


รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรัพย์กองทพัภาคที่ 3 จ ากัด 

วันจันทร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 
ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โอเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก 

ผู้มาประชุม  304  จ านวน 

 1. คณะกรรมการด าเนินการ 
  1.1 พล.ท.พิสุทธิศักดิ์ ทัพเจริญภูมิ รองประธานกรรมการคนที่ 1 
  1.2 พล.ท.สุคนธ์ ฉิมบ้านไร่ รองประธานกรรมการคนที่ 2 
  1.3 พล.ท.วิเชียร ไชยปกรณ์ รองประธานกรรมการคนที่ 3 
  1.4 พล.อ.พีรวัฒน์ เปรมศรี รองประธานกรรมการคนที่ 4 
  1.5 พล.ต.อานนท์ เทพานวล รองประธานกรรมการคนที่ 5 และเลขานุการ 
  1.6 พ.ท.ธวัชชัย เติมลาภ เหรัญญิก 
  1.7 พล.ต.อุกฤษฎ์ นุตค าแหง กรรมการด าเนินการ 
  1.8 พ.อ.สมใจ คิดเก้ือการุณ กรรมการด าเนินการ 
  1.9 พ.อ.นภัทร ศรีธนโชต กรรมการด าเนินการ 
  1.10 พ.อ.วิรัช วทัญญ ู กรรมการด าเนินการ 

 2. ผู้แทนสมาชิก  จ านวน 294 คน จากผู้แทนสมาชิก 323 คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จ านวน  19 คน 

 1. ท่ีปรึกษา 
  1.1 พล.ท.ประวิทย์ กลิ่นทอง ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการทั่วไป 
  1.2 พล.ท.นิธินันท์ ไชยวัฒนพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1.3 ร.อ.เกรียงไกร สืบแย้ม ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
 2. หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
  2.1 นายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 
  2.2 นายรังสรรค์ แก่นมณี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส/ผู้ตรวจการสหกรณ์ 
  2.3 น.ส.ภิญญารัตน์ เจียตระกูล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการพิเศษ 
 3. นายบุญสรรค์ สินพรชัย ผู้สอบบัญชี 
 4. นางนวรัตน์ โทจ าปา ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ 
 5. น.ส.จรรยา พันล า ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 6. พล.ท.กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน ผู้ตรวจสอบภายใน 
 7. สมาชิกสหกรณ์   จ านวน  9  คน 
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เริ่มประชุมเวลา  08.30  น. 

พล.ท.พิสุทธิศักดิ์  ทัพเจริญภูมิ  รองประธานกรรมการ (1)  :  ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม 
และให้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 1 
เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

 1.1 แนะน าผู้ให้เกียรติรับเชิญมาร่วมประชุม 

 1.2 แจ้งรายนามคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 33 คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบภายใน 
ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา ประจ าปีบัญชี 2563 

 1.3 ข้อตกลงเบื้องต้นในการประชุมใหญ่  
  เพ่ือให้การประชุมใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์            
จึงขอก าหนดข้อตกลงเบื้องต้นในการประชุมใหญ่ ดังนี้ 
  1.3.1 ผู้แทนสมาชิกท่านใดที่ประสงค์จะอภิปรายหรือเสนอข้อคิดเห็นประการใด โปรดยกมือขึ้น
เหนือศีรษะ แล้วรอให้ประธานในที่ประชุมอนุญาตก่อน จึงจะแนะน า ยศ ชื่อ นามสกุล สังกัดของตน และ
อภิปรายได ้
  1.3.2 การอภิปราย ต้องอภิปรายในประเด็น สั้น กระชับ ไม่ส่อเสียดผู้อ่ืน รักษามารยาท ใช้วาจา
เหมาะสม และให้เกียรติที่ประชุม ทั้งนี้เพ่ือให้การอภิปรายเป็นไปอย่างกว้างขวาง ทั่วถึงและ มีบรรยากาศที่ดี  
ในที่ประชุม และเมื่อการอภิปรายได้ยุติแล้ว ห้ามผู้ใดอภิปรายอีก เว้นแต่ที่ประชุมจะต้องลงมติในเรื่องนั้น      
จึงให้ผู้ซึ่งมีสิทธิอภิปรายก่อนคนใดคนหนึ่ง มีสิทธิอภิปรายสรุปได้อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติ 
  1.3.3 ผู้แทนสมาชิกจะออกเสียงในที่ประชุมได้เพียงเสียงเดียว และจะมอบให้บุคคลอ่ืนออกเสียง
แทนตนไม่ได้ 
  1.3.4 การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในที่ประชุม ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน       
ให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนผู้แทน
สมาชิกซ่ึงมาประชุม 
    (1) การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
    (2) การอ่ืนใดที่ข้อบังคับก าหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้แทนสมาชิกที่มาประชุม 
  1.3.5 การออกเสียงลงคะแนน ให้กระท าโดยเปิดเผย แต่ในกรณีที่จะให้ลงคะแนนลับ ต้องให้       
ที่ประชุมลงมต ิ
  1.3.6 ที่ประชุมย่อมเป็นที่เคารพ ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการใด ๆ ในที่ประชุมโดยขาดคารวะ หรือ
ก่อกวนความสงบเรียบร้อยของที่ประชุม 

 1.4 รายงานความคืบหน้าการขอรับช าระหนี้จากบริษัทประกันภัย 
  1.4.1 ตามที่สหกรณ์ได้ท าประกันภัยกับ บริษัท เอ.พี.เอฟ.อินเตอร์เนชั่นแนลอินชัวรันส์ จ ากัด 
และ บริษัท วิคตอรีประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด และบริษัททั้งสองได้ค้างช าระสินไหมทดแทน เนื่องจาก  
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตั้งแต่ปี 2554 นั้น สหกรณ์ได้ติดตามความคืบหน้า      
ในการด าเนินคดีมาอย่างต่อเนื่อง 
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  1.4.2 ปัจจุบันเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของ บริษัท เอ พี เอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันส์ จ ากัด 
ได้ประกาศแบ่งทรัพย์สิน ครั้งที่1 สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จ ากัด มีสิทธิ์ได้รับ จ านวน 7,126,818.21 บาท 
เป็นส่วนของสหกรณ์ฯ จ านวน 1,491,880.00 บาทเป็นของบริษัท เอส.จี.เอ.ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จ ากัด 
จ านวน 5,634,938.21 บาท ในส่วนของสหกรณ์ได้น าไปช าระหนี้ในส่วนที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์ทั้งจ านวน 
เมื่อวันที่ 19 ก.ย.61 ปัจจุบันการจัดการทรัพย์สินของบริษัทยังไม่แล้วเสร็จ สหกรณ์จะได้ด าเนินการติดตาม
และแจ้งให้สมาชิกเพ่ือทราบต่อไป 
  1.4.3 บริษัท วิคตอรีประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด ขณะนี้ขั้นตอนการขอรับช าระหนี้ของบริษัท
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลล้มละลายกลาง ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่า จ านวนเงินที่เรียกร้องจะได้รับ          
มีจ านวนเท่าไร รวมถึงระยะเวลาที่ชัดเจน ซึ่งจะต้องรอจนกว่า ศาลล้มละลายกลางจะได้พิจารณาแล้วเสร็จ 

 1.5 รายงานการด าเนินคดีฟ้องร้องสมาชิก 
 ตามที่ พ.ท.สุดแดนไทย  ดอกบัว (เดิมชื่อสายัณห์) สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จ ากัด 
(ปัจจุบันเป็นข้าราชการบ านาญ) ได้ยื่นฟ้อง สอ.ทภ.3 จ ากัด เป็นคดีต่อศาล นั้น สรุปข้อเท็จจริงและ       
ความเป็นมาของคดีได้ ดังนี้  
 1.5.1 เมื่อวันที่ 2 ต.ค.60 พ.ท.สุดแดนไทยฯ ได้ยื่นฟ้องสหกรณ์ฯ ต่อศาลจังหวัดพิษณุโลก ขอให้   
เพิกถอนสัญญากู้ยืมเงิน ระหว่าง สหกรณ์ฯ ผู้ให้กู้ กับ พ.ท.สุดแดนไทยฯ ผู้กู้ ตามสัญญากู้ยืมเงินเลขที่              
ส570401352 ฉบับลงวันที่ 28 เม.ย.57 โดยในฟ้องระบุว่า นางอรทัย ดอกบัว ภรรยาของ พ.ท.สุดแดนไทยฯ 
ได้ปลอมลายมือชื่อของ พ.ท.สุดแดนไทยฯ มากู้เงินจากสหกรณ์ฯ  
 1.5.2 เมื่อวันที่ 26 ก.ค.61 ศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้มีค าพิพากษาว่าลายมือชื่อ พ.ท.สุดแดนไทยฯ 
ในสัญญากู้ยืมเงินเป็นลายมือชื่อปลอม จึงพิพากษาให้สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว เป็นโมฆะ ท าให้ พ.ท.สุดแดนไทยฯ 
ไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินกู้ตามสัญญา  
 1.5.3 อย่างไรก็ตาม ในการท าสัญญากู้ยืมเงินที่นางอรทัยฯ ภรรยาของ พ.ท.สุดแดนไทยฯ      
ปลอมลายมือชื่อ พ.ท.สุดแดนไทยฯ มากู้เงินจากสหกรณ์ฯ นั้น สหกรณ์ฯ ไม่ได้มอบเงินให้แก่ นางอรทัยฯ     
แต่ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ พ.ท.สุดแดนไทยฯ ในวันที่ 6 มี.ค.62 สหกรณ์ฯ จึงได้ฟ้อง พ.ท.สุดแดนไทยฯ 
ต่อศาลจังหวัดพิษณุโลก เรียกเงินที่ สหกรณ์ฯ โอนเข้าบัญชีเงินฝากของ พ.ท.สุดแดนไทยฯ คืน ฐานลาภมิควรได้  
 1.5.4 เมื่อวันที่ 7 ส.ค.62 ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้พิพากษาให้สหกรณ์ฯ ชนะคดี โดยให้           
พ.ท.สุดแดนไทยฯ คืนเงินที่สหกรณ์ฯ โอนเข้าบัญชีเงินฝาก และให้ช าระดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ 7.50 ต่อปี 
ให้กับสหกรณ์ฯ นับจากวันที่ 26 ก.ค.61 จนกว่าจะช าระแล้วเสร็จ  
 1.5.5 เมื่อวันที่ 4 ต.ค.62 พ.ท.สุดแดนไทยฯ ได้อุทธรณ์ค าพิพากษาของศาลจังหวัดพิษณุโลก  
 1.5.6 เมื่อวันที่ 19 ก.พ.63 ศาลอุทธรณ์ภาค 6 ได้มีค าพิพากษา โดยพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น     
ให้ พ.ท.สุดแดนไทยฯ ช าระเงินคืนแก่สหกรณ์ฯ 
 1.5.7 เมื่อ 19 มิ.ย.63 พ.ท.สุดแดนไทยฯ ได้ยื่นค าร้องขออนุญาตฎีกา และยื่นฎีกา โดยขอให้    
ศาลฎีกากลับค าพิพากษาศาลอุทธรณ์และขอให้ยกฟ้อง 
 1.5.8 เมื่อ 30 มิ.ย.63 สหกรณ์ฯ ได้ยื่นคัดค้านฎีกาของ พ.ท.สุดแดนไทยฯ ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง
การพิจารณาของศาลฎีกา 
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 1.6 เรื่องการจัดท าประกันภัยในปี 64 
 1.6.1 การประกันภัยคุ้มครองเงินกู้ในกรณีผู้กู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้ าประกันเสียชีวิต         
มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือผู้ค้ าประกันมิต้องช าระหนี้แทนผู้กู้เป็นการบริหารความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ  
ของสหกรณ์วงเงินคุ้มครองเริ่มต้นที่  300,000 บาท 600,000 บาท 900,000 บาท 1,200, 000 บาท     
1,500,000 บาท 1,800,000 บาท และ 2,100,000 บาท ตามวงเงินกู้เมื่อหักหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมด 
  ในปีบัญชี 63 สหกรณ์ได้ท าประกันกับ บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน)       
เป็นปีที่ 2 อัตราเบี้ยประกัน แสนละ 730 บาท สมาชิกจ่ายเบี้ยประกันเองทั้งหมด โดยสหกรณ์หักจากเงินกู้
ล่วงหน้า 2 ปี การจ่ายเงินสินไหมมรณกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาแต่ประการใด 
  ในปีบัญชี 64 บริษัท กรุงเทพ ประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) เสนอต่อสัญญากรมธรรม์       
เป็นปีที่ 3 โดยคิดอัตราค่าเบี้ยประกัน แสนละ 700 บาท ลดลงจากปี 63 จ านวน 30 บาท 
  มีบริษัทอ่ืน ๆ เสนอบริการเพิ่มเติม ดังนี้ 
  (1) บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จ ากัด เสนอบริการ โดยคิดอัตราค่าเบี้ยประกันแสนละ  
850 บาท (มีระยะเวลารอคอย 12 เดือน) คุ้มครองสูงสุด 80 ปี 
  (2) บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จ ากัด เสนอบริการ โดยคิดอัตราค่าเบี้ยประกันแสนละ 700 บาท 
วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท ไม่ระบุอายุสูงสุด 
  (3) บริษัทอาคเนย์ประกันชีวิต จ ากัด เสนอบริการ โดยคิดอัตราค่าเบี้ยประกันแสนละ       
720 บาท คุ้มครองสูงสุด 70 ปี 
   คณะกรรมการด าเนินการเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ท าประกันชีวิตกลุ่ม
โครงการประกันภัยคุ้มครองเงินกู้ ในปี 64 กับ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จ ากัด ในอัตราเบี้ยประกัน แสนละ 
700 บาท 
 1.6.2 การท าประกันภัยผู้ค้ าประกันกรณีสมาชิกถูกให้ออกจากสหกรณ์  มีวัตถุประสงค์
เช่นเดียวกับการประกันภัยคุ้มครองเงินกู้ วงเงินผลประโยชน์คุ้มครองเป็นแสน ๆ ตามวงเงินกู้คงเหลือ       
โดยเริ่มตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 2,500,000 บาท อัตราค่าเบี้ยประกันแสนละ 430 บาท ในปีที่ บัญชี 2563 
สหกรณ์ท าประกันภัยกับ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จ ากัด (มหาชน) สมาชิกผู้กู้จ่ายเบี้ยประกันเองทั้งหมด   
โดยสหกรณ์หักจากเงินกู้ล่วงหน้า 2 ปี การจ่ายสินไหมทดแทนเป็นไปตามบันทึกข้อตกลง 
   ในปีบัญชี 64 บริษัท แอกซ่าประกันภัย จ ากัด (มหาชน)  เสนอต่อสัญญากรมธรรม์     
เป็นปีที่ 6 โดยคิดอัตราค่าเบี้ยประกัน แสนละ 410 บาท ลดลงจากปี 63 จ านวน 20 บาท 
   ไม่มีบริษัทประกันภัยอ่ืนเสนอให้บริการ 
   คณะกรรมการด าเนินการเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ท าประกันภัยผู้ค้ า
ประกัน (กรณีให้ออก) ในปี 64 กับ บริษัทแอกซ่า ประกันภัย จ ากัด ในอัตราเบี้ยประกันแสนละ 410 บาท 

 1.7 การให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 
 ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563   
เป็นต้นมานั้น สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จ ากัด โดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ได้ให้ความ
ช่วยเหลือก าลังพลที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ดังนี้ 
 1.7.1 ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง ร้อยละ 0.10 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563  
 1.7.2 ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงอีก ร้อยละ 0.10 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ตลอดสัญญา  
 1.7.3 พักช าระเงินค่าหุ้น (โดยความสมัครใจ) เป็นเวลา 3 เดือน (1,590 คน) 
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 1.7.4 พักช าระเงินต้น (โดยความสมัครใจ) เป็นเวลา 3 เดือน (1,949 คน) 
 1.7.5 จัดซื้อข้าวสารแจกจ่ายให้สมาชิกที่มีเงินได้รายเดือนไม่เกิน 20,000 บาท ในวงเงิน       
300 บาทต่อคน จ านวน 6,260 คน ข้าวสาร 12,520 ถุงๆละ 5 กิโลกรัม  
 1.7.6 โอนเงินเข้าบัญชี / ซื้อหุ้น ให้กับสมาชิกนอกหน่วย, หน่วยน าส่งเงินเอง, หน่วยหักเงินผ่าน
ธนาคารที่อยู่นอกพ้ืนที่ส านักงานใหญ่และส านักงานสาขา และข้าราชการบ านาญ ที่มีเงินได้รายเดือนไม่เกิน 
20,000 บาท แต่ไม่สามารถแจกจ่ายเป็นข้าวสารให้ได้ คนละ 300 บาท จ านวน 1,256 คน 
 1.7.7 สรุปการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 
7,516 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,254,800 บาท 

 1.8 การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 
  ในปีบัญชี 2563 สหกรณ์จะด าเนินการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิก ที่มีสิทธิได้รับ
หลังจากการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ด้วยการโอนให้สมาชิกรายบุคคลโดยตรงผ่านระบบ Business 
Click ของธนาคารทหารไทยและ ระบบ KTB Corporate Online ของธนาคารกรุงไทย หรือบัญชีออมทรัพย์
ของสหกรณ์ ภายในวันที่ 9 พ.ย.63 ตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล เฉลี่ยคืนประจ าปี 2563 ได้ที่
เว็บไซต์ www.cooparmy3.com และแอพพลิเคชั่นของสหกรณ์ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 
เร่ืองรับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 

 
 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จ ากัด ได้ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 เมื่อวันพุธที่     
6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมโพธิ์ศรีนาค อาคารส านักงานใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จ ากัด 
อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นั้น เมื่อเสร็จสิ้นทุกวาระการประชุม เลขานุการได้สรุปสาระของการประชุม    
ในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2562 ซึ่งมีท้ังหมด 86 หน้า รายละเอียดในเว็บไซค์ของสหกรณ์ www.cooparmy3.com 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 3 
เร่ืองเพื่อทราบ 

 3.1 การรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ และการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 
  (1) การรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์  
   ในระหว่างปีบัญชี 2563 (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) สหกรณ์ได้รับสมาชิกเข้าใหม่ 
จํานวนทั้งสิ้น 895 ราย เป็นสมาชิกปกติ 834 ราย สมาชิกสมทบ 61 ราย และมีสมาชิกออกจากสหกรณ์ 
จํานวน 690 ราย เป็นสมาชิกปกติ 528 ราย สมาชิกสมทบ 162 ราย คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
จํานวน 17,711 ราย เป็นสมาชิกปกติ 15,511 ราย สมาชิกสมทบ 2,200 ราย  
  (2) การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 
   ผู้แทนสมาชิกประจําปีบัญชี 2563 จํานวน 314 ราย จาก 94 หน่วยสมาชิก พ้นจากตําแหน่ง
ระหว่างปีเพราะเหตุขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 66 (4) จํานวน 1 ราย ที่เหลือ จํานวน 313 ราย 
ต้องพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 30 กันยายน 2563 เพราะเหตุครบวาระ 1 ปี ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2561     
ข้อ 66 (1) และสหกรณ์ได้ขอให้หน่วยสมาชิก จํานวน 94 หน่วย ดําเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกประจําปี
บัญชี 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) ในอัตราส่วนสมาชิก 50 คน ต่อผู้แทนสมาชิก 1 คน ตาม
ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ.2561 ข้อ 66 (2) โดยใช้จํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เป็นเกณฑ์ในการ
คํานวณตามความเห็นชอบของคณะกรรมการดําเนินการ หน่วยสมาชิกได้ดําเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 
ประจําปีบัญชี 2564 และส่งรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับการเลือกตั้งให้สหกรณ์จ านวนทั้งสิ้น 323 คน ตามบัญชี
รายชื่อในภาคผนวก เอกสารข้อเสนอการประชุมใหญ่ หน้า 81 - 92 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 3.2 รายงานประจ าปีบัญช ี2563  
  คณะกรรมการดําเนินการขอรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ์ประจําปี บัญชี 2563 
ดังต่อไปนี้ 

  3.2.1 เรื่องเกี่ยวกับจ านวนสมาชิก 

ประเภท 
จ านวนสมาชกิ (ราย) 

ณ 1 ต.ค.62 
เข้า 

ระหว่างปี 
ออกระหว่างปี คงเหลือสมาชกิ 

ณ 30 ก.ย.63 
เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) ลาออก ให้ออก เสียชีวิต รวม 

สมาชิกปกต ิ 15,205 834 409 51 68 528 15,511 306 
สมาชิกสมทบ 2,301 61 150 - 12 162 2,200 (101) 

รวม 17,506 895 559 51 80 690 17,711 205 
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  3.2.2 เรื่องการด าเนินงานทางด้านการเงิน 
   (1) แหล่งที่มาของเงินทุน 
    ทุนเรือนหุ้น 4,444,225,750.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ  45.44 
    เงินรับฝาก 4,417,420,744.05 บาท  คิดเป็นร้อยละ  45.17 
    เงินกู้ยืม                                       0.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ    0.00 
    ทุนสํารอง 452,918,088.93 บาท  คิดเป็นร้อยละ  4.63 
    ทุนสะสม 16,333,140.85 บาท  คิดเป็นร้อยละ  0.17 
    กําไรสุทธิ 386,831,525.25 บาท  คิดเป็นร้อยละ 3.95 
    อ่ืน ๆ 62,233,104.50 บาท  คิดเป็นร้อยละ  0.64 
    รวม 9,779,962,353.58 บาท  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
   (2) แหล่งใช้ไปของเงินทุน 
    เงินให้สมาชิกกู้ 8,585,143,556.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ  87.78 
    เงินลงทุน 281,200,000.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ   2.88 
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร 201,774,863.46 บาท  คิดเป็นร้อยละ   2.06 
    เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 660,005,475.48 บาท  คิดเป็นร้อยละ 6.75 
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 37,437,782.07 บาท   คิดเป็นร้อยละ   0.38 
    อ่ืน ๆ 14,400,675.97 บาท  คิดเป็นร้อยละ   0.15 
    รวม 9,779,962,353.58 บาท  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
   โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุน และแหล่งใช้ไปของเงินทุน ดังนี้ 

แหล่งที่มาของเงินทุน 

รายการ 
ณ 30 ก.ย.62 

(บาท) 
ณ 30 ก.ย.63 

(บาท) 
เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. ทุนเรือนหุ้น 4,263,236,930.00 4,444,225,750.00 180,988,820.00 4.24 
2. เงินรับฝาก 4,549,488,233.15 4,417,420,744.05 (132,067,489.10) (2.90) 
3. เงินกู้ยืม - - - - 
4. ทุนสํารอง 395,137,301.74 452,918,088.93 57,780,787.19 14.62 
5. ทุนสะสม 14,960,565.85 16,333,140.85 1,372,575.00 9.17 
6. กําไรสุทธิ 373,707,006.19 386,831,525.25 13,124,519.06 3.51 
7. อ่ืนๆ 67,795,460.18 62,233,104.50 (5,562,355.68) (8.20) 

รวม 9,664,325,497.11 9,779,962,353.58 115,636,856.47  

แหล่งใช้ไปของเงินทุน 

รายการ 
ณ 30 ก.ย.62 

(บาท) 
ณ 30 ก.ย.63 

(บาท) 
เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. เงินให้สมาชิกกู ้ 8,681,234,405.40 8,585,143,556.60 (96,090,848.80) (1.11) 
2. เงินลงทุน 162,735,000.00 281,200,000.00 118,465,000.00 72.80 
3. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 154,278,023.78 201,774,863.46 47,496,839.68 30.79 
4. เงินฝากสหกรณ์อื่น       609,989,099.16  660,005,475.48 50,016,376.32 8.20 
5. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 39,808,458.35 37,437,782.07 (2,370,676.28) (5.96) 
6. อ่ืนๆ 16,280,510.42 14,400,675.97 (1,879,834.45) (11.55) 

รวม 9,664,325,497.11 9,779,962,353.58 115,636,856.47   
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   3.2.3 เรื่องเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และก าไรสุทธิ 
   

รายการ ปี 2563 (บาท) ปี 2562 (บาท) เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 
1. รายได้ 538,171,671.07 536,841,403.39 1,330,267.68 0.25 
   1.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู้้แก่สมาชิก 515,119,021.00 523,496,103.00 (8,377,082.00) (1.60) 
 1.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝากจากธนาคาร 409,356.20 608,385.34 (199,029.14) (32.71) 
 1.3 ดอกเบี้ยรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น 18,413,898.82 9,698,074.39 8,715,824.43 89.87 
 1.4 ผลตอบแทนจากการลงทุน 3,878,568.41 2,545,287.36 1,333,281.05 52.38 
   1.5 รายได้อื่น 350,826.64 493,553.30 (142,726.66) (28.92) 
2. ค่าใช้จ่าย 151,340,145.82 163,134,397.20 (11,794,251.38) (7.23) 
    2.1 ดอกเบี้ยจ่าย 122,098,894.82 136,534,592.83 (14,435,698.01) (10.57) 
    2.2 ค่าใช้จ่ายบริหาร 29,241,251.00 26,599,804.37 2,641,446.63 9.93 
3. ก าไรสุทธิ 386,831,525.25 373,707,006.19 13,124,519.06 3.51 

 
 3.2.4 เรื่องการจัดท าประกันภัย 
   การท าประกันภัยปี 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) สหกรณ์ได้จัดทํา
ประกันภัยคุ้มครองเงินกู้ และประกันภัยผู้ค้ําประกันกรณีสมาชิกผู้กู้ถูกออกจากสหกรณ์ ดังนี้ 
   (1) การประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้ ในกรณีผู้กู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้ําประกันเสียชีวิต     
มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือผู้ค้ําประกันมิต้องชําระหนี้แทนผู้กู้ และเป็นการบริหารความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ของสหกรณ์ วงเงินผลประโยชน์คุ้มครอง เริ่มต้นที่ 300,000.00 บาท, 600,000.00 บาท, 900,000.00 บาท, 
1,200,000.00 บาท, 1,500,000.00 บาท, 1,800,000.00 บาท และ 2,100,000.00 บาท ตามวงเงินกู้       
เมื่อหักหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 10% ค่าเบี้ยประกันสมาชิกผู้กู้เป็นผู้จ่ายเองทั้งหมด โดยสหกรณ์     
หักจากเงินกู้ล่วงหน้า 2 ปี  
    ในปีกรมธรรม์ 2563 สมาชิกผู้กู้ท าประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้ จ านวน 7,795 ราย    
จ่ายค่าเบี้ยประกันในอัตราแสนละ 730.00 บาทต่อปี เป็นเงินจ านวน 38,235,413.46 บาท สมาชิก
เสียชีวิต 35 ราย ได้รับสินไหมมรณกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 21,300,000.00 บาท 
   (2) การประกันภัยผู้ค้ําประกันกรณีสมาชิกผู้กู้ถูกออกจากสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์
เช่นเดียวกับการประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้ตาม (1) วงเงินผลประโยชน์คุ้มครองเป็นแสน ๆ ตามวงเงินกู้คงเหลือ 
โดยเริ่มตั้งแต่ 100,000.00 บาท ถึง 2,500,000.00 บาท ค่าเบี้ยประกันสมาชิกผู้กู้เป็นผู้จ่ายเองทั้งหมด     
โดยสหกรณ์หักไว้จากเงินกู้เช่นเดียวกับการดําเนินการตาม (1)  
    ในปีกรมธรรม์ 2563 สมาชิกผู้กู้ท าประกันภัยผู้ค้ าประกัน จ านวน 9,328 ราย    
จ่ายค่าเบี้ยประกันในอัตราแสนละ 430.00 บาทต่อปี เป็นเงินค่าเบี้ยประกันทั้งปี 38,354,172.00 บาท    
มีผู้กู้ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 32 ราย ได้รับเงินสินไหมทดแทนเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 16,688,157.00 บาท 

 
 
 
 
 
 



10 
 

 3.2.5 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบของสหกรณ์ 
  ในรอบปี 63 สหกรณ์โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ เห็นชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติม
ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จํากัด จํานวน 4 ระเบียบ ดังนี้ 
  (1) ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการจัดตั้งและใช้ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิก 
สมาชิกสมทบและครอบครัว และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2562 โดยเปลี่ยนใช้ระเบียบใหม่ทั้งฉบับ และให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค.62 เป็นต้นไป  
   แก้ไขในประเด็น เพ่ิมหมวด 13 การใช้ทุนสวัสดิการเพ่ือกลุ่มสมาชิก และเพ่ิมหมวด 
14 การใช้ทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์แก่สมาชิกและคู่สมรสสมาชิกที่เป็นคนไข้ติดเตียงหรือพิการหรือทุพพลภาพ 
และเลื่อนหมวด 13 เดิม เป็นหมวด 15 โดยให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสดหรือสิ่งของตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร รายละไม่เกิน 2,000 บาท 
  (2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่3จ ากัดว่าด้วยเจ้าหน้าที่  และลูกจ้าง          
และข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 โดยข้อแก้ไขเพ่ิมเติม   
เป็นบางข้อ และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.63 เป็นต้นไป 
  แก้ไขในประเด็น การจัดระดับเจ้าหน้าที่ ระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการใหม่         
เพ่ือความเหมาะสมในการพิจารณา เลื่อนเงินเดือนเจ้าหน้าที่และค่าจ้างลูกจ้าง  การกําหนดอัตราเงินเดือน
เจ้าหน้าที่และค่าจ้างลูกจ้าง ตามตําแหน่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับขึ้นเงินเดือนหรือค่าจ้าง ตามอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ําสูงสุดใหม่ การกําหนดอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง ตามพ้ืนความรู้ในอัตราเริ่มต้นเพ่ือให้สอดคล้อง
กับการปรับขึ้นเงินเดือน และกําหนดหลักเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างใหม่ 
 (3) ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 โดยแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นบางข้อ และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่นายทะเบียน
สหกรณ์ให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป  
  แก้ไขในประเด็น การฝากเงินโดยหักจากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย หรือโอนเข้าบัญชี
เงินฝากของสหกรณ์ และการส่งเช็คเข้าบัญชีเงินฝากเพ่ือให้สอดคล้องและรองรับการให้บริการแก่สมาชิก
ได้มากยิ่งขึ้น 
 (4) ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการจัดตั้งและใช้ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์         
แก่สมาชิก สมาชิกสมทบและครอบครัวและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)     
พ.ศ.2563 เพ่ือความเหมาะสม สอดคล้องกับฐานะการเงินของสหกรณ์โดยแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นบางข้อ และให้มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ต.ค.63 เป็นต้นไป 
   แก้ไขในประเด็น เงินช่วยเหลือจัดการศพสมาชิกแก้ไขตัวคูณจาก 120 เป็น 100 
และเงินช่วยเหลือจัดการศพคู่สมรสสมาชิก แก้ไขตัวคูณจาก 60 เป็น 50 

 3.2.6 เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
  (1) จัดโครงการสัมมนาสหกรณ์พบสมาชิกสหกรณ์ พ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ เพชรบูรณ์ ตาก 
เชียงใหม่ พะเยา ข้าราชการบํานาญ และสมาชิกสมทบ จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1,073 คน 
  (2) เข้าร่วมอบรม "กฎหมายเพ่ือการบริหารงานสหกรณ"์ สันติบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
  (3) เข้าร่วมอบรม “การเงิน การบัญชี และการบริหารสําหรับกรรมการดําเนินการ รุ่นที่ 2 
และ รุ่นที่ 3” สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
  (4) เข้าร่วมอบรม “การบริหารการเงินสหกรณ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล Thailand 4.0”    
สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด 
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  3.2.7 เรื่องเกี่ยวกับทุนส ารองและทุนสะสมของสหกรณ์ 
    ทุนสํารองและทุนสะสมของสหกรณ์ที่ได้รับการจัดสรรจากกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์   
ตามกฎหมาย ข้อบังคับและมติที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ในปีบัญชี 2563 มีดังต่อไปนี้ 

   (1) ทุนส ารองและทุนสะสม 
 หน่วย : บาท 

รายการ ณ 30 ก.ย.62 
ได้รับการจัดสรร 

จากก าไรสุทธิ ปี 62 
รับคืน ใช้ไป 

คงเหลือ  
ณ 30 ก.ย.63 

1. ทุนสํารอง 395,137,301.74 57,780,787.19 0.00 0.00 452,918,088.93 
2. ทุนสะสมอื่น      
 2.1 ทุนศึกษาอบรมทางสหกรณ ์ 1,078,920.40 1,100,000.00 0.00 1,050,566.00 1,128,354.40 
 2.2 ทุนสาธารณประโยชน ์ 1,168,225.00 5,000,000.00 2,456.00 5,459,940.00 710,741.00 
 2.3 ทุนสวัสดิการ 5,732,940.78 37,370,000.00 13,171.00 36,014,699.00 7,101,412.78 
 2.4 ทุนสร้างเสถียรภาพลูกหนี ้ 3,071,973.39 1,000,000.00 0.00 425,237.00 3,646,736.39 
 2.5 ทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงาน 1,896,860.90 1,000,000.00 0.00 1,262,610.00 1,634,250.90 
 2.6 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 2,011,645.38 100,000.00 0.00 0.00 2,111,645.38 

รวม 14,960,565.85 45,570,000.00 15,627.00 44,213,052.00 16,333,140.85 
 

    (2) รายละเอียดการใช้จ่ายเงินทุนสะสมระหว่างปีบัญชี 2563 
 หน่วย  :  บาท 

รายการ จ านวนเงิน 
1. ทุนศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 1,050,566.00 
 1.1 เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาอบรมและการสัมมนาสําหรับกรรมการ และเจ้าหน้าท่ี 30,200.00 
 1.2 เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้ารับการศึกษาอบรม และการสัมมนา และการเดินทาง 
          ไปปฏิบัติงานนอกสํานักงาน เพื่อจัดการศึกษาอบรมของกรรมการและเจ้าหน้าท่ี 

 
95,700.00 

 1.3 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาอบรมที่สหกรณ์จัดขึ้นเอง เป็นค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม 
         เอกสารประกอบ ค่าพาหนะผู้รับการอบรม และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

 
924,666.00 

2. ทุนสาธารณประโยชน์ 5,459,940.00 
 2.1 จ่ายเพื่อบํารุงหน่วยสมาชิก จํานวน 95 หน่วย 4,000,400.00 
 2.2 สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จํานวน 95 หน่วย 414,500.00 
 2.3 ร่วมทําบุญวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยสมาชิก จํานวน 45 หน่วย 147,000.00 
 2.4 จ่ายเพื่อการศึกษา การกุศลและสาธารณประโยชน์ท่ัวไป 898,040.00 
3. ทุนสวัสดิการ 36,014,699.00 
 3.1 เป็นเงินของขวัญปีใหม่แก่สมาชิก จํานวน 14,236 ราย 4,270,800.00 
 3.2 เป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของสมาชิก จํานวน 3,658 ราย (บุตร จํานวน 4,602 ราย) 5,022,100.00 
 3.3 เป็นเงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษของสมาชิก จํานวน 41 ราย 61,500.00 
 3.4 เป็นเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศพสมาชิกและครอบครัว 16,835,084.00 
  (1) สมาชิก จํานวน 72 ราย 15,415,544.00 
  (2) คู่สมรสสมาชิก จํานวน 29 ราย 462,540.00 
  (3) บิดา มารดา และบุตร ของสมาชิก จํานวน 295 ราย 885,000.00 
  (4) พวงหรีดเคารพศพ จํานวน 72 ราย 72,000.00 
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 หน่วย  :  บาท 
รายการ จ านวนเงิน 

 3.5 เป็นเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศพสมาชิกสมทบและครอบครัว 81,890.00 
  (1) สมาชิกสมทบ จํานวน 9 ราย 62,890.00 
  (2) คู่สมรสสมาชิกสมทบ จํานวน 5 ราย 15,000.00 
  (3) พวงหรีดเคารพศพ จํานวน 4 ราย 4,000.00 
 3.6 เป็นเงินสงเคราะห์สมาชิกอันเกิดจากภัยพิบัติ จํานวน 22 ราย 117,995.00 
 3.7 เป็นเงินบําเหน็จสมาชิกอายุ 60 ปี จํานวน 469 ราย 3,699,000.00 
 3.8 เป็นเงินบําเหน็จสมาชิกอายุ 65 ปีขึ้นไป จํานวน 993 ราย 996,500.00 
 3.9 เป็นเงินกรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ จํานวน 11 ราย 38,472.00 
 3.10 เป็นเงินรับขวัญบุตรแรกเกิดของสมาชิก จํานวน 326 ราย 806,000.00 
 3.11 เป็นเงินเพื่อการสมรสของสมาชิก จํานวน 202 ราย 387,000.00 
 3.12 เป็นเงินสงเคราะห์แก่สมาชิกและคู่สมรสที่เป็นคนไข้ติดเตียง  
   หรือพิการ หรือทุพพลภาพ จํานวน 20 ราย 

 
40,000.00 

 3.13 เป็นเงินช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โควิด-19  
   ให้แก่สมาชิกท่ีมีเงินได้รายเดือนไม่เกิน 20,000 บาท จํานวน 7,516 ราย 

 
2,254,800.00 

 3.14 เป็นเงินเพื่อบริหารกลุ่มสมาชิก จํานวน 9 กลุ่ม 304,508.00 
 3.15 เป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 1,099,050.00 
4. ทุนสร้างเสถียรภาพลูกหนี้ 425,237.00 
5. ทุนจัดต้ังส านักงานสหกรณ์ 1,262,610.00 
 5.1 งานติดตั้งลําโพงกระจายเสียง ห้องพิสุทธิศักดิ์ สํานักงานใหญ ่ 18,260.00 
 5.2 พัฒนาระบบโปรแกรมสวสัดิการสมาชิก สํานักงานใหญ ่ 374,500.00 
 5.3 งานปรับปรุงภายในอาคาร สาขา (4) เชียงใหม ่ 384,750.00 
 5.4 งานปรับปรุงห้องน้ํา สาขา (4) เชียงใหม ่ 126,000.00  
 5.5 งานต่อเติมหลังคาด้านข้าง สาขา (4) เชียงใหม ่ 174,000.00  
 5.6 งานต่อเติมหลังคาหนา้ห้องน้ํา สาขา (4) เชียงใหม ่ 155,300.00  
 5.7 งานปรับปรุงป้ายสํานักงาน สาขา (4) เชียงใหม่  29,800.00  

รวมจ่ายทุนทั้งสิ้น 44,213,052.00 
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  3.2.8 สรุปผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับปี 2562 
 

รายการ ปี 2563 ปี 2562 เพ่ิม (ลด) ร้อยละ 
จ านวนสมาชกิ (คน) 17,711 17,506 205 1.17 
1. สมาชิก 15,511 15,205 306 2.01 
2. สมาชิกสมทบ 2,200 2,301 (101) (4.39) 
ฐานะการเงินของสหกรณ์ (บาท)         
1. สินทรัพย์รวม 9,779,962,353.58 9,664,325,497.11 115,636,856.47 1.20 
 1.1 ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู ้ 8,579,271,643.00 8,667,443,523.40 (88,171,880.40) (1.02) 
 1.2 ลูกหนี้อ่ืนๆ 5,871,913.60 13,790,882.00 (7,918,968.40) (57.42) 
 1.3 เงินลงทุน         
  - เงินสดและเงินฝากธนาคาร 201,774,863.46 154,278,023.78 47,496,839.68 30.79 
  - เงินลงทุนระยะยาว 51,200,000.00 32,735,000.00 18,465,000.00 56.41 
  - สินทรัพย์อื่นๆ 281,838,458.04 186,088,968.77 95,749,489.27 51.45 
  - เงินฝากสหกรณ์อื่น 660,005,475.48 609,989,099.16 50,016,376.32 8.20 
2. หนี้สินรวม 4,479,653,848.55 4,617,283,693.33 (137,629,844.78) (2.98) 
 2.1 เงินรับฝากจากสมาชิก 4,417,420,744.05 4,549,488,233.15 (132,067,489.10) (2.90) 
 2.2 เงินกู้ยืม 0.00 0.00 0.00 0.00 
 2.3 หนี้สินอื่นๆ 62,233,104.50 67,795,460.18 (5,562,355.68) (8.20) 
3. ทุนของสหกรณ์ 5,300,308,505.03 5,047,041,803.78 253,266,701.25 5.02 
 3.1 ทุนเรือนหุ้น 4,444,225,750.00 4,263,236,930.00 180,988,820.00 4.25 
 3.2 ทุนสํารอง 452,918,088.93 395,137,301.74 57,780,787.19 14.62 
 3.3 ทุนสะสมตามข้อบังคับ 16,333,140.85 14,960,565.85 1,372,575.00 9.17 
 3.4 กําไรสุทธิ 386,831,525.25 373,707,006.19 13,124,519.06 3.51 
4. รายได้ 538,171,671.07 536,841,403.39 1,330,267.68 0.25 
 4.1 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู ้ 515,119,021.00 523,496,103.00 (8,377,082.00) (1.60) 
 4.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 409,356.20 608,385.34 (199,029.14) (32.71) 
 4.3 ดอกเบี้ยรับตั๋วสัญญาใช้เงิน 2,402,630.14 2,238,410.90 164,219.24 7.34 
 4.4 ดอกเบี้ยรับฝากเงินสหกรณ์อืน่ 18,413,898.82 9,698,074.39 8,715,824.43 89.87 
 4.5 ผลตอบแทนจากการลงทุน 1,475,938.27 306,876.46 1,169,061.81 380.96 
 4.6 กําไร(ขาดทุน)จากการจาํหน่ายทรัพย์สิน 0.00 4,263.23 (4,263.23) (100.00) 
 4.7 รายได้อื่นๆ 350,826.64 489,290.07 (138,463.43) (28.30) 
5. รายจ่าย 151,340,145.82 163,134,397.20 (11,794,251.38) (7.23) 
 5.1 ดอกเบี้ยจ่าย 122,098,894.82 136,534,592.83 (14,435,698.01) (10.57) 
 5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 29,241,251.00 26,599,804.37 2,641,446.63 9.93 

ก าไรสุทธิ 386,831,525.25 373,707,006.19 13,124,519.06 3.51 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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 3.3 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2563 
  ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 109 กําหนดให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือสรุปผลการตรวจสอบรวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ ์
  ผู้ตรวจสอบกิจการจะได้รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําปี 2563 ให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบต่อไป 

ผู้ตรวจสอบกิจการ  :  รายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อท่ีประชุมใหญ่เพ่ือทราบต่อไป 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จ ากัด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่  3 จ ากัด 

 ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ได้เลือก นางนวรัตน์  โทจําปา 
นางสาวจรรยา  พันลํา และนางสาวหฤทัย  หงษ์อ่อนสา เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพ  
ภาคที่ 3 จํากัด สําหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งข้าพเจ้าและคณะได้ทําการตรวจสอบ
และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบ นั้นข้าพเจ้า    
จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจําปี 2563 ดังต่อไปนี้ 

 1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
  1.1 เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  1.2 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
  1.3 เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการจัดทําบัญชีและเอกสารประกอบรายการบัญชี     
ให้ถูกต้อง และสามารถนําข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการบริหารสหกรณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
  2.1 ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน บัญชี ทะเบียน และการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินหนี้สินทั้งปวงของ
สหกรณ์ เพ่ือทราบฐานะและขอเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 
  2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
  2.3 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์ 
  2.4 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 
  2.5 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว้ 
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 3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
  3.1 การบริหารงานทั่วไป 
   3.1.1 สหกรณ์มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสมกับพันธกิจและธุรกิจของสหกรณ์ 
   3.1.2 สหกรณ์มีระบบงานที่เหมาะสมและทันสมัย 
   3.1.3 สหกรณ์มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ไว้อย่างเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในการทํางาน 
   3.1.4 สหกรณ์มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เพียงพอและเหมาะสม 

  3.2 สมาชิกของสหกรณ์ 
   ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สหกรณ์มีสมาชิกดังนี้ 

รายการ 
30 กันยายน 2562 

(คน) 
30 กันยายน 2563 

(คน) 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

(คน) (ร้อยละ) 
สมาชิกปกติ 15,205 15,511 306 2.01 
สมาชิกสมทบ 2,301 2,200 (101) (4.39) 

รวม 17,506 17,711 205 (2.38) 
 

  การรับเข้าเป็นสมาชิกและให้ออกจากการเป็นสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการได้ปฏิบัติตาม
ระเบียบที่กําหนดไว้ 

 3.3 ด้านการเงิน 
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคารดังนี้ 

รายการ 
30 กันยายน 2562 

(บาท) 
30 กันยายน 2563 

(บาท) 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 
เงินสด 127,206.00 225,141.00 97,935.00 76.99 
เงินฝากธนาคาร     
 กระแสรายวัน (9 บัญชี) 354,872.29 699,265.48 344,393.19 97.05 
 ออมทรัพย์ (16 บัญชี) 153,795,945.49 200,850,456.98 47,054,511.49 30.60 

รวม 154,278,023.78 201,774,863.46 47,496,839.68 30.79 
 

  การรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินของ
สหกรณ์ การเก็บรักษาเงินประจําวันทุกวันทําการไม่เกินวงเงินตามระเบียบ มีการตรวจนับเงินสดคงเหลือทุก
วันทําการ และรายจ่ายต่างๆ ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้มีอํานาจในการอนุมัติทุกรายการ 

 3.4 ด้านบัญชี 
  - สหกรณ์ใช้โปรแกรมบัญชีสําหรับการบันทึกรายการบัญชี การผ่านรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
ไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป รวมถึงการประมวลผลข้อมูลประจําวันได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีการจัดทํา
บัญชีย่อย และทะเบียนต่าง ๆ ไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้  สหกรณ์ได้มีการสอบทานยอดคงเหลือ           
ในระบบงานต่างๆ เปรียบเทียบกับบัญชีคุมยอดเป็นประจําทุกเดือน 
  - การบันทึกบัญชีมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์และครบถ้วน มีการบันทึกรายการ
บัญชีที่เก่ียวกับเงินสดในวันที่เกิดรายการนั้นทันที 

 



16 
 

 3.5 ด้านเงินให้กู้ยืม 
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สหกรณ์มีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมคงเหลือ ดังนี้ 

รายการ 
30 กันยายน 2562 

(บาท) 
30 กันยายน 2563 

(บาท) 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 
ลูกหนี้เงินให้กู้ – ฉุกเฉิน 41,088,666.00 60,268,379.00 19,179,713.00 46.68 
ลูกหนี้เงินให้กู้ – สามญั 8,646,202,504.00 8,530,840,746.00 (115,361,758.00) (1.33) 
ลูกหนี้เงินให้กู้ – เพื่อการศึกษา - 235,740.00 235,740.00 100.00 

รวม 8,687,291,170.00 8,591,344,865.00 (95,946,305.00) (1.10) 
 

 สหกรณ์ดําเนินธุรกิจในด้านสินเชื่อ โดยการให้เงินกู้แก่สมาชิก ลูกหนี้เงินกู้ยืมมีหลักฐาน    
การเป็นหนี้และการค้ําประกันครบถ้วน ถูกต้อง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ
ดําเนินการทุกราย การปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
 การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ฯ ด้านการให้กู้ยืม ควรมีการวางแผนรองรับ เนื่องจากปัจจุบัน     
มีแนวโน้มลดลง 

 3.6 ด้านการลงทุน 
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สหกรณ์ได้นําเงินไปลงทุนในสถาบันการเงินต่างๆ  ดังนี้ 

รายการ 
30 กันยายน 2562 

(บาท) 
30 กันยายน 2563 

(บาท) 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 
การฝากเงินกับสหกรณ์อื่น     
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ทหาร จํากดั 130,000,000.00 180,000,000.00 50,000,000.00 38.46 
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จํากัด 100,000,000.00 140,000,000.00 40,000,000.00 40.00 
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย จํากัด 206,989,099.16 195,630,000.56 (11,359,099) (5.49) 
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึกกองเรือ จํากดั 50,000,000.00 - (50,000,000) (100.00) 
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอตุรดิตถ์ จํากัด 100,000,000.00 100,000,000.00 - - 
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกท่ี 35 จํากัด 13,000,000.00 13,437,575.48 437,575.48 3.37 
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารม้าที่ 12 จํากัด 10,000,000.00 10,421,506.00 421,506.00 4.22 
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สรุิยพงษ์ จํากัด - 20,516,393.44 20,516,393.44 100.00 
รวม (8 แห่ง) 609,989,099.16 660,005,475.48 50,016,376.32 8.20 
การลงทุนในหุ้นและตั๋วสัญญาใชเ้งิน     
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด 30,000,000.00 41,000,000.00 11,000,000.00 36.67 
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ทหาร 2,535,000.00 10,000,000.00 7,465,000.00 294.48 
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด 200,000.00 200,000.00 - - 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน-ชสอ. 130,000,000.00 210,000,000.00 80,000,000.00 61.54 
หุ้นกู้ของ บ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากดั - 20,000,000.00 20,000,000.00 100.00 
รวม (5 แห่ง) 162,735,000.00 281,200,000.00 118,465,000.00 72.80 

รวมท้ังสิ้น 772,724,099.16 941,205,475.48 168,481,376.32 21.80 
 

 การลงทุนเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกําหนดการ
ฝากเงินหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ.2558 และการคํานวณผลตอบแทนถูกต้อง ครบถ้วน 
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 3.7 ด้านเงินรับฝาก 
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิก  ดังนี้  

รายการ 
30 กันยายน 2562 

(บาท) 
30 กันยายน 2563 

(บาท) 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 
เงินรับฝากออมทรัพย ์ 42,017,968.32 46,130,057.57 4,112,089.25 9.79 
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 4,507,470,264.83 4,371,290,686.48 (136,179,578.35) (3.02) 

รวม 4,549,488,233.15 4,417,420,744.05 (132,067,489.10) (2.90) 
 

 สหกรณ์ฯ มีการรับฝากเงินถูกต้องตาม ข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินแต่ละ
ประเภท มีบัญชีรายละเอียดเพ่ือควบคุมเงินรับฝากจากสมาชิกรายบุคคล มีการจัดทํารายละเอียดเงินฝากของ
สมาชิกรายบุคคลประจําเดือนเพ่ือสอบยันกับสมุดบัญชีแยกประเภท การคํานวณดอกเบี้ยและการบันทึก
ดอกเบี้ยในบัญชีเงินฝากรายบุคคลแต่ละบัญชีทําโดยระบบคอมพิวเตอร์ 

 3.8 ด้านการกู้ยืมเงิน 
  สหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมประจําปี 2562 จากที่ประชุมใหญ่โดยได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ไว้ 4,000,000,000.00 บาท 

รายการ 
30 กันยายน 2562 

(บาท) 
เงินกู้ยืมระหว่างปี 

(บาท) 
ช าระระหว่างป ี

(บาท) 
30 กันยายน 2563 

(บาท) 
เงินกู้ยืม ธนาคารกรุงไทย (พล.) - 100,000,000.00 100,000,000.00 - 

รวม - 100,000,000.00 100,000,000.00 - 
 

 ณ วันสิ้นปีไม่มีหนี้ค้าง และการกู้ยืมเงินเป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ และตามที่
คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 

 3.9 ทุนเรือนหุ้น 

รายการ 
30 กันยายน 2562 

(บาท) 
เพ่ิมระหว่างปี 

(บาท) 
ลดระหว่างป ี

(บาท) 
30 กันยายน 2563 

(บาท) 
ทุนเรือนหุ้น 4,263,236,930.00 261,154,150.00 80,165,330.00 4,444,225,750.00 
ทุนสํารอง 395,137,301.74 57,780,787.19 - 452,918,088.93 
ทุนสะสมอื่นๆ 14,960,565.85 45,652,137.00 44,279,562.00 16,333,140.85 

รวม 4,673,334,797.59 364,587,074.19 124,444,892.00 4,913,476,979.78 
 

 การเรียกเก็บค่าหุ้น และการจ่ายคืนหุ้นของสมาชิกเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ 
และมีระบบการตรวจสอบได้เหมาะสม 
 การจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนประเภทต่างๆ เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่ และได้จัดให้มีทุน
สํารองและทุนสะสม ตามข้อบังคับ ระเบียบและการใช้จ่ายเงินทุนสะสมต่างๆ ในระหว่างปี เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และระเบียบที่สหกรณ์กําหนดไว้ 
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 3.10 ด้านการด าเนินงาน 

รายการ 
ประมาณการ 

(บาท) 
เกิดขึ้นจริง 

(บาท) 
สูง(ต่ า)กว่าประมาณการ 

(บาท) (ร้อยละ) 
หมวดรายได้     
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ 530,000,000.00 515,119,021.00 (14,880,979.00) (2.81) 
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก 10,000,000.00 21,470,586.53 11,470,586.53 144.71 
รายได้อื่นๆ 1,000,000.00 1,582,063.54 582,063.54 58.21 

รวม 541,000,000.00 538,171,671.07 (2,828,328.93) (0.52) 
หมวดค่าใช้จ่าย     
ดอกเบี้ยจ่าย 133,500,000.00 122,098,894.82 (11,401,105.18) (8.54) 
ค่าใช้จ่ายบริหาร 35,500,000.00 29,241,251.00 (6,258,749.00) (17.63) 

รวม 169,000,000.00 151,340,145.82 (17,659,854.18) (10.45) 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธ ิ 372,000,000.00 386,831,525.25 14,831,525.25 3.99 

 

 ในรอบปีสหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น 538,171,671.07 บาท (ห้าร้อยสามสิบแปดล้านหนึ่งแสน
เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสตางค์) ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 151,340,145.82 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบ
เอ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทแปดสิบสองสตางค์) มีกําไรสุทธิ 386,831,525.25 บาท (สามร้อย
แปดสิบหกล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่ ง พันห้าร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์ ) เ พ่ิมขึ้นจากปีก่อน 
13,124,519.06 บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบเก้าบาทหกสตางค์) หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.51 

บทสรุป 
 คณะผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จํากัด ประจําปี 2563 ได้กําหนด
กระบวนการตรวจสอบกิจการโดยพิจารณาเสนอประเด็นการตรวจสอบแต่ละเดือนต่อกรรมการดําเนินการ 
พร้อมขอความร่วมมือด้านเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และศึกษา วิเคราะห์ สอบทาน ตรวจสอบข้อมูล 
นําเสนอที่ประชุมร่วมกรรมการดําเนินการและฝาายจัดการ เป็นประจําทุกเดือน ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่อันทรงเกียรติในการตรวจสอบเชิงสร้างสรรค์ 
 ขอขอบคุณการแนะนํา ข้อเสนอแนะและความไว้วางใจ รวมถึงความร่วมมือที่ได้รับเป็นอย่างดียิ่งจาก
ประธานกรรมการและคณะกรรมการดําเนินการ ฝาายจัดการ ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

 

 

 
(  นางนวรัตน์  โทจําปา  ) 
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
(  นางสาวจรรยา  พันลํา  )             (  นางสาวหฤทัย  หงส์อ่อนสา  ) 
      ผู้ตรวจสอบกิจการ                                                                   ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 
เร่ืองเพื่อพิจารณา 

 4.1 อนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2563 
 ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 23 การเสนองบการเงินต่อที่ประชุมใหญ่ ก าหนดให้คณะกรรมการ
ด าเนินการเสนองบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภายใน    
150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ (30 กันยายนของทุกปี)  
 ส าหรับงบการเงินรอบ 12 เดือน อันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชี 2563 ของสหกรณ์ ซึ่งมีรายการ
แสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับท้ังบัญชีก าไรขาดทุน ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  
 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ผู้สอบบัญชีจะได้น าเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ผู้สอบบัญชี  :  ชี้แจงและท าความเข้าใจงบการเงินแก่ที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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 4.2 อนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จํากัด มีกําไรสุทธิประจําปี 2563 ทั้งสิ้น 386,831,525.25 บาท 
จากการดําเนินการ ขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2563 ดังนี้ 

รายการ 
ปี 2563 ปี 2562 

จ านวนเงิน  
(บาท) 

ร้อยละ จ านวนเงิน  
(บาท) 

ร้อยละ 

1. เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ 57,736,074.25 14.92 56,518,177.19 15.12 
2. เป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ร้อยละ 1 ของกําไรสุทธิแต่ไม่เกิน 30,000 บาท 

30,000.00 0.01 30,000.00 0.01 

3. เป็นเงินปันผลตามหุ้นในอัตราร้อยละ 5.45 ต่อปี  
โดยคิดตามส่วนแห่งระยะเวลา 

235,345,329.00 
(5.45%) 

60.84 
224,609,511.00 

(5.50%) 
60.10 

4. เป็นเงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 8.00 ต่อปี  
ของดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ 

40,840,122.00 
(8.00%) 

10.56 
41,675,318.00 

(8.00%) 
11.15 

5. เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ 
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ 5,500,000.00 1.42 5,304,000.00 1.42 

6. เป็นทุนรักษาระดับเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2  
ของทุนเรือนหุ้นท่ีมีอยู่เมื่อสิ้นปี 100,000.00 0.03 100,000.00 0.03 

7. เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ 1,100,000.00 0.28 1,100,000.00 0.29 

8. เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10  
ของกําไรสุทธิ 5,000,000.00 1.29 5,000,000.00 1.34 

9. เป็นทุนสวัสดิการสมาชิก เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง  
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ 38,680,000.00 10.00 37,370,000.00 10.00 

10. เป็นกองทุนสร้างเสถียรภาพลูกหนี้ 
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ 500,000.00 0.13 1,000,000.00 0.27 

11. เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงาน 2,000,000.00 0.52 1,000,000.00 0.27 
รวมท้ังสิ้น 386,831,525.25 100.00 373,707,006.19 100.00 

 
หมายเหตุ    อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยตลอดปี 2563 ร้อยละ 5.80 ต่อปี 
  หักเงินเฉลี่ยคืน 8% ร้อยละ 0.46 ต่อปี 
  คงเหลืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิ ร้อยละ 5.34 ต่อปี 
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การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเสนอจะมีผล ดังนี้ 
 

รายการ 
ปี 2563 ปี 2562 

จ านวน (บาท) ร้อยละ จ านวน (บาท) ร้อยละ 
1. เป็นของสมาชกิโดยตรง 276,185,451.00 71.40 266,284,829.00 71.25 
 1.1 เงินปันผล 235,345,329.00 60.84 224,609,511.00 60.10 
 1.2 เงินเฉลี่ยคืน 40,840,122.00 10.56 41,675,318.00 11.15 
2. เป็นของสหกรณ์ และสมาชิกโดยรวม 105,116,074.25 27.18 102,088,177.19 27.32 
 2.1 ทุนสํารอง 57,736,074.25 14.92 56,518,177.19 15.12 
 2.2 ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 38,680,000.00 10.00 37,370,000.00 10.00 
 2.3 ทุนสาธารณประโยชน ์ 5,000,000.00 1.29 5,000,000.00 1.34 
 2.4 ทุนรักษาระดับเงินปันผล 100,000.00 0.03 100,000.00 0.03 
 2.5 ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ ์ 1,100,000.00 0.28 1,100,000.00 0.29 
 2.6 กองทุนเสถียรภาพลูกหนี ้ 500,000.00 0.13 1,000,000.00 0.27 
 2.7 ทุนจัดตั้งสํานักงาน 2,000,000.00 0.52 1,000,000.00 0.27 
3. เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ 5,500,000.00 1.42 5,304,000.00 1.42 
4. ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00 0.01 30,000.00 0.01 

รวม 386,831,525.25 100.00 373,707,006.19 100.00 
 

 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติต่อไป 

พ.อ.อมรเดช  เอี่ยมประเสริฐ ผู้แทนสมาชิกเลขทะเบียน 3203 สังกัด ทน.3 สอบถามเรื่องการจ่ายเงิน   
ปันผลของสหกรณ์ว่าควรจะจ่ายเท่าเดิมเหมือนปีก่อน หรือเพิ่มข้ึน เนื่องจากก าไรของสหกรณ์เพิ่มข้ึน 

มติที่ประชุม  อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง 222 เสียง ไม่อนุมัต ิ5 เสียง และงดออกเสียง 22 เสียง 
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 4.3 เลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการด าเนินการ 
 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 72 กําหนดว่าให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ 1 คน และ กรรมการดําเนินการอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
 การสรรหาผู้ที่จะเป็นกรรมการดําเนินการ และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการให้เป็นไป
ตามวิธีการที่กําหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ท่ีต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ 
 ข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 74 วรรค 3 กําหนดไว้ว่า “กรรมการดําเนินการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจ
ได้รับเลือกตั้งซ้ําอีกได้แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน” และ ข้อ 77 วรรค 3 กําหนดไว้ว่า “กรรมการดําเนินการซึ่ง
ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตําแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบ
ที่จะอยู่ได”้ 
 คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 33 ที่พ้นจากตําแหน่ง ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 76 (1) ถึงคราว
ออกตามวาระ จํานวน 7 คน และตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 76 (2) ลาออก จํานวน 3 คน รวม 10 คน ดังนี้ 

ยศ – ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
สังกัด 

เพราะเหตุ หมายเหตุ  
กลุ่ม หน่วย 

1. พล.อ.ฉลองชัย ชัยยะคํา ประธานกรรมการ 1 ทภ.3 ครบวาระ 1 เลือกตั้งซ้ําใหมไ่ด ้
2. พล.ท.พิสุทธิศักดิ ์ ทัพเจริญภมู ิ รองประธานกรรมการ (1) 9 เกษียณอายรุาชการ ครบวาระ 1 เลือกตั้งซ้ําใหมไ่ด ้
3. พล.ท.สุคนธ ์ ฉิมบ้านไร ่ รองประธานกรรมการ (2) 9 เกษียณอายรุาชการ ครบวาระ 1 เลือกตั้งซ้ําใหมไ่ด ้
4. พล.ท.วิเชียร ไชยปกรณ ์ รองประธานกรรมการ (3) 9 เกษียณอายรุาชการ ครบวาระ 2 เว้นวรรค 1 ป ี

5. พล.ต.อานนท์ เทพานวล รองประธานกรรมการ (5) 9 เกษียณอายรุาชการ 
ลาออก 

ปัญหาสุขภาพ 
เลือกตั้งซ้ําใหมไ่ด ้

6. พล.ต.อุกฤษฎ ์ นุตคําแหง กรรมการดําเนินการ 1 พล.ร.4 ครบวาระ 1 เลือกตั้งซ้ําใหมไ่ด ้

7. พล.ต.สามารถ มโนรถมงคล กรรมการดําเนินการ 8 มทบ.34 
ลาออก 

ย้ายสังกัด 
เลือกตั้งซ้ําใหมไ่ด ้

8. พ.อ.นภัทร ศรีธนโชต กรรมการดําเนินการ 4 มทบ.31 ครบวาระ 2 เว้นวรรค 1 ป ี
9. พ.อ.วิรัช วทัญญู กรรมการดําเนินการ 6 มทบ.310 ครบวาระ 1 เลือกตั้งซ้ําใหมไ่ด ้

10. พ.อ.เชิดพงศ์ ช่วยบํารุง กรรมการดําเนินการ 5 พล.ม.1 
ลาออก 

ย้ายสังกัด 
เลือกตั้งซ้ําใหมไ่ด ้

 
  ตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการจัดสรรและการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ.2559 ข้อ 6 
กําหนดว่า “ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย ประธานกรรมการสรรหา เลขานุการสรรหา และ
กรรมการสรรหา อีก 3 คน เป็นผู้ดําเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดําเนินการ” 
  ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ได้ดําเนินการเลือกตั้งคณะกรรรมการสรรหาประกอบด้วย 
พล.ท.วิเชียร  ไชยปกรณ์ เป็นประธาน พ.ท.ธวัชชัย  เติมลาภ เป็นเลขานุการ และ พล.อ.พีรวัฒน์  เปรมศรี , 
พ.อ.สมใจ  คิดเกื้อการุญ , พ.อ.นภัทร  ศรีธนโชต เป็นกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาได้ดําเนินการ 
สรรหาด้วยวิธีการแสวงหา/ทาบทาม และเชื้อเชิญคนที่อยู่ในเกณฑ์เบื้องต้นลงสมัครเป็นประธานกรรมการ 
และกรรมการดําเนินการ และส่งรายชื่อให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ    
ได้พิจารณาแล้ว และเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาต่อที่ประชุมใหญ่ เพ่ือพิจารณาเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 
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รายช่ือผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ 

ยศ – ชื่อ - สกุล สังกัดกลุม่ สมัครโควตา หมายเหตุ 

1. พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย ์ 1 กลุ่ม 1 อยู่ในวาระ 1 ปีท่ี 1 
 

รายช่ือผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการด าเนินการ 

ยศ – ชื่อ - สกุล สังกัดกลุม่ สมัครโควตา หมายเหตุ 

1. พล.ท.พิสุทธิศักดิ ์ ทัพเจริญภมู ิ 9 ส่วนกลาง อยู่ในวาระ 2 ปีท่ี 1 
2. พล.ท.สุคนธ ์ ฉิมบ้านไร ่ 9 ส่วนกลาง อยู่ในวาระ 2 ปีท่ี 1 
3. พล.ท.นิธินันท ์ ไชยวัฒนพันธุ ์ 9 กลุ่ม 9 อยู่ในวาระ 1 ปีท่ี 1 
4. พล.ท.กิตติศักดิ ์ แม้นเหมือน 9 ส่วนกลาง อยู่ในวาระ 1 ปีท่ี 2 
5. พ.อ.กิตติพงศ์ ช่ืนใจชน 1 กลุ่ม 1 อยู่ในวาระ 1 ปีท่ี 1 
6. พ.อ.วุฒิชัย ตุ้มทอง 4 กลุ่ม 4 อยู่ในวาระ 1 ปีท่ี 1 
7. พ.อ.มีชัย นิลศาสตร ์ 5 กลุ่ม 5 อยู่ในวาระ 1 ปีท่ี 2 
8. พ.อ.เสมา มังมต ิ 6 กลุ่ม 6 อยู่ในวาระ 1 ปีท่ี 1 
9. พ.ท.เพทาย สมฤทธ์ิ 8 กลุ่ม 8 อยู่ในวาระ 1 ปีท่ี 1 

 
  ตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ พ.ศ.2559 ข้อ 6 และ ข้อ 7 
กําหนดไว้ว่า “วิธีการเลือกตั้ง วิธีที่ 1 ใช้วิธีออกเสียงโดยเปิดเผย และ วิธีที่ 2 ใช้วิธีออกเสียงด้วยการใช้บัตร
เลือกตั้ง การออกเสียงโดยเปิดเผย ให้ใช้วิธีการยกมือ และนับคะแนนเสียง ผู้ที่จะได้รับการเลือกตั้งเป็น
คณะกรรมการดําเนินการให้ถือเสียงข้างมากของผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม” 
  คณะกรรมการดําเนินการขอเสนอใช้วิธีการออกเสียงโดยเปิดเผยเพ่ือสะดวก และประหยัดเวลา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ใช้วิธีออกเสียงโดยเปิดเผย  และเลือกตั้งผู้ที่
คณะกรรมการดําเนินการเสนอรายชื่อเป็นประธานกรรมการ และกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 34 ทั้ง 10 คน 
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 4.4 เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2564 และก าหนดค่าตอบแทน 
  ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 106 ได้กําหนดว่า “ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ จํานวน 
1 คณะ ประกอบด้วยสมาชิก หรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา จํานวน 3 คน” ข้อ 108 กําหนดว่า 
“ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 1 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง  และต้องพ้นจาก
ตําแหน่งเพราะเหตุถึงคราวออกตามวาระ ตาย ลาออก ที่ประชุมใหญ่ถอดถอน และนายทะเบียนสหกรณ์
วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม” และข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 107 กําหนดไว้ว่า “ให้นําวิธีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามระเบียบของสหกรณ์มาใช้โดยอนุโลม” 
  ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2563 ที่พ้นจากตําแหน่งตามข้อบังคับสหกรณ์ เพราะเหตุถึงคราวออกตามวาระ 
จํานวน 3 คน ประกอบด้วย นางนวรัตน์  โทจําปา ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ , น.ส.จรรยา  พันลํา และ    
น.ส.หฤทัย  หงษ์อ่อนสา ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จํากัด ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 1 ก.ย.63 ถึงวันที่ 30 ก.ย.63 มีผู้สมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คณะ    
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้  

รายช่ือผู้สมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจ าปี 2564 

ชื่อ – นามสกลุ คุณวุฒิ ประสบการณ์ 
เสนอ 

ค่าตอบแทน 
1. นางนวรัตน์ 
    (หัวหน้าคณะ) 

โทจําปา 
 

ป.โท  รปศ. 
สถาบัน 
บั ณ ฑิ ต พั ฒ น 
บริหารศาสตร์ 
ป.ตรี การบัญช ี
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 

- ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.ทภ.3 จํากัด 
- ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.บชร.3 จํากัด 
- ที่ปรึกษาบัญชี บริษัท ที.เอส.พรินท์ติ้ง 
2002 จํากัด , บริษัท แว่นรักษ์ตา จํากัด 
- ผจก.ฝ่ายบัญชี บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์
ปอเรช่ัน (ไทยแลนด์) จํากัด , บริษัท พี.
ดับบลิว.มีเดีย (ไทยแลนด์) จํากัด , บริษัท 
โพลสตาร์ ลูบริแคนท์ (ไทยแลนด์) จํากัด 

12,000 บาท 
ต่อเดือน 

2. น.ส.จรรยา พันลํา ป.ตรี การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์
มทร .พระนคร
วิทยาเขตพณิชย
การพระนคร 

- ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.บชร.3 จํากัด 
- ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.ทภ.3 จํากัด 
- พนง.บัญชี บริษัท ซีเอ ออยล์ คอร์ปอเรช่ัน 
(ไทยแลนด์) จํากัด 

3. น.ส.หฤทัย หงษ์อ่อนสา ป.ตรี การบัญช ี
ม.นเรศวร 

- หน.แผนกบัญชี  
บริษัท โรซี่ บลู ไดมอนด์ จํากัด 
- พนง.บัญชี หจก.สิงหวัฒน์คอนกรีต 

 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2564 จํานวน 1 คณะ (3 คน) และ
กําหนดค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานต่อไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง นางนวรัตน์  โทจําปา , น.ส.จรรยา  พันลํา และ 
น.ส.หฤทัย  หงส์อ่อนสา เป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี 2564 และกําหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 12,000 บาท
ต่อเดือน  
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 4.5 คัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 และก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี 
 ตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 กําหนดว่า     
“ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ ในการนี้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต หรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ตามขนาดของสหกรณ์ก็ได้ ทั้งนี้ตามระเบียบที่อธิบดีกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด ฯลฯ” 
 ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 71 (3) กําหนดอํานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบ
บัญชีและกําหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ตามมาตรฐานการสอบบัญชี    
ที่รับรองท่ัวไป 
 ในปี 2563 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ได้มีมติคัดเลือก นายบุญสรรค์  สินพรชัย ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียนที่ 2795 เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์และกําหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 150,000 บาท 
สําหรับปี 2564 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเข้ามาตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์          
โดยให้สหกรณ์คัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์  และนําเสนออธิบดี    
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจําปีต่อไป  
 มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสนอบริการตรวจสอบบัญชี
ทั้งสิ้น 3 ราย จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชี 1 ราย และสํารองไว้ 1 ราย โดยมีข้อมูล
ประกอบการพิจารณาดังนี้ 

รายช่ือผู้เสนอเป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 

รายการ 
ศศิธรการบัญชี  

ภาษีอากร และธุรกิจ 
บริษัท โมเดิร์นเซชั่น 
แอ๊คเค้าน์ต้ิง จ ากัด 

บริษัท เอ็น.เอส.เค. 
สอบบัญชี จ ากัด 

1. ช่ือผู้เสนอ และเลขทะเบียน นายวรศักดิ์  ยิม้เพยีรภัทร 
เลขทะเบยีน 3054 

นายนราธร  ศรีฟ้า 
เลขทะเบยีน 9821 

นายสิรวิชญ์  ไพศาสตร ์
เลขทะเบยีน 10136 

2. เข้าปฏิบัติงานการสอบบัญชี (ครั้ง / ปี) 4 ครั้ง / ป ี 4 ครั้ง / ป ี 4 ครั้ง / ป ี
3. จํานวนผู้เข้าสอบบัญชีแต่ละครั้ง / 
 ระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบ 

4 คน / 3 - 4 วัน 3 - 4 คน / 3 - 4 วัน 4 – 6 คน / 3 – 5 วัน 

4. จัดทํารายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี 4 ครั้ง 4 ครั้ง 4 ครั้ง 
5. จัดทํารายงานผลเสร็จสิ้นนับจากวันที่สหกรณ์ 
ส่งมอบงบการเงินท่ีแล้วเสร็จให้แก่ผู้สอบบัญชี 

ภายใน 5 วันทําการ ภายใน 3 - 4 วันทําการ ภายใน 4 วันทําการ 

6. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 150,000 บาท 200,000 บาท 200,000 บาท 
7. ผลงานการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ (ปีปัจจุบัน) 8 สหกรณ ์ 4 สหกรณ ์ 96 สหกรณ ์
8. ผู้สอบบัญชีในสังกัด (สํารอง) นายบุญสรรค์  สินพรชัย 

เลขทะเบยีน 2795 
- 

น.ส.จันตา  โปทาเมือง 
เลขทะเบยีน 11032 

 
 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ เลือกให้ บริษัท ศศิธรการบัญชี ภาษีอากร และธุรกิจ 
โดยนายวรศักดิ์  ยิ้มเพียรภัทร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 3054 เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์
ประจําปี 2564 พร้อมกําหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเป็นเงิน 150,000 บาท และคัดเลือก บริษัท      
เอ็น.เอส.เคสอบบัญชี จํากัด โดย นายสิรวิชญ์  ไพศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 10136      
เป็นผู้สอบบัญชีสํารองของสหกรณ์  
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 4.6 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 
 คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 33 เห็นสมควรให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพ
ภาคที่ 3 จํากัด โดยเปลี่ยนใช้ข้อบังคับใหม่ทั้งฉบับ เนื่องจาก เพ่ือให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม รายละเอียดตามร่างข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จํากัด พ.ศ.2563 หน้า 107 

 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพ    
ภาคที่ 3 จํากัด พ.ศ.2561 โดยเปลี่ยนใช้ข้อบังคับใหม่ทั้งฉบับ และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่     
นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 
 4.7 อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 
 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 71(8) ได้กําหนดให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติแผนงาน และ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ได้จัดทําแผนงานและงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 2564 และได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้  

แผนงานประจ าปี 2564 

 1. วิสัยทัศน์ 
  “เป็นสหกรณ์ที่มีคุณค่า เจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน” 

 2. พันธกิจ 
  2.1 ส่งเสริมการออมและเพ่ิมรายได้ให้แก่สมาชิก 
  2.2 แก้ปัญหาหนี้สินสมาชิก ควบคู่พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและครอบครัวให้ดีขึ้น และ           
มีความสุขในการดํารงชีพ 
  2.3 ให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิกเพ่ือการอันจําเป็น และมีประโยชน์เท่านั้น 
  2.4 พัฒนาการใหส้วัสดิการ บริการ และบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  2.5 จัดการศึกษาอบรมแก่บุคลากรของสหกรณ์ 
  2.6 สร้างความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และการให้ความช่วยเหลือชุมชนและสังคม 

 3. เป้าหมาย 
  3.1 สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   3.2 สมาชิกมีความพึงพอใจ และเห็นคุณค่าในผลิตภัณฑ์และบริการของสหกรณ์ 
   3.3 เป็นสหกรณ์แห่งความสุข 

 4. วัตถุประสงค์ 
   4.1 สหกรณ์บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
   4.2 สหกรณ์บรรลุตามความคาดหวัง และความต้องการของคนในองค์กร 
   4.3 สหกรณ์สามารถช่วยเหลือชุมชน / สังคม และไม่สร้างผลกระทบให้สังคม 
  4.4 คนในองค์กรมีความสุข 

 5. กลยุทธ์  
  5.1 ด้านการบริหารงาน 
   5.1.1 การทํางานของสหกรณ์ท่ีต้องใช้คนช่วยกันทํา และอาศัยคนที่มีฝีมือเพียงพอ 
   5.1.2 การปฏิรูประบบงานเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเติบโตของนวัตกรรมทางการเงิน 
   5.1.3 การพัฒนาผู้สืบทอดตําแหน่ง 
   5.1.4 การเปลี่ยนหรือปรับแนวคิดในเรื่องความกังวลให้เป็นความกล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ เพ่ือนําธุรกิจของสหกรณ์ให้รอดและรุ่งในยุคดิจิทัล 
   5.1.5 การสร้างความเข้าใจและลดกระแส หรือความเสี่ยงของการเกิดปัญหากับสมาชิกจาก
ความไม่เข้าใจเกี่ยวกับกรณีสหกรณ์ทําผิดกฎหมาย หรือผิดธรรมาภิบาล 
   5.1.6 การให้ความสําคัญกับประโยชน์หรือผลกระทบ ต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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   5.1.7 การสร้างความมั่นใจกับสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 
แม่นยํา ครบถ้วน ความโปร่งใส และชัดเจนในการบริหารงาน ทําให้สมาชิกเกิดความไว้วางใจ และการมีส่วน
ร่วมในการดําเนินธุรกิจของสมาชิกกับสหกรณ์ 
   5.1.8 การทําให้สมาชิกผู้ใช้บริการพึงพอใจด้วยกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา กลยุทธ์ในการสื่อสาร
กับสมาชิก และกลยุทธ์ในการสร้างคุณค่าของสหกรณ์ 
   5.1.9 การปฏิบัติตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมรอบตัว ไม่ยึดติดกับสิ่งที่
เป็นอยู่ รู้จักยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่อย่างจํากัดเพ่ือการตัดสินใจ 
   5.1.10 แนวคิด 4 สร้างเพ่ือขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ได้แก่ สร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือ          
เพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างระบบภายในให้เข้มแข็ง สร้างพันธมิตร และสร้างสรรค์สู่องค์กรดิจิทัล 
   5.1.11 ผลักดันให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน และทันเกมการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน
และอนาคต 
  5.2 ด้านการบริหารเงิน 
   5.2.1 มีนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารเงิน  
   5.2.2 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยให้สมาชิกเข้าถึงบริการทางการเงินสะดวกสบายขึ้น 
   5.2.3 ยึดเศรษฐกิจพอเพียง ลงทุนเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน 
   5.2.4 การวางรากฐานดิจิทัลที่ดี 
   5.2.5 การลงทุนเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนที่ดีและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด 
  5.3 ด้านการบริหารคน 
   5.3.1 มุ่งเน้นการสรรหาคนที่มีความรู้ ความสามารถ ตามความต้องการของตําแหน่ง 
   5.3.2 ส่งเสริมให้คนในองค์กรเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
   5.3.3 มุ่งพัฒนาคนในองค์กรในการทํางานปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   5.3.4 ปรับเปลี่ยนระบบงานและกระบวนการทํางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   5.3.5 สื่อสารให้คนในองค์กรเข้าใจและมีส่วนร่วมในการนําระบบงานและอุปกรณ์เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ 
   5.3.6 เตรียมความพร้อมของกําลังคนในตําแหน่งสําคัญใน 1 – 5 ปีข้างหน้า 
   5.3.7 เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้เลือกงานที่อยากทําและเหมาะสมกับตนเอง 
   5.3.8 เปิดกว้างเพ่ือการเปลี่ยนแปลงและเลิกยึดติดกับการทํางานแบบเก่า 
   5.3.9 กําหนดเป้าหมายในการทํางาน แต่ไม่กําหนดวิธีการ 
   5.3.10 สร้างค่านิยมแห่งการสร้างสรรค์พร้อมปลูกฝังเข้าไปในทีม 
   5.3.11 สร้างบรรยากาศแห่งความคิดสร้างสรรค์ 
   5.3.12 ระดมสมองประลองปัญญากันอย่างสร้างสรรค์ 

 6. แผนงาน  
  6.1 แผนงานด้านการพัฒนาและการเรียนรู้ 
   6.1.1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   กิจกรรม 
  (1) พัฒนาระบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
  (2) พัฒนาการบริการผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (Smartphone) 
  (3) จัดทําสถิติข้อมูลด้านการเงินของสหกรณ์ 
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  (4) จัดทํารายงานการใช้บริการของสมาชิกท่ีทําธุรกรรมกับสหกรณ์ 
  (5) ปรับเปลี่ยนและนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเสริม และเพ่ิมศักยภาพในการติดตาม
สมาชิกเพ่ือให้เข้าถึงความต้องการ 
  (6) พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ 
  6.1.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะในการท างานของบุคลากรสหกรณ์ 
   กิจกรรม 
   (1) ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายใน 
และท่ีปรึกษา 
   (2) ส่งเสริมการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ 
   (3) ส่งเสริมการฝึกอบรมของคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษา 
   (4) สัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ 
  6.1.3 โครงการฝึกอบรมสัมมนาสหกรณ์และพบปะสมาชิก 
   กิจกรรม 
   (1) ฝึกอบรมและพบปะสมาชิกสหกรณ ์
   (2) พบปะสมาชิกสมทบสหกรณ์ 
   (3) พบปะสมาชิกอาวุโสสหกรณ์ 
   (4) พบปะและสานสัมพันธ์กับสมาชิก ณ หน่วยงานสมาชิก 
  6.2 แผนงานด้านกระบวนการภายใน 
   6.2.1 โครงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
    กิจกรรม 
    (1) จัดให้มีการทบทวนโครงสร้างองค์กรและภารกิจงาน 
    (2) วิเคราะห์ภารกิจงานและกําหนดกรอบอัตรากําลังตามโครงสร้างองค์กรที่ปรับปรุงให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
   6.2.2 โครงการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ 
    กิจกรรม 
  (1) อํานวยการให้มีการประมาณปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 
  (2) อํานวยการให้มีการประเมินกิจกรรมควบคุมภายในของสหกรณ์ที่ต้องเฝ้าระวัง 
  (3) จัดทําแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ 
  6.3 แผนงานด้านสมาชิกและผู้ใช้บริการ 
   6.3.1 โครงการส่งเสริมให้สมาชิกมีการบริหารจัดการด้านการเงินที่ดี 
    กิจกรรม 
    (1) ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการด้านการเงินที่ดีแก่สมาชิก 
    (2) พัฒนาแนวทางการเงินด้านต่าง ๆ แก่สมาชิกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   6.3.2 โครงการสมาชิกได้รับสวัสดกิารอย่างเหมาะสม 
    กิจกรรรม 
    (1) ให้ความรู้เรื่องสวัสดิการแก่สมาชิก 
    (2) ปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก 
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   6.3.3 โครงการพัฒนาระบบการบริการสมาชิกสัมพันธ์ 
    กิจกรรม 
    (1) สํารวจความพึงพอใจการให้บริการแก่สมาชิก 
    (2) พัฒนาระบบบริการสมาชิกสัมพันธ์ 
  6.4 แผนงานด้านการเงิน 
   6.4.1 โครงการด้านการระดมทุนของสหกรณ์ 
    กิจกรรม 
    (1) จัดทําสัดส่วนข้อมูลผู้ใช้บริการและกําหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องต่อความต้องการ
ของสมาชิก 
    (2) สร้างผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องต่อความต้องการของสมาชิก 
    (3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม 
    (4) จัดทําช่องทางข้อมูลการทําธุรกรรมการเงินกับสหกรณ์ 
    (5) กําหนดอัตราดอกเบี้ยให้จูงใจสมาชิกนําเงินมาลงทุนกับสหกรณ์ 
    (6) รณรงค์ให้สมาชิกมาฝากกับสหกรณ์มากข้ึน 
   6.4.2 โครงการพัฒนาให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก 
    กิจกรรม 
    (1) พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านเงินกู้ 
    (2) สร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกผู้ใช้บริการ 
  6.5 แผนงานด้านสังคมและขบวนการสหกรณ์ 
   6.5.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมของสหกรณ์ 
    กิจกรรม 
    (1) จัดกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคมของสหกรณ์ 
    (2) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มสมาชิกจัดกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคม 
    (3) เผยแพร่กิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคมของสหกรณ์และกลุ่มสมาชิก ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ 
   6.5.2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ  
    กิจกรรม 
    (1) จัดกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมกิจกรรมของเขตพ้ืนที่สหกรณ์
สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ 
    (2) ร่วมกับผู้บริหารเขตพ้ืนที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ ในการกําหนดแนวทาง  
ในการพัฒนาและแก้ปัญหาของเขตพ้ืนที่ 
   6.5.3 โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ 
    กิจกรรม 
    (1) เชื่อมโยงเครือข่ายกับ ชสอ. สหกรณ์อ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ 
    (2) ร่วมมือกับ ชสอ. สหกรณ์อ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนในการจัดกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน 
หรือสังคม และสิ่งแวดล้อม 

(รายละเอียดงบประมาณปรากฏอยู่ในงบประมาณ หน้า 62 - 64) 
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 7. งบครุภัณฑ์ 
  7.1 เครื่องใช้ส านักงาน เพ่ืออํานวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบ
กับปริมานงานในฝ่ายต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น จึงขอจัดซื้อเครื่องใช้สํานักงานที่จําเป็น จํานวน 9 รายการ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 204,500 บาท 
  7.2 ครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ เพ่ือให้การดําเนินงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและทดแทนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เดิมที่เสื่อมสภาพ จึงขอจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ 
จํานวน 7 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,383,000 บาท 

(รวมงบครุภัณฑ์ 1,587,500 บาท รายละเอียดปรากฏอยู่ในงบครุภัณฑ์หน้า 66 – 67 ) 

 8. งบลงทุน 
  - งบลงทุนในอาคารและท่ีดิน 
   ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคาร เพ่ือสร้างทัศนียภาพ ความสดชื่นและความ
สวยงามให้แก่อาคารสํานักงานใหญ่ สํานักงานสาขาของสหกรณ์ และพ้ืนที่โดยรอบ รวมทั้งเพ่ือให้ผู้มาติดต่อ
และผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารเกิดความประทับใจ จึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ดังกล่าว เป็นเงินทั้งสิ้น 
3,000,000.00 บาท 

(รายละเอียดปรากฏอยู่ในงบลงทุนหน้า 67 ) 
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ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่ายและก าไรสุทธิ ปีบัญชี 2564 
 

   หน่วย : บาท 

รายการ 
งบประมาณ 
ปีบัญชี 2563 

ผลการด าเนินงาน 
ปีบัญชี 2563 

งบประมาณ 
ปีบัญชี 2564 

ประมาณการรายได้    
1. ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ 530,000,000.00 515,119,021.00 510,000,000.00 
2. ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก 10,000,000.00 21,225,885.16 15,000,000.00 
3. รายได้อ่ืน 1,000,000.00 1,826,764.91 1,000,000.00 

รวมรายได้ 541,000,000.00 538,171,671.07 526,000,000.00 
ประมาณการรายจ่าย    
1. ดอกเบี้ยจ่าย 133,500,000.00 122,098,894.82 110,000,000.00 
2. ค่าใช้จ่ายบริหาร 35,500,000.00 29,241,251.00 36,000,000.00 

รวมค่าใช้จ่าย 169,000,000.00 151,340,145.82 146,000,000.00 
ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย 372,000,000.00 386,831,525.25 380,000,000.00 

 

 1. ดอกเบี้ยจ่ายให้ถือตามความเป็นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประมาณการเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินกู้   
กับการปรับอัตราดอกเบี้ย 
 2. งบประมาณรายจ่ายทั้งหมด ขออนุมัติถัวจ่ายได้ ยกเว้นงบครุภัณฑ์และงบลงทุน 
 3. กรณีข้ึนงบประมาณใหม่ขออนุมัติใช้จ่าย ร้อยละ 20 ของงบประมาณเดิมเพ่ือให้กิจการดําเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 

 1. งบประมาณรายจ่ายปีบัญชี 2564  
หน่วย : บาท 

รายการ 
งบประมาณ 
ปีบัญชี 2563 

จ่ายจริง 
ปีบัญชี 2563 

งบประมาณ 
ปีบัญชี 2564 

1. หมวดเงินเดือน    
 1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง 12,000,000.00 11,460,355.00 13,000,000.00 
 1.2 เงินสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่ 2,000,000.00 2,047,160.00 2,200,000.00 
 1.3 เงินสํารองปรับเงินเดือนเจ้าหน้าท่ีระหว่างปี 500,000.00 216,060.00 500,000.00 
 1.4 เงินชดเชยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 1,000,000.00 1,317,066.66 550,000.00 

รวมหมวดเงินเดือน 15,500,000.00 15,040,641.66 16,250,000.00 
2. หมวดค่าตอบแทน    
 2.1 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา 300,000.00 175,000.00 0.00 
 2.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 1,250,000.00 1,201,800.00 0.00 
 2.3 ค่าตอบแทนข้าราชการช่วยปฏิบัติงานสหกรณ์ 400,000.00 288,700.00 400,000.00 
 2.4 ค่าตอบแทนข้าราชการช่วยหักเงิน  
        ณ ท่ีจ่ายส่งให้สหกรณ์ 

 
850,000.00 

 
805,800.00 

 
850,000.00 

 2.5 ค่าเบี้ยประชุม 500,000.00 334,800.00 500,000.00 
 2.6 ค่ารับรอง 300,000.00 241,579.50 300,000.00 
 2.7 ค่าล่วงเวลา 500,000.00 464,425.00 500,000.00 
 2.8 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน 60,000.00 30,000.00 40,000.00 
 2.9 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 144,000.00 144,000.00 144,000.00 
 2.10 ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี 160,000.00 160,000.00 200,000.00 
 2.11 ค่าสมนาคุณ 60,000.00 38,950.00 260,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน 4,524,000.00 3,885,054.50 3,194,000.00 
3. หมวดค่าวัสดุ    
 3.1 ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ 500,000.00 192,526.46 500,000.00 
 3.2 ค่าวัสดุของใช้สํานักงาน 150,000.00 108,214.80 150,000.00 
 3.3 ค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 300,000.00 120,748.60 300,000.00 
 3.4 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและอุปกรณ์ 300,000.00 119,749.65 300,000.00 

รวมหมวดค่าวัสดุ 1,250,000.00 541,239.51 1,250,000.00 
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หน่วย : บาท 

รายการ 
งบประมาณ 
ปีบัญชี 2563 

จ่ายจริง 
ปีบัญชี 2563 

งบประมาณ 
ปีบัญชี 2564 

4. หมวดค่าใช้สอย    
 4.1 ค่าใช้จ่ายการประชุมใหญ่ 600,000.00 409,324.00 800,000.00 
 4.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 550,000.00 268,200.00 800,000.00 
 4.3 ค่าพาหนะเหมาจ่าย      200,000.00 117,750.00 500,000.00 
 4.4 ค่าสวัสดิการสําหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างตาม

ระเบียบของสหกรณ์ 
 

500,000.00 
 

403,848.00 
 

500,000.00 
 4.5 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 500,000.00 10,650.00 500,000.00 
 4.6 เงินสมทบกองทุนทดแทน และประกันสังคม

เจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคมและ 
พ.ร.บ. เงินทดแทน 

 
 

500,000.00 

 
 

281,988.00 

 
 

500,000.00 
 4.7 ค่าไฟฟ้า 600,000.00 463,547.79 600,000.00 
 4.8 ค่าโทรศัพท์ 400,000.00 244,744.66 400,000.00 
 4.9 ค่าน้ําประปา 50,000.00 30,155.45 50,000.00 
 4.10 ค่าธรรมเนียมเช็ค การโอนเงิน และอื่น ๆ  500,000.00 335,033.38 500,000.00 
 4.11 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบํารุงอาคาร  500,000.00 328,314.00 500,000.00 
 4.12 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 385,000.00 223,649.22 400,000.00 
 4.13 ค่าใช้จ่ายตามแผนงานประชาสัมพันธ์ 500,000.00 337,852.00 500,000.00 
 4.14 ค่าเบี้ยประกันภัยและภาษียานพาหนะ 100,000.00 82,105.20 100,000.00 
 4.15 ค่าจัดทําคู่มือคณะกรรมการดําเนินการ 

คณะกรรมการอื่น สมาชิก และเจ้าหน้าที่ 
และค่าจัดทําข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ 

 
 

50,000.00 

 
 

2,35400 

 
 

50,000.00 
 4.16 ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร และกิจกรรม 5 ส  300,000.00 118,767.00 300,000.00 
 4.17 ค่าดูแลรักษาโปรแกรมให้อยู่ในสภาพใช้งาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

200,000.00 
 

126,456.46 
 

200,000.00 
 4.18 ค่าของที่ระลึก 100,000.00 99,940.00 100,000.00 
 4.19 ค่าใช้จ่ายทั่วไป 300,000.00 151.609.92 300,000.00 
 4.20 ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด 240,000.00 234,200.00 240,000.00 
 4.21 ค่าเช่าสัญญาณคู่สาย ธ.กรุงไทยฯ 150,000.00 126,000.00 150,000.00 
 4.22 ค่าจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก 50,000.00 0.00 0.00 
 4.23 ค่าเสื่อมราคา 2,500,000.00 2,480,936.62 2,700,000.00 
 4.24 ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายโปรแกรมไวรัส 50,000.00 28,933.97 50,000.00 
 4.25 ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์อาคาร 2,500,000.00 2,251,676.28 2,500,000.00 
 4.26 ค่าเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 50,000.00 33,238.40 70,000.00 
 4.27 ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ 50,000.00 16,050.00 50,000.00 
 4.28 ค่าภาษีป้าย ที่ดินและโรงเรือน 50,000.00 14.444.28 100,000.00 
 4.29 ค่าเช่าสัญญาณคู่สายระหว่าง สนง.ใหญ่  
  กับ สาขา (1) น.ว. และ สาขา (2) พ.ช. 300,000.00 

 
209,187.88 300,000.00 

 4.30 ค่ากําจัดปลวก 300,000.00 171,200.00 400,000.00 
รวมหมวดค่าใช้สอย 13,075,000.00 9,602,156.51 14,160,000.00 
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หน่วย : บาท 

รายการ 
งบประมาณ 
ปีบัญชี 2563 

จ่ายจริง 
ปีบัญชี 2563 

งบประมาณ 
ปีบัญชี 2564 

5. หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ    
 5.1 เงินสํารองทั่วไป 500,000.00 38,406.00 500,000.00 
 5.2 ค่าหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อ่ืน 500,000.00 0.00 500,000.00 

รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1,000,000.00 38,406.00 1,000,000.00 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 35,349,000.00 29,107,498.18 35,854,000.00 

 
ค าชี้แจงประกอบการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 

 
หมวดรายจ่าย ค าชี้แจงประกอบ 

1. หมวดเงินเดือน  
 1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง 1.1 เป็นเงินเดือนผู้จัดการใหญ่เดือนละ 96,700 บาท 1 อัตรา และ

เจ้าหน้าท่ี จํานวน 33 อัตรา ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 1.2 เงินสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่ 1.2 เป็นเงินสํารองไว้กรณีเจ้าหน้าที่ออกจากสหกรณ์ และมีสิทธิได้รับ

ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 1.3 เ งินสํารองปรับเ งินเดือนเจ้าหน้าที่

ระหว่างป ี
1.3 เป็นเงินสํารองไว้กรณีมีการปรับอัตราเงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง

ระหว่างปีตามที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร 
 1.4 เงินชดเชยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 1.4 เป็นเงินชดเชยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน 
2. หมวดค่าตอบแทน  
 2.1 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา 2.1 ยกเลิก 
 2.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินการ 2.2 ยกเลิก 
 2.3 ค่าตอบแทนข้าราชการ 
         ช่วยปฏิบัติงานสหกรณ์ 

2.3 เป็นค่าตอบแทน หัวหน้าหน่วยงาน สอ.ทภ.3 จํากัด จว.พ.ย.     
เดือนละ 2,500 บาท และจนท. 1 คน 2,000 บาท จนท.สห.ประจํา 
สนง.ใหญ่ 1 คน เป็นรายวัน ๆ ละ 300 บาท / วันทําการ และพลนํา
สารประจํ า  สนง .  11 คน ๆ  ละ  500 บาท /  เดื อน และ               
ผู้ประสานงานหน่วยงานที่อยู่ห่างไกล 8 หน่วย ๆ ละ 1 ,000 บาท / 
เดือน ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 2.4 ค่าตอบแทนข้าราชการช่วยหักเงิน ณ   
ที่จ่ายส่งให้สหกรณ์ 

2.4 เป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานราชการที่ช่วยหักเงิน
ส่งให้สหกรณ์ จํานวน 97 หน่วยงาน ตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 2.5 ค่าเบี้ยประชุม 2.5 เป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ประธาน 1,200 บาท/
ครั้ง กรรมการ 1,000 บาท/ครั้ง และประชุมคณะกรรมการอื่น/
อนุกรรมการ/คณะทํางาน ประธาน 900 บาท/ครั้ง กรรมการ 700 
บาท/ครั้ง ตามอนุมัติที่ประชุมใหญ่ 

 2.6 ค่ารับรอง 2.6 เป็นค่ารับรองกรรมการดําเนินการ ที่ปรึกษา สมาชิก แขกของ
สหกรณ์  

 2.7 ค่าล่วงเวลา 2.7 เป็นค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ ในกรณีที่มีความ
จําเป็นเร่งด่วน หากไม่ดําเนินการให้แล้วเสร็จทันตามกําหนดจะทํา
ให้เกิดความเสียหาย ตามระเบียบของสหกรณ์ 

 2.8 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน 2.8 เป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน เดือนละ 3,000 บาท 
 2.9 ค่าตรวจสอบกิจการ 2.9 เป็นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ตามอนุมัติที่ประชุมใหญ่ 
 2.10 ค่าจ้างผู้สอบบัญช ี 2.10 เป็นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ตามอนุมัติที่ประชุมใหญ่ 
 2.11 ค่าสมนาคุณ 2.11 เป็นค่าสมนาคุณผู้ปฏิบัติงานให้สหกรณ์ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
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3. หมวดค่าวัสดุ  
 3.1 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 3.1 เป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ท่ีใช้ในสํานักงาน 
 3.2 ค่าวัสดุสํานักงาน 3.2 เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสํานักงาน 
 3.3 ค่าวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ 3.3 เป็นค่าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 3.4 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง และอุปกรณ์ 3.4 เป็นค่าน้ํามันเชื้อเพลิง และค่าบํารุงรักษาสําหรับรถยนต์สหกรณ์และ

รถจักรยานยนต์สหกรณ์  
4. หมวดค่าใช้สอย  
 4.1 ค่าใช้จ่ายการประชุมใหญ่ 4.1 เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญ เช่น ค่าพิมพ์

เอกสารการประชุมใหญ่ เอกสารรายงานการประชุมใหญ่ หนังสือ
รายงานกิจการประจําปี  ค่า เช่าสถานที่  ค่าอาหารเครื่องดื่ม          
ค่าตกแต่งเวที ค่าเจ้าหน้าที่บริการ ค่าน้ํามันรถ ค่าเดินทางมาประชุม 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 

 4.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และค่าที่พัก 4.2 เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะ และที่พักไปปฏิบัติงาน และประชุมสัมมนา 
สําหรับเจ้าหน้าที่ กรรมการ และที่ปรึกษาตามระเบียบสหกรณ์ 

 4.3 ค่าพาหนะเหมาจ่าย 4.3 ค่าพาหนะเหมาจ่ายสําหรับกรรมการและที่ปรึกษา 
 4.4 ค่าสวัสดิการสําหรับเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง 4.4 เป็นค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล 
 4.5 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 4.5 เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีของสหกรณ์ 
 4.6 ค่าเงินสมทบกองทุนทดแทนและ

ประกันสังคมเจ้าหน้าท่ีฯ 
4.6 เป็นค่าประกันสังคม ค่าเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

 4.7 ค่าไฟฟ้า 4.7 เป็นค่าไฟฟ้าของ สนง.ใหญ่ และ สนง. สาขา 4 สาขา 
 4.8 ค่าโทรศัพท์ 4.8 เป็นค่าโทรศัพท์ของ สนง.ใหญ่ และ สนง. สาขา 4 สาขา 
 4.9 ค่าน้ําประปา 4.9 เป็นค่าน้ําประปาของ สนง.ใหญ่ และ สนง. สาขา 4 สาขา 
 4.10 ค่าธรรมเนียมเช็ค การโอนเงิน และอื่นๆ 4.10 เป็นค่าธรรมเนียมเช็ค การโอนเงิน ค่าส่งเอกสาร และอื่น ๆ 
 4.11 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบํารุงอาคาร 4.11 เป็นค่าปรับปรุง บํารุงรักษาและซ่อมแซมอาคารสํานักงานสหกรณ์ 
 4.12 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 4.12 เป็นค่าบํารุงรักษาและซ่อมบํารุงวัสดุครุภัณฑ์ของใช้สํานักงาน 
 4.13 ค่าใช้จ่ายตามแผนงานประชาสัมพันธ์ 4.13 เป็นค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร จัดพิมพ์    

คู่มือสมาชิก จดหมายข่าว ปฏิทิน วีดีทัศน์ และอื่น ๆ 
 4.14 ค่าเบี้ยประกันภัย และภาษียานพาหนะ 4.14 เป็นค่าเบี้ยประกันภัย และภาษียานพาหนะสหกรณ์ 
 4.15 ค่าจัดทําคู่มือฯ และค่าจัดทําข้อบังคับ 

ระเบียบของสหกรณ์ 
4.15 เป็นค่าจัดทําคู่มือ ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ ของคณะกรรมการ

ดําเนินการ สมาชิก และเจ้าหน้าท่ี 
 4.16 ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารกิจกรรม 5 ส 4.16 เป็นค่าตกแต่งอาคาร สํานักงานสหกรณ์ให้มีความเป็นระเบียบ  

จากกิจกรรม 5 ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย  
 4.17 ค่าดูแลรักษาโปรแกรมฯ 4.17 เป็นค่าดูแลรักษาโปรแกรมระบบสหกรณ์ ระบบแสดงผลข้อมูล

สมาชิกบนโทรศัพท์มือถือ เว็บไซค์ และระบบ ATM ONLINE     
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 4.18 ค่าของที่ระลึก 4.18 เป็นค่าของชําร่วยหรือของที่ระลึกสําหรับสมาชิกที่เปิดบัญชีเงินฝาก 
บุคคลผู้มาเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ และการไปศึกษาดูงาน/เยี่ยมชม
กิจการสหกรณ์อื่น หรือหน่วยงานอื่น และจัดจําหน่าย 

 4.19 ค่าใช้จ่ายทั่วไป 4.19 เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกิดขึ้นจากท่ีไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
 4.20 ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด 4.20 เป็นค่าจ้างบริษัทเอกชนทําความสะอาดอาคารสํานักงานใหญ่

จํานวน 2 คน ต่อวัน เว้นวันหยุดราชการพร้อมอุปกรณ์ทําความ
สะอาด ราคา 19,600 บาทต่อเดือน 
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 4.21 ค่าเช่าสัญญาคู่สาย ธ.กรุงไทย 4.21 เป็นค่าบริการคู่สายของธนาคาร และอุปกรณ์ Lease line และ Router 
 4.22 ค่าจัดกิจกรรมกลุ่มสมาชิก 4.22 ยกเลิก 
 4.23 ค่าเสื่อมราคา 4.23 เป็นค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ 
 4.24 ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายโปรแกรมไวรัส 4.24 เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโปรแกรมไวรัส 
 4.25 ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์อาคาร 4.25 เป็นค่าใช้จ่ายตัดจ่ายสิทธิประโยชน์การใช้อาคาร 
 4.26 ค่าเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 4.26 เป็นค่าเช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ไว้สําหรับพิมพ์งานเอกสาร 
 4.27 ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ 4.27 เป็นค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซตป์ระชาสัมพันธ์สหกรณ์ 
 4.28 ค่าภาษีป้าย ที่ดินและโรงเรือน 4.28 เป็นค่าภาษีป้าย ที่ดินและโรงเรือน ของ สนง.ใหญ ่
 4.29 ค่าเช่าสัญญาณคู่สายระหว่าง สนง.ใหญ่ 

กับสาขา (1) น.ว. และ สาขา (2) พ.ช. 
4.29 เป็นค่าบริการคู่สายเพื่อเช่ือมต่อระบบสหกรณ์ระหว่าง สนง.ใหญ่ 

กับสาขา (1) น.ว. และ สาขา (2) พ.ช. 
 4.30 ค่ากําจัดปลวก 4.30 เป็นค่ากําจัดปลวกอาคารสํานักงานใหญ่ และ สนง.สาขา 4 สาขา 
5. หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
 5.1 เงินสํารองทั่วไป 5.1 เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้กําหนดไว้ในแผนงานประจําปี 
 5.2 ค่าหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้อ่ืน 5.2 เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนี้สงสัยจะสูญ  
 
 2. งบครุภัณฑ์และงบลงทุน ประจ าปีบัญชี 2564   

    หน่วย : บาท 

รายการ 
งบประมาณ 
ปีบัญชี 2563 

จ่ายจริง 
ปีบัญช ี2563 

งบประมาณ 
ปีบัญชี 2564 

เหตุผลและ 
ความจ าเป็น 

1. งบครุภัณฑ์     
 1.1 ครุภัณฑ์เคร่ืองใช้ส านักงาน     
  (1 )  เครื่ อ งปรับอากาศ ขนาด 
37,000 BTU 2 เครื่อง 

 
0.00 

 
0.00 

 
100,000.00 

ทดแทนของเดิมที่ ชํารุด 
สําหรับ สาขา (1) น.ว. 

  (2) รถจักรยานยนต์ 1 คัน 0.00 0.00 40,000.00 ทดแทนของเดิมที่ ชํารุด 
สําหรับ สาขา (4) ช.ม. 

  (3) เครื่องทําลายเอกสาร 1 เครื่อง 0.00 0.00 19,000.00 เพิ่มเติมสําหรับสาขา (2) พ.ช. 
  (4) เครื่องตัดหญ้า 2 เครื่อง 0.00 0.00 17,500.00 ทดแทนของเดิมที่ ชํารุด 

สําหรับ สาขา (1) น.ว . 
และ สาขา (4) ช.ม. 

  (5) เครื่องซักผ้า 1 เครื่อง 0.00 0.00 10,000.00 ทดแทนของเดิมที่ ชํารุด 
สําหรับ สนง.ใหญ่ 

  (6) ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 1 หลัง 0.00 0.00 6,000.00 เพิ่มเติมสําหรับสาขา (3) ต.ก. 
  (7) เครื่องดูดฝุ่น 1 เครื่อง 0.00 0.00 5,000.00 ทดแทนของเดิมที่ ชํารุด 

สําหรับ สนง.ใหญ่ 
  (8) ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก 1 หลัง 0.00 0.00 4,000.00 ทดแทนของเดิมที่ ชํารุด 

สําหรับ สาขา (1) น.ว. 
  (9) เตารีดไอนํ้า 1 เครื่อง 0.00 0.00 3,000.00 ทดแทนของเดิมที่ ชํารุด 

สําหรับ สนง.ใหญ่ 
  (10) เครื่องพับปิดผนึก 500,000.00 489,525.00 0.00  
  (11) รถจักรยานยนต์ 1 คัน 60,000.00 56,000.00 0.00  
  (12) โทรทัศน์แอลอีดี 5 เครื่อง 65,000.00 62,050.00 0.00  
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    หน่วย : บาท 

รายการ 
งบประมาณ 
ปีบัญชี 2563 

จ่ายจริง 
ปีบัญช ี2563 

งบประมาณ 
ปีบัญชี 2564 

เหตุผลและ 
ความจ าเป็น 

  (13) โคมไฟหัวเสาโซลาร์เซลล์ 12 ชุด 45,000.00 42,000.00 0.00  
  (14) เก้าอี้สํานักงาน 12 ตัว  36,000.00 34,160.00 0.00  
  (15) กล้องวงจรปิด 3 ตัว พร้อม
เครื่องบันทึก 

 
30,000.00 

 
27,500.00 

 
0.00 

 

  (16) เครื่องทําน้ําร้อน-น้ําเย็น 1 เครื่อง 6,000.00 4,990.00 0.00  
 1.2 ครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์และ
ซอร์ฟแวร์ 

    

  (1) คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 23 
ชุด พร้อมระบบปฏิบัติการ Microsoft 
Windows 10 Pro 64 bit 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

800,000.00 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางานของระบบงาน 
สําหรับ สนง.ใหญ่ 

  (2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
พร้อมเครื่องสํารองไฟ 1 ชุด 

0.00 0.00 260,000.00 เพื่อทดแทนของเดิมที่ชํารุด
สําหรับระบบงาน ATM – 
Online สนง.ใหญ่ 

  (3) เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 10 
Kva 1 เครื่อง 

0.00 0.00 190,000.00 สําหรับสํารองไฟอุปกรณ์
ไฟฟ้าภายในห้องทํางาน 
สนง.ใหญ่ 

  (4) ระบบปฏิบัติการ Microsoft 
Windows Server 2019 Standard 64 Bit 

 
0.00 

 
0.00 

 
75,000.00 

สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายระบบงาน ATM – 
Online สนง.ใหญ่ 

  (5) คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง 0.00 0.00 40,000.00 เพิ่มเติมสําหรับ สนง.ใหญ่ 
  (6) เครื่องพิมพ์หมึกพ่น 2 เครื่อง 0.00 0.00 9,500.00 ทดแทนของเดิมที่ ชํารุด 

สําหรับ สาขา (2) พ.ช. 
  (7) เครื่องสํารองไฟฟ้า 3 เครื่อง 0.00 0.00 8,500.00 ทดแทนของเดิมที่ ชํารุด 

สําหรับ สาขา (1) น.ว. 2 เครื่อง 
และ สาขา (3) ต.ก. 1 เครื่อง 

  (8) เครื่องสํารองไฟฟ้า 15 เครื่อง 51,000.00 49,740.00 0.00  
  (9) เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 17,000.00 16,500.00 0.00  
  (10) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 1 เครื่อง 4,000.00 3,690.00 0.00  
  (11) เครื่องพิมพ์หมึกพ่น 1 เครื่อง 4,000.00 3,690.00 0.00  

รวมงบครุภัณฑ์ 818,000.00 789,845.00 1,587,500.00  
2. งบลงทุน     
  2.1  ปรับปรุ งภู มิทั ศน์ภายในและ
ภายนอก 

1,000,000.00 888,110.00 3,000,000.00 เพื่อสร้างทัศนียภาพ ความ
สดชื่นสวยงามให้แก่อาคาร 
สนง.ใหญ่ และ สนง.สาขา 

 2.2 ค่าพัฒนาระบบโปรแกรมสหกรณ์ 
ระบบสวัสดิการสมาชิก 

400,000.00 374,500.00 0.00 พัฒนาโปรแกรมสหกรณ์
ระบบสวัสดิการสมาชิก 

รวมงบลงทุน 1,400,000.00 1,262,610.00 3,000,000.00  
รวมงบครุภัณฑ์และงบลงทนุ 2,218,000.00 2,052,455.00 4,587,500.00  

 
มติที่ประชุม  อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2564 ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ 
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4.8 ก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปี 2564 

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 71 (7) กําหนดว่า “ที่ประชุมใหญ่มีอํานาจหน้าที่พิจารณากําหนด
วงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ําประกัน” ซึ่งในแต่ละปีสหกรณ์โดยมติที่ประชุมใหญ่ได้กําหนดวงเงินกู้ยืมหรือ
ค้ําประกันไว้ตามความจําเป็นสํารองไว้เพ่ือที่ว่าจะเป็นเงินสํารองสภาพคล่องในยามฉุกเฉินจากเหตุการณ์ที่อาจ
เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดได้และในด้านการค้ําประกันนั้น ในบางครั้งสหกรณ์ก็จําเป็นจะมีการค้ําประกันในการ
ประกอบธุรกิจของสหกรณ์ เช่น การให้การค้ําประกันแก่สมาชิกที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือการออก
เอกสารการเงิน คํารับรองในฐานะที่เป็นคนกลางหรือตัวแทนในการกู้ยืมเงินระหว่างสหกรณ์ เป็นต้น          
แต่อย่างไรก็ตามแม้สหกรณ์จะไม่ใช้ก็มิได้ก่อให้เกิดผลเสียแต่ประการใด แต่ถ้าเมื่อใดจะใช้ก็สามารถที่จะมี
วงเงินใช้ได้โดยพลัน 
 ในปี 2563 ที่ประชุมใหญ่ได้กําหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกัน จํานวน 4,000,000,000.00 บาท           
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันปี 2563 จํานวน 4,000,000,000.00 บาท   
(สี่พันล้านบาทถ้วน) ในรอบปี 2563 สหกรณ์ได้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกัน จํานวน 100,000,000.00 บาท 
(หนึ่งร้อยล้านบาท) 
 ในปี 2564 เพ่ือรองรับการดําเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ให้สามารถบริการสมาชิกได้อย่าง
ทั่วถึง และรักษาสภาพคล่อง ซึ่งสหกรณ์จะไม่ใช้ก็มิได้ก่อให้เกิดผลเสียแต่ประการใด แต่เมื่อจะใช้ก็สามารถที่
จะมีวงเงินใช้ได้โดยพลัน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่กําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ อาจกู้ยืมเงินหรือค้ําประกัน
ประจําป ี2564 เป็นจํานวนเงิน 4,000,000,000.00 บาท (สี่พันล้านบาทถ้วน) จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้กําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ําประกัน
ประจําปี 2563 จํานวน 4,000,000,000.00 บาท (สี่พันล้านบาทถ้วน) ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 
 4.9 อนุมัติน าเงินไปฝากหรือลงทุนอ่ืนใดตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ 
 ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติออกประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558     
เรื่องข้อกําหนดการฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ พ.ศ. 2558 มีข้อความสําคัญดังนี้ 

ฯลฯ 

 ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ดังต่อไปนี้ 
   (1) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผู้ออก 
   (2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลัง หรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่
ธนาคารเป็นผู้สลักหลัง หรืออาวัล โดยไม่มีข้อจํากัดความรับผิด 
   (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 
   (4) บัตรเงินฝากหรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์    
ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันชําระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 
   (5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการเปลี่ยนสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์   
พ.ศ.2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้น ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้ งแต่ระดับ A- ขึ้นไป         
จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  
   (6) หุ้นกู้ที่มีหลักทรัพย์ประกันหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
และอยู่ในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  ข้อ 4 การนําเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสํารองของ
สหกรณ์และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์จึงจะดําเนินการได้ 

ฯลฯ 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สหกรณ์มีทุนสํารองจํานวน 452,918,088.93 บาท รวมกับวงเงินที่
จะได้รับการจัดสรรจากกําไรสุทธิประจําปี  2563 อีกจํานวน 57,736,074.25 บาท รวมเป็นเงิน 
510,654,163.18 บาท 
  ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมั่นคง และเกิด
ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี คณะกรรมการดําเนินการ จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้คณะกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณ์นําเงินไปฝากหรือลงทุนอื่นใดตามข้อ 3(7) ได ้จํานวนไม่เกิน 500,000,000.00 บาท  
(ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) 
  จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณา 

มติที่ประชุม  อนุมัตินําเงินไปฝากหรือลงทุนอื่นใดตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ ข้อ 3(7) 
จํานวน 500,000,000.00 บาท (ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเสนอ 
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 4.10 อนุมัติน าเงินไปฝากหรือลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล 
   การนําไปฝากหรือลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล นั้นจะต้องเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการ ทั้ งนี้ เ พ่ือให้ เป็นไปต ามหนังสือนายทะเบียนสหกรณ์ที่               
กษ 0216/5057 ลงวันที่ 26 เมษายน 2545 
   ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 อนุมัติให้
คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ อาจนําเงินไปฝาก หรือลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคลในปีบัญชี
สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 จํานวนไม่เกิน 500,000,000.00 บาท ซึ่งในปีบัญชี 2563 สหกรณ์มิได้นําเงินไป
ลงทุนดังกล่าวเนื่องจากสหกรณ์มีเงินเหลือจากการให้สมาชิกกู้ยืมจํานวนไม่มากนัก  และได้นําเงินไป         
ฝากสหกรณ์อ่ืน และชุมนุมสหกรณ์เพ่ือเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งลงทุนในตรา
สารหนี้ซึ่งได้รับผลตอบแทนสูงกว่า 
   ในปีบัญชี 2564 สหกรณ์มีแผนงานที่จะนําเงินไปลงในกองทุนส่วนบุคคลหรือ ไพรเวทฟันด์ 
(Private Fund) วงเงินไม่เกิน 500,000,000.00 บาท ทั้งนี้การฝากหรือการลงทุนจะดําเนินการตามมาตรา 62 
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง
ข้อกําหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ.2558 และต้องไม่ขัดประกาศ คณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามการลงทุนดังกล่าวต้องขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยอ่ืนที่
เกี่ยวข้องในขณะนั้น 
   คณะกรรมการดําเนินการ เห็นควรนําเสนอที่ประชุมใหญ่ พิจาณาอนุมติให้คณะกรรมการ
ดําเนินการนําเงินไปลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลประจําปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 จํานวนเงินไม่เกิน 
500,000,000.00 บาท (ห้าร้อยล้านบาท) 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม  อนุมัตินําเงินไปฝากหรือลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุคคล จํานวนไม่เกิน 500,000,000.00 บาท 
(ห้าร้อยล้านบาท) ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเสนอ 
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 4.11 อนุมัติน าเงินรอจ่ายคืนเข้าเป็นทุนส ารองของสหกรณ์ 
  สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จํากัด ได้ตรวจสอบยอดเงินรอจ่ายคืน ณ 30 กันยายน 2559 
ซึ่งไม่ทราบว่าเป็นเงินรอจ่ายคืนผู้ใด และมีวัตถุประสงค์อย่างไร ตั้งแต่ปีบัญชี 2542 จนถึงปีบัญชี 2559      
(30 กันยายน 2559) จํานวน 200,000 บาท ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวด 2 กําหนดอายุความ 
มาตรา 193/30 อายุความนั้น “ถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้มีกําหนดสิบปี”  
  สหกรณ์ฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่        
13 ธันวาคม 2562 เห็นชอบให้สหกรณ์ปิดประกาศ รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ ไลน์@ และเฟสบุ๊ค ของสหกรณ์ 
ให้สมาชิกทราบ เพ่ือตรวจสอบว่าเป็นเงินที่สมาชิกยังมิได้รับสิทธิ หรือโอนมาชําระหนี้กับสหกรณ์หรือไม่ 
ภายในระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เพ่ือไม่ให้เสียสิทธิของ
สมาชิก หากครบกําหนดแล้ว ยังไม่มีสมาชิกผู้ใดแสดงสิทธิ์ขอรับเงิน สหกรณ์จะได้ขอความเห็นชอบที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจําปี 2563 เพ่ือดําเนินการโอนเงินจํานวนดังกล่าวเข้าเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ต่อไป 
  สหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 33 ครั้งที่ 3/2563    
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีสมาชิกผู้ใดแสดงสิทธิขอรับเงินจํานวนดังกล่าว จึงเห็นควร   
ขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 เพ่ืออนุมัติโอนเงินรอจ่ายคืน จํานวน 200,000 บาท 
(สองแสนบาทถ้วน) เข้าเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ต่อไป 

มติที่ประชุม  อนุมัตินําเงินรอจ่ายคืนเข้าเป็นทุนสํารองของสหกรณ์ จํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการเสนอ 
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วาระที่ 5 
เร่ืองอื่นๆ 

 5.1 รับทราบเรื่องการด าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี  25 62 เมื่อวันที่              
21 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทารา กรุงเทพฯ เพ่ือแจ้งผลการดําเนินงานประจําปี 2562 
สรุปดังนี้ ปัจจุบันมี นายปรเมศร์  อินทรชุมนุม เป็นประธานกรรมการ มีสหกรณ์สมาชิกของสันนิบาต จํานวน 
7,984 สหกรณ์ และชุมนุมสหกรณ์ 145 ชุมนุมสหกรณ์ มีสินทรัพย์รวม 235,859,748.06 บาท รายได้ 
69,269,080.57 บาท รายจ่าย 58,065,126.29 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จํากัด จ่ายค่าบํารุง
สันนิบาตฯ ปีละ 30,000.00 บาท  

 5.2 รับทราบเรื่องการด าเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด 
 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ที่สหกรณ์เป็นสมาชิกได้จัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพ่ือรายงานประจําปีแสดงผลดําเนินงานต่อที่ประชุมใหญ่และพิจารณา
เรื่องต่างๆ ตามข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ผลการดําเนินงานประจําปี 2562 โดยสรุปดังนี้ ปัจจุบันมี       
พล.ต.ท.วิโรจน์  สัตยสัณห์สกุล เป็นประธานกรรมการ 
  5.2.1 จํานวนสหกรณ์สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 11 สหกรณ์ ออกระหว่างปี 5 สหกรณ์ คงมี
สหกรณ์สมาชิก ณ 31 มีนาคม 2563 จํานวน 1,099 สหกรณ์ เป็นสหกรณ์ในส่วนเอกชนอ่ืนๆ 383 สหกรณ์ 
โรงพยาบาล/สาธารณสุข 150 สหกรณ์ ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 133 สหกรณ์ ตํารวจ 122 สหกรณ์ ทหาร 
124 สหกรณ์ ครู 105 สหกรณ์ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 47 สหกรณ์ และสถาบันอุดมศึกษา 35 สหกรณ์  
  5.2.2 ฐานะการเงิน ณ 31 มีนาคม 2563  
  (1) แหล่งที่มาของเงินทุน จํานวน 153,781.06 ล้านบาท ประกอบด้วย ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
12,428.90 ล้านบาท เงินรับฝาก 110,240.00 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 30,606.05 ล้านบาท ทุนสํารอง 
2,299.58 ล้านบาท ทุนสะสม 669.06 ล้านบาท กําไรสุทธิ 1,965.94 ล้านบาท อื่นๆ (4,428.47) ล้านบาท  
 (2) แหล่งใช้ไปของเงินทุน จํานวน 153,781.06 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินให้สหกรณ์
สมาชิกกู้ 88,787.87 ล้านบาท เงินลงทุน 49,671.48 ล้านบาท เงินฝากธนาคาร 14,036.11 ล้านบาท ที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ 254.49 ล้านบาท และอ่ืนๆ 1,031.11 ล้านบาท  
 5.2.3 รายได้และค่าใช้จ่าย 
  (1) รายได้ จํานวน 6,163.06 ล้านบาท ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ 3,783.05 
ล้านบาท รายได้จากการลงทุน 2,373.53 ล้านบาท รายได้จากการขายและบริการ 3.07 ล้านบาท และรายได้
อ่ืนๆ 3.41 ล้านบาท 
   (2) ค่าใช้จ่าย จํานวน 4,197.12 ล้านบาท ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่าย 4,021.58 ล้านบาท  
และค่าใช้จ่ายบริหาร 175.54 ล้านบาท  
 5.2.4 อนุมัติงบดุล ณ 31 มีนาคม 2562 
 (1) งบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) ประกอบด้วย สินทรัพย์รวม 153,781.05 ล้านบาท 
หนี้สินรวม 123,553.07 ล้านบาท และทุนรวม 30,227.98 ล้านบาท รวมหนี้สินและทุน 153,781.05 ล้านบาท 
 (2) งบกําไรขาดทุน รายได้ 6,163.02 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 4,197.12 ล้านบาท กําไรสุทธิ 
1,965.94 ล้านบาท สูงกว่าปีที่แล้วจํานวน 253.02 ล้านบาท 
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 5.2.5 อนมุัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2562 
  (1) เป็นทุนสํารอง 211.81 ล้านบาท (10.77%) 
  (2) เป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ 0.03 ล้านบาท (0.00%) 
  (3) เป็นเงินปันผล 5.30% เป็นเงิน 1,582.27 ล้านบาท (80.48%) 
  (4) เป็นเงินเฉลี่ยคืน 4.00% เป็นเงิน 87.00 ล้านบาท (4.43%)  
  (5) เป็นโบนัสกรรมการ และเจ้าหน้าที่ 34.81 ล้านบาท (1.77%)  
  (6) เป็นทุนรักษาระดับเงินปันผล 20.00 ล้านบาท (1.02%) 
  (7) เป็นทุนศึกษาอบรมทางสหกรณ์ และสาธารณประโยชน์ 10.00 ล้านบาท (0.51%) 
  (8) เป็นทุนรับโอนหุ้น 10.00 ล้านบาท (0.51%) 
  (9) เป็นทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 10.00 ล้านบาท (0.51%)  
  ในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จํากัด ได้รับเงินปันผล จํานวน 1,114,528.07 บาท 

 5.3 รับทราบเรื่องการด าเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ทหาร จ ากัด 
  ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จํากัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563    
ณ แหล่งชุมนุมเจริญศรี สํานักงานสนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรุงเทพฯ เพ่ือแจ้งผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2562 สรุปดังนี้ 
  5.3.1 ปัจจุบันมี พล.ต.ทวีป  ปิยะอรุณ เป็นประธานกรรมการ   
 5.3.2 จํานวนสหกรณ์สมาชิก 131 สหกรณ ์เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 5 สหกรณ์ 
 5.3.3 ฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2562 
   (1) สินทรัพย์รวม  1,258.36  ล้านบาท 
   (2) ทุนเรือนหุ้น  269.89  ล้านบาท 
   (3) ทุนสํารอง  15.87  ล้านบาท 
   (4) ทุนสะสมตามข้อบังคับ 23.40  ล้านบาท 
   (6) รายได้ 39.02  ล้านบาท 
   (7) รายจ่าย 26.16  ล้านบาท 
   (8) กําไรสุทธิ  12.86  ล้านบาท 
 5.3.4 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2562 
   (1) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น ร้อยละ 4.70 
    (2) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 1.25 
  ในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จํากัด ได้รับเงินปันผล จํานวน 116,708.83 บาท 

 5.4 รับทราบเรื่องการด าเนินงานของ บริษัท สหประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
  บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันชีวิตหนึ่งเดียวของขบวนการสหกรณ์ 
ให้บริการด้านการจัดสวัสดิการประกันชีวิต เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ 
ในปี 2538 เป็นปีแรกที่บริษัทเริ่มดําเนินกิจการ ปัจจุบันมีที่ตั้งสํานักงาน ณ อาคาร U-Tower ถนนศรี
นครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
   บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ผลการ
ประชุมโดยสรุป ดังนี้ 
  5.4.1 พล.ต.อ.นิพจน์  วีระสุนทร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุมใหญ่ 
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  5.4.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันสิ้นสุดปีบัญชี 
    (1) สินทรัพย์รวม 2,343.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 156.69 ล้านบาท  
    (2) หนี้สินรวม 1,200.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.11 ล้านบาท 
    (3) ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,142.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 117.58 ล้านบาท 
     ประกอบด้วยทุนจดทะเบียน 2,000.00 ล้ านบาท ทุนที่ ออกและชําระแล้ว 
107,306,270 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นเงิน 1,073.06 ล้านบาท (เท่าเดิม) กําไรสะสมจัดสรรแล้วและทุน
สํารองตามกฎหมาย 5,507.12 ล้านบาท ยังไม่ได้จัดสรร โดยในส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จํากัด 
ถือหุ้นจํานวน 20,000 หุ้น เป็นเงิน 200,000 บาท 
    (4) รายได้รวม 685.65 ล้านบาท ลดลง 38.59 ล้านบาท 
    (5) ค่าใช้จ่ายรวม 569.18 ล้านบาท ลดลง 74.35 ล้านบาท 
    (6) กําไรสุทธิประจําปี 117.11 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 21.15 ล้านบาท กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 
1.09 เพิ่มข้ึน 0.20  
  5.4.3 การจ่ายเงินปันผล 
    (1) กําไรสุทธิประจํางวด 117.11 ล้านบาท หักขาดทุนสะสม (53.36 ล้านบาท) คงเหลือ
กําไรประจํางวด 63.74 ล้านบาท หักกําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 50.25 ล้านบาท กําไรสุทธิคงเหลือ 13.49 ล้าน
บาท หักสํารองตามกฎหมาย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5) เป็นเงิน 6.67 ล้านบาท คงเหลือกําไรที่สามารถจ่ายเงิน
ปันผลได ้12.81 ล้านบาท 
    (2) จํานวนหุ้นที่จดทะเบียนและชําระแล้ว 107.30 ล้านหุ้น คงเหลือกําไรสุทธิที่สามารถ
จ่ายเงินปันผลต่อหุ้นได้ 0.119 บาท 
    (3) คณะกรรมการได้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
จากผลการทํางานรอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่
คณะกรรมการเสนอ  
    (4) การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้หรือไม่นั้น ก็อยู่ที่คณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จะเป็นผู้พิจารณา เนื่องจาก ทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้
ประกาศให้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ งดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อันสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิดฯ ที่ได้ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อภาคธุรกิจ และประชาชนทั่วไป ฉะนั้นการจ่ายเงินปันผลได้
หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับ คปภ. จะเป็นผู้พิจารณา เพ่ือความมั่นคงขององค์กร และคุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ 

 5.5 รับทราบเรื่องการด าเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จํากัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยให้สมาชิกสหกรณ์สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ด้วยความสมัครใจ ตั้งแต่ มิ.ย.54 จนถึงปัจจุบัน 
  ในห้วง ม.ค. – ก.ย.63 ผลการดําเนินการของทั้ง 2 สมาคมสรุปในภาพรวมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุผลตามเป้าหมายที่ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์กําหนดไว้ 
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  5.5.1 สถานะภาพสมาชิก    
 (1) สสอท. 43,863 คน (ก.ย.63) 
 (2) สส.ชสอ. 309,240 คน (ก.ย.63) 
   (3) ศูนย์ฯ สสอท. 3,718 คน (ก.ย.63) 
    - สมาชิกสามัญ 3,555 คน  
    - สมาชิกวิสามัญ 163 คน  
   (4) ศูนย์ฯ สส.ชสอ. 2,233 คน  (ก.ย.63) 
    - สมาชิกสามัญ 2,141 คน  
    - สมาชิกสมทบ 92 คน  

 5.5.2 การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 

รายการเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า สสอท. 

รอบการสมัคร 
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าใช้ไปต่อเดือน  เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ  

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.  ก.ค.   ส.ค.  ก.ย. 
 ณ  

1 ม.ค. 63  
 ใช้ไปปี 63  คงเหลือ 

เสียชีวิต(ศพ)  36 18 18 19 21 24 25 21 21 
เงินสงเคราะห์ 
ศพละ (บาท) 

14.46 14.46 14.40 14.40 14.34 14.34 14.30 14.30 14.27 

ปี 2554 520.56 260.28 259.20 273.60 301.14 344.16 357.50 300.30 299.67 4,902.24 2,916.41 1,985.83 
ปี 2555 520.56 260.28 259.20 273.60 301.14 344.16 357.50 300.30 299.67 4,902.24 2,916.41 1,985.83 
ปี 2556 520.56 260.28 259.20 273.60 301.14 344.16 357.50 300.30 299.67 4,902.24 2,916.41 1,985.83 
ปี 2557 520.56 260.28 259.20 273.60 301.14 344.16 357.50 300.30 299.67 4,902.24 2,916.41 1,985.83 
ปี 2558 520.56 260.28 259.20 273.60 301.14 344.16 357.50 300.30 299.67 4,902.24 2,916.41 1,985.83 
ปี 2559 520.56 260.28 259.20 273.60 301.14 344.16 357.50 300.30 299.67 4,902.24 2,916.41 1,985.83 
ปี 2560 520.56 260.28 259.20 273.60 301.14 344.16 357.50 300.30 299.67 4,902.24 2,916.41 1,985.83 
ปี 2561 520.56 260.28 259.20 273.60 301.14 344.16 357.50 300.30 299.67 4,902.24 2,916.41 1,985.83 
ปี 2562 (รอบ1,2,3,4) 520.56 260.28 259.20 273.60 301.14 344.16 357.50 300.30 299.67 4,902.24 2,916.41 1,985.83 
รอบพิเศษ/2562 520.56 260.28 259.20 273.60 301.14 344.16 357.50 300.30 299.67 4,731.64 2,916.41 1,815.23 
รอบ 5/2562 520.56 260.28 259.20 273.60 301.14 344.16 357.50 300.30 299.67 4,742.89 2,916.41 1,826.48 
รอบ 6/2562 520.56 260.28 259.20 273.60 301.14 344.16 357.50 300.30 299.67 4,540.59 2,916.41 1,624.18 
รอบ 1/2563 520.56 260.28 259.20 273.60 301.14 344.16 357.50 300.30 299.67 4,520.00 2,916.41 1,603.59 
รอบ 2/2563 - - 259.20 273.60 301.14 344.16 357.50 300.30 299.67 4,020.00 2,135.57 1,884.43 
รอบ 3/2563 - - - - 301.14 344.16 357.50 300.30 299.67 3,220.00 1,602.77 1,617.23 
รอบ 4/2563 - - - - - - 357.50 300.30 299.67 2,420.00 957.47 1,462.53 
รอบ 5/2563 - - - - - - - - 299.67 1,620.00 299.67 1,320.33 
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รายการเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ สส.ชสอ. 

รอบการสมัคร 
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าใช้ไปต่อเดือน  เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเหลือ  

ม.ค. ก.พ. มี.ค.  เม.ย.  พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 ณ  

1 ม.ค. 63  
 ใช้ไปปี 63    คงเหลือ  

เสียชีวิต(ศพ)  266 193 221 196 171 163 155 227 
 

เงินสงเคราะห์ 
ศพละ (บาท) 

2.024 2.011 2.006 2.000 1.989 1.980 1.976 1.944 
 

รอบ ปี 2554 - 2556 538.38 388.12 443.33 392.00 340.12 322.74 306.28 441.29 421.2 4,502.00 3,593.46 908.54 
รอบ ปี 2557 - 2561 538.38 388.12 443.33 392.00 340.12 322.74 306.28 441.29 421.2 4,901.00 3,593.46 1,307.54 
รอบ ปี 2562 538.38 388.12 443.33 392.00 340.12 322.74 306.28 441.29 421.2 4,979.00 3,593.46 1,385.54 
รอบ 1/2563  538.38 388.12 443.33 392.00 340.12 322.74 306.28 441.29 421.2 4,800.00 3,593.46 1,206.54 
รอบ 2/2563  - 388.12 443.33 392.00 340.12 322.74 306.28 441.29 421.2 4,800.00 3,055.08 1,744.92 
รอบ 3/2563  - - 443.33 392.00 340.12 322.74 306.28 441.29 421.2 4,800.00 2,666.96 2,133.04 
รอบ 4/2563  - - - 392.00 340.12 322.74 306.28 441.29 421.2 4,800.00 2,223.63 2,576.37 
รอบ 5/2563  - - - - 340.12 322.74 306.28 441.29 421.2 4,800.00 1,831.63 2,968.37 
รอบ 6/2563  - - - - - 322.74 306.28 441.29 421.2 4,800.00 1,491.51 3,308.49 
รอบ 7/2563  - - - - - - 306.28 441.29 421.2 4,800.00 1,168.77 3,631.23 
รอบ 8/2563  - - - - - - - 441.29 421.2 4,800.00 862.49 3,937.51 
รอบ 9/2563  - - - - - - - - 421.2 4,800.00 421.20 4,378.80 

 

  5.5.3 สมาชิกเสียชีวิต 
 

ล าดับ ชี่อ - สกุล 
เลขทะเบียน 

สมาชิก  
สังกัด 

เดือน 
ที่เสียชีวติ 

ยอดเงินสงเคราะห ์
ตามประกาศ (บาท) 

สสอท. สส.ชสอ 
1 พ.ต.กิตติกร  สังข์ทอง 23012 มทบ.310 ต.ค.-62 604,947.24 600,137.00 
2 ร.อ.ประสิทธิ์  กอนมนต ์ 11889 สง.สด.จว.พ.ร. ต.ค.-62 604,931.51 - 
3 พ.ต.เดชา  สมบูรณ์ 8559 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค์ ต.ค.-62 604,931.51 - 
4 ร.ต.บุญเลิศ  ชมบุญ 265 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย พ.ย.-62 604,931.51 600,129.00 
5 จ.ส.อ.เกียตรติศักดิ์  สุขุประการ 20647 ส.พัน.23 พ.ย.-62 604,931.51 600,129.00 
6 ร.ต.บุญเลิศ  นิกรถา 6939 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค์ พ.ย.-62 604,089.71 600,014.00 
7 จ.ส.อ.อุดม  อินทร์เสนา 8925 ม.3 พัน.26 พ.ย.-62 604,089.71 - 
8 พ.ท.สนาม  อยู่เย็น 6226 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย ธ.ค.-62 604,089.71 600,000.00 
9 พ.ท.อนุพงศ์  ชัยนิลพันธุ ์ 13928 สมาชิกหักเงิน ธ.กรุงไทย ม.ค.-63 624,686.46 600,000.00 
10 ส.อ.สมัย  กัลยาประสิทธิ ์ 16386 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ์ ม.ค.-63 624,686.46 600,000.00 
11 จ.ส.ต.สมชาย  สุขเกษม 15751 ม.3 พัน.26 ม.ค.-63 625,392.00 600,000.00 
12 ส.อ.อัศนีย์  เท่ียงตรง 2863 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย มี.ค.-63 625,392.00 - 
13 จ.ส.อ.ประสพ  สินเช้า 15074 ร้อย.ปจว.3 มี.ค.-63 625,392.00 600,000.00 
14 จ.ส.อ.กําธร  แก้วตาล 6123 มทบ.310 เม.ย.-63 625,046.40 600,250.00 
15 จ.ส.อ.สมคิด  รุ่งสว่าง 21537 ม.พัน.28 พล.ม.1 เม.ย.-63 625,510.50 - 
16 จ.ส.อ.ชวลิต  มาเนตร 19315 มทบ.310 พ.ค.-63 625,152.30 600,011.00 
17 จ.ส.อ.จีระเดช  มีสมบูรณ์ 21027 รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง พ.ค.-63 625,152.30 - 
18 พ.ท.อนันต์  งามเขต 9138 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาโคกมะตูม มี.ค.-63 625,510.50 600,026.00 
19 จ.ส.อ.อดุลย์  กันล้อม 7632 ม.3 พัน.18 มิ.ย.-63 625,152.30 - 
20 ร.ต.ไพฑูรย์  ทองนาก 6201 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย มิ.ย.-63 625,167.40 600,283.00 
21 จ.ส.อ.ไพบูลย์  วิทนา 9815 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาเพชรบูรณ์ มิ.ย.-63 625,167.40 600,283.00 
22 จ.ส.อ.เดชา  พุกเฉย 5961 สมาชิกส่งเงินเอง ส.ค.-63 รอจ่าย - 
23 ร.ต.มนัส  ปานทรัพย ์ 5032 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขานครสวรรค์ ส.ค.-63 รอดําเนินการ รอดําเนินการ 
24 พ.อ.เสน่ห์  เพชรนา 14834 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย ก.ย.-63 รอดําเนินการ รอดําเนินการ 
25 จ.ส.อ.อนุสรณ์  นิกรพันธ ์ 6355 สมาชิกหักเงิน ธ. สาขาตาก ก.ย.-63 รอดําเนินการ รอดําเนินการ 
26 ร.อ.ศรศักดิ์  ถนัดเลื่อย 6423 สมาชิกหักเงิน ธ.ทหารไทย ก.ย.-63 รอดําเนินการ รอดําเนินการ 
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  5.5.4 การช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบ ารุงรายปีต่ออายุสมาชิกภาพปี 2564 
   (1) สสอท. สมาชิกทุกรอบการสมัครชําระเงิน จํานวน 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)  
   (2) สส.ชสอ. สมาชิกแต่ละรอบการสมัครชําระเงิน ดังนี้ 
 

ป ี รอบการสม ัคร 
เง ินคงเหล ือ  
ส ิ้นป ี2563 

เง ินคงเหล ือ 
1ม.ค.2564 

จำนวนเง ินท ี่เร ียกเก  บก ับสมาช ิกต่อคน 
ค่าบ าร ุงรายป ี เง ินสงเคราะห ์ 

ล ่วงหน ้า รวมท ั้งส ิ้น 
ศูนย์ สมาคม รวม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
2554 1/2554 - 2/2554 (265) 4,535 10 10 20 4,800 4,820 
2555 1/2555 - 4/2555 (265) 4,535 10 10 20 4,800 4,820 
2556 1/2556 - 6/2556 (265) 4,535 10 10 20 4,800 4,820 
2557 1/2557 - 12/2557 134 4,934 10 10 20 4,800 4,820 
2558 1/2558 - 12/2558 134 4,934 10 10 20 4,800 4,820 
2559 1/2559 - 12/2559 134 4,934 10 10 20 4,800 4,820 
2560 1/2560 - 12/2560 134 4,934 10 10 20 4,800 4,820 
2561 1/2561 - 12/2561 134 4,934 10 10 20 4,800 4,820 
2562 1/2562 - 12/2562 212 5,012 10 10 20 4,800 4,820 

2563 

1/2563 33 4,800 10 10 20 4,767 4,787 
2/2563 572 4,800 10 10 20 4,228 4,248 
3/2563 960 4,800 10 10 20 3,840 3,860 
4/2563 1,403 4,800 10 10 20 3,397 3,417 
5/2563 1,795 4,800 10 10 20 3,005 3,025 
6/2563 2,135 4,800 10 10 20 2,665 2,685 
7/2563 2,458 4,800 10 10 20 2,342 2,362 
8/2563 2,764 4,800 10 10 20 2,036 2,056 
9/2563 3,205 4,800 10 10 20 1,595 1,615 
10/2563 3,604 4,800 10 10 20 1,196 1,216 
11/2563 4,002 4,800 10 10 20 798 818 
12/2563 4,401 4,800 10 10 20 399 419 

 

  5.5.5 สอ.ทภ.3 จํากัด จะหักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนปี 2563 ของสมาชิกทุกคนเพ่ือชําระเป็น
เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบํารุงรายปี ต่ออายุสมาชิกภาพ ปี 2564 หากเงินไม่เพียงพอ ให้สมาชิกชําระเป็น
เงินสดเพิ่มเติมภายใน 30 พฤศจิกายน 2563 
  5.5.6 เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิ์ของสมาชิก จึงขอให้สมาชิกทุกท่านได้ถือเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
   (1) ติดต่อประสานงานกับศูนย์ประสานงานฯ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี         
เพ่ือตรวจสอบว่าท่านได้ถูกหักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนชําระเป็นเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าครบถ้วนหรือไม่ 
   (2) ตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกสส.ชสอ.จาก http://tca1.ifsct.net และ สสอท. จาก 
http://ca-comil.online เพ่ือเป็นการยืนยันสถานภาพสมาชิก และตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสงเคราะห์
ล่วงหน้ารายปี 
   (3) หากสมาชิกเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้แจ้งศูนย์
ประสานงานทราบทุกครั้ง ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกในการติดต่อประสานงานและส่งเงินคืนสมาชิก (ถ้ามี) โดยตรง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 



78 
 
ประธานในที่ประชุม  :  สอบถามผู้แทนสมาชิกผู้เข้าประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมทราบ 
หรือพิจารณา และขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ และท่ีปรึกษาให้ข้อคิดเห็น และข้อแนะนําตามที่เห็นสมควร 

 5.6 นางสาวภิญญารัตน์  เจียตระกูล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการพิเศษ ผู้แทนส านักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์  แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 
 1) สอ.ทภ.3 จํากัด เลือกการนําเงินไปลงทุนในหุ้นกู้กับ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เนื่องจาก บมจ.
เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+ ซึ่งในประกาศ คพช. กําหนดให้ลงทุนได้ตั้งแต่ระดับ A- 
ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจาก คพช. ถือเป็นอีกทางหนึ่งที่สหกรณ์จะ
นําไปลงทุนเพ่ือสร้างรายได้ให้กับสหกรณ์ โดยมีคณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้รับผิดชอบแทนสมาชิกในการลงทุน 
  ทุนดําเนินงานของสหกรณ์เป็นเงินรับฝากจากสมาชิก 4 พันกว่าล้านบาท ทุนเรือนหุ้น       
ทุนสํารอง 5 พันกว่าล้านบาท ขณะนี้รายได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้ของสหกรณ์ลดลง แต่รายได้จากเงินลงทุน
เพ่ิมข้ึนจึงสามารถทดแทนรายไดข้องสหกรณ์ในส่วนของดอกเบี้ยเงินให้กู้ท่ีลดลงได้ 
 2) ระบบการควบคุมภายในของ สอ.ทภ.3 จํากัด เช่น ขั้นตอนการทําเอกสาร สัญญาเงินกู้ การค้ําประกัน
เงินกู้ มีการลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ถือว่าเป็นการควบคุมภายในที่ดี และสมควรเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับ
สหกรณ์อ่ืน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 5.7 นายรังสรรค์   แก่นมณี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส / ผู้ตรวจการสหกรณ์  ผู้แทน
ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก  แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้ 
  1) การจ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน มีหลัก คือ ผู้ที่ถือหุ้นต้องดูผู้ที่กู้เงินว่า ปลายทางคนที่เสีย
ดอกเบี้ย (ผู้กู้) เค้าเสียดอกเบี้ยโดยที่เค้าไม่เดือดร้อนไหม เราต้องมีน้ําใจซึ่งกันและกัน ตามวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสหกรณ ์ซึ่งในขณะนี้ผลตอบแทนตลาดเงินอยู่ที่ 4 บาท ในขณะที่ สอ.ทภ.3 จํากัด อยู่ที่ 5.45 ถือว่า
มากพอสมควร สมาชิกจะสังเกตได้ว่า เปอร์เซ็นต์ของอัตราเงินปันผลของปี 63 มีมากกว่าปี 62 อยู่ที่ 0.74% 
เพียงแต่เป็นจํานวนเงินที่จัดสรรน้อยกว่าปี 62 จํานวน 10,735,818 บาท ซึ่งถ้าเทียบกับปี 62 แล้ว จํานวนเงินจ่าย
เพ่ิมขึ้น เปอร์เซ็นต์การจ่ายเพ่ิมขึ้น แต่อัตราเงินปันผลน้อยลงกว่าเดิมเพียง 0.05% ในปีต่อไปเพ่ือเป็นการ
ประหยัดเวลาในการประชุมใหญ่มากขึ้น ควรจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพิจารณาในเบื้องต้นก่อน 
  2) การจัดสรรกําไรสุทธิ มีขั้นตอนโดยเริ่มจากฝ่ายจัดการเสนอให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา 
แล้วจึงนําเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณาตามลําดับ  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ประธานในที่ประชุม  :  แจ้งที่ประชุมทราบว่าการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 ครั้งนี้เสร็จสิ้นทุกวาระ
การประชุมแล้ว ขอเสนอให้มีการรับรองรายงานการประชุม แทนการส่งรายงานการประชุมใหญ่ให้ผู้แทน
สหกรณ์ที่เข้าประชุมได้พิจารณาต่อไป เพ่ือประหยัดงบประมาณ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาหากที่ประชุม
เห็นชอบให้มีการรับรองรายงานการประชุมในที่ประชุมวันนี้ จะได้ขอให้เลขานุการเป็นผู้สรุปสาระสําคัญ    
ของการประชุมในแต่ละวาระการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองต่อไป 

เลขานุการ  :   สรุปการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง 
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มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 

ประธานในที่ประชุม  :  กล่าวปิดประชุม 

เลิกประชุม เวลา   13.00   น.     

  
         พล.ท.   พิสุทธิศักดิ์  ทัพเจริญภูมิ    ประธานในที่ประชุม 
            (    พิสุทธิศักดิ์  ทัพเจริญภูมิ    ) 
 
                     พล.ท.      สุคนธ์   ฉิมบ้านไร่       รองประธานกรรมการ (2) 
                                 (       สุคนธ์   ฉิมบ้านไร่       ) ปฏบิัติหน้าที่ เลขานุการ                  
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