสัง่ของสหกรณ์ รวมทั้งขอ้ต่อไปนี้ 

(ก) ตรวจสอบการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหเ้ป็นไปตามความ 
มุ่งหมายที่ใหเ้งินกูน้ั้น 

(ข) ตรวจสอบการควบคุมใหเ้งินกูม้ีหลกัประกนัตามที่ก าหนดไว ้
ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับ 
เงินกูร้ายใดเกิดบกพร่องกต็อ้งก าหนดใหผู้กู้จ้ดัการแกไ้ขให ้
คืนดีภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(ค) ดูแลและติดตามการช าระหนี้ของสมาชิกผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามที่  
ก าหนดในสญัญา 

(ง) สอบสวนเบื้องตน้ใหไ้ดข้อ้ความจริง  ในกรณีสมาชิกผูกู้ข้อผอ่น
เวลาการส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู ้ หรือผดินดัการส่งเงินงวด
ช าระหนี้  เพื่อเสนอความเห็นใหค้ณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาผอ่นผนั  หรือเรียกคืนเงินกู ้ หรือสอบสวนลงโทษให้
สมาชิกออกจากสหกรณ์ 

(จ) เป็นผูด้  าเนินการและก าหนดขอบเขตในเรื่องการลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด  
หรือลงทุนในชุมนุมสหกรณ์  หรือการฝาก 

ข้อ  54.  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามข้อ   53   มีดงันี้ 
 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ   ให้คณะกรรมการ
อ านวยการเป็นผูด้  าเนินกิจการแทนคณะกรรมการด าเนินการตามกฎหมาย  
ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสัง่ของสหกรณ์ในเรื่องเกี่ยวกบั  การเงิน   
การบญัชี  การจดัท าแผน  การท านิติกรรมต่าง ๆ และอื่น ๆ ตามที่
คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
             อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้  ใหค้ณะกรรมการเงินกูม้ี
อ  านาจหนา้ที่ในการพิจารณาวินิจฉยัอนุมตัิการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกตาม
กฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ และค าสัง่ของสหกรณ์ รวมทั้งขอ้ต่อไปนี้ 

(ก) ตรวจสอบการใชเ้งินกูข้องสมาชิกใหเ้ป็นไปตามความ 
มุ่งหมายที่ใหเ้งินกูน้ั้น 

(ข) ตรวจสอบการควบคุมใหเ้งินกูม้ีหลกัประกนัตามที่ก าหนดไว ้
ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับ 
เงินกูร้ายใดเกิดบกพร่องกต็อ้งก าหนดใหผู้กู้จ้ดัการแกไ้ขให ้
คืนดีภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

(ค) ดูแลและติดตามการช าระหนี้ของสมาชิกผูกู้ใ้หเ้ป็นไปตามที่  
ก าหนดในสญัญา 

(ง) สอบสวนเบื้องตน้ใหไ้ดข้อ้ความจริง  ในกรณีสมาชิกผูกู้ข้อผอ่น
เวลาการส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู ้ หรือผดินดัการส่งเงินงวด 
ช าระหนี้  เพื่อเสนอความเห็นใหค้ณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาผอ่นผนั  หรือเรียกคืนเงินกู ้ หรือสอบสวนลงโทษให้
สมาชิกออกจากสหกรณ์ 

(จ) เป็นผูด้  าเนินการและก าหนดขอบเขตในเรื่องการลงทุนตาม
ประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด  
หรือลงทุนในชุมนุมสหกรณ์  หรือการฝาก 
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(ฉ) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  ให้

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์มีอ านาจและหน้าที่ด าเนินกิจการ
ตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่
เกี่ยวขอ้งซึ่งรวมทั้งในขอ้ต่อไปนี้ 

(ก) ด าเนินการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก   
(ข) ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสารใหส้มาชิกและ 

บุคคลภายนอกรับทราบ 
(ค) ใหค้วามรู้ทางวิชาการแก่สมาชิก   
(ง) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกบัสวสัดิการแก่สมาชิก   
(จ) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 

(ฉ) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  ให้

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์มีอ านาจและหนา้ที่ด าเนินกิจการ
ตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  และค าสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่
เกี่ยวขอ้งซึ่งรวมทั้งในขอ้ต่อไปนี้ 

(ก) ด าเนินการหาผูส้มคัรเขา้เป็นสมาชิก   
(ข) ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสารใหส้มาชิกและ 

บุคคลภายนอกรับทราบ 
(ค) ใหค้วามรู้ทางวิชาการแก่สมาชิก   
(ง) พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกบัสวสัดิการแก่สมาชิก   
(จ) ด าเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 

        อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ให ้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีอ านาจและหนา้ที่ด าเนินการตามกฎหมาย 
ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ หรือค าสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวขอ้งซึ่งรวมทั้ง 
ในขอ้ต่อไปนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห์ และก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา โดยครอบคลุม 
ถึงความเสี่ยงประเภทต่าง  ๆเช่น ความเสี่ยงดา้นสินเชื่อ การลงทุน    
สภาพคล่อง  ปฏิบตัิการและดา้นอื่น ๆ ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์
เสนอคณะกรรมการด าเนินการอนุมตัิ 

(ข) มีอ านาจตดัสินใจในการด าเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ภายใต้
ขอบเขตความรับผิดชอบที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(ค) ประเมิน ติดตาม ก ากบัดูแล และทบทวนความเพียงพอของ
นโยบายเกี่ยวกบัการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้กระบวนการ   
บริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 (ง) รายงานแผนด าเนินงานที่ควรปรับปรุงแกไ้ข  ตลอดจน 
ปัจจยัและปัญหาที่มีนยัส าคญัใหแ้ก่คณะกรรมการด าเนินการ  
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 

(จ) ก ากบัดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกบัการบริหารความเสี่ยง 
(ฉ) รายงานผลการปฏิบตัิงานให้คณะกรรมการด าเนินการและ 

ต่อที่ประชุมใหญ่ทราบ โดยแสดงรายละเอียดในรายงาน
ประจ าปี 

(ช) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
             อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำรลงทุน  ให้คณะกรรมการการ
ลงทุนมีอ านาจและหนา้ที่ด าเนินการตามกฎหมาย  ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  มติ  
หรือค าสั่งของสหกรณ์ในส่วนที่เกี่ยวขอ้ง  ซึ่งรวมทั้งในขอ้ต่อไปนี้ 

(ก) ศึกษา วิเคราะห์  และก าหนดนโยบายและแผนเกี่ยวกบัการ 
ลงทุนประจ าปีใหส้อดคลอ้งกบันโยบายดา้นการบริหารความ
เสี่ยงโดยรวมและเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเพื่อ
เสนอใหท้ี่ประชุมใหญ่อนุมตัิ 

(ข) พิจารณาอนุมตัิแผนการลงทุนและแผนจดัการการลงทุน 
ภายใตข้อบเขตที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(ค) ประเมิน  ติดตาม  และก ากบัดูแลผลประโยชน์จากการ 
ลงทุน และจดัใหม้ีการควบคุมภายในที่เหมาะสม 

(ง) ก ากบัดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกบัการลงทุน 
(จ) รายงานผลการปฏิบตัิงานให้คณะกรรมการด าเนินการ 

ทราบและรายงานผลการปฏิบตัิงานใหท้ี่ประชุมใหญ่ทราบ
ในรายงานประจ าปี 

(ฉ) ปฏิบตัิหนา้ที่อื่นตามที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 

 

 

152
รายงานประจำาปี 2564 สหกรณ

์ออมทรัพ
ย์ กรมทางหลวง จำากัด



 
ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เหตุผล 

ข้อ  65/2  การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกจิการ   ผูต้รวจสอบกิจการอยูใ่น
ต าแหน่งไดม้ีก าหนดเวลาหนึ่งปีทางบญัชีสหกรณ์  ถา้เมื่อครบก าหนดเวลาแลว้
ยงัไม่มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผูต้รวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบตัิหนา้ที่ไปพลางก่อน 
                ผูต้รวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจไดร้ับเลือกตั้งซ ้าได ้

ข้อ  65/2   การด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบกจิการ  ผูต้รวจสอบกิจการอยู่ใน
ต าแหน่งไดม้ีก าหนดเวลา  2   ปีทางบญัชีสหกรณ์  เมื่อครบก าหนดเวลาแลว้ 
ยงัไม่มีการเลือกตั้งผูต้รวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผูต้รวจสอบกิจการคนเดิม
ปฏิบตัิหนา้ที่ไปพลางก่อน 
                 ผู ้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการ
เลือกตั้งอีกไดแ้ต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 

ก าหนดวาระการด ารง 
ต าแหน่งตามระเบียบ 
นายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ย
การตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์ พ.ศ.  2563 
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ระเบีียบีวาระที่ี�  

16

เร่�องอื�นๆ (ถ้้ามี)
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บันที่่กข้อควัาม
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