
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กองทพัภาคที่ 3 จำกัด 

วันพฤหัสบดีที ่18 พฤศจกิายน 2564 
ณ ห้องประชุมโพธิ์ศรีนาค สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด 

อำเภอเมือง  จังหวดัพิษณุโลก 

ผู้มาประชุม  จำนวน         222      คน 

 1. คณะกรรมการดำเนินการ  จำนวน  10  คน 
   1.1 พล.ท.พิสุทธิศักดิ์ ทัพเจริญภูมิ รองประธานกรรมการคนที่ 1 
   1.2 พล.ท.สุคนธ์ ฉิมบ้านไร่ รองประธานกรรมการคนที่ 2 
   1.3 พล.ท.นิธินันท์ ไชยวัฒนพันธุ์ รองประธานกรรมการคนที่ 3 
   1.4 พล.อ.พีรวัฒน์ เปรมศรี รองประธานกรรมการคนที่ 4 
   1.5 พล.ท.กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน เลขานุการ 
   1.6 พ.ท.ธวัชชัย เติมลาภ เหรัญญิก 
   1.7 พล.ต.เสมา มังมติ กรรมการดำเนินการ  
   1.8 พ.อ.สมใจ คิดเก้ือการุญ กรรมการดำเนินการ 
   1.9 พ.อ.เสมอ แจ่มใส กรรมการดำเนินการ 
   1.10 พ.อ.วุฒิชัย ตุ้มทอง กรรมการดำเนินการ 

 2. ผู้แทนสมาชิกผู้มาประชุม จำนวน  212 คน   จากผู้แทนสมาชิกท้ังหมด  จำนวน   278   คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน         10      คน 

 1. ท่ีปรึกษา 
 1.1 พล.ท.วิเชียร ไชยปกรณ์  
 1.2 พล.ท.อุกฤษฎ์ นุตคำแหง  
 1.3 พ.ต.เกรียงไกร สืบแย้ม  
 2. หน่วยงานราชการ 
 2.1 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก   
 1) ดร.นัคมน    เงินมั่น หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก 
  2) นางสาวภิญญารัตน์ เจียตระกูล   นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ 
 2.2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 
  1) นายพงศธร    ศรีชัย    นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
    สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก 
  2) นายรังสรรค์     แก่นมณี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส / ผู้ตรวจการณ์สหกรณ์ 
 3. ผู้สอบบัญชี    
 นายวรศักดิ์ ยิ้มเพียรภัทร 
 4. ผู้ตรวจสอบกิจการ   
 นางนวรัตน์ โทจำปา หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 
 5. ผู้ตรวจสอบภายใน  
 พ.อ.ทวีศักดิ์ หร่ายวงศ ์
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เริ่มประชุมเวลา    09.00 น. 

พล.ท.พิสุทธิศักดิ์   ทัพเจริญภูมิ รองประธานกรรมการ (1) / ประธานในที่ประชุม  ได้กล่าวเปิดประชุม 
และให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 1 
เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

 

 1.1 แนะนำผู้ให้เกียรติรับเชิญมาร่วมประชุม 
 1.2 แจ้งรายนามคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบภายใน 
ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา ประจำปีบัญชี 2564 

   คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 34 
   1. พล.ท.อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ ประธานกรรมการ 
   2. พล.ท.พิสุทธิศักดิ์ ทัพเจริญภูมิ รองประธานกรรมการคนที่ 1 
   3. พล.ท.สุคนธ์ ฉิมบ้านไร่ รองประธานกรรมการคนที่ 2 
   4. พล.ท.นิธินันท์ ไชยวัฒนพันธุ์ รองประธานกรรมการคนที่ 3 
   5. พล.อ.พีรวัฒน์ เปรมศรี รองประธานกรรมการคนที่ 4 
   6. พล.ท.กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน เลขานุการ 
   7. พ.ท.ธวัชชัย เติมลาภ เหรัญญิก 
   8. พล.ต.เสมา มังมติ กรรมการดำเนินการ  
   9. พ.อ.สมใจ คิดเก้ือการญุ กรรมการดำเนินการ 
   10. พ.อ.มีชัย นิลศาสตร์ กรรมการดำเนินการ 
   11. พ.อ.เสมอ แจ่มใส กรรมการดำเนินการ 
   12. พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน กรรมการดำเนินการ 
   13. พ.อ.วุฒิชัย ตุ้มทอง กรรมการดำเนินการ 

  คณะผู้ตรวจสอบกิจการ  
   1. นางนวรัตน์ โทจำปา หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 
   2. น.ส.จรรยา พันลำ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
   3. น.ส.หฤทัย หงษ์อ่อนสา ผู้ตรวจสอบกิจการ 

  ผู้ตรวจสอบภายใน พ.อ.ทวีศักดิ์ หร่ายวงศ ์

  ผู้สอบบัญชี   นายวรศักดิ์ ยิ้มเพียรภัทร 

  ที่ปรึกษา 
   1. พล.ต.อานนท์ เทพานวล ประธานที่ปรึกษา 
   2. พล.ท.วิเชียร ไชยปกรณ์ ที่ปรึกษา 
   3. พล.ท.อุกฤษฎ์ นุตคำแหง ที่ปรึกษา 
   4. พ.ต.เกรียงไกร สืบแย้ม ที่ปรึกษา 
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  1.3 การจัดประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อตกลงเบื้องต้นในการประชุมใหญ่  
  1.3.1 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เป็นการประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจาก 
ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ยังพบผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นจำนวน
มากในหลายจังหวัดทั่วประเทศ และการจัดประชุมใหญ่อาจทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่กระจายของโรค       
ในวงกว้าง โดยจัดให้การประชุมใหญ่แบ่งออกเป็นกลุ่มสมาชิก จำนวน 9 กลุ่ม สำหรับผู้แทนสมาชิกกลุ่ม 9    
ใช้ห้องประชุมโพธิ์ศรีนาค สำนักงานใหญ่ สอ.ทภ.3 จำกัด เป็นห้องประชุมหลัก ผู้แทนสมาชิกกลุ่ม 1 ใช้ห้อง
ประชุม บก.พล.ร.4 , กลุ่ม 2 ใช้ห้องประชุม บก.ทน.3 , กลุ่ม 3 ใช้ห้องประชุม บก.พล.พัฒนา 3 , กลุ่ม 4     
ใช้ห้องประชุม บก.ศฝ.นศท.มทบ.31 , กลุ่ม 5 ใช้ห้องประชุม บก.พล.ม.1 , กลุ่ม 6 ใช้ห้องประชุม            
บก.มทบ.310 , กลุ่ม 7 ใช้ห้องประชุม บก.ร.7 พัน.1 และกลุ่ม 8 ใช้ห้องประชุม บก.มทบ.34 โดยกลุ่ม 1-8 
เป็นห้องประชุมย่อย ให้กรรมการบริหารกลุ่มและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ เป็นผู้ควบคุมระบบและจัดการประชุม 
  1.3.2 เพ่ือให้การประชุมใหญ่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์            
จึงขอกำหนดข้อตกลงเบื้องต้นในการประชุมใหญ่ ดังนี้ 
    (1) ผู้แทนสมาชิกท่านใดที่ประสงค์จะอภิปรายหรือเสนอข้อคิดเห็นประการใด โปรดยกมือ
ขึ้นเหนือศีรษะ แล้วรอให้ประธานในที่ประชุมอนุญาตก่อน จึงจะแนะนำ ยศ ชื่อ นามสกุล สังกัดของตน และ
อภิปรายได ้
    (2) การอภิปราย ต้องอภิปรายในประเด็น สั้น กระชับ ไม่ส่อเสียดผู้อ่ืน รักษามารยาท     
ใช้วาจาเหมาะสม และให้เกียรติที่ประชุม ทั้งนี้ เพ่ือให้การอภิปรายเป็นไปอย่างกว้างขวาง ทั่วถึงและ            
มีบรรยากาศที่ดีในที่ประชุม และเมื่อการอภิปรายได้ยุติแล้ว ห้ามผู้ใดอภิปรายอีก เว้นแต่ที่ประชุมจะต้องลงมติ
ในเรื่องนั้น จึงให้ผู้ซึ่งมีสิทธิอภิปรายก่อนคนใดคนหนึ่ง มีสิทธิอภิปรายสรุปได้อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่
ที่ประชุมจะลงมติ 
    (3) ผู้แทนสมาชิกจะออกเสียงในที่ประชุมได้เพียงเสียงเดียว และจะมอบให้บุคคลอ่ืน    
ออกเสียงแทนตนไม่ได้ 
    (4) การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในที่ประชุม ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงชี้ขาด เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้แทนสมาชิก
ซึ่งมาประชุม 
     - การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
     - การอ่ืนใดที่ข้อบังคับกำหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้แทนสมาชิกที่มาประชุม 
     (5) การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทำโดยเปิดเผย แต่ในกรณีที่จะให้ลงคะแนนลับ ต้องให้       
ที่ประชุมลงมต ิ
     (6) ที่ประชุมย่อมเป็นที่เคารพ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการใด ๆ ในที่ประชุมโดยขาดคารวะ 
หรือก่อกวนความสงบเรียบร้อยของที่ประชุม 
     (7) ให้กรรมการบริหารกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ แต่ละกลุ่มเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแล
การปฏิบัติ ตาม (1) - (6) 

 1.4 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)  
  หลังเวลาผ่านไปสองปี การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ยังไม่มี   
ทีท่าว่าจะยุติในเร็ววัน ตรงข้ามอาจจะขยายวงออกไป มันจะมีผลกระทบร้ายแรงสูงถึงกับทำให้โลกเปลี่ยนไป 
จนไม่มีโอกาสหวนกลับมาเป็นปกติดังเดิมอีก ส่วนโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรขึ้นอยู่กับพฤติกรรมตอบสนองของ
ชาวโลกเป็นสำคัญ โดยอาจเปลี่ยนไปในทางที่ดีกว่าหรือร้ายกว่าที่เป็นมาแล้วก็ได้ องค์กรทั่วไปล้วนตระหนักดี
ถึงความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน และมีการเตรียมคนของตนให้พร้อมรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงที่มาถึง ซึ่งคงไม่มีใครคาดถึงว่าการเปลี่ยนแปลงจะมากมายร้ายแรงอย่างที่โลกกำลังเผชิญอยู่
ในปัจจุบันนี้ 
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  หลายองค์กรไม่ว่าขนาดใหญ่ กลาง หรือย่อม จะต้องปรับตัวกันอย่างมากในยุคโควิด แม้กระทั่ ง
บุคคลแต่ละคนก็ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ มีองค์กรที่ปรับตัวในยุคโควิดแล้วประสบ
ความสำเร็จ หรือยังสามารถประคับประคองธุรกิจต่อไปได้ แต่ใช่ว่าจะสำเร็จทุกราย มีอีกไม่น้อยที่พยายามจะ
ปรับตัวจนไม่รู้ว่าจะปรับอย่างไรต่อไป สุดท้ายก็หมดหนทาง และต้องเลิกกิจการไป การปรับตัวเป็น
ความสามารถของบุคคล หรือองค์กรในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเพ่ือให้ยังสามารถดำรง
อยู่และพัฒนาต่อไป 
  แม้ว่าบุคลากรในสหกรณ์ของเราจะได้รับผลกระทบไม่มากนัก สหกรณ์ก็ได้ให้ความช่วยเหลือตาม
ความเหมาะสม แต่สหกรณ์เองก็ได้รับผลกระทบพอสมควร โดยเฉพาะการลงทุน สมาชิกใช้บริการสินเชื่อของ
สหกรณ์น้อยลง สหกรณ์จึงนำเงินที่เหลือจากการให้สมาชิกกู้ยืมไปลงทุนอ่ืน ตามข้อบังคับของสหกรณ์และ
ประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด ซึ่งผลตอบแทนที่ได้รับค่อนข้างต่ำ ส่งผลให้
สหกรณ์มีรายได้น้อย และมีกำไรต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ แต่ก็มีจำนวนเพียงพอในการจัดสรรตามข้อบังคับของ
สหกรณ์ได้ในอัตราที่เหมาะสม การที่สมาชิกกู้เงินน้อยลงเป็นเรื่องที่ดี การมีหนี้นั้นในด้านหนึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เรา
สามารถนำเงินไปใช้เพ่ือการจำเป็น หรือเป็นประโยชน์ได้ แต่ในอีกด้านหนึ่ง ถ้ากู้เงินมาใช้เกินความจำเป็น   
เราก็ต้องมีภาระหนี้เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นเราต้องกู้ให้เป็น ถ้ากู้ก็กู้แต่น้อยเท่าที่จำเป็น และไม่ควรกู้หลายรายการ 
เมื่อกู้แล้วก็ต้องชำระคืนให้เร็วที่สุด เพ่ือเราจะได้มีเงินออมมากข้ึน 

 1.5 นโยบายและแนวทางการบริหารงานประจำปี 2565 ของสหกรณ์ที่จะนำเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณา 
  1.5.1 การดำเนินงานสหกรณ์ในปี 2565 จะเป็นการสานต่อนโยบายของอดีตประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด เพื่อพัฒนาสหกรณ์ในมิติที่หลากหลายมากขึ้น 
  1.5.2 บุคลากรของสหกรณ์ทุกคนมีความสำคัญ และต้องตระหนักถึงคุณค่าของสหกรณ์ 
อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ที่สหกรณ์ยึดมั่นมาโดยตลอด 
  1.5.3 เน้นความปลอดภัยใช้เงินทุนภายในเป็นหลัก ยึดมั่นหลักการและวินัยการเงิน เข้มงวดใน
การปล่อยสินเชื่อ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยี ให้การศึกษาอบรมแก่บุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  1.5.4 บริหารงานโดยยึดมั่น มุ่งมั่นต่อการเติบโตใน “สวัสดิการสมาชิก” เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสร้างหลักประกันที่มั่นคง ยั่งยืนแก่มวลสมาชิก และบุคคลในครอบครัวของสมาชิก การบริหารงานที่
โปร่งใส เปิดรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง มีการพัฒนาในทุกด้านโดยเฉพาะด้านโครงสร้างและบุคลากรจะ
พัฒนาควบคู่กันไป เพ่ือมุ่งสู่การเติบโตที่มั่นคง ยั่งยืน และเป็นสหกรณ์แห่งความสุข 
  1.5.5 การดำเนินงานโดยยึดถือพันธกิจหลักของสหกรณ์ คือการส่งเสริมการออมเพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจของสมาชิกให้ดีขึ้น การให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่สมาชิก และพัฒนาการให้บริการรวมถึง
การให้สวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัวตามสมควร 
  1.5.6 กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ เพ่ือความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) และนวัตกรรมสมัยใหม ่
  1.5.7 การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง ให้ทุกคนในองค์กรมีความพร้อมความเข้าใจในการ
เปลี่ยนแปลงที่จะมาถึง และสามารถปรับบทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวประสบอุปสรรคน้อยที่สุด 
  1.5.8 ปรับปรุงกฎระเบียบ เช่นการต่อต้านการทุจริต เพ่ิมความปลอดภัยของข้อมูลสมาชิก
ผู้ใช้บริการของสหกรณ ์
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  1.5.9 พัฒนากลไกการให้สินเชื่อที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความเสี่ยงด้านสินเชื่อรวมทั้งให้
ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้ตรวจสอบภายใน ทดสอบภาวะวิกฤติ เพ่ือประเมินความแข็งแกร่งของ
สหกรณ์ หากมีวิกฤติการเงิน 
  1.5.10 ใช้ความระมัดระวังมากขึ้นในการนำเงินของสหกรณ์ไปลงทุน เนื่องจากกฎระเบียบต่าง ๆ นั้น 
อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไรขององค์กร 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2 
เร่ืองรับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 

 
 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด ได้ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันจันทร์ที่     
9 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก 
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นั้น เมื่อเสร็จสิ้นทุกวาระการประชุม เลขานุการได้สรุปสาระของการประชุม    
ในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจำปี 2563 ซึ่งมีท้ังหมด 79 หน้า รายละเอียดในเว็บไซต์ของสหกรณ์ www.cooparmy3.com 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 3 
เร่ืองเพื่อทราบ 

 

 3.1 การรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ และการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 
  3.1.1 การรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์  
   ในระหว่างปีบัญชี 2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564) สหกรณ์ได้รับสมาชิกเข้า
ใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 779 ราย เป็นสมาชิกปกติ 726 ราย สมาชิกสมทบ 53 ราย และมีสมาชิกออกจากสหกรณ์ 
จำนวน 924 ราย เป็นสมาชิกปกติ 685 ราย สมาชิกสมทบ 239 ราย คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
จำนวน 17,566 ราย เป็นสมาชิกปกติ 15,552 ราย สมาชิกสมทบ 2,014 ราย  
  3.1.2 การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 
   ผู้แทนสมาชิกประจำปีบัญชี 2564 จำนวน 323 ราย จาก 94 หน่วยสมาชิก พ้นจาก
ตำแหน่งระหว่างปีเพราะเหตุขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 67 (4) จำนวน 3 ราย ที่เหลือ จำนวน 
320 ราย ต้องพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 30 กันยายน 2564 เพราะเหตุครบวาระ 1 ปี ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 67 (1) 
และสหกรณ์ได้ขอให้คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 1 ถึง กลุ่ม 9 พิจารณาดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก      
จากหน่วยสมาชิก จำนวน 94 หน่วย เป็นผู้แทนสมาชิกประจำปีบัญชี 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 
ในอัตราส่วนสมาชิก 60 คน ต่อผู้แทนสมาชิก 1 คน ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 66 (2) โดยใช้จำนวนสมาชิก    
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นเกณฑ์ในการคำนวณตามความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินการ 
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม 1 ถึง กลุ่ม 9 ได้ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปีบัญชี 2565 และ       
ส่งรายชื่อสมาชิกผู้ได้รับการเลือกตั้งให้สหกรณ์จำนวนทั้งสิ้น 278 คน ตามบัญชีรายชื่อในภาคผนวก       
เอกสารข้อเสนอการประชุมใหญ่ หน้า 85 

มติที่ประชุม     รับทราบ 

 3.2 รายงานกิจการประจำปี 2564  
  คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 34 ขอรายงานผลการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพ
ภาคท่ี 3 จำกัด ประจำปี 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) ตามวิสัยทัศน์ “เป็นสหกรณ์ที่มีคุณค่า 
เจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน” พันธกิจ เป้าหมายและแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 
โดยสรุปดังนี้ 
  3.2.1 เรื่องเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ 

ประเภท 
จำนวนสมาชกิ (ราย) 

ณ 30 ก.ย.63 
เข้า 

ระหว่างปี 
ออกระหว่างปี คงเหลือสมาชกิ 

ณ 30 ก.ย.64 
เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) ลาออก ให้ออก เสียชีวิต รวม 

สมาชิกปกต ิ 15,511 726 539 59 87 685 15,552 41 
สมาชิกสมทบ 2,200 53 231 - 8 239 2,014 (186) 

รวม 17,711 779 770 59 95 924 17,566 (145) 
 
  3.2.2 เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเงิน 
   การบริหารการเงินถือเป็นภารกิจที่สำคัญของสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์คาดหวังว่าเงินทุน       
ของสหกรณ์นั้น จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกและสหกรณ์ โดยมีแหล่งที่มาของเงินทุน แหล่งใช้ไปของเงินทุน 
เรื่องเก่ียวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรสุทธิ ดังนี้ 
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   (1) แหล่งที่มาของเงินทุน มี 2 ทาง ประกอบด้วย แหล่งเงินทุนจากสมาชิก และสมาชิก
สมทบ ได้แก่เงินค่าหุ้นและเงินรับฝาก และแหล่งเงินทุนของสหกรณ์เอง ได้แก่ ทุนสำรอง และเงินสะสมต่าง ๆ 
ตามรายละเอียด ดังนี้  

รายการ ณ 30 ก.ย.63 
(บาท) 

ณ 30 ก.ย.64 
(บาท) 

เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. ทุนเรือนหุ้น 4,444,225,750.00 4,511,580,630.00 67,354,880.00 1.52 
2. เงินรับฝาก 4,417,420,744.05 4,320,840,316.98 (96,580,427.07) (2.19) 
3. เงินกู้ยืม - - - 0.00 
4. ทุนสำรอง 452,918,088.93 512,508,886.68 59,590,797.75 13.16 
5. ทุนสะสม 16,333,140.85 17,105,142.85 772,002.00 4.73 
6. กำไรสุทธิ 386,831,525.25 378,016,791.07 (8,814,734.18) (2.28) 
7. อ่ืนๆ 62,233,104.50 56,546,091.14 (5,687,013.36) (9.14) 

รวม 9,779,962,353.58 9,796,597,858.72 16,635,505.14 0.17 
 
   (2) แหล่งใช้ไปของเงินทุน ประกอบด้วย 

รายการ ณ 30 ก.ย.63 
(บาท) 

ณ 30 ก.ย.64 
(บาท) 

เพ่ิมขึ้น 
(ลดลง) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. เงินให้สมาชิกกู ้ 8,585,143,556.60 8,294,611,587.20 (290,531,969.40) (3.38) 
2. เงินลงทุน 281,200,000.00 318,200,000.00 37,000,000.00 13.16 
3. เงินสดและเงินฝากธนาคาร 201,774,863.46 243,870,322.71 42,095,459.25 20.86 
4. เงินฝากสหกรณ์อื่น  660,005,475.48 890,577,928.00 230,572,452.52 34.93 
5. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 37,437,782.07 35,067,105.79 (2,370,676.28) (6.33) 
6. อ่ืนๆ 14,400,675.97 14,270,915.02 (129,760.95) (0.90) 

รวม 9,779,962,353.58 9,796,597,858.72 16,635,505.14 0.17 

   อย่างไรก็ดีสมาชิกและสมาชิกสมทบของสหกรณ์  มีทั้ งที่ เป็นผู้ฝากเงินและที่กู้ เงิน           
ซึ่งความต้องการแตกต่างกันออกไป ในส่วนของผู้ฝากต้องการให้ได้ประโยชน์สูงสุด คือ สหกรณ์สามารถจ่าย
ดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่สูงกว่าสถาบันการเงินอ่ืน ในขณะที่ผู้กู้ต้องการเงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ สหกรณ์คง
ไม่สามารถสนองความต้องการของสมาชิกได้ทุกประการ 

   3.2.3 รายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไรสุทธิ 

รายการ ปี 2563 (บาท) ปี 2564 (บาท) เพ่ิมขึ้น (ลดลง) ร้อยละ 
1. รายได้ 538,171,671.07 502,351,865.60 (35,819,805.47) (6.66) 
    1.1 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 515,119,021.00 478,740,374.00 (36,378,647.00) (7.06) 
    1.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 409,356.20 123,915.66 (285,440.54) (69.73) 
    1.3 ดอกเบี้ยรับตั๋วสัญญาใช้เงิน 2,402,630.14 773,342.41 (1,629,287.73) (67.81) 
    1.4 ดอกเบี้ยรับฝากสหกรณ์อืน่ 18,413,898.82 19,322,820.67 908,921.85 4.94 
    1.5 ดอกเบี้ยรับหุ้นกู ้ 0.00 831,364.36 831,364.36 100.00 
    1.6 ผลตอบแทนจากการลงทนุ 1,231,236.90 2,224,062.94 992,826.04 80.64 
    1.7 รายได้อื่น 595,528.01 335,985.56 (259,542.45) (43.58) 
2. ค่าใช้จ่าย 151,340,145.82 124,335,074.53 (27,005,071.29) (17.84) 
    2.1 ดอกเบี้ยจ่าย 122,098,894.82 96,955,813.08 (25,143,081.74) (20.59) 
    2.2 ค่าใช้จ่ายบริหาร 29,241,251.00 27,379,261.45 (1,861,989.55) (6.37) 
3. กำไรสุทธิ 386,831,525.25 378,016,791.07 (8,814,734.18) (2.28) 
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 3.2.4 เรื่องการจัดทำประกันภัย 
   การทำประกันภัยปี 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 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 (ต้องไม่น้อยกว่า 10% ของวงเงินกู้) ค่าเบี้ยประกันสมาชิกผู้กู้เป็นผู้จ่ายเองทั้งหมด 
โดยสหกรณ์หักจากเงินกู้ล่วงหน้า 2 ปี  
    ในปีกรมธรรม์ 2564 สมาชิกผู้กู้ทำประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้ จำนวน 7,969 ราย    
จ่ายค่าเบี้ยประกันในอัตราแสนละ 700.00 บาทต่อปี เป็นเงินจำนวน 34,162,800.00 บาท สมาชิก
เสียชีวิต 43 ราย ได้รับสินไหมมรณกรรม เป็นเงินทั้งสิ้น 27,000,000.00 บาท 
   (2) การประกันภัยผู้ค้ำประกันกรณีสมาชิกผู้กู้ถูกออกจากสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์
เช่นเดียวกับการประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้ตาม (1) วงเงินผลประโยชน์คุ้มครองเป็นแสน ๆ ตามวงเงินกู้คงเหลือ 
โดยเริ่มตั้งแต่ 100,000.00 บาท ถึง 2,500,000.00 บาท ค่าเบี้ยประกันสมาชิกผู้กู้เป็นผู้จ่ายเองทั้งหมด     
โดยสหกรณ์หักไว้จากเงินกู้เช่นเดียวกับการดำเนินการตาม (1)  
    ในปีกรมธรรม์ 2564 สมาชิกผู้กู้ทำประกันภัยผู้ค้ำประกัน จำนวน 9,276 ราย        
จ่ายค่าเบี้ยประกันในอัตราแสนละ 410.00 บาทต่อปี เป็นเงินค่าเบี้ยประกันทั้งปี 34,605,830.00 บาท         
มีผู้กู้ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 18 ราย ได้รับเงินสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 13,801,311.00 บาท 
   การจัดทำประกันภัยในปี 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 
   อาศัยมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2542 มีมติอนุมัติให้การดำเนินการเลือกบริษัทประกัน
ที่จะดำเนินการประกันกลุ่มให้กับสมาชิกเมื่อหมดสัญญาในปีต่อ ๆ  ไป อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ 
ด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้แทนสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุม และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
ชุดที่ 34 ครั้งที่ 10/64 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้ทำประกัน
ชีวิตกลุ่ม โครงการประกันภัยคุ้มครองเงินกู้ ในปี 65 กับ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด ในอัตราเบี้ยประกัน 
แสนละ 700.00 บาท วงเงินคุ้มครองเริ่มตั้งแต่ 100,000.00 บาท ถึง 2,100,000.00 บาท และทำประกันภัย 
ผู้ค้ำประกันกรณีผู้กู้ถูกให้ออกจากสหกรณ์กับ บริษัทแอกซ่า ประกันภัย จำกัด ในอัตราเบี้ยประกันแสนละ 
405.00 บาท วงเงินคุ้มครองเริ่มตั้งแต่ 100,000.00 บาท ถึง 2,500,000.00 บาท สำหรับเบี้ยประกันสมาชิก
จ่ายเบี้ยประกันเองทั้งหมด โดยสหกรณ์หักจากเงินกู้ล่วงหน้า 2 ปี ในปีต่อไปสหกรณ์จะหักจากเงินได้รายเดือน ๆ 
ละ 250.00 บาท ตั้งแต่เดือน ธ.ค.-ก.ย. (10 เดือน) ของทุกปี หากไม่เพียงพอสหกรณ์ขอหักจากเงินปันผล 
และ เงินเฉลี่ยคืนของปีนั้น ๆ  

 3.2.5 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบของสหกรณ์ 
  ในรอบปีบัญชี 2564 สหกรณ์โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เห็นชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติม
ระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด จำนวน 16 ระเบียบ ดังนี้ 
  (1) ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2562 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 โดยขอแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นบางข้อ และให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.63 
เป็นต้นไป 
   แก้ไขในประเด็น การกำหนดงวดชำระหนี้เงินกู้ จากเดิม ส่งคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 270 งวด 
เป็น ส่งคืนเงินกู้ได้ไม่เกิน 240 งวด และในประเด็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากเดิม ไม่เกินร้อยละ 19 ต่อปี เป็น     
ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี 
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  (2) ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ.2563 โดยเปลี่ยนใช้ระเบียบ
ใหมท่ั้งฉบับ และให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.63 เป็นต้นไป 
   แก้ไขในประเด็น หลักประกันสำหรับเงินกู้พิเศษ แก้ไขในประเด็น พ.ศ.ของระเบียบที่
ถือใช้ จากเดิม พ.ศ.2558 เป็น พ.ศ.2563 และในประเด็น จำนวนงวด จากเดิม ไม่เกิน 420 งวด เป็น ไม่เกิน 
360 งวด 
  (3) ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.2558 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563 โดยขอแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นบางข้อ และให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.63 เป็นต้นไป 
   แก้ไขในประเด็น การส่งคืนเงินกู้ แก้ไขในประเด็น จำนวนงวด จากเดิม ไม่เกิน 35 ปี 
หรือ 420 งวด เป็น ไม่เกิน 30 ปี หรือ 360 งวด 
  (4) ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ.2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2563 โดยขอแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นบางข้อ และให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.63 เป็นต้นไป 
   แก้ไขในประเด็น การย้ายกลุ ่มสมาชิกของหน่วย พัน.สห.31 การย้ายที่ตั้งหน่วย     
จากค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (กลุ่ม 1) มายังค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (กลุ่ม 2) 
  (5) ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งและใช้ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิก 
สมาชิกสมทบและครอบครัว และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2564  โดยเปลี่ยนใช้ระเบียบใหม่ทั้งฉบับ และให้มี 
ผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.64 เป็นต้นไป 
  (6) ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยเงินกู้พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ.2563  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยเปลี่ยน
ใช้ระเบียบใหม่ทั้งฉบับ และกำหนดระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยเงินกู้พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ.2564 ขึ้นถือใช้แทน 
และให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.64 เป็นต้นไป 
   แก้ไขในประเด็น เพ่ิมคำจำกัดความ, เพ่ิมหมวดเงินกู้พิเศษอ่ืน ๆ 
  (7) ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยเงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา พ.ศ.2562 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยเปลี่ยน
ใช้ระเบียบใหม่ทั้งฉบับ และกำหนดระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยเงินกู้พิเศษเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2564 ขึ้นถือใช้แทน 
และให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.64 เป็นต้นไป 
   แก้ไขในประเด็น  กำหนดเงินได้รายเดือนคงเหลือ, การให้เงินกู้พิเศษเพ่ือการศึกษาของ
บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายรวมถึงบุตรบุญธรรม และสมาชิกสามารถยื่นขอกู้เงินพิเศษเพ่ือการศึกษาบุตรสมาชิก
ตามสัญญารายใหม่ได้ เมื่อส่งชำระเงินตามสัญญารายเก่ามาแล้วสิบสองงวดขึ้นไปหรือตามที่คณะกรรมการ
เงินกู้เห็นสมควร 
  (8) ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2554 กำหนดระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการควบคุมภายในและรักษาความปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2564 ใหม่ และยกเลิกระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พ.ศ.2555 และให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ.64 เป็นต้นไป 
  (9) ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ.2562 โดยเปลี่ยนใช้ระเบียบใหม่ทั้งฉบับ 
และให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.64 เป็นต้นไป 
   แก้ไขในประเด็น การจัดสรรทุนสวัสดิการ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม
ของกลุ่มสมาชิก ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมของกลุ่ม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการอื่น ๆ 
  (10) ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งและใช้ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่
สมาชิก สมาชิกสมทบและครอบครัว และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.2564   โดยแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นบางข้อ     
และให้มผีลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย.64 เป็นต้นไป 
   แก้ไขในประเด็น บุตรที่มีความต้องการพิเศษให้รวมถึงบุตรบุญธรรม, โรงเรียนที่    
ไม่สามารถขอทุนการศึกษาบุตรได้, ธนาคารที่ใช้สำหรับรับเงินทุนสวัสดิการ, จำนวนเท่าของการช่วยเหลือ
จัดการศพสมาชิก, วงเงินการให้ความช่วยเหลือสูงสุด และระยะเวลาการส่งเอกสารขอรับเงินทุนสวัสดิการ 
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  (11) ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2555 โดยแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นบางข้อ และให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.64 เป็นต้นไป 
   แก้ไขในประเด็น การถือหุ้นของสมาชิก 
  (12) ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ และประโยชน์เกื้อกูลอ่ืน ๆ 
แก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2564  โดยแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นบางข้อ และให้มีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.64 เป็นต้นไป 
  (13) ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา 
หรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2564  กำหนดระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่ตามกฎกระทรวงกำหนด และให้มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.64 เป็นต้นไป 
  (14) ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการประชุมใหญ่ พ.ศ.2564 โดยเปลี่ยนใช้ระเบียบใหม่ทั้ง
ฉบับ และให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค.64 เป็นต้นไป 
   แก้ไขในประเด็น คำจำกัดความ, อัตราส่วนจำนวนสมาชิกต่อผู้แทนสมาชิก 1 คน 
จากเดิม จำนวนสมาชิก 50 คน ต่อผู้แทนสมาชิก 1 คน เป็น อัตราส่วนจำนวนสมาชิก เป็นไปตามข้อบังคับ
สหกรณ์ 
  (15) ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2564 กำหนด
ระเบียบขึ้นถือใช้ใหม่ และให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค.64 เป็นต้นไป 
  (16) ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก พ.ศ.2564 โดยแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นบางข้อตามที่
เสนอ และให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 เป็นต้นไป 
   แก้ไขในประเด็น เปลี่ยนแปลงนามหน่วยในการจัดหน่วยสมาชิกเข้าสังกัดกลุ่มสมาชิก 
ประกอบไปด้วย หน่วย ป.พัน.7 พล.ร.7 เป็น ป.4 พัน.7 และ หน่วย ป.พัน.17 พล.ร.7 เป็น ป.4 พัน.17 

  3.2.6 เรื่องเกี่ยวกับทุนสำรองและทุนสะสมของสหกรณ์ 
    ทุนสำรองและทุนสะสมของสหกรณ์ที่ได้รับการจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์   
ตามกฎหมาย ข้อบังคับและมติที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ในปีบัญชี 2563 มีดังต่อไปนี้ 

   (1) ทุนสำรองและทุนสะสม 
 หน่วย : บาท 

รายการ ณ 30 ก.ย.63 
ได้รับการจัดสรร 

จากกำไรสุทธิ ปี 63 
เพ่ิมทุน/ 
รับคืน 

ใช้ไป 
คงเหลือ  

ณ 30 ก.ย.64 
1. ทุนสำรอง 452,918,088.93 57,736,074.25 1,854,723.50 - 512,508,886.68 
2. ทุนสะสมอื่น      
 2.1 ทุนศึกษาอบรมทางสหกรณ ์ 1,128,354.40 1,100,000.00 - 48,971.00 2,179,383.40 
 2.2 ทุนสาธารณประโยชน ์ 710,741.00 5,000,000.00 - 5,249,230.00 461,511.00 
 2.3 ทุนสวัสดิการ 7,101,412.78 38,680,000.00 6,000.00 39,311,073.50 6,476,339.28 
 2.4 ทุนสร้างเสถียรภาพลูกหนี ้ 3,646,736.39 500,000.00 - 350,000.00 3,796,736.39 
 2.5 ทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงาน 1,634,250.90 2,000,000.00 - 1,654,723.50 1,979,527.40 
 2.6 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 2,111,645.38 100,000.00 - - 2,211,645.38 

รวมทุนสะสมอื่น 16,333,140.85 47,380,000.00 6,000.00 46,613,998.00 17,105,142.85 
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    (2) รายละเอียดการใช้จ่ายเงินทุนสะสมระหว่างปีบัญชี 2564 

 หน่วย  :  บาท 
รายการ จำนวนเงิน 

1. ทุนศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 48,971.00 
 1.1 เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาอบรมและการสัมมนาสำหรับกรรมการ และเจ้าหน้าท่ี 7,321.00 
 1.2 เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเข้ารับการศึกษาอบรม และการสัมมนา และการเดินทาง 
          ไปปฏิบัติงานนอกสำนักงาน เพื่อจัดการศึกษาอบรมของกรรมการและเจ้าหน้าท่ี 

 
41,650.00 

 1.3 เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาอบรมที่สหกรณ์จัดขึ้นเอง เป็นค่าวิทยากร อาหาร เครื่องดื่ม 
         เอกสารประกอบ ค่าพาหนะผู้รับการอบรม และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

 
0.00 

2. ทุนสาธารณประโยชน์ 5,249,230.00  
 2.1 จ่ายเพื่อบำรุงหน่วยสมาชิก จำนวน 95 หน่วย 4,000,000.00  
 2.2 สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 95 หน่วย 416,500.00 
 2.3 ร่วมทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยสมาชิก จำนวน 41 หน่วย 133,000.00 
 2.4 จ่ายเพื่อการศึกษา การกุศลและสาธารณประโยชน์ท่ัวไป 699,730.00 
3. ทุนสวัสดิการ 39,311,073.50 
 3.1 เป็นเงินของขวัญปีใหม่แก่สมาชิก จำนวน 14,696 ราย 4,408,800.00 
 3.2 เป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของสมาชิก จำนวน 3,479 ราย (บุตร จำนวน 4,640 ราย) 5,075,800.00 
 3.3 เป็นเงินสงเคราะห์บุตรที่มีความต้องการพิเศษของสมาชิก จำนวน 37 ราย 55,500.00 
 3.4 เป็นเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศพสมาชิกและครอบครัว  
  (1) สมาชิก จำนวน 92 ราย 20,395,776.00 
  (2) คู่สมรสสมาชิก จำนวน 23 ราย 349,700.00 
  (3) บิดา มารดา และบุตร ของสมาชิก จำนวน 282 ราย 846,000.00 
  (4) พวงหรีดเคารพศพ จำนวน 86 ราย 86,000.00 
 3.5 เป็นเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศพสมาชิกสมทบและครอบครัว  
  (1) สมาชิกสมทบ จำนวน 5 ราย 38,910.00 
  (2) คู่สมรสสมาชิกสมทบ จำนวน 7 ราย 21,000.00 
  (3) พวงหรีดเคารพศพ จำนวน 1 ราย 1,000.00 
 3.6 เป็นเงินสงเคราะห์สมาชิกอันเกิดจากภัยพิบัติ จำนวน 8 ราย 56,800.00 
 3.7 เป็นเงินบำเหน็จสมาชิกอายุ 60 ปี จำนวน 479 ราย 3,897,000.00 
 3.8 เป็นเงินบำเหน็จสมาชิกอายุ 65 ปีขึ้นไป จำนวน 1,131 ราย 1,187,000.00 
 3.9 เป็นเงินกรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ จำนวน 17 ราย 62,609.00 
 3.10 เป็นเงินรับขวัญบุตรแรกเกิดของสมาชิก จำนวน 387 ราย 967,500.00 
 3.11 เป็นเงินเพื่อการสมรสของสมาชิก จำนวน 211 ราย 422,000.00 
 3.12 เป็นเงินสงเคราะห์แก่สมาชิกและคู่สมรสที่เป็นคนไข้ติดเตียง  
   หรือพิการ หรือทุพพลภาพ จำนวน 32 ราย 

 
64,000.00 

 3.13 เป็นเงินเพื่อบริหารกลุ่มสมาชิก จำนวน 9 กลุ่ม 710,978.50 
 3.14 เป็นสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 664,700.00 
4. ทุนสร้างเสถียรภาพลูกหนี้  
 จ่ายให้กับผู้ค้ำประกันท่ีรับผิดชำระหนี้แทนผู้กู้ จำนวน 7 ราย ๆ ละ 50,000 บาท 

 
350,000.00 
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 หน่วย  :  บาท 
รายการ จำนวนเงิน 

5. ทุนจัดต้ังสำนักงานสหกรณ์ 1,654,723.50 
 5.1 เปลี่ยนวัสดมุุงหลังคาสำนักงาน สาขา (1) น.ว. 208,740.00 
 5.2 ทำและปรับปรุงโต๊ะทำงานและเคาท์เตอร์สำนักงาน สาขา (4) ช.ม.        60,000.00 
 5.3 ทำฉากกั้นตู้เอกสารสำนักงาน สาขา (4) ช.ม. 14,500.00 
 5.4 ปรับพื้นท่ีหน้าสำนักงาน สาขา (4) ช.ม. 355,000.00 
 5.5 ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานเพื่อรองรับการใช้งานเครื่องสำรองไฟขนาด 10 kva  สำนักงานใหญ่ 61,000.00 
 5.6 ขุดร่องระบายน้ำสำนักงาน สาขา (4) ช.ม. 172,250.00 
    5.7 เทพ้ืนหน้าสำนักงาน สาขา (4) ช.ม.       461,500.00 
    5.8 ติดตั้งแผงกระจกกั้นกรอบอลูมิเนียม  สำนักงานใหญ ่        78,022.50 
    5.9 ติดตั้งแผงกระจกกั้นกรอบอลูมิเนียมสำนักงาน สาขา (2) พ.ช. 13,500.00 
    5.10 ติดตั้งแผงกระจกกั้นกรอบอลูมิเนียมสำนักงาน สาขา (4) ช.ม. 11,000.00 
    5.11 เต็นท์ผ้าใบสีขาว ขนาด 4 x 8 ม.  จำนวน 2 หลัง  สำนักงานใหญ ่        50,000.00 
    5.12 ติดตั้งแผงกระจกกั้นกรอบอลูมิเนียม และระบบประตูเปิด-ปิด อัตโนมัติ 1 ชุด สนง.สาขา (1) น.ว. 43,800.00 
    5.13 ติดตั้งแผงกระจกกั้นกรอบอลูมิเนียมสำนักงาน สาขา (3) ต.ก. 11,000.00 
    5.14 ซื้อแผงจราจร กรวยจราจร พัดติดผนัง สำนักงานใหญ ่ 33,896.00 
    5.15 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน และภายนอก สำนักงานใหญ ่ 7,015.00 
    5.16 ติดตั้งระบบคยี์การ์ดประตูหลัง 1 ชุด สำนักงานใหญ ่ 11,500.00 
    5.17 ติดตั้งหลังคาโรงเก็บถังน้ำสำรอง และปรับปรุงระบบไฟฟ้า สำนักงานใหญ ่ 62,000.00 

รวมจ่ายทุนทั้งสิ้น 46,613,998.00 
 
  3.2.7 เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
  (1) เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom “หลักสูตรตามระเบียบคณะกรรมการ ปปง.” 
สำนักงาน ปปง. กรรมการ 4 คน เจ้าหน้าที่ 6 คน 
  (2) เข้าร่วมสัมมนา “บังคับคดีอย่างไรไม่ให้มีผลกระทบต่อสหกรณ์” สมาคมนักบริหาร  
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรรมการ 1 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน 
  (3) เข้าร่วมอบรม ผ่านระบบ Gin Conference “วิธีปฏิบัติทางบัญชีของสหกรณ์และ
สหกรณ์เกษตร” สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก เจ้าหน้าที่ 1 คน 
  (4) เข้าร่วมอบรม “คณะกรรมการดำเนินการมืออาชีพ” ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จำกัด กรรมการ 1 คน 
  (5) เข้าร่วมอบรมออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team “การรายงานข้อมูลทางการเงิน” 
กรมส่งเสริมสหกรณ ์เจ้าหน้าที่ 2 คน 

  3.2.8 การกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการ
กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 ข้อ 14 กำหนดให้สหกรณ์แจ้งให้              
ที่ประชุมใหญ่ทราบ นอกจากเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบเป็นปกติแล้ว ดังนี้ 
   (1) ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และ         
ที่ปรึกษาของสหกรณ์ ได้รับจากสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยให้สหกรณ์แสดงรายละเอียดดังกล่าวเป็น
รายบุคคลในรายงานประจำปี 



14 
 

    ในรอบปีบัญชี 2564 (1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64) ที่ผ่านมา กรรมการดำเนินการ 
ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ได้รับผลประโยชน์และค่าตอบแทนจากสหกรณ์ 
จำนวน 26 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 4,177,959 บาท โดยมีรายละเอียดตามภาคผนวกหน้า 100 
   (2) ข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกร้องเรียน และถูกลงโทษ   
ของสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา พร้อมทั้งแผนหรือแนวทางการป้องกันไม่ให้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ ถูกดำเนินคดี 
ถูกร้องเรียน และถูกลงโทษในเรื่องดังกล่าวอีก 
    ในรอบปีบัญชี 2564 ที่ผ่านมามีการร้องเรียนจากสมาชิก 1 เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องสืบเนื่องจาก
การที่สหกรณ์ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีมาตั้งแต่ปี 2560 และสหกรณ์ได้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบทุกปี 
สำหรับผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนดังกล่าวตามข้อ 3.2.9 (9) – (11)  

  3.2.9 รายงานการดำเนินคดีเกี่ยวกับสมาชิกฟ้องร้องสหกรณ์ 
   ตามที่ พ.ท.สุดแดนไทย  ดอกบัว (เดิมชื่อสายัณห์) สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพ     
ภาคท่ี 3 จำกัด (ปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ) ได้ยื่นฟ้อง สอ.ทภ.3 จำกัด เป็นคดีต่อศาล นั้น สรุปข้อเท็จจริง
และความเป็นมาของคดีได้ ดังนี้ 
   (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 
   (2) เมื่อวันที่ 26 ก.ค.61 ศาลจังหวัดพิษณุโลก ได้มีคำพิพากษาว่าลายมือชื่อ พ.ท.สุดแดนไทยฯ 
ในสัญญากู้ยืมเงินเป็นลายมือชื่อปลอม จึงพิพากษาให้สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว เป็นโมฆะ ทำให้ พ.ท.สุดแดนไทยฯ 
ไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้เงินกู้ตามสัญญา 
   (3) อย่างไรก็ตาม ในการทำสัญญากู้ยืมเงินที่นางอรทัยฯ 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 
   (4) เมื่อวันที่ 7 ส.ค.62 ศาลจังหวัดพิษณุโลกได้พิพากษาให้สหกรณ์ฯ ชนะคดี โดยให้           
พ.ท.สุดแดนไทยฯ คืนเงินที่สหกรณ์ฯ โอนเข้าบัญชีเงินฝาก และให้ชำระดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละ 7.50 ต่อปี 
ให้กับสหกรณ์ฯ นับจากวันที่ 26 ก.ค.61 จนกว่าจะชำระแล้วเสร็จ 
   (5) เมื่อวันที่ 4 ต.ค.62 พ.ท.สุดแดนไทยฯ ได้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลจังหวัดพิษณุโลก 
   (6) เมื่อวันที่ 19 ก.พ.63 ศาลอุทธรณ์ภาค 6 ได้มีคำพิพากษา โดยพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น 
ให้ พ.ท.สุดแดนไทยฯ ชำระเงินคืนแก่สหกรณ์ฯ 
   (7) เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.63 พ.ท.สุดแดนไทยฯ ได้ยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกา และยื่นฎีกา     
โดยขอให้ศาลฎีกากลับคำพิพากษาศาลอุทธรณ์และขอให้ยกฟ้อง 
   (8) เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.63 สหกรณ์ฯ ได้ยื่นคัดค้านฎีกาของ พ.ท.สุดแดนไทยฯ  
   (9) เมื่อวันที่ 24 ก.พ.64 ศาลฎีกาได้พิพากษายืนตามศาลอุทรณ์ ให้ พ.ท.สุดแดนไทยฯ   
คืนเงินให้สหกรณ์ฯ ฐานลาภมิควรได้ จำนวน 498,184 บาทพร้อมดอกเบี้ย 
   (10) เมื่อวันที่ 17 มี.ค.64 พ.ท.สุดแดนไทยฯ ได้ร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก      
ว่าผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนจากกระทำของ นางอรทัย  ดอกบัว และพวกที่ร่วมกันปลอมลายมือชื่อของผู้ร้อง
เพ่ือกู้ยืมเงินสหกรณ์ฯ เป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย โดยผู้ร้องขอชำระเงินในฐานลาภมิควรได้  ชำระหนี้    
ให้สหกรณ์ จำนวน 498,184 บาท ตามคำพิพากษา 
   (11) เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.64 พ.ท.สุดแดนไทยฯ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากสหกรณ์ฯ พร้อม
ชำระเงินให้สหกรณ์ในฐานลาภมิควรได้ จำนวน 498,184 บาท เรียบร้อยแล้ว 
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  3.2.10 การดำเนินการต่อผู้ค้ำประกันที่ต้องรับภาระชำระหนี้แทนผู้กู้ 
    เนื่องจาก ส.อ.วชิรวิชญ์  เชยแก้ว ถูกให้ออกจากสมาชิกตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการชุดที่ 32 ครั้งที่ 11/2562 เมื่อ 12 ก.ย.62 โดยมีภาระการค้ำประกันเงินกู้สามัญของ จ.ส.ท.สนิท  วงษา 
ต่อมา จ.ส.ท.สนิทฯ ได้ถูกให้ออกจากสหกรณ์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 33 ครั้งที่ 
13/2563 เมื่อ 9 ต.ค.63 โดย จ.ส.ท.สนิทฯ มีหนี้ เงินกู้สามัญคงเหลือเป็นเงิน  จำนวน 829,979 บาท           
ซึ่งไม่สามารถขอรับสินไหมทดแทนกรณีการประกันภัยผู้ค้ำประกันได้ ภาระการชำระหนี้ดังกล่าว จึงตกแก่       
ผู้ค้ำประกัน จำนวน 3 ราย ตามส่วนเฉลี่ย ดังนี้ 
    (1) จ.ส.อ.วินัย  วงษาศรี  จำนวน 274,660 บาท 
    (2) จ.ส.อ.ศิริชัย  ภูมมา   จำนวน 274,660 บาท 
    (3) ส.อ.วชิรวิชญ์  เชยแก้ว  จำนวน 276,659 บาท 
   กรณีดังกล่าว ผู้ค้ำประกันรายที่ 1 และ 2 ได้ยินยอมผ่อนชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์เป็นรายเดือน
จนกว่าจะเสร็จสิ้น ส่วน ส.อ.วชิรวิชญ์ฯ ผู้ค้ำประกันรายที่ 3 ซึ่งถูกให้ออกจากสหกรณ์ไปก่อนหน้านี้ไม่สามารถ
ติดต่อได้ สหกรณ์จึงได้มีหนังสือติดตามทวงถามหนี้ไปยัง ส.อ.วชิรวิชญ์ฯ ตามภูมิลำเนาที่ปรากฏ เดือนละ 1 ครั้ง 
เป็นเวลา 3 เดือน (ก.ย. - พ.ย.64) ทั้งนี้ หากครบกำหนดแล้วยังไม่สามารถติดต่อ ส.อ.วชิรวิชญ์ฯ ให้ชำระหนี้
ดังกล่าวได้ คณะกรรมการดำเนินการจะได้ดำเนินการติดตามทวงถามหนี้ตามมาตรการที่เหมาะสมต่อไป     

  3.2.11 รายงานความคืบหน้าการขอรับชำระหนี้จากบริษัทประกันภัย 
   (1) ตามที่สหกรณ์ได้ทำประกันภัยกับ บริษัท เอ.พี.เอฟ.อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันส์ จำกัด 
และ บริษัท วิคตอรีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัททั้งสองได้ค้างชำระสินไหมทดแทน เนื่องจาก  
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ตั้งแต่ปี 2554 นั้น สหกรณ์ได้ติดตามความคืบหน้า      
ในการดำเนินคดีมาอย่างต่อเนื่อง 
   (2) ปัจจุบันเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของ บริษัท เอ.พี.เอฟ.อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันส์ จำกัด 
ได้ประกาศแบ่งทรัพย์สิน ครั้งที่1 สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด มีสิทธิ์ได้รับ จำนวน 7,126,818.21 บาท 
เป็นส่วนของสหกรณ์ฯ จำนวน 1,491,880.00 บาทเป็นของบริษัท เอส.จี.เอ.ไลฟ์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด 
ที่ได้ทดลองจ่าย จำนวน 5,634,938.21 บาท ในส่วนของสหกรณ์ได้นำไปชำระหนี้ในส่วนที่ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญทั้งจำนวน เมื่อวันที่ 19 ก.ย.61 ปัจจุบันการจัดการทรัพย์สินของบริษัทยังไม่แล้วเสร็จ สหกรณ์จะได้ให้
ผู้รับมอบอำนาจจากสหกรณ์ดำเนินการติดตามต่อไป 
   (3) บริษัท วิคตอรีประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ขณะนี้ขั้นตอนการขอรับชำระหนี้ของบริษัท
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลล้มละลายกลาง ซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดว่า จำนวนเงินที่เรียกร้องจะได้รับมีจำนวนเท่าไร 
รวมถึงระยะเวลาที่ชัดเจน ซึ่งจะต้องรอจนกว่า ศาลล้มละลายกลางจะได้พิจารณาแล้วเสร็จ ทั้งนี้สหกรณ์ได้ตั้ง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 3,475,117 บาท 

  3.2.12 การให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
   เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน      
ยังส่งผลกระทบรุนแรงในวงกว้างต่อธุรกิจ รวมถึงสมาชิกของสหกรณ์ฯ และครอบครัว ทำให้มีภาระค่าใช้จ่าย
ในการดำรงชีพสูงขึ้น สหกรณ์โดยมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 12 พ.ค.64 
ได้ให้ความเห็นชอบในการช่วยเหลือสมาชิกทุกคนที่ได้รับผลกระทบ และลดผลกระทบต่อธุรกิจของสหกรณ์ ดังนี้ 
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   (1) ลดอัตราการถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก ที่กำหนดให้ถือหุ้นตามอัตราส่วนของเงินได้
รายเดือน เป็นให้ถือหุ้นรายเดือนเท่ากันทุกคน ๆ ละ 300 บาท การถือหุ้นของสมาชิกสมทบ ให้ถือได้รายละ 
3,000 บาท เท่าเดิม  
   (2) ระงับการซื้อหุ้นเพ่ิมของสมาชิก และสมาชิกสมทบ ยกเว้นสมาชิกที่กู้เงินสามัญโดยใช้
บุคคลค้ำประกัน จะต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเงินกู้ โดยสหกรณ์จะหักจากเงินกู้มาเพ่ิมหุ้น 

  3.2.13 นโยบายการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ 
   การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลการบริหาร
จัดการที่ดี โดยจะช่วยผลักดันให้การดำเนินงานของสหกรณ์บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ลดการ สูญเสียและโอกาส
ที่ทำให้เกิดความเสียหายให้แก่สหกรณ์  
   สหกรณ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงจึงได้กำหนดนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ ดังนี้ 
   (1) จัดวางระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
และเป้าหมายทางธุรกิจตามมาตรฐานสากล โดยให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ทั้ ง 8 ด้าน คือ           
ด้านกลยุทธ์, ด้านสินเชื่อ, ด้านผลตอบแทน, ด้านการลงทุน, ด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่
การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง, ด้านสภาพคล่อง, ด้านปฏิบัติการ และ    
ด้านชื่อเสียง 
   (2) ดำเนินงานอย่างมั่นคงและปลอดภัย โดยมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์และนโยบาย รวมทั้งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร ดังนี้ 
    1) ระบุความเสี่ยงอย่างทันเวลา 
    2) ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว 
    3) จัดการความเสี่ยงให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กำหนด โดย
คำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว 
    4) ติดตามผลและทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่า  
ความเสี่ยงของสหกรณ์ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 
   (3) จัดการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
และให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคนมีส่วนร่วมได้รับรู้และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด 
   (4) ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรที่นำไปสู่การ
สร้างสรรค์มูลค่าให้แก่องค์กร 
   (5) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทั้ง
จากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรอย่างต่อเนื่องและทบทวนนโยบายนี้เป็นประจำทุกปี และเสนอ
คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติหากมีการเปลี่ยนแปลง 
   (6) คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์จะเป็นผู้อนุมัตินโยบาย แนวทางและกรอบการ
บริหารความเสี่ยง รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของสหกรณ์ โดยมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
รวมทั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ระดับบริหารเป็นผู้ดำเนินการโดยมีผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
เป็นผู้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ รวมถึงเป็นผู้รวบรวมข้อมูลความเสี่ยงและ
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือวิเคราะห์และจัดทำรายงานความเสี่ยง 
ความคืบหน้าของแผนจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการดำเนินการเพ่ือทราบ 
   (7) มุ่งเน้นในการจัดการความเสี่ยงที่บุคคลภายในองค์กรอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินขององค์กร 



17 
 

  3.2.14 สรุปผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับปี 2563 
 

รายการ ปี 2563 ปี 2564 เพ่ิม (ลด) ร้อยละ 
จำนวนสมาชกิ (คน) 17,711 17,566 (145) (0.80) 
1. สมาชิก 15,511 15,552 41 0.26 
2. สมาชิกสมทบ 2,200 2,014 (186) (8.45) 
ฐานะการเงินของสหกรณ์ (บาท)      
1. สินทรัพย์รวม 9,779,962,353.58 9,796,597,858.72 16,635,505.14 0.17 
 1.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 201,774,863.46 243,870,322.71 42,095,459.25 20.86 
 1.2  ลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้ 8,579,271,643.00 8,290,407,452.00 (288,864,191.00) (3.37) 
 1.3  ลูกหนี้อ่ืน ๆ 5,871,913.60 4,204,135.20 (1,667,778.40) (28.40) 
 1.4  เงินลงทุนระยะยาว 51,200,000.00 51,200,000.00 0.00 0.00 
 1.5  ตั๋วสัญญาใช้เงิน / หุ้นกู ้ 230,000,000.00 267,000,000.00 37,000,000.00 16.09 
 1.6  เงินฝากสหกรณ์อื่น 660,005,475.48 890,577,928.00 230,572,452.52 34.93 
 1.7 สิทธิในการใช้ประโยชน์ในอาคาร 35,035,612.21 32,783,935.93 (2,251,676.28) (6.43) 
 1.8 SOLAR ROOF TOP 2,402,169.86 2,283,169.86 (119,000.00) (4.95) 
 1.9 สินทรัพย์อื่น ๆ 14,400,675.97 14,270,915.02 (129,760.95) (0.90) 
2. หนี้สินรวม 4,479,653,848.55 4,377,386,408.12 (90,893,413.71) (2.03) 
 2.1 เงินรับฝากจากสมาชิก 4,417,420,744.05 4,320,840,316.98 (96,580,427.07) (2.19) 
 2.2 หนี้สินอื่นๆ 62,233,104.50 56,546,091.14 (5,687,013.36) (9.14) 
3. ทุนของสหกรณ์ 5,300,308,505.03 5,419,211,450.60 118,902,945.57 2.24 
 3.1 ทุนเรือนหุ้น 4,444,225,750.00 4,511,580,630.00 67,354,880.00 1.52 
 3.2 ทุนสำรอง 452,918,088.93 512,508,886.68 59,590,797.75 13.16 
 3.3 ทุนสะสมตามข้อบังคับ 16,333,140.85 17,105,142.85 772,002.00 4.73 
 3.4 กำไรสุทธิ 386,831,525.25 378,016,791.07 (8,814,734.18) (2.28) 
4. รายได้ 538,171,671.07 502,351,865.60 (35,819,805.47) (6.66) 

 4.1 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู ้ 515,119,021.00 478,740,374.00 (36,378,647.00) (7.06) 

 4.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 409,356.20 123,915.66 (285,440.54) (69.73) 

 4.3 ดอกเบี้ยรับตั๋วสัญญาใช้เงิน 2,402,630.14 773,342.41 (1,629,287.73) (67.81) 

 4.4 ดอกเบี้ยรับฝากเงินสหกรณ์อืน่ 18,413,898.82 19,322,820.67 908,921.85 4.94 

 4.5 ดอกเบี้ยรับหุ้นกู ้ 0.00 831,364.36 831,364.36 100.00 

 4.6 ผลตอบแทนจากการลงทุน 1,231,236.90 2,224,062.94 992,826.04 80.64 

 4.7 รายได้อื่นๆ 595,528.01 335,985.56 (259,542.45) (43.58) 

5. รายจ่าย 151,340,145.82 124,335,074.53 (27,005,071.29) (17.84) 

 5.1 ดอกเบี้ยจ่าย 122,098,894.82 96,955,813.08 (25,143,081.74) (20.59) 

 5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 29,241,251.00 27,379,261.45 (1,861,989.55) (6.37) 

กำไรสุทธิ 386,831,525.25 378,016,791.07 (8,814,734.18) (2.28) 
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  3.2.15 การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 
    ในปีบัญชี 2564 สหกรณ์จะดำเนินการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิกที่มีสิทธิได้รับ
หลังจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ด้วยการโอนให้สมาชิกรายบุคคลโดยตรงผ่านระบบ Business Click 
ของธนาคารทหารไทยธนชาต และ ระบบ KTB Corporate Online ของธนาคารกรุงไทย หรือบัญชีออมทรัพย์
ของสหกรณ์ ภายในวันที่ 18 พ.ย.64 ตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล เฉลี่ยคืนประจำปี 2564 ได้ที่
เว็บไซต์ www.cooparmy3.com และแอพพลิเคชั่นของสหกรณ์ 

  3.2.16 การจ่ายเบี้ยเลี้ยง และค่าเดินทางสำหรับผู้แทนสมาชิก 
    การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระ
ราชกำหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยอนุโลม รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันโรคที่ราชการกำหนด เพ่ือเว้นระยะห่างทางสังคม และลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
การลงทะเบียนสำหรับผู้แทนสมาชิกในปีนี้ จะใช้วิธีการลงทะเบียนผ่าน QR Code  
    สหกรณ์จะจ่ายเบี้ยเลี้ยงผู้แทนสมาชิก โดยผ่านระบบ Business Click ของธนาคารทหาร
ไทยธนชาต และ ระบบ KTB Corporate Online ของธนาคารกรุงไทย สำหรับค่าเดินทางสหกรณ์จ่าย
เฉพาะผู้แทนสมาชิกนอกพื้นที่จังหวัด โดยผ่านระบบของธนาคารเช่นเดียวกับค่าเบี้ยเลี้ยง ภายในวันที่ 19 พ.ย.64 

 3.3 การจ้างและแต่งตั้งและการเลิกจ้างผู้จัดการใหญ่ 
  3.3.1 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด พ.ศ.2563 ข้อ 96 การจ้างและ
แต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรู้ 
ความสามารถ และความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้ทำหน้าที่หรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์ 
  3.3.2 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด พ.ศ.2563 ข้อ 97 กำหนดไว้ว่า
สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการโดยกำหนดระยะเวลาหรือไม่กำหนดระยะเวลาก็ได้ ทั้งนี้สหกรณ์สามารถจ้างผู้จัดการ
หลังอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ โดยการจ้างได้ไม่เกินครั้งละ 1 ปี แต่ต้องไม่เกินอายุ 65 ปี ในการเลิกจ้างปีสุดท้าย 
สหกรณ์อาจขยายระยะเวลาเลิกจ้างและให้สิ้นสุดการจ้างในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีนั้น ๆ ก็ได้ ทั้งนี้
เพ่ือให้ผู้จัดการในฐานะที่ต้องรับผิดชอบจัดทำงบการเงินประจำปีรวมทั้งบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานประจำปี
แสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
ได้มีเวลาเตรียมการและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ตามหน้าที่ และความรับผิดชอบดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
  3.3.3 นางเบญจลักษณ์  เทพานวล ตำแหน่ง ผู้จัดการใหญ่ของสหกรณ์ได้พ้นจากตำแหน่งในวัน
สิ้นปีทางบัญชีที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เมื่อ 1 ตุลาคม 2560 และสหกรณ์ได้จ้าง นางเบญจลักษณ์ฯ ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้จัดการใหญ่ หลังพ้นจากตำแหน่ง โดยจ้างเป็นปี ๆ และเลิกจ้างปีสุดท้ายตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 97 ในวันที่ 
18 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ 
ชุดที่ 34 ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 และที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ้างและแต่งตั้ง     
นายจรัล  ปงกันคำ ตำแหน่งรองผู้จัดการ ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ แทน นางเบญจลักษณ์  เทพานวล 
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนผู้จัดการ และคณะกรรมการดำเนินการ ได้จัด
ให้มีการตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีและการเงินกับบรรดาทรัพย์สิน และหนี้สินตลอดจนจัดทำงบการเงินของสหกรณ์
เพ่ือทราบฐานะอันแท้จริง ก่อนที่จะส่งมอบงานตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 102 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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 3.4 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2564 
  ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 111 กำหนดให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือสรุปผลการตรวจสอบรวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมใหญ่
ของสหกรณ ์
  ผู้ตรวจสอบกิจการจะได้รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบต่อไป 

ผู้ตรวจสอบกิจการ  :  รายงานผลการตรวจสอบกิจการต่อท่ีประชุมใหญ่เพ่ือทราบต่อไป 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่  3 จำกัด 

 ตามที่ ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ได้เลือก นางนวรัตน์  โทจำปา 
นางสาวจรรยา  พันลำ และนางสาวหฤทัย  หงษ์อ่อนสา เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพ  
ภาคที่ 3 จำกัด สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่งข้าพเจ้าและคณะได้ทำการตรวจสอบ
และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบ นั้น  ข้าพเจ้า   
จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้ 

 1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
  1.1 เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องทางด้านการเงิน การบัญชี การปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องรอบคอบ
รัดกุม เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 
  1.2 เพ่ือเสนอให้สหกรณ์ทราบถึงข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเสนอแนะการ
ดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
  1.3 เพ่ือตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่างๆ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานกับการบริหารและการ
จัดการของสหกรณ ์

 2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
  2.1 ตรวจสอบด้านการบริหารงาน 

  2.2 ตรวจสอบด้านการเงินและบัญชี 
  2.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสหกรณ์ 
  2.4 ตรวจสอบการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้ 

 3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
  3.1 การบริหารงานทั่วไป 
   3.1.1 สหกรณ์ฯ มีการกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการรับผิดชอบ
ไว้อย่างชัดเจน เป็นไปตามวัตถุระสงค์ท่ีกำหนดไว้ในข้อบังคับ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่เป็นหลัก 

   3.1.2 สหกรณ์ฯ มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ         
เพ่ือนำเสนอผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน  เพ่ือรับทราบรายงาน
ข้อมูลและความเคลื่อนไหวทางการเงินได้แก่ รายงานการดำเนินกิจการประจำเดือน รายงานการรับ  - จ่าย 
และเก็บรักษาเงินสด การเสนอขออนุมัติสินเชื่อให้แก่สมาชิก เป็นต้น ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ประจำเดือน ได้กำหนดวาระการประชุมไว้ล่วงหน้าและบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง 
และมีการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ 
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  3.2 สมาชิกของสหกรณ์ 
   ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สหกรณ์มีสมาชิกดังนี้ 

รายการ 
30 กันยายน 2563 

(คน) 
30 กันยายน 2564 

(คน) 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

(คน) (ร้อยละ) 
สมาชิกปกติ 15,511 15,552 41 0.26 
สมาชิกสมทบ 2,200 2,014 (186) (8.45) 

รวม 17,711 17,566 (145) (8.19) 
 

  การรับเข้าเป็นสมาชิกและให้ออกจากการเป็นสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการได้มีการอนุมัติ
อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่กำหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ 

 3.3 ด้านการเงิน 
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคารดังนี้ 

รายการ 
30 กันยายน 2563 

(บาท) 
30 กันยายน 2564 

(บาท) 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 
เงินสด 225,141.00 374,944.00 149,803.00 66.54 
เงินฝากธนาคาร     
 กระแสรายวัน (1 บัญชี) 699,2265.48 1,285,886.99 586,621.51 83.89 
 ออมทรัพย์ (10 บัญชี) 200,850,456.98 242,209,491.72 41,359,034.74 20.59 

รวม 201,774,863.46 243,870,322.71 42,095,459.25 20.86 
 

 

 จากการตรวจสอบพบว่า การรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการ    
รับจ่ายและเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ การเก็บรักษาเงินประจำวันทุกวันทำการไม่เกินวงเงินตามระเบียบ       
มีการตรวจนับเงินสดคงเหลือทุกวันทำการ และรายจ่ายต่างๆ ได้ผ่านการพิจารณาจากผู้มีอำนาจในการอนุมัติ
ทุกรายการ 

 3.4 ด้านบัญชี 
  - จากการตรวจสอบพบว่า โดยรวมนโยบายด้านการบัญชี มีการบันทึกบัญชี ตามเกณฑ์คงค้าง 
และบันทึกบัญชีเป็นไปตามมาตราฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และ ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์
กำหนด ซึ่งถือว่าเป็นผลดี เพราะฝ่ายจัดการสามารถนำผลที่ได้ไปใช้วิเคราะห์ถึงประสิทธิผลของการบริหารงาน
ได้อย่างชัดเจน 

  - การบันทึกบัญชีมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์และครบถ้วน และสหกรณ์ฯ ได้จ่าย
ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณรายจ่ายที่ที่ประชุมใหญ่ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเท็จจริ ง และ      
เป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ฯ โดยรวม 

  - มีการเสนอรายงานทางการเงินต่อท่ีประชุมคณะกรรมการอย่างเป็นประจำทุกเดือน 
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 3.5 ด้านเงินให้กู้ยืม 
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สหกรณ์มีลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ดังนี้ 

รายการ 
30 กันยายน 2563 

(บาท) 
30 กันยายน 2564 

(บาท) 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 
ลูกหนี้เงินให้กู้ – ฉุกเฉิน 178,300.00 88,000.00 (90,300.00) (50.64) 
ลูกหนี้เงินให้กู้ – สามญั 8,519,106,251.00 8,175,160,867.00 (343,945,384.00) (4.04) 
ลูกหนี้เงินให้กู้ – ฉุกเฉิน ATM 59,751,352.00 65,215,888.00 5,464,536.00 9.15 
ลูกหนี้เงินให้กู้อ่ืน – สามญั 11,734,495.00 9,869,360.00 (1,865,135.00) (15.89) 
ลูกหนี้เงินให้กู้อ่ืน – ฉุกเฉิน 179,609.00 172,212.00 (7,397.00) (4.12) 
ลูกหนี้เงินให้กู้อ่ืน – ฉุกเฉิน ATM 159,118.00 188,126.00 29,008.00 18.23 
ลูกหนี้เงินกู้เพ่ือการศึกษา 235,740.00 42,449,854.00 42,214,114.00  
ลูกหนีเ้งินกู้ฉุกเฉิน โควดิ 0.00 7,492,843.00 7,492,843.00  
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู - ลูกหนี้เงินกู้ (337,540.00) (37,658.20) 299,881.80 (88.84) 
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู - ลูกหนี้อ่ืน (5,863,768.40) (5,987,904.60) (124,136.20) 2.12 

รวม 8,579,035,903.00 8,294,611,587.20 (284,424,315.80) (3.32) 
 

 

 จากการตรวจสอบคำขอและหนังสือกู้เงิน พร้อมทั้งเอกสารสำคัญประกอบการขอกู้ มีหลักฐาน
การเป็นหนี้และการค้ำประกันครบถ้วน ถูกต้อง ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ
ดำเนินการทุกราย การปฏิบัติดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด และถือใช้เป็น
หลักฐานการเป็นหนี้ได้ 
 นอกจากนี้ในเดือน มิถุนายน 2564 คณะกรรมการได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติโครงการให้
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิกกรณีพิเศษ “สหกรณ์ช่วยสมาชิกฝ่าวิกฤตโควิด-19 ประจำปี 2564” ซึ่งโครงการ
เพ่ือช่วยเหลือสมาชิก และบริหารงานให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยคำนึงถึงความเดือนร้อนของ
สมาชิกเป็นสำคัญ 

 3.6 ด้านการลงทุน 
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สหกรณ์ได้นำเงินไปลงทุนในสถาบันการเงินต่าง ๆ  ดังนี้ 

รายการ 
30 กันยายน 2563 

(บาท) 
30 กันยายน 2564 

(บาท) 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 
การฝากเงินกับสหกรณ์อื่น     
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกดั 180,000,000.00 130,000,000.00 (50,000,000.00) (27.78) 
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จำกัด 140,000,000.00 270,000,000.00 1,30,000,000.00 92.86 
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูุโขทัย จำกัด 195,630,000.56 153,776,007.74 (41,853,992.82) (21.39) 
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอตุรดิตถ์ จำกัด 100,000,000.00 100,000,000.00 - - 
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกท่ี 35 จำกัด 13,437,575.48 16,112,005.60 2,674,430.12 19.90 
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารม้าที่ 12 จำกัด 10,421,506.00 - (10,421,506.00) (100.00) 
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สรุิยพงษ์ จำกัด 20,516,393.44 20,689,914.66 173,521.22 0.85 
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด - 200,000,000.00 - - 

รวม (8 แห่ง) 660,005,475.48 890,577,928.00 230,572,452.52 34.93 
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รายการ 
30 กันยายน 2563 

(บาท) 
30 กันยายน 2564 

(บาท) 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 
การลงทุนในหุ้นและตั๋วสัญญาใชเ้งิน     
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 41,000,000.00 41,000,000.00 - - 
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด 10,000,000.00 10,000,000.00 - - 
หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด 200,000.00 200,000.00 - - 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน - ชสอ. 210,000,000.00 200,000,000.00 (10,000,000.00) (4.76) 
หุ้นกู ้บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกดั (มหาชน) 20,000,000.00 20,000,000.00 - - 
หุ้นกู ้บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดันทรี จำกัด (มหาชน) - 15,000,000.00 15,000,000.00 100.00 
หุ้นกู ้บริษัท บ้านป ูจำกัด (มหาชน) - 32,000,000.00 32,000,000.00 100.00 

รวม (7 แห่ง) 281,200,000.00 318,200,000.00 37,000,000.00 13.16 
รวมท้ังสิ้น 941,205,475.48 1,208,777,928.00 267,572,452.52 28.43 

 

 กำหนดการฝากเงินหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ซึ่งต้องเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนดำเนินการ ซึ่งจากการตรวจสอบในปีบัญชี 2564 สหกรณ์ฯ นำเงินไปลงทุน     
ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้ และได้จัดทำทะเบียนคุมไว้อย่างเรียบร้อย 

 3.7 ด้านเงินรับฝาก 
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิก  ดังนี้  

รายการ 
30 กันยายน 2563 

(บาท) 
30 กันยายน 2564 

(บาท) 
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

(บาท) (ร้อยละ) 
เงินรับฝากออมทรัพย ์ 46,130,057.57 48,115,904.22 1,985,846.65 4.30 
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 4,371,290,686.48 4,272,724,412.76 (98,566,273.72) (2.25) 

รวม 4,417,420,744.05 4,320,840,316.98 (96,580,427.07) (2.19) 
 

 สหกรณ์ฯ มีข้อกำหนดระเบียบและวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับฝากเงินจากสมาชิกไว้  
อย่างชัดเจน มีการจัดทำรายงานเงินฝากของสมาชิกรายบุคคลประจำเดือนเพ่ือสอบยันกับสมุดบัญชีแยกประเภท 
การคำนวณดอกเบี้ยและการบันทึกดอกเบี้ยในบัญชีเงินฝากรายบุคคลแต่ละบัญชีทำโดยระบบคอมพิวเตอร์ 

 ในปีบัญชี 2564 สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการในการปรับปรุงแก้ไขการจัดการและการบริหารงาน
ของสหกรณ์ด้านเงินรับฝากโดยการยกเลิกการใช้การ์ดเงินฝากตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยเปลี่ยนจาก
การ์ดเงินฝากเป็นการ์ดลายมือชื่อ และยกเลิกการใช้การ์ดเงินฝากเพ่ือให้การปฏิบัติงานของฝ่ายการเงินเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและลดงานที่ซ้ำซ้อน 

 3.8 ด้านการกู้ยืมเงิน 
  สหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2564 จากที่ประชุมใหญ่ เป็นจำนวนเงิน 
4,000,000,000.00 บาท 
  การดำเนินงานของสหกรณ์ตลอดทั้งปีบัญชี2564  สหกรณ์อยู่ในภาวะเงินล้น จึงมิได้ใช้วงเงินกู้
ดังกล่าว 
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 3.9 ด้านทุน 

รายการ 
30 กันยายน 2563 

(บาท) 
เพ่ิมระหว่างปี 

(บาท) 
ลดระหว่างป ี

(บาท) 
30 กันยายน 2564 

(บาท) 
ทุนเรือนหุ้น 4,444,225,750.00 240,322,750.00 172,967,870.00 4,511,580,630.00 
ทุนสำรอง 452,918,088.93 59,590,797.75 - 512,508,886.68 
ทุนสะสมตามข้อบังคับ  
ระเบียบ และอื่นๆ 

16,333,140.85 47,436,000.00 46,663,998.00 17,105,142.85 

รวม 4,913,476,979.78 347,349,547.75 219,631,868.00 5,041,194,659.53 
 

 

 สหกรณ์มีข้อกำหนด ระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับทนุเรือนหุ้น การจัดให้มีทุนสำรอง ทุนสะสม
ตามข้อบังคับ ระเบียบ และอ่ืนๆ จากผลกำไรประจำปี การเก็บค่าหุ้นและการจ่ายคืนค่าหุ้นมีการจัดเก็บด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถจำแนกรายละเอียดเป็นรายบุคคล สำหรับทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และ
อ่ืนๆ นั้น การใช้จ่ายในระหว่างปีเป็นไปตามวัตถุประสงค์และระเบียบที่สหกรณ์กำหนดไว้ 

 3.10 ด้านการดำเนินงาน 

รายการ 
ประมาณการ 

(บาท) 
เกิดขึ้นจริง 

(บาท) 
สูง (ต่ำ) กว่าประมาณการ 

(บาท) (ร้อยละ) 
หมวดรายได้     
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ 510,000,000.00 478,740,374.00 (31,259,626.00) (6.13) 
ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก 15,000,000.00 20,278,100.69 5,278,100.69 35.19 
รายได้อื่น ๆ 1,000,000.00 3,333,390.91 2,33,390.91 233.34 

รวม 526,000,000.00 502,351,865.60 (23,648,134.40) (4.50) 
หมวดค่าใช้จ่าย     
ดอกเบี้ยจ่าย 110,000,000.00 96,955,813.08 (13,044,186.92) (11.86) 
ค่าใช้จ่ายบริหาร 36,000,000.00 27,379,261.45 (8,620,738.55) (23.95) 

รวม 146,000,000.00 124,335,074.53 (21,664,925.47) (14.84) 
กำไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 380,000,000.00 378,016,791.07 (1,983,208.93) (0.52) 

 

 

 ในรอบปีบัญชี 2564 สหกรณ์ฯ มีรายได้ทั้งสิ้น 502,351,865.60 บาท (ห้าร้อยสองล้านสามแสน
ห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทหกสิบสตางค์) ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 124,335,074.53 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ล้าน
สามแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดสิบสี่บาทห้าสิบสามสตางค์) มีกำไรสุทธิ 378,016,791.07 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบแปดล้าน
หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสตางค์) ลดลงจากปีก่อน 8,814,734.18 บาท (แปดล้านแปดแสน
หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทสิบแปดสตางค์) หรือเพ่ิมข้ึนลดลงร้อยละ 2.28 

บทสรุป 
 คณะผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด ประจำปี 2564 ได้กำหนด
กระบวนการตรวจสอบกิจการโดยพิจารณาเสนอประเด็นการตรวจสอบแต่ละเดือนต่อกรรมการดำเนินการ 
พร้อมขอความร่วมมือด้านเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และศึกษา วิเคราะห์ สอบทาน ตรวจสอบข้อมูล 
นำเสนอที่ประชุมร่วมกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ เป็นประจำทุกเดือน ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่อันทรงเกียรติในการตรวจสอบเชิงสร้างสรรค์  
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 ขอขอบคุณการแนะนำ ข้อเสนอแนะและความไว้วางใจ รวมถึงความร่วมมือที่ได้รับเป็นอย่างดียิ่งจาก
ประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ ตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เป็นอย่างสูงมา    
ณ โอกาสนี้ 

 

 
(  นางนวรัตน์  โทจำปา  ) 

หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
 

(  นางสาวจรรยา  พันลำ  )             (  นางสาวหฤทัย  หงส์อ่อนสา  ) 
      ผู้ตรวจสอบกิจการ                                                                      ผู้ตรวจสอบกิจการ 

 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 
เร่ืองเพื่อพิจารณา 

 

 4.1 อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 
 ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 24 การเสนองบการเงินต่อที่ประชุมใหญ่ กำหนดให้คณะกรรมการ

ดำเนินการเสนองบการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้วเพ่ืออนุมัติ ในที่ประชุมใหญ่ภายใน 150 วัน 

นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ (30 กันยายนของทุกปี)  

 สำหรับงบการเงินรอบ 12 เดือน อันจัดว่าเป็นรอบปีทางบัญชี 2564 ของสหกรณ์ ซึ่งมีรายการ

แสดงสินทรัพย์ หนี้สิน และทุนของสหกรณ์ กับท้ังบัญชีกำไรขาดทุน ตามแบบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด  

 ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ผู้สอบบัญชีจะได้นำเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติต่อไป 

ผู้สอบบัญชี   :  ชี้แจงและทำความเข้าใจงบการเงินแก่ที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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มติที่ประชุม       อนุมัติงบการเงินประจําป 2564 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
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 4.2 อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 
 ในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด มีกำไรสุทธิประจำปีทางบัญชี
สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 เป็นเงิน 378,016,791.07 บาท โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 
ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ได้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์  พ.ศ.2542 
มาตรา 60 ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 29 คณะกรรมการดำเนินการ จึงขอเสนอแนวทางการจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปี ให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา ดังนี้ 

รายการ 
ปี 2564 ปี 2563 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

ร้อยละ 
จำนวนเงิน 

(บาท) 
ร้อยละ 

1. จัดสรรตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 60 
 1.1 เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 51,437,462.07 13.60 57,736,074.25 14.92 
 1.2 เป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
ร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิแต่ไม่เกิน 30,000 บาท 

30,000.00 0.01 30,000.00 0.01 

2. จัดสรรตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 29 
 2.1 เป็นเงินปันผลตามหุ้นในอัตราร้อยละ 5.35% ต่อปี  
โดยคิดตามส่วนแห่งระยะเวลา 

236,064,549.00 
 

62.44 
235,345,329.00 

(5.45%) 
60.84 

 2.2 เป็นเงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ 8.00 ต่อปี  
ของดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ 

37,955,780.00 10.04 40,840,122.00 10.56 

 2.3 เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าท่ี 
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 

6,829,000.00 1.81 5,500,000.00 1.42 

 2.4 เป็นทุนรักษาระดับเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 2  
ของทุนเรือนหุ้นท่ีมีอยู่เมื่อสิ้นปี 

100,000.00 0.03 100,000.00 0.03 

 2.5 เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 

100,000.00 0.03 1,100,000.00 0.28 

 2.6 เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10  
ของกำไรสุทธิ 

5,700,000.00 1.51 5,000,000.00 1.29 

 2.7 เป็นทุนสวัสดิการสมาชิก เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้าง  
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 

37,800,000.00 10.00 38,680,000.00 10.00 

 2.8 เป็นกองทุนสร้างเสถียรภาพลูกหนี้ 
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ 

500,000.00 0.13 500,000.00 0.13 

 2.9 เป็นทุนเพื่อจัดตั้งสำนักงาน 1,500,000.00 0.40 2,000,000.00 0.52 
รวมท้ังสิ้น 378,016,791.07 100.00 386,831,525.25 100.00 

 
หมายเหตุ    อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยตลอดปี 2564 ร้อยละ 5.70 ต่อปี 
  หักเงินเฉลี่ยคืน 8.00% ร้อยละ 0.46 ต่อปี 
  คงเหลืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิ ร้อยละ 5.24 ต่อปี 
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การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอจะมีผล ดังนี้ 
 

รายการ 
ปี 2564 ปี 2563 

จำนวน (บาท) ร้อยละ จำนวน (บาท) ร้อยละ 
1. เป็นของสมาชกิโดยตรง 274,020,329.00 72.48 276,185,451.00 71.40 
 1.1 เงินปันผล 236,064,549.00 62.44 235,345,329.00 60.84 
 1.2 เงินเฉลี่ยคืน 37,955,780.00 10.04 40,840,122.00 10.56 
2. เป็นของสหกรณ์ และสมาชิกโดยรวม 97,137,462.07 25.70 105,116,074.25 27.18 
 2.1 ทุนสำรอง 51,437,462.07 13.60 57,736,074.25 14.92 
 2.2 ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 37,800,000.00 10.00 38,680,000.00 10.00 
 2.3 ทุนสาธารณประโยชน ์ 5,700,000.00 1.51 5,000,000.00 1.29 
 2.4 ทุนรักษาระดับเงินปันผล 100,000.00 0.03 100,000.00 0.03 
 2.5 ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ ์ 100,000.00 0.03 1,100,000.00 0.28 
 2.6 กองทุนเสถียรภาพลูกหนี ้ 500,000.00 0.13 500,000.00 0.13 
 2.7 ทุนจัดตั้งสำนักงาน 1,500,000.00 0.40 2,000,000.00 0.52 
3. เป็นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ 6,829,000.00 1.81 5,500,000.00 1.42 
4. ค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00 0.01 30,000.00 0.01 

รวม 378,016,791.07 100.00 386,831,525.25 100.00 
 

 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติต่อไป 

มติที่ประชุม อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ตามที่คณะกรรมการ
ดำเนินการเสนอ 

 4.3 เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ 
 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 73 กำหนดว่าให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ 1 คน และ กรรมการดำเนินการอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
 การสรรหาผู้ที่จะเป็นกรรมการดำเนินการ และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการให้เป็นไป
ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ท่ีต้องได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่ 
 ข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 75 วรรค 3 กำหนดไว้ว่า “กรรมการดำเนินการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจ
ได้รับเลือกตั้งซ้ำอีกได้แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน” และ ข้อ 77 วรรค 3 กำหนดไว้ว่า “กรรมการดำเนินการซ่ึง
ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนในตำแหน่งที่ว่าง ให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่ผู้ซึ่งตนแทนนั้นชอบ
ที่จะอยู่ได”้ 
 คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ที่พ้นจากตำแหน่ง ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 76 (1) ถึงคราว
ออกตามวาระ จำนวน 8 คน และตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 76 (2) ลาออก จำนวน 3 คน รวม 11 คน ดังนี้ 

ยศ – ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
สังกัด 

เพราะเหตุ หมายเหตุ  
กลุ่ม หน่วย 

1. พล.อ.พีรวัฒน ์ เปรมศร ี รองประธานกรรมการคนที่ 4 9 สมาชิกเกษียณอายุงาน ครบวาระ 1 เลือกตั้งซ้ำใหมไ่ด ้

2. พล.ท.สุคนธ ์ ฉิมบ้านไร ่ รองประธานกรรมการคนที่ 2 9 สมาชิกเกษียณอายุงาน 
ลาออก 

ไม่สะดวก
ปฏิบัติหน้าท่ี 

เลือกตั้งซ้ำใหมไ่ด ้
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ยศ – ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
สังกัด 

เพราะเหตุ หมายเหตุ  
กลุ่ม หน่วย 

3. พล.ท.กิตติศักดิ ์ แม้นเหมือน เลขานุการ 9 สมาชิกเกษียณอายุงาน ครบวาระ 1 เลือกตั้งซ้ำใหมไ่ด ้
4. พ.ท.ธวัชชัย เติมลาภ เหรัญญิก 9 สมาชิกเกษียณอายุงาน ครบวาระ 2 เว้นวรรค 1 ป ี

5. พล.ต.กิตติพงศ ์ ช่ืนใจชน กรรมการดำเนินการ 1 พล.ร.4 
ลาออก 

ย้ายสังกัด 
เลือกตั้งซ้ำใหมไ่ด ้

6. พ.อ.เสมอ แจ่มใส กรรมการดำเนินการ 2 ป.4 ครบวาระ 1 เลือกตั้งซ้ำใหมไ่ด ้
7. พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการญุ กรรมการดำเนินการ 3 พล.พัฒนา.3 ครบวาระ 1 เลือกตั้งซ้ำใหมไ่ด ้
8. พ.อ.มีชัย นิลศาสตร ์ กรรมการดำเนินการ 5 พล.ม.1 ครบวาระ 1 เลือกตั้งซ้ำใหมไ่ด ้
9. พล.ต.เสมา มังมต ิ กรรมการดำเนินการ 6 มทบ.310 ครบวาระ 1 เลือกตั้งซ้ำใหมไ่ด ้
10. พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน กรรมการดำเนินการ 7 ร.7 ครบวาระ 1 เลือกตั้งซ้ำใหมไ่ด ้

11. พ.ท.เพทาย สมฤทธ์ิ กรรมการดำเนินการ 8 มทบ.34 
ลาออก 

ย้ายสังกัด 
เลือกตั้งซ้ำใหมไ่ด ้

 
  ตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการจัดสรรและการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ พ.ศ.2559 ข้อ 6 
กำหนดว่า “ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย ประธานกรรมการสรรหา เลขานุการสรรหา และ
กรรมการสรรหา อีก 3 คน เป็นผู้ดำเนินการสรรหาประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ” 
  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ได้ดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรรมการสรรหาประกอบด้วย 
พล.ท.พิสุทธิศักดิ์  ทัพเจริญภูมิ เป็นประธาน พ.ท.ธวัชชัย  เติมลาภ เป็นเลขานุการ และ พล.ท.สุคนธ์  ฉิมบ้านไร่, 
พล.ท.นิธินันท์  ไชยวัฒนพันธุ์, พ.อ.วุฒิชัย  ตุ้มทอง เป็นกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการ
สรรหาด้วยวิธีการแสวงหา / ทาบทาม และเชื้อเชิญคนที่อยู่ในเกณฑ์เบื้องต้นลงสมัครเป็นกรรมการดำเนินการ 
และส่งรายชื่อให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาแล้ว และเสนอ
รายชื่อผู้ที่ได้รับการสรรหาต่อที่ประชุมใหญ่ เพ่ือพิจารณาเลือกตั้ง ดังต่อไปนี้ 

รายช่ือผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการ 

ยศ – ชื่อ - สกุล สังกัดกลุม่ สมัครโควตา หมายเหตุ 

1. พล.ท.วิเชียร ไชยปกรณ ์ 9 ส่วนกลาง อยู่ในวาระ 1 ปีท่ี 1 
2. พล.อ.พีรวัฒน์ เปรมศร ี 9  ส่วนกลาง อยู่ในวาระ 2 ปีท่ี 1 
3. พล.ท.กิตติศักดิ ์ แม้นเหมือน 9 ส่วนกลาง อยู่ในวาระ 2 ปีท่ี 1 
4. พล.ท.อุกฤษฎ์ นุตคำแหง 9  ส่วนกลาง อยู่ในวาระ 1 ปีท่ี 2 
5. พ.อ.อาสาฬหะ พูลสุวรรณ 1 ส่วนกลาง อยู่ในวาระ 1 ปีท่ี 2 
6. พ.อ.วรา อุตรพงศ ์ 2 กลุ่ม 2 อยู่ในวาระ 1 ปีท่ี 1 
7. พ.อ.สมใจ คิดเกื้อการญุ 3 กลุ่ม 3 อยู่ในวาระ 2 ปีท่ี 1 
8. พ.อ.มีชัย นิลศาสตร ์ 5 กลุ่ม 5 อยู่ในวาระ 2 ปีท่ี 1 
9. พล.ต.เทอดศักดิ ์ งามสนอง 6 กลุ่ม 6 อยู่ในวาระ 1 ปีท่ี 1 
10. พ.อ.สุจินต์ ทรัพย์สิน 7 กลุ่ม 7 อยู่ในวาระ 2 ปีท่ี 1 
11. พ.อ.เจนณรงค ์ ขำฉา 8 กลุ่ม 8 อยู่ในวาระ 1 ปีท่ี 2 
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  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      เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการของสหกรณ์
ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการเสนอ 

 4.4 เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน 
  ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 105 ได้กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
ผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการ เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ จำนวน 3 คน กรณีของคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ให้มีหัวหน้าคณะ 1 คน ซึ่งต้องเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ หรือเศรษฐศาสตร์ มีหน้าที่
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน” ข้อ 107 กำหนดว่า “ให้คณะผู้ตรวจสอบกิจการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 
2 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง และต้องพ้นจากตำแหน่งเพราะเหตุถึงคราวออกตามวาระ ตาย ลาออก ที่ประชุมใหญ่
ถอดถอน และนายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม” และข้อบังคับสหกรณ์  
ข้อ 106 กำหนดไว้ว่า “ให้นำวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามระเบียบของสหกรณ์มาใช้โดยอนุโลม” 
  ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2564 ที่พ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับสหกรณ์ เพราะเหตุถึงคราวออกตามวาระ 
จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นางนวรัตน์  โทจำปา หัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบกิจการ , น.ส.จรรยา  พันลำ และ    
น.ส.หฤทัย  หงษ์อ่อนสา ผู้ตรวจสอบกิจการ 
  สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจ การ
ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 1 ส.ค.64 ถึงวันที่ 30 ก.ย.64 มีผู้สมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คณะ    
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้  

รายช่ือผู้สมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2565 

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.พรินท์ติ้ ง 
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 ์
ม ท ร .พ ระน ค ร
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 
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 จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2565 จำนวน 1 คณะ (3 คน) และ
กำหนดค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานต่อไป 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 211 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง เลือก นางนวรัตน์  โทจำปา, 
น.ส.จรรยา  พันลำ และ น.ส.หฤทัย  หงส์อ่อนสา เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน 
12,000 บาท ต่อเดือน 

 4.5 คัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญช ี
 ตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 กำหนดว่า     
“ให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ ในการนี้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ตามขนาดของสหกรณ์ก็ได้ ทั้งนี้ตามระเบียบที่ อธิบดี 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด ฯลฯ” 
 ตามข้อบังคับสหกรณ์ข้อ 72 (3) กำหนดอำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
และกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ เพ่ือตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 ในปีบัญชี 2564 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้มีมติคัดเลือก นายวรศักดิ์  ยิ้มเพียรภัทร ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขทะเบียนที่ 3054 เป็นผู้สอบบัญชีของสหกรณ์และกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 150,000 บาท 
สำหรับปี 2565 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้ผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเข้ามาตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ โดยให้
สหกรณ์คัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และนำเสนออธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปีต่อไป  
 มีผู้สอบบัญชีภาคเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสนอบริการตรวจสอบบัญชี
ทั้งสิ้น 4 ราย จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชี 1 ราย และสำรองไว้ 1 ราย โดยมีข้อมูล
ประกอบการพิจารณาดังนี้ 

รายช่ือผู้เสนอเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 

รายการ 
ศศิธรการบัญชี  

ภาษีอากร และธุรกิจ 
บริษัท สำนักบัญชี  

ทองเอก จำกัด 
บริษัท โมเดิร์นเซชั่น 
แอ๊คเค้าน์ติ้ง จำกดั 

บริษัท เอ็น.เอส.เค. 
สอบบัญชีและ 
กฎหมาย จำกดั 

1. ชื่อผู้เสนอ และเลขทะเบียน นายวรศักดิ ์ ยิ้มเพยีรภัทร 
เลขทะเบียน 3054 

นายศักดิ์ชาย  จันทร์เรือง 
เลขทะเบียน 6541 

นายนราธร  ศรีฟ้า 
เลขทะเบียน 9821 

นายสิรวิชญ ์ ไพศาสตร์ 
เลขทะเบียน 10136 

2. เข้าปฏิบัติงานการสอบบัญชี (ครั้ง / ปี) 4 คร้ัง / ปี 4 คร้ัง / ปี 4 ครั้ง / ปี 4 ครั้ง / ปี 
3. จำนวนผู้เข้าสอบบัญชีแต่ละคร้ัง / 
 ระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบ 

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

4. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี 4 คร้ัง 4 คร้ัง 4 ครั้ง 4 คร้ัง 
5. จัดทำรายงานผลเสร็จสิ้นนับจากวันที่สหกรณ์ 
ส่งมอบงบการเงินที่แล้วเสร็จให้แก่ผู้สอบบัญชี 

ภายใน 5 วันทำการ ภายใน 7 วันทำการ ภายใน 4 - 5 วันทำการ ภายใน 4 วันทำการ 

6. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 150,000 บาท 170,000 บาท 200,000 บาท 200,000 บาท 
7. ผลงานการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ (ปีปัจจุบัน) 7 สหกรณ์ 29 สหกรณ์ 5 สหกรณ์ 98 สหกรณ์ 
8. ผู้สอบบัญชีในสังกัด (สำรอง) นายบุญสรรค์  สินพรชยั 

เลขทะเบียน 2795 
น.ส.สุกัญญา  พัชรกีร 
เลขทะเบียน 7856 - 

น.ส.จันตา  โปทาเมือง 
เลขทะเบียน 11032 

 

 จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณา 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้ 
 1. ผู้สอบบัญชีหลักของสหกรณ์ ประจำปี 2565 คัดเลือก บริษัท ศศิธรการบัญชี ภาษีอากร 
และธุรกิจ นายวรศักดิ์  ยิ้มเพียรภัทร และกำหนดค่าธรรมเนียม การสอบบัญชี เป็นเงิน 150,000 บาท        
ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 200 เสียง  
  1.1 คัดเลือก บริษัท สำนักบัญชีทองเอก จำกัด นายศักดิ์ชาย  จันทร์เรือง และกำหนด
ค่าธรรมเนียม การสอบบัญชี เป็นเงิน 170,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 2 เสียง 
  1.2 คัดเลือก บริษัท โมเดิร์นเซชั่นแอ๊คเค้าน์ติ้ง จำกัด นายนราธร  ศรีฟ้า และกำหนด
ค่าธรรมเนียม การสอบบัญชี เป็นเงิน 200,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 1 เสียง 
  1.3 งดออกเสียง 9 เสียง 
 2. ผู้สอบบัญชีสำรอง คัดเลือก บริษัท สำนักบัญชีทองเอก จำกัด นายศักดิ์ชาย  จันทร์เรือง 
เป็นผู้สอบบัญชีสำรอง และกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นเงิน 170,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 199 เสียง 
และงดออกเสียง 13 เสียง 

 4.6 อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 
 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 72(8) ได้กำหนดให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติแผนงาน และ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้จัดทำแผนงานและงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี 2565 และได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้  

แผนงานประจำปี 2565 

 1. วิสัยทัศน์ 
  “เป็นสหกรณ์ท่ีมีคุณค่า เจริญก้าวหน้า มั่นคง ยั่งยืน” 

 2. พันธกิจ 
  2.1 ส่งเสริมการออมและเพ่ิมรายได้ให้แก่สมาชิก 
  2.2 แก้ปัญหาหนี้สินสมาชิก ควบคู่พัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกและครอบครัวให้ดีขึ้น และ           
มีความสุขในการดำรงชีพ 
  2.3 ให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิกเพ่ือการอันจำเป็น และมีประโยชน์เท่านั้น 
  2.4 พัฒนาการให้สวัสดิการ บริการ และบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  2.5 จัดการศึกษาอบรมแก่บุคลากรของสหกรณ์ 
  2.6 สร้างความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และการให้ความช่วยเหลือชุมชนและสังคม 
  2.7 สร้าง “องค์กรแห่งความสุข” ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งในการพัฒนาและรักษาคนไว้กับองค์กร 

 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 
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 5. กลยุทธ์  
  5.1 ด้านการบริหารงาน 
   5.1.1 การทำงานของสหกรณ์ท่ีต้องใช้คนช่วยกันทำ และอาศัยคนที่มีฝีมือเพียงพอ 
   5.1.2 การปฏิรูประบบงานเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเติบโตของนวัตกรรมทางการเงิน 
   5.1.3 การเปลี่ยนหรือปรับแนวคิดในเรื่องความกังวลให้เป็นความกล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ เพ่ือนำธุรกิจของสหกรณ์ให้รอดและรุ่งในยุคดิจิทัล 
   5.1.4 การสร้างความเข้าใจและลดกระแส หรือความเสี่ยงของการเกิดปัญหากับสมาชิกจาก
ความไม่เข้าใจเกี่ยวกับกรณีสหกรณ์ทำผิดกฎหมาย หรือผิดธรรมาภิบาล 
   5.1.5 การให้ความสำคัญกับประโยชน์หรือผลกระทบ ต่อองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   5.1.6 การสร้างความมั่นใจกับสมาชิกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 
แม่นยำ ครบถ้วน ความโปร่งใส และชัดเจนในการบริหารงาน ทำให้สมาชิกเกิดความไว้วางใจ และการมีส่วน
ร่วมในการดำเนินธุรกิจของสมาชิกกับสหกรณ์ 
   5.1.7 การทำให้สมาชิกผู้ใช้บริการพึงพอใจด้วยกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา กลยุทธ์ในการสื่อสาร
กับสมาชิก และกลยุทธ์ในการสร้างคุณค่าของสหกรณ์ 
   5.1.8 การปฏิบัติตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมรอบตัว ไม่ยึดติดกับสิ่งที่
เป็นอยู่ รู้จักยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่อย่างจำกัดเพ่ือการตัดสินใจ 
   5.1.9 แนวคิด 4 สร้างเพ่ือขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ได้แก่ สร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือ          
เพ่ิมผลิตภัณฑ์และบริการ สร้างระบบภายในให้เข้มแข็ง สร้างพันธมิตร และสร้างสรรค์สู่องค์กรดิจิทัล 
   5.1.10 ผลักดันให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน และทันเกมการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน
และอนาคต 
   5.1.11 การบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ในยุคโควิด เพ่ือการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพของสหกรณ์ 
   5.1.12 การสร้างสรรค์และบริหารงานให้เข้ากับยุคโควิด 
   5.1.13 ริเริ่มนวัตกรรมและแนวคิดองค์กรแห่งความสุข เพ่ือให้องค์กรเกิดระบบและกลไกการ
สร้างเสริมสุขภาพทั้งมิติ กาย ใจ สังคม และปรับตัว โดยมีองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ คนทำงาน    
มีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ และชุมชนของมวลสมาชิกสมานฉันท์ 
   5.1.14 เดินหน้าองค์กรแห่งความสุข สุขแบบ Win - Win 
  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 
   5.2.6 การกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ทั้งหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ และการลงทุนอ่ืน ๆ 
  5.3 ด้านการบริหารคน 
   5.3.1 มุ่งเน้นการสรรหาคนที่มีความรู้ ความสามารถ ตามความต้องการของตำแหน่ง 
   5.3.2 ส่งเสริมให้คนในองค์กรเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
   5.3.3 มุ่งพัฒนาคนในองค์กรในการทำงานปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



62 
 
   5.3.4 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร “คน” โดยเน้นให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีอยู่ภายใต้บุคคล
แต่ละคนมากขึ้นนั่นคือ “ความสุข” 
   5.3.5 สื่อสารให้คนในองค์กรเข้าใจและมีส่วนร่วมในการนำระบบงานและอุปกรณ์เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ 
   5.3.6 เตรียมความพร้อมของกำลังคนในตำแหน่งสำคัญใน 1 – 5 ปี ข้างหน้า 
   5.3.7 การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง 
   5.3.8 เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้เลือกงานที่อยากทำและเหมาะสมกับตนเอง 
   5.3.9 เปิดกว้างเพ่ือการเปลี่ยนแปลงและเลิกยึดติดกับการทำงานแบบเก่า 
   5.3.10 กำหนดเป้าหมายในการทำงาน แต่ไม่กำหนดวิธีการ 
   5.3.11 สร้างค่านิยมแห่งการสร้างสรรค์พร้อมปลูกฝังเข้าไปในทีม 
   5.3.12 สร้างบรรยากาศแห่งความคิดสร้างสรรค์ 
   5.3.13 ระดมสมองประลองปัญญากันอย่างสร้างสรรค์ 

 6. แผนงาน  
  6.1 แผนงานด้านการพัฒนาและการเรียนรู้ 
   6.1.1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   กิจกรรม 
  (1) พัฒนาระบบการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
  (2) พัฒนาการบริการผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (Smartphone) 
  (3) จัดทำสถิติข้อมูลด้านการเงินของสหกรณ์ 
  (4) จัดทำรายงานการใช้บริการของสมาชิกท่ีทำธุรกรรมกับสหกรณ์ 
  (5) ปรับเปลี่ยนและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเสริม และเพ่ิมศักยภาพในการติดตาม
สมาชิกเพ่ือให้เข้าถึงความต้องการ 
  (6) พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์ 
  6.1.2 โครงการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานของบุคลากรสหกรณ์ 
   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 
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  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 โครงการสมาชิกได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสม 
    กิจกรรรม 
    (1) ให้ความรู้เรื่องสวัสดิการแก่สมาชิก 
    (2) ปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก 
  6.4 แผนงานด้านการเงิน 
   6.4.1 โครงการด้านการระดมทุนของสหกรณ์ 
    กิจกรรม 
    (1) จัดทำสัดส่วนข้อมูลผู้ใช้บริการและกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องต่อความต้องการของสมาชิก 
    (2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม 
    (3) จัดทำช่องทางข้อมูลการทำธุรกรรมการเงินกับสหกรณ์ 
    (4) รณรงค์ให้สมาชิกมาฝากกับสหกรณ์มากข้ึน 
   6.4.2 โครงการพัฒนาให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก 
    กิจกรรม 
    (1) พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านเงินกู้ 
    (2) สร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิกผู้ใช้บริการ 
   6.4.3 โครงการด้านการฝากหรือการลงทุน 
    กิจกรรม 
    (1) จัดทำนโยบายและแผนการฝากหรือการลงทุน 
    (2) พัฒนาความสัมพันธ์กับขบวนการสหกรณ์ เพ่ือกำหนดช่องทางการลงทุนให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในตลาดการเงิน 
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  6.5 แผนงานด้านสังคมและขบวนการสหกรณ์ 
   6.5.1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมของสหกรณ์ 
    กิจกรรม 
    (1) จัดกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคมของสหกรณ ์
    (2) ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มสมาชิกจัดกิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคม 
    (3) เผยแพร่กิจกรรมเพ่ือชุมชนและสังคมของสหกรณ์และกลุ่มสมาชิก ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ 
   6.5.2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ  
    กิจกรรม 
    (1) จัดกรรมการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมกิจกรรมของเขตพ้ืนที่สหกรณ์สมาชิก 
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 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 

 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 

หน่วย : บาท 

รายการ 
งบประมาณ 
ปีบัญชี 2564 

จ่ายจริง 
ปีบัญชี 2564 

งบประมาณ 
ปีบัญชี 2565 

1. หมวดเงินเดือน    
 1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง 13,000,000.00 12,251,280.00 12,500,000.00 
 1.2 เงินสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง 2,200,000.00 2,145,750.00 2,200,000.00 
 1.3 เงินสำรองปรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง

ระหว่างป ี
500,000.00 

236,340.00 
500,000.00 

 1.4 เงินชดเชยเจ้าหน้าที ่และลูกจ้าง 550,000.00 550,000.00 550,000.00 
รวมหมวดเงินเดือน 16,250,000.00 15,183,370.00 15,750,000.00 

2. หมวดค่าตอบแทน    
 2.1 ค่าตอบแทนข้าราชการช่วยปฏิบัติงานสหกรณ์ 400,000.00 283,672.00 400,000.00 
 2.2 ค่าตอบแทนข้าราชการช่วยหักเงิน  
        ณ ท่ีจ่ายส่งให้สหกรณ์ 

 
850,000.00 816,300.00 

 
820,000.00 

 2.3 ค่าเบี้ยประชุม 500,000.00 459,300.00 500,000.00 
 2.4 ค่ารับรอง 300,000.00 240,506.50 300,000.00 
 2.5 ค่าล่วงเวลา 500,000.00 499,611.00 500,000.00 
 2.6 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน 40,000.00 33,900.00 60,000.00 
 2.7 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 144,000.00 144,000.00 144,000.00 
 2.8 ค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี 200,000.00 150,000.00 200,000.00 
 2.9 ค่าสมนาคุณ 260,000.00 217,280.00 260,000.00 

รวมหมวดค่าตอบแทน 3,194,000.00 2,844,569.50 3,184,000.00 
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3. หมวดค่าวัสดุ    
 3.1 ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ 500,000.00 201,073.20 400,000.00 
 3.2 ค่าวัสดุของใช้สำนักงาน 150,000.00 100,925.39 150,000.00 
 3.3 ค่าวัสดุที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ 300,000.00 201,997.40 350,000.00 
 3.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและอุปกรณ์ 300,000.00 134,127.00 300,000.00 

รวมหมวดค่าวัสดุ 1,250,000.00 638,122.99 1,200,000.00 
4. หมวดค่าใช้สอย    
 4.1 ค่าใช้จ่ายการประชุมใหญ่ 800,000.00 437,802.00 600,000.00 
 4.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พัก 800,000.00 230,590.00 600,000.00 
 4.3 ค่าพาหนะเหมาจ่าย      500,000.00 124,800.00 400,000.00 
 4.4 ค่าสวัสดิการสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างตาม

ระเบียบของสหกรณ์ 
 

500,000.00 497,190.00 
 

500,000.00 
 4.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี 500,000.00 9,030.00 500,000.00 
 4.6 เงินสมทบกองทุนทดแทน และประกันสังคม

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

 
 

500,000.00 201,391.00 

 
 

300,000.00 
 4.7 ค่าไฟฟ้า 600,000.00 405,837.49 500,000.00 
 4.8 ค่าโทรศัพท์ 400,000.00 152,774.94 300,000.00 
 4.9 ค่าน้ำประปา 50,000.00 31,820.77 50,000.00 
 4.10 ค่าธรรมเนียมเช็ค การโอนเงิน และอื่น ๆ  500,000.00 285,505.65 300,000.00 
 4.11 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงอาคาร  500,000.00 75,484.75 300,000.00 
 4.12 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 400,000.00 170,096.01 300,000.00 
 4.13 ค่าใช้จ่ายตามแผนงานประชาสัมพันธ์ 500,000.00 348,395.29 500,000.00 
 4.14 ค่าเบี้ยประกันภัยและภาษียานพาหนะ 100,000.00 79,167.27 120,000.00 
 4.15 ค่าจัดทำคู่มือคณะกรรมการดำเนินการ 

คณะกรรมการอื่น สมาชิก และเจ้าหน้าที่ 
และค่าจัดทำข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ 

 
 

50,000.00 1,490.00 

 
 

50,000.00 
 4.16 ค่าใช้จ่ายโครงการบริหาร และกิจกรรม 5 ส  300,000.00 106,112.00 300,000.00 
 4.17 ค่าดูแลรักษาโปรแกรมให้อยู่ในสภาพใช้งาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

200,000.00 154,558.08 
 

200,000.00 
 4.18 ค่าของที่ระลึก 100,000.00 - 0.00 
 4.19 ค่าใช้จ่ายทั่วไป 300,000.00 220,904.54 300,000.00 
 4.20 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 240,000.00 235,200.00 270,000.00 
 4.21 ค่าเช่าสัญญาณคู่สาย ธ.กรุงไทยฯ 150,000.00 126,000.00 150,000.00 
 4.22 ค่าเสื่อมราคา 2,700,000.00 2,046,792.48 2,700,000.00 
 4.23 ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายโปรแกรมไวรัส 50,000.00 32,012.06 50,000.00 
 4.24 ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์อาคาร 2,500,000.00 2,251,676.28 2,500,000.00 
 4.25 ค่าเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 70,000.00 71,390.80 70,000.00 
 4.26 ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ 50,000.00 16,050.00 50,000.00 
 4.27 ค่าภาษีป้าย ที่ดินและโรงเรือน 100,000.00 24,181.80 100,000.00 
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 4.28 ค่าเช่าสัญญาณคู่สายระหว่าง สนง.ใหญ่  
  กับ สาขา (1) น.ว. และ สาขา (2) พ.ช. 300,000.00 200,091.35 300,000.00 
 4.29 ค่ากำจัดปลวก 400,000.00 353,100.00 400,000.00 

รวมหมวดค่าใช้สอย 14,160,000.00 8,889,444.56 12,710,000.00 
5. หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ    
 5.1 เงินสำรองทั่วไป 500,000.00 0.00 500,000.00 
 5.2 ค่าหนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อ่ืน 500,000.00 (175,745.60) 500,000.00 

รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ 1,000,000.00 (175,745.60) 1,000,000.00 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 35,854,000.00 27,379,761.45 33,844,000.00 

 
 

คำชี้แจงประกอบการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 
 

หมวดรายจ่าย คำชี้แจงประกอบ 
1. หมวดเงินเดือน  
 1.1 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง 1.1 เป็นเงินเดือนผู้จัดการใหญ่ 1 เดือน 18 วัน เป็นเงิน 154,719 บาท 

และเจ้าหน้าที ่และลูกจ้าง จำนวน 33 อัตรา ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 1.2 เงินสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง 1.2 เป็นเงินสำรองไว้กรณีเจ้าหน้าท่ี และลูกจ้างออกจากสหกรณ์ และ 

     มีสิทธิได้รับตามระเบียบของสหกรณ์ 
 1.3 เงินสำรองปรับเงินเดือนเจ้าหน้าท่ี  
        และลูกจ้างระหว่างปี 

1.3 เป็นเงินสำรองไว้กรณีมีการปรับอัตราเงินเดือนเจ้าหน้าท่ี และลูกจ้าง
ระหว่างปีตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร 

 1.4 เงินชดเชยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 1.4 เป็นเงินชดเชยเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างตามกฎหมายแรงงาน 
2. หมวดค่าตอบแทน  
 2.1 ค่าตอบแทนข้าราชการ 
         ช่วยปฏิบัติงานสหกรณ์ 

2.1 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 และพลนำสาร
ประจำ สนง. 11 คน ๆ ละ 500 บาท / เดือน และผู้ประสานงาน
หน่วยงานที่อยู่ห่างไกล 8 หน่วย ๆ ละ 1,000 บาท / เดือน ตามที่
คณะกรรมการกำหนด 

 2.2 ค่าตอบแทนข้าราชการช่วยหักเงิน  
         ณ ท่ีจ่ายส่งให้สหกรณ์ 

2.2 เป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานราชการที่ช่วยหักเงิน  
ส่งให้สหกรณ์ จำนวน 102 หน่วยงาน ตามที่คณะกรรมการกำหนด 

 2.3 ค่าเบี้ยประชุม 2.3 เป็นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประธาน 1,200 บาท/ครั้ง 
กรรมการ 1,000 บาท/ครั้ง และประชุมคณะกรรมการอื่น/อนุกรรมการ/
คณะทำงาน ประธาน 900 บาท/ครั้ง กรรมการ 700 บาท/ครั้ง ตาม
อนุมัติที่ประชุมใหญ่ 

 2.4 ค่ารับรอง 2.4 เป็นค่ารับรองกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา สมาชิก แขกของสหกรณ ์ 
 2.5 ค่าล่วงเวลา 2.5 เป็นค่าปฏิบัติงานล่วงเวลาของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ ในกรณีที่มีความ

จำเป็นเร่งด่วน หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดจะทำ
ให้เกิดความเสียหาย ตามระเบียบของสหกรณ์ 
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 2.6 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน 2.6 เป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน 
 2.7 ค่าตรวจสอบกิจการ 2.7 เป็นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ตามอนุมัติที่ประชุมใหญ่ 
 2.8 ค่าจ้างผู้สอบบัญช ี 2.8 เป็นค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี ตามอนุมัติที่ประชุมใหญ่ 
 2.9 ค่าสมนาคุณ 2.9 เป็นค่าสมนาคุณผู้ปฏิบัติงานให้สหกรณ์ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
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 เป็นค่าน้ำมันเช้ือเพลิง และค่าบำรุงรักษาสำหรับรถยนต์สหกรณ์และ

รถจักรยานยนต์สหกรณ์  
4. หมวดค่าใช้สอย  
 4.1 ค่าใช้จ่ายการประชุมใหญ่ 4.1 เป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญ เช่น ค่าพิมพ์

เอกสารการประชุมใหญ่ เอกสารรายงานการประชุมใหญ่ หนังสือ
รายงานกิจการประจำปี  ค่ าเช่าสถานที่  ค่ าอาหารเครื่องดื่ ม          
ค่าตกแต่งเวที ค่าเจ้าหน้าท่ีบริการ ค่าน้ำมันรถ ค่าเดินทางมาประชุม 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 

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

 4.3 ค่าพาหนะเหมาจ่าย 4.3 ค่าพาหนะเหมาจ่ายสำหรับกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้ตรวจสอบภายใน 
 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 
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หมวดรายจ่าย คำชี้แจงประกอบ 
 4.19 ค่าใช้จ่ายทั่วไป 4.19 เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีเกิดขึ้นจากท่ีไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
 4.20 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 4.20 เป็นค่าจ้างบริษัทเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานใหญ่

จำนวน 2 คน ต่อวัน เว้นวันหยุดราชการพร้อมอุปกรณ์ทำความ
สะอาด ราคา 22,000 บาทต่อเดือน 

 4.21 ค่าเช่าสัญญาคู่สาย ธ.กรุงไทย 4.21 เป็นค่าบริการคู่สายของธนาคาร และอุปกรณ์ Lease line และ Router 

 4.22 ค่าเสื่อมราคา 4.22 เป็นค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ 
 4.23 ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายโปรแกรมไวรัส 4.23 เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโปรแกรมไวรัส 
 4.24 ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์อาคาร 4.24 เป็นค่าใช้จ่ายตัดจ่ายสิทธิประโยชน์การใช้อาคาร 
 4.25 ค่าเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 4.25 เป็นค่าเช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ไว้สำหรับพิมพ์งานเอกสาร 
 4.26 ค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซต์ 4.26 เป็นค่าเช่าพ้ืนท่ีเว็บไซตป์ระชาสัมพันธ์สหกรณ์ 
 4.27 ค่าภาษีป้าย ที่ดินและโรงเรือน 4.27 เป็นค่าภาษีป้าย ที่ดินและโรงเรือน ของ สนง.ใหญ่ 
 4.28 ค่าเช่าสัญญาณคู่สายระหว่าง สนง.ใหญ่ 

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

กับสาขา (1) น.ว. และ สาขา (2) พ.ช. 
 4.29 ค่ากำจัดปลวก 4.29 เป็นค่ากำจัดปลวกอาคารสำนักงานใหญ่ และ สนง.สาขา 4 สาขา 
5. หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
 5.1 เงินสำรองทั่วไป 5.1 เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแผนงานประจำปี 
 5.2 ค่าหนี้สงสัยจะสูญ – ลูกหนี้อ่ืน 5.2 เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหนี้สงสัยจะสูญ  
 

 2. งบครุภัณฑ์ 
  2.1 เครื่องใช้สำนักงาน เพ่ืออำนวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบ
กับปริมานงานในฝ่ายต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น จึงขอจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงานที่จำเป็น จำนวน 11 รายการ รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 278,800 บาท 
  2.2 ครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ เพ่ือให้การดำเนินงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและทดแทนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เดิมที่เสื่อมสภาพ จึงขอจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ 
จำนวน 5 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 457,000 บาท 

งบครุภัณฑ์ ประจำปีบัญชี 2565 
 

    หน่วย : บาท 

รายการ 
งบประมาณ 
ปีบัญชี 2564 

จ่ายจริง 
ปีบัญชี 2564 

งบประมาณ 
ปีบัญชี 2565 

เหตุผลและ 
ความจำเป็น 

1. ครุภัณฑ์เคร่ืองใช้สำนักงาน     
 1.1 โทรทัศน์แอลอีดี 4 เครื่อง  
         พร้อมขาตั้ง แบบเคลื่อนที่ได้ 

0.00 0.00 88,000.00 เพิ่มเติมสำหรับ สนง.ใหญ่ 
3 เครื่อง และ สาขา (2) พ.ช. 
1 เครื่อง 

 1.2 เครื่องนับธนบัตร 1 เครื่อง 0.00 0.00 60,000.00 ทดแทนของเดิมที่ ชำรุด
สำหรับ สนง.ใหญ่ 

 1.3 เครื่องปรับอากาศ ขนาด  
        30,000 BTU 1 เครื่อง 

0.00 0.00 40,000.00 ทดแทนของเดิมที่ ชำรุด
สำหรับสาขา (3) ต.ก. 

 1.4 เครื่องซักผ้า 4 เครื่อง 0.00 0.00 35,000.00 เพิ่มเติมสำหรับสาขา (1) น.ว. 
สาขา (2) พ.ช. สาขา (3) ต.ก. 
และ สาขา (4) ช.ม. 
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    หน่วย : บาท 

รายการ 
งบประมาณ 
ปีบัญชี 2564 

จ่ายจริง 
ปีบัญชี 2564 

งบประมาณ 
ปีบัญชี 2565 

เหตุผลและ 
ความจำเป็น 

 1.5 เครื่องทำลายเอกสาร 2 เครื่อง 0.00 0.00 25,000.00 ทดแทนของเดิมที่ ชำรุด
สำหรับ  สนง.ใหญ่  และ
เพิ่มเติมสำหรับสาขา (3) ต.ก. 

 1.6 เก้าอี้ทำงาน 5 ตัว 0.00 0.00 12,000.00 ทดแทนของเดิมที่ ชำรุด
สำหรับสาขา (3) ต.ก. 2 ตัว 
และสาขา (4) ช.ม. 3 ตัว 

 1.7 ไมโครเวฟ 4 เครื่อง 0.00 0.00 8,000.00 เพิ่มเติมสำหรับสาขา (1) น.ว. 
สาขา (2) พ.ช. สาขา (3) ต.ก. 
และ สาขา (4) ช.ม. 

 1.8 เก้าอี้ผู้มาติดต่อ 2 ตัว 0.00 0.00 4,500.00 ทดแทนของเดิมที่ ชำรุด
สำหรับสาขา สาขา (4) ช.ม. 

 1.9 เตารีด 4 เครื่อง 0.00 0.00 2,800.00 เพิ่มเติมสำหรับสาขา (1) น.ว. 
สาขา (2) พ.ช. สาขา (3) ต.ก. 
และ สาขา (4) ช.ม. 

 1.10 กล้องวงจรปิด 2 ตัว 0.00 0.00 2,500.00 ทดแทนของเดิมที่ ชำรุด
สำหรับสาขา (3) ต.ก. 

 1.11 เครื่องคำนวณ 1 เครื่อง 0.00 0.00 1,000.00 ทดแทนของเดิมที่ ชำรุด
สำหรับ สนง.ใหญ่ 

 1.12 เครื่องปรับอากาศ ขนาด  
          37,000 BTU 2 เครื่อง 

100,000.00 93,400.00 0.00  

 1.13 รถจักรยานยนต์ 1 คัน 40,000.00 38,900.00 0.00  
 1.14 เครื่องทำลายเอกสาร 1 เครื่อง 19,000.00 18,500.00 0.00  
 1.15 เครื่องตัดหญ้า 2 เครื่อง 17,500.00 17,090.00 0.00  
 1.16 เครื่องซักผ้า 1 เครื่อง 10,000.00 6,950.00 0.00  
 1.17 ตู้เหล็กแบบ 2 บาน 1 หลัง 6,000.00 5,490.00 0.00  
 1.18 เครื่องดูดฝุ่น 1 เครื่อง 5,000.00 4,490.00 0.00  
 1.19 ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก 1 หลัง 4,000.00 3,750.00 0.00  
 1.20 เตารีดไอน้ำ 1 เครื่อง 3,000.00 2,323.00 0.00  
2 . ค รุภั ณ ฑ์ ด้ านคอม พิ ว เตอ ร์แล ะ
ซอร์ฟแวร์ 

    

 2 .1  ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร  Microsoft 
Office 2019 Standard 22 licenses 

0.00 0.00 370,000.00  สำหรับ  สนง.ใหญ่  ด้ าน
ระบบปฏิบัติการงานเอกสาร
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ ์

 2.2 แท็บเล็ต (Tablet) 3 เครื่อง 0.00 0.00 30,000.00  เพิ่มเติมสำหรับสาขา (1) น.ว. 
สาขา (3) ต.ก. และ สาขา 
(4) ช.ม. 

 2.3 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 ชุด 0.00 0.00 16,000.00  ทดแทนของเดิมที่ใช้งาน 
มานานสำหรับสาขา (1) น.ว. 
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    หน่วย : บาท 

รายการ 
งบประมาณ 
ปีบัญชี 2564 

จ่ายจริง 
ปีบัญชี 2564 

งบประมาณ 
ปีบัญชี 2565 

เหตุผลและ 
ความจำเป็น 

 2.4 เครื่องพิมพ์หมึกพ่น 5 เครื่อง  0.00 0.00 30,000.00  ทดแทนของเดิมที่ ชำรุด
สำหรับ สนง.ใหญ่ 4 เครื่อง 
และ สาขา (1) น.ว. 1 เครื่อง 

 2.5 เครื่องพิมพ์หัวเข็ม 1 เครื่อง 0.00 0.00 11,000.00  เพิ่มเติมสำหรับ สนง.ใหญ่ 
 2.6 คอมพิ วเตอร์แบบตั้ งโต๊ ะ 23 ชุด 
พ ร้ อ ม ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร  Microsoft 
Windows 10 Pro 64 bit 

800,000.00 751,294.08 0.00  

 2.7 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อม
เครื่องสำรองไฟ 1 ชุด 

260,000.00 256,153.72 0.00  

 2.8 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 Kva 
1 เครื่อง 

190,000.00 187,500.00 0.00  

 2 .9  ร ะ บ บ ป ฏิ บั ติ ก า ร  Microsoft 
Windows Server 2019 Standard 64 Bit 

75,000.00 72,396.20 0.00  

 2.10 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง 40,000.00 36,990.00 0.00  
 2.11 เครื่องพิมพ์หมึกพ่น 2 เครื่อง 9,500.00 9,000.00 0.00  
 2.12 เครื่องสำรองไฟฟ้า 3 เครื่อง 8,500.00 8,030.00 0.00  

รวมงบครุภัณฑ์ 1,587,500.00 1,512,257.00 735,800.00  
 

 3. งบลงทุนในอาคารและท่ีดิน 
   3.1 ปรับปรุงรางระบายน้ำสำนักงานใหญ่ 
    เป็นการปรับปรุง เจาะทำรางระบายน้ำสำนักงานใหญ่บริเวณพ้ืนที่จอดรถด้านหน้า และ
ด้านหลังอาคารสำนักงานใหญ่ เนื่องจาก ฝนตกทำให้น้ำท่วมขังไม่สามารถระบายน้ำลงท่อระบายน้ำได้ เป็นเงินทั้งสิ้น 
330,000 บาท 
   3.2 ต่อเติมกันสาดอาคาร และทำที่ซักล้าง สำนักงานสาขา (2) พ.ช. 
    เป็นการต่อเติมกันสาดด้านบริเวณหลังอาคารสำนักงานสาขา (2) จว.พ.ช. ห้องพักพลนำสาร 
และโรงจอดรถ และทำที่ซักล้างบริเวณห้องพักพลนำสาร เนื่องจาก ฝนตกทำให้น้ำฝนสาดเข้าภายในอาคาร
สำนักงานและห้องพักพลนำสาร เป็นเงินทั้งสิ้น 140,000 บาท 
   3.3 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสาขา (3) ต.ก. 
    เป็นการรื้อถอนเปลี่ยนหลังคาเมทัลชีท ทาสีผนังภายในและภายนอก และปิดตาข่ายกันนก 
เนื่องจาก อาคารในส่วนของหลังคามีการรั่วซึม และผนังอาคารมีรอยแตกร้าว เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท 
   3.4 ติดตั้งระบบตรวจจับเพลิงไหม้ ภายในอาคารสำนักงานและห้องพักพลนำสาร สาขา (1) 
น.ว. สาขา (2) พ.ช. สาขา (3) ต.ก. และ สาขา (4) ช.ม. 
    เป็นการติดตั้งระบบตรวจจับเพลิงไหม้ ภายในอาคารสำนักงานสาขา และห้องพักพลนำสาร 
สาขา (1) น.ว. สาขา (2) พ.ช. สาขา (3) ต.ก. และ สาขา (4) ช.ม. เพ่ือแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ ภายใน
อาคารสำนักงาน และห้องพักพลนำสาร เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท 
   3.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคาร เพ่ือสร้างทัศนียภาพ ความสดชื่นและ
ความสวยงามให้แก่อาคารสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาของสหกรณ์ และพ้ืนที่โดยรอบ รวมทั้งเพ่ือให้ผู้มา
ติดต่อและผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารเกิดความประทับใจ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ดังกล่าว เป็นเงิน
ทั้งสิ้น 500,000 บาท 
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งบลงทุน ประจำปีบัญชี 2565 
 

    หน่วย : บาท 

รายการ 
งบประมาณ 
ปีบัญชี 2564 

จ่ายจริง 
ปีบัญชี 2564 

งบประมาณ 
ปีบัญชี 2565 

เหตุผลและ 
ความจำเป็น 

1. ปรับปรุงรางระบายน้ำ สนง.ใหญ่ 0.00 0.00 330,000.00 ฝนตกทำให้น้ำท่วมขังไม่
สามารถระบายน้ำลงท่อ
ระบายน้ำได้ 

2. ต่อเติมกันสาดอาคาร และทำที่ ซักล้าง 
สนง.สาขา (2) พ.ช. 

0.00 0.00 140,000.00 ฝนตกทำให้น้ำฝนสาดเข้า
ภายในอาคารสำนักงาน
และห้องพักพลนำสาร 

3. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สนง.สาขา (3) 
ต.ก. 

0.00 0.00 100,000.00 อาคารในส่วนของหลังคามี
การรั่วซึม และผนังอาคาร
มีรอยแตกร้าว 

4. ติดตั้งระบบตรวจจับเพลิงไหม้ ภายใน
อาคารสำนักงานสาขา และห้องพักพลนำ
สาร (1) น.ว. สาขา (2) พ.ช. สาขา (3) 
ต.ก. และ สาขา (4) ช.ม.  

0.00 0.00 200,000.00 เพื่ อแจ้งเตือนเมื่ อมี เหตุ
เพลิงไหม้  ภายในอาคาร
สำนักงาน และห้องพักพล
นำสาร 

5. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอก 3,000,000.00 1,654,723.50 500,000.00 เพื่อสร้างทัศนียภาพ ความ
สดช่ืนสวยงามให้แก่อาคาร 
สนง.ใหญ่ และ สนง.สาขา 

รวมงบลงทุน 3,000,000.00 1,654,723.50 1,270,000.00  
รวมงบครุภัณฑ์และงบลงทนุ 4,587,500.00 3,166,980.50 2,005,800.00  

 
 4. ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่ายและกำไรสุทธิ ปีบัญชี 2565 

 
   หน่วย : บาท 

รายการ งบประมาณ 
ปีบัญชี 2564 

ผลการดำเนินงาน 
ปีบัญชี 2564 

งบประมาณ 
ปีบัญชี 2565 

ประมาณการรายได้    
1. ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้ 510,000,000.00 478,740,374.00 454,000,000.00 
2. ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก 15,000,000.00 19,446,736.33 19,500,000.00 
3. ดอกเบี้ยรับและผลตอบแทนจากการลงทุน - 3,828,769.71 4,000,000.00 
4. รายได้อ่ืน 1,000,000.00 335,985.56 400,000.00 

รวมรายได้ 526,000,000.00 502,351,865.60 477,900,000.00 
ประมาณการรายจ่าย    
1. ดอกเบี้ยจ่าย 110,000,000.00 96,955,813.08 87,000,000.00 
2. ค่าใช้จ่ายบริหาร 36,000,000.00 27,379,261.45 30,900,000.00 

รวมค่าใช้จ่าย 146,000,000.00 124,335,074.53 117,900,000.00 
ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย 380,000,000.00 378,016,791.07 360,000,000.00 
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 1. ดอกเบี้ยจ่ายให้ถือตามความเป็นจริง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับประมาณการเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน เงินกู้   
กับการปรับอัตราดอกเบี้ย 
 2. งบประมาณรายจ่ายทั้งหมด ขออนุมัติถัวจ่ายได้ ยกเว้นงบครุภัณฑ์และงบลงทุน 
 3. กรณีข้ึนงบประมาณใหม่ขออนุมัติใช้จ่าย ร้อยละ 20 ของงบประมาณเดิมเพ่ือให้กิจการดำเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่อง 

มติที่ประชุม  อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 211 เสียง และงดออกเสียง 1 เสียง 

 4.7 กำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2565 
 ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 72 (7) กำหนดว่า “ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย
กำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์” ซึ่งในแต่ละปีสหกรณ์โดยมติที่ประชุมใหญ่ได้กำหนดวงเงิน
กู้ยืมหรือค้ำประกันไว้ตามความจำเป็นสำรองไว้เพ่ือที่ว่าจะเป็นเงินสำรองสภาพคล่องในยามฉุกเฉินจาก
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดได้และในด้านการค้ำประกันนั้น ในบางครั้งสหกรณ์ก็จำเป็นจะมีการค้ำ
ประกันในการประกอบธุรกิจของสหกรณ์ เช่น การให้การค้ำประกันแก่สมาชิกท่ีจะเดินทางไปต่างประเทศหรือ
การออกเอกสารการเงิน คำรับรองในฐานะที่เป็นคนกลางหรือตัวแทนในการกู้ยืมเงินระหว่างสหกรณ์ เป็นต้น          
แต่อย่างไรก็ตามแม้สหกรณ์จะไม่ใช้ก็มิได้ก่อให้เกิดผลเสียแต่ประการใด แต่ถ้าเมื่อใดจะใช้ก็สามารถที่จะมี
วงเงินใช้ได้โดยพลัน 
 ในปี 2564 ที่ประชุมใหญ่ได้กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน จำนวน 4,000,000,000.00 บาท           
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันปี 2564 จำนวน 4,000,000,000.00 บาท   
(สี่พันล้านบาทถ้วน) 
 ในปี 2565 เพ่ือรองรับการดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ให้สามารถบริการสมาชิกได้อย่าง
ทั่วถึง และรักษาสภาพคล่อง ซึ่งสหกรณ์จะไม่ใช้ก็มิได้ก่อให้เกิดผลเสียแต่ประการใด แต่เมื่อจะใช้ก็สามารถที่
จะมีวงเงินใช้ได้โดยพลัน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่กำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ อาจกู้ยืมเงินหรือค้ำประกัน
ประจำป ี2565 เป็นจำนวนเงิน 4,000,000,000.00 บาท (สี่พันล้านบาทถ้วน) จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

มติที่ประชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์กำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน
ประจำปี 2565 จำนวน 4,000,000,000.00 บาท (สี่พันล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 211 เสียง
ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการเสนอ และงดออกเสียง 1 เสียง 

 4.8 อนุมัตินำเงินไปฝากหรือลงทุนอ่ืนใดตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ 
 ตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติออกประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563     
เรื่องข้อกำหนดการฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 มีข้อความสำคัญดังนี้ 

ฯลฯ 

 ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ดังต่อไปนี้ 
   (1) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผู้ออก 
   (2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัลหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคาร
เป็นผู้สลักหลังหรืออาวัล โดยไม่มีข้อจำกัดความรับผิด 
   (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก 
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   (4) บัตรเงินฝากหรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์    
ซึ่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 
   (5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็นผู้ออกภายใต้โครงการเปลี่ยนสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์   
พ.ศ.2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้น ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป         
จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
   (6) หุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
และอยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  (8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนตามมาตรา 62 แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 
  ข้อ 4 การนำเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพย์ตามข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนสำรองของสหกรณ์
และต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์จึงจะดำเนินการได้ 

ฯลฯ 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สหกรณ์มีทุนสำรองจำนวน 512,508,886.68 บาท รวมกับวงเงินที่จะ
ได้รับการจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 อีกจำนวน 51,437,462.07 บาท รวมเป็นเงิน 563,946,348.75 บาท 
  ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารการลงทุนของสหกรณ์ เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วมั่นคง และเกิด
ผลตอบแทนการลงทุนที่ดี คณะกรรมการดำเนินการ จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้คณะกรรมการ
ดำเนินการของสหกรณ์นำเงินไปฝากหรือลงทุนอ่ืนใดตามข้อ 3(7) ได้ จำนวนไม่เกิน 500,000,000.00 บาท 
(ห้าร้อยล้านบาทถ้วน) 
  จึงเสนอท่ีประชุมใหญ่พิจารณา 

มติที่ประชุม อนุมัตินำเงินไปฝากหรือลงทุนอ่ืนใดตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 211 เสียงตามที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอ และงดออกเสียง 1 เสียง 
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วาระที่ 5 
เร่ืองอื่นๆ 

 5.1 รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
  สันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี  25 63 เมื่อวันที่               
10 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี เพ่ือแจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2563 
สรุปดังนี้ ปัจจุบันมี นายปรเมศร์  อินทรชุมนุม เป็นประธานกรรมการ มีสหกรณ์สมาชิกของสันนิบาตฯ จำนวน 
6,843 สหกรณ์ และชุมนุมสหกรณ์ 115 ชุมนุมสหกรณ์ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 248,584,312.33 บาท มีหนี้สิน 
จำนวน 41,667,802.39 บาท มีทุนรวม จำนวน 206,913,509.94 บาท รายได้ 67,225,134.48 บาท รายจ่าย 
55,393,951.31 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด จ่ายค่าบำรุงสันนิบาตฯ ปีละ 30,000.00 บาท  

 5.2 รับทราบเรื่องการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด 
 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ที่สหกรณ์เป็นสมาชิกได้จัดประชุมใหญ่สามัญ 
ประจำปี 2564 เป็นการประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เพ่ือรายงานประจำปี
แสดงผลดำเนินงานต่อที่ประชุมใหญ่และพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ และจัดประชุม
ใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เป็นการประชุมใหญ่วิสามัญผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 
เลือกตั้งกรรมการ และเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ โดยใช้สถานที่หน่วยเลือกตั้งตามเขตพ้ืนที่ โดยสรุปการ
ประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญ ได้ดังนี้  
 5.2.1 ปัจจุบันมี รศ.(พิเศษ) พล.ท.ดร.วีระ  วงศ์สรรค์ เป็นประธานกรรมการ 
  5.2.2 จำนวนสหกรณ์สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 13 สหกรณ์ ออกระหว่างปี 13 สหกรณ์ คงมี
สหกรณ์สมาชิก ณ 31 มีนาคม 2564 จำนวน 1,099 สหกรณ์ เป็นสหกรณ์ในส่วนเอกชนอ่ืนๆ 383 สหกรณ์ 
โรงพยาบาล/สาธารณสุข 150 สหกรณ์ ส่วนราชการ/ส่วนท้องถิ่น 132 สหกรณ์ ตำรวจ 123 สหกรณ์ ทหาร 
125 สหกรณ์ ครู 105 สหกรณ์ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 45 สหกรณ์ และสถาบันอุดมศึกษา 36 สหกรณ์  
  5.2.3 ฐานะการเงิน ณ 31 มีนาคม 2563  
  (1) แหล่งที่มาของเงินทุน จำนวน 141,218.01 ล้านบาท ประกอบด้วย ตั๋วสัญญาใช้เงิน 
9,638.65 ล้านบาท เงินรับฝาก 95,821.56 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 31,136.31 ล้านบาท ทุนสำรอง 2,513.21 
ล้านบาท ทุนสะสม 701.40 ล้านบาท กำไรสุทธิ 2,028.73 ล้านบาท อื่นๆ (621.85) ล้านบาท  
 (2) แหล่งใช้ไปของเงินทุน จำนวน 141,218.01 ล้านบาท ประกอบด้วย เงินให้สหกรณ์
สมาชิกกู้ 72,085.28 ล้านบาท เงินลงทุน 62,163.51 ล้านบาท เงินฝากธนาคาร 5,587.86 ล้านบาท ที่ดิน 
อาคารและอุปกรณ์ 246.32 ล้านบาท และอ่ืนๆ 1,135.04 ล้านบาท  
 5.2.4 รายได้และค่าใช้จ่าย 
  (1) รายได้ จำนวน 6,061.42 ล้านบาท ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ 3,161.40 
ล้านบาท รายได้จากการลงทุน 2,889.97 ล้านบาท รายได้จากการขายและบริการ 3.54 ล้านบาท และรายได้
อ่ืนๆ 6.51 ล้านบาท 
   (2) ค่าใช้จ่าย จำนวน 4,032.69 ล้านบาท ประกอบด้วย ดอกเบี้ยจ่าย 3,885.61 ล้านบาท  
และค่าใช้จ่ายบริหาร 147.08 ล้านบาท  
 5.2.5 อนุมัติงบดุล ณ 31 มีนาคม 2563 
 (1) งบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) ประกอบด้วย สินทรัพย์รวม 141,218.00 ล้านบาท 
หนี้สินรวม 105,882.30 ล้านบาท และทุนรวม 35,335.70 ล้านบาท รวมหนี้สินและทุน 141,218.00 ล้านบาท 
 (2) งบกำไรขาดทุน รายได้ 6,061.41 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 4,032.69 ล้านบาท กำไรสุทธิ 
2,028.73 ล้านบาท สูงกว่าปีที่แล้วจำนวน 253.02 ล้านบาท 
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 5.2.6 อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 
  (1) เป็นทุนสำรอง 210.57 ล้านบาท (10.38%) 
  (2) เป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ 0.03 ล้านบาท (0.00%) 
  (3) เป็นเงินปันผล 5.45% เป็นเงิน 1,672.26 ล้านบาท (82.43%) 
  (4) เป็นเงินเฉลี่ยคืน 4.00% เป็นเงิน 45.16 ล้านบาท (2.23%)  
  (5) เป็นโบนัสกรรมการ และเจ้าหน้าที่ 40.39 ล้านบาท (1.99%)  
  (6) เป็นทุนรักษาระดับเงินปันผล 30.00 ล้านบาท (1.48%) 
  (7) เป็นทุนศึกษาอบรมทางสหกรณ์ และสาธารณประโยชน์ 10.32 ล้านบาท (0.51%) 
  (8) เป็นทุนรับโอนหุ้น 10.00 ล้านบาท (0.49%) 
  (9) เป็นทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 10.00 ล้านบาท (0.49%)  
  ในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด ได้รับเงินปันผล จำนวน 1,983,202.74 บาท 

 5.3 รับทราบเรื่องการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด 
  ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564     
โดยจัดการประชุมเป็นกลุ ่มส่วนกลาง (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ณ แห่งชุมนุมเจริญศรี สำนักงาน
สนับสนุนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรุงเทพฯ และการประชุมส่วนภูมิภาค ณ ศูนย์ประสานงานกลุ่มสหกรณ์
สมาชิก ประจำพ้ืนที่ภาค (ภาคเหนือ, ภาคใต้, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค
ตะวันตก) เพ่ือแจ้งผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สรุปได้ดังนี้ 
  5.3.1 ปัจจุบันมี พล.ต.ทวีป  ปิยะอรุณ เป็นประธานกรรมการ   
 5.3.2 จำนวนสหกรณ์สมาชิก 120 สหกรณ ์ลดลงจากปีก่อน 11 สหกรณ์ 
 5.3.3 ฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2563 
   (1) สินทรัพย์รวม  1,859,397,997.31  บาท 
   (2) หนี้สิน  1,386,828,033.24  บาท 
   (3) ทุน  472,569,964.07  บาท 
   (4) รายได้ 17,327,678.26  บาท 
   (5) รายจ่าย 3,495,329.79  บาท 
   (6) กำไรสุทธิ  14,065,868.47  บาท 
 5.3.4 การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 
   (1) จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น ร้อยละ 3.44 
    (2) จ่ายเป็นเงินเฉลี่ยคืน  ร้อยละ 1.25 
  ในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด ได้รับเงินปันผล จำนวน 238,624.20 บาท 

 5.4 รับทราบเรื่องการดำเนินงานของ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
  บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทประกันชีวิตหนึ่งเดียวของขบวนการสหกรณ์ 
ให้บริการด้านการจัดสวัสดิการประกันชีวิต เพ่ือสร้างความมั่นคงให้กับสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ ในฐานะ
สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคท่ี 3 จำกัด ได้ถือหุ้น และเป็นเจ้าของบริษัทแห่งนี้ตั้งแต่ ธันวาคม 2536 จำนวน 
20,000 หุ้นๆ ละ 10 บาท เป็นเงินจำนวน 200,000 บาท จึงขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้ที่
ประชุมได้รับทราบ โดยสรุปดังนี้  
  5.4.1 ปัจจุบันมี พล.ต.อ.นิพจน์  วีระสุนทร เป็นประธานกรรมการบริษัท 
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  5.4.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 วันสิ้นสุดปีบัญชี 
    (1) สินทรัพย์ 2,538.27  ล้านบาท   เพ่ิมขึ้น 195.22  ล้านบาท  
    (2) หนี้สิน  1,378.79  ล้านบาท   เพ่ิมขึ้น 178.53  ล้านบาท 
    (3) ส่วนของผู้ถือหุ้น  1,159.48  ล้านบาท   เพ่ิมขึ้น  16.69  ล้านบาท 
    (4) รายได้  542.27  ล้านบาท    ลดลง  143.38  ล้านบาท 
    (5) ค่าใช้จ่าย  547.63  ล้านบาท    ลดลง  21.55  ล้านบาท 
    (6) กำไร (ขาดทุน) ก่อนหักภาษี (5.36) ล้านบาท เปรียบเทียบกับผลกำไร (ขาดทุน) ก่อนหัก
ภาษขีองปี 2562 ที่ 116.47 ล้านบาท มีผลขาดทุนก่อนหักภาษีเพ่ิมข้ึน 121.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 104.60  
  5.4.3 การจ่ายเงินปันผล บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผล    
แก่สหกรณ์ผู้ถือหุ้นได้ เนื่องจากยังมียอดขาดทุนสะสมจากปีที่ผ่านมา ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลในขณะนี้  
ในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคท่ี 3 จำกัด ได้รับเงินปันผลในปี 2562 จำนวน 2,238 บาท เมื่อวันที่ 
30 กันยายน 2564  

 5.5 รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
  สหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด ได้เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยให้สมาชิกสหกรณ์สมัครเป็นสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) ด้วยความสมัครใจ ตั้งแต่ มิ.ย.54 จนถึงปัจจุบัน 
  ในห้วง ม.ค. – ก.ย.64 ผลการดำเนินการของทั้ง 2 สมาคมสรุปในภาพรวมเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุผลตามเป้าหมายที่ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์กำหนดไว้ 
  5.5.1 สถานะภาพสมาชิก    
 (1) สสอท. 44,156 คน (ส.ค.64) 
 (2) สส.ชสอ. 318,152 คน (ก.ย.64) 
   (3) ศูนย์ฯ สสอท. 3,726 คน (ก.ย.64) 
    - สมาชิกสามัญ 3,559 คน  
    - สมาชิกวิสามัญ 167 คน  
   (4) ศูนย์ฯ สส.ชสอ. 2,226 คน  (ก.ย.64) 
    - สมาชิกสามัญ 2,125 คน  
    - สมาชิกสมทบ 101 คน  
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 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. 64  

 ใช้ไปปี 64 

(ม.ค.-ก.ย.) 
 คงเหลือ 

เสียชีวิต(ศพ)  20 26 22 10 29 27 17 36 37 

เงินสงเคราะห์ 

ศพละ (บาท) 
14.27 14.27 14.22 14.22 14.22 14.22 14.22 14.22 14.22 

ปี 2554 285.4 371.02 312.84 142.2 412.38 383.94 241.74 511.92 526.14 5,375.58 2,661.44 2,714.14 

ปี 2555 285.4 371.02 312.84 142.2 412.38 383.94 241.74 511.92 526.14 5,375.58 2,661.44 2,714.14 

ปี 2556 285.4 371.02 312.84 142.2 412.38 383.94 241.74 511.92 526.14 5,375.58 2,661.44 2,714.14 

ปี 2557 285.4 371.02 312.84 142.2 412.38 383.94 241.74 511.92 526.14 5,375.58 2,661.44 2,714.14 

ปี 2558 285.4 371.02 312.84 142.2 412.38 383.94 241.74 511.92 526.14 5,375.58 2,661.44 2,714.14 

ปี 2559 285.4 371.02 312.84 142.2 412.38 383.94 241.74 511.92 526.14 5,375.58 2,661.44 2,714.14 

ปี 2560 285.4 371.02 312.84 142.2 412.38 383.94 241.74 511.92 526.14 5,375.58 2,661.44 2,714.14 

ปี 2561 285.4 371.02 312.84 142.2 412.38 383.94 241.74 511.92 526.14 5,375.58 2,661.44 2,714.14 

ปี 2562(รอบ1,2,3,4) 285.4 371.02 312.84 142.2 412.38 383.94 241.74 511.92 526.14 5,375.58 2,661.44 2,714.14 

รอบพิเศษ/2562 285.4 371.02 312.84 142.2 412.38 383.94 241.74 511.92 526.14 5,204.98 2,661.44 2,543.54 

รอบ 5/2562 285.4 371.02 312.84 142.2 412.38 383.94 241.74 511.92 526.14 5,216.23 2,661.44 2,554.79 

รอบ 6/2562 285.4 371.02 312.84 142.2 412.38 383.94 241.74 511.92 526.14 5,013.93 2,661.44 2,352.49 

รอบ 1/2563 285.4 371.02 312.84 142.2 412.38 383.94 241.74 511.92 526.14 4,993.34 2,661.44 2,331.90 

รอบ 2/2563 285.4 371.02 312.84 142.2 412.38 383.94 241.74 511.92 526.14 5,274.18 2,661.44 2,612.74 

รอบ 3/2563 285.4 371.02 312.84 142.2 412.38 383.94 241.74 511.92 526.14 5,006.98 2,661.44 2,345.54 

รอบ 4/2563 285.4 371.02 312.84 142.2 412.38 383.94 241.74 511.92 526.14 4,852.28 2,661.44 2,190.84 

รอบ 5/2563 285.4 371.02 312.84 142.2 412.38 383.94 241.74 511.92 526.14 4,710.08 2,661.44 2,048.64 

รอบ 6/2563 285.4 371.02 312.84 142.2 412.38 383.94 241.74 511.92 526.14 4,695.04 2,661.44 2,033.60 

รอบ 1/2564 285.4 371.02 312.84 142.2 412.38 383.94 241.74 511.92 526.14 4,520.00 2,661.44 1,858.56 

รอบ 2/2564 - - 312.84 142.2 412.38 383.94 241.74 511.92 526.14 4,020.00 2,005.02 2,014.98 

รอบ 3/2564 - - - - 412.38 383.94 241.74 511.92 526.14 3,220.00 1,549.98 1,670.02 

รอบ 4/2564 - - - - - - 241.74 511.92 526.14 2,420.00 753.66 1,666.34 

รอบ 5/2564 - - - - - - - - 526.14 1,620.00 526.14 1,093.86 
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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. 64  

 ใช้ไปปี 64 

(ม.ค.-ก.ย.)   
 คงเหลือ  

เสียชีวิต(ศพ)  264 173 242 175 244 210 174 264 230 

เงินสงเคราะห์ 

ศพละ (บาท) 
1,948 1,938 1,932 1,922 1,912 1,905 1,899 1,893 1,886 

รอบ ปี 1/54 - 6/56 514.27 335.27 467.54 336.35 466.53 400.05 330.43 499.75 433.78 4,506.86 2,850.44 1,656.42 

รอบ ปี 1/57 - 2/61 514.27 335.27 467.54 336.35 466.53 400.05 330.43 499.75 433.78 4,905.86 2,850.44 2,055.42 

รอบ ปี 1/62 - 2/62 514.27 335.27 467.54 336.35 466.53 400.05 330.43 499.75 433.78 4,893.86 2,850.44 2,043.42 

รอบ 1/63 514.27 335.27 467.54 336.35 466.53 400.05 330.43 499.75 433.78 4,771.86 2,850.44 1,921.42 

รอบ 2/63 514.27 335.27 467.54 336.35 466.53 400.05 330.43 499.75 433.78 4,771.24 2,850.44 1,920.80 

รอบ 3/63 514.27 335.27 467.54 336.35 466.53 400.05 330.43 499.75 433.78 4,771.36 2,850.44 1,920.92 

รอบ 4/63 514.27 335.27 467.54 336.35 466.53 400.05 330.43 499.75 433.78 4,771.69 2,850.44 1,921.25 

รอบ 5/63 514.27 335.27 467.54 336.35 466.53 400.05 330.43 499.75 433.78 4,771.69 2,850.44 1,921.25 

รอบ 6/63 514.27 335.27 467.54 336.35 466.53 400.05 330.43 499.75 433.78 4,771.81 2,850.44 1,921.37 

รอบ 7/63 514.27 335.27 467.54 336.35 466.53 400.05 330.43 499.75 433.78 4,771.55 2,850.44 1,921.11 

รอบ 8/63 514.27 335.27 467.54 336.35 466.53 400.05 330.43 499.75 433.78 4,771.83 2,850.44 1,921.39 

รอบ 9/63 514.27 335.27 467.54 336.35 466.53 400.05 330.43 499.75 433.78 4,772.12 2,850.44 1,921.68 

รอบ 10/63 514.27 335.27 467.54 336.35 466.53 400.05 330.43 499.75 433.78 4,794.32 2,850.44 1,943.88 

รอบ 11/63 514.27 335.27 467.54 336.35 466.53 400.05 330.43 499.75 433.78 4,783.52 2,850.44 1,933.08 

รอบ 12/63 514.27 335.27 467.54 336.35 466.53 400.05 330.43 499.75 433.78 4,809.34 2,850.44 1,958.90 

รอบ 1/64 514.27 335.27 467.54 336.35 466.53 400.05 330.43 499.75 433.78 4,800.00 2,850.44 1,949.56 

รอบ 2/64 - 335.27 467.54 336.35 466.53 400.05 330.43 499.75 433.78 4,800.00 2,336.17 2,463.83 

รอบ 3/64 - - 467.54 336.35 466.53 400.05 330.43 499.75 433.78 4,800.00 2,000.90 2,799.10 

รอบ 4/64 - - - 336.35 466.53 400.05 330.43 499.75 433.78 4,800.00 1,533.36 3,266.64 

รอบ 5/64 - - - - 466.53 400.05 330.43 499.75 433.78 4,800.00 1,197.01 3,602.99 

รอบ 6/64 - - - - - 400.05 330.43 499.75 433.78 4,800.00 730.48 4,069.52 

รอบ 7/64 - - - - - - 330.43 499.75 433.78 4,800.00 330.43 4,469.57 

รอบ 8/64 - - - - - - - 499.75 433.78 4,800.00 - 4,800.00 

รอบ 9/64 - - - - - - - - 433.78 4,800.00 - 4,800.00 

รอบ 10/64 - - - - - - - - - 4,800.00 - 4,800.00 

รอบ 11/64 - - - - - - - - - 4,800.00 - 4,800.00 

รอบ 12/64 - - - - - - - - - 4,800.00 - 4,800.00 
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  5.5.3 สมาชิกเสียชีวิต 
 

ลำดับ ชี่อ - สกุล 
เลขทะเบียน 

สมาชิก  
สังกัด 

เดือน 

ที่เสียชีวติ 

ยอดเงินสงเคราะห ์

ตามประกาศ (บาท) 

สสอท. สส.ชสอ 

1 จ.ส.อ.ชาตร ี หว่งศร 24174 ส.พัน.11 พล.ม.1 ต.ค.-63 -  600,206.00  

2 จ.ส.อ.กิจติ  บวัแสง 10205 ม.3 พัน.26 ต.ค.-63  625,611.29   600,206.00  

3 จ.ส.อ.พานิชย์  มุ่งเพียร 8372 ข้าราชการบำนาญ ต.ค.-63  628,022.70   600,069.00  

4 จ.ส.อ.ถวิล  ชจูันทร์ 4752 ช.พัน.4 ต.ค.-63  628,022.70   600,069.00  

5 จ.ส.อ.เกรียงศักดิ์  ไชยยอง 8626 ศปภอ.ทบ.3 พ.ย.-63  628,022.70   -  

6 จ.ส.อ.สายเพชร  ยอดทองด ี 10802 ทภ.3 พ.ย.-63  628,022.70   600,069.00  

7 พ.ต.มนัส  พ่วงประเสริฐ 10504 ข้าราชการบำนาญ ต.ค.-63  627,309.20   600,069.00  

8 จ.ส.อ.สมชาย  ชา้งพันธ ์ 1726 ม.พัน.9 พล.ร.4 พ.ย.-63  627,309.20   600,146.00  

9 จ.ส.อ.ชูเกียรต ิ ศรียี่สุ่น 266 ข้าราชการบำนาญ พ.ย.-63  627,309.20   600,146.00  

10 ร.ต.ทอง  แก่นแจ่ม 2368 ข้าราชการบำนาญ ธ.ค.-63  627,309.20   -  

11 ร.ท.จำเนตร  สุทธิแสน 21686 พัน.สร.4 ธ.ค.-63  626,881.10   600,146.00  

12 ส.อ.เศกสิทธิ  มีเปิ่ยม 9664 ร้อย.ลว.ไกล พล.ม.1 ม.ค.-64  626,881.10   600,000.00  

13 จ.ส.อ.อรุณศักดิ ์ กองน้อย 9544 พัน.พัฒนา 3 ธ.ค.-63  -   600,000.00  

14 พ.อ.มานิจ  มั่นชาวนา 12772 ข้าราชการบำนาญ ม.ค.-64  625,496.91   600,000.00  

15 ส.อ.สมมาศ  แกว้มณ ี 22351 มทบ.39 ก.พ.-64  625,496.91   -  

16 จ.ส.อ.ชัยยา  แสนสภุา 20718 ช.พัน.302 ก.พ.-64  625,040.10   -  

17 จ.ส.อ.ไชยณรงค์  บุรุษานนท์ 745 ข้าราชการบำนาญ ก.พ.-64  625,496.91   600,000.00  

18 พ.ต.มงคล  อนุวัฒน ์ 1212 ข้าราชการบำนาญ มี.ค.-64  624,855.24   600,000.00  

19 จ.ส.อ.สมเกียรต ิ พิมสาร ี 12095 ช.พัน.8 เม.ย.-64  รอจ่าย   -  

20 พ.ท.สัมฤทธิ์  ทองด ี 3532 ข้าราชการบำนาญ พ.ค.-64  627,599.70   -  

21 จ.ส.อ.อนันต์ โทนแกว้ 16276 มทบ.36  พ.ค.-64  626,988.24   600,204.00  

22 จ.ส.อ.พิทยา  วิทยะเมธาคินทร์ 5277 มทบ.310 มิ.ย.-64  626,988.24   600,204.00  

23 พ.ต.สมปอง  โพธิ์ทอง 2099 ข้าราชการบำนาญ ก.ค.-64  รอจ่าย   600,256.00  

24 จ.ส.อ.วัลลภ  มั่นนุช 2578 ข้าราชการบำนาญ ก.ค.-64  รอจ่าย   600,143.00  

25 ร.ต.นิพันธ์  ขุนพล 8090 ข้าราชการบำนาญ ก.ค.-64  รอจ่าย   -  

26 จ.ส.อ.สาธิต  เอิย่มสำอางค์ 4262 ข้าราชการบำนาญ ก.ค.-64  รอจ่าย   600,143.00  

27 จ.ส.อ.ดนัย  เดชะศิร ิ 1214 ม.พัน.9 พล.ร.4 ก.ย.-64  รอจ่าย   รอจ่าย  

28 พ.ท.ธนวิทย ์ น้อยอา้ย 12028 สง.สด.จว.อ.น. ก.ย.-64  รอจ่าย   รอจ่าย  

29 ร.ต.พรศักดิ์  ธูปทอง 4986 สมาชิกขอผ่อนผันหนี ้ ก.ย.-64  รอจ่าย   รอจ่าย  
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  5.5.4 การชำระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปีต่ออายุสมาชิกภาพปี 2564 
   (1) สสอท. สมาชิกทุกรอบการสมัครชำระเงิน จำนวน 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)  
   (2) สส.ชสอ. สมาชิกแต่ละรอบการสมัครชำระเงิน ดังนี้ 
 

ปี รอบการสมัคร 
เงินคงเหลือ  

ส้ินปี2564 

เงินคงเหลือ 

1 ม.ค.2565 

จำนวนเงินที่เรียกเก็บกับสมาชิกต่อคน 

ค่าบำรุงรายปี เงินสงเคราะห์ 

ล่วงหน้า 
รวมท้ังส้ิน 

ศูนย์ สมาคม รวม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2554 1/2554 - 2/2554 -453.63 4,496.37 10 10 20 4,950.00 4,970 

2555 1/2555 - 4/2555 -453.63 4,496.37 10 10 20 4,950.00 4,970 

2556 1/2556 - 6/2556 -453.63 4,496.37 10 10 20 4,950.00 4,970 

2557 1/2557 - 12/2557 -97.63 4,852.37 10 10 20 4,950.00 4,970 

2558 1/2558 - 12/2558 -97.63 4,852.37 10 10 20 4,950.00 4,970 

2559 1/2559 - 12/2559 -97.63 4,852.37 10 10 20 4,950.00 4,970 

2560 1/2560 - 12/2560 -97.63 4,852.37 10 10 20 4,950.00 4,970 

2561 1/2561 - 12/2561 -97.63 4,852.37 10 10 20 4,950.00 4,970 

2562 1/2562 - 12/2562 -19.63 4,930.37 10 10 20 4,950.00 4,970 

2563 1/2563 - 12/2563 -194.63 4,755.37    4,950.00 4,950 

2564 

1/2564 -204.07 4,745.93 10 10 20 4,950.00 4,970 

2/2564 310.20 4,950.20 10 10 20 4,640.00 4,660 

3/2564 645.47 4,950.47 10 10 20 4,305.00 4,325 

4/2564 1,113.01 4,950.01 10 10 20 3,837.00 3,857 

5/2564 1,449.36 4,950.36 10 10 20 3,501.00 3,521 

6/2564 1,915.89 4,950.89 10 10 20 3,035.00 3,055 

7/2564 2,315.94 4,950.94 10 10 20 2,635.00 2,655 

8/2564 2,646.37 4,950.37 10 10 20 2,304.00 2,324 

9/2564 3,146.12 4,950.12 10 10 20 1,804.00 1,824 

10/2564 3,559.59 4,950.59 10 10 20 1,391.00 1,411 

11/2564 3,973.06 4,950.06 10 10 20 977.00 997 

12/2564 4,386.53 4,950.53 10 10 20 564.00 584 

 

  5.5.5 สอ.ทภ.3 จำกัด จะหักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนปี 2564 ของสมาชิกทุกคนเพื่อชำระ
เป็นเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปี ต่ออายุสมาชิกภาพ ปี 2565 หากเงินไม่เพียงพอ ให้สมาชิก
ชำระเป็นเงินสดเพิ่มเติมภายใน 30 พฤศจิกายน 2564 
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  5.5.6 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของสมาชิก จึงขอให้สมาชิกทุกท่านได้ถือเป็นหน้าที่ท่ีต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
   (1) ติดต่อประสานงานกับศูนย์ประสานงานฯ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเพื่อ
ตรวจสอบว่าท่านได้ถูกหักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนชำระเป็นเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าครบถ้วนหรือไม่ 
   (2) ตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกสส.ชสอ.จาก http://tca1.ifsct.net และ สสอท. จาก 
http://ca-comil.online เพื่อเป็นการยืนยันสถานภาพสมาชิก และตรวจสอบการใช้จ่ายเงินสงเคราะห์ล่วงหน้ารายปี 
   (3) หากสมาชิกเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร ให้แจ้งศูนย์
ประสานงานทราบทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงานและส่งเงินคืนสมาชิก (ถ้ามี) โดยตรง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ประธานในที่ประชุม  :  สอบถามผู้แทนสมาชิกผู้เข้าประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องเพ่ิมเติมให้ที่ประชุมทราบ 
หรือพิจารณา และขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ และท่ีปรึกษาให้ข้อคิดเห็น และข้อแนะนำตามที่เห็นสมควร 

 5.6 ผู้แทนสมาชิก 
 พ.อ.วิสูตร  นุชน้อมบุญ เลขทะเบียนสมาชิก 11864 สังกัด สง.สด.จว.อ.ต. และ จ.ส.อ.เลิศศักดิ์  
อินชววัฒน์ เลขทะเบียนสมาชิก 20038 สังกัด มทบ.39  สอบถามที่ประชุมเรื่องการถือหุ้นของสมาชิก ตามที่
สหกรณใ์ห้สมาชิกทุกคนส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน ๆ ละ 300 บาท เท่ากันทุกคน เพ่ือเป็นการลดภาระให้กับ
สมาชิกในช่วงสถานการโรคระบาดโควิด-19 นั้น หากกระผมหรือสมาชิกท่านอื่นไม่ได้มีความเดือดร้อนหรือ
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวจะสามารถส่งเงินค่าหุ้นหรือซื้อหุ้นเพ่ิมได้หรือไม่ เมื่อใด 

ประธานในที่ประชุม    ชี้แจงให้กับสมาชิกทราบว่า เนื่องจากปัจจุบันสหกรณ์มีเงินเหลือเป็นจำนวนมาก
ประกอบกับไม่มีแหล่งที่จะนำเงินไปลงทุนแล้วได้ผลประโยชน์สูงและปลอดภัย หากสหกรณ์ไม่ลดการถือหุ้น
ของสมาชิก จะส่งผลให้ปลายปีบัญชี 65 ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกในอัตราที่ใกล้เคียงกับปี 2564 ได้ 
และช่วยเหลือสมาชิกรายได้น้อย - ปานกลาง ให้มีเงินเหลือใช้จ่ายเพียงพอ คณะกรรมการดำเนินการจึงมีมติให้
ลดการถือหุ้นของสมาชิกเท่ากันทุกคน ๆ ละ 300 บาท และจะนำเรื่องนี้เสนอให้คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 
35 พิจารณาต่อไป  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 5.7 ดร.นัคมน  เงินม่ัน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก    แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
 5.7.1 ถึงแม้ สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก จะไม่ได้เข้าตรวจบัญชีของ สอ.ทภ.3 จำกัด 
โดยตรง ซึ่งสหกรณ์ได้มีการจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนมาตรวจสอบ แต่สำนักงานฯได้มีการติดตามและเข้า
กำกับมาตรฐานการบัญชี ควบคุมคุณภาพการสอบบัญชี ติดตามความเคลื่อนไหว เอาใจใส่ และพร้อมที่จะดูแล 
ให้ความช่วยเหลือ แนะนำกับสหกรณ์ของท่าน  
 5.7.2 สอ.ทภ.3 จำกัด มีรายได้ลดลงร้อยละ 6.66 แต่ค่าใช้จ่ายลดลงถึง ร้อยละ17.84 ถือว่า
คณะกรรมการได้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายของสหกรณ์เป็นอย่างดีแม้ว่ารายได้จะลดลงแต่ค่าใช้จ่ายก็ลดลงตาม 
จะเห็นได้ว่าสหกรณ์ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่าง ๆ ลง ถือว่าอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ของสหกรณ์อยู่ใน
ระดับที่ต่ำถ้าเทียบกับสหกรณ์บางแห่ง ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 – 8 แต่ได้รับเงินปันผลเฉลี่ยคืนสูง ซึ่งสมาชิก
ก็ไม่ต้องการอัตราดอกเบี้ยที่สูงเพ่ือให้ได้เฉลี่ยคืนสูง ในส่วนของ สอ.ทภ.3 จำกัด อัตราดอกเบี้ยในขณะนี้อยู่ใน
อัตราที่ไม่สูง และเฉลี่ยคืนก็อยู่ในอัตราที่เหมาะสม ฉะนั้นสมาชิกไม่ต้องตกใจว่าทำไมกำไรเราลดลง เพราะ
รายได้ลดลงเนื่องจากลดอัตราดอกเบี้ยลง จึงทำให้กำไรลดลงไปด้วย ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของสหกรณ์  
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 5.7.3 เรื่องทุนดำเนินงานของสหกรณ์ เป็นเงินทุนภายในของสหกรณ์ทั้งจำนวนไม่มีการกู้ยืมจาก
แหล่งเงินทุนภายนอก ถือว่าสหกรณ์มีความเข้มแข็ง และสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษเรื่องการตรวจ
สภาพคล่องของสหกรณ์ว่าเราต้องบริหารลูกหนี้ที่มีอยู่ 80 – 90% อย่างไร แต่ก็ไม่น่าห่วงเมื่อพิจารณาจากการ
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีเพียงเล็กน้อย ถือว่าสหกรณ์มีการบริหารลูกหนี้ได้ดี  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 5.8 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 
  5.8.1 นายพงศธร  ศรีชัย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิ เศษ รักษาราชการแทน           
สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก     
 1) ขอแสดงความยินดีกับสมาชิก สอ.ทภ.3 จำกัด ที่ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ เนื่องจากสถานการณ์ภาวะปัจจุบันของเราไม่สามารถควบคุมหรือกำหนดได้ หรือเกิดจาก 
VUCA World” เป็นคำย่อของ ความผันผวน (Volatility) ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ความสลับซับซ้อน 
(Complexity) ความคลุมเครือ (Ambiguity) เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมเศรษฐกิจในปัจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซ่ึงสหกรณ์ออมทรัพย์ใน จว.พ.ล. ได้ปิดตัวไป 1 สหกรณ์ 

 2) ขณะนี้ได้มี พ.ร.บ. และกฎกระทรวงออกมา โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนียน ซึ่ง สอ.ทภ.3 จำกัด ถือว่าเป็นสหกรณ์ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไข ปฏิบัติตามกฎกระทรวง 
หรือระเบียบของทางราชการดีมาก คาดว่าร่างข้อบังคับสหกรณ์ที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
จะออกมาประมาณต้นปี 65 ในบริบทของสหกรณ์ออมทรัพย์ บริบทแรก คือ ส่งเสริมการออมช่วยเหลือตนเอง
และผู้อ่ืน, บริบทที่ 2 คือ ให้บริการทางการเงินในการพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น เช่น การให้เงินกู้เพ่ือสร้างบ้าน 
ซื้อบ้าน ซื้อรถ และบริบทสุดท้าย คือ ส่งเสริมองค์ความรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น การกู้ไปประกอบอาชีพเสริม  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

  5.8.2 นายรังสรรค์  แก่นมณี เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส  
 1) ขอแสดงความยินดีกับสมาชิก สอ.ทภ.3 จำกัด ที่ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ และได้รับการจัดสรรเงินปันผลเฉลี่ยคืน
ในอัตราที่เหมาะสม ถึงแม้จะมีกำไรลดลง เนื่องจากลดดอกเบี้ย, ปล่อยเงินกู้ลดลง เป็นต้น  
 2) การจัดชั้นคุณภาพภายในของ สอ.ทภ.3 จำกัด อยู่ในเกณฑ์ดีมาก สะท้อนให้เห็นถึง
การบริหารงานของคณะกรรมการที่มีมาตรการควบคุมตามระเบียบ มติ ได้ดี และไม่ทำให้สหกรณ์เสื่อมเสีย 
เสียหาย  

 3) ในการประชุมกรรมการดำเนินการนั้น คณะกรรมการได้นำข้อเท็จจริงของสมาชิกมา
เพ่ือพิจารณาแก้ไขปัญหาให้แก่สมาชิกเสมอ สิ่งที่จะฝากสมาชิกก็คือ การควบคุมตนเองในการกู้ ๆ เพ่ือให้เกิด
รายได้เป็นต้น 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ประธานในที่ประชุม  :  แจ้งที่ประชุมทราบว่าการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ครั้งนี้เสร็จสิ้นทุกวาระ
การประชุมแล้ว ขอเสนอให้มีการรับรองรายงานการประชุม แทนการส่งรายงานการประชุมใหญ่ให้ผู้แทน
สหกรณ์ที่เข้าประชุมได้พิจารณาต่อไป เพ่ือประหยัดงบประมาณ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาหากที่ประชุม
เห็นชอบให้มีการรับรองรายงานการประชุมในที่ประชุมวันนี้ จะได้ขอให้เลขานุการเป็นผู้สรุปสาระสำคัญ    
ของการประชุมในแต่ละวาระการประชุมเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองต่อไป 
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เลขานุการ  :   สรุปการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  
 
ประธานในที่ประชุม  :  กล่าวปิดประชุม 

เลิกประชุม เวลา        14.20  น.     

  
         พล.ท.                                ประธานในที่ประชุม 
               ( พิสุทธิศักดิ์   ทัพเจริญภูมิ ) 
 
                     พล.ท.                 เลขานุการ 
                                    ( กติติศักดิ์   แม้นเหมือน )  
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