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สาส์นจากประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
ผศ.(พิเศษ) นายแพทย์รเมศ  ว่องวิไลรัตน์ 

 
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
  
               ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด มีมติ
เห็นชอบให้ผมดำรงตำแหน่งประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด วาระท่ี 2 ปีที่ 1  

              ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา กระผมและคณะกรรมการทุกท่าน ได้ช่วยกันบริหารสหกรณ์ฯ        
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้การบริหารกิจการสหกรณ์ของเรามีความมั่นคง 
ก้าวหน้า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสหกรณ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก  จากสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019       
(COVID-19) ใน 2-3 ปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการดำเนินการ   ปี 2565 
สหกรณ์ ได้ให้การช่วยเหลือสมาชิกโดยการเพ่ิมสวัสดิการ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้กับสมาชิก          
แก้ไขระเบียบเงินกู้เพ่ิมทรัพย์ เงินกู้พิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขระเบียบการเลือกตั้งกรรมการ
ดำเนินการฯ  โดยการลดตัวแทนกรรมการในหน่วยของ สสจ. เหลือ 1 คน เพ่ิมตัวแทนกรรมการให้หน่วย    
คปสอ.วังเจ้า 1 คน เพ่ือให้การสื่อสารข้อมูลถึงสมาชิกได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น 

             ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีสินทรัพย์ในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 2,703,937,834.34 บาท ทุนดำเนินการ
ข้างต้นมาจากความไว้วางใจของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 100 %  สหกรณ์ไม่ได้กู้ยืม
เงินหรือรับฝากเงินจากสถาบันการเงิน อ่ืน จากผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์  ประจำปี  2565             
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ผ่านมาตรฐาน 

             สุดท้ายนี้กระผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน คณะกรรมการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่สหกรณ์              
ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ตลอดจน       
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน  ที่มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนการดำเนินกิจการสหกรณ์ด้วยดีตลอดมา 

 
(ผศ.(พิเศษ) นายแพทย์รเมศ  ว่องวิไลรัตน์) 

ประธานคณะกรรมการดำเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
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สาส์นจากประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
ผศ.(พิเศษ) นายแพทย์รเมศ  ว่องวิไลรัตน์ 

 
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
  
               ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด มีมติ
เห็นชอบให้ผมดำรงตำแหน่งประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด วาระท่ี 2 ปีที่ 1  

              ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา กระผมและคณะกรรมการทุกท่าน ได้ช่วยกันบริหารสหกรณ์ฯ        
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้การบริหารกิจการสหกรณ์ของเรามีความมั่นคง 
ก้าวหน้า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการสหกรณ์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก  จากสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019       
(COVID-19) ใน 2-3 ปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของคณะกรรมการดำเนินการ   ปี 2565 
สหกรณ์ ได้ให้การช่วยเหลือสมาชิกโดยการเพ่ิมสวัสดิการ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้กับสมาชิก          
แก้ไขระเบียบเงินกู้เพ่ิมทรัพย์ เงินกู้พิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขระเบียบการเลือกตั้งกรรมการ
ดำเนินการฯ  โดยการลดตัวแทนกรรมการในหน่วยของ สสจ. เหลือ 1 คน เพ่ิมตัวแทนกรรมการให้หน่วย    
คปสอ.วังเจ้า 1 คน เพ่ือให้การสื่อสารข้อมูลถึงสมาชิกได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น 

             ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีสินทรัพย์ในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 2,703,937,834.34 บาท ทุนดำเนินการ
ข้างต้นมาจากความไว้วางใจของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 100 %  สหกรณ์ไม่ได้กู้ยืม
เงินหรือรับฝากเงินจากสถาบันการเงิน อ่ืน จากผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์  ประจำปี  2565             
ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ผ่านมาตรฐาน 

             สุดท้ายนี้กระผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน คณะกรรมการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่สหกรณ์              
ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ตลอดจน       
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน  ที่มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนการดำเนินกิจการสหกรณ์ด้วยดีตลอดมา 

 
(ผศ.(พิเศษ) นายแพทย์รเมศ  ว่องวิไลรัตน์) 

ประธานคณะกรรมการดำเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
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สาส์นจากผู้จัดการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
นายชิด  บุญมาก 
 

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 

               สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ได้ดำเนินกิจการของสหกรณ์มาครบรอบ 34 ปี     
บริหารจัดการสหกรณ์ในรูปแบบของคณะกรรมการดำเนินการ จำนวน 15 คน ที่เป็นตัวแทนหน่วยงาน      
จากการเลือกตั้งของสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน  2565 มีสมาชิกรวม 3,568 คน ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ 
2,893 คน (81.1%) สมาชิกสมทบ  675 คน (18.9%)  มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 2,703,937,834.34 บาท 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2564 91,750,180.70 บาท หรือร้อยละ 3.5 จัดเป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก ตามกฎกระทรวง พรบ.
สหกรณ์ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 มาตรา 89/2 (1) เป็นสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินจากสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัดตาก มีสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ไม่มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอ่ืนในการดำเนินงาน 
การบริหารของคณะกรรมการดำเนินการภายใต้  พรบ.สหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ฯ      
ควบคุมกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้การบริการ
แก่สมาชิกด้วยความโปร่งใส  รวดเร็ว ถูกต้อง ตามหลักธรรมาภิบาล 
                ในปีบัญชี 2565 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 34 ได้มอบหมายให้กระผมได้ปฏิบัติ
หน้าที่กรรมการและผู้จัดการ สมัยที่ 2 (วาระที่ 2) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  สหกรณ์ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้เพ่ือช่วยเหลือสมาชิก และลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามสถานการณ์ภาวะการเงินของประเทศ ซึ่งเป็น
สถานการณ์สำคัญที่สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศเผชิญอยู่  มีสมาชิกที่ เป็นลูกหนี้ เงินกู้ร้อยละ 58.4      
จำนวนเงินที่ ให้สมาชิกกู้ทุกประเภท รวม 2 ,397 ,726 ,307.38 บาท ทำให้สิ้นปีสหกรณ์ฯมีรายได้  
134,536,212.55 บาท  มีค่าใช้จ่าย 32,404,787.30 บาท  กำไรสุทธิ  102,131,425.25 บาท  

                ขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ฯ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ทุกท่าน 
ที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้จัดการ  ทำให้การบริหารจัดการเป็นไปด้วยดี
ตลอดมา 
 
 
 

(นายชิด  บุญมาก) 
กรรมการผู้จัดการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 
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ที่ สทส.อ.51/032
    3  พฤศจิกายน  2565

เร่ือง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2565
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก (สามญั) ทุกทา่น

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จํากัด  ได้กําหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี  2565  
ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2565  ตั้งแต่เวลา 08.00 - 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสรรพวิทยาคม        
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ือง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ือง การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2564
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ือง แจ้งเพื่อทราบ
           3.1 การรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ปี 2565
            3.2 การรับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ปี 2565

    3.3 การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจําปี 2565
              3.4 การแจ้ง สมาชิก บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชกิที่เสียชีวิตปี 2565
              3.5 การดําเนินงานของสันนบิาตและชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย

   3.6 การแก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จํากัด ปี 2565
3.7 ค่าตอบแทนกรรมการดําเนินการ (ตลุาคม 2564 - กันยายน 2565)

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ือง แจ้งเพื่อพิจารณา
            4.1 การพิจารณาอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงนิ งบกาํไรขาดทนุ และงบกระแสเงินสด

                              ณ วันที่ 30 กันยายน  2565
            4.2 การพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจาํปี 2565

     4.3 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณ รายได้-รายจ่าย และแผนการดําเนนิงาน ปี 2566
   4.4 การพิจารณาแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของสหกรณ์ฯ

     4.5 การพิจารณากําหนดวงเงนิกู้ยืมหรือค้ําประกัน  ปี 2566
     4.6 การพิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ปี 2566

 4.7 การจัดซื้อที่ดินและสร้างอาคารสํานักงานสหกรณ์ฯ
   4.8 การพิจารณาคัดเลือกกรรมการดําเนินการ ปี 2566

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ือง อ่ืน ๆ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดังกลา่ว

     
     ขอแสดงความนับถือ

                                          ผศ.(พิเศษ) นพ.รเมศ   ว่องวิไลรตัน์
                               ประธานกรรมการดําเนินการ
                                                      สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขตาก  จํากัด
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นายแพทย์รเมศ  ว่องวิไลรัตน์  ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จํากัด 

เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2565 ได้กล่าวเปิดประชุม ดังต่อไปนี้ 
 สหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการมาครบรอบปีบัญชี 12 เดือน และได้กําหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 
2565 ขึ้น ในวันที่ 12 พฤศจิกายน  2565 เพ่ือชี้แจงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ฯ โดยในข้อบังคับ ข้อ 62.       
ได้กําหนดว่าให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกสมาชิกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี
ทางบัญชีของสหกรณ์ฯ    
 ณ วันสิ้นปี 2565 (30 กันยายน) สหกรณ์ฯมีทุนดําเนินการทั้งสิ้นจํานวน 2,703,937,834.34 บาท มีรายได้
รวมทั้งสิ้นจํานวน  134,536,212.55  บาท มีรายจ่ายรวมทั้งสิ้นจํานวน 32,404,787.30  บาท มีกําไรสุทธิจํานวน 
102,131,425.25  บาท ให้ผลตอบแทนจากทุนเรือนหุ้นเป็นเงินปันผล ร้อยละ 5.10  (ปี 2564 ร้อยละ 5.64) และ
ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 8.00 (ป ี2564 ร้อยละ 8.00) 
 ในระหว่างปี 2565 ประเทศไทยและท่ัวโลกได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019(COVID - 19) เป็นไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชน
สังคมอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของสหกรณ์ฯ ได้มีโครงการบรรเทาความเดือดร้อนที่มีผลต่อสมาชิก ดังนี้ 

1. โครงการบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19)     
(1)ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูบ้างประเภทลงจากเดิม 0.50 บาทตั้งแตว่ันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง ปัจจุบันดังนี้ 

ประเภท อัตราเดิม อัตราใหม่ % (ต่อปี) 
1. เงินกู้สามัญ 6.00 5.50 
2. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 6.00 5.50 
3. เงินกู้พิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 5.50 5.00 
4. เงนิกู้เพ่ือการศึกษา 5.00 4.50 
5. เงินกู้เพ่ือเยียวยาสมาชิกผู้ค้ําประกัน 4.00 3.50 
6. เงินกู้เพ่ิมทรัพย์ 4.00 4.00 
7. เงินกู้เพ่ือชําระหนี้สถาบันการเงินอื่น   4.00 4.00 
8. เงินกู้เฉพาะกิจ (ต้านภัยCovid-19) 3.50 3.50 
9. เงินกู้พิเศษเพ่ือประกอบอาชีพ  5.25 5.25 
10. เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์  4.00 4.00 
11.สมาชิกรับสภาพหนี้ในฐานะผู้ค้ําประกัน 5.25 5.25 
   

     (2) พักชําระหนี้เงินต้นของเงินกู้ทุกประเภท ด้วยความสมัครใจ ตั้งแต่เดือน มีนาคม- พฤษภาคม  2565
     (3) กําหนดระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษโควิด (โครงการระยะสั้น) ยอดเงินกู้ไม่เกิน 500,000.- บาท ชําระ
ภายใน 60 งวดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี เปิดให้กู้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม  2565 
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2. ก าหนดยอดเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษที่รับฝากจากสมาชิก และหุ้นรายเดือนที่สมาชิกต้องช าระ 

ตั้งแต่เดือน 1 มีนาคม  2565  เป็นต้นไป ดังนี้ 
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  
 จากเดิมไม่เกิน 10,000-บาท /เดือน   เป็น  ไม่เกินเดือนละ  5,000 - บาท/เดือน  
ทุนเรือนหุ้นรายเดือน 
 จากเดิมไม่เกิน 10,000-บาท /เดือน   เป็น  ไม่เกินเดือนละ  7,000- บาท/เดือน 
 3. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  
 - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สําหรับสมาชิก  อัตราดอกเบี้ยเดิมร้อยละ      2.50 เป็น  2.00  ต่อปี 
 - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สําหรับสหกรณ์อ่ืน อัตราดอกเบี้ยเดิมร้อยละ  2.50 เป็น  2.00  ต่อปี 

 4. สหกรณ์ฯ ได้น าเงินไปฝากไว้กับสหกรณ์อ่ืน ๆ ดังนี้ (เป็นเงินที่เหลือจากการให้สมาชิกกู้แล้ว) 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก จํากัด – ประเภทออมทรัพย์พิเศษ 
   - จํานวนเงิน 110,820,441.94 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านบาทแปดแสนสองหมื่นสี่ร้อย        

  สี่สิบเอ็ดบาท เก้าสิบสี่สตางค์) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.40 ต่อปี 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จํากัด – ประเภทออมทรัพย์พิเศษ 
   - จํานวนเงิน 90,394,783.19 บาท (เก้าสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย 

  แปดสิบสามบาท สิบเก้าสตางค์) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.40 ต่อปี 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จํากัด – ประเภทออมทรัพย์พิเศษ 

   - จํานวนเงิน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.60 ต่อปี 
   - จํานวนเงิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.55 ต่อปี 
 5.  การปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินการก่อการร้าย สหกรณ์ฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยรายงานตาม
ระบบที่กําหนดเป็นประจําทุกเดือน  

ท้ายสุดนี้ ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จากสํานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก เจ้าหน้าที่จากสํานัก
งานสอบบัญชีสหกรณ์ตากที่ได้ช่วยแนะนําและเข้าตรวจสอบด้านการดําเนินงาน ด้านการเงิน การบัญชี ให้ข้อ     
คิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และขอขอบคุณสมาชิกทุกคนท่ีมอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ชุดนี้
บริหารงานสหกรณ์ฯ ลุล่วงด้วยดีตลอดมา. 

 

มติที่ประชุม..........................................................................................................................   
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จ ากัด 
วัน เสาร์ ที่ 11  ธันวาคม  2564  ครั้งที่ 33 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
WEBEX CISCO 

----------- 
ผู้เข้าประชุม  - สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จํากัด  จํานวน  2,404  คน 
      จากจํานวนสมาชิกทั้งหมด  3,479  คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม  - นางสาวชนิศา    ชื่นชมบุญ ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ฯ  
   - นางสาวรัตชนิดา โพธิ์แก้ว ผู้ตรวจสอบกิจการ 

- ดร.อรรถพงศ์     พีระเชื้อ ผู้สอบบัญชี 

เริ่มประชุมเวลา   13.00  น. 
ระเบียบวาระท่ี  1: เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุม ทราบ 

นายแพทย์รเมศ  ว่องวิไลรัตน์  ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จํากัด 
เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564 ได้กล่าวเปิดประชุม ดังต่อไปนี้ 
 ระหว่างปีบัญชี 2564  สหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการมาครบรอบปีบัญชี 12 เดือนและได้กําหนดให้มีการประชุม
ใหญ่สามัญประจําปี 2564 ขึ้นในวันที่ 11 ธันวาคม 2564 เพ่ือชี้แจงผลการดําเนินงานของสหกรณ์ฯ โดยในข้อบังคับ 
ข้อ 62. ได้กําหนดว่าให้คณะกรรมการดําเนินการเรียกสมาชิกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ฯ จากสถานการณโ์รคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)  ที่แพร่ระบาดในขณะนี้ สหกรณ์ฯ
จึงได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID 19) 

 ณ วันสิ้นปี 2564 (30 กันยายน) สหกรณ์ฯมีทุนดําเนินการทั้งสิ้นจํานวน 2,612,187,653.64 บาท มีรายได้
รวมทั้งสิ้นจํานวน 134,844,719.87 บาท มีรายจ่ายรวมทั้งสิ้นจํานวน 32,213,853.11 บาท มีกําไรสุทธิจํานวน 
102,630,866.76 บาท ให้ผลตอบแทนจากทุนเรือนหุ้นเป็นเงินปันผล ร้อยละ 5.64 (ป ี2563 ร้อยละ 5.72) และ
ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 8.00 (ป2ี563 ร้อยละ 9.00) 

 ในระหว่างปี 2564 ประเทศไทยและท่ัวโลกได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019(COVID19) เป็นไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่องมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชนและ
สังคมอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของสหกรณ์ฯ ได้มีโครงการบรรเทาความเดือดร้อนที่มีผลต่อสมาชิก ดังนี้ 
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1. โครงการบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19)     
(1) ลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ทุกประเภทลงจากเดิม 1 บาท ต้ังแต่เดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 2564  ดังนี้ 

    ประเภท        อัตราเดิม อัตราใหม่ % (ต่อปี) 
         1. เงินกู้สามัญ     

   -ใช้บุคคลค้ําประกัน   6.25  5.25 
     -ใช้ทุนเรือนหุ้นค้ําประกัน  6.10  5.10  

2. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน   6.25     5.25 
3. เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 6.00  5.00 
4. เงินกู้เพื่อการศึกษา   5.50  4.50 
5. เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 6.25  5.25 
6. เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์  5.50  4.50 

เพิ่มระเบียบการให้เงินกู้ใหม่อีก 3 ประเภท ดังนี้ 
   1.  เงินกู้เพิ่มทรัพย์       -  4.00 
   2.  เงินกู้เพื่อเยียวยาสมาชิกผู้ค้ําประกัน     -  4.00 
   3.  เงินกู้เพื่อชําระหนี้สถาบันการเงินอื่น       -  4.00  

    (โครงการระยะสั้นต้ังแต่ 1 พฤษภาคม - 14 กรกฎาคม 2564)    
     (2) พักช าระหนี้เงินต้นของเงินกู้ทุกประเภท ด้วยความสมัครใจ ตั้งแต่เดือน มีนาคม - มิถุนายน 2564 
      (3) ก าหนดระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษโควิด (โครงการระยะสั้น) 

คร้ังที่หนึ่ง ยอดเงินกู้ไม่เกิน 200,000.- บาท ชําระภายใน 48 งวดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3.50 ต่อปี  
เปิดให้กู้ ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ - 14  มีนาคม 2564 

คร้ังที่สอง ขยายวงเงินให้กู้จาก 200,000.- บาท เป็น 500,000.- บาท ชําระภายใน 48 งวด  อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี   ตั้งแต่วันท่ี 15 มีนาคม - 30 เมษายน 2564  

คร้ังที่สาม ขยายระยะเวลาการให้กู้ ถึงวันท่ี 25 สิงหาคม 2564 
2. ก าหนดยอดเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษที่รับฝากจากสมาชิก และหุ้นรายเดือนที่สมาชิกต้องช าระ ตั้งแต่

เดือน มีนาคม 2564  เป็นต้นไป ดังนี้ 
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  
 จากเดิมไม่เกิน 35,000 บาท/เดือน   เป็น  ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท/เดือน  
ทุนเรือนหุ้นรายเดือน 
 จากเดิมไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน   เป็น  ไม่เกินเดือนละ 10,000 บาท/เดือน  
3. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  
 - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สําหรับสมาชิก   อัตราดอกเบี้ยเดิมร้อยละ  3.00 เป็น  2.50  ต่อปี 
 - เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สําหรับสหกรณ์อื่น  อัตราดอกเบี้ยเดิมร้อยละ  3.00 เป็น  2.50  ต่อปี 
4. เพิ่มเงินสวัสดิการที่ให้แก่สมาชิก โดยให้เพิ่มจากอัตราเดิม  50 % ดังนี้ 
 4.1  ทุนสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว กรณีเสียชีวิต 

4.2  ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก        
         (ตามรายละเอียดในวาระท่ี 3.6)  

7 
 

 

  
 5.  จัดท าแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ฯ ปี 2564-2568 จากความคิดเห็นของสมาชิกแต่ละหน่วยงานที่ได้
ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ฯ  (ตามรายละเอียดในวาระท่ี 3.8) 

6.  จัดท าโครงการสหกรณ์รวมใจ ห่วงใยคนตาก ตามยุทธศาสตร์ CSR  โดยสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ (ชุด PPE จํานวน 779 ชุด)  แก่หน่วยงานสาธารณสุขที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยและของใช้ส่วนตัวสําหรับ
ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนามจํานวน 504  ชุด 

7  ให้เงินสวัสดิการแก่สมาชิกของสหกรณ์ฯ  ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากการ
ปฏิบัติงาน ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่ โดยมีผลตรวจยืนยัน  (RT-PCR) 
ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จํานวน 19 ราย ๆ ละ 10,000.-บาท  
 8.  การปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทาง
การเงินการก่อการร้าย สหกรณ์ฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยรายงานตาม
ระบบที่กําหนดเป็นประจําทุกเดือน  

ท้ายสุดนี้ ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์จากสํานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก เจ้าหน้าที่จาก
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตากที่ได้ช่วยแนะนําและเข้าตรวจสอบด้านการดําเนินงาน  ด้านการเงิน ด้านการบัญชี
ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ชุดนี้บริหารงานสหกรณ์ฯ ลุล่วงด้วยดีตลอดมา 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 ครั้งที่ 33 
   เมื่อวันที่  14 พฤศจิกายน 2563 
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

3.1 การรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน ประจําปี 2564 
ประธานในที่ประชุมฯ  นําเสนอผลการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ตลอดปี 

2564  ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564  รับทราบ ดังนี้ 
จ านวนสมาชิก (ยอดคงเหลือ สิ้นปี 2564) 

ประเภท
สมาชิก 

เมื่อต้นปี 
2564 

เพิ่มระหว่างปี ลดระหว่างปี คงเหลือ 
สิ้นปี 
2564 สมัครใหม่ 

ย้ายมาจาก
สมาชิกสมทบ 

เสียชีวิต ลาออก 
ย้ายไปบรรจุ 
เป็นราชการ 

สมาชิกสามัญ 2,551 284 35 9 30 - 2,831 
สมาชิกสมทบ 653 77 - 1 46 35 648 

รวม 3,204 361 35 10 76 35 3,479 
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การบริหารงาน  (ยอดคงเหลือ  ณ  วันสิ้นปี 2564)   
ที ่ รายการ ปี 2563 ปี 2564 เพิ่ม (ลด) 
1 จํานวนสมาชิก (คน) 3,204 3,479 275 
2 เงินให้กู้แก่สมาชิก – สามัญ 1,874,550,308.00 1,859,182,920.00 -15,367,388.00 
3 เงินให้กู้แก่สมาชิก – ฉุกเฉิน 13,938,540.00 16,179,020.00 2,240,480.00 
4 เงินให้กู้พิเศษเพื่อ การศึกษา 5,853,286.00 2,521,890.00 -3,331,396.00 
5 เงินให้กู้พิเศษเพื่อ พัฒนาฯ 184,391,628.00 174,152,071.00 -10,239,557.00 
6 เงินให้กู้พิเศษเพื่อการเคหะ 3,297,502.00 3,066,097.00 -231,405.00 
7 เงินกู้เพื่อประกอบอาชีพ 240,036.00 226,150.00 -13,886.00 
8 เงินให้กู้เฉพาะกิจโควิด 15,579,164.00 143,119,264.00 127,540,100.00 
9 เงินให้กู้แก่สมาชิก-เพิ่มทรัพย์ 0.00 29,638,033.00 29,638,033.00 
10 เงินให้กู้แก่สมาชิก-สถาบันการเงิน 0.00 53,546,193.76 53,546,193.76 
11 เงินให้กู้แก่สมาชิก-เยียวยา 0.00 1,654,107.00 1,654,107.00 
12 เงินรับฝาก ออมทรัพย์พิเศษ 917,062,842.35 954,486,052.08 37,423,209.73 
13 ทุนเรือนหุ้นท่ีชําระแล้ว 1,334,339,190.00 1,427,136,960.00 92,797,770.00 
14 ทุนสํารอง 92,676,995.63 102,569,763.35 9,892,767.72 
15 ทุนสะสมตามข้อบังคับ 5,869,588.45 5,851,932.45 -17,656.00 
16 กําไรสุทธิ ประจําปี 98,927,115.72 102,630,866.76 3,703,751.04 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
3.2 การรับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจ าปี 2564 
เรียน ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด 

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ได้เห็นชอบให้ข้าพเจ้าและ
คณะ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด สําหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2564  และข้าพเจ้าได้ดําเนินการตรวจสอบกิจการพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการเป็นประจําทุกเดือนที่ได้เข้าตรวจสอบ   

สําหรับวันสิ้นปีทางบัญชี 2564  ขอรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําปี 2564 โดยสรุปดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินงาน 
1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
1.3 เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานของสหกรณ์ 

2.     ขอบเขตการตรวจสอบ 
 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
 2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์ 
 2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 
 2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว้ 
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3.    ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
 3.1 ด้านผลการด าเนินงาน 
 เมื่อต้นปี สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 3,204 ราย ระหว่างปีมีสมาชิกเพ่ิมขึ้น 361 ราย ลาออกจากการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ 76 ราย เสียชีวิต 10 ราย สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี จํานวน 3,479 ราย ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ 2,831 
ราย และสมาชิกสมทบ 648 ราย ในวันสิ้นปี 2564 สหกรณ์มีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 2,612,187,653.64 บาทเพ่ิมขึ้น
จากปีก่อน  145 ,800 ,031.53 บาท หรือร้อยละ 5.91 และในรอบปี 2564 สหกรณ์ฯ มีรายได้ทั้ งสิ้น 
134,844,719.87 บาท มีค่าใช้จ่าย 32,213,853.11 บาท กําไรสุทธิ 102,630,866.76  กําไรเพ่ิมขึ้นจากปี 2563 
จํานวน 3,703,751.04 หรือร้อยละ 3.74 ได้กําไรต่ํากว่าที่ประมาณการไว้ 2 ,531,513.24 บาท (ประมาณการไว้ 
105,162,380.00 บาท)  ในส่วนของค่าใช้จ่าย ต่ํากว่าประมาณการไว้ 5 ,154,146.89 บาท (ประมาณการไว ้
37,368,000.00 บาท) 

เมื่อเทียบเปอร์เซ็นต์รายได้และค่าใช้จ่าย สหกรณ์ฯ มีรายได้ 100 บาท  มีค่าใช้จ่าย 23.69 บาท 
มีกําไร 76.31 บาท รายได้ส่วนใหญ่ของสหกรณ์ฯได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้และดอกเบี้ยเงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่
ของสหกรณ์ฯเป็นการจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานส่วนใหญ่จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าใช้จ่าย ในวันประชุมใหญ่ และหนี้สงสัยจะสูญ ตามลําดับ โดยค่าใช้จ่ายแต่ละรายการถัวเฉลี่ยกันได้ และอยู่
ภายใต้ประมาณการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ การจ่ายเงินเป็นไปตามเหตุผลควรแก่การจ่ายและเป็นไป
ตามระเบียบ ข้อบังคับ 
  3.2 ด้านบริหารงานทั่วไป 
        3.2.1 สหกรณ์ฯมีการจัดทําผังโครงสร้างองค์กรและการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรเหมาะสม ชัดเจน มีการแบ่งงานการกําหนดสายการปฏิบัติงานและบังคับบัญชา มีการควบคุม
การดําเนินงานตามสายการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้มีการปฏิบัติตามโครงสร้างที่กําหนดไว้ 
        3.2.2 สหกรณ์ฯ มีการกําหนดระเบียบต่าง ๆ ขึ้นถือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ครบถ้วน ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว และปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ 
        3.2.3 สหกรณ์ฯ มีการจัดทํางบประมาณ ประมาณการรายได้ และรายจ่ายประจําปีไว้
ล่วงหน้า และมีการใช้จ่ายเงินภายใต้แผนงบประมาณที่กําหนดไว้ 
        3.2.4 สหกรณ์ฯ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือนเพ่ือ
รับทราบ ผลการดําเนินงานและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งกําหนดแนวทางแก้ไข และติดตามผลอยู่เสมอ มีการ
กําหนดวาระการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 
  3.3 ด้านบัญชี 
        3.3.1 มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน 
        3.3.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณ์มีความเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 
        3.3.3 การจัดทําบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ ตรงกับบัญชี  
        3.3.4 การจัดทํางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารถูกต้องตรงกันกับ Statement ของธนาคาร 
        3.3.5 การเสนอรายงานทางบัญชี ต่อคณะกรรมการเป็นประจําทุกเดือน 
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จากปีก่อน  145 ,800 ,031.53 บาท หรือร้อยละ 5.91 และในรอบปี 2564 สหกรณ์ฯ มีรายได้ทั้ งสิ้น 
134,844,719.87 บาท มีค่าใช้จ่าย 32,213,853.11 บาท กําไรสุทธิ 102,630,866.76  กําไรเพ่ิมขึ้นจากปี 2563 
จํานวน 3,703,751.04 หรือร้อยละ 3.74 ได้กําไรต่ํากว่าที่ประมาณการไว้ 2 ,531,513.24 บาท (ประมาณการไว้ 
105,162,380.00 บาท)  ในส่วนของค่าใช้จ่าย ต่ํากว่าประมาณการไว้ 5 ,154,146.89 บาท (ประมาณการไว ้
37,368,000.00 บาท) 

เมื่อเทียบเปอร์เซ็นต์รายได้และค่าใช้จ่าย สหกรณ์ฯ มีรายได้ 100 บาท  มีค่าใช้จ่าย 23.69 บาท 
มีกําไร 76.31 บาท รายได้ส่วนใหญ่ของสหกรณ์ฯได้จากดอกเบี้ยเงินให้กู้และดอกเบี้ยเงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่
ของสหกรณ์ฯเป็นการจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานส่วนใหญ่จ่ายเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง 
ค่าใช้จ่าย ในวันประชุมใหญ่ และหนี้สงสัยจะสูญ ตามลําดับ โดยค่าใช้จ่ายแต่ละรายการถัวเฉลี่ยกันได้ และอยู่
ภายใต้ประมาณการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ การจ่ายเงินเป็นไปตามเหตุผลควรแก่การจ่ายและเป็นไป
ตามระเบียบ ข้อบังคับ 
  3.2 ด้านบริหารงานทั่วไป 
        3.2.1 สหกรณ์ฯมีการจัดทําผังโครงสร้างองค์กรและการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรเหมาะสม ชัดเจน มีการแบ่งงานการกําหนดสายการปฏิบัติงานและบังคับบัญชา มีการควบคุม
การดําเนินงานตามสายการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้มีการปฏิบัติตามโครงสร้างที่กําหนดไว้ 
        3.2.2 สหกรณ์ฯ มีการกําหนดระเบียบต่าง ๆ ขึ้นถือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ครบถ้วน ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว และปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ 
        3.2.3 สหกรณ์ฯ มีการจัดทํางบประมาณ ประมาณการรายได้ และรายจ่ายประจําปีไว้
ล่วงหน้า และมีการใช้จ่ายเงินภายใต้แผนงบประมาณที่กําหนดไว้ 
        3.2.4 สหกรณ์ฯ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือนเพ่ือ
รับทราบ ผลการดําเนินงานและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งกําหนดแนวทางแก้ไข และติดตามผลอยู่เสมอ มีการ
กําหนดวาระการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 
  3.3 ด้านบัญชี 
        3.3.1 มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน 
        3.3.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณ์มีความเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 
        3.3.3 การจัดทําบัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ ตรงกับบัญชี  
        3.3.4 การจัดทํางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารถูกต้องตรงกันกับ Statement ของธนาคาร 
        3.3.5 การเสนอรายงานทางบัญชี ต่อคณะกรรมการเป็นประจําทุกเดือน 
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  3.4 ด้านการเงิน 
        3.4.1 สหกรณ์ฯ ไม่มีเงินสดในมือคงเหลือเนื่องจากนําฝากธนาคารทุกวัน ณ วันสิ้นปี ยอด
บัญชีถูกต้องตรงกัน การใช้จ่ายเงินต่าง ๆ เป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายที่ประชุมใหญ่กําหนดไว้รวมทั้งรายจ่ายของ
สหกรณ์ฯ เป็นไปเพ่ือกิจการของสหกรณ์ 
        3.4.2 สหกรณ์มีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ประเภทออมทรัพย์  ประเภท
กระแสรายวัน ดังนี้ 

             ในปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด มีวงเงินกู้ยืมเพียงแห่งเดียวคือ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) สาขาตาก วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 100,000,000.00บาท(หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) แยก
เป็นตั๋วสัญญา 
   ใช้เงินจํานวน 94,000,000.00 บาท  เป็นวงเงิน O.D (เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร) 6,000,000.00 
บาท โดยมีคณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้ค้ําประกัน (ในปี 2564 ไม่มีการเบิกใช้วงเงินกู้ยืมตามวงเงินนี้) 
  3.5 ด้านสินเชื่อ 
       3.5.1 ระหว่างปี 2564 สหกรณ์ฯ ให้เงินกู้ แก่สมาชิก 10 ประเภท คือ 

ที ่ ประเภทเงินกู้ จ านวนสัญญา จ านวนเงิน 
1 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 859  สัญญา 40,265,739.00 
2 เงินกู้สามัญ 386  สัญญา 583,430,329.50 
3 เงินกู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 329  สัญญา 120,936,000.00 
4 เงินกู้เพ่ือการศึกษา   13  สัญญา 2,422,000.00 
5 เงินกู้เพ่ือการเคหะ    -  สัญญา - 
6 เงินกู้เพ่ือประกอบอาชีพ    -  สัญญา - 
7 เงินกู้โควิด 755  สัญญา 187,640,188.77 
8 เงินกู้เพ่ิมทรัพย์  19  สัญญา 34,485,590.00 
9 เงินกู้เพ่ือชําระหนี้สถาบันการเงินอื่น  66  สัญญา 54,755,095.89 
10 เงินกู้เพ่ือเยียวยาแก่สมาชิกผู้ค้ําประกัน   5  สัญญา 1,662,431.00 

รวม     2,432  สัญญา 1,025,597,374.16 

ที ่ ธนาคาร ประเภท เลขที่บัญชี จ านวนเงิน 
1 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (สาขาตาก) ออมทรัพย์ 603-1-30376-0 119,046,479.86 
2 ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ (สาขาตาก)  ออมทรัพย์ 010818170763 38,121.77 
 รวมเงินฝากประเภทออมทรัพย์ 119,084,601.63 
3 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (สาขาตาก) กระแสรายวัน 603-6-02625-0 5,732.36 
 รวมเงินฝากประเภทกระแสรายวัน 5,732.36 

รวมทั้งสิ้น 119,090,333.99 
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ณ วันสิ้นปี 2564 มีเงินให้กู้แก่สมาชิก คงเหลือ ดังนี้ 
ที ่ ประเภทเงินกู้ จ านวนสัญญา จ านวนเงิน 
1 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน         421  สัญญา 16,179,020.00 
2 เงินกู้สามัญ      1,437  สัญญา 1,859,182,920.00 
3 เงินกู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต        586  สัญญา 174,152,071.00 
4 เงินกู้เพ่ือการศึกษา          24  สัญญา 2,521,890.00 
5 เงินกู้เพ่ือการเคหะ            5  สัญญา 3,066,097.00 
6 เงินกู้เพ่ือประกอบอาชีพ            1  สัญญา 226,150.00 
7 เงินกู้เฉพาะกิจโควิด         669  สัญญา 143,119,264.00 
8 เงินกู้เพ่ิมทรัพย์           19  สัญญา 29,638,033.00 
9 เงินกู้เพ่ือชําระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน           65  สัญญา 53,546,193.76 
10 เงินกู้เพ่ือเยียวยาแก่สมาชิกผู้ค้ําประกัน             5  สัญญา 1,654,107.00 

รวม      3,232  สัญญา 2,283,285,745.76 

ณ วันสิ้นปี 2564  มีเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น คงเหลือ ดังนี้ 
ที ่ ประเภทเงินกู้ จ านวนสัญญา จ านวนเงิน 
1 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธร 

จังหวัดตาก 
- ชําระคืนแล้ว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์  2564     

จํานวน  45,000,000.00บาท 
การให้กู้เงินแก่สมาชิก จะมีคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โดยพิจารณาให้กู้ทุกประเภทเดือนละ 2 ครั้ง 

สําหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินให้กู้ได้ทุกวันตามความประสงค์ของสมาชิก โดยผู้จัดการได้รับมอบหมายจากคณะ 
กรรมการดําเนินการเป็นผู้อนุมัติให้กู้  การกู้เงินทุกสัญญาเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์  

มีลูกหนี้เงินกู้สามัญระหว่างดําเนินคดี รวม 2 ราย รวม 2 สัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,361,199.00 บาท 
แยกเป็นสมาชิกสามัญจํานวน  1 ราย เป็นจํานวนเงิน  1,351,210.00 บาท   สมาชิกสมทบ จํานวน 1 รายเป็น
จํานวนเงิน 9,989.00 บาท 

มีลูกหนี้เงินกู้ตามคําพิพากษา รวม 4 ราย ประกอบด้วย สมาชิกสามัญ จํานวน 1 ราย เป็นจํานวนเงิน 
204,935.02 บาท และสมาชิกสมทบ จํานวน 3 ราย เป็นจํานวนเงิน 47,888.00 บาท รวม 4 สัญญาเป็นเงินทั้งสิ้น  
252,823.02 บาท   
  3.6 เงินฝากสหกรณ์อ่ืน  รวมเงินฝาก 2 รายการจํานวนเงินทั้งสิ้น  207,966,295.45 บาท 
       3.6.1 เงินฝากออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก ประเภทออมทรัพย์ 
จํานวนเงิน 108,016,800.39  บาท 
       3.6.2 เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จํากัด ประเภทออมทรัพย์ 
จํานวนเงิน 99,949,495.06 บาท    

3.7 เงินลงทุนระยะยาว ณ วันสิ้นปี 2564 จํานวน 1,601,500.00 บาท ประกอบด้วย 
       3.7.1 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย    จํานวนเงิน 1,137,500.00  บาท 
       3.7.2 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย     จํานวนเงิน   464,000.00  บาท 
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       3.6.1 เงินฝากออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก ประเภทออมทรัพย์ 
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จํานวนเงิน 99,949,495.06 บาท    

3.7 เงินลงทุนระยะยาว ณ วันสิ้นปี 2564 จํานวน 1,601,500.00 บาท ประกอบด้วย 
       3.7.1 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย    จํานวนเงิน 1,137,500.00  บาท 
       3.7.2 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย     จํานวนเงิน   464,000.00  บาท 
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  3.8 ด้านเงินรับฝากเมื่อต้นปี 2564 มีเงินรับฝากคงเหลือยกมา จํานวนเงิน 921,536,775.39 บาท 
ในระหว่างปี 2564  สหกรณ์ฯ รับฝากเงินเพิ่ม ประกอบด้วย 
        3.8.1 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษจากสมาชิก จํานวนเงิน  129,483,327.61  บาท 
        3.8.2 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อ่ืน จํานวนเงิน        122,615.25  บาท 
        3.8.3 ถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษระหว่างปี จํานวนเงิน    92,060,117.88  บาท 
        ณ วันสิ้นปี 2564  มีเงินรับฝาก คงเหลือ จํานวนเงิน  959,082,600.37 บาท การปฏิบัติ
เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 
  3.9  ด้านทุนเรือนหุ้น 
         3.9.1 ณ วันต้นปี2564 หุ้นที่ชําระเต็มมูลค่าแล้วมีจํานวน 1,334,339,190.00 บาท  เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี  จํานวน 107,651,100.00 บาท  ลดลงระหว่างปี  จํานวน  14,853,330.00 บาท  คงเหลือวันสิ้นปี 
2564 จํานวนเงิน 1,427,136,960.00 บาท 
  3.9.2 ทุนสํารองและทุนสะสมต่าง ๆ 

รายการ 
ยกมาต้นปี  

เพิ่มระหว่างปี (ลด)ระหว่างปี 
คงเหลือสิ้นปี 

2564 2564 
เงินส ารอง 92,676,995.63 9,892,767.72 - 102,569,763.35 
ทุนสะสม ประกอบด้วย:- 5,869,588.45 1,907,600.00 1,925,256.00 5,851,932.45 
- ทุนรักษาระดับเงินปันผล 1,305,500.00 20,000.00 - 1,325,500.00 
- ทุนสาธารณประโยชน์ 43,200.00 400,000.00 366,000.00 77,200.00 
- ทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการ 1,400,092.40 117,600.00 33,215.00 1,484,477.40  
- ทุนการศึกษาอบรม 92,863.54 750,000.00 153,000.00       689,863.54  
- ทุนสวัสดิการแก่สมาชิกเสียชีวิต 571,541.00 300,000.00 871,541.00 - 
- ทุนสวัสดิการสมาชิกประสบ 
 อุบัติเหตุ 

670,000.00 20,000.00 - 690,000.00 

- ทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ 
 ค้ําประกัน 

1,786,391.51 - 236,500.00 1,549,891.51 

- กองทุนสวัสดิการผู้เกษียณอายุ - 300,000.00 265,000.00 35,000.00 
 

ในการใช้เงินทุนสะสมจํานวน 8 กองทุน ในระหว่างปี 2564  เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งทุนและระเบียบที่
สหกรณ์กําหนด 

3.10 การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ดําเนินการตรวจสอบกิจการ ด้านการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ประกอบด้วย (1) ด้านบริหารงานทั่วไป (2) ด้านบัญชี 
(3) ด้านการเงิน และ (4) ด้านสินเชื่อ 
 ผลการตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการด้านการบริหารงานทั่วไป และการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีของเจ้าหน้าที่ และการให้สินเชื่อพบว่าได้ดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับ
และข้อกําหนดของสหกรณ์ได้กําหนดไว้  
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ข้อเสนอแนะ   ผู้ตรวจสอบกิจการและคณะได้ให้ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบกิจการ แต่ละด้านใน
ระหว่างที่ได้ดําเนินการตรวจสอบกิจการทุกเดือน เพ่ือให้การดําเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ระเบียบและมติที่ประชุมได้กําหนดไว้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ให้ความร่วมมือในการดําเนินการตรวจสอบกิจการ 
และอํานวยความสะดวกด้านการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบกิจการทั้ง  4 ด้าน ของสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด เป็นไปด้วยดี 
 3.11 การติดตามผล แก้ไขปรับปรุง  -        ไม่มี 
 3.12 เรื่องอ่ืน ๆ    -        ไม่มี   

นางสาวรัตชนิดา  โพธิ์แก้ว     นางศุภวรรณ  นิลพันธุ์     ผู้ตรวจสอบกิจการ 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

3.3  เรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด ประจ าปี 2564 
สหกรณ์กําหนดจ่ายเงินทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกท่ีกําลังศึกษา จํานวน  274  ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  

414,900.00 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้  

ท่ี หน่วยงาน 
ระดับชั้น การศึกษา รวม 

ป. 2 ป.5 ม.2 ม.5 ปวช. 2 ปวส. 2 ป.ตรี  2 ป.ตรี 4 / ราย 
1,200 1,200 1,500 1,500 1,800 1,800 1,800 1,800 /  บาท 

1 สนง.สสจ.ตาก - 2 2 4 - 1 4 6 19 
  จ านวนเงิน - 2,400 3,000 6,000 - 1,800 7,200 10,800 31,200 
2 สสอ.เมอืงตาก 1 1 3 3 - - 3 1 12 
  จ านวนเงิน 1,200 1,200 4,500 4,500 - - 5,400 1,800 18,600 
3 สสอ.วังเจ้า - 3 - 2 - - - - 5 
  จ านวนเงิน - 3,600 - 3,000 - - - - 6,600 
4 สสอ.บ้านตาก 1 1 1  3  3 3 12 
  จ านวนเงิน 1,200 1,200 1,500 - 5,400 - 5,400 5,400 20,100 
5 สสอ.สามเงา 1 1 1 2 - - 4 4 13 
  จ านวนเงิน 1,200 1,200 1,500 3,000 - - 7,200 7,200 21,300 
6 สสอ.แม่สอด 2 - 2 3 - - 1 3 11 
  จ านวนเงิน 2,400 - 3,000 4,500 - - 1,800 5,400 17,100 
7 สสอ.แม่ระมาด 1 - 2 - - - 1 3 7 
  จ านวนเงิน 1,200 - 3,000 - - - 1,800 5,400 11,400 
8 สสอ.ท่าสองยาง 3 2 1 1 - - - - 7 
  จ านวนเงิน 3,600 2,400 1,500 1,500 - - - - 9,000 
9 สสอ.พบพระ 2 6 - 2 - - - 1 11 
  จ านวนเงิน 2,400 7,200 - 3,000 - - - 1,800 14,400 

10 สสอ.อุ้มผาง 
 

1 
  

1 
 

1 
 

3 
  จ านวนเงิน  1,200 - - 1,800 - 1,800 - 4,800 

11 รพ.สมเด็จฯ 10 10 8 10 2 1 12 9 62 
  จ านวนเงิน 12,000 12,000 12,000 15,000 3,600 1,800 21,600 16,200 94,200 

12 รพ.วังเจ้า - - - - 1 - - - 1 
  จ านวนเงิน - - - - 1,800 - - - 1,800 
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ข้อเสนอแนะ   ผู้ตรวจสอบกิจการและคณะได้ให้ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบกิจการ แต่ละด้านใน
ระหว่างที่ได้ดําเนินการตรวจสอบกิจการทุกเดือน เพ่ือให้การดําเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ระเบียบและมติที่ประชุมได้กําหนดไว้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ให้ความร่วมมือในการดําเนินการตรวจสอบกิจการ 
และอํานวยความสะดวกด้านการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบกิจการทั้ง  4 ด้าน ของสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด เป็นไปด้วยดี 
 3.11 การติดตามผล แก้ไขปรับปรุง  -        ไม่มี 
 3.12 เรื่องอ่ืน ๆ    -        ไม่มี   

นางสาวรัตชนิดา  โพธิ์แก้ว     นางศุภวรรณ  นิลพันธุ์     ผู้ตรวจสอบกิจการ 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

3.3  เรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด ประจ าปี 2564 
สหกรณ์กําหนดจ่ายเงินทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกท่ีกําลังศึกษา จํานวน  274  ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  

414,900.00 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้  

ท่ี หน่วยงาน 
ระดับชั้น การศึกษา รวม 

ป. 2 ป.5 ม.2 ม.5 ปวช. 2 ปวส. 2 ป.ตรี  2 ป.ตรี 4 / ราย 
1,200 1,200 1,500 1,500 1,800 1,800 1,800 1,800 /  บาท 

1 สนง.สสจ.ตาก - 2 2 4 - 1 4 6 19 
  จ านวนเงิน - 2,400 3,000 6,000 - 1,800 7,200 10,800 31,200 
2 สสอ.เมอืงตาก 1 1 3 3 - - 3 1 12 
  จ านวนเงิน 1,200 1,200 4,500 4,500 - - 5,400 1,800 18,600 
3 สสอ.วังเจ้า - 3 - 2 - - - - 5 
  จ านวนเงิน - 3,600 - 3,000 - - - - 6,600 
4 สสอ.บ้านตาก 1 1 1  3  3 3 12 
  จ านวนเงิน 1,200 1,200 1,500 - 5,400 - 5,400 5,400 20,100 
5 สสอ.สามเงา 1 1 1 2 - - 4 4 13 
  จ านวนเงิน 1,200 1,200 1,500 3,000 - - 7,200 7,200 21,300 
6 สสอ.แม่สอด 2 - 2 3 - - 1 3 11 
  จ านวนเงิน 2,400 - 3,000 4,500 - - 1,800 5,400 17,100 
7 สสอ.แม่ระมาด 1 - 2 - - - 1 3 7 
  จ านวนเงิน 1,200 - 3,000 - - - 1,800 5,400 11,400 
8 สสอ.ท่าสองยาง 3 2 1 1 - - - - 7 
  จ านวนเงิน 3,600 2,400 1,500 1,500 - - - - 9,000 
9 สสอ.พบพระ 2 6 - 2 - - - 1 11 
  จ านวนเงิน 2,400 7,200 - 3,000 - - - 1,800 14,400 

10 สสอ.อุ้มผาง 
 

1 
  

1 
 

1 
 

3 
  จ านวนเงิน  1,200 - - 1,800 - 1,800 - 4,800 

11 รพ.สมเด็จฯ 10 10 8 10 2 1 12 9 62 
  จ านวนเงิน 12,000 12,000 12,000 15,000 3,600 1,800 21,600 16,200 94,200 

12 รพ.วังเจ้า - - - - 1 - - - 1 
  จ านวนเงิน - - - - 1,800 - - - 1,800 

15
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ท่ี หน่วยงาน 
ระดับชั้น การศึกษา รวม 

ป. 2 ป.5 ม.2 ม.5 ปวช. 2 ปวส. 2 ป.ตรี  2 ป.ตรี 4 / ราย 
1,200 1,200 1,500 1,500 1,800 1,800 1,800 1,800 /  บาท 

13 รพ.บ้านตาก 2 - 1 2 - - 1 4 10 
  จ านวนเงิน 2,400 - 1,500 3,000 - - 1,800 7,200 15,900 

14 รพ.สามเงา   1 1   1 1 4 
 จ านวนเงิน - - 1,500 1,500 - - 1,800 1,800 6,600 

15 รพ.แม่สอด 4 7 15 12 2 - 8 3 51 
  จ านวนเงิน 4,800 8,400 22,500 18,000 3,600 - 14,400 5,400 77,100 

16 รพ.แม่ระมาด 2 6 2 2   1 2 14 
  จ านวนเงิน 2,400 7,200 3,000 3,000 - - 1,800 3,600 21,000 

17 รพ.ท่าสองยาง 1 2 1    2  6 
  จ านวนเงิน 1,200 2,400 1,500 - - - 3,600 - 8,700 

18 รพ.พบพระ 4 3 1 1 - - 3 1 13 
  จ านวนเงิน 4,800 3,600 1,500 1,500 - - 5,400 1,800 18,600 

19 รพ.อุ้มผาง 3 3 1 1   1  9 
  จ านวนเงิน 3,600 3,600 1,500 1,500 - - 1,800 - 12,000 
20 จ่ายเงินสด 

  
1 2 

    
3 

  จ านวนเงิน - - 1,500 3,000 - - - - 4,500 

       
รวมทั้งสิ้น       274  ทุน 

รวมทั้งสิ้น   414,900 บาท 
มติที่ประชุม : รับทราบ 

3.4  เรื่องแจ้ง สมาชิก,บิดา,มารดา,คู่สมรสและบุตรของสมาชิกเสียชีวิต 

        ในปี 2564  ณ วันที่ 30 กันยายน  2564  สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือสมาชิก,
บิดา, มารดา, คู่สมรส และบุตร ถึงแก่กรรม จํานวน 79 ราย  เป็นเงิน  1,342,000.- บาท ตามระเบียบสหกรณ์ 
ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการสงเคราะห์ สมาชิก, บิดา, มารดา, คู่สมรส และบุตรของสมาชิก 
พ.ศ. 2562  ข้อ 6. การจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ฯ ตามระเบียบฯนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ พร้อมพวงหรีด
เคารพศพตามจริงไม่เกินรายละ 1,000 บาท 

 กรณีสมาชิก  เสียชีวิตทุกสาเหตุหรือไม่ทราบสาเหตุหรือ ศาลมีคําสั่งให้สมาชิกเป็นบุคคลสาบสูญสหกรณ์
จะให้เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกท่ีเสียชีวิต โดยคิดตามอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของสมาชิกที่ขอรับการ
ช่วยเหลือ 

กรณี คู่สมรสของสมาชิก ที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียชีวิต(ทุกสาเหตุ) สหกรณ์จะให้เงินสวัสดิการช่วยเหลือ
สมาชิกท่ีคู่สมรสเสียชีวิต โดยคิดตามอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของสมาชิก 

กรณีที่  บิดา , มารดา หรือ บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตามระเบียบนี้ของสมาชิกเสียชีวิต(ทุกสาเหตุ)สหกรณ์
จะให้เงินสวัสดิการช่วยเหลือศพละ 3,000 บาท  ประจําปี  2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิตและได้รับเงินสวัสดิการ ประจ าป ี 2564 
ที่ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน ผู้เสียชีวิต จ านวนเงิน ว.ด.ป. ที่จ่าย 
1 นางสมจิตร แสนปัญญา บํานาญ/รพ.ตสม. สมาชิก     120,000  4/11/2563 
2 นายถาวร ฝายอุบล รพ.แม่สอด สมาชิก       80,000  27/11/2563 
3 นางจนิตนา สายปาน รพ.สามเงา สมาชิก     120,000  27/11/2563 
4 นางชวลัย บุญทารมย ์ รพ.ตสม. สมาชิก     120,000  12/12/2563 
5 น.ส.ปิยะพร ทิพระสอน รพ.แม่สอด สมาชิก     120,000  28/12/2563 
6 นางสมบุญ พิสมัย บํานาญ/สสจ.ตาก สมาชิก     120,000  28/3/2564 
7 นางบัณพร ตื้อเชียง รพ.แม่สอด สมาชิก       80,000  8/6/2564 
8 นางกมลพร เชี่ยวชาญสิงขร รพ.อุ้มผาง สมาชิก     120,000  14/6/2564 
9 นายสกล แม้นปาน บํานาญ/รพ.ตสม. สมาชิก     120,000  2/8/2564 

รวมสมาชิกเสียชีวิต 9 ราย เป็นเงิน  1,000,000 บาท 
 

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการเสียชีวิตของบิดา ประจ าปี  2564 
10 นางสมบูรณ ์ แก้วมณี สสอ.แม่สอด บิดา        3,000  6/10/2563 
11 นางพิมพน์ภา คงปาน บํานาญ/สสจ.ตาก บิดา        3,000  8/10/2563 
12 นางวิภารัตน ์ จันโทสถ รพ.ตสม. บิดา        3,000  15/10/1963 
13 นางธาริน ี ศิริวัลย์ รพ.พบพระ บิดา        3,000  1/12/2563 
14 นางสุพัตรา ปัญญา สสอ.พบพระ บิดา        3,000  1/12/2563 
15 นายบดิน ใจแก้วทิ สสอ.ท่าสองยาง บิดา        3,000  1/12/2563 
16 นายธีระเดช แสงอัศวะ สสอ.แม่สอด บิดา        3,000  1/12/2563 
17 นายอดิศร เสนแก้ว รพ.แม่สอด บิดา        3,000  1/12/2563 
18 นายอรุณ หล้าอูบ บํานาญ/สสอ.แม่สอด บิดา        3,000  1/12/2563 
19 นายชัดเนตร ศรีอ่อนรอด รพ.ตสม. บิดา        3,000  18/1/2564 
20 นางจีรานา สมานไทย บํานาญ/สสอ.แม่สอด บิดา        3,000  18/1/2564 
21 นางปัณชญา บุญเลิศ รพ.แม่สอด บิดา        3,000  2/3/2564 
22 นายสมศักดิ ์ มาลีแก้ว สสจ.ตาก บิดา        3,000  2/3/2564 
23 นายวรพล อินทร์หมี รพ.ตสม. บิดา        3,000  9/3/2564 
24 นางณัฐณิชาช ์ เปรมพล รพ.บ้านตาก บิดา        3,000  12/3/2564 
25 น.ส.วลัยพร ปิจิตร รพ.ท่าสองยาง บิดา        3,000  17/3/2564 
26 นางบุษบง วงศ์มา รพ.ตสม. บิดา        3,000  17/3/2564 
27 นางสุพัตรา ใจโปร่ง รพ.แม่สอด บิดา        3,000  9/4/2564 
28 นางยุพนิ วงษ์กิจ บํานาญ/สสอ.แม่สอด บิดา        3,000  9/4/2564 
29 นายบุญเทิด ถนอมจิตร สสอ.แม่ระมาด บิดา        3,000  27/4/2564 
30 น.ส.จุฑามาศ สินศรานนท ์ สสอ.เมืองตาก บิดา        3,000  27/4/2564 
31 นางปัทมา คงศร ี รพ.แม่สอด บิดา        3,000  27/4/2564 
32 น.ส.ผกาภรณ ์ เขียวฉอ้อน รพ.ตสม. บิดา        3,000  27/4/2564 

16



15 
 

 

รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิตและได้รับเงินสวัสดิการ ประจ าป ี 2564 
ที่ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน ผู้เสียชีวิต จ านวนเงิน ว.ด.ป. ที่จ่าย 
1 นางสมจิตร แสนปัญญา บํานาญ/รพ.ตสม. สมาชิก     120,000  4/11/2563 
2 นายถาวร ฝายอุบล รพ.แม่สอด สมาชิก       80,000  27/11/2563 
3 นางจนิตนา สายปาน รพ.สามเงา สมาชิก     120,000  27/11/2563 
4 นางชวลัย บุญทารมย ์ รพ.ตสม. สมาชิก     120,000  12/12/2563 
5 น.ส.ปิยะพร ทิพระสอน รพ.แม่สอด สมาชิก     120,000  28/12/2563 
6 นางสมบุญ พิสมัย บํานาญ/สสจ.ตาก สมาชิก     120,000  28/3/2564 
7 นางบัณพร ตื้อเชียง รพ.แม่สอด สมาชิก       80,000  8/6/2564 
8 นางกมลพร เชี่ยวชาญสิงขร รพ.อุ้มผาง สมาชิก     120,000  14/6/2564 
9 นายสกล แม้นปาน บํานาญ/รพ.ตสม. สมาชิก     120,000  2/8/2564 

รวมสมาชิกเสียชีวิต 9 ราย เป็นเงิน  1,000,000 บาท 
 

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการเสียชีวิตของบิดา ประจ าปี  2564 
10 นางสมบูรณ ์ แก้วมณี สสอ.แม่สอด บิดา        3,000  6/10/2563 
11 นางพิมพน์ภา คงปาน บํานาญ/สสจ.ตาก บิดา        3,000  8/10/2563 
12 นางวิภารัตน ์ จันโทสถ รพ.ตสม. บิดา        3,000  15/10/1963 
13 นางธาริน ี ศิริวัลย์ รพ.พบพระ บิดา        3,000  1/12/2563 
14 นางสุพัตรา ปัญญา สสอ.พบพระ บิดา        3,000  1/12/2563 
15 นายบดิน ใจแก้วทิ สสอ.ท่าสองยาง บิดา        3,000  1/12/2563 
16 นายธีระเดช แสงอัศวะ สสอ.แม่สอด บิดา        3,000  1/12/2563 
17 นายอดิศร เสนแก้ว รพ.แม่สอด บิดา        3,000  1/12/2563 
18 นายอรุณ หล้าอูบ บํานาญ/สสอ.แม่สอด บิดา        3,000  1/12/2563 
19 นายชัดเนตร ศรีอ่อนรอด รพ.ตสม. บิดา        3,000  18/1/2564 
20 นางจีรานา สมานไทย บํานาญ/สสอ.แม่สอด บิดา        3,000  18/1/2564 
21 นางปัณชญา บุญเลิศ รพ.แม่สอด บิดา        3,000  2/3/2564 
22 นายสมศักดิ ์ มาลีแก้ว สสจ.ตาก บิดา        3,000  2/3/2564 
23 นายวรพล อินทร์หมี รพ.ตสม. บิดา        3,000  9/3/2564 
24 นางณัฐณิชาช ์ เปรมพล รพ.บ้านตาก บิดา        3,000  12/3/2564 
25 น.ส.วลัยพร ปิจิตร รพ.ท่าสองยาง บิดา        3,000  17/3/2564 
26 นางบุษบง วงศ์มา รพ.ตสม. บิดา        3,000  17/3/2564 
27 นางสุพัตรา ใจโปร่ง รพ.แม่สอด บิดา        3,000  9/4/2564 
28 นางยุพนิ วงษ์กิจ บํานาญ/สสอ.แม่สอด บิดา        3,000  9/4/2564 
29 นายบุญเทิด ถนอมจิตร สสอ.แม่ระมาด บิดา        3,000  27/4/2564 
30 น.ส.จุฑามาศ สินศรานนท ์ สสอ.เมืองตาก บิดา        3,000  27/4/2564 
31 นางปัทมา คงศร ี รพ.แม่สอด บิดา        3,000  27/4/2564 
32 น.ส.ผกาภรณ ์ เขียวฉอ้อน รพ.ตสม. บิดา        3,000  27/4/2564 

17



16 
 

 

ที่ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน ผู้เสียชีวิต  จ านวนเงิน  ว.ด.ป. ที่จ่าย 
33 นางกัญณณชั เทอดโยธิน สสอ.เมืองตาก บิดา        3,000  13/5/2564 
34 นางวราภรณ์ รักษาคุณ รพ.ตสม. บิดา        3,000  31/5/2564 
35 น.ส.คนึง กาน้อย รพ.ตสม. บิดา        3,000  6/6/2564 
36 น.ส.ปรารถนา หม้ีแสน รพ.ตสม. บิดา        3,000  14/6/2564 
37 นพ.พัลลภ ตรีบุพชาติสกุล บํานาญ/สสจ.ตาก บิดา        3,000  22/6/2564 
38 น.ส.กรกนก พรมอินชัย รพ.ท่าสองยาง บิดา        3,000  25/6/2564 
39 นางกาญจนา หาญณรงค์ รพ.แม่สอด บิดา        3,000  27/7/2564 
40 นพ.เบญจศิลป์      นิภาเกษม บํานาญ/รพ.ตสม. บิดา        3,000  2/8/2564 
41 น.ส.จารุวรรณ จันทร์อินทร ์ สสจ.ตาก บิดา        3,000  10/9/2564 
42 นางเรณ ู สอนวงษ ์ รพ.ตสม. บิดา        3,000  10/9/2564 
43 นางรุจนษร เหล็กเทศ รพ.สามเงา บิดา        3,000  10/9/2564 
44 น.ส.กิรตา คงเมือง สสจ.ตาก บิดา        3,000  17/9/2564 
45 นายวสุธร บุญเลิศ รพ.แม่สอด บิดา        3,000  27/9/2564 

รวม บิดา เสียชีวิต 36 ราย  เป็นเงิน  108,000 บาท 
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการเสียชีวิตของมารดา ประจ าป ี 2564 

46 นางสิริกร สุวิมลธรรม รพ.แม่สอด มารดา        3,000  6/10/2563 
47 น.ส.พรพิมล ทังดิน รพ.แม่สอด มารดา        3,000  6/10/2563 
48 นางวนีัส คําเมืองใจ รพ.แม่ระมาด มารดา        3,000  6/10/2563 
49 นางศรีสุดา อัศวพลังกูล รพ.แม่สอด มารดา        3,000  8/10/2563 
50 น.ส.ประภัสสร    สุภาโท ้ รพ.แม่ระมาด มารดา        3,000  8/10/2563 
51 นางพรพรรณ ี ทะสุข รพ.แม่ระมาด มารดา        3,000  22/10/2563 
52 นางชนิดา จะปะการ รพ.ท่าสองยาง มารดา        3,000  1/12/2563 
53 นายจรัญ เขียวน้อย บํานาญ/สสจ.ตาก มารดา        3,000  1/12/2563 
54 นางวลัลีย ์ คุณยศยิ่ง รพ.อุ้มผาง มารดา        3,000  1/12/2563 
55 นายศุภชัย ชัยวิสุทธิ ์ บํานาญ/สสจ.ตาก มารดา        3,000  1/12/2563 
56 น.ส.ธนวรรณ อุปคุต รพ.บ้านตาก มารดา        3,000  1/12/2563 
57 นางดวงใจ กติเวทิตาวงศ ์ รพ.ตสม. มารดา        3,000  8/12/2563 
58 น.ส.สุภัค ม่วงมิตร บํานาญ/รพ.ตสม. มารดา        3,000  8/12/2563 
59 นางดวงหทัย ขําศร ี รพ.ตสม. มารดา        3,000  28/12/2563 
60 น.ส.ปรางค์ทพิย์   ตาเรือนสอน รพ.แม่สอด มารดา        3,000  5/2/2564 
61 น.ส.อลิสา บัวมั่น รพ.ตสม. มารดา        3,000  2/3/2564 
62 นางอารยา อาทรประชาชิต บํานาญ/รพ.ตสม. มารดา        3,000  9/3/2564 
63 น.ส.รสสุคนธ ์ อุทธิยา รพ.แม่สอด มารดา        3,000  9/3/2564 
64 น.ส.นฤมล บุญลือ สหกรณ์ฯ มารดา        3,000  9/3/2564 
65 น.ส.ณัชภัส ทินปาน สสอ.เมืองตาก มารดา        3,000  12/3/2564 

17 
 

 

ที่ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน ผู้เสียชีวิต  จ านวนเงิน  ว.ด.ป. ที่จ่าย 
66 นางศรีไพร คําขาม รพ.แม่ระมาด มารดา        3,000  19/3/2564 
67 นายธวชั น้อยสุวรรณ สสอ.สามเงา มารดา        3,000  24/5/2564 
68 น.ส.วนิดา สัทธานนท ์ รพ.แม่สอด มารดา        3,000  6/6/2564 
69 นายธวชัชัย คําแก้ว สสอ.พบพระ มารดา        3,000  14/6/2564 
70 นางกัญญณชั จันทร์ฌุมา รพ.ตสม. มารดา        3,000  23/7/2564 
71 น.ส.นันทพร ทํามาตา รพ.สามเงา มารดา        3,000  16/8/2564 
72 นางโชติกา อินทะนนัท ์ สสจ.ตาก มารดา        3,000  17/8/2564 
73 น.ส.ปณิตา วงษ์คํา รพ.บ้านตาก มารดา        3,000  27/9/2564 

รวม มารดา เสียชีวิต 28 ราย  เป็นเงิน  84,000 บาท 
 

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือคู่สมรสเสียชีวิต ประจ าป ี 2564 
74 นายประสงค ์ กุลสัมพันธช์ัย สสอ.แม่ระมาด คู่สมรส       25,000  2/12/2563 
75 นางสุภาภรณ ์ ศุภธนปิยะกุล รพ.ตสม. คู่สมรส       25,000  8/12/2563 
76 นางบุญลอม อินทร์หมี บํานาญ/รพ.ตสม. คู่สมรส       25,000  9/3/2564 
77 นางบุญส่ง โทนสงัข์อินทร ์ รพ.ตสม. คู่สมรส       25,000  31/5/2564 
78 นางดอกอ้อ มณีคํา สสจ.ตาก คู่สมรส       25,000  29/6/2564 
79 นายเทอดศักดิ์ บัวสาย บํานาญ/รพ.แม่สอด คู่สมรส       25,000  2/8/2564 

รวม คู่สมรส เสียชีวิต  6  ราย  เป็นเงิน  150,000 บาท 
   รวม 79  รายเป็นเงินทั้งสิ้น 1,342,000 บาท 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
3.5  การด าเนินงานของ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ ชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขตาก จ ากัดเป็นสมาชิก 
             3.5.1  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   เป็นหน่วยงานที่ตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความ
เจริญก้าวหน้าแก่กิจการสหกรณ์ทุกประเภททั่วราชอาณาจักร อันมิใช่เป็นการหาผลกําไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน
ตลอดจนอํานวยความสะดวกให้เกิดแก่กิจการสหกรณ์ และเป็นศูนย์กลางการให้การศึกษาอบรมให้แก่สหกรณ์อีก
ด้วยโดยได้กําหนดบทบาทอํานาจหน้าที่ไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 มาตรา 109 เพ่ือให้คณะกรรมการ 
ดําเนินการบริหารกิจการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ทุกสหกรณ์จะต้องสนับสนุนเงินบํารุงสันนิบาตเป็น
ประจําทุกปี จากเดิมปีละ 10,000 บาท เพ่ิมเป็นปี ละ 30,000 บาท เริ่มตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป 
 3.5.2  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย   เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นเพ่ือ 
1.  เป็นศูนย์กลางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์  
2.  เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์   
3.  เป็นศูนย์กลางการจัดสวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
4.  สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
5.  พัฒนาองค์กรแบบมืออาชีพ 
6.  เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับขบวนการสหกรณ์ภายในประเทศ 
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17 
 

 

ที่ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน ผู้เสียชีวิต  จ านวนเงิน  ว.ด.ป. ที่จ่าย 
66 นางศรีไพร คําขาม รพ.แม่ระมาด มารดา        3,000  19/3/2564 
67 นายธวชั น้อยสุวรรณ สสอ.สามเงา มารดา        3,000  24/5/2564 
68 น.ส.วนิดา สัทธานนท ์ รพ.แม่สอด มารดา        3,000  6/6/2564 
69 นายธวชัชัย คําแก้ว สสอ.พบพระ มารดา        3,000  14/6/2564 
70 นางกัญญณชั จันทร์ฌุมา รพ.ตสม. มารดา        3,000  23/7/2564 
71 น.ส.นันทพร ทํามาตา รพ.สามเงา มารดา        3,000  16/8/2564 
72 นางโชติกา อินทะนนัท ์ สสจ.ตาก มารดา        3,000  17/8/2564 
73 น.ส.ปณิตา วงษ์คํา รพ.บ้านตาก มารดา        3,000  27/9/2564 

รวม มารดา เสียชีวิต 28 ราย  เป็นเงิน  84,000 บาท 
 

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการช่วยเหลือคู่สมรสเสียชีวิต ประจ าป ี 2564 
74 นายประสงค ์ กุลสัมพันธช์ัย สสอ.แม่ระมาด คู่สมรส       25,000  2/12/2563 
75 นางสุภาภรณ ์ ศุภธนปิยะกุล รพ.ตสม. คู่สมรส       25,000  8/12/2563 
76 นางบุญลอม อินทร์หมี บํานาญ/รพ.ตสม. คู่สมรส       25,000  9/3/2564 
77 นางบุญส่ง โทนสงัข์อินทร ์ รพ.ตสม. คู่สมรส       25,000  31/5/2564 
78 นางดอกอ้อ มณีคํา สสจ.ตาก คู่สมรส       25,000  29/6/2564 
79 นายเทอดศักดิ์ บัวสาย บํานาญ/รพ.แม่สอด คู่สมรส       25,000  2/8/2564 

รวม คู่สมรส เสียชีวิต  6  ราย  เป็นเงิน  150,000 บาท 
   รวม 79  รายเป็นเงินทั้งสิ้น 1,342,000 บาท 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
3.5  การด าเนินงานของ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ ชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขตาก จ ากัดเป็นสมาชิก 
             3.5.1  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   เป็นหน่วยงานที่ตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความ
เจริญก้าวหน้าแก่กิจการสหกรณ์ทุกประเภททั่วราชอาณาจักร อันมิใช่เป็นการหาผลกําไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน
ตลอดจนอํานวยความสะดวกให้เกิดแก่กิจการสหกรณ์ และเป็นศูนย์กลางการให้การศึกษาอบรมให้แก่สหกรณ์อีก
ด้วยโดยได้กําหนดบทบาทอํานาจหน้าที่ไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 มาตรา 109 เพ่ือให้คณะกรรมการ 
ดําเนินการบริหารกิจการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ทุกสหกรณ์จะต้องสนับสนุนเงินบํารุงสันนิบาตเป็น
ประจําทุกปี จากเดิมปีละ 10,000 บาท เพ่ิมเป็นปี ละ 30,000 บาท เริ่มตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป 
 3.5.2  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย   เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นเพ่ือ 
1.  เป็นศูนย์กลางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์  
2.  เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์   
3.  เป็นศูนย์กลางการจัดสวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
4.  สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
5.  พัฒนาองค์กรแบบมืออาชีพ 
6.  เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับขบวนการสหกรณ์ภายในประเทศ 
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   3.5.3 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (ล้านที่ 1)   

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ได้เข้าร่วมเป็นศูนย์ประสานงานให้กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) เพ่ือเป็นศูนย์กลางอํานวยความสะดวกให้สมาชิกของสหกรณ์ฯ 
ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ปัจจุบันสมาคม สสธท. (ล้านที่1) ทั่วประเทศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีสมาชิก
ทั่วประเทศ จํานวน 216,615 ราย (ปี 2563 มี 210,325 ราย) ศูนย์จังหวัดตากเป็นสมาชิก 2,980 ราย เสียค่า
สงเคราะห์ศพ ปี 2565 จํานวน 4,820 บาท (อัตราเงินสงเคราะห์แต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจํานวนสมาชิกที่
เสียชีวิต) เมื่อสมาชิกเสียชีวิตทายาทจะได้เงินช่วยเหลือสงเคราะห์ศพ รายละประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้าน
บาท) ผู้ที่มีสิทธิ์สมัคร คือ สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ, คู่สมรส และบุตรของสมาชิก อายุไม่เกิน 54 ปี ในวัน
สมัคร (ไม่รับ บิดา มารดา)  
     3.5.4 กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) 
(ล้านที่ 2) เป็นสวัสดิการตัวที่สองจาก สสธท. เรียกว่า กสธท. หรือล้านที่ 2 เมื่อเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงิน
สงเคราะห์ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) เสียค่าเงินสงเคราะห์ศพปี 2565 จํานวน 5,500 บาท (อัตราเงิน
สงเคราะห์ แต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจํานวนสมาชิกที่เสียชีวิต)  ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครล้านที่ 2 คือ สมาชิกที่ผ่าน
การอนุมัตเิป็นสมาชิก สสธท. (ล้านที่ 1) แล้วเท่านั้น 
      3.5.5 กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) 
(ล้านที่ 3) เมื่อเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) เสียค่าเงินสงเคราะห์ศพ        
ปี 2565 จํานวน 4,000 บาท (อัตราเงินสงเคราะห์ศพแต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจํานวนสมาชิกท่ีเสียชีวิต)        
ผู้ท่ีมีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกล้านท่ี 3 คือ สมาชิกที่สมัครเป็นสมาชิก สสธท. และกสธท. แล้วเท่านั้น กรณีผู้ท่ีไม่เคยสมัคร
เป็นสมาชิก สสธท. และกสธท. และมีอายุไม่เกิน 54 ปี สามารถสมคัรเป็นสมาชิก สสธท. (ล้านท่ี1) กสธท.(ล้านท่ี2) 
และกสธท.(ล้านท่ี 3)  ได้ในคราวเดียวกันได้ ตามเกณฑ์คุณสมบัติท่ีสมาคมกําหนด 
      3.5.6 สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย    
(สส.ชสอ.) เป็นสวัสดิการรวมทุกสายอาชีพ เมื่อสมาชิกเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท         
(หกแสนบาท) เสียค่าเงินสงเคราะห์ศพปี 2565 จํานวน 4,970 บาท (อัตราเงินสงเคราะห์ แต่ละปีอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงตามจํานวนสมาชิกท่ีเสียชีวิต) ผู้ท่ีมีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกคือสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ ทุกสายอาชีพ 
(มี 7 อาชีพ) 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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3.6 การแก้ไข เพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จ ากัด ปี 2564 

      3.6.1 การแก้ไข เพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2564       
 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ข้อ 79 (8) และ ข้อ 107 (3) ที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 มีมติเห็นชอบ
ให้แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2564 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
หมวด  2   เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ฯลฯ 
ข้อ 10. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ที่ให้แก่สมาชิกสมทบผู้กู้
คนหนึ่ง ๆ นั้น ให้มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 80 ของเงิน
ค่าหุ้นรวมกับเงินฝากของสมาชิกสมทบรายนั้น ๆ ที่มี
ทั้งหมดในขณะ นั้น (กรณีที่สมาชิกสมทบกู้เงินสามัญ
โดยมีเงินค่าหุ้นรวมกับเงินฝากของสมาชิกสมทบราย
นั้น ๆ เป็นหลักประกัน  ให้นําเงินค่าหุ้นรวมกับเงิน
ฝากของสมาชิกสมทบรายนั้น ๆ  ที่ เหลือจากการ     
ค้ําประกันเงินกู้สามัญ มาคิดเป็นยอดกู้ฉุกเฉิน และ
ยอดกู้ไม่เกิน 50,000 บาท  
 

หมวด  2   เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
ฯลฯ 

ข้อ 10. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิก
สมทบผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ให้มีจ านวนไม่เกิน 
90 % เงินค่าหุ้นที่มีทั้งหมดในขณะนั้น 
สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสน
บาทถ้วน) 

 

 
 

 
 

เพ่ือให้
สอดคล้อง
กับสภาวะ
เศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 
 
 
 
 

หมวด 3  เงินกู้สามัญ 
ฯลฯ 

ข้อ 14. จํานวนเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิกสมทบผู้กู้คนหนึ่ง 
ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
เห็นสมควร ตามจํานวนเงินค่าหุ้นที่ชําระแล้วของ
สมาชิกสมทบนั้นแต่ ต้องอยู่ภายในจํากัด ให้กู้ได้     
ไม่เกิน 300,000.-บาท โดยมีเงินค่าหุ้นและเงินฝาก
เป็นหลักประกัน แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของ
จํานวนเงินค่าหุ้นรวมกับเงินฝากของสมาชิกสมทบผู้กู้
ที่มีอยู่ในสหกรณ์ในวันขอกู้ โดยมิอาจถอนเงินฝากเกิน
กว่าหลักประกันจํานวนหนี้ที่มีกับสหกรณ์ฯได้ 

หมวด 3  เงินกู้สามัญ 
ฯลฯ 

ข้อ 14. จํานวนเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิกสมทบ  
ผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเห็นสมควรทั้งนี้ไม่เกิน
ร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นที่ช าระแล้วของ
สมาชิกสมทบนั้น สูงสุดไม่เกิน  300,000.- 
บาท  

 
 
 

เพ่ือให้
สอดคล้อง
กับสภาวะ
เศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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3.6 การแก้ไข เพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จ ากัด ปี 2564 

      3.6.1 การแก้ไข เพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2564       
 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ข้อ 79 (8) และ ข้อ 107 (3) ที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันท่ี 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 มีมติเห็นชอบ
ให้แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2564 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
หมวด  2   เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ฯลฯ 
ข้อ 10. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ที่ให้แก่สมาชิกสมทบผู้กู้
คนหนึ่ง ๆ นั้น ให้มีจํานวนไม่เกินร้อยละ 80 ของเงิน
ค่าหุ้นรวมกับเงินฝากของสมาชิกสมทบรายนั้น ๆ ที่มี
ทั้งหมดในขณะ นั้น (กรณีที่สมาชิกสมทบกู้เงินสามัญ
โดยมีเงินค่าหุ้นรวมกับเงินฝากของสมาชิกสมทบราย
นั้น ๆ เป็นหลักประกัน  ให้นําเงินค่าหุ้นรวมกับเงิน
ฝากของสมาชิกสมทบรายนั้น ๆ  ที่ เหลือจากการ     
ค้ําประกันเงินกู้สามัญ มาคิดเป็นยอดกู้ฉุกเฉิน และ
ยอดกู้ไม่เกิน 50,000 บาท  
 

หมวด  2   เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
ฯลฯ 

ข้อ 10. เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิก
สมทบผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ให้มีจ านวนไม่เกิน 
90 % เงินค่าหุ้นที่มีทั้งหมดในขณะนั้น 
สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสน
บาทถ้วน) 

 

 
 

 
 

เพ่ือให้
สอดคล้อง
กับสภาวะ
เศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 
 
 
 
 

หมวด 3  เงินกู้สามัญ 
ฯลฯ 

ข้อ 14. จํานวนเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิกสมทบผู้กู้คนหนึ่ง 
ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
เห็นสมควร ตามจํานวนเงินค่าหุ้นที่ชําระแล้วของ
สมาชิกสมทบนั้นแต่ ต้องอยู่ภายในจํากัด ให้กู้ได้     
ไม่เกิน 300,000.-บาท โดยมีเงินค่าหุ้นและเงินฝาก
เป็นหลักประกัน แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของ
จํานวนเงินค่าหุ้นรวมกับเงินฝากของสมาชิกสมทบผู้กู้
ที่มีอยู่ในสหกรณ์ในวันขอกู้ โดยมิอาจถอนเงินฝากเกิน
กว่าหลักประกันจํานวนหนี้ที่มีกับสหกรณ์ฯได้ 

หมวด 3  เงินกู้สามัญ 
ฯลฯ 

ข้อ 14. จํานวนเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิกสมทบ  
ผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเห็นสมควรทั้งนี้ไม่เกิน
ร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นที่ช าระแล้วของ
สมาชิกสมทบนั้น สูงสุดไม่เกิน  300,000.- 
บาท  

 
 
 

เพ่ือให้
สอดคล้อง
กับสภาวะ
เศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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      3.6.2 การแก้ไข เพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2564  
        ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ข้อ79 (8) และข้อ 107 (3) ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33  ครั้งที่ 4/2564  เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบให้แก้ไข 
เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 8.  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิก  
ผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ให้มีจํานวน 9 เท่าแห่งเงิน
ได้รายเดือนคงเหลือสุทธิของสมาชิกนั้น     
แต่ ไม่ เกินเงินมูลค่าหุ้นที่ มีทั้ งหมดสุดแต่
จํ านวนไหนน้ อยกว่ าและสู งสุ ด ไม่ เ กิ น 
100,000.-บาท 

ข้อ 8.  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้
คนหนึ่ง ๆ นั้น ให้มีจ านวน 15 เท่าแห่งเงินได้
รายเดือนคงเหลือสุทธิของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน
เงินมูลค่าหุ้นที่มีทั้งหมดสุดแต่จํานวนไหนน้อย
กว่าและสูงสุดไม่เกิน 150,000.-บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาวะ
เศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ9.  สหกรณ์อาจให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
แก่ผู้เป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 เดือน และไม่มีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
รายก่อนคงเหลืออยู่ 

ข้อ 9.  คณะกรรมการดําเนินการเห็น สมควร
จะให้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิกที่ยังส่งคืน
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินรายก่อนไม่เสร็จก็ได้ โดย
จะต้องชําระหนี้เงินกู้รายก่อนมาแล้วไม่น้อย
กว่า 3 งวด 

ข้อ 12. การส่งเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้
เ พ่ือเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้ เ พ่ือเหตุ
ฉุกเฉินเต็มจํานวนพร้อมด้วยดอกเบ้ียภายใน
วันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให้ส่ง
เป็นงวดรายเดือนรวมกันไม่เกิน 18 งวด งวด
แรกให้ชําระต้นเงินไม่ต่ํากว่าหนึ่งใน 18  ของ
จํานวนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยในวันสิ้นเดือนที่
จ่ายเงินกู้  ส่วนต้นเงินที่ เหลือพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยให้ส่งภายในสิ้นเดือนถัดไป ทั้งนี้ โดย
ไม่มีการผ่อนเวลาแต่อย่างใดอีก 

ฯลฯ 

ข้อ 12. การส่งเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้
เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน
เต็มจํานวนพร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้น
เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให้ส่งเป็นงวด
รายเดือนรวมกันไม่เกิน 24 งวด งวดแรกให้
ชําระต้นเงินไม่ต่ํากว่าหนึ่งใน 24  ของจํานวน
เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยในวันสิ้นเดือนที่จ่ายเงินกู้ 
ส่วนต้นเงินที่เหลือพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้ส่ง
ภายในสิ้นเดือนถัดไป ทั้งนี้ โดยไม่มีการผ่อน
เวลาแต่อย่างใดอีก 

ฯลฯ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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3.6.3 การแก้ไข เพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2564  
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ข้อ 79 (8)  และข้อ 107 (11) ทีป่ระชุม 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33  ครั้งที่ 5/2564  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบแก้ไข 
เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ว่าด้วย หุ้น พ.ศ. 2564 เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
ฯลฯ 

   ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินคนละ 30,000 บาท 
ต่อเดือน  การซื้อหุ้นพิเศษจะซื้อได้กรณี
ซื้อเพ่ือขอกู้เงินสามัญหรือตามประกาศ
ของสหกรณ์ 

ฯลฯ 

ฯลฯ 
   ทั้งนี้สูงสุดไม่เกินคนละ 10,000 บาท 
ต่อเดือน การซื้อหุ้นพิเศษจะซื้อได้กรณีซ้ือ
เพ่ือขอกู้เงินสามัญหรือตามประกาศของ
สหกรณ์ 

ฯลฯ 

 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

   3.6.4  การก าหนดระเบียบฯ ว่าด้วย สวัสดิการสงเคราะห์ สมาชิก บิดา มารดา คู่สมรส    
และบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2564    

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (11) ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่  31 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้แก้ไข 
เพ่ิมเติม ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ว่าด้วยสวัสดิการเงินเคราะห์สมาชิก บิดา มารดา คู่สมรส
และบุตรของสมาชิกพ.ศ. 2564  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2564 เป็นต้นไป ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
ฯลฯ 

6.1 กรณีสมาชิก  เสียชีวิตทุกสาเหตุหรือไม่
ทราบสาเหตุ หรือ ศาลมีคําสั่งให้สมาชิกเป็น
บุคคลสาบสูญ สหกรณ์จะให้เงินสวัสดิการ
ช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต โดยคิดตามอายุการ
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของสมาชิกท่ีขอรับการ
ช่วยเหลือ ดังนี้ 
เป็นสมาชิก 1 ปี ขึ้นไป ถึง 5 ปี  
               ได้รับเงิน  จํานวน  60,000 บาท    
เป็นสมาชิก 6 ปี ถึง 10  ป ี
               ได้รับเงิน จํานวน   80,000 บาท 
เป็นสมาชิก 11ปี ถึง 15 ป ี 
               ได้รับเงิน จํานวน 100,000 บาท 
เป็นสมาชิก 16 ปี   ขึ้นไป         
               ได้รับเงิน จํานวน 120,000 บาท 

ฯลฯ 
6.1 กรณีสมาชิก   เสียชีวิตทุกสาเหตุหรือไม่
ทราบสาเหตุ หรือ ศาลมีคําสั่งให้สมาชิกเป็น
บุคคลสาบสูญ สหกรณ์จะให้เงินสวัสดิการ
ช่วยเหลือสมาชิกที่เสียชีวิต โดยคิดตามอายุการ
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของสมาชิกท่ีขอรับการ
ช่วยเหลือ ดังนี้ 
เป็นสมาชิก 1 ปี ขึ้นไป ถึง 5 ปี  

           ได้รับเงิน จํานวน   90,000 บาท    
เป็นสมาชิก 6 ปี ถึง 10  ป ี
            ได้รับเงิน จํานวน  120,000 บาท 
เป็นสมาชิก 11ปี ถึง 15 ป ี 
            ได้รับเงิน จํานวน  150,000 บาท 
เป็นสมาชิก 16 ปี   ขึ้นไป            
            ได้รับเงินจํานวน   180,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
เพื่อให้สอดคล้องกับ 
สภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 
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ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
6.2  กรณี คู่สมรสของสมาชิก ที่ถูกต้องตาม
กฎหมายเสียชีวิต(ทุกสาเหตุ) สหกรณ์จะให้
เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่คู่สมรส
เสียชีวิต โดยคิดตามอายุการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ฯ ของสมาชิกที่ขอรับการช่วยเหลือ 
ดังนี้ 
เป็นสมาชิก 1 ปี ขึ้นไป ถึง 5 ปี  

           ให้ได้รับเงิน จํานวน 10,000 บาท  
เป็นสมาชิก 6 ปี ถึง 10 ปี  
            ให้ได้รับเงิน จํานวน 15,000 บาท  
เป็นสมาชิก 11ปี ถึง 15 ปี 
  ให้ได้รับเงิน จํานวน 20,000 บาท   
เป็นสมาชิก 16 ปี  ขึ้นไป   
            ให้ได้รับเงิน จํานวน 25,000 บาท  

6.2  กรณี คู่สมรสของสมาชิก ที่ถูกต้อง
ตามกฎหมายเสียชีวิต(ทุกสาเหตุ) สหกรณ์
จะให้เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกที่คู่
สมรสเสียชีวิต โดยคิดตามอายุการเป็น
สมาชิกสหกรณ์ฯ ของสมาชิกที่ขอรับการ
ช่วยเหลือ ดังนี้ 
เป็นสมาชิก 1 ปี ขึ้นไป ถึง 5 ปี  
           ให้ได้รับเงิน จํานวน 15,000 บาท  
เป็นสมาชิก 6 ปี ถึง 10 ปี  
            ให้ได้รับเงิน จํานวน 22,500 บาท  
เป็นสมาชิก 11ปี ถึง 15 ปี 
  ให้ได้รับเงิน จํานวน 30,000 บาท   
เป็นสมาชิก 16 ปี  ขึ้นไป   
            ให้ได้รับเงิน จํานวน 37,500 บาท  

 
 
 
 
 

เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
สภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 

 
 

6.3  ในกรณีที่ บิดา มารดา หรือ บุตรที่
ชอบด้วยกฎหมายตามระเบียบนี้ของสมาชิก
เสียชี วิต(ทุกสาเหตุ )  สหกรณ์จะให้ เงิน
สวัสดิการช่วยเหลือศพๆ ละ 3,000 บาท 
หากสมาชิกของสหกรณ์ฯที่จะขอรับเงิน
ช่วยเหลือตามข้อนี้ มีมากกว่า 1 คน ให้มีสิทธิ
ขอรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้เพียงคน
เดียว 

ฯลฯ 

6.3  ในกรณีที่ บิดา มารดา หรือ บุตรที่
ชอบด้วยกฎหมายตามระเบียบนี้ของ
สมาชิกเสียชีวิต(ทุกสาเหตุ) สหกรณ์จะให้
เงินสวัสดิการช่วยเหลือศพๆ ละ 4,500 
บาท หากสมาชิกของสหกรณ์ฯที่จะขอรับ
เงินช่วยเหลือตามข้อนี้ มีมากกว่า 1 คน    
ให้มีสิทธิขอรับเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้
เพียงคนเดียว 

ฯลฯ 

 
 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
สภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

      

 

 

 

 

23 
 

 

 
3.6.5 การแก้ไข เพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2564      
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ข้อ 79 (8 ) และข้อ 107 (9) ที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้แก้ไข 
เพ่ิมเติม ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2564  
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2564  ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
ข้อ  4.  ทุนส่งเสริมการศึกษาให้จ่ายเพื่อ 

ฯลฯ 
4.3   เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรของ
สมาชิกในแต่ละปีการศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่
ในระดับชั้นดังต่อไปนี้  
ประถมศึกษา  ป.2 , ป.5  ได้รับทุนละ 800 
บาท   
มัธยมศึกษา  ม.2,  ม.5 ได้รับทุนละ 1,000 
บาท ระดับอาชีวศึกษาชั้น ปวช.2, ปวส.2 
ได้รับทุนละ 1,200 บาท  
ระดับอุดมศึกษาชั้น ปีที่ 2, ปีที่ 4 ได้รับทุนละ
1,200 บาท 

 ฯลฯ 

ข้อ  4.  ทุนส่งเสริมการศึกษาให้จ่ายเพื่อ 
ฯลฯ 

4.3   เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรของ
สมาชิกในแต่ละปีการศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่
ในระดับชั้นดังต่อไปนี้  
ประถมศึกษา ป.2, ป.5 ได้รับทุนละ1,200 
บาท   
มัธยมศึกษา  ม.2,  ม.5 ได้รับทุนละ 1,500 
บาท ระดับอาชีวศึกษาชั้น ปวช.2, ปวส.2 
ได้รับทุนละ 1,800 บาท  
ระดับอุดมศึกษาชั้น ปีที่ 2, ปีที่ 4 ได้รับทุนละ
1,800 บาท 

 ฯลฯ 

 
 
 
 
เพ่ือให้
สอดคล้องกับ
สภาวะ
เศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
          3.6.6 การแก้ไข เพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2564      
  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (8) ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 12/2564  เมื่อวันที่ 25 กันยายน  2564  มีมติเห็นชอบให้แก้ไข
เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
หมวด 3 อตัราเงินเดือน 

ข้อ  6.  ให้กําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับ
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์ไว้ดังต่อไปนี้ 
เว้นแต่อัตราขั้นต่ําให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยแรงงานกาํหนด 

บัญชี 13  ( 1 ) 
ฯลฯ 

หมวด 3 อัตราเงินเดือน 
ข้อ  6.  ให้กําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับ
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์ไว้ดังต่อไปนี้ 
เว้นแต่อัตราขั้นต่ําให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
แรงงานกําหนด 

บัญชี 13  ( 3 ) 
ฯลฯ 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัและให้
สอดคล้องกับขนาด
กิจการของสหกรณ์ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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3.6.5 การแก้ไข เพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2564      
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ข้อ 79 (8 ) และข้อ 107 (9) ที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้แก้ไข 
เพ่ิมเติม ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรของสมาชิก พ.ศ. 2564  
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2564  ดังนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
ข้อ  4.  ทุนส่งเสริมการศึกษาให้จ่ายเพื่อ 

ฯลฯ 
4.3   เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรของ
สมาชิกในแต่ละปีการศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่
ในระดับชั้นดังต่อไปนี้  
ประถมศึกษา  ป.2 , ป.5  ได้รับทุนละ 800 
บาท   
มัธยมศึกษา  ม.2,  ม.5 ได้รับทุนละ 1,000 
บาท ระดับอาชีวศึกษาชั้น ปวช.2, ปวส.2 
ได้รับทุนละ 1,200 บาท  
ระดับอุดมศึกษาชั้น ปีที่ 2, ปีที่ 4 ได้รับทุนละ
1,200 บาท 

 ฯลฯ 

ข้อ  4.  ทุนส่งเสริมการศึกษาให้จ่ายเพื่อ 
ฯลฯ 

4.3   เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับบุตรของ
สมาชิกในแต่ละปีการศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่
ในระดับชั้นดังต่อไปนี้  
ประถมศึกษา ป.2, ป.5 ได้รับทุนละ1,200 
บาท   
มัธยมศึกษา  ม.2,  ม.5 ได้รับทุนละ 1,500 
บาท ระดับอาชีวศึกษาชั้น ปวช.2, ปวส.2 
ได้รับทุนละ 1,800 บาท  
ระดับอุดมศึกษาชั้น ปีที่ 2, ปีที่ 4 ได้รับทุนละ
1,800 บาท 

 ฯลฯ 

 
 
 
 
เพ่ือให้
สอดคล้องกับ
สภาวะ
เศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
          3.6.6 การแก้ไข เพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2564      
  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (8) ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 12/2564  เมื่อวันที่ 25 กันยายน  2564  มีมติเห็นชอบให้แก้ไข
เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
หมวด 3 อตัราเงินเดือน 

ข้อ  6.  ให้กําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับ
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์ไว้ดังต่อไปนี้ 
เว้นแต่อัตราขั้นต่ําให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยแรงงานกาํหนด 

บัญชี 13  ( 1 ) 
ฯลฯ 

หมวด 3 อัตราเงินเดือน 
ข้อ  6.  ให้กําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับ
เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสหกรณ์ไว้ดังต่อไปนี้ 
เว้นแต่อัตราขั้นต่ําให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
แรงงานกําหนด 

บัญชี 13  ( 3 ) 
ฯลฯ 

เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบนัและให้
สอดคล้องกับขนาด
กิจการของสหกรณ์ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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   3.6.7 การแก้ไข เพิ่มเติมระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วย การใช้เงินสวัสดิการเพื่อสวัสดิการสมาชิก
เกษียณอายุราชการ 60 ปี บริบูรณ์ พ.ศ. 2564 
   ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ข้อ79 (8) และข้อ107 (11) ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 12/2564  เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2564  มีมติเห็นชอบให้แก้ไข
เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ว่าด้วยการใช้เงินสวัสดิการเพ่ือสวัสดิการสมาชิก
เกษียณอายุราชการ 60 ปี บริบูรณ์ พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 5. สมาชิกท่ีจะได้รับเงินสวัสดิการตาม 

ระเบียบ ตามรายละเอียดดังนี้ 
สมาชิกอายุ 60 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ  
                         จํานวน  2,000 บาท 
สมาชิกอายุ 65 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ 
               จํานวน  3,000 บาท 
สมาชิกอายุ 70 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ 
               จํานวน  4,000 บาท 
สมาชิกอายุมากกว่า 75 ปี ให้ได้รับเงิน
สวัสดิการจํานวน 5,000 บาท จ่ายทุก 5 ปี 
     ทั้งนี้ สมาชิกสหกรณ์ ต้องมีอายุการเป็น
สมาชิกติดต่อกัน 20 ปีขึ้นไป กรณีท่ีสมาชิก
สหกรณ์มีอายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 20 ปี ให้
ได้รับเงินสวัสดิการ 1,000 บาทวันเกษียณ 
อายุราชการ 

ฯลฯ 

ข้อ 5. สมาชิกที่จะได้รับเงินสวัสดิการตาม 
ระเบียบ ตามรายละเอียดดังนี้ 
สมาชิกอายุ 60 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ  
                            จํานวน  2,000  บาท 
สมาชิกอายุ 65 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ 
                  จํานวน   3,000  บาท 
สมาชิกอายุ 70 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ 
                 จํานวน    4,000  บาท 
สมาชิกอายุมากกว่า 75 ปี ให้ได้รับเงิน
สวัสดิการจํานวน 5,000 บาท จ่ายทุก 5 ปี 

     ทั้งนี้ สมาชิกสหกรณ์ ต้องมีอายุการเป็น
สมาชิกติดต่อกัน 20 ปีขึ้นไป กรณีท่ีสมาชิก
สหกรณ์มีอายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 20 ปี ให้
ได้รับเงินสวัสดิการ 1,000 บาทวันเกษียณ อายุ
ราชการ และเงินที่ได้รับต่อเนื่องตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้หากอายุการเป็นสมาชิกไม่ถึง 20 ปี 
ให้ได้รับเงินสวัสดิการ 1,000 บาท จนกว่า
อายุการเป็นสมาชิกจะครบ 20 ปี 

ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 

เพ่ือให้สอดคล้อง
กับระเบียบอ่ืนๆ
ของสหกรณ์ฯ 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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3.7  การก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด  ขึ้นถือใช้ใหม่ พ.ศ. 2564
       3.7.1  ก าหนดระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เฉพาะกิจ (ต้านภัยCOVID19)

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จํากัด ข้อ 79(8) และข้อ 107(3) ท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ชุดท่ี 33 ครั้งท่ี 6/2564  เมื่อวันท่ี 13 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564  มีมติเห็นชอบให้
ปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัย Covid 19) 2564 
ดังต่อไปน้ี
  ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้
เฉพาะกิจ(ต้านภัย Covid 19)พ.ศ. 2564 ”

ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ต้ังแต่ วันท่ี 15  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3.  ในระเบียบนี้

“สหกรณ์”           หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด
“สมาชิก”           หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด
“คณะกรรมการ”          หมายถึง   คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก 

            จํากัด
“ประธานกรรมการ”      หมายถึง  ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
                                           สาธารณสุขตาก จํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง  รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
                                           สาธารณสุขตาก จํากัด
“กรรมการดําเนินการ”   หมายถึง  กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
                                           สาธารณสุขตาก จํากัด
“ผู้จัดการ”           หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด
“เจ้าหน้าที”่           หมายถึง  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด
“เงินได้รายเดือน”         หมายถึง  เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และเงินค่าจ้างรายเดือน

ข้อ 4.  ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยการให้เงินกู้เฉพาะกิจ  (ต้านภัย     
Covid 19) พ.ศ. 2564 ตามระเบียบนี้

ข้อ 5.  สหกรณ์อาจให้เงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัย Covid 19)พ.ศ.2564 แก่ผู้ท่ีเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า12เดือน จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจําเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควร

ข้อ 6. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงนิ เงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid 19) พ.ศ. 2564 ต้องเสนอคําขอกู้ต่อ
สหกรณ์ตามแบบท่ีกําหนดไว้ ตามประกาศของสหกรณ์ท่ีกําหนดเรื่องนี้
  ข้อ 7. การให้เงินกู้ ผู้กู้ต้องทําหนังสือกู้ ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบท่ีกําหนดไว้

ข้อ 8. เงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid 19)พ.ศ. 2564  ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหน่ึง ๆ นั้น ไม่เกิน
500,000.00 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) ในกรณีท่ีมีสัญญาเงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid 19)พ.ศ. 2564 จากโครงการเดิม 
ให้นํามาหักหนี้เดิมดังกล่าวได้
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3.7  การก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด  ขึ้นถือใช้ใหม่ พ.ศ. 2564
       3.7.1  ก าหนดระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เฉพาะกิจ (ต้านภัยCOVID19)

ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จํากัด ข้อ 79(8) และข้อ 107(3) ท่ีประชุม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ชุดท่ี 33 ครั้งท่ี 6/2564  เมื่อวันท่ี 13 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564  มีมติเห็นชอบให้
ปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัย Covid 19) 2564 
ดังต่อไปน้ี
  ข้อ 1.  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้
เฉพาะกิจ(ต้านภัย Covid 19)พ.ศ. 2564 ”

ข้อ 2.  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ต้ังแต่ วันท่ี 15  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
ข้อ 3.  ในระเบียบนี้

“สหกรณ์”           หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด
“สมาชิก”           หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด
“คณะกรรมการ”          หมายถึง   คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก 

            จํากัด
“ประธานกรรมการ”      หมายถึง  ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
                                           สาธารณสุขตาก จํากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง  รองประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
                                           สาธารณสุขตาก จํากัด
“กรรมการดําเนินการ”   หมายถึง  กรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
                                           สาธารณสุขตาก จํากัด
“ผู้จัดการ”           หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด
“เจ้าหน้าที”่           หมายถึง  เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด
“เงินได้รายเดือน”         หมายถึง  เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และเงินค่าจ้างรายเดือน

ข้อ 4.  ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยการให้เงินกู้เฉพาะกิจ  (ต้านภัย     
Covid 19) พ.ศ. 2564 ตามระเบียบนี้

ข้อ 5.  สหกรณ์อาจให้เงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัย Covid 19)พ.ศ.2564 แก่ผู้ท่ีเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า12เดือน จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจําเป็นหรือมีประโยชน์ตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
เห็นสมควร

ข้อ 6. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงนิ เงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid 19) พ.ศ. 2564 ต้องเสนอคําขอกู้ต่อ
สหกรณ์ตามแบบท่ีกําหนดไว้ ตามประกาศของสหกรณ์ท่ีกําหนดเรื่องนี้
  ข้อ 7. การให้เงินกู้ ผู้กู้ต้องทําหนังสือกู้ ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบท่ีกําหนดไว้

ข้อ 8. เงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid 19)พ.ศ. 2564  ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหน่ึง ๆ นั้น ไม่เกิน
500,000.00 บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) ในกรณีท่ีมีสัญญาเงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid 19)พ.ศ. 2564 จากโครงการเดิม 
ให้นํามาหักหนี้เดิมดังกล่าวได้
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  ข้อ 9. การให้เงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid 19)พ.ศ. 2564 คณะกรรมการดําเนินการอาจมอบอํานาจ
ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือผู้จัดการ และหรือกรรมการดําเนินการอื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควรเป็น
ผู้วินิจฉัยให้เงินกู้เพื่อเฉพาะกิจ (ต้านภัยCovid 19) พ.ศ. 2564  แทนคณะกรรมการดําเนินการก็ได้และให้ผู้รับมอบ
ดังกล่าวนั้น แถลงรายงานเงินกู้เฉพาะกิจ (ต้านภัยCovid 19) พ.ศ. 2564 ท่ีให้ไปและส่งคืนเพื่อให้คณะกรรมการ
ดําเนินการทราบทุกเดือน 
  ข้อ 10. หลักประกันสําหรับเงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid 19)พ.ศ. 2564  ให้ถือใช้เงินค่าหุ้นท่ีมี
ท้ังหมดในระหว่างดํารงสมาชิกภาพหรือบุคคลเป็นหลักประกัน ดังน้ี 
   10.1  สมาชิกสามัญ 
            (1)  เงินได้รายเดือนหลังหักการชําระหนี้เหลือมากกว่าหรือเท่ากัน ร้อยละ 20 ให้ใช้
ทุนเรือนหุ้นท่ีมีท้ังหมดในระหว่างดํารงสมาชิกภาพเป็นหลักประกัน 
            (2)  เงินได้รายเดือนหลังหักการชําระหนี้เหลือมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ให้ มี
สมาชิกค้ํากันประกัน 1 คน 
   10.2  สมาชิกสมทบ 
           เมื่อนําสัญญาเงินกู้สามญัรวมกับสัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ทําไว้ต่อสหกรณ์ จะต้อง
ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นท่ีมีอยู่ท้ังหมดในเวลานั้น 
  ข้อ 11. การส่งเงินงวดชําระหนี้สําหรับเงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid19)พ.ศ. 2564  ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้
เฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid19)พ.ศ. 2564 เต็มจํานวนพร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนท่ีคิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให้
ส่งเป็นงวดรายเดือนรวมกันไม่เกิน 48 งวด งวดแรกให้ชําระต้นเงินไม่ตํ่ากว่าหนึ่งใน 48 ของจํานวนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ย
ในวันสิ้นเดือนท่ีจ่ายเงินกู้ ส่วนต้นเงินท่ีเหลือพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้ส่งภายในสิ้นเดือนถัดไป ท้ังนี้ โดยไม่มี การผ่อนเวลา
แต่อย่างใดอีก   

ข้อ 12. สมาชิกท่ีขาดส่งค่าหุ้น หรือค้างชําระงวดเงินกู้ของสหกรณ์ประเภทใดๆก็ตามสหกรณ์จะไม่ 
รับพิจารณาคําขอเงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid19)พ.ศ.2564นั้น เว้นแต่จะได้ชําระเงินท่ีค้างดังกล่าวให้เรียบร้อยแล้ว 
  ข้อ 13. ดอกเบี้ยเงินกู้เฉพาะกิจ(ต้านภัยCovid19)พ.ศ. 2564  สหกรณ์จะคิดอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไป
ตามท่ีสหกรณ์ประกาศอัตราดอกเบี้ยสําหรับระเบียบนี้ 
  ข้อ 14. ในกรณีท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัย  
ชี้ขาด และถือเป็นสิ้นสุด 
  ข้อ 15. ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี 
  ประกาศ ณ วันท่ี 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 
 
      ลงชื่อ       รเมศ  ว่องวิไลรัตน์ 
              (นายแพทย์รเมศ   ว่องวิไลรัตน์) 

                     ประธานกรรมการดําเนินการ 
                                                                 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จํากัด 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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3.7.2  ก าหนดระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพิ่มทรัพย์ พ.ศ. 2564 
  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ข้อ79 (8) และข้อ107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564  มีมติเห็นชอบให้กําหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เพ่ิมทรัพย์ พ.ศ.2564   เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 

 หมวดที่  1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เพ่ิมทรัพย์ 
พ.ศ. 2564” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่ วันที่ 1  พฤษภาคม  2564  เป็นต้นไป   

ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ์”      หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จํากัด 

  “สมาชิก”      หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จํากัด 
“คณะกรรมการ”     หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตากจํากัด 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง  ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข    
                                      ตาก จํากัด 

 “ผู้จัดการ”      หมายถงึ  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด 
  “เจ้าหน้าที่”      หมายถึง  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด 

“เงินได้รายเดือน”    หมายถึง  เงินเดือน, เงินประจําตําแหน่ง  
“ทุนเรือนหุ้น” หมายถึง  ทุนเรือนหุ้นรวมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก 
                                      จํากดั 

ข้อ 4. สหกรณ์จะให้เงินกู้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น 
ข้อ 5. การให้เงินกู้แก่สมาชิกจะให้ได้เฉพาะกรณี เพ่ืออันจําเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการ 

ดําเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพ่ือการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งกําไรไม่ได้ 
 ข้อ 6. ให้คณะกรรมการดําเนินการ กําหนด และปรับปรุงแบบคําขอกู้ และแบบสัญญาเงินกู้ สัญญาค้ํา
ประกันให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

หมวด  2 
เงินกู้เพิ่มทรัพย์ 

 ข้อ 7. ให้คณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้คณะกรรมการดําเนินการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินกู้ ขึ้นตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ83 
เพ่ือมอบอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก 
 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้  ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือน 
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3.7.2  ก าหนดระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพิ่มทรัพย์ พ.ศ. 2564 
  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ข้อ79 (8) และข้อ107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564  มีมติเห็นชอบให้กําหนดระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เพ่ิมทรัพย์ พ.ศ.2564   เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 

 หมวดที่  1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

 ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เพ่ิมทรัพย์ 
พ.ศ. 2564” 
 ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่ วันที่ 1  พฤษภาคม  2564  เป็นต้นไป   

ข้อ 3. ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ์”      หมายถึง  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จํากัด 

  “สมาชิก”      หมายถึง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จํากัด 
“คณะกรรมการ”     หมายถึง  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตากจํากัด 
“ประธานกรรมการ” หมายถึง  ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข    
                                      ตาก จํากัด 

 “ผู้จัดการ”      หมายถงึ  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด 
  “เจ้าหน้าที่”      หมายถึง  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด 

“เงินได้รายเดือน”    หมายถึง  เงินเดือน, เงินประจําตําแหน่ง  
“ทุนเรือนหุ้น” หมายถึง  ทุนเรือนหุ้นรวมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก 
                                      จํากดั 

ข้อ 4. สหกรณ์จะให้เงินกู้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น 
ข้อ 5. การให้เงินกู้แก่สมาชิกจะให้ได้เฉพาะกรณี เพ่ืออันจําเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการ 

ดําเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพ่ือการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งกําไรไม่ได้ 
 ข้อ 6. ให้คณะกรรมการดําเนินการ กําหนด และปรับปรุงแบบคําขอกู้ และแบบสัญญาเงินกู้ สัญญาค้ํา
ประกันให้สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

หมวด  2 
เงินกู้เพิ่มทรัพย์ 

 ข้อ 7. ให้คณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้คณะกรรมการดําเนินการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเงินกู้ ขึ้นตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ83 
เพ่ือมอบอํานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก 
 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้  ให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือน 
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หมวด 3 

วงเงินกู้เพิ่มทรัพย์ 
 ข้อ 8. เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้า  พอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้
เพ่ือส่งเสริมฐานะความมั่นคงหรือประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้    คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิก ในวงเงินกู้ ตั้งแต่ 1,000,000.00 (หนึ่งล้านบาท) เป็นต้นไป โดยไม่จ ากัดเพดานจ านวน
เงินกู้  

หมวด 4 
หลักประกันส าหรับเงินกู้เพิ่มทรัพย์ 

ข้อ 9. เงินกู้เพ่ิมทรัพย์ตามระเบียบนี้ เมื่อรวมกับเงินกู้ฉุกเฉินแล้ว ต้องมีจ านวนไม่เกินร้อยละ 95 ของทุน
เรือนหุ้นรวมที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ และให้ถือทุนเรือนหุ้นนี้เป็นหลักประกันเงินกูเ้พ่ิมทรัพย์โดยไม่ต้องมีหลักประกัน 

อย่างอ่ืนอีก 

หมวด 5 
เงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้เพิ่มทรัพย์ 

ข้อ 10. ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา กําหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยเป็นจํานวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จํานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้  แต่ไม่
เกิน  240  งวด  ตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่จ่ายเงินกู้  
 ในกรณีที่ไม่อาจกําหนดให้ส่งเงินคืนเป็นงวดรายเดือนเท่ากันได้  เพราะไม่ลงตัวเศษของเงินงวดรายเดือนจะ
นําไปรวมกับเงินงวดแรกหรือเงินงวดสุดท้ายก็ได้ สุดแต่คณะกรรมการดําเนินการจะเห็นสมควร 

ในกรณีที่ผู้กู้มีคําขอเป็นหนังสือขอผ่อนชําระหนี้  คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาการขอผ่อนเวลาส่ง
เงินงวดชําระหนี้ที่กําหนดไว้นั้น อาจพิจารณาการขอผ่อนชําระหนี้โดยมีเหตุผลอันสมควรไม่เกิน 2 เดือน แต่การ
ผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมดสําหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินหกเดือน 
 ข้อ 11. การส่งชําระหนี้เงินกู้ทุกประเภทซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น  ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน
ของผู้กู้  ณ  ที่จ่าย  ให้ถือว่าเงินงวดชําระหนี้รายเดือนแต่ละงวดถึงกําหนดส่งภายในสิ้นเดือนนั้น  ๆ โดยเมื่อหักเงิน
ค่าหุ้น, เงินต้นชําระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยทุกประเภทและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้วต้องเหลือไม่น้อยกว่า ร้อยละ10 ของ
เงินได้รายเดือน กรณีสมาชิกที่มีเงินได้คงเหลือไม่พอที่จะชําระหนี้ สมาชิกต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษไว้
ต่อสหกรณ์ฯ และให้สหกรณ์หักเงินจากบัญชี 
 สมาชิกอาจขอชําระหนี้บางส่วนหรือเปลี่ยนแปลงจํานวนเงินงวดชําระหนี้รายเดือนให้สูงขึ้นเพ่ือให้
ระยะเวลาการส่งชําระหนี้สิ้นสุดลงก็ได้  โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดําเนินการก่อนครบกําหนด  ผู้กู้อาจ
ขอส่งเงินชําระหนี้ทั้งหมด  เพื่อเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้ 
 อนึ่ง  การส่งเงินงวดชําระหนี้  ไม่เป็นเหตุทุเลาการส่งเงินสะสมค่าหุ้น 
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หมวด  6 

ดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มทรัพย์ 
 ข้อ 12. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยสหกรณ์จะได้ประกาศให้
ทราบเป็นคราวๆ ทั้งนี้ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ 2  บาท  ให้คิดเป็นรายวันตามจํานวนต้นเงินคงเหลือ 
 

หมวด  7  
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 

 ข้อ 13. ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินทุกราย  มีหลักประกันโดยถูกต้อง และเมื่อ
คณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
 ข้อ 14. ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใดๆ เป็นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้ง
ดอกเบี้ยทันที โดยมิต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
  14.1 เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ หรือออกจากราชการหรืองานประจําตามข้อบังคับของ
สหกรณ ์

 14.2 เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการว่า ผู้กู้นําเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
14.3 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่า หลักประกันสําหรับเงินกู้ เกิดบกพร่องและผู้กู้มิได้

จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด  
14.4 เมื่อค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นเวลาถึงสองเดือนติดต่อหรือผิดนัด 

การส่งเงินงวดชําระหนี้ถึงสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึ่ง 
ข้อ 15. การพิจารณาอนุมัติเงินกู้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ ในกรณีที่มีปัญหา แต่เป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อสหกรณ์และสมาชิก โดยมีเหตุผลปรากฏชัดเจน ให้คณะกรรมการดําเนินการ เป็นผู้มีอํานาจ
วินิจฉัยให้สมาชิกสามารถกู้เงินได้นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ 16. ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ วันที่  20  เมษายน  2564 
 (ลงชื่อ)          รเมศ  ว่องวิไลรัตน์ 

   (นายแพทย์รเมศ  ว่องวิไลรัตน์) 
   ประธานกรรมการดําเนินการ 

   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จํากัด 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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หมวด  6 
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วินิจฉัยให้สมาชิกสามารถกู้เงินได้นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ 16. ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

ประกาศ ณ วันที่  20  เมษายน  2564 
 (ลงชื่อ)          รเมศ  ว่องวิไลรัตน์ 

   (นายแพทย์รเมศ  ว่องวิไลรัตน์) 
   ประธานกรรมการดําเนินการ 

   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จํากัด 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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3.7.3  ก าหนดระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเยียวยาแก่สมาชิกในฐานะ 
ผู้ค้ าประกัน พ.ศ. 2564 
  ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ข้อ 79 (8) และ ข้อ 107 (3) ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 33 ครั้งที่ 5/2564  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564  มีมติเห็นชอบให้
กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้เพ่ือเยียวยาแก่สมาชิกในฐานะผู้ค้ํา
ประกัน พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้เพ่ือ
เยียวยาแก่สมาชิกในฐานะผู้ค้ําประกัน พ.ศ. 2564”  

ข้อ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  2564  เป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบนี้ที่มีอยู่

ก่อนวันที่ระเบียบถือใช้บังคับในส่วนที่ขัดหรือแย้งโดยสิ้นเชิง 
 ข้อ 4 ในระเบียบ นี้ 
          “สหกรณ์”       หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด 
  “สมาชิก”        หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด   
  “ผู้ค้ําประกัน”      หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัดที่ลงลายมือชื่อ 
           ในสัญญาค้ําประกันเงินกู้ 
          “คณะกรรมการ”   หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                    สาธารณสุขตาก จํากัด 

“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                  สาธารณสุขตาก  จํากัด         
“คณะอนุกรรมการ” หมายถึง คณะอนุกรรมการการ พิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิก 
                                   ในฐานะผู้ค้ําประกันเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 
          ตาก จํากัด 

       “ผู้จัดการ”        หมายถึง  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จํากัด 
  “เจ้าหน้าที่”       หมายถึง  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด 

หมวดที่ 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

 ข้อ 5 ให้มีคณะอนุกรรมการคณะหนึ่ง จํานวนไม่เกิน 7 คน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอํานวยการ , 
ประธานกรรมการเงินกู้และประธานกรรมการศึกษาฯ โดยให้คณะกรรมการอํานวยการเป็นประธานอนุกรรมการ
พิจารณาให้เงินกู้เพ่ือเยียวยาแก่สมาชิกในฐานะผู้ค้ําประกัน โดยตําแหน่ง 

ข้อ 6 สมาชิกท่ีมีสิทธิขอกู้เงินตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้เพ่ือเยียวยาแก่สมาชิกในฐานะผู้ค้ําประกัน  
ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 

(1) เป็นสมาชิกที่รับสภาพหนี้ของสมาชิกผู้กู้ที่ถูกคําพิพากษาให้ต้องโทษจําคุก หรือ เป็นบุคคล
ล้มละลายและอยู่ระหว่างยื่นอุทธรณ์ 
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(2) เป็นสมาชิกที่รับสภาพหนี้ของสมาชิกผู้กู้ที่เสียชีวิต กรณีที่สหกรณ์นําเงินพึงได้ของผู้กู้มาชําระหนี้ทุก
แหล่งรายได้ของเงินแล้ว แต่ยังไม่หมดจํานวนหนี้และจํานวนหนี้นั้นตกเป็นภาระของผู้ค้ําประกัน 

   (3) เงื่อนไขหรือข้อกําหนดอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ 
                       คณะกรรมการที่จะกําหนดเพิ่มเติมได้ในภายหลัง                                   
 ข้อ 7 การยื่นขอกู้เงินตามระเบียบการให้เงินกู้เพื่อเยียวยาแก่สมาชิกในฐานะผู้ค้ําประกัน  สมาชิกที่ประสงค์ขอกู้
เงินจะต้องยื่นคําขอต่อสหกรณ์โดยมีเอกสารแนบคําขอตามแบบที่สหกรณ์กําหนด 

หมวดที่ 2 
หลักเกณฑ์การพิจารณา 

 ข้อ 8 หลักเกณฑ์ในการพิจารณากําหนดไว้ดังนี้ 
(1) วงเงินขอกู้ไม่เกินจํานวนหนี้คงเหลือที่รับสภาพหนี้ 
(2) ขยายระยะเวลาในการส่งชําระหนี้ได้ไม่เกิน 300 งวด 
(3) ยื่นคําขอเดือนละ 1 ครั้ง เสนอคณะอนุกรรมการ 
(4) กําหนดอัตราค่าหุ้นรายเดือนต้องไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ําสุดที่สหกรณ์กําหนดในปัจจุบัน  

 
หมวดที่ 3 

         ดอกเบี้ยเงินกู้ 
ข้อ 9   ให้เรียกดอกเบี้ยเงินให้กู้ ตามระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเยียวยาแก่สมาชิกในฐานะผู้ค้ําประกนั  

ตามที่สหกรณ์ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป  ทั้งนี้ต่าํกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ 2 บาท 
กรณีสมาชิกที่เปน็ผู้ค้ําประกันยนิยอมให้สหกรณ์ฯฟ้องดําเนินคดีเพื่อชําระหนี้แทนผู้กู้ สมาชิกผู้ค้ําประกันไม่

สามารถถือใช้ตามระเบียบนีไ้ด้ และให้เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบไุว้ในสัญญาเงนิกู้เดิม 
 ข้อ 10. ให้คณะอนุกรรมการ เสนอรายงานผลการพิจารณาเงินให้กู้แก่สมาชิก ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่อทราบในคราวประชุมประจําเดือน 

หมวดที่ 4 
                                   การค้ าประกันเงินกู้เพื่อเยียวยาแก่สมาชิกในฐานะผู้ค้ าประกัน   
 ข้อ  11 ในการกู้เงิน  ผู้กู้ต้องทําหนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้   ถ้าเงินกู้นั้นมีจํานวนไม่เกินค่าหุ้น  
ซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก 
 กรณีเงินกูน้ั้นมีจํานวนมากเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ต้องมีหลักประกัน ดังต่อไปนี้ด้วย 
 ใช้บุคคล(สมาชิกข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา) ค้ําประกัน 1 คน ต่อเงินกู้  500,000 บาท  ทั้งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไข
ของการคํ้าประกันเงินกู้สามัญ  
 ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการเปน็ผู้รักษาการตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 20  เมษายน  2564 
(ลงชื่อ)             รเมศ  ว่องวิไลรัตน ์

  (นายแพทย์รเมศ  ว่องวิไลรัตน์ ) 
    ประธานกรรมการดําเนินการ 

                  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จํากัด 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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(2) เป็นสมาชิกที่รับสภาพหนี้ของสมาชิกผู้กู้ที่เสียชีวิต กรณีที่สหกรณ์นําเงินพึงได้ของผู้กู้มาชําระหนี้ทุก
แหล่งรายได้ของเงินแล้ว แต่ยังไม่หมดจํานวนหนี้และจํานวนหนี้นั้นตกเป็นภาระของผู้ค้ําประกัน 

   (3) เงื่อนไขหรือข้อกําหนดอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ 
                       คณะกรรมการที่จะกําหนดเพิ่มเติมได้ในภายหลัง                                   
 ข้อ 7 การยื่นขอกู้เงินตามระเบียบการให้เงินกู้เพื่อเยียวยาแก่สมาชิกในฐานะผู้ค้ําประกัน  สมาชิกที่ประสงค์ขอกู้
เงินจะต้องยื่นคําขอต่อสหกรณ์โดยมีเอกสารแนบคําขอตามแบบที่สหกรณ์กําหนด 

หมวดที่ 2 
หลักเกณฑ์การพิจารณา 

 ข้อ 8 หลักเกณฑ์ในการพิจารณากําหนดไว้ดังนี้ 
(1) วงเงินขอกู้ไม่เกินจํานวนหนี้คงเหลือที่รับสภาพหนี้ 
(2) ขยายระยะเวลาในการส่งชําระหนี้ได้ไม่เกิน 300 งวด 
(3) ยื่นคําขอเดือนละ 1 ครั้ง เสนอคณะอนุกรรมการ 
(4) กําหนดอัตราค่าหุ้นรายเดือนต้องไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ําสุดที่สหกรณ์กําหนดในปัจจุบัน  

 
หมวดที่ 3 

         ดอกเบี้ยเงินกู้ 
ข้อ 9   ให้เรียกดอกเบี้ยเงินให้กู้ ตามระเบียบว่าด้วย การให้เงินกู้เพื่อเยียวยาแก่สมาชิกในฐานะผู้ค้ําประกนั  

ตามที่สหกรณ์ประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป  ทั้งนี้ต่าํกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ 2 บาท 
กรณีสมาชิกที่เปน็ผู้ค้ําประกันยนิยอมให้สหกรณ์ฯฟ้องดําเนินคดีเพื่อชําระหนี้แทนผู้กู้ สมาชิกผู้ค้ําประกันไม่

สามารถถือใช้ตามระเบียบนีไ้ด้ และให้เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยตามที่ระบไุว้ในสัญญาเงนิกู้เดิม 
 ข้อ 10. ให้คณะอนุกรรมการ เสนอรายงานผลการพิจารณาเงินให้กู้แก่สมาชิก ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการเพื่อทราบในคราวประชุมประจําเดือน 

หมวดที่ 4 
                                   การค้ าประกันเงินกู้เพื่อเยียวยาแก่สมาชิกในฐานะผู้ค้ าประกัน   
 ข้อ  11 ในการกู้เงิน  ผู้กู้ต้องทําหนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กําหนดไว้   ถ้าเงินกู้นั้นมีจํานวนไม่เกินค่าหุ้น  
ซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก 
 กรณีเงินกูน้ั้นมีจํานวนมากเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ต้องมีหลักประกัน ดังต่อไปนี้ด้วย 
 ใช้บุคคล(สมาชิกข้าราชการหรือลูกจ้างประจํา) ค้ําประกัน 1 คน ต่อเงินกู้  500,000 บาท  ทั้งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไข
ของการคํ้าประกันเงินกู้สามัญ  
 ข้อ 12 ให้ประธานกรรมการเปน็ผู้รักษาการตามระเบียบนี ้
 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 20  เมษายน  2564 
(ลงชื่อ)             รเมศ  ว่องวิไลรัตน ์

  (นายแพทย์รเมศ  ว่องวิไลรัตน์ ) 
    ประธานกรรมการดําเนินการ 

                  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จํากัด 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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  3.7.4  ก าหนดระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษเพื่อช าระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน  
พ.ศ. 2564 

ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ข้อ79(8)  และข้อ 107(3)  ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ  ชุดที่ 33 ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันท่ี  26 กุมภาพันธ์  2564 มีมติเห็นชอบให้กําหนด
ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพ่ือชําระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน  พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

หมวด  1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

ข้อ  1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก   จํากัด   
ว่าด้วยการใหเ้งินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพ่ือชําระหนี้สถาบันการเงินอื่น พ.ศ. 2564” 

ข้อ  2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564  ถึง 30  มิถุนายน  2564  เป็นต้นไป  
ข้อ  3. ให้ยกเลิกบรรดาประกาศ มติที่ประชุมคณะกรรมการ ระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับระเบียบนี้ที ่
         มีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบถือใช้บังคับในส่วนที่ขัดหรือแย้งโดยสิ้นเชิง 
ข้อ  4.  ในระเบียบนี้ 
          “ สหกรณ์ ”  หมายถึง   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก      จํากัด 

 “สมาชิก”  หมายถึง   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด 
          “คณะกรรมการ”  หมายถึง   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                                        สาธารณสุขตาก  จํากัด 

 “ประธานกรรมการ” หมายถึง    ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                              สาธารณสุขตาก  จํากัด 
 “กรรมการเงินกู้” หมายถึง   คณะกรรมการเงินกู้ ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก 

                                  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
                                  สาธารณสุขตาก  จํากัด 

 “ผู้จัดการ”  หมายถงึ   ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก   จํากัด 
 “เจ้าหน้าที่”  หมายถึง   เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด 
“เงินได้รายเดือน”     หมายถึง   เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และเงินค่าตอบแทน                               
“ เงินกู้พิเศษ ”          หมายถึง   เงินกู้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จํากัด ให้แก่  
                                          สมาชิกท่ีต้องการกู้เพ่ือนําไปชําระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน 
     (ยกเว้นเงินกู้เพ่ือการเคหะสงเคราะห์) 

ข้อ 5.  ให้คณะกรรมการเงินกู้ มีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยการให้เงินกู้พิเศษตามระเบียบการนี้ 
ข้อ 6.  สมาชิกซ่ึงอาจได้รับเงินกู้พิเศษฯ  ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1  ปี   
ข้อ 7.  การให้เงินกู้พิเศษนั้นต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการผู้ 
         เข้าประชุมในวันนั้น 
ข้อ 8.  เมื่อคณะกรรมการได้วินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษทั้งหนังสือกู้และเอกสารต่าง ๆ  เกี่ยวกับเงินกู้นั้น 
         ได้จัดทําตามแบบสัญญาที่กําหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สมาชิกผู้กู้จึงจะได้รับเงินกู้จาก 
          สหกรณฯ์  การพิจารณาเงินกู้จะพิจารณาให้กู้เดือนละ 2  ครั้ง พร้อมกับเงินกู้ประเภทอ่ืน ๆ 
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หมวด  2 
เงินกู้พิเศษเพื่อช าระหนี้สถาบนัการเงินอื่น  

ข้อ 9.  เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพื่อชําระหนี้สถาบันการเงินอื่น ได้แก ่ภาระหนี้เงินกูท้ี่สมาชิกได้ไปขอกู้จากสถาบันการเงิน 
         อื่นๆ และการชําระหนี้ต่อสถาบันการเงินดังกล่าวต้องหักจากเงินเดือนของสมาชิกจากกรมบัญชีกลางเท่านั้น  
ข้อ10. จํานวนเงินกู้พิเศษแก่สมาชิกที่กู้เพื่อชําระหนี้สถาบันการเงินอื่น ให้แก่สมาชิกนั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการ 
         พิจารณาเห็นสมควรโดยคํานึงถึงลักษณะหนี้สินตามควรแก่ฐานะและความสามารถการชําระหนี้ของสมาชิก 
         นั้น แต่ไม่เกินจํานวนหนี้เดิมที่เคยกู้ไว้กับสถาบันการเงินอื่น โดยสมาชิกต้องแสดงหลักฐานการมีหนี้กับ 
         สถาบันการเงินอื่น แนบมาพร้อมคําขอกู้เงินตามระเบียบนี้   
ข้อ11. จํานวนหนี้ที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอื่นที่ว่านี้ ต้องเกิดก่อนวันที่ระเบียบนี้ถือใช้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี   
ข้อ12. เงินกู้พิเศษเพื่อชําระหนี้สถาบันการเงินอื่น นั้น มีความมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกมีรายได้ ประจําเดือนหลังจาก 
        หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดต้องเหลือไม่น้อยกว่า 10% 

หมวด  3 
ดอกเบี้ยเงินกู ้

ข้อ 13.  ให้เรียกดอกเบี้ยเงินให้กู้พิเศษเพื่อชําระหนี้สถาบนัการเงินอื่นในอัตราดอกเบี้ย ตามทีส่หกรณ์ประกาศให้ 
          ทราบเปน็คราว ๆ ไป ทั้งนี้ต่าํกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ  2 บาท 

หมวด  4 
หลักประกันส าหรับเงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพื่อช าระหนี้สถาบันการเงินอื่น  

ข้อ 14. ในการกู้เงินพิเศษแก่สมาชิกเพื่อชําระหนี้สถาบันการเงินอื่น จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด  
         ผู้กู้ทุกรายต้องมีบุคคลค้าํประกันและต้องทาํหนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ฯ ตามแบบที่กาํหนดไว้ ถ้าเงินกู้พิเศษแก่ 
         สมาชิกเพื่อชําระหนี้สถาบันการเงินอื่นนั้น มจีํานวนไม่เกินค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์  ไม่ต้องมีหลักประกัน 
         อย่างอื่นอีก 
ข้อ 15. กรณีที่เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพื่อชําระหนี้สถาบันการเงินอื่น นั้นมีจํานวนมากเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ใน 
         สหกรณ์ ต้องมีบุคคลค้ําประกัน1 คนต่อเงินกู้ 500,000 บาททัง้นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของการคํ้าประกันเงนิกู้  
         สามัญ 

หมวด 5 
การส่งคืนเงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเพื่อช าระหนี้สถาบันการเงินอืน่  

ข้อ 16. คณะกรรมการจะพิจารณากําหนดให้ผู้กู้เงินพิเศษแก่สมาชิกเพื่อชําระหนีส้ถาบนัการเงนิอื่นส่งคนืเงินกู้เป็น 
          งวดรายเดือนตามระเบยีบกําหนดข้างต้น  พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นจํานวนกี่งวดสุดแต่เป็นการสมควรตาม 
          ฐานะของผู้กู้ จาํนวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้แต่ไม่เกิน 180 งวดอายุของผู้กู้ต้องไม่เกิน 70 ปี 
ข้อ 17.  เงื่อนไขหรือข้อกําหนดอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี ้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่ จะกําหนด 
          เพิ่มเติมได้ในภายหลัง 
ข้อ 18.  ให้ประธานกรรมการ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

  ประกาศ  ณ  วันที่  20  เมษายน  2564 
   (ลงชื่อ)          รเมศ  ว่องวิไลรัตน์ 

   (นายแพทย์รเมศ  ว่องวิไลรัตน)์ 
   ประธานกรรมการดําเนินการ 

   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จํากัด 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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3.8 การจัดท ายุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด ปี 2564 – 2568 

ยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด ปี 2564 – 2568 
ค่านิยม   เก็บออม เกื้อกูล เพิ่มพูน พัฒนา 
วิสัยทัศน์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เติบโตอย่างมั่นคง โปร่งใส สมาชิกมี

ความพึงพอใจ  
พันธกิจ  1. บริหารจัดการสหกรณ์ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแก่สมาชิก 
4. พัฒนาระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 
5. พัฒนาชุมชน/สังคมร่วมกับสมาชิกและภาคีเครือข่าย 

เป้าประสงค์      1. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  
2. สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สมาชิกมีความพึงพอใจในการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด 
4. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด มรีะบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 
   เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ฯ 
5. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด มีส่วนรวมในการพัฒนาชุมชน/สังคม (CSR) 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาองค์กร ให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้การบริหารที่มีประสิทธิภาพด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาล  

เป้าหมาย  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด มีการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล  
กลยุทธ์ที่ 1.1    เสริมสร้างศักยภาพในการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและ 

          เจ้าหน้าที่ 
ตัวช้ีวัด   คณะกรรมการดําเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ฯ ได้รับการอบรม 1 คน/1 ครั้ง/ปี 
งาน/กิจกรรม - การสร้างเสริมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานสหกรณ์ฯ แก่คณะกรรมการดําเนินการ  

ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  
- การเข้ารับการประชุม/อบรม/สัมมนาในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานสหกรณ์ฯ 

กลยุทธ์ที่ 1.2  พัฒนาระบบการบริหารด้านการเงิน การบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในให้มี 
                    ประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด   การผ่านเกณฑ์ประเมินสหกรณ์ตามหลักธรรมมาภิบาล 
งาน/กิจกรรม - การพัฒนาการบริหาร ด้านการเงินของสหกรณ์ 

- การระดมเงินหุ้น รับฝาก และขยายการลงทุนของสหกรณ์ 
- การพัฒนาระบบความเสี่ยงของสหกรณ์ฯ 
- การพัฒนาระบบควบคุมภายในของสหกรณ์ฯ 

 - การประเมินผล ทบทวนแผนดําเนินงานและจัดทําแผนดําเนินงานประจําปีของสหกรณ์ฯ 
 - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการดําเนินงานสหกรณ์ต้นแบบ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาระบบบริการให้มีประสิทธิภาพ  
เป้าหมาย  สมาชิกมีความพึงพอใจการดําเนินงานของสหกรณ์ 
กลยุทธ์ที่ 2.1  เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการแก่สมาชิก 
ตัวช้ีวัด   ความพึงพอใจของสมาชิก 
งาน/กิจกรรม - พัฒนาระบบบริการสมาชิก 
  - การให้คําปรึกษาแก่สมาชิก 
  - การออกระเบียบสหกรณ์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก  
เป้าหมาย  การให้ความช่วยเหลือสมาชิก และครอบครัวตามระเบียบฯ ที่สหกรณ์กําหนดขึ้น 
กลยุทธ์ที่ 3.1  พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 
ตัวช้ีวัด   ความพึงพอใจของสมาชิก 
งาน/กิจกรรม - การส่งเสริมการออมทรัพย์ 
  - การจัดสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว 

- การแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ 
เป้าหมาย  ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เพ่ือการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯท่ีเป็นปัจจุบันและรวดเร็ว 
กลยุทธ์ที่ 4.1   พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ตัวช้ีวัด    มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
งาน/กิจกรรม - การพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสมาชิก 
- การพัฒนาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ 4.2  พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ 
ตัวช้ีวัด   การเข้าถึงข้อมูลสหกรณ์ของสมาชิก 
  - การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของสหกรณ์ผ่านระบบโซเชียล ไลน์ เฟสบุ๊ค แอพพริเคชั่น  

 ที่เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง 
- การศึกษาดูงานของคณะกรรมการดําเนินการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และสมาชิก 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การมีส่วนรวมในการพัฒนาชุมชนและสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 
กลยุทธ์ที่ 5.1  ส่งเสริมการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด   การให้ความช่วยเหลือสังคมและชุมชน 
งาน/กิจกรรม - การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน  
  - การช่วยเหลือชุมชนและผู้ด้อยโอกาส  
  - การทํานุบํารุงกิจกรรมทางศาสนา 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี4  : เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา 
4.1  การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564  ดังนี้  
1.  งบแสดงฐานะการเงิน        (หน่วย : บาท)  
- สินทรัพย์หมุนเวียนรวม        537,639,257.69  
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนรวม    2,074,548,395.95 
     รวมสินทรัพย ์   2,612,187,653.64 
  -หนี้สินรวม      973,998,131.08 
  -ทุนรวม    1,638,189,522.56 
     รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ฯ 2,612,187,653.64  
2.  กําไรสทุธ ิ -รายได้รวม      134,844,719.87 
  -รายจ่ายรวม       32,213,853.11 
     กําไรสุทธ ิ       102,630,866.76 
4.2 การอนุมัติ จัดสรรกําไรสุทธิของสหกรณ์ฯ ประจําปี 2564 
                ประธานฯ ชี้แจงว่า ในปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด มียอดกําไรสุทธิทั้งสิ้น
จํานวน   102,630,866.76 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 เป็นเงิน  3,703,751.04  บาท คิดเป็นร้อยละ  3.74   
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 32 จึงนําเสนอ การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี  2564  ดังนี้ 

มติที่ประชุม :  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

 

ที่ รายการ ปี 2563 % ปี 2564 % 
1 ทุนสาํรอง  ร้อยละ 10 9,892,767.72 10.00 10,263,086.68 10.00 
2 ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ 30,000.00 0.03 30,000.00 0.03 
3 เงินปันผล  ร้อยละ 5.64 73,036,742.00 73.83 77,415,400.00 75.43 
4 เงินเฉลี่ยคืน  ร้อยละ 8.00 11,389,006.00 11.51 10,098,241.00 9.84 
5 เงินโบนัส  ร้อยละ 2.70 2,671,000.00 2.70 2,719,717.97 2.65 
6 ทุนรักษาระดบัเงินปันผล 20,000.00 0.02 20,500.00 0.02 
7 ทุนขยายกิจการ 117,600.00 0.12 123,000.00 0.12 
8 ทุนสาธารณประโยชน์ 400,000.00 0.40 572,500.00 0.56 
9 ทุนศึกษาอบรมแก่สมาชิก 750,000.00 0.76 205,000.00 0.20 

10 
ทุนสวสัดิการแก่สมาชิกและครอบครัว
กรณีเสียชีวิต 

300,000.00 0.30 752,921.11 0.73 

11 
ทุนสวสัดิการสมาชิกประสบอุบตัิเหตุ
จากการทํางาน 

20,000.00 0.02 20,500.00 0.02 

12 กองทุนสวัสดิการผู้เกษียณ 300,000.00 0.30 410,000.00 0.40 
 ก าไรสุทธิประจ าป ี 98,927,115.72 100.00 102,630,866.76 100.00 
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3.9 การรายงานค่าตอบแทนกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด ประจ าปี 2564 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด 
(ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ค่าเบ้ีย
ประชุม 

ค่า
พาหนะ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า
อบรม 

โบนัส รวม 

1 นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการ    8,000            -               -            -    155,621.94 163,621.94 
2 นายประเสริฐ สอนเจริญทรัพย ์ รองประธานกรรมการ    8,000             -         10,000          -    - 18,000.00 
3 นายชิด บุญมาก กรรมการผู้จัดการ   11,000     13,920       25,000          -    145,247.14 195,167.14 
4 นายธวัช จงนิมิตรสถาพร กรรมการเหรัญญิก   11,500      4,200       10,000          -    145,247.14 170,947.14 
5 นางสรณี กัณฑ์นิล กรรมการเลขานุการ   11,500             -         15,000   20,248  145,247.14 191,995.14 
6 นายมานัส ต๊ะชมภ ู ประธานกรรมการเงินกู้   28,500             -         12,000          -    145,247.14 185,747.14 
7 นายธวัชชัย เทียมทิพร กรรมการเงินกู้   22,000             -               -            -    134,872.35 156,872.35 
8 นายขวัญชัย กันทะใจ กรรมการเงินกู้   12,000     15,440       1,780  134,872.35 164,092.35 
9 นายเกษม ศิริมา กรรมการเงินกู้   12,500     12,000             -            -    - 24,500.00 
10 นายประเวศ ขอบเหลือง กรรมการเงินกู้   10,000     12,384             -            -    - 22,384.00 
11 นางสุพัตรา แจ่มตระกูล ประธานกรรมการศึกษา    9,000             -         12,000          -    145,247.14 166,247.14 
12 นายฉัตรชัย อิ่มอ่อง กรรมการศึกษาฯ    5,500      9,600             -            -    134,872.35 149,972.35 
13 นพ.ธวัชชยั ยิ่งทวีศักดิ ์ กรรมการศึกษาฯ    4,000      9,504             -            -    134,872.35 148,376.35 
14 นายชนน์ชนก ลิขิตวัฒนาเกียรต์ิ กรรมการศึกษาฯ    5,000    17,640             -            -    - 22,640.00 
15 นายธวัชชัย คําแก้ว กรรมการศึกษาฯ    6,000    10,120             -            -    - 16,120.00 
16 นายหิน สิทธิกัน รองประธานกรรมการ    2,000             -          1,500          -    145,247.14 148,747.14 
17 นายประเวศ หนุนยศ กรรมการเงินกู้    2,500     2,400             -            -    134,872.35 139,772.35 
18 นางสุจาร ี สุวรรณเวช กรรมการเงินกู้    2,000      2,880             -            -    134,872.35 139,752.35 
19 นางนุตนาต วงษ์เจริญ กรรมการศึกษาฯ    1,500      6,000             -            -    134,872.35 142,372.35 
20 นายสุรศักดิ ์ จินาเขียว กรรมการศึกษาฯ    1,500      3,120             -            -    134,872.35 139,492.35 

รวมทั้งสิ้น 174,000  119,208      85,500   22,028    2,106,083.58  2,506,819.58  

หมายเหต ุ 1.หมายเลข 16 – 20 กรรมการสหกรณ์ ปี 2563 ทีค่รบวาระ แต่ต้องปฏิบัติงานในตําแหนง่กรรมการ                 
หมายเหต ุ (ตุลาคม– พฤศจิกายน 2563) เพื่อรอเลือกตั้งกรรมการป ี2564 มาทดแทน 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

 

 

 

 

 

36 
 

 

 
3.9 การรายงานค่าตอบแทนกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด ประจ าปี 2564 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด 
(ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ค่าเบ้ีย
ประชุม 

ค่า
พาหนะ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่า
อบรม 

โบนัส รวม 

1 นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการ    8,000            -               -            -    155,621.94 163,621.94 
2 นายประเสริฐ สอนเจริญทรัพย ์ รองประธานกรรมการ    8,000             -         10,000          -    - 18,000.00 
3 นายชิด บุญมาก กรรมการผู้จัดการ   11,000     13,920       25,000          -    145,247.14 195,167.14 
4 นายธวัช จงนิมิตรสถาพร กรรมการเหรัญญิก   11,500      4,200       10,000          -    145,247.14 170,947.14 
5 นางสรณี กัณฑ์นิล กรรมการเลขานุการ   11,500             -         15,000   20,248  145,247.14 191,995.14 
6 นายมานัส ต๊ะชมภ ู ประธานกรรมการเงินกู้   28,500             -         12,000          -    145,247.14 185,747.14 
7 นายธวัชชัย เทียมทิพร กรรมการเงินกู้   22,000             -               -            -    134,872.35 156,872.35 
8 นายขวัญชัย กันทะใจ กรรมการเงินกู้   12,000     15,440       1,780  134,872.35 164,092.35 
9 นายเกษม ศิริมา กรรมการเงินกู้   12,500     12,000             -            -    - 24,500.00 
10 นายประเวศ ขอบเหลือง กรรมการเงินกู้   10,000     12,384             -            -    - 22,384.00 
11 นางสุพัตรา แจ่มตระกูล ประธานกรรมการศึกษา    9,000             -         12,000          -    145,247.14 166,247.14 
12 นายฉัตรชัย อิ่มอ่อง กรรมการศึกษาฯ    5,500      9,600             -            -    134,872.35 149,972.35 
13 นพ.ธวัชชยั ยิ่งทวีศักดิ ์ กรรมการศึกษาฯ    4,000      9,504             -            -    134,872.35 148,376.35 
14 นายชนน์ชนก ลิขิตวัฒนาเกียรต์ิ กรรมการศึกษาฯ    5,000    17,640             -            -    - 22,640.00 
15 นายธวัชชัย คําแก้ว กรรมการศึกษาฯ    6,000    10,120             -            -    - 16,120.00 
16 นายหิน สิทธิกัน รองประธานกรรมการ    2,000             -          1,500          -    145,247.14 148,747.14 
17 นายประเวศ หนุนยศ กรรมการเงินกู้    2,500     2,400             -            -    134,872.35 139,772.35 
18 นางสุจาร ี สุวรรณเวช กรรมการเงินกู้    2,000      2,880             -            -    134,872.35 139,752.35 
19 นางนุตนาต วงษ์เจริญ กรรมการศึกษาฯ    1,500      6,000             -            -    134,872.35 142,372.35 
20 นายสุรศักดิ ์ จินาเขียว กรรมการศึกษาฯ    1,500      3,120             -            -    134,872.35 139,492.35 

รวมทั้งสิ้น 174,000  119,208      85,500   22,028    2,106,083.58  2,506,819.58  

หมายเหต ุ 1.หมายเลข 16 – 20 กรรมการสหกรณ์ ปี 2563 ทีค่รบวาระ แต่ต้องปฏิบัติงานในตําแหนง่กรรมการ                 
หมายเหต ุ (ตุลาคม– พฤศจิกายน 2563) เพื่อรอเลือกตั้งกรรมการป ี2564 มาทดแทน 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี4  : เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา 
4.1  การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564  ดังนี้  
1.  งบแสดงฐานะการเงิน        (หน่วย : บาท)  
- สินทรัพย์หมุนเวียนรวม        537,639,257.69  
- สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนรวม    2,074,548,395.95 
     รวมสินทรัพย ์   2,612,187,653.64 
  -หนี้สินรวม      973,998,131.08 
  -ทุนรวม    1,638,189,522.56 
     รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ฯ 2,612,187,653.64  
2.  กําไรสทุธ ิ -รายได้รวม      134,844,719.87 
  -รายจ่ายรวม       32,213,853.11 
     กําไรสุทธ ิ       102,630,866.76 
4.2 การอนุมัติ จัดสรรกําไรสุทธิของสหกรณ์ฯ ประจําปี 2564 
                ประธานฯ ชี้แจงว่า ในปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด มียอดกําไรสุทธิทั้งสิ้น
จํานวน   102,630,866.76 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2563 เป็นเงิน  3,703,751.04  บาท คิดเป็นร้อยละ  3.74   
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 32 จึงนําเสนอ การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี  2564  ดังนี้ 

มติที่ประชุม :  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

 

ที่ รายการ ปี 2563 % ปี 2564 % 
1 ทุนสาํรอง  ร้อยละ 10 9,892,767.72 10.00 10,263,086.68 10.00 
2 ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ 30,000.00 0.03 30,000.00 0.03 
3 เงินปันผล  ร้อยละ 5.64 73,036,742.00 73.83 77,415,400.00 75.43 
4 เงินเฉลี่ยคืน  ร้อยละ 8.00 11,389,006.00 11.51 10,098,241.00 9.84 
5 เงินโบนัส  ร้อยละ 2.70 2,671,000.00 2.70 2,719,717.97 2.65 
6 ทุนรักษาระดบัเงินปันผล 20,000.00 0.02 20,500.00 0.02 
7 ทุนขยายกิจการ 117,600.00 0.12 123,000.00 0.12 
8 ทุนสาธารณประโยชน์ 400,000.00 0.40 572,500.00 0.56 
9 ทุนศึกษาอบรมแก่สมาชิก 750,000.00 0.76 205,000.00 0.20 

10 
ทุนสวสัดิการแก่สมาชิกและครอบครัว
กรณีเสียชีวิต 

300,000.00 0.30 752,921.11 0.73 

11 
ทุนสวสัดิการสมาชิกประสบอุบตัิเหตุ
จากการทํางาน 

20,000.00 0.02 20,500.00 0.02 

12 กองทุนสวัสดิการผู้เกษียณ 300,000.00 0.30 410,000.00 0.40 
 ก าไรสุทธิประจ าป ี 98,927,115.72 100.00 102,630,866.76 100.00 
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4.3 การอนุมัติงบประมาณ รายได้ - รายจ่าย และก าไรสุทธิ ประจ าปี 2565 
 -  ประมาณการ รายได้ปี 2565   144,300,000.00  บาท 
 -  ประมาณการ รายจ่ายปี 2565     38,713,000.00  บาท 
 -  ประมาณการ กําไรสุทธิ ปี 2565   105,587,000.00  บาท 
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

4.4  การอนุมัติก าหนดวงเงินกู้ยืม ซึ่งสหกรณ์ฯอาจกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี 2565 
ประธานในท่ีประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ กําหนดให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญ
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ให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค้ําประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561 จึงเสนอต่อท่ีประชุมกําหนดวงเงินกู้ยืม 
ซึ่งสหกรณ์ฯ อาจกู้ยืมหรือค้ําประกันประจําปี 2565 จาก 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) เป็น 
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มติที่ประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้กําหนดวงเงินท่ีสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ําประกัน  
       ประจําปี 2565 เป็นจํานวนเงิน 1,500,000,000 บาท (หนึง่พันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) 

4.5 การอนุมัติจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2565                        
 ประธานในที่ประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564 สหกรณ์ได้จัดจ้าง
ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน นางสาวสิขรินทร์  แสงจันทร์  จากสํานักงานสอบบัญชีนครพิงค์  เป็นผู้สอบบัญชี   

สําหรับปี 2565 มีผู้เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด จํานวน 3 ราย ดังนี้  
1. จาก บริษัท สอบบัญชี บีดับบลิวเอฟ แอนด์ แอดไวเซอรี่ จ ากัด โดย นายวรศักด์ิ  หงส์สุวรรณ      
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี 10491  เสนอค่าสอบบัญชีประจําปี 2565   จํานวน  95,000. -บาท 

(เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้งท่ีสหกรณ์ร้อง
ขอ มีค่าใช้จ่ายครั้งละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 2.  จาก บริษัท ส านักงานสอบบัญชีนครพิงค์ จ ากัด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อรรถพงศ์   พีระเชื้อ   
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี  5073  เสนอค่าสอบบัญชีประจําปี 2565 จํานวน 85,000 บาท (แปดหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน)  โดยรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางทุกกรณีไว้เรียบร้อยแล้ว 
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3.   จาก  บริษัท  เอส พี วี แอคเค้านท์ แอน ออดิท  จ ากัด โดย นางสาววีรณา  ติรณะประกิจ           

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี  8766  เสนอค่าสอบบัญชีประจําปี 2565จํานวน  100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน)   เว้นแต่  ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปีหรือการประชุมคณะกรรมการดําเนินการตามความ
จําเป็นและท่ีเห็นสมควร โดยมีค่าใช้จ่ายครั้งละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)  
มติที่ประชุม    มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้จัดจ้าง สํานักงานสอบบัญชี นครพิงค์  จํากัด จากจังหวัดเชียงใหม่ โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.อรรถพงศ์   พีระเชื้อ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนท่ี  5073 เสนอการรับสอบบัญชี 
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปีละ 85,000 บาท (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   
 

4.6  การอนุมัติคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี 2565 
   จากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563  ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ นางสาวรัตชนิ

ดา โพธิ์แก้ว  ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และนางศุภวรรณ  นิลพันธ์ ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จาก
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจําปี 2564 มีค่าตอบแทนคนละ 
2,500 บาท ต่อเดือน (จ่ายเฉพาะเดือนที่มาตรวจสอบ) เนื่องจากมีผู้สมัครเพียง 2  ท่าน  จึงไม่ต้องมีการคัดเลือก
จากที่ประชุมใหญ่ 
  สําหรับปี 2565  สหกรณ์ฯได้ดําเนินการประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการไปแล้วนั้น มีผู้สมัคร
จํานวน 2 ราย  ดังนี้ 
  1. นางสาวรัตชนิดา โพธิ์แก้ว   ตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 

จาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  
2. นางศุภวรรณ นิลพันธ์  ตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 

จาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้ง 

1. นางสาวรัตชนิดา  โพธิ์แก้ว  ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  
จาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  

2. นางศุภวรรณ  นิลพันธ์       ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  
จากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  

       เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจําปี  2565 โดยมีค่าตอบแทนคนละ 2,500 บาท ต่อเดือน  
       (จ่ายเฉพาะเดือนที่มาตรวจสอบ)  
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4.7 การพิจารณาคัดเลือกกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประจ าปี 2565 
   ประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564 ว่าตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด  กําหนดให้มีคณะกรรมการดําเนินการไม่เกิน 15 ท่าน อยู่ในตําแหน่งคราวละ    
2 ปี (1 วาระ) ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ (4 ปี) นั้น 
 ในปี 2564  มีตําแหน่ง กรรมการ ครบวาระ จํานวน 8 ท่าน  ดังนี้ 
ที ่ กรรมการประจ าหน่วยงาน ชื่อ-สกุล วาระท่ีด ารงต าแหน่ง 
1 ประธานกรรมการ นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก นางสรณี กัณฑ์นิล วาระท่ี 2  ปีที่ 2 
3 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นายธวัชชัย เทียมทิพร วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
4 สสอ.เมืองตาก+อําเภอวังเจ้า นายมานัส ต๊ะชมภู วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
5 สสอ.แม่สอด นายขวัญชัย กันทะใจ วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
6 โรงพยาบาลแม่สอด นายชิด บุญมาก วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
7 คปสอ.แม่ระมาด นายฉัตรชัย อ่ิมอ่อง วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
8 คปสอ.ท่าสองยาง นพ.ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์ วาระท่ี 1  ปีที่ 2 

เนื่องจากสิ้นปีบัญชี 2564 ของสหกรณ์ฯ มีตําแหน่งกรรมการครบวาระจํานวน 8 ท่าน ตามข้อบังคับของ
สหกรณ์ฯ ต้องดําเนินการเลือกตั้งกรรมการเพ่ือทดแทนกรรมการที่ครบวาระจํานวน 8 ท่าน แยกเป็น ตําแหน่ง
ประธานกรรมการดําเนินการ จํานวน 1 ตําแหน่ง และตําแหน่งกรรมการ จํานวน 7 ตําแหน่ง  

สําหรับปี 2565 มีสมาชิกสมัครเลือกตั้งตําแหน่งประธานและกรรมการ ดังนี้ 
1. ต าแหน่งประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ฯ 

ที ่ ต าแหน่งที่สมัคร ชื่อ-สกุล วาระท่ีด ารงต าแหน่ง 
1 ประธานกรรมการ 1. นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ วาระท่ี 2  ปีที่ 1 

2. ต าแหน่งกรรมการสหกรณ์ฯ 
ที ่ หน่วยงาน ชื่อ-สกุล วาระท่ีด ารงต าแหน่ง 
1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 1. นายคัมภีร์ 

2. นายหิน 
3. นางวราภรณ์ 

ตันภูมิประเทศ 
สิทธิกัน 
พิมพาสอน 

วาระท่ี 1  ปีที่ 1 

2 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 1. นายจงวัฒน์ 
2. นายธวัชชัย 
3. นางสุนิสา 

แสงทอง 
เทียมทิพร 
ใจสุภาพ 

วาระท่ี 1  ปีที่ 1 

3 คปสอ.แม่ระมาด 1. น.ส.เจนจิรา 
2. นายพิทักษ์ 

กาวงศ์ 
ศิลา 

วาระท่ี 1  ปีที่ 1 

4 สสอ.เมืองตาก+สสอ.วังเจ้า+รพ.วังเจ้า 1. นายมานัส ตะ๊ชมภู วาระท่ี 2  ปีที่ 1 
5 สนง.สาธารณสุขอําเภอแม่สอด 1. นายเฉลิม กล่อมเกลี้ยง วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
6 โรงพยาบาลแม่สอด 1. นายชิด บุญมาก วาระท่ี 2  ปีที่ 1 
7 คปสอ.ท่าสองยาง 1. นายสนงาน ใจยาเก๋ วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
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4.7 การพิจารณาคัดเลือกกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประจ าปี 2565 
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มติผลการเลือกตั้งของสมาชิกโดยวิธีลับในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564   มีผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็น
ประธานดําเนินการและกรรมการประจําหน่วยงานต่าง ๆ ประจําปี 2565  จํานวน  8  ท่าน ดังนี้    

1. ต าแหน่งประธานกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ฯ 
ที ่ กรรมการประจ าหน่วยงาน ชื่อ-สกุล คะแนน วาระท่ีด ารงต าแหน่ง 
1 ประธานกรรมการดําเนินการ นายแพทย์รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ไม่ต้องเลือก วาระท่ี 2  ปีที่ 1 

2. ต าแหน่งกรรมการสหกรณ์ฯ 
ที ่ กรรมการประจ าหน่วยงาน ชื่อ-สกุล คะแนน วาระท่ีด ารงต าแหน่ง 
1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก นายหิน สิทธิกัน 1,133 วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
2 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นายจงวัฒน์ แสงทอง 1,000 วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
3 คปสอ.แม่ระมาด น.ส.เจนจิรา กาวงษ์ 1,321 วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
4 สสอ.เมืองตาก+สสอ.วังเจ้า+รพ.วังเจ้า นายมานัส ต๊ะชมภู ไม่ต้องเลือก วาระท่ี 2  ปีที่ 1 
5 สนง.สาธารณสุขอําเภอแม่สอด นายเฉลิม กล่อมเกลี้ยง ไม่ต้องเลือก วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
6 โรงพยาบาลแม่สอด นายชิด บุญมาก ไม่ต้องเลือก วาระท่ี 2  ปีที่ 1 
7 คปสอ.ท่าสองยาง นายสนงาน ใจยาเก๋ ไม่ต้องเลือก วาระท่ี 1  ปีที่ 1 

มติที่ประชุม : มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5.1 เรื่องจากสํานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก 
   ประธานในที่ประชุมได้เชิญนางสาวชนิศา ชื่นชมบุญ ผู้ อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ซึ่งเป็นผู้แทนจากสหกรณ์จังหวัดตากกล่าวและให้คําแนะนํากับทางสหกรณ์ ดังนี้  

วันนี้ถือเป็นวันสําคัญวันหนึ่งของสมาชิกสหกรณ์ทุกท่านที่ต้องมาประชุมใหญ่สามัญประจําปี    
เพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา พร้อมทั้งกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ในปีต่อไป 

แนวทางสหกรณ์ถือเป็นแนวนโยบายที่สําคัญประการหนึ่งที่รัฐให้ความสําคัญเนื่องด้วยสหกรณ์
สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มีความเข้มแข็งและมั่นคงที่สําคัญการดําเนินงานของสหกรณ์เป็น
ช่องทางในการขยายโอกาสให้แก่ประชาชนอีกทางหนึ่งในการพัฒนาอาชีพภายใต้กรอบแนวคิดของการช่วยเหลือ
ตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้แนวทางสหกรณ์ถือเป็นพ้ืนฐานในการสร้างเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยสอนให้สมาชิกได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองในฐานะเจ้าของสหกรณ์  อาทิการเลือกตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ขอแสดงความยินดีกับท่านประธานกรรมการและท่านกรรมการที่
ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้และต้องขอขอบคุณคณะการชุดเก่าที่ดูแลพัฒนาบริหารกิจการสหกรณ์มาเป็นอย่างดี ให้
ความสําคัญกับสมาชิกเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการต่างๆ เพ่ือสมาชิก โครงการพิเศษช่วยเหลือและ
เยียวยาสมาชิกหลายโครงการ ซึ่งสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ล้วนแต่เป็นบุคลากรทาง
การแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  คณะกรรมการก็คิดหาทางเยียวยาช่วยเหลือสมาชิกที่ติด
เชื้อ ช่วยเหลือสมาชิกท่ีประสบอุทกภัย หรือแม้แต่การมอบทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิก การลดดอกเบี้ยเงินกู้ลง และ
อ่ืนๆ อีกมากมายล้วนแต่ทําเพ่ือสมาชิกทั้งสิ้น เพ่ือให้สมาชิกกินดีอยู่ดีและมีสันติสุข ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตาม
แนวทางสหกรณ์ 
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คณะกรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ขอแสดงความยินดีกับท่านประธานกรรมการและท่านกรรมการที่
ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้และต้องขอขอบคุณคณะการชุดเก่าที่ดูแลพัฒนาบริหารกิจการสหกรณ์มาเป็นอย่างดี ให้
ความสําคัญกับสมาชิกเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการต่างๆ เพ่ือสมาชิก โครงการพิเศษช่วยเหลือและ
เยียวยาสมาชิกหลายโครงการ ซึ่งสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ล้วนแต่เป็นบุคลากรทาง
การแพทย์ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  คณะกรรมการก็คิดหาทางเยียวยาช่วยเหลือสมาชิกที่ติด
เชื้อ ช่วยเหลือสมาชิกท่ีประสบอุทกภัย หรือแม้แต่การมอบทุนการศึกษาให้บุตรสมาชิก การลดดอกเบี้ยเงินกู้ลง และ
อ่ืนๆ อีกมากมายล้วนแต่ทําเพ่ือสมาชิกทั้งสิ้น เพ่ือให้สมาชิกกินดีอยู่ดีและมีสันติสุข ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตาม
แนวทางสหกรณ์ 

43



42 
 

 

สําหรับการดําเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีทางบัญชีที่ผ่านมา ดิฉันได้อ่านข้อมูลจากรายงาน
กิจการ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไร(ขาดทุน) แล้ว เห็นว่าการดําเนินงานของสหกรณ์เจริญก้าวหน้ามาโดย
ลําดับ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด เป็นตัวอย่างที่ดีของสหกรณ์ในจังหวัดตากที่ดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จสามารถอํานวยประโยชน์ให้กับสมาชิกได้อย่างเต็มที่ แม้จะลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกแต่
ผลประกอบการของสหกรณ์กับมีกําไรเพ่ิมขึ้น ถือว่าดีมากเก่งมากๆ ทั้งนี้ก็เพราะความร่วมมือกันของสมาชิก 
คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ในส่วนสํานักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ก็จะคอยดูแลให้คําแนะนําส่งเสริมและกํากับ
ต่อไป สุดท้ายนี้ขอเป็นกําลังใจให้กับคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและสมาชิกทุกๆ ท่านขอให้ร่วมมือกันสามัคคีกัน
ช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุดหน้ายิ่งๆขึ้นต่อไป  
มติทีป่ระชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6 :  เรื่อง อ่ืนๆ 
ร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและก ากับดูแลการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

ข้อ 4. การให้กู้เงินแก่สมาชิก สหกรณ์ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ 
 1. เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
 2. พฤติกรรมทางการเงินของผู้กู้ 
 3. ความสามารถในการชําระหนี้ในแต่ละงวด กรณีผู้กู้ซึ่งมีรายได้เป็นรายเดือน  จะต้องมีเงินเหลือสุทธิ
หลังจากหักชําระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ตลอดอายุสัญญา 
       กรณีผู้กู้ซ่ึงมีรายได้เป็นรายเดือน ที่ไม่เป็นไปตาม ข้อ 4. ให้สหกรณ์ดําเนินการให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงนี้ ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

การปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ 

สหกรณ์ได้แก้ไขระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2564 เพื่อรองรับกฎกระทรวงฯ ดังนี้ 
 ข้อ 14. กรณีผู้ซึ่งมีรายได้เป็นรายเดือนที่ไม่เป็นไปตามข้อ 8. ให้สหกรณด์ําเนินการให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงภายใน 10 ปี (สิบปี) นับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ 
 ความสามารถในการชําระหนี้ในแต่ละงวด กรณีผู้กู้ซึ่งมีรายได้เป็นรายเดือนจะต้องมีเงินคงเหลือสุทธิ
หลังจากหักชําระหนี้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้วต้องคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 (สามสิบ) ตลอดอายุสัญญาของทุก
สัญญาภายใน 10 ปี เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ ดังนี้ 

(1) ปีบัญชี 2566 ถึง 2568 ต้องมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิ  หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 
(2) ปีบัญชี 2569 ถึง 2570 ต้องมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิ  หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 
(3) ปีบัญชี 2571 ถึง 2573 ต้องมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิ  หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 
(4) ปีบัญชี 2574 เป็นต้นไป ต้องมีเงินเดือนคงเหลือสุทธิ หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
      
  ลงชื่อ   รเมศ  ว่องวิไลรัตน์ ประธานในที่ประชุม ลงชื่อ        สรณี  กัณฑ์นิล บันทึก 
               (นายแพทย์รเมศ  ว่องวิไลรัตน์)                                         (นางสรณี  กัณฑ์นิล) 
          ประธานกรรมการดําเนินการฯ                                          กรรมการเลขานุการ
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3.1 การรับทราบรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2565 
ประธานในที่ประชุมฯ  นําเสนอผลการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด         

ตลอดปี 2565 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2565  รับทราบ ดังนี้ 
จ านวนสมาชิก (ยอดคงเหลือ สิ้นปี 2565) 

ประเภท
สมาชิก 

ต้นปี 
2565 

เพิ่มระหว่างปี ลดระหว่างปี คงเหลือ 
สิ้นปี 
2565 

สมัครใหม่ 
ย้ายมาจาก

สมาชิกสมทบ 
เสียชีวิต ลาออก 

ย้ายไปบรรจุ 
เป็นราชการ 

สมาชิกสามัญ 2,831 89 11 11 27 - 2,893 
สมาชิกสมทบ 648 71 - - 33 11 675 

รวม 3,479 160 11 11 60 11 3,568 
 
การบริหารงาน  (ยอดคงเหลือ  ณ  วันสิ้นปี 2565)   

ที ่ รายการ ปี 2564 ปี 2565 เพิ่ม (ลด) 
1 จํานวนสมาชิก (คน) 3,479 3,568 89 
2 เงินให้กู้แก่สมาชิก – สามัญ 1,859,182,920.00  1,867,026,161.00  7,843,241.00 
3 เงินให้กู้แก่สมาชิก – ฉุกเฉิน 16,179,020.00 19,502,180.00  3,323,160.00 
4 เงินให้กู้พิเศษเพ่ือ การศึกษา 2,521,890.00 3,042,140.00  520,250.00 
5 เงินให้กู้พิเศษเพ่ือ พัฒนาฯ 174,152,071.00 213,145,516.00  38,993,445.00 
6 เงินให้กู้พิเศษเพ่ือการเคหะ 3,066,097.00 2,842,129.00  -223,968.00 
7 เงินกู้เพ่ือประกอบอาชีพ 226,150.00 211,267.00  -14,883.00 
8 เงินให้กู้เฉพาะกิจโควิด 143,119,264.00 191,799,764.00  48,680,500.00 
9 เงินให้กู้แก่สมาชิก-เพ่ิมทรัพย์ 29,638,033.00 50,411,976.00  20,773,943.00 
10 เงินให้กู้แก่สมาชิก-สถาบันการเงิน 53,546,193.76 48,143,318.38  -5,402,875.38 
11 เงินให้กู้แก่สมาชิก-เยียวยา 1,654,107.00 1,601,856.00  -52,251.00 
12 เงินรับฝาก ออมทรัพย์พิเศษ 954,486,052.08 948,480,166.21  -6,005,885.87 
13 ทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว 1,427,136,960.00  1,515,334,820.00  88,197,860.00 
14 ทุนสํารอง 102,569,763.35 112,832,850.03  10,263,086.68 
15 ทุนสะสมตามข้อบังคับ 5,851,932.45 5,751,862.45  -100,070.00 
16 กําไรสุทธิ ประจําปี 102,630,866.76 102,131,425.25  -499,441.51 

มติที่ประชุม    ....................................................................................................................  
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4 เงินให้กู้พิเศษเพ่ือ การศึกษา 2,521,890.00 3,042,140.00  520,250.00 
5 เงินให้กู้พิเศษเพ่ือ พัฒนาฯ 174,152,071.00 213,145,516.00  38,993,445.00 
6 เงินให้กู้พิเศษเพ่ือการเคหะ 3,066,097.00 2,842,129.00  -223,968.00 
7 เงินกู้เพ่ือประกอบอาชีพ 226,150.00 211,267.00  -14,883.00 
8 เงินให้กู้เฉพาะกิจโควิด 143,119,264.00 191,799,764.00  48,680,500.00 
9 เงินให้กู้แก่สมาชิก-เพ่ิมทรัพย์ 29,638,033.00 50,411,976.00  20,773,943.00 
10 เงินให้กู้แก่สมาชิก-สถาบันการเงิน 53,546,193.76 48,143,318.38  -5,402,875.38 
11 เงินให้กู้แก่สมาชิก-เยียวยา 1,654,107.00 1,601,856.00  -52,251.00 
12 เงินรับฝาก ออมทรัพย์พิเศษ 954,486,052.08 948,480,166.21  -6,005,885.87 
13 ทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว 1,427,136,960.00  1,515,334,820.00  88,197,860.00 
14 ทุนสํารอง 102,569,763.35 112,832,850.03  10,263,086.68 
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มติที่ประชุม    ....................................................................................................................  
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การเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ปี 2564 - 2565

ปี 2564

ปี 2565

จ านวนสมาชกิ(คน)จ านวนสมาชกิ(คน)จ านวนสมาชกิ(คน) ทุนเรือนหุ้น(ล้านบาท)ทุนเรือนหุ้น(ล้านบาท)ทุนเรือนหุ้น(ล้านบาท) เงินให้กู้(ล้านบาท)เงินให้กู้(ล้านบาท)เงินให้กู้(ล้านบาท) เงินรับฝาก(ล้านบาท)

จ านวน
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การเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ปี 2564 - 2565

ปี 2564

ปี 2565

จ านวน(ล้านบาท)
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ก าไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผล/เงินเฉลี่ยคืน ปี พ.ศ.2561 - 2565

ก าไร(ล้านบาท) เงินปันผล(%) เงินเฉลี่ยคืน(%)

อัตราดอกเบี้ยการให้เงินกู้ของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่ปี 2561 - 2565
ปี 2561 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ ร้อยละ 6.50
ปี 2562 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ ร้อยละ 6.50
ปี 2563 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ ร้อยละ 6.25
ปี 2564 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ ร้อยละ 6.25
ปี 2565 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ ร้อยละ 6.00
ปี 2565 (พ.ค. เป็นต้นไป) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ ร้อยละ 5.50
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31.12 35.42 33.34 32.21 32.40
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ผลการด าเนินงาน รายได้และค่าใช้จ่าย ปี พ.ศ. 2561 - 2565

รายได้ ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่

จ านวนเงิน (ล้านบาท)

พ.ศ.

พ.ศ.

จ านวนเงิน (ล้านบาท)
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อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด 

ประเภทเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (%) อัตราเงินเฉลี่ยคืน(%) อัตราดอกเบี้ยที่จ่ายจริง(%) 
  สามัญ 5.50 8.00 5.06 
  ฉุกเฉิน 5.50 8.00 5.06 
  พัฒนาคุณภาพชีวิต 5.00 8.00 4.60 
  เพ่ือการศึกษา 4.50 8.00 4.14 
  เพ่ิมทรัพย์ 4.00 8.00 3.68 
  โครงการพิเศษโควิด 3.50 8.00 3.22 
  ชําระหนี้สถาบันอื่น 4.00 8.00 3.68 
  การเคหะฯ 4.00 8.00 3.68 
  ประกอบอาชีพ 5.25 8.00 4.83 
  เยียวยาฯ 3.50 8.00 3.22 

 
สหกรณ์ได้ให้การช่วยเหลือสมาชิก ในปี 2565 ดังนี้ 

รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1.จ่ายสวัสดิการสมาชิกเพ่ิมขึ้น (50%)  
  (กรณี สมาชิก คู่สมรส บุตร บิดา มารดา เสียชีวิต) 

2,195,968.89 

2.ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.50 บาท (ตั้งแต่ 1 พ.ค.65)  

     ดอกเบี้ยเงินกู้ สามัญ (1,867,026,161) สมาชิกได้ลดดอกเบี้ย          3,913,028.00  
     ดอกเบี้ยเงินกู้ ฉุกเฉิน (19,502,180) สมาชิกได้ลดดอกเบี้ย              38,302.00  
     ดอกเบี้ยเงินกู้ การศึกษา (3,042,140) สมาชิกได้ลดดอกเบี้ย                6,462.00  
     ดอกเบี้ยเงินกู้ พัฒนาฯ (213,145,516) สมาชิกได้ลดดอกเบี้ย            386,341.00  
     ดอกเบี้ยเงินกู้ เยียวยาฯ (1,601,856) สมาชิกได้ลดดอกเบี้ย                3,407.00  
           รวมทั้งสิ้น    6,543,508.89 
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3.2 การรับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2565 
รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 

……………………………………….. 
เรียน ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด 

ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 ได้เห็นชอบให้ข้าพเจ้าและคณะ 
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด สําหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2565  และข้าพเจ้าได้ดําเนินการตรวจสอบกิจการพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการ
เป็นประจําทุกเดือนที่ได้เข้าตรวจสอบ   

สําหรับวันสิ้นปีทางบัญชี 2565 ขอรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําปี 2565 โดยสรุปดังนี้ 
1.     วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินงาน 
1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
1.3 เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานของสหกรณ์ 

2.     ขอบเขตการตรวจสอบ 
 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
 2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์ 
 2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 
 2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว้ 
3.     ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
 3.1 ด้านผลการดําเนินงาน 
 เมื่อต้นปี สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 3,479 ราย ระหว่างปีมีสมาชิกเพ่ิมขึ้น 160 ราย ลาออกจากการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ 60 ราย เสียชีวิต 11 ราย สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี จํานวน 3,568 ราย ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ 2,893 
ราย และสมาชิกสมทบ 675  ราย ในวันสิ้นปี 2565 สหกรณ์มีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 2,703,937,834.34 บาท 
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน  91,750,180.70 บาท หรือร้อยละ 3.51 และในรอบปี 2565 สหกรณ์ฯ มีรายได้ทั้งสิ้น 
134,536,212.55 บาท มีค่าใช้จ่าย 32,404,787.30 บาท กําไรสุทธิ 102,131,425.25  กําไรลดลงจากปี 2564 
จํานวน 499,441.51 หรือร้อยละ (-0.49) ได้กําไรต่ํากว่าท่ีประมาณการไว้ 3,455,574.75 บาท (ประมาณการไว้ 
105,587,000.00 บาท)  ในส่วนของค่าใช้จ่าย ต่ํากว่าประมาณการไว้ 6,308,212.70 บาท (ประมาณการไว้ 
38,713,000.00 บาท) 
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3.2 การรับทราบรายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2565 
รายงานการตรวจสอบกิจการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 
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เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด สําหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2565  และข้าพเจ้าได้ดําเนินการตรวจสอบกิจการพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการ
เป็นประจําทุกเดือนที่ได้เข้าตรวจสอบ   

สําหรับวันสิ้นปีทางบัญชี 2565 ขอรายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําปี 2565 โดยสรุปดังนี้ 
1.     วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินงาน 
1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
1.3 เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานของสหกรณ์ 

2.     ขอบเขตการตรวจสอบ 
 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
 2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์ 
 2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 
 2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว้ 
3.     ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
 3.1 ด้านผลการดําเนินงาน 
 เมื่อต้นปี สหกรณ์ฯ มีสมาชิก 3,479 ราย ระหว่างปีมีสมาชิกเพ่ิมขึ้น 160 ราย ลาออกจากการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ 60 ราย เสียชีวิต 11 ราย สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี จํานวน 3,568 ราย ประกอบด้วยสมาชิกสามัญ 2,893 
ราย และสมาชิกสมทบ 675  ราย ในวันสิ้นปี 2565 สหกรณ์มีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 2,703,937,834.34 บาท 
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน  91,750,180.70 บาท หรือร้อยละ 3.51 และในรอบปี 2565 สหกรณ์ฯ มีรายได้ทั้งสิ้น 
134,536,212.55 บาท มีค่าใช้จ่าย 32,404,787.30 บาท กําไรสุทธิ 102,131,425.25  กําไรลดลงจากปี 2564 
จํานวน 499,441.51 หรือร้อยละ (-0.49) ได้กําไรต่ํากว่าท่ีประมาณการไว้ 3,455,574.75 บาท (ประมาณการไว้ 
105,587,000.00 บาท)  ในส่วนของค่าใช้จ่าย ต่ํากว่าประมาณการไว้ 6,308,212.70 บาท (ประมาณการไว้ 
38,713,000.00 บาท) 

51



49 

 

 

เมื่อเทียบเปอร์เซ็นต์รายได้และค่าใช้จ่าย สหกรณ์ฯมีรายได้ 100 บาท  มีค่าใช้จ่าย 24.09 บาท 
มีกําไร 75.91 บาท รายได้ส่วนใหญ่ของสหกรณ์ฯได้จากดอกเบ้ียเงินให้กู้และดอกเบี้ยเงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของ
สหกรณ์ฯเป็นการจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานส่วนใหญ่จ่ายเป็น เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายในวัน
ประชุมใหญ่ และหนี้สงสัยจะสูญ ตามลําดับ โดยค่าใช้จ่ายแต่ละรายการถัวเฉลี่ยกันได้ และอยู่ภายใต้ประมาณการท่ี
ได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญ่ การจ่ายเงินเป็นไปตามเหตุผลควรแก่การจ่ายและเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 

3.2 ด้านบริหารงานทั่วไป 
        3.2.1 สหกรณ์ฯ มีการจัดทําผังโครงสร้างองค์กรและการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรเหมาะสม ชัดเจน มีการแบ่งงานการกําหนดสายการปฏิบัติงานและบังคับบัญชา มีการควบคุม
การดําเนินงานตามสายการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้มีการปฏิบัติตามโครงสร้างที่กําหนดไว้ 
        3.2.2 สหกรณ์ฯ มีการกําหนดระเบียบต่างๆ ขึ้นถือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ ครบถ้วน ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว และปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ 
        3.2.3 สหกรณ์ฯ มีการจัดทํางบประมาณ ประมาณการรายได้ และรายจ่ายประจําปีไว้
ล่วงหน้า และมีการใช้จ่ายเงินภายใต้แผนงบประมาณที่กําหนดไว้ 
        3.2.4 สหกรณ์ฯ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือนเพ่ือ
รับทราบ ผลการดําเนินงานและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งกําหนดแนวทางแก้ไข และติดตามผลอยู่เสมอ มีการ
กําหนดวาระการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 

3.3 ด้านบัญชี 
        3.3.1 มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน 
        3.3.2 การบันทึกบัญชีของสหกรณ์มีความเรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 
        3.3.3 การจัดทําบัญชีย่อยและทะเบียนต่างๆ ตรงกับบัญชี  
        3.3.4 การจัดทํางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารถูกต้องตรงกันกับ Statement ของธนาคาร 
        3.3.5 การเสนอรายงานทางบัญชี ต่อคณะกรรมการเป็นประจําทุกเดือน 
  3.4 ด้านการเงิน 
        3.4.1 สหกรณ์ฯ ไม่มีเงินสดในมือคงเหลือเนื่องจากนําฝากธนาคารทุกวัน ณ วันสิ้นปี      
ยอดบัญชีถูกต้องตรงกัน การใช้จ่ายเงินต่างๆ เป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายที่ประชุมใหญ่กําหนดไว้รวมทั้งรายจ่าย
ของสหกรณ์ฯ เป็นไปเพ่ือกิจการของสหกรณ์ 
              3.4.2 สหกรณ์มีเงินฝากธนาคาร ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565 ประเภทออมทรัพย์  ประเภท
กระแสรายวัน ดังนี้ 

ที ่ ธนาคาร ประเภท เลขที่บัญช ี จ านวนเงิน 
1 ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (สาขาตาก ) ออมทรัพย์ 603-1-30376-0 22,724,988.84 
2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สาขาตาก)  ออมทรัพย์ 010818170763 38,216.87 
 รวมเงินฝากประเภทออมทรัพย ์ 22,763,205.71 
3 ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (สาขาตาก) กระแสรายวัน 603-6-02625-0 22,697.79 
 รวมเงินฝากประเภทกระแสรายวนั 22,697.79 

รวมเงินฝากออมทรัพย์และกระแสรายวัน 22,785,903.50 
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    ในปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด มีวงเงินกู้ยืมเพียงแห่งเดียวคือธนาคารกรุงไทย 
จํากัด(มหาชน) สาขาตาก วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 100,000,000.00บาท(หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) แยกเป็นตั๋วสัญญา 
ใช้เงินจํานวน 94,000,000.00 บาท  เป็นวงเงิน O.D (เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร) 6 ,000,000.00บาท โดยมี
คณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้ค้ําประกัน (ในปี 2565 ไม่มีการเบิกใช้วงเงินกู้ยืมตามวงเงินนี้) 

   3.5 ด้านสินเชื่อ 
3.5.1 ระหว่างปี 2565 สหกรณ์ฯ ให้เงินกู ้แก่สมาชิก 10 ประเภท คือ 

ที ่ ประเภทเงินกู้ จ านวนสัญญา จ านวนเงิน 
1 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 901 สัญญา 45,790,906.00 
2 เงินกู้สามัญ 341 สัญญา 584,685,836.00 
3 เงินกู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 471 สัญญา 199,670,648.00 
4 เงินกู้เพ่ือการศึกษา   17 สัญญา 2,845,001.00 
5 เงินกู้เพ่ือการเคหะ    -  สัญญา - 
6 เงินกู้เพ่ือประกอบอาชีพ    -  สัญญา - 
7 เงินกู้โควิด 509 สัญญา 158,673,052.00 
8 เงินกู้เพ่ิมทรัพย์  31 สัญญา 29,669,814.00 
9 เงินกู้เพ่ือชําระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน    - สัญญา - 
10 เงินกู้เพ่ือเยียวยาแก่สมาชิกผู้ค้ําประกัน     - สัญญา - 

รวม     2,270 สัญญา 1,021,335,257.00 

     3.5.2   ณ วันสิ้นป ี2565  มีเงินให้กู้แก่สมาชิก คงเหลือ ดังนี้ 
ที ่ ประเภทเงินกู้ จ านวนสัญญา จ านวนเงิน 
1 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน         485 สัญญา 19,502,180.00 
2 เงินกู้สามัญ      1,383  สัญญา 1,867,026,161.00 
3 เงินกู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต        614  สัญญา 213,145,516.00 
4 เงินกู้เพ่ือการศึกษา          24  สัญญา 3,042,140.00 
5 เงินกู้เพ่ือการเคหะ            5 สัญญา 2,842,129.00 
6 เงินกู้เพ่ือประกอบอาชีพ            1 สัญญา 211,267.00 
7 เงินกู้เฉพาะกิจโควิด         794 สัญญา 191,799,764.00 
8 เงินกู้เพ่ิมทรัพย์           45 สัญญา 50,411,976.00 
9 เงินกู้เพ่ือชําระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน           62 สัญญา 48,143,318.38 
10 เงินกู้เพ่ือเยียวยาแก่สมาชิกผู้ค้ําประกัน             5 สัญญา 1,601,856.00 

รวม      3,418 สัญญา 2,397,726,307.38 

3.5.3    ณ วันสิ้นปี 2565  สหกรณ์ฯ ไม่ได้ให้เงินกู้ยืมแก่สหกรณ์อ่ืน 
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    ในปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด มีวงเงินกู้ยืมเพียงแห่งเดียวคือธนาคารกรุงไทย 
จํากัด(มหาชน) สาขาตาก วงเงินกู้ยืมไม่เกิน 100,000,000.00บาท(หนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน) แยกเป็นตั๋วสัญญา 
ใช้เงินจํานวน 94,000,000.00 บาท  เป็นวงเงิน O.D (เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร) 6 ,000,000.00บาท โดยมี
คณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้ค้ําประกัน (ในปี 2565 ไม่มีการเบิกใช้วงเงินกู้ยืมตามวงเงินนี้) 

   3.5 ด้านสินเชื่อ 
3.5.1 ระหว่างปี 2565 สหกรณ์ฯ ให้เงินกู ้แก่สมาชิก 10 ประเภท คือ 

ที ่ ประเภทเงินกู้ จ านวนสัญญา จ านวนเงิน 
1 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 901 สัญญา 45,790,906.00 
2 เงินกู้สามัญ 341 สัญญา 584,685,836.00 
3 เงินกู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 471 สัญญา 199,670,648.00 
4 เงินกู้เพ่ือการศึกษา   17 สัญญา 2,845,001.00 
5 เงินกู้เพ่ือการเคหะ    -  สัญญา - 
6 เงินกู้เพ่ือประกอบอาชีพ    -  สัญญา - 
7 เงินกู้โควิด 509 สัญญา 158,673,052.00 
8 เงินกู้เพ่ิมทรัพย์  31 สัญญา 29,669,814.00 
9 เงินกู้เพ่ือชําระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน    - สัญญา - 
10 เงินกู้เพ่ือเยียวยาแก่สมาชิกผู้ค้ําประกัน     - สัญญา - 

รวม     2,270 สัญญา 1,021,335,257.00 

     3.5.2   ณ วันสิ้นป ี2565  มีเงินให้กู้แก่สมาชิก คงเหลือ ดังนี้ 
ที ่ ประเภทเงินกู้ จ านวนสัญญา จ านวนเงิน 
1 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน         485 สัญญา 19,502,180.00 
2 เงินกู้สามัญ      1,383  สัญญา 1,867,026,161.00 
3 เงินกู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต        614  สัญญา 213,145,516.00 
4 เงินกู้เพ่ือการศึกษา          24  สัญญา 3,042,140.00 
5 เงินกู้เพ่ือการเคหะ            5 สัญญา 2,842,129.00 
6 เงินกู้เพ่ือประกอบอาชีพ            1 สัญญา 211,267.00 
7 เงินกู้เฉพาะกิจโควิด         794 สัญญา 191,799,764.00 
8 เงินกู้เพ่ิมทรัพย์           45 สัญญา 50,411,976.00 
9 เงินกู้เพ่ือชําระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน           62 สัญญา 48,143,318.38 
10 เงินกู้เพ่ือเยียวยาแก่สมาชิกผู้ค้ําประกัน             5 สัญญา 1,601,856.00 

รวม      3,418 สัญญา 2,397,726,307.38 

3.5.3    ณ วันสิ้นปี 2565  สหกรณ์ฯ ไม่ได้ให้เงินกู้ยืมแก่สหกรณ์อ่ืน 
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การให้กู้เงินแก่สมาชิก จะมีคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โดยพิจารณาให้กู้ทุกประเภทเดือนละ 2 ครั้ง 
สําหรับเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินให้กู้ได้ทุกวันตามความประสงค์ของสมาชิก โดยผู้จัดการได้รับมอบหมายจากคณะ 
กรรมการดําเนินการเป็นผู้อนุมัติให้กู้  การกู้เงินทุกสัญญาเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์  

มีลูกหนี้เงินกู้สามัญระหว่างดําเนินคดี รวม 1 ราย รวม 1 สัญญา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,358.00 บาท 
มีลูกหนี้เงินกู้ตามคําพิพากษา รวม 5 ราย ประกอบด้วย สมาชิกสามัญ จํานวน 2 ราย เป็นจํานวนเงิน 

1,500,948.54 บาท และสมาชิกสมทบ จํานวน 3 ราย เป็นจํานวนเงิน 36,913.00 บาท รวม 5 สัญญา เป็นเงิน
ทั้งสิ้น  1,537,861.54 บาท  

  

 3.6 เงินฝากสหกรณ์อ่ืน  รวมเงินฝาก 3 รายการจํานวนเงินทั้งสิ้น  281,215,225.13 บาท 
       3.6.1  เงินฝากออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก ประเภทออมทรัพย์ 
พิเศษ จํานวนเงิน  110,820,441.94  บาท 
       3.6.2  เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 จํากัด ประเภทออมทรัพย์
พิเศษ จํานวนเงิน  90,394,783.19  บาท  
       3.6.3  เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา  จํากัด ประเภทออมทรัพย์พิเศษ 
 จํานวนเงิน 80,000,000.00 บาท  
 

 3.7 เงินลงทุนระยะยาว ณ วันสิ้นปี 2565 จํานวน 1,891,000.00 บาท ประกอบด้วย 
       3.7.1 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย    จํานวนเงิน   1,427,000.00  บาท 
       3.7.2 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย      จํานวนเงิน     464,000.00  บาท 
 3.8  ด้านเงินรับฝาก  เมื่อต้นปี 2565  มีเงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อ่ืนคงเหลือยกมาจํานวนเงิน 
959,082,600.37  บาท  ในระหว่างปี 2565  สหกรณ์ฯ รับฝากเงินเพิ่ม ประกอบด้วย 
        3.8.1 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จากสมาชิก       จํานวนเงิน     95,890,902.11   บาท 
        3.8.2 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ จากสหกรณ์อ่ืน    จํานวนเงิน         106,371.39  บาท 
        3.8.3 ถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษระหว่างปี        จํานวนเงิน   101,902,633.26  บาท 
        ณ วันสิ้นปี 2565 มีเงินรับฝากคงเหลือ จํานวนเงิน  953,177,240.61 บาท การปฏิบัติ
เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ 

 3.9  ด้านทุนเรือนหุ้น 
         3.9.1 ณ ต้นปี 2565 หุ้นท่ีชําระเต็มมูลค่าแล้วมีจํานวน 1,427,136,960.00 บาท  เพ่ิมขึ้น
ระหว่างปี  จํานวน 100,474,460.00 บาท  ลดลงระหว่างปี  จํานวน  12,276,600.00 บาท  คงเหลือวันสิ้นปี 2565 
จํานวนเงิน 1,515,334,820.00 บาท 
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   3.9.2 ทุนสํารองและทุนสะสมต่างๆ 

รายการ 
ยกมา           

ต้นปี 2565 
เพิ่มระหว่างปี (ลด)ระหว่างปี 

คงเหลือ        
สิ้นปี 2565 

เงินส ารอง 102,569,763.35 10,263,086.68 0 112,832,850.03 
ทุนสะสม ประกอบด้วย:- 5,851,932.45 2,104,421.11 2,204,491.11 5,751,862.45 
1.ทุนรักษาระดับเงินปันผล 1,325,500.00 20,500.00 0 1,346,000.00 
2.ทุนสาธารณประโยชน์ 77,200.00 572,500.00 497,900.00 151,800.00 
3.ทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการ 1,484,477.40  123,000.00 0 1,607,477.40 
4.ทุนการศึกษาอบรม       689,863.54  205,000.00 666,670.00 228,193.54 
5.ทุนสวัสดิการแก่สมาชิก
เสียชีวิต 

0 752,921.11 752,921.11 0 

6.ทุนสวัสดิการสมาชิกประสบ 
 อุบัติเหตุ 

690,000.00 20,500.00 0 710,500.00 

7.ทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก
ผู้ค้ําประกัน 

1,549,891.51 0 0 1,549,891.51 

8.กองทุนสวัสดิการผู้เกษียณอายุ 35,000.00 410,000.00 287,000.00 158,000.00 
 

ในการใช้เงินทุนสะสมจํานวน 8 กองทุน ในระหว่างปี 2565  เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งทุนและระเบียบที่
สหกรณ์กําหนด 

3.10 การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ดําเนินการตรวจสอบกิจการ ด้านการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ประกอบด้วย (1) ด้านบริหารงานทั่วไป (2) ด้านบัญชี    
(3) ด้านการเงินและ(4) ด้านสินเชื่อ 
 ผลการตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการด้านการบริหารงานทั่วไป และการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีของเจ้าหน้าที่ และการให้สินเชื่อพบว่าได้ดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับ
และข้อกําหนดของสหกรณ์ได้กําหนดไว้  

ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจสอบกิจการและคณะได้ให้ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบกิจการ แต่ละด้านใน
ระหว่างที่ได้ดําเนินการตรวจสอบกิจการทุกเดือน เพ่ือให้การดําเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ระเบียบและมติที่ประชุมได้กําหนดไว้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ให้ความร่วมมือในการดําเนินการตรวจสอบกิจการ 
และอํานวยความสะดวกด้านการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบกิจการทั้ง 4 ด้าน ของสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด เป็นไปด้วยดี 
 3.11 การติดตามผล แก้ไขปรับปรุง  -        ไม่มี 
 3.12 เรื่องอ่ืนๆ    -        ไม่มี   

นางสาวรัตชนิดา  โพธิ์แก้ว     นางศุภวรรณ  นิลพันธุ์     ผู้ตรวจสอบกิจการ 

มติที่ประชุม................................................................................................................................. 
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   3.9.2 ทุนสํารองและทุนสะสมต่างๆ 

รายการ 
ยกมา           

ต้นปี 2565 
เพิ่มระหว่างปี (ลด)ระหว่างปี 

คงเหลือ        
สิ้นปี 2565 

เงินส ารอง 102,569,763.35 10,263,086.68 0 112,832,850.03 
ทุนสะสม ประกอบด้วย:- 5,851,932.45 2,104,421.11 2,204,491.11 5,751,862.45 
1.ทุนรักษาระดับเงินปันผล 1,325,500.00 20,500.00 0 1,346,000.00 
2.ทุนสาธารณประโยชน์ 77,200.00 572,500.00 497,900.00 151,800.00 
3.ทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการ 1,484,477.40  123,000.00 0 1,607,477.40 
4.ทุนการศึกษาอบรม       689,863.54  205,000.00 666,670.00 228,193.54 
5.ทุนสวัสดิการแก่สมาชิก
เสียชีวิต 

0 752,921.11 752,921.11 0 

6.ทุนสวัสดิการสมาชิกประสบ 
 อุบัติเหตุ 

690,000.00 20,500.00 0 710,500.00 

7.ทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก
ผู้ค้ําประกัน 

1,549,891.51 0 0 1,549,891.51 

8.กองทุนสวัสดิการผู้เกษียณอายุ 35,000.00 410,000.00 287,000.00 158,000.00 
 

ในการใช้เงินทุนสะสมจํานวน 8 กองทุน ในระหว่างปี 2565  เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งทุนและระเบียบที่
สหกรณ์กําหนด 

3.10 การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ คณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ดําเนินการตรวจสอบกิจการ ด้านการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ประกอบด้วย (1) ด้านบริหารงานทั่วไป (2) ด้านบัญชี    
(3) ด้านการเงินและ(4) ด้านสินเชื่อ 
 ผลการตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการด้านการบริหารงานทั่วไป และการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและบัญชีของเจ้าหน้าที่ และการให้สินเชื่อพบว่าได้ดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบข้อบังคับ
และข้อกําหนดของสหกรณ์ได้กําหนดไว้  

ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจสอบกิจการและคณะได้ให้ข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบกิจการ แ ต่ละด้านใน
ระหว่างที่ได้ดําเนินการตรวจสอบกิจการทุกเดือน เพ่ือให้การดําเนินงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ระเบียบและมติที่ประชุมได้กําหนดไว้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ให้ความร่วมมือในการดําเนินการตรวจสอบกิจการ 
และอํานวยความสะดวกด้านการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบกิจการทั้ง 4 ด้าน ของสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด เป็นไปด้วยดี 
 3.11 การติดตามผล แก้ไขปรับปรุง  -        ไม่มี 
 3.12 เรื่องอ่ืนๆ    -        ไม่มี   

นางสาวรัตชนิดา  โพธิ์แก้ว     นางศุภวรรณ  นิลพันธุ์     ผู้ตรวจสอบกิจการ 

มติที่ประชุม................................................................................................................................. 
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3.3  เรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด 

ประจ าปี 2565 
สหกรณ์กําหนดจ่ายเงินทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกท่ีกําลังศึกษา จํานวน  244  ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  

371,400 บาท ตามรายละเอียด ดังนี้  
รายละเอียดการให้สวัสดิการ การศึกษาบุตรของสมาชิกประจ าปี 2565 

ที ่ หน่วยงาน 
ระดับชั้น การศึกษา รวม 

ป. 2 ป.5 ม.2 ม.5 ปวช. 2 ปวส. 2 ป.ตรี  2 ป.ตรี 4 / ราย 
1,200 1,200 1,500 1,500 1,800 1,800 1,800 1,800 /  บาท 

1 สนง.สสจ.ตาก         -    1  1  3          -            -    4  3  12  
  จ านวนเงิน         -    1,200  1,500  4,500          -            -       7,200  5,400  19,800  
2 สสอ.เมืองตาก         -    1  2  1          -            -    1          -    5  
  จ านวนเงิน         -    1,200  3,000  1,500          -            -       1,800          -    7,500  
3 สสอ.วังเจ้า         -            -    2  1          -            -             1          -    4  
  จ านวนเงิน         -            -    3,000  1,500          -            -       1,800          -    6,300  
4 สสอ.บ้านตาก 1  3          -    2          -            -            -    2  8  
  จ านวนเงิน 1,200  3,600          -    3,000          -            -            -    3,600  11,400  
5 สสอ.สามเงา 1  1          -    1          -            -             1  2  6  
  จ านวนเงิน 1,200  1,200          -    1,500          -            -       1,800  3,600  9,300  
6 สสอ.แมส่อด         -            -    3  2          -            -             3  4  12  
  จ านวนเงิน         -            -    4,500  3,000          -            -       5,400  7,200  20,100  
7 สสอ.แม่ระมาด         -    1  1  3          -            -            -    2  7  
  จ านวนเงิน         -    1,200  1,500  4,500          -            -            -    3,600  10,800  
8 สสอ.ท่าสองยาง 3  4  3  3          -            -            -            -    13  
  จ านวนเงิน 3,600  4,800  4,500  4,500          -            -            -            -    17,400  
9 สสอ.พบพระ         -    4  3  4          -    1           2  3  17  
  จ านวนเงิน         -    4,800  4,500  6,000          -    1,800     3,600  5,400  26,100  

10 สสอ.อุ้มผาง 3  1  1          -            -            -             1          -    6  
  จ านวนเงิน 3,600  1,200  1,500          -            -            -       1,800          -    8,100  

11 รพ.สมเด็จฯ 4  8  7  9          -            -            13  14  55  
  จ านวนเงิน 4,800  9,600  10,500  13,500          -            -      23,400  25,200  87,000  

12 รพ.วังเจ้า         -            -    1  3          -            -            -    1  5  
  จ านวนเงิน         -            -    1,500  4,500          -            -            -    1,800  7,800  

13 รพ.บ้านตาก 3  1  3  1          -            -             4          -    12  
  จ านวนเงิน 3,600  1,200  4,500  1,500          -            -       7,200          -    18,000  
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ที ่ หน่วยงาน 
ระดับชั้น การศึกษา รวม 

ป. 2 ป.5 ม.2 ม.5 ปวช. 2 ปวส. 2 ป.ตรี  2 ป.ตรี 4 / ราย 
1,200 1,200 1,500 1,500 1,800 1,800 1,800 1,800 /  บาท 

14 รพ.สามเงา         -            -    1  1          -            -            -            -    2  
 จ านวนเงิน         -            -    1,500  1,500          -            -            -            -    3,000  

15 รพ.แม่สอด 3  5  7  5  1          -             3  4  28  
 จ านวนเงิน 3,600  6,000  10,500  7,500  1,800          -       5,400  7,200  42,000  

16 รพ.แม่ระมาด 1  4  5  3          -            -             4  6  23  
 จ านวนเงิน 1,200  4,800  7,500  4,500          -            -       7,200   10,800  36,000  

17 รพ.ท่าสองยาง         -    1  2  2          -            -            -            -    5  
 จ านวนเงิน         -    1,200  3,000  3,000          -            -            -            -    7,200  

18 รพ.พบพระ 1  2  2  1          -            -            -    1  7  
 จ านวนเงิน 1,200  2,400  3,000  1,500          -            -            -    1,800  9,900  

19 รพ.อุ้มผาง 5  1          -    1          -            -            -    1  8  
 จ านวนเงิน 6,000  1,200          -    1,500          -            -            -    1,800  10,500  

20 สหกรณ์ 3  1  1  1          -            -             2  1  9  
  จ านวนเงิน 3,600  1,200  1,500  1,500          -            -       3,600  1,800  13,200  

       
รวมทั้งสิ้น          244 ทุน 
รวมทั้งสิ้น   371,400 บาท 

         มติที่ประชุม........................................................................................................................................................ 
 

3.4  เรื่องแจ้ง สมาชิก,บิดา,มารดา,คู่สมรสและบุตรของสมาชิกเสียชวีิต 
   ในปี 2565  ณ วันที่ 30 กันยายน  2565  สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือสมาชิก,
บิดา, มารดา, คู่สมรส และบุตร ถึงแก่กรรม จํานวน 82 ราย  เป็นเงิน  2,448,000.- บาท ตามระเบียบสหกรณ์ 
ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จํากัด ว่าด้วย สวัสดิการสงเคราะห์ สมาชิก, บิดา, มารดา, คู่สมรสและบุตรของสมาชิก 
พ.ศ. 2564  ข้อ  6.การจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ฯ ตามระเบียบฯนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ พร้อมพวงหรีด
เคารพศพตามจริงไม่เกินรายละ 1,000 บาท (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564) 
  กรณีสมาชิก  เสียชีวิตทุกสาเหตุหรือไม่ทราบสาเหตุหรือ ศาลมีคําสั่งให้สมาชิกเป็นบุคคลสาบสูญ  
สหกรณ์จะให้เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกท่ีเสียชีวิต โดยคิดตามอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของสมาชิกที่ขอรับ
การช่วยเหลือ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  

เป็นสมาชิก 1 ปี ขึ้นไป ถึง 5 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ  จํานวน 90,000 บาท 
เป็นสมาชิก 6 ปี ถึง 10 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ  จํานวน 120,000 บาท 
เป็นสมาชิก 11 ปี ถึง 15 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ  จํานวน 150,000 บาท 
เป็นสมาชิก 16 ปี ขึ้นไป ให้ได้รับเงินสวัสดิการ  จํานวน 180,000 บาท 
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ที ่ หน่วยงาน 
ระดับชั้น การศึกษา รวม 

ป. 2 ป.5 ม.2 ม.5 ปวช. 2 ปวส. 2 ป.ตรี  2 ป.ตรี 4 / ราย 
1,200 1,200 1,500 1,500 1,800 1,800 1,800 1,800 /  บาท 

14 รพ.สามเงา         -            -    1  1          -            -            -            -    2  
 จ านวนเงิน         -            -    1,500  1,500          -            -            -            -    3,000  

15 รพ.แม่สอด 3  5  7  5  1          -             3  4  28  
 จ านวนเงิน 3,600  6,000  10,500  7,500  1,800          -       5,400  7,200  42,000  

16 รพ.แม่ระมาด 1  4  5  3          -            -             4  6  23  
 จ านวนเงิน 1,200  4,800  7,500  4,500          -            -       7,200   10,800  36,000  

17 รพ.ท่าสองยาง         -    1  2  2          -            -            -            -    5  
 จ านวนเงิน         -    1,200  3,000  3,000          -            -            -            -    7,200  

18 รพ.พบพระ 1  2  2  1          -            -            -    1  7  
 จ านวนเงิน 1,200  2,400  3,000  1,500          -            -            -    1,800  9,900  

19 รพ.อุ้มผาง 5  1          -    1          -            -            -    1  8  
 จ านวนเงิน 6,000  1,200          -    1,500          -            -            -    1,800  10,500  

20 สหกรณ์ 3  1  1  1          -            -             2  1  9  
  จ านวนเงิน 3,600  1,200  1,500  1,500          -            -       3,600  1,800  13,200  

       
รวมทั้งสิ้น          244 ทุน 
รวมทั้งสิ้น   371,400 บาท 

         มติที่ประชุม........................................................................................................................................................ 
 

3.4  เรื่องแจ้ง สมาชิก,บิดา,มารดา,คู่สมรสและบุตรของสมาชิกเสียชวีิต 
   ในปี 2565  ณ วันที่ 30 กันยายน  2565  สหกรณ์ได้จ่ายเงินทุนสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือสมาชิก,
บิดา, มารดา, คู่สมรส และบุตร ถึงแก่กรรม จํานวน 82 ราย  เป็นเงิน  2,448,000.- บาท ตามระเบียบสหกรณ์ 
ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จํากัด ว่าด้วย สวัสดิการสงเคราะห์ สมาชิก, บิดา, มารดา, คู่สมรสและบุตรของสมาชิก 
พ.ศ. 2564  ข้อ  6.การจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ฯ ตามระเบียบฯนี้ ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ พร้อมพวงหรีด
เคารพศพตามจริงไม่เกินรายละ 1,000 บาท (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564) 
  กรณีสมาชิก  เสียชีวิตทุกสาเหตุหรือไม่ทราบสาเหตุหรือ ศาลมีคําสั่งให้สมาชิกเป็นบุคคลสาบสูญ  
สหกรณ์จะให้เงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกท่ีเสียชีวิต โดยคิดตามอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของสมาชิกที่ขอรับ
การช่วยเหลือ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้  

เป็นสมาชิก 1 ปี ขึ้นไป ถึง 5 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ  จํานวน 90,000 บาท 
เป็นสมาชิก 6 ปี ถึง 10 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ  จํานวน 120,000 บาท 
เป็นสมาชิก 11 ปี ถึง 15 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ  จํานวน 150,000 บาท 
เป็นสมาชิก 16 ปี ขึ้นไป ให้ได้รับเงินสวัสดิการ  จํานวน 180,000 บาท 

57



55 

 

 

 
   กรณี คู่สมรสของสมาชิก ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เสียชีวิต(ทุกสาเหตุ) สหกรณ์จะให้เงินสวัสดิการ
ช่วยเหลือสมาชิกท่ีคู่สมรสเสียชีวิต โดยคิดตามอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ของสมาชิก  

เป็นสมาชิก 1 ปี ขึ้นไป ถึง 5 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ  จํานวน 15,000 บาท 
เป็นสมาชิก 6 ปี ถึง 10 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ  จํานวน 22,500 บาท 
เป็นสมาชิก 11 ปี ถึง 15 ปี ให้ได้รับเงินสวัสดิการ  จํานวน 30,000 บาท 
เป็นสมาชิก 16 ปี ขึ้นไป ให้ได้รับเงินสวัสดิการ  จํานวน 37,500 บาท 

   กรณีที่ บิดา , มารดา หรือ บุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตามระเบียบนี้ของสมาชิกเสียชีวิต(ทุกสาเหตุ)
สหกรณ์จะให้เงินสวัสดิการช่วยเหลือศพละ 4,500 บาท  ประจําปี  2565 มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายชื่อสมาชิกที่เสียชีวิตและได้รับเงินสวัสดิการ ประจ าปี  2565 
ที่ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน ผู้เสียชีวิต จ านวนเงิน ว.ด.ป. ที่จ่าย 
1 นายพนม          แก้วพรมเจริญ รพ.บ้านตาก สมาชิก 120,000 05 ต.ค. 64 
2 นางสมัย แก้วมา บํานาญ/รพ.ตสม. สมาชิก 180,000 16 พ.ย. 64 
3 นายดนุพันธ์  ทองพลับ บํานาญ/สสจ. สมาชิก 180,000 18 ม.ค. 65 
4 นายชิลอน ทิพยะจันทร์ บํานาญ/รพ.ตสม. สมาชิก 180,000 04 มี.ค. 65 
5 นางสะสม ศรพระขันธ ์ บํานาญ/สสจ. สมาชิก 180,000 08 มี.ค. 65 
6 นายวันชัย เทพมงคล บํานาญ/รพ.ตสม. สมาชิก 180,000 25 เม.ย. 65 
7 นายประจวบ เชื้อปรางค์ บํานาญ/สสจ. สมาชิก 180,000 06 พ.ค. 65 
8 นางเปรมยุดา บัวมีธูป บํานาญ/รพ.ตสม. สมาชิก 180,000 18 พ.ค. 65 
9 นายกุน กัณฑาบุญ บํานาญ/สสจ. สมาชิก 180,000 01 มิ.ย. 65 
10 นายสงวน ต๊ะปุก บํานาญ/สสจ. สมาชิก 180,000 10 ส.ค. 65 
11 นางจันทร์ทิพ คําสุวรรณ ์ บํานาญ/รพ.แม่สอด สมาชิก 180,000 23 ส.ค. 65 

รวมสมาชิกเสียชีวิต 11  ราย  เป็นเงิน  1,920,000 บาท 
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการ กรณี บิดาเสียชีวิต ประจ าปี  2565 

12 นางนภาพร แก้วเครือคํา รพ.บ้านตาก บิดา 3,000 07 ต.ค. 64 
13 น.ส.ธนวรรณ อุปคุต รพ.บ้านตาก บิดา 4,500 20 ต.ค. 64 
14 นางบังอร กาวี รพ.ตสม. บิดา 4,500 08 พ.ย.64 
15 น.ส.นิ่มนุช ชูโฉม บํานาญ/สสจ.ตาก บิดา 4,500 08 พ.ย.64 
16 นายชํานาญ พิพัฒน์ศาสตร ์ สสอ.บ้านตาก บิดา 4,500 16 พ.ย. 64 
17 น.ส.พาเตมาบี มานัด รพ.แม่สอด บิดา 3,000 16 พ.ย. 64 
18 นางฐิติพร จตุพรพิพัฒน์ สสจ.ตาก บิดา 4,500 01 ธ.ค.64 
19 นายประสิทธิ์ ถาวรอ้าย บํานาญ/สสจ.ตาก บิดา 4,500 17 ธ.ค. 64 
20 นายณัฐวุฒิ ทองพลับ สสอ.แม่สอด บิดา 4,500 30 ธ.ค. 64 
21 นางสตรีรัตน์ มานัสฤด ี สสอ.บ้านตาก บิดา 4,500 06 ม.ค. 65 
22 นางอังคณา เสริฐเงี้ยว สสอ.แม่ระมาด บิดา 4,500 19 ม.ค. 65 
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ที่ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน ผู้เสียชีวิต  จ านวนเงิน  ว.ด.ป. ที่จ่าย 
23 น.ส.รุนิยา เพ็ชรกําแหง สสจ.ตาก บิดา 4,500 21 ม.ค. 65 
24 นางทวัญญา จิวเดช สสอ.พบพระ บิดา 4,500 08 ก.พ. 65 
25 น.ส.ภัคยาน ี ทนันชัย สสอ.พบพระ บิดา 4,500 08 ก.พ. 65 
26 นางวาสนา ผาแสนเถิน รพ.แมร่ะมาด บิดา 4,500 07 มี.ค. 65 
27 นายณัฐพล ทิพยะจันทร์ รพ.ตสม. บิดา 4,500 07 มี.ค. 65 
28 น.ส.มาลัย เครือคําวัง รพ.แม่สอด บิดา 4,500 08 มี.ค. 65 
29 น.ส.อภิญญา พิมพ์ศร ี รพ.ตสม. บิดา 4,500 31 มี.ค. 65 
30 นายกฤช สอนกอง สสอ.บ้านตาก บิดา 4,500 25 เม.ย. 65 
31 น.ส.ดวงใจ แซ่โค้ว รพ.แม่สอด บิดา 4,500 09 พ.ค. 65 
32 นางละเอียด วรอุไร รพ.แม่สอด บิดา 4,500 09 พ.ค. 65 
33 นางศุภานัน อยู่เย็น รพ.แม่สอด บิดา 4,500 07 มิ.ย. 65 
34 น.ส.วันเพ็ญ จิ๋คีรี รพ.แม่สอด บิดา 4,500 09 มิ.ย. 65 
35 นางบูชิตา ศรีสวัสด์ิ รพ.แมร่ะมาด บิดา 4,500 09 มิ.ย. 65 
36 นางจิรานันท์ ปัญญา รพ.แมร่ะมาด บิดา 4,500 16 มิ.ย. 65 
37 น.ส.ลัดดาวัลย์ แดงเถิน รพ.แม่สอด บิดา 4,500 25 ส.ค. 65 
38 น.ส.กาญจนา จันแก้วปง รพ.แม่สอด บิดา 4,500 25 ส.ค. 65 
39 นางนิภาภรณ์ มาลีแก้ว สสจ.ตาก บิดา 4,500 05 ก.ย. 65 

รวม บิดาสมาชิก เสียชีวิต 28 ราย  เป็นเงิน  123,000 บาท 
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการ กรณี มารดาเสียชีวิต ประจ าปี  2565 

40 น.ส.ทัศนีย์ สีสําราญ รพ.แม่สอด มารดา 3,000 06 ต.ค. 64 
41 นางนงลักษณ์     สายรัศมี รพ.ตสม. มารดา 3,000 11 ต.ค. 64 
42 นายอดิศร สมเจริญสิน สสจ.ตาก มารดา 4,500 15 ต.ค. 64 
43 น.ส.กนกวรรณ กาแดง รพ.ตสม. มารดา 3,000 19 ต.ค. 64 
44 นางสุภาพ ทรรศนะวารี สสอ.พบพระ มารดา 4,500 02 พ.ย. 64 
45 นางดวงรัตน์ วิทยา บํานาญ/รพ.แม่สอด มารดา 4,500 02 พ.ย. 64 
46 นางกลิ่นสุคนธ์ นิภาเกษม บํานาญ/สสจ.ตาก มารดา 4,500 08 พ.ย.64 
47 นางนิตยา อินทราย รพ.แม่สอด มารดา 4,500 16 พ.ย. 64 
48 นางจรุงพร มั่นมาก รพ.แม่สอด มารดา 4,500 18 พ.ย. 64 
49 นายสหโชค เณรจา่พี สสอ.บ้านตาก มารดา 4,500 22 พ.ย. 64 
50 นายสุรศักด์ิ อุทัยแสน รพ.แมร่ะมาด มารดา 4,500 26 พ.ย. 64 
51 น.ส.นิตยา ปริญญาปริวัฒน์ รพ.ตสม. มารดา 4,500 16 ธ.ค. 64 
52 นางสิริรัศมิ ์ เหมพรหม บํานาญ/รพ.แม่สอด มารดา 4,500 30 ธ.ค. 64 
53 นางสุรัตนา อินทรฉิม สสอ.เมืองตาก มารดา 4,500 13 ม.ค. 65 
54 นางกรกมล พุ่มพวง สสอ.เมืองตาก มารดา 4,500 13 ม.ค. 65 
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ที่ ชื่อ - สกุล หน่วยงาน ผู้เสียชีวิต  จ านวนเงิน  ว.ด.ป. ที่จ่าย 
23 น.ส.รุนิยา เพ็ชรกําแหง สสจ.ตาก บิดา 4,500 21 ม.ค. 65 
24 นางทวัญญา จิวเดช สสอ.พบพระ บิดา 4,500 08 ก.พ. 65 
25 น.ส.ภัคยาน ี ทนันชัย สสอ.พบพระ บิดา 4,500 08 ก.พ. 65 
26 นางวาสนา ผาแสนเถิน รพ.แมร่ะมาด บิดา 4,500 07 มี.ค. 65 
27 นายณัฐพล ทิพยะจันทร์ รพ.ตสม. บิดา 4,500 07 มี.ค. 65 
28 น.ส.มาลัย เครือคําวัง รพ.แม่สอด บิดา 4,500 08 มี.ค. 65 
29 น.ส.อภิญญา พิมพ์ศร ี รพ.ตสม. บิดา 4,500 31 มี.ค. 65 
30 นายกฤช สอนกอง สสอ.บ้านตาก บิดา 4,500 25 เม.ย. 65 
31 น.ส.ดวงใจ แซ่โค้ว รพ.แม่สอด บิดา 4,500 09 พ.ค. 65 
32 นางละเอียด วรอุไร รพ.แม่สอด บิดา 4,500 09 พ.ค. 65 
33 นางศุภานัน อยู่เย็น รพ.แม่สอด บิดา 4,500 07 มิ.ย. 65 
34 น.ส.วันเพ็ญ จิ๋คีรี รพ.แม่สอด บิดา 4,500 09 มิ.ย. 65 
35 นางบูชิตา ศรีสวัสด์ิ รพ.แมร่ะมาด บิดา 4,500 09 มิ.ย. 65 
36 นางจิรานันท์ ปัญญา รพ.แมร่ะมาด บิดา 4,500 16 มิ.ย. 65 
37 น.ส.ลัดดาวัลย์ แดงเถิน รพ.แม่สอด บิดา 4,500 25 ส.ค. 65 
38 น.ส.กาญจนา จันแก้วปง รพ.แม่สอด บิดา 4,500 25 ส.ค. 65 
39 นางนิภาภรณ์ มาลีแก้ว สสจ.ตาก บิดา 4,500 05 ก.ย. 65 

รวม บิดาสมาชิก เสียชีวิต 28 ราย  เป็นเงิน  123,000 บาท 
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการ กรณี มารดาเสียชีวิต ประจ าปี  2565 

40 น.ส.ทัศนีย์ สีสําราญ รพ.แม่สอด มารดา 3,000 06 ต.ค. 64 
41 นางนงลักษณ์     สายรัศมี รพ.ตสม. มารดา 3,000 11 ต.ค. 64 
42 นายอดิศร สมเจริญสิน สสจ.ตาก มารดา 4,500 15 ต.ค. 64 
43 น.ส.กนกวรรณ กาแดง รพ.ตสม. มารดา 3,000 19 ต.ค. 64 
44 นางสุภาพ ทรรศนะวารี สสอ.พบพระ มารดา 4,500 02 พ.ย. 64 
45 นางดวงรัตน์ วิทยา บํานาญ/รพ.แม่สอด มารดา 4,500 02 พ.ย. 64 
46 นางกลิ่นสุคนธ์ นิภาเกษม บํานาญ/สสจ.ตาก มารดา 4,500 08 พ.ย.64 
47 นางนิตยา อินทราย รพ.แม่สอด มารดา 4,500 16 พ.ย. 64 
48 นางจรุงพร มั่นมาก รพ.แม่สอด มารดา 4,500 18 พ.ย. 64 
49 นายสหโชค เณรจา่พี สสอ.บ้านตาก มารดา 4,500 22 พ.ย. 64 
50 นายสุรศักด์ิ อุทัยแสน รพ.แมร่ะมาด มารดา 4,500 26 พ.ย. 64 
51 น.ส.นิตยา ปริญญาปริวัฒน์ รพ.ตสม. มารดา 4,500 16 ธ.ค. 64 
52 นางสิริรัศมิ ์ เหมพรหม บํานาญ/รพ.แม่สอด มารดา 4,500 30 ธ.ค. 64 
53 นางสุรัตนา อินทรฉิม สสอ.เมืองตาก มารดา 4,500 13 ม.ค. 65 
54 นางกรกมล พุ่มพวง สสอ.เมืองตาก มารดา 4,500 13 ม.ค. 65 
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ที่ ชื่อ – สกุล หน่วยงาน ผู้เสียชีวิต  จ านวนเงิน  ว.ด.ป. ที่จ่าย 
55 นางณัฐณิชาช์ เปรมพล รพ.บ้านตาก มารดา 4,500 01 ก.พ. 65 
56 น.ส.สุรภี ธรรมแงะ รพ.แม่สอด มารดา 4,500 25 ก.พ. 65 
57 นายธวัชชัย สําเริญรัมย์ สสอ.ท่าสองยาง มารดา 4,500 08 มี.ค. 65 
58 น.ส.จตุพร ทิมปาน รพ.พบพระ มารดา         4,500  11 มี.ค. 65 
59 นางพนิดา สุทาคํา รพ.แม่สอด มารดา 4,500 25 เม.ย. 65 
60 นายโตมร ธนะการ รพ.แม่สอด มารดา 4,500 27 เม.ย. 65 
61 นางสมถวลิ จึงกระแพ บํานาญ/รพ.ตสม. มารดา 4,500 29 เม.ย. 65 
62 นางสมพิศ กลัดพันธ์ุ สสจ.ตาก มารดา 4,500 06 พ.ค. 65 
63 นางเรณู สุรสิทธินุสรณ์ รพ.บ้านตาก มารดา 4,500 07 มิ.ย. 65 
64 นางอุทัยวรรณ พิทักษ์วรพันธ์ บํานาญ/รพ.ตสม. มารดา 4,500 13 มิ.ย. 65 
65 นางสว่าง เรือนมา บํานาญ/รพ.แม่สอด มารดา 4,500 16 มิ.ย. 65 
66 นางสุพาภรณ ์ เมืองใจ บํานาญ/สสจ.ตาก มารดา 4,500 16 มิ.ย. 65 
67 นางสุนันท์ ประโมทัย บํานาญ/รพ.แม่สอด มารดา 4,500 23 มิ.ย. 65 
68 นายสัมพันธ์         คงด ี บํานาญ/สสจ.ตาก มารดา 4,500 24 มิ.ย. 65 
69 น.ส.ภริญดา สิริวรัญกุล รพ.ตสม. มารดา 4,500 20 ก.ค. 65 
70 นางอรชร โสภาแปง รพ.แมร่ะมาด มารดา 4,500 21 ก.ค. 65 
71 น.ส.ชลนิชา ปัญญา รพ.ตสม. มารดา 4,500 25 ก.ค. 65 
72 นางพรธิชา วงษ์ชมภ ู สสอ.บ้านตาก มารดา 4,500 03 ส.ค. 65 
73 นายประนอม ปัททุม บํานาญ/รพ.ตสม. มารดา 4,500 03 ส.ค. 65 
74 นางอารีย ์ นํามา รพ.แม่สอด มารดา 4,500 25 ส.ค. 65 
75 นางภัทรภร สมทรง บํานาญ/สสจ.ตาก มารดา 4,500 20 ก.ย. 65 

รวม มารดาสมาชิก เสียชีวิต 36 ราย  เป็นเงิน  157,500 บาท 
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินสวัสดิการ กรณคีู่สมรสเสียชีวิต ประจ าปี  2565 

76 นางไพรวัลย์ ทิพยะจันทร์ บํานาญ/รพ.ตสม. คู่สมรส 37,500 07 มี.ค. 65 
77 นางจิรานันท์ ปัญญา รพ.แมร่ะมาด คู่สมรส 37,500 31 มี.ค. 65 
78 นางพัชณ ี ศรีชัยภิญโญ บํานาญ/รพ.แม่สอด คู่สมรส 37,500 22 เม.ย. 65 
79 นางกาญจนา แก้วสุข บํานาญ/รพ.แม่สอด คู่สมรส 37,500 23 เม.ย. 65 
80 นางทอง เทพมงคล บํานาญ/รพ.ตสม. คู่สมรส 37,500 24 เม.ย. 65 
81 นายโสภณ สรรวิชัย บํานาญ/อ.แม่สอด คู่สมรส 34,500 10 ส.ค. 65 
82 นางจรรยา ต๊ะปุก บํานาญ/สสจ.ตาก คู่สมรส 22,500 10 ส.ค. 65 

รวม คู่สมรสสมาชิก เสียชีวิต  7  ราย  เป็นเงิน  247,500 บาท 
   รวม 82  ราย เป็นเงินทั้งส้ิน 2,448,000 บาท 

มติที่ประชุม    ................................................................................................................... 
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3.5  การด าเนินงานของ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ ชมุนุมสหกรณ์ 

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัดเป็นสมาชิก 
       

        3.5.1  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม      
ความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการสหกรณ์ทุกประเภททั่วราชอาณาจักร อันมิใช่เป็นการหาผลกําไรหรือรายได้มาแบ่งปัน
กันตลอดจนอํานวยความสะดวกให้เกิดแก่กิจการสหกรณ์ และเป็นศูนย์กลางการให้การศึกษาอบรมให้แก่สหกรณ์อีก
ด้วยโดยได้กําหนดบทบาทอํานาจหน้าที่ไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 มาตรา 109 เพ่ือให้คณะกรรมการ 
ดําเนินการบริหารกิจการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ทุกสหกรณ์จะต้องสนับสนุนเงินบํารุงสันนิบาตเป็น
ประจําทุกปี จากเดิมปีละ 10,000 บาท เพ่ิมเป็นปีละ 30,000 บาท เริ่มตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป 

 3.5.2  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย   เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นเพ่ือ 
1.  เป็นศูนย์กลางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์  
2.  เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์   
3.  เป็นศูนย์กลางการจัดสวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
4.  สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
5.  พัฒนาองค์กรแบบมืออาชีพ 
6.  เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับขบวนการสหกรณ์ภายในประเทศ 

3.5.3   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (ล้านที่ 1)   
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ได้เข้าร่วมเป็นศูนย์ประสานงานให้กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยเพ่ือเป็นศูนย์กลางอํานวยความสะดวกให้สมาชิกของสหกรณ์ฯ ที่เข้าร่วม
เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ปัจจุบันสมาคม สสธท.(ล้านที่1) ทั่วประเทศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 มีสมาชิกทั่วประเทศ 
จํานวน 223,366 ราย (ปี 2564 มี 216,615 ราย) ศูนย์จังหวัดตากเป็นสมาชิก 3,050 ราย เสียค่าสงเคราะห์ศพ    
ปี 2566 จํานวน 5,520 บาท (อัตราเงินสงเคราะห์แต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจํานวนสมาชิกที่เสียชีวิต)      
เมือ่สมาชิกเสียชีวิตทายาทจะได้เงินช่วยเหลือสงเคราะห์ศพ รายละประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ผู้ที่มี
สิทธิ์สมัคร คือ สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ, คู่สมรส และบุตรของสมาชิก อายุไม่เกิน 54 ปี ในวันสมัคร        
(ไม่รับ บิดา มารดา)  

 3.5.4   กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย 
(ล้านที่ 2) เป็นสวัสดิการตัวที่สองจาก สสธท. เรียกว่า กสธท.หรือล้านที่ 2 เมื่อเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงิน
สงเคราะห์ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) เสียค่าเงินสงเคราะห์ศพปี 2566 จํานวน 5,500 บาท (อัตราเงิน
สงเคราะห์ แต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจํานวนสมาชิกที่เสียชีวิต)  ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครล้านที่ 2 คือ สมาชิกท่ีผ่าน
การอนุมัติเป็นสมาชิกสสธท. (ล้านที่ 1) แล้วเท่านั้น 
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3.5  การด าเนินงานของ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ ชมุนุมสหกรณ์ 

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัดเป็นสมาชิก 
       

        3.5.1  สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม      
ความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการสหกรณ์ทุกประเภททั่วราชอาณาจักร อันมิใช่เป็นการหาผลกําไรหรือรายได้มาแบ่งปัน
กันตลอดจนอํานวยความสะดวกให้เกิดแก่กิจการสหกรณ์ และเป็นศูนย์กลางการให้การศึกษาอบรมให้แก่สหกรณ์อีก
ด้วยโดยได้กําหนดบทบาทอํานาจหน้าที่ไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 มาตรา 109 เพ่ือให้คณะกรรมการ 
ดําเนินการบริหารกิจการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ทุกสหกรณ์จะต้องสนับสนุนเงินบํารุงสันนิบาตเป็น
ประจําทุกปี จากเดิมปีละ 10,000 บาท เพ่ิมเป็นปีละ 30,000 บาท เริ่มตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป 

 3.5.2  ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย   เป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นเพ่ือ 
1.  เป็นศูนย์กลางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์  
2.  เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์   
3.  เป็นศูนย์กลางการจัดสวัสดิการของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
4.  สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ 
5.  พัฒนาองค์กรแบบมืออาชีพ 
6.  เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับขบวนการสหกรณ์ภายในประเทศ 

3.5.3   สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (ล้านที่ 1)   
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ได้เข้าร่วมเป็นศูนย์ประสานงานให้กับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทยเพ่ือเป็นศูนย์กลางอํานวยความสะดวกให้สมาชิกของสหกรณ์ฯ ที่เข้าร่วม
เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ปัจจุบันสมาคม สสธท.(ล้านที่1) ทั่วประเทศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 มีสมาชิกทั่วประเทศ 
จํานวน 223,366 ราย (ปี 2564 มี 216,615 ราย) ศูนย์จังหวัดตากเป็นสมาชิก 3,050 ราย เสียค่าสงเคราะห์ศพ    
ปี 2566 จํานวน 5,520 บาท (อัตราเงินสงเคราะห์แต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจํานวนสมาชิกที่เสียชีวิต)      
เมือ่สมาชิกเสียชีวิตทายาทจะได้เงินช่วยเหลือสงเคราะห์ศพ รายละประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ผู้ที่มี
สิทธิ์สมัคร คือ สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ, คู่สมรส และบุตรของสมาชิก อายุไม่เกิน 54 ปี ในวันสมัคร        
(ไม่รับ บิดา มารดา)  

 3.5.4   กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย 
(ล้านที่ 2) เป็นสวัสดิการตัวที่สองจาก สสธท. เรียกว่า กสธท.หรือล้านที่ 2 เมื่อเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงิน
สงเคราะห์ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) เสียค่าเงินสงเคราะห์ศพปี 2566 จํานวน 5,500 บาท (อัตราเงิน
สงเคราะห์ แต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจํานวนสมาชิกที่เสียชีวิต)  ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครล้านที่ 2 คือ สมาชิกท่ีผ่าน
การอนุมัติเป็นสมาชิกสสธท. (ล้านที่ 1) แล้วเท่านั้น 
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 3.5.5 กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย 
(ล้านที ่ 3) เมื่อเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) เสียค่าเงินสงเคราะห์ศพ    
ปี 2566 จํานวน 4,000 บาท (อัตราเงินสงเคราะห์ศพแต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจํานวนสมาชิกที่เสียชีวิต)    
ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกล้านที่ 3 คือ สมาชิกท่ีสมัครเป็นสมาชิก สสธท. และกสธท. แล้วเท่านั้น กรณีผู้ที่ไม่เคย
สมัครเป็นสมาชิก สสธท. และกสธท. และมีอายุไม่เกิน 54 ปี สามารถสมัครเป็นสมาชิก สสธท. (ล้านที่1)       
กสธท.(ล้านที่2) และกสธท.ล้านที่ 3  ได้ในคราวเดียวกันได้ ตามเกณฑ์คุณสมบัติที่สมาคมกําหนด 

3.5.6 สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(สส.ชสอ.) เป็นสวัสดิการรวมทุกสายอาชีพ เม่ือสมาชิกเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์ 600,000 บาท    
(หกแสนบาท) เสียค่าเงินสงเคราะห์ศพปี 2566 จํานวน 5,920 บาท (อัตราเงินสงเคราะห์ แต่ละปีอาจมี           
การเปล่ียนแปลงตามจํานวนสมาชิกที่เสียชีวิต) ผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกคือสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์       
ทุกสายอาชีพ (มี 7 อาชีพ) 
มติที่ประชุม    ............................................................................................... .................... 
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3.6 การแก้ไข เพิ่มเตมิระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด ปี 2565 

   3.6.1. การแก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จ ากัด       
ว่าด้วย การให้เงินกู้เพ่ิมทรัพย์ พ.ศ. 2565 
  อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ข้อ79 (8) และ     
ข้อ 107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 34 ครั้งที่ 6 วันที่ 30  เมษายน 2565 มีมติเป็นเอกฉันท์
เห็นสมควรให้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้เพ่ิมทรัพย์ พ .ศ.2565   
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
หมวด 3 

เงินกู้เพิ่มทรัพย์ 
ข้อ 8. เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็น
ว่าสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้า  พอที่จะ
ช่วยเหลือให้เงินกู้เพ่ือส่งเสริมฐานะความ
มั่นคงหรือประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้   
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิก ในวงเงินกู้ตั้งแต่ 
1,000,000.00 (หนึ่งล้านบาท) เป็นต้นไป 
โดยไม่จํากัดเพดานจํานวนเงินกู้  

ฯลฯ 

หมวด 3 
เงินกู้เพิ่มทรัพย์ 

ข้อ 8. เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็น
ว่าสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้า  
พอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้เพ่ือส่งเสริม
ฐานะความมั่นคงหรือประโยชน์งอกเงยแก่
สมาชิกได้   คณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิก 
โดยไม่จํากัดเพดานจํานวนเงินกู้  
 

ฯลฯ 
 

  
 
 
เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาวะ
เศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 
และความ
เหมาะสม 

หมวด 6 
ดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มทรัพย์ 

ข้อ 12. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยสหกรณ์
จะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ทั้งนี้ต่ํา
กว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ 2  บาท  ให้
คิดเป็นรายวันตามจํานวนต้นเงินคงเหลือ 

 
ฯลฯ 

หมวด 6 
ดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มทรัพย์ 

ข้อ 12. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปีโดย
สหกรณ ์ จะได้ประกาศให้ทราบเป็น
คราวๆ ทั้งนี้ต่ํากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สามัญ 1.50  บาท  ให้คิดเป็นรายวันตาม
จํานวนต้นเงินคงเหลือ 

ฯลฯ 

 
 
เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาวะ
เศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 
และความ
เหมาะสม 

 
มติที่ประชุม......................................................................................................................... 
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3.6 การแก้ไข เพิ่มเตมิระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด ปี 2565 

   3.6.1. การแก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จ ากัด       
ว่าด้วย การให้เงินกู้เพ่ิมทรัพย์ พ.ศ. 2565 
  อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ข้อ79 (8) และ     
ข้อ 107(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 34 ครั้งที่ 6 วันที่ 30  เมษายน 2565 มีมติเป็นเอกฉันท์
เห็นสมควรให้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้เพ่ิมทรัพย์ พ .ศ.2565   
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้ 
 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
หมวด 3 

เงินกู้เพิ่มทรัพย์ 
ข้อ 8. เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็น
ว่าสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้า  พอที่จะ
ช่วยเหลือให้เงินกู้เพ่ือส่งเสริมฐานะความ
มั่นคงหรือประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้   
คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณา
วินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิก ในวงเงินกู้ตั้งแต่ 
1,000,000.00 (หนึ่งล้านบาท) เป็นต้นไป 
โดยไม่จํากัดเพดานจํานวนเงินกู้  

ฯลฯ 

หมวด 3 
เงินกู้เพิ่มทรัพย์ 

ข้อ 8. เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็น
ว่าสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้า  
พอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้เพ่ือส่งเสริม
ฐานะความมั่นคงหรือประโยชน์งอกเงยแก่
สมาชิกได้   คณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิก 
โดยไม่จํากัดเพดานจํานวนเงินกู้  
 

ฯลฯ 
 

  
 
 
เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาวะ
เศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 
และความ
เหมาะสม 

หมวด 6 
ดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มทรัพย์ 

ข้อ 12. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี โดยสหกรณ์
จะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ทั้งนี้ต่ํา
กว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ 2  บาท  ให้
คิดเป็นรายวันตามจํานวนต้นเงินคงเหลือ 

 
ฯลฯ 

หมวด 6 
ดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มทรัพย์ 

ข้อ 12. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปีโดย
สหกรณ์  จะได้ประกาศให้ทราบเป็น
คราวๆ ทั้งนี้ต่ํากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สามัญ 1.50  บาท  ให้คิดเป็นรายวันตาม
จํานวนต้นเงินคงเหลือ 

ฯลฯ 

 
 
เพ่ือให้สอดคล้อง
กับสภาวะ
เศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 
และความ
เหมาะสม 

 
มติที่ประชุม......................................................................................................................... 
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3.6.2. การแก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จ ากัด  

ว่าด้วย  การเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จ ากัด 
  อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ข้อ 79(8)  และ
ข้อ 107(11) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่ 34 ครั้งที่  6 วันท่ี  30 เมษายน 2565 ให้กําหนดระเบียบ   
ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด พ.ศ. 2565  ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
การด าเนินการเลือกตั้ง 

ข้อ 5.ให้มีตัวแทนสมาชิกจากหน่วยงาน ดังนี้ 
1.ประธานกรรมการ               จํานวน 1 คน 
2.สนง.สาธารณสุขจังหวัดตาก    จํานวน 2 คน  
3.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ    จํานวน 2 คน 
4.รพ.แม่สอด                       จํานวน 2 คน                        
5.อําเภอเมือง+อําเภอวังเจ้า      จํานวน 1 คน 
6.อําเภอบ้านตาก                  จํานวน 1 คน 
7.อําเภอสามเงา                    จํานวน 1 คน 
8.อําเภอแม่สอด                    จํานวน 1 คน  
9.อําเภอแม่ระมาด                 จํานวน 1 คน 
10.อําเภอท่าสองยาง              จํานวน 1 คน  
11.อําเภอพบพระ                  จํานวน 1 คน                                           
12.อําเภออุ้มผาง                   จํานวน 1 คน 

ฯลฯ 

การด าเนินการเลือกตั้ง 
ข้อ 5.ให้มีตัวแทนสมาชิกจากหน่วยงาน ดังนี้ 
1.ประธานกรรมการ                 จํานวน 1 คน 
2.สนง.สาธารณสุขจังหวัดตาก     จํานวน 1 คน  
3.รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินฯ      จํานวน 2 คน 
4.รพ.แม่สอด                         จํานวน 2 คน                        
5.อําเภอเมือง                        จํานวน 1 คน 
6.อําเภอวังเจ้า                       จํานวน 1 คน 
7.อําเภอบ้านตาก                   จํานวน 1 คน 
8.อําเภอสามเงา                     จํานวน 1 คน 
9.อําเภอแม่สอด                     จํานวน 1 คน  
10.อําเภอแม่ระมาด                จํานวน 1 คน 
11.อําเภอท่าสองยาง               จํานวน 1 คน  
12.อําเภอพบพระ                   จํานวน 1 คน                                           
13.อําเภออุ้มผาง                    จํานวน 1 คน 
                         ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือความ
เหมาะสม 

 
มติที่ประชุม....................................................................................................................... 
 

3.6.3. การแก้ไข เพ่ิมเติมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จ ากัด  
ว่าด้วย  การให้เงินกู้พิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยเศรษฐกิจครอบครัว พ.ศ. 2565 

  อาศัยอํานาจตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด ข้อ  79 (8)  และ       
ข้อ107(3) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 34 ครั้งที่ 9 วันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เห็นสมควร
ให้กําหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จํากัด  ว่าด้วย “การให้เงินกู้พิเศษเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ช่วยเศรษฐกิจครอบครัว” ดังนี้ 
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ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 7.  การให้เงินกู้จํานวนเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิก
ผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในวงเงิน
ไม่เกิน 500,000  บาท 
 

ข้อ 7.  การให้เงินกู้จํานวนเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิก
ผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในวงเงิน
ไม่เกิน 700,000  บาท 
 

เพ่ือความ
เหมาะสม 

ข้อ 10.3  การส่งคืนเงินกู้ ให้ส่งคืนเป็นงวด
รายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) พร้อม
ด้วยดอกเบี้ย จํานวนกี่งวดสุดแต่จะเห็นเป็น
การสมควรตามฐานะของผู้กู้ จํานวนและความ
มุ่งหมายแห่งเงินกู้แต่ไม่เกิน  72 งวด   
 

ข้อ 10.3  การส่งคืนเงินกู้ ให้ส่งคืนเป็นงวดราย
เดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) พร้อมด้วย
ดอกเบี้ย จํานวนกี่งวดสุดแต่จะเห็นเป็นการ
สมควรตามฐานะของผู้กู้ จํานวนและความมุ่ง
หมายแห่งเงินกู้แต่ไม่เกิน  96 งวด   
 

เพ่ือความ
เหมาะสม 

ข้อ 11.2  ให้มีสมาชิกซึ่ งคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคนค้ํา
ประกัน หากจํานวนเงินกู้มีจํานวนเกินกว่า 
ร้อยละ 100 ของเงินมูลค่าหุ้นที่ชําระแล้วซึ่งผู้
กู้มีอยู่ในสหกรณ์  และผู้ค้ําประกันรายนี้ต้อง  
ไม่เป็นรายเดียวกับผู้ค้ําประกันเงินกู้ประเภท
อ่ืนๆ ของสมาชิกผู้กู้รายเดียวกัน(ถ้ามี)  

ข้อ 11 .2  ให้มีสมาชิกซึ่ งคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคนค้ํา
ประกัน หากจํานวนเงินกู้ มี จํานวนเกินกว่า   
ร้อยละ 95ของเงินมูลค่าหุ้นที่ชําระแล้วซึ่งผู้กู้   
มีอยู่ในสหกรณ์  และผู้ค้ําประกันรายนี้ต้อง    
ไม่เป็นรายเดียวกับผู้ค้ําประกันเงินกู้ประเภท
อ่ืนๆ ของสมาชิกผู้กู้รายเดียวกัน(ถ้ามี) ดังนี้ 
       ยอดกู้ไม่เกิน  500,000  บาท    
มีบุคคลค้ําประกัน  1  คน 
       ยอดกู้ตั้งแต่  500,001  บาทข้ึนไป    
มีบุคคลค้ําประกัน  2  คน    
 

เพ่ือความ
เหมาะสม 

ข้อ 11.6  ในกรณีผู้กู้ที่เป็น ข้าราชการบํานาญ 
ลูกจ้างบําเหน็จรายเดือน ข้าราชการประจํา
หรือลูกจ้างประจําหากให้ข้าราชการบํานาญ 
ลูกจ้างบําเหน็จรายเดือน ค้ําประกันต้องอยู่
ภายในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท 
 

ข้อ 11.6   ในกรณีผู้กู้ที่เป็น ข้าราชการบํานาญ 
ลูกจ้างบําเหน็จรายเดือน ข้าราชการประจําหรือ
ลูกจ้างประจําหากให้ข้าราชการบํานาญ ลูกจ้าง
บําเหน็จรายเดือน ค้ําประกันต้องอยู่ภายใน
วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท 
 

เพ่ือความ
เหมาะสม 

มติที่ประชุม....................................................................................................................... 
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ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข เหตุผล 
ข้อ 7.  การให้เงินกู้จํานวนเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิก
ผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในวงเงิน
ไม่เกิน 500,000  บาท 
 

ข้อ 7.  การให้เงินกู้จํานวนเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิก
ผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควร แต่ต้องอยู่ภายในวงเงิน
ไม่เกิน 700,000  บาท 
 

เพ่ือความ
เหมาะสม 

ข้อ 10.3  การส่งคืนเงินกู้ ให้ส่งคืนเป็นงวด
รายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) พร้อม
ด้วยดอกเบี้ย จํานวนกี่งวดสุดแต่จะเห็นเป็น
การสมควรตามฐานะของผู้กู้ จํานวนและความ
มุ่งหมายแห่งเงินกู้แต่ไม่เกิน  72 งวด   
 

ข้อ 10.3  การส่งคืนเงินกู้ ให้ส่งคืนเป็นงวดราย
เดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) พร้อมด้วย
ดอกเบี้ย จํานวนกี่งวดสุดแต่จะเห็นเป็นการ
สมควรตามฐานะของผู้กู้ จํานวนและความมุ่ง
หมายแห่งเงินกู้แต่ไม่เกิน  96 งวด   
 

เพ่ือความ
เหมาะสม 

ข้อ 11.2  ให้มีสมาชิกซึ่ งคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคนค้ํา
ประกัน หากจํานวนเงินกู้มีจํานวนเกินกว่า 
ร้อยละ 100 ของเงินมูลค่าหุ้นที่ชําระแล้วซึ่งผู้
กู้มีอยู่ในสหกรณ์  และผู้ค้ําประกันรายนี้ต้อง  
ไม่เป็นรายเดียวกับผู้ค้ําประกันเงินกู้ประเภท
อ่ืนๆ ของสมาชิกผู้กู้รายเดียวกัน(ถ้ามี)  

ข้อ 11 .2  ให้มีสมาชิกซึ่ งคณะกรรมการ
ดําเนินการเห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคนค้ํา
ประกัน หากจํานวนเงินกู้มีจํานวนเกินกว่า   
ร้อยละ 95ของเงินมูลค่าหุ้นที่ชําระแล้วซึ่งผู้กู้   
มีอยู่ในสหกรณ์  และผู้ค้ําประกันรายนี้ต้อง    
ไม่เป็นรายเดียวกับผู้ค้ําประกันเงินกู้ประเภท
อ่ืนๆ ของสมาชิกผู้กู้รายเดียวกัน(ถ้ามี) ดังนี้ 
       ยอดกู้ไม่เกิน  500,000  บาท    
มีบุคคลค้ําประกัน  1  คน 
       ยอดกู้ตั้งแต่  500,001  บาทข้ึนไป    
มีบุคคลค้ําประกัน  2  คน    
 

เพ่ือความ
เหมาะสม 

ข้อ 11.6  ในกรณีผู้กู้ที่เป็น ข้าราชการบํานาญ 
ลูกจ้างบําเหน็จรายเดือน ข้าราชการประจํา
หรือลูกจ้างประจําหากให้ข้าราชการบํานาญ 
ลูกจ้างบําเหน็จรายเดือน ค้ําประกันต้องอยู่
ภายในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท 
 

ข้อ 11.6   ในกรณีผู้กู้ที่เป็น ข้าราชการบํานาญ 
ลูกจ้างบําเหน็จรายเดือน ข้าราชการประจําหรือ
ลูกจ้างประจําหากให้ข้าราชการบํานาญ ลูกจ้าง
บําเหน็จรายเดือน ค้ําประกันต้องอยู่ภายใน
วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท 
 

เพ่ือความ
เหมาะสม 

มติที่ประชุม....................................................................................................................... 
 
 

65



63 

 

 

3.7 ค่าตอบแทนกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด ประจ าปี 2565 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด 
(ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ค่าเบ้ียประชุม ค่าพาหนะ ค่าตอบแทน โบนัส รวม 
1 นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการ     10,500  -        1,000  166,800.42  178,300.42 
2 นายประเสริฐ สอนเจริญทรัพย์ รองประธานกรรมการ      9,500  -       13,500  155,680.41  178,680.41 
3 นายมานัส ต๊ะชมภู กรรมการเลขานุการ 10,000  -          14,100  155,680.41 179,780.41 
4 นายชิด บุญมาก กรรมการผู้จัดการ 11,000  20,248       34,100  155,680.41 221,028.41 
5 นายธวัช จงนิมิตรสถาพร กรรมการเหรัญญิก 11,000  4,200        11,000  155,680.41 181,880.41 
6 นางสุพัตรา แจ่มตระกูล ประธานกรรมการเงินกู้ 27,500  2,120         4,100  155,680.41 189,400.41 
7 นายหิน สิทธิกัน กรรมการเงินกู้ 14,500  -                 -    - 14,500.00 
8 นายเกษม ศิริมา กรรมการเงินกู้ 13,000  11,520               -    144,560.38 169,080.38 
9 นายประเวศ ขอบเหลือง กรรมการเงินกู้ 14,500  19,952               -    144,560.38  179,012.38 
10 นายจงวัฒน์ แสงทอง กรรมการเงินกู้ 18,000  -                 -    - 18,000.00 
11 นายเฉลิม กล่อมเกลี้ยง ประธานกรรมการศึกษา 7,500  2,040               -    - 9,540.00 
12 นายธวัชชัย คําแก้ว กรรมการศึกษาฯ 6,500  11,960               -    144,560.38 163,020.38 
13 นายชนน์ชนก ลิขิตวัฒนาเกียรติ์ กรรมการศึกษาฯ 7,000  14,960         3,500  144,560.38 170,020.38 
14 นายสนงาน ใจยาเก๋ กรรมการศึกษาฯ 5,500  9,412               -    - 14,912.00 
15 น.ส.เจนจิรา กาวงษ์ กรรมการศึกษาฯ 6,000  9,232               -    - 15,232.00 
16 นางสรณี กัณฑ์นิล กรรมการเลขานุการ 2,500  -           6,008  155,680.41 164,188.41 
17 นพ.ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์ กรรมการศึกษาฯ 1,500  4,080               -    144,560.38 150,140.38 
18 นายฉัตรชัย อิ่มอ่อง กรรมการศึกษาฯ 1,000  1,920               -    144,560.38  147,480.38 
19 นายธวัชชัย เทียมทิพร กรรมการเงินกู้ 3,000  -                 -    144,560.38  147,560.38 
20 นายขวัญชัย กันทะใจ กรรมการเงินกู้ 2,000  2,720               -    144,560.38 149,280.38 
21 นายสุพร กาวินํา ท่ีปรึกษา - -       14,000  - 14,000.00 
22 นพ.จรัล จันทมัตตุการ ท่ีปรึกษา - -       12,500  - 12,500.00 
23 นพ.วิทยา พลสีลา ท่ีปรึกษา - -       37,500  - 37,500.00 
24 นายฟรีอี เละเซ็น ทนายความ - -       10,000  - 10,000.00 

รวมทั้งสิ้น 182,000 114,364 161,308   
หมายเหต ุ หมายเลข 16 – 20 กรรมการสหกรณ์ ปี 2564 ทีค่รบวาระ แต่ต้องปฏิบัติงานในตําแหน่งกรรมการ                 
หมายเหต ุ (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) เพื่อรอเลือกตั้งกรรมการปี 2565 มาทดแทน 
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3.7 ค่าตอบแทนกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด ประจ าปี 2565 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด 
(ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ค่าเบ้ียประชุม ค่าพาหนะ ค่าตอบแทน โบนัส รวม 
1 นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการ     10,500  -        1,000  166,800.42  178,300.42 
2 นายประเสริฐ สอนเจริญทรัพย์ รองประธานกรรมการ      9,500  -       13,500  155,680.41  178,680.41 
3 นายมานัส ต๊ะชมภู กรรมการเลขานุการ 10,000  -          14,100  155,680.41 179,780.41 
4 นายชิด บุญมาก กรรมการผู้จัดการ 11,000  20,248       34,100  155,680.41 221,028.41 
5 นายธวัช จงนิมิตรสถาพร กรรมการเหรัญญิก 11,000  4,200        11,000  155,680.41 181,880.41 
6 นางสุพัตรา แจ่มตระกูล ประธานกรรมการเงินกู้ 27,500  2,120         4,100  155,680.41 189,400.41 
7 นายหิน สิทธิกัน กรรมการเงินกู้ 14,500  -                 -    - 14,500.00 
8 นายเกษม ศิริมา กรรมการเงินกู้ 13,000  11,520               -    144,560.38 169,080.38 
9 นายประเวศ ขอบเหลือง กรรมการเงินกู้ 14,500  19,952               -    144,560.38  179,012.38 
10 นายจงวัฒน์ แสงทอง กรรมการเงินกู้ 18,000  -                 -    - 18,000.00 
11 นายเฉลิม กล่อมเกลี้ยง ประธานกรรมการศึกษา 7,500  2,040               -    - 9,540.00 
12 นายธวัชชัย คําแก้ว กรรมการศึกษาฯ 6,500  11,960               -    144,560.38 163,020.38 
13 นายชนน์ชนก ลิขิตวัฒนาเกียรติ์ กรรมการศึกษาฯ 7,000  14,960         3,500  144,560.38 170,020.38 
14 นายสนงาน ใจยาเก๋ กรรมการศึกษาฯ 5,500  9,412               -    - 14,912.00 
15 น.ส.เจนจิรา กาวงษ์ กรรมการศึกษาฯ 6,000  9,232               -    - 15,232.00 
16 นางสรณี กัณฑ์นิล กรรมการเลขานุการ 2,500  -           6,008  155,680.41 164,188.41 
17 นพ.ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์ กรรมการศึกษาฯ 1,500  4,080               -    144,560.38 150,140.38 
18 นายฉัตรชัย อิ่มอ่อง กรรมการศึกษาฯ 1,000  1,920               -    144,560.38  147,480.38 
19 นายธวัชชัย เทียมทิพร กรรมการเงินกู้ 3,000  -                 -    144,560.38  147,560.38 
20 นายขวัญชัย กันทะใจ กรรมการเงินกู้ 2,000  2,720               -    144,560.38 149,280.38 
21 นายสุพร กาวินํา ท่ีปรึกษา - -       14,000  - 14,000.00 
22 นพ.จรัล จันทมัตตุการ ท่ีปรึกษา - -       12,500  - 12,500.00 
23 นพ.วิทยา พลสีลา ท่ีปรึกษา - -       37,500  - 37,500.00 
24 นายฟรีอี เละเซ็น ทนายความ - -       10,000  - 10,000.00 

รวมทั้งสิ้น 182,000 114,364 161,308   
หมายเหต ุ หมายเลข 16 – 20 กรรมการสหกรณ์ ปี 2564 ทีค่รบวาระ แต่ต้องปฏิบัติงานในตําแหน่งกรรมการ                 
หมายเหต ุ (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) เพื่อรอเลือกตั้งกรรมการปี 2565 มาทดแทน 

 
มติที่ประชุม....................................................................................................................... 
 
 

66



63 

 

 

3.7 ค่าตอบแทนกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด ประจ าปี 2565 
 

ค่าตอบแทนกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด 
(ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ค่าเบ้ียประชุม ค่าพาหนะ ค่าตอบแทน โบนัส รวม 
1 นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ ประธานกรรมการ     10,500  -        1,000  166,800.42  178,300.42 
2 นายประเสริฐ สอนเจริญทรัพย์ รองประธานกรรมการ      9,500  -       13,500  155,680.41  178,680.41 
3 นายมานัส ต๊ะชมภู กรรมการเลขานุการ 10,000  -          14,100  155,680.41 179,780.41 
4 นายชิด บุญมาก กรรมการผู้จัดการ 11,000  20,248       34,100  155,680.41 221,028.41 
5 นายธวัช จงนิมิตรสถาพร กรรมการเหรัญญิก 11,000  4,200        11,000  155,680.41 181,880.41 
6 นางสุพัตรา แจ่มตระกูล ประธานกรรมการเงินกู้ 27,500  2,120         4,100  155,680.41 189,400.41 
7 นายหิน สิทธิกัน กรรมการเงินกู้ 14,500  -                 -    - 14,500.00 
8 นายเกษม ศิริมา กรรมการเงินกู้ 13,000  11,520               -    144,560.38 169,080.38 
9 นายประเวศ ขอบเหลือง กรรมการเงินกู้ 14,500  19,952               -    144,560.38  179,012.38 
10 นายจงวัฒน์ แสงทอง กรรมการเงินกู้ 18,000  -                 -    - 18,000.00 
11 นายเฉลิม กล่อมเกลี้ยง ประธานกรรมการศึกษา 7,500  2,040               -    - 9,540.00 
12 นายธวัชชัย คําแก้ว กรรมการศึกษาฯ 6,500  11,960               -    144,560.38 163,020.38 
13 นายชนน์ชนก ลิขิตวัฒนาเกียรติ์ กรรมการศึกษาฯ 7,000  14,960         3,500  144,560.38 170,020.38 
14 นายสนงาน ใจยาเก๋ กรรมการศึกษาฯ 5,500  9,412               -    - 14,912.00 
15 น.ส.เจนจิรา กาวงษ์ กรรมการศึกษาฯ 6,000  9,232               -    - 15,232.00 
16 นางสรณี กัณฑ์นิล กรรมการเลขานุการ 2,500  -           6,008  155,680.41 164,188.41 
17 นพ.ธวัชชัย ยิ่งทวีศักดิ์ กรรมการศึกษาฯ 1,500  4,080               -    144,560.38 150,140.38 
18 นายฉัตรชัย อิ่มอ่อง กรรมการศึกษาฯ 1,000  1,920               -    144,560.38  147,480.38 
19 นายธวัชชัย เทียมทิพร กรรมการเงินกู้ 3,000  -                 -    144,560.38  147,560.38 
20 นายขวัญชัย กันทะใจ กรรมการเงินกู้ 2,000  2,720               -    144,560.38 149,280.38 
21 นายสุพร กาวินํา ท่ีปรึกษา - -       14,000  - 14,000.00 
22 นพ.จรัล จันทมัตตุการ ท่ีปรึกษา - -       12,500  - 12,500.00 
23 นพ.วิทยา พลสีลา ท่ีปรึกษา - -       37,500  - 37,500.00 
24 นายฟรีอี เละเซ็น ทนายความ - -       10,000  - 10,000.00 

รวมทั้งสิ้น 182,000 114,364 161,308   
หมายเหต ุ หมายเลข 16 – 20 กรรมการสหกรณ์ ปี 2564 ทีค่รบวาระ แต่ต้องปฏิบัติงานในตําแหน่งกรรมการ                 
หมายเหต ุ (ตุลาคม – ธันวาคม 2564) เพื่อรอเลือกตั้งกรรมการปี 2565 มาทดแทน 

 
มติที่ประชุม....................................................................................................................... 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ระเบียบวาระที่ 4 : 
เรื่อง  แจ้งเพื่อพิจารณา 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 
 

 

 

 

 

 

4.1  การอนุมัติ 
* งบแสดงฐานะการเงิน 
* งบก าไรขาดทุน 
* งบกระแสเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน  2565 

 

โดยผูส้อบบัญชี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพงศ์  พีระเชื้อ   
ส านักงานสอบบัญชีนครพิงค์ จงัหวัดเชียงใหม ่
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รายงานของผูส้อบบญัชี 

 
เสนอ  สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุตาก จาํกดั  

 

ความเหน็ 

 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุตาก จาํกดั ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดง

ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงนิสด สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 

 ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งต้นน้ีแสดงฐานะการเงนิของ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขตาก จาํกดั ณ 

วนัที ่30 กนัยายน 2565 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิสด สาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตามทีค่วรใน

สาระสาํคญัตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ 
 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

 ขา้พเจา้ได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชแีละตามระเบยีบกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไว ้ในส่วนของความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิ

ในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากสหกรณ์และได้ปฏบิตัิตามจรรยาบรรณของผู้สอบบญัชี

สหกรณ์ ขา้พเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ขา้พเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 

เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ  

 เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ คอื เรื่องต่างๆ ทีม่นียัสาํคญัทีส่ดุตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของ

ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงนิสาํหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดนํ้าเรื่องเหล่าน้ีมาพจิารณาในบรบิทของการ

ตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจ้า ทัง้น้ี ขา้พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก

ต่างหากสาํหรบัเรื่องเหล่าน้ี เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ พรอ้มวธิกีารตรวจสอบ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

(ก) ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูลูกหน้ี: ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4 เงนิใหกู้ย้มื โดย 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 สหกรณ์มเีงนิใหกู้ย้มื จํานวน 2,399,268,521.92 บาท (คดิเป็นรอ้ยละ 88.73 ของ

สนิทรพัย์ทัง้สิน้) และค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ จํานวนเงนิ 1,617,219.54 บาท (คดิเป็นร้อยละ 0.06 ของสนิทรพัย์

ทัง้สิน้) ซึ่งเป็นเรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญต้องเป็นไปตามที่

กําหนดในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบญัชขีองสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563 และการ

ประมาณการนัน้จะต้องอาศยัดุลยพนิิจ ประกอบกบัจาํนวนเงนิมสีาระสาํคญั ขา้พเจ้าสุ่มสอบทานการชําระหน้ี

บญัชยี่อยลูกหน้ีเงนิใหกู้เ้ปรยีบเทยีบกบัรายละเอยีดการตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู สอบทานการประมาณการตัง้

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญว่ามคีวามเพียงพอและเหมาะสมเป็นไปตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ โดยขา้พเจ้า

ปฏบิตังิานอย่างเป็นอสิระ ตวัอย่างทีเ่ลอืกรวมถงึเงนิใหกู้ย้มืปกต ิและลกูหน้ีอืน่อนัมมีลูหน้ีทีเ่กดิจากการใหเ้งนิกู ้

(ข) ค่าเผื่อเงนิฝากสหกรณ์อื่นสงสยัจะสูญ: ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3 เงนิ

ฝากสหกรณ์อื่น ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 สหกรณ์มเีงนิฝากสหกรณ์อื่นรวมทัง้สิน้จาํนวน 3 สหกรณ์ จาํนวนเงนิ 

281,215,225.13 บาท (คดิเป็นรอ้ยละ 10.40 ของสนิทรพัยท์ัง้สิน้) ซึง่เป็นเรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจาก

การประมาณการค่าเผื่อเงนิฝากสหกรณ์อื่นสงสยัจะสญูต้องเป็นไปตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ว่าดว้ยการ

บญัชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563 และการประมาณการนัน้จะต้องอาศยัดุลยพินิจ ประกอบกบั
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จาํนวนเงนิมสีาระสาํคญั ดงันัน้ ขา้พเจา้ไดท้าํสอบทานการประมาณการตัง้ค่าเผื่อเงนิฝากสหกรณ์อื่นสงสยัจะสญู 

ว่ามีความเพียงพอเหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ทีร่ะเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด โดยสอบถามฝ่าย

บรหิารและฝ่ายจดัการถงึกําหนดการรบัชําระคนื อ่านหนังสอืโต้ตอบเรื่องการส่งคนืเงนิฝากสหกรณ์อื่น ทําการ

วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ ตรวจสอบการด์รายตวัเงนิฝากสหกรณ์อื่น ขอรายงานกจิการปีล่าสดุของสหกรณ์ผูร้บัฝาก

เงินที่ผู้สอบบัญชีสหกรณ์แสดงความเห็นแล้ว สอบทานการรับดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น และ

ความสามารถในการจ่ายคืนเงินรบัฝากของแต่ละสหกรณ์ เปรียบเทียบกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ที่

เกีย่วขอ้ง สอบทานการประมาณการตัง้ค่าเผื่อเงนิฝากสหกรณ์อื่นสงสยัจะสญู ว่ามคีวามเพยีงพอเหมาะสม โดย

ขา้พเจา้ปฏบิตังิานอย่างเป็นอสิระ และไดท้าํการทดสอบกบัเงนิฝากสหกรณ์อื่นทุกรายการ 

  

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน  

 คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงนิเหล่าน้ีโดยถูกตอ้ง

ตามทีค่วร ตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีค่ณะกรรมการดาํเนินการ

สหกรณ์พจิารณาว่าจําเป็นเพื่อให้สามารถจดัทํางบการเงนิ ที่ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็น

สาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

 ในการจดัทํางบการเงนิ  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์รบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของ

สหกรณ์ในการดําเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีทีม่เีรื่องดงักล่าว และ

การใช้เกณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มคีวามตัง้ใจทีจ่ะ

เลกิสหกรณ์หรอืหยุดดาํเนินงานหรอืไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
  

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

 การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงนิโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

และเสนอรายงานของผูส้อบบญัช ีซึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผล คอื ความ

เชื่อมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชแีละระเบยีบ

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ จะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูที่

ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืวา่มสีาระสาํคญัเมื่อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล

ว่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บ

การเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่าน้ี 

 ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชแีละระเบยีบกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ ขา้พเจา้

ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิไม่ว่า

จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่ง

เหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจ้า 

ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกวา่ความเสีย่งทีเ่กดิ

จากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้

การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุม

ภายในของสหกรณ์ 
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รายงานของผูส้อบบญัชี 

 
เสนอ  สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุตาก จาํกดั  

 

ความเหน็ 

 ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุตาก จาํกดั ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดง

ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงนิสด สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดยีวกนั และ

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 

 ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิขา้งต้นน้ีแสดงฐานะการเงนิของ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขตาก จาํกดั ณ 

วนัที ่30 กนัยายน 2565 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงนิสด สาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกต้องตามทีค่วรใน

สาระสาํคญัตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ 
 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 

 ขา้พเจา้ได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชแีละตามระเบยีบกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไว ้ในส่วนของความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงนิ

ในรายงานของขา้พเจ้า ขา้พเจ้ามคีวามเป็นอสิระจากสหกรณ์และได้ปฏบิตัิตามจรรยาบรรณของผู้สอบบญัชี

สหกรณ์ ขา้พเจ้าเชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ขา้พเจ้าได้รบัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
 

เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ  

 เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ คอื เรื่องต่างๆ ทีม่นียัสาํคญัทีส่ดุตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของ

ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงนิสาํหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดนํ้าเรื่องเหล่าน้ีมาพจิารณาในบรบิทของการ

ตรวจสอบงบการเงนิโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจ้า ทัง้น้ี ขา้พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก

ต่างหากสาํหรบัเรื่องเหล่าน้ี เรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ พรอ้มวธิกีารตรวจสอบ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

(ก) ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูลูกหน้ี: ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 4 เงนิใหกู้ย้มื โดย 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 สหกรณ์มเีงนิใหกู้ย้มื จํานวน 2,399,268,521.92 บาท (คดิเป็นรอ้ยละ 88.73 ของ

สนิทรพัย์ทัง้สิน้) และค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ จํานวนเงนิ 1,617,219.54 บาท (คดิเป็นร้อยละ 0.06 ของสนิทรพัย์

ทัง้สิน้) ซึ่งเป็นเรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจากการประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญต้องเป็นไปตามที่

กําหนดในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบญัชขีองสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563 และการ

ประมาณการนัน้จะต้องอาศยัดุลยพนิิจ ประกอบกบัจาํนวนเงนิมสีาระสาํคญั ขา้พเจ้าสุ่มสอบทานการชําระหน้ี

บญัชยี่อยลูกหน้ีเงนิใหกู้เ้ปรยีบเทยีบกบัรายละเอยีดการตัง้ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู สอบทานการประมาณการตัง้

ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญว่ามคีวามเพียงพอและเหมาะสมเป็นไปตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ โดยขา้พเจ้า

ปฏบิตังิานอย่างเป็นอสิระ ตวัอย่างทีเ่ลอืกรวมถงึเงนิใหกู้ย้มืปกต ิและลกูหน้ีอืน่อนัมมีลูหน้ีทีเ่กดิจากการใหเ้งนิกู ้

(ข) ค่าเผื่อเงนิฝากสหกรณ์อื่นสงสยัจะสูญ: ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 3 เงนิ

ฝากสหกรณ์อื่น ณ วนัที ่30 กนัยายน 2565 สหกรณ์มเีงนิฝากสหกรณ์อื่นรวมทัง้สิน้จาํนวน 3 สหกรณ์ จาํนวนเงนิ 

281,215,225.13 บาท (คดิเป็นรอ้ยละ 10.40 ของสนิทรพัยท์ัง้สิน้) ซึง่เป็นเรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ เน่ืองจาก

การประมาณการค่าเผื่อเงนิฝากสหกรณ์อื่นสงสยัจะสญูต้องเป็นไปตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ว่าดว้ยการ

บญัชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563 และการประมาณการนัน้จะต้องอาศยัดุลยพินิจ ประกอบกบั
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จาํนวนเงนิมสีาระสาํคญั ดงันัน้ ขา้พเจา้ไดท้าํสอบทานการประมาณการตัง้ค่าเผื่อเงนิฝากสหกรณ์อื่นสงสยัจะสญู 

ว่ามีความเพียงพอเหมาะสมและเป็นไปตามเกณฑ์ทีร่ะเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด โดยสอบถามฝ่าย

บรหิารและฝ่ายจดัการถงึกําหนดการรบัชําระคนื อ่านหนังสอืโต้ตอบเรื่องการส่งคนืเงนิฝากสหกรณ์อื่น ทําการ

วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบ ตรวจสอบการด์รายตวัเงนิฝากสหกรณ์อื่น ขอรายงานกจิการปีล่าสดุของสหกรณ์ผูร้บัฝาก

เงินที่ผู้สอบบัญชีสหกรณ์แสดงความเห็นแล้ว สอบทานการรับดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์อื่น และ

ความสามารถในการจ่ายคืนเงินรบัฝากของแต่ละสหกรณ์ เปรียบเทียบกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ที่

เกีย่วขอ้ง สอบทานการประมาณการตัง้ค่าเผื่อเงนิฝากสหกรณ์อื่นสงสยัจะสญู ว่ามคีวามเพยีงพอเหมาะสม โดย

ขา้พเจา้ปฏบิตังิานอย่างเป็นอสิระ และไดท้าํการทดสอบกบัเงนิฝากสหกรณ์อื่นทุกรายการ 

  

ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน  

 คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงนิเหล่าน้ีโดยถูกตอ้ง

ตามทีค่วร ตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคุมภายในทีค่ณะกรรมการดาํเนินการ

สหกรณ์พจิารณาว่าจําเป็นเพื่อให้สามารถจดัทํางบการเงนิ ที่ปราศจากการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็น

สาระสาํคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

 ในการจดัทํางบการเงนิ  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์รบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของ

สหกรณ์ในการดาํเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีทีม่เีรื่องดงักล่าว และ

การใช้เกณฑ์การบญัชสีําหรบัการดําเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มคีวามตัง้ใจทีจ่ะ

เลกิสหกรณ์หรอืหยุดดาํเนินงานหรอืไม่สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
  

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

 การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงนิโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

และเสนอรายงานของผูส้อบบญัช ีซึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผล คอื ความ

เชื่อมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชแีละระเบยีบ

กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ จะสามารถตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัทีม่อียูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มลูที่

ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาดและถอืวา่มสีาระสาํคญัเมื่อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล

ว่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการหรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บ

การเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่าน้ี 

 ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชแีละระเบยีบกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ ขา้พเจา้

ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงนิไม่ว่า

จะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสีย่ง

เหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจ้า 

ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกวา่ความเสีย่งทีเ่กดิ

จากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้

การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบที่

เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุม

ภายในของสหกรณ์ 
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• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ใช้และความ

สมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทําขึน้โดยคณะกรรมการดาํเนินการ

สหกรณ์ 

• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีาํหรบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองของคณะกรรมการ

ดาํเนินการสหกรณ์ และจากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัว่า มคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสาํคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์

หรอืสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนัยสําคญัต่อความสามารถของสหกรณ์ในการดําเนินงาน

ต่อเน่ืองหรอืไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสาํคญั ขา้พเจา้ตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงานของ

ผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรอืถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 

ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีี่ได้รบัจนถงึวนัที่ใน

รายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหส้หกรณ์ตอ้ง

หยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้ 

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตลอดจนประเมนิวา่งบการเงนิแสดงรายการและเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้โดยถกูตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

 ขา้พเจ้าได้สื่อสารกบัคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เกีย่วกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสําคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถงึขอ้บกพร่องที่มีนัยสําคญัในระบบการ

ควบคมุภายในซึง่ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

จากเรื่องทัง้หลายที่สื่อสารกบัคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆที่มี

นยัสาํคญัทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื่องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้

อธบิายเรื่องเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเรื่องดงักล่าวต่อ

สาธารณะหรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของ

ขา้พเจ้า เพราะการกระทําดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามผีลกระทบในทางลบมากกว่า

ผลประโยชน์ทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีสาธารณะจะไดจ้ากการสือ่สารดงักล่าว 

 

 

 

 

( ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อรรถพงศ ์ พรีะเชือ้ ) 

ผูส้อบบญัชสีหกรณ์ 

 

สาํนกังานสอบบญัชนีครพงิค ์

166 ถนนราชมรรคา ตาํบลพระสงิห ์อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 50200 

โทรศพัท ์053-815-222 086-430-8899   โทรสาร 053-815-199 

วนัที ่ ตุลาคม พ.ศ.2565 

 
(สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขตาก จํากดั ปีบญัช ี30 กนัยายน พ.ศ.2565) 
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ ปี 2565 (บาท) ปี 2564 (บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินฝากธนาคาร 2 22,785,903.50 119,090,333.99

เงินฝากสหกรณ์อื�น 3 281,215,225.13 207,966,295.45

เงินให้กู้ยืมระยะสั�น - สุทธิ 4 239,065,405.00 210,471,769.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 5 250,460.31 110,859.25

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 543,316,993.94 537,639,257.69

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 6 1,891,000.00 1,601,500.00

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 4 2,158,585,897.38 2,072,738,976.76

เครื�องใช้สํานักงาน - สุทธิ 7 143,943.02 207,919.19

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,160,620,840.40 2,074,548,395.95

รวมสินทรัพย์ 2,703,937,834.34 2,612,187,653.64

สินทรัพย์

( นายมานัส  ต๊ะชมภู )

กรรมการและเลขานุการ

วันที� 13 ตุลาคม 2565

( นายแพทย์รเมศ  ว่องวิไลรัตน์ )

ประธานกรรมการ

วันที� 13 ตุลาคม 2565
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ ปี 2565 (บาท) ปี 2564 (บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินฝากธนาคาร 2 22,785,903.50 119,090,333.99

เงินฝากสหกรณ์อื�น 3 281,215,225.13 207,966,295.45

เงินให้กู้ยืมระยะสั�น - สุทธิ 4 239,065,405.00 210,471,769.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 5 250,460.31 110,859.25

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 543,316,993.94 537,639,257.69

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 6 1,891,000.00 1,601,500.00

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 4 2,158,585,897.38 2,072,738,976.76

เครื�องใช้สํานักงาน - สุทธิ 7 143,943.02 207,919.19

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,160,620,840.40 2,074,548,395.95

รวมสินทรัพย์ 2,703,937,834.34 2,612,187,653.64

สินทรัพย์

( นายมานัส  ต๊ะชมภู )

กรรมการและเลขานุการ

วันที� 13 ตุลาคม 2565

( นายแพทย์รเมศ  ว่องวิไลรัตน์ )

ประธานกรรมการ

วันที� 13 ตุลาคม 2565
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ ปี 2565 (บาท) ปี 2564 (บาท)

หนี�สินหมุนเวียน

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 8 953,177,240.61 959,082,600.37

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 9 125,310.00 1,149,271.71

รวมหนี�สินหมุนเวียน 953,302,550.61 960,231,872.08

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 10 14,584,326.00 13,766,259.00

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 14,584,326.00 13,766,259.00

รวมหนี�สิน 967,886,876.61 973,998,131.08

ทุนของสหกรณ์

ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)

หุ้นที�ชําระเต็มมูลค่าแล้ว 1,515,334,820.00 1,427,136,960.00

ทุนสํารอง 112,832,850.03 102,569,763.35

ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื�นๆ 11 5,751,862.45 5,851,932.45

กําไรสุทธิประจําปี 102,131,425.25 102,630,866.76

รวมทุนของสหกรณ์ 1,736,050,957.73 1,638,189,522.56

รวมหนี�สินและทุนของสหกรณ์ 2,703,937,834.34 2,612,187,653.64

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

 

( นายมานัส  ต๊ะชมภู )

กรรมการและเลขานุการ

วันที� 13 ตุลาคม 2565

( นายแพทย์รเมศ  ว่องวิไลรัตน์ )

ประธานกรรมการ

วันที� 13 ตุลาคม 2565

หนี�สินและทุนของสหกรณ์
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2565

ปี 2565 (บาท) % ปี 2564 (บาท) %

รายได้ดอกเบี�ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ดอกเบี�ยรับเงินให้กู้ 128,188,235.98 95.34 125,930,898.19 93.63

ดอกเบี�ยรับเงินฝาก 6,150,881.85 4.58 8,505,069.79 6.32

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 112,792.24 0.08 61,993.75 0.05

รวมรายได้ดอกเบี�ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 134,451,910.07 100.00 134,497,961.73 100.00

ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ยและเงินลงทุน

ดอกเบี�ยจ่ายเงินรับฝาก 22,245,052.96 16.54 25,560,472.79 19.00

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี�ยและเงินลงทุน 22,245,052.96 16.54 25,560,472.79 19.00

หัก หนี�สงสัยจะสูญ

หนี�สงสัยจะสูญ - ลูกหนี�เงินให้กู้ 0.00 0.00 (1,606,300.40)    (1.20)   

หนี�สงสัยจะสูญ - ลูกหนี�ระหว่างดําเนินคดี (1,356,841.00)    (1.01)   1,342,150.00     1.00    

หนี�สงสัยจะสูญ - ลูกหนี�ตามคําพิพากษา 1,285,038.52     0.96    (58,707.74)        (0.04)   

รวมหนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ (71,802.48)        (0.05)   (322,858.14)      (0.24)   

รายได้ดอกเบี�ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 112,278,659.59 83.51 109,260,347.08 81.24

บวก รายได้อื�น

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 8,000.00 0.01 18,050.00 0.01

รายได้อื�น 4,500.00          0.00 5,850.00          0.01

รวมรายอื�น 12,500.00         0.01    23,900.00         0.02    

หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับเจ้าหน้าที�

เงินเดือนและค่าจ้าง 2,449,720.00 1.82 2,237,880.00 1.66

ค่าประกันสังคมและเงินสมทบ 46,629.00 0.03 39,953.00 0.03

บําเหน็จพนักงาน 529,070.00 0.39 375,720.00 0.28

ค่าล่วงเวลา 12,360.00 0.01 18,000.00 0.01

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

ค่าดูแลรักษาโปรแกรมระบบงาน 15,000.00 0.01 15,000.00 0.01

ค่าเขียนและดูแลเวปไซด์ 25,000.00 0.02 103,000.00 0.08

ค่าเสื�อมราคาเครื�องใช้สํานักงาน 63,976.17 0.05 125,297.36 0.09
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด

งบกําไรขาดทุน

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2565

ปี 2565 (บาท) % ปี 2564 (บาท) %

รายได้ดอกเบี�ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ดอกเบี�ยรับเงินให้กู้ 128,188,235.98 95.34 125,930,898.19 93.63

ดอกเบี�ยรับเงินฝาก 6,150,881.85 4.58 8,505,069.79 6.32

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 112,792.24 0.08 61,993.75 0.05

รวมรายได้ดอกเบี�ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 134,451,910.07 100.00 134,497,961.73 100.00

ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ยและเงินลงทุน

ดอกเบี�ยจ่ายเงินรับฝาก 22,245,052.96 16.54 25,560,472.79 19.00

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี�ยและเงินลงทุน 22,245,052.96 16.54 25,560,472.79 19.00

หัก หนี�สงสัยจะสูญ

หนี�สงสัยจะสูญ - ลูกหนี�เงินให้กู้ 0.00 0.00 (1,606,300.40)    (1.20)   

หนี�สงสัยจะสูญ - ลูกหนี�ระหว่างดําเนินคดี (1,356,841.00)    (1.01)   1,342,150.00     1.00    

หนี�สงสัยจะสูญ - ลูกหนี�ตามคําพิพากษา 1,285,038.52     0.96    (58,707.74)        (0.04)   

รวมหนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ (71,802.48)        (0.05)   (322,858.14)      (0.24)   

รายได้ดอกเบี�ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 112,278,659.59 83.51 109,260,347.08 81.24

บวก รายได้อื�น

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 8,000.00 0.01 18,050.00 0.01

รายได้อื�น 4,500.00          0.00 5,850.00          0.01

รวมรายอื�น 12,500.00         0.01    23,900.00         0.02    

หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับเจ้าหน้าที�

เงินเดือนและค่าจ้าง 2,449,720.00 1.82 2,237,880.00 1.66

ค่าประกันสังคมและเงินสมทบ 46,629.00 0.03 39,953.00 0.03

บําเหน็จพนักงาน 529,070.00 0.39 375,720.00 0.28

ค่าล่วงเวลา 12,360.00 0.01 18,000.00 0.01

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับที�ดิน อาคารและอุปกรณ์

ค่าดูแลรักษาโปรแกรมระบบงาน 15,000.00 0.01 15,000.00 0.01

ค่าเขียนและดูแลเวปไซด์ 25,000.00 0.02 103,000.00 0.08

ค่าเสื�อมราคาเครื�องใช้สํานักงาน 63,976.17 0.05 125,297.36 0.09
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด

งบกําไรขาดทุน (ต่อ)

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2565

ปี 2565 (บาท) % ปี 2564 (บาท) %

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับสมาชิก

ค่าสวัสดิการสมาชิก 2,195,968.89 1.63 534,582.00 0.40

ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื�น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและพาหนะ 114,364.00 0.09 119,208.00 0.07

ค่าเบี�ยประชุมคณะกรรมการ 182,000.00 0.14 174,000.00 0.13

ค่าตอบแทนที�ปรึกษา 74,000.00 0.06 74,000.00 0.06

ค่ารับรอง 48,779.00 0.04 40,472.00 0.03

ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 3,599,851.00 2.68 2,056,920.00 1.53

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ 117,640.40 0.09 109,537.55 0.08

ค่าของใช้สํานักงาน 1,432.00 0.00 7,298.00 0.01

ค่าไฟฟ้า 45,864.35 0.03 45,377.65 0.04

ค่านํ�าประปา 2,311.20 0.00 2,742.95 0.00

ค่าโทรศัพท์ 43,513.69 0.03 33,626.89 0.03

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที�การเงิน 105,460.00 0.08 96,910.00 0.07

ค่าสวัสดิการ 220,158.00 0.17 168,678.00 0.13

ค่าไปรษณีย์ 19,019.00 0.01 17,152.00 0.01

ค่าใช้จ่ายดําเนินคดี 4,409.00 0.00 0.00 0.00

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 72,275.00 0.06 63,036.00 0.05

ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี 85,000.00 0.06 85,000.00 0.06

ค่าตรวจสอบกิจการ 60,000.00 0.04 60,000.00 0.05

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 25,933.64 0.02 49,988.92 0.04

รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 10,159,734.34   7.56    6,653,380.32     4.95    

กําไรสุทธิ 102,131,425.25 75.96   102,630,866.76 76.31   
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด

งบกระแสเงินสด

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2565

ปี 2565 (บาท) ปี 2564 (บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิ 102,131,425.25     102,630,866.76     

รายการปรับปรุงเพื�อกระทบยอดกําไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเสื�อมราคาเครื�องใช้สํานักงาน 63,976.17            125,297.36           

หนี�สงสัยจะสูญ (71,802.48)           (322,858.14)          

สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที� 529,070.00           375,720.00           

ดอกเบี�ยเงินฝากสถาบันการเงินอื�นค้างรับ (163,491.91)          (22,186.95)           

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 42,500.00 42,500.00

วัสดุสํานักงานใช้ไป 117,640.40           109,537.55           

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 102,649,317.43     102,938,876.58     

สินทรัพย์ดําเนินงาน  

เงินสดจ่ายลูกหนี�เงินกู้ฉุกเฉิน (45,749,200.00)     (40,265,739.00)     

เงินสดรับลูกหนี�เงินกู้ฉุกเฉิน 42,426,040.00      38,025,259.00      

เงินสดจ่ายลูกหนี�เงินกู้สามัญ (584,207,800.00)    (583,430,329.50)    

เงินสดรับลูกหนี�เงินกู้สามัญ 576,364,559.00     597,586,601.50     

เงินสดจ่ายลูกหนี�เงินกู้พิเศษ (390,780,002.00)    (401,901,305.66)    

เงินสดรับลูกหนี�เงินกู้พิเศษ 287,505,846.38     203,199,021.90     

เงินสดรับลูกหนี�เงินให้กู้สหกรณ์อื�น 0.00 47,000,000.00      

เงินสดรับลูกหนี�ระหว่างดําเนินคดี 5,631.00              9,060.00              

เงินสดรับลูกหนี�ตามคําพิพากษา 66,171.48            58,707.74            

เงินสดรับดอกเบี�ยเงินให้กู้ค้างรับ 0.00 11,922.00

เงินสดรับดอกเบี�ยเงินฝากสถาบันการเงินอื�นค้างรับ 22,186.95 0.00

เงินสดจ่ายซื�อวัสดุคงเหลือ (120,345.50)          (117,981.70)          

เงินสดจ่ายเงินทดรองจ่ายดําเนินคดี 0.00 (55,609.00)           

เงินสดรับเงินทดรองจ่ายดําเนินคดี 4,409.00              0.00

หนี�สินดําเนินงาน 

เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน 0.00 1,023,961.71        

เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน (1,023,961.71)       0.00

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที�จ่ายรอนําส่ง 0.00 (811.92)               

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (42,500.00)           (42,500.00)           

เงินสดรับสมทบกองทุนคํ�าประกัน 416,497.00           588,954.00           

เงินสดจ่ายสมทบกองทุนคํ�าประกัน (127,500.00)          (110,250.00)          

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดําเนินงาน (115,239,968.40)    (138,421,038.93)    
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด

งบกระแสเงินสด

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2565

ปี 2565 (บาท) ปี 2564 (บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสุทธิ 102,131,425.25     102,630,866.76     

รายการปรับปรุงเพื�อกระทบยอดกําไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเสื�อมราคาเครื�องใช้สํานักงาน 63,976.17            125,297.36           

หนี�สงสัยจะสูญ (71,802.48)           (322,858.14)          

สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที� 529,070.00           375,720.00           

ดอกเบี�ยเงินฝากสถาบันการเงินอื�นค้างรับ (163,491.91)          (22,186.95)           

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 42,500.00 42,500.00

วัสดุสํานักงานใช้ไป 117,640.40           109,537.55           

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 102,649,317.43     102,938,876.58     

สินทรัพย์ดําเนินงาน  

เงินสดจ่ายลูกหนี�เงินกู้ฉุกเฉิน (45,749,200.00)     (40,265,739.00)     

เงินสดรับลูกหนี�เงินกู้ฉุกเฉิน 42,426,040.00      38,025,259.00      

เงินสดจ่ายลูกหนี�เงินกู้สามัญ (584,207,800.00)    (583,430,329.50)    

เงินสดรับลูกหนี�เงินกู้สามัญ 576,364,559.00     597,586,601.50     

เงินสดจ่ายลูกหนี�เงินกู้พิเศษ (390,780,002.00)    (401,901,305.66)    

เงินสดรับลูกหนี�เงินกู้พิเศษ 287,505,846.38     203,199,021.90     

เงินสดรับลูกหนี�เงินให้กู้สหกรณ์อื�น 0.00 47,000,000.00      

เงินสดรับลูกหนี�ระหว่างดําเนินคดี 5,631.00              9,060.00              

เงินสดรับลูกหนี�ตามคําพิพากษา 66,171.48            58,707.74            

เงินสดรับดอกเบี�ยเงินให้กู้ค้างรับ 0.00 11,922.00

เงินสดรับดอกเบี�ยเงินฝากสถาบันการเงินอื�นค้างรับ 22,186.95 0.00

เงินสดจ่ายซื�อวัสดุคงเหลือ (120,345.50)          (117,981.70)          

เงินสดจ่ายเงินทดรองจ่ายดําเนินคดี 0.00 (55,609.00)           

เงินสดรับเงินทดรองจ่ายดําเนินคดี 4,409.00              0.00

หนี�สินดําเนินงาน 

เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน 0.00 1,023,961.71        

เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน (1,023,961.71)       0.00

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที�จ่ายรอนําส่ง 0.00 (811.92)               

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (42,500.00)           (42,500.00)           

เงินสดรับสมทบกองทุนคํ�าประกัน 416,497.00           588,954.00           

เงินสดจ่ายสมทบกองทุนคํ�าประกัน (127,500.00)          (110,250.00)          

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดําเนินงาน (115,239,968.40)    (138,421,038.93)    
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สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2565

ปี 2565 (บาท) ปี 2564 (บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน

เงินสดจ่ายซื�อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด (289,500.00)          0.00

เงินสดจ่ายซื�อเครื�องใช้สํานักงาน 0.00 (180,690.00)          

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมการลงทุน (289,500.00)          (180,690.00)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับเงินรับฝาก 95,997,273.50      129,605,942.86     

เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก (101,902,633.26)    (92,060,117.88)     

เงินสดรับทุนเรือนหุ้น 100,474,460.00     107,651,100.00     

เงินสดจ่ายทุนเรือนหุ้น (12,276,600.00)     (14,853,330.00)     

เงินสดจ่ายค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ (30,000.00)           (30,000.00)           

เงินสดจ่ายเงินปันผล (77,415,400.00)     (73,036,742.00)     

เงินสดจ่ายเงินเฉลี�ยคืน (10,098,241.00)     (11,389,006.00)     

เงินสดจ่ายโบนัส (2,719,717.97)       (2,671,000.00)       

เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ (497,900.00)          (366,000.00)          

เงินสดจ่ายทุนสะสมเพื�อขยายกิจการ 0.00 (33,215.00)           

เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการแก่สมาชิก (752,921.11)          (871,541.00)          

เงินสดจ่ายทุนเพื�อการศึกษาอบรม (666,670.00)          (153,000.00)          

เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้คํ�าประกัน 0.00 (236,500.00)          

เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการผู้เกษียณ (287,000.00)          (265,000.00)          

เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (10,175,349.84)     41,291,590.98      

เงินสดสุทธิ   เพิ�มขึ�น (ลดลง) (23,055,500.81)     5,628,738.63        

เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์อื�น ณ วันต้นปี 327,056,629.44     321,427,890.81     

เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์อื�น ณ วันสิ�นปี 304,001,128.63     327,056,629.44     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2565

1 สรุปนโยบายการบัญชีที�สําคัญ

- สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง

- สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี�ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจํานวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี�ยคูณด้วย

จํานวนเงินต้นที�ค้างชําระตามระยะเวลาที�กู้ยืม

- สหกรณ์ตั�งค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที�กําหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชั�น

คุณภาพลูกหนี�เงินกู้และการเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544

- สหกรณ์ไม่ปรับลดบัญชีค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี�ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี�สินและการปรับโครงสร้างหนี�ของ

สมาชิกสหกรณ์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019

- สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ที�เกิดจากดอกเบี�ยเงินให้กู้ของลูกหนี�ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดย

รับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสด 

- สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใช้สิ�นเปลืองตามราคาทุน

- ค่าเสื�อมราคาเครื�องใช้สํานักงาน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที�นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 

- เงินลงทุนระยะยาวที�เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงด้วยราคาทุน

- ค่าซ่อมบํารุง ค่าซ่อมแซม รวมทั�งการซื�อมาเปลี�ยนแทนสําหรับทรัพย์สินรายการย่อยๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจาก

รายได้ การต่อเติมหรือเพิ�มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท

ทั�งนี�รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ที�นําไปเป็นหลักทรัพย์คํ�าประกันหนี�สินด้วย

- สหกรณ์ได้ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ.2550 โดยดํารงสินทรัพย์

สภาพคล่องเฉลี�ยรายเดือนไม่ตํ�ากว่าอัตราที�รัฐมนตรีประกาศกําหนด

2 เงินฝากธนาคาร   ประกอบด้วย

ปี 2565 (บาท) ปี 2564 (บาท)

เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวัน 22,697.79 5,732.36

ออมทรัพย์ 22,763,205.71 119,084,601.63

รวม 22,785,903.50    119,090,333.99     

ในปี 2565 บัญชีเงินฝากกระแสรายวันของสหกรณ์ฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ดังนี�

- ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาตาก จํานวน 6.0 ล้านบาท โดยมีคณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้คํ�าประกัน

3 เงินฝากสหกรณ์อื�น   ประกอบด้วย

ปี 2565 (บาท) ปี 2564 (บาท)

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ) 110,820,441.94  108,016,800.39     

สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจตระเวนชายแดนที� 34 จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ) 90,394,783.19 99,949,495.06

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จํากัด (ออมทรัพย์พิเศษ) 80,000,000.00 0.00

รวม 281,215,225.13  207,966,295.45     
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4 เงินให้กู้ยืม - สุทธิ   ประกอบด้วย

ปี 2565 (บาท) ปี 2564 (บาท)

ระยะสั�น ระยะยาว ระยะสั�น ระยะยาว

เงินให้กู้ยืม - ปกติ

ลูกหนี�เงินกู้ฉุกเฉิน 19,438,540.00    0.00 16,115,380.00    0.00

ลูกหนี�เงินกู้สามัญ 110,825,794.00  1,756,189,007.00  103,359,396.00  1,755,812,164.00  

ลูกหนี�เงินกู้พิเศษ 108,801,071.00  402,396,890.38     90,996,993.00    316,926,812.76     

รวมเงินให้กู้ยืม - ปกติ 239,065,405.00  2,158,585,897.38  210,471,769.00  2,072,738,976.76  

เงินให้กู้ยืม - ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ลูกหนี�เงินกู้ฉุกเฉิน 63,640.00          0.00 63,640.00          0.00

ลูกหนี�เงินกู้สามัญ 11,360.00          0.00 11,360.00          0.00

รวมเงินให้กู้ยืม - ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 75,000.00          0.00 75,000.00 0.00

รวมเงินให้กู้ยืม 239,140,405.00  2,158,585,897.38  210,546,769.00 2,072,738,976.76

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ - ลูกหนี� (75,000.00)         0.00 (75,000.00)         0.00

รวมเงินให้กู้ยืมไม่ก่อให้เกิดรายได้ - สุทธิ 239,065,405.00 2,158,585,897.38 210,471,769.00 2,072,738,976.76

ลูกหนี�อื�นอันมีมูลหนี�ที�เกิดจากการให้เงินกู้

ลูกหนี�ระหว่างดําเนินคดี 4,358.00 0.00 1,361,199.00 0.00

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (4,358.00)          0.00 (1,361,199.00)     0.00

ลูกหนี�ระหว่างดําเนินคดี - สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00

ลูกหนี�ตามคําพิพากษา 1,537,861.54 0.00 252,823.02 0.00

หัก ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ (1,537,861.54)     0.00 (252,823.02)       0.00

ลูกหนี�ตามคําพิพากษา - สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมลูกหนี�อื�นอันมีมูลหนี�ที�เกิดจากการให้เงินกู้ - สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมเงินให้กู้ยืม - สุทธิ 239,065,405.00 2,158,585,897.38 210,471,769.00 2,072,738,976.76

การประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที� 33 ครั�งที� 4/2564 เมื�อวันที� 31 มกราคม 2564 มีมติให้ความช่วยเหลือตามมาตรการให้

ความช่วยเหลือด้านหนี�สินและการปรับโครงสร้างหนี�ของสมาชิกสหกรณ์ที�ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อ

ไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้สมาชิกกู้เงินในโครงการเฉพาะกิจ เงินกู้ต้านภัย COVID 19 เริ�มระยะเวลาการยื�นกู้รอบที� 1 ยอดไม่เกิน 200,000

บาท ระยะเวลาผ่อนชําระ 48 งวด โดยใช้หุ้นคํ�าประกัน อัตราดอกเบี�ย 3.50 เป็นระยะเวลา 2 เดือนตั�งแต่ กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม 2564 รอบ

ที� 2 ยอดไม่เกิน 500,000 บาท โดยใช้ทุนเรือนหุ้นหรือบุคคลคนคํ�าประกัน อัตราดอกเบี�ย 3.50 เป็นระยะเวลา 1 เดือนคือ เมษายน 2564

รอบที� 3 ในเงื�อนไขเดิมเริ�มตั�งแต่เดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2564 เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั�งแต่ มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2564

สหกรณ์ฯ มีลูกหนี�เงินให้กู้ที�เข้าร่วมมาตราการฯ คงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2565 จํานวน 669 ราย  จํานวนเงินคงเหลือ 

143,119,264.00 บาท

การประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที� 34 ครั�งที� 3/2565 เมื�อวันที� 29 มกราคม 2565 มีมติให้ความช่วยเหลือตามมาตรการให้

ความช่วยเหลือด้านหนี�สินและการปรับโครงสร้างหนี�ของสมาชิกสหกรณ์ที�ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อ

ไวรัสโคโรนา 2019 โดยพักชําระหนี�เงินต้นทุกประเภท เป็นระยะเวลา 3 เดือนตั�งแต่ มีนาคม 2565 ถึง พฤษภาคม 2565 โดยยื�นขอพักชําระ

ภายในวันที� 28 กุมภาพันธ์ 2565 และมีมติให้สมาชิกกู้เงินในโครงการเงินกู้เฉพาะกิจ (ต้านภัย COVID - 19) เริ�มการยื�นกู้ตั�งแต่วันที� 1

มีนาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ระยะเวลาผ่อนชําระ 60 งวด อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.50 ยอดไม่เกิน 500,000 บาท โดยใช้

ทุนเรือนหุ้นหรือบุคคลคนคํ�าประกัน 

สหกรณ์ฯ มีลูกหนี�เงินให้กู้ที�เข้าร่วมมาตราการฯ คงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2565 จํานวน 794 ราย  จํานวนเงินคงเหลือ 

191,799,764.00 บาท
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5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น   ประกอบด้วย

ปี 2565 (บาท) ปี 2564 (บาท)

ดอกเบี�ยเงินฝากสถาบันการเงินอื�นค้างรับ 163,491.91 22,186.95

วัสดุคงเหลือ 35,768.40          33,063.30            

เงินทดรองจ่ายดําเนินคดี 51,200.00 55,609.00

รวม 250,460.31 110,859.25

6 เงินลงทุนระยะยาว   ประกอบด้วย

ปี 2565 (บาท) ปี 2564 (บาท)

- หุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด 1,427,000.00 1,137,500.00

- หุ้น ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จํากัด 464,000.00 464,000.00

รวมเงินลงทุนระยะยาว 1,891,000.00      1,601,500.00        

7 เครื�องใช้สํานักงาน - สุทธิ   ประกอบด้วย

ปี 2565 (บาท) ปี 2564 (บาท)

เครื�องใช้สํานักงาน 1,309,260.90 1,309,260.90

หัก ค่าเสื�อมราคาสะสม 1,165,317.88 1,101,341.71

เครื�องใช้สํานักงาน - สุทธิ 143,943.02 207,919.19

8 เงินรับฝาก   ประกอบด้วย

ปี 2565 (บาท) ปี 2564 (บาท)

เงินรับฝาก - สมาชิก

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 948,480,166.21  954,486,052.08     

รวม 948,480,166.21  954,486,052.08

เงินรับฝาก - สหกรณ์อื�น

เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 4,697,074.40      4,596,548.29        

รวม 4,697,074.40      4,596,548.29

รวมเงินรับฝาก 953,177,240.61  959,082,600.37

9 หนี�สินหมุนเวียนอื�น   ประกอบด้วย

ปี 2565 (บาท) ปี 2564 (บาท)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 42,500.00 42,500.00

เงินรอจ่ายคืน 0.00 1,023,961.71

เงินรอการตรวจสอบ 82,810.00 82,810.00

รวม 125,310.00 1,149,271.71

10 หนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น   ประกอบด้วย

ปี 2565 (บาท) ปี 2564 (บาท)

สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที� 4,556,570.00 4,027,500.00

เงินสมทบกองทุนผู้คํ�าประกัน 10,027,756.00 9,738,759.00

รวม 14,584,326.00 13,766,259.00

เงินลงทุนที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
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11 ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื�นๆ   ประกอบด้วย

ปี 2565 (บาท) ปี 2564 (บาท)

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 1,346,000.00 1,325,500.00

ทุนสาธารณประโยชน์ 151,800.00 77,200.00

ทุนสะสมเพื�อขยายกิจการ 1,607,477.40 1,484,477.40

ทุนเพื�อการศึกษาอบรม 228,193.54 689,863.54

ทุนสวัสดิการผู้เกษียณ 158,000.00 35,000.00

ทุนสวัสดิการแก่สมาชิกประสบอุบัติเหตุ 710,500.00 690,000.00

ทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก 1,549,891.51 1,549,891.51

รวม 5,751,862.45      5,851,932.45        
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากดั 

9/67  ถ.มหาดไทยบํารุง  ต.หนองหลวง อ.เมือง  จ.ตาก 63000  โทร.0-5551-4143 

หนังสือรบัรองของสหกรณ์ 

 

ที ่สทส.(อ)       /2565           วนัที ่13 ตุลาคม 2565 

 

เรยีน  ผูส้อบบญัช ีสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุตาก จาํกดั 

 

หนังสอืรบัรองฉบบัน้ีใหไ้วเ้พื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงนิของ สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสุขตาก 

จํากดั สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ.2565 เพือ่แสดงความเหน็ว่างบการเงนิดงักล่าวแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่30 

กนัยายน พ.ศ.2565 ผลการดําเนินงานและกระแสเงนิสด สาํหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขตาก 

จาํกดั โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามระเบยีบทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนดหรอืไม่ 

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัใหม้กีารจดัการทีม่ปีระสทิธผิล เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมาย

สหกรณ์ ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึจดัใหม้กีารป้องกนัเพือ่มใิหเ้กดิการทุจรติขึน้ภายในสหกรณ์   

ขา้พเจา้ขอรบัรองรายละเอยีดเกีย่วกบังบการเงนิทีท่่านตรวจสอบ ตามทีข่า้พเจา้ทราบและคดิวา่ควรจะเป็น ดงัต่อไปน้ี 

1. งบการเงิน 

1.1 ตามขอ้ตกลงในการรบังานตรวจสอบบญัชสีหกรณ์ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทํางบการเงนิของสหกรณ์ 

โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระสาํคญัตามระเบยีบทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์กําหนด และมหีน้าทีต่ามกฏหมายในการนําเสนองบการเงนิ

ต่อทีป่ระชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้ 

1.2 งบการเงนิไม่มกีารแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสาํคญั และไม่มกีารละเวน้การแสดงรายการ

และขอ้มลูต่างๆอนัเป็นสาระสาํคญั  

1.3 ขอ้สมมตทิีส่าํคญัทีส่หกรณ์ใชใ้นการประมาณการทางบญัชมีคีวามสมเหตุสมผล 

1.4 รายการหรอืขอ้มูลดงัต่อไปน้ีมีการบนัทึกหรอืเปิดเผยไวอ้ย่างเพยีงพอและเหมาะสมในงบการเงนิ ได้แก่ 

รายการธุรกจิที่มกีบับุคคลอื่น (ถ้าม)ี ขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงนิเกี่ยวกบัภาระผูกพนัเงนิฝาก (ถ้าม)ี หรอืขอ้จํากดัการใช้

เงนิกูส้นิทรพัยท์ีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั (ถา้ม)ี 

1.5 เหตุการณ์ภายหลงัวนัที่ในงบการเงนิที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กําหนดให้ปรบัปรุงหรือเปิดเผยข้อมูล 

สหกรณ์ไดป้รบัปรุงหรอืเปิดเผยแลว้ (ถา้ม)ี 

1.6 ผลของการไม่แกไ้ขขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิไม่มสีาระสาํคญั ขอ้สงัเกต ทัง้ต่อเฉพาะรายการหรอืโดยรวมต่อ

งบการเงนิ รายการของขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิทีไ่ม่แกไ้ข ถา้หากมสีหกรณ์จะไดจ้ดัทาํเป็นเอกสารแนบของหนงัสอืรบัรอง

ฉบบัน้ี 

1.7 ไม่มีรายการผดิปกติหรอืการทุจริตที่เกี่ยวข้องกบัการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรอืเจ้าหน้าที่ของ

สหกรณ์ ผูซ้ึ่งมหีน้าที่สําคญัเกี่ยวกบัระบบบญัชแีละระบบการควบคุมภายใน หรอืรายการผดิปกตอิื่นใดที่มผีลกระทบอย่างเป็น

สาระสาํคญัต่องบการเงนิ และ ไม่มกีารใหเ้งนิกู ้รบัฝากเงนิ รบัเงนิคา่หุน้ ของคณะกรรมการดําเนินการและเจา้หน้าทีส่หกรณ์ 

ทีไ่ม่เป็นไปตามระเบยีบ และขอ้บงัคบัของสหกรณ์   

1.8 สหกรณ์มกีรรมสทิธิใ์นสนิทรพัยท์ัง้หมดอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายและไม่มภีาระผกูพนัหรอืขอ้ผกูมดัใดๆ ใน

สนิทรพัยข์องสหกรณ์ เวน้แต่ทีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ถา้ม)ี 

1.9 สหกรณ์ไดบ้นัทกึหรอืเปิดเผยรายการหน้ีสนิทัง้หมดของสหกรณ์ทัง้ที่เกดิขึน้แลว้ และอาจเกดิขึน้ในภายหน้าไว้

อยา่งเหมาะสม รวมทัง้ไดม้กีารเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิเกีย่วกบัหลกัประกนัทัง้หมดทีส่หกรณ์ใหแ้ก่บุคคลทีส่าม 

(ถ้ามี) นอกจากน้ี สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดทีี่คาดว่าจะเกิดขึ้น เวน้แต่ตามที่เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบ

การเงนิ 
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1.10 นอกจากเรื่องที่อธบิายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรอืไม่ปรากฏ

ขอ้เท็จจรงิใดที่มีผลกระทบต่องบการเงนิอย่างมสีาระสําคญั ซึ่งต้องนํามาปรบัปรุงงบการเงนิ หรอืเปิดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิอกี 

1.11 สหกรณ์ได้ส่งมอบรายงานต่างๆเกี่ยวกบัลูกหน้ีเงนิให้กู้ และลูกหน้ีอื่น ประวตัิการชําระหน้ีและการผดินัด

ชาํระหน้ีของลกูหน้ีดงักลา่วแก่ท่านอยา่งครบถว้น หน้ีสงสยัจะสญูทีเ่กดิขึน้จากลกูหน้ีดงักล่าว (ถา้ม)ี ไดถ้กูคาํนวณโดยถกูตอ้ง

ตามระเบยีบ ประกาศ หรอืคาํสัง่นายทะเบยีนสหกรณ์ และไดนํ้ามาบนัทกึบญัชแีละเปิดเผยขอ้มูลไวอ้ยา่งครบถว้นแลว้ในงบ

การเงนิ 

 

2. การให้ข้อมูล 

 ขา้พเจา้ไดจ้ดัเอกสารหลกัฐานและขอ้มลูดงัต่อไปน้ีใหท้่านตรวจสอบครบถว้นแลว้ คอื 

2.1 บนัทกึรายการทุกรายการในบญัช ีเอกสารหลกัฐานประกอบรายการบญัช ีและขอ้มลูอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ และรายงานการประชุมใหญ่ 

2.3 ขอ้มลูอืน่ทีท่่านขอจากขา้พเจา้เพือ่วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ 

2.4 เขา้ถงึบุคคลในสหกรณ์ทีท่่านระบุวา่จาํเป็น ในการไดม้าซึง่หลกัฐานการสอบบญัชอียา่งไม่จาํกดั 

2.5 สหกรณ์ไดป้ฏบิตัติามเงื่อนไขของสญัญาทัง้หมด ซึง่หากไม่ปฏบิตัติามอาจมผีลกระทบอยา่งมสีาระสาํคญัต่อ

งบการเงนิ นอกจากน้ี สหกรณ์ไดป้ฏบิตัติามระเบยีบและขอ้กําหนดของหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีก่ํากบัดูแล ซึง่หาก

ไม่ปฏบิตัติามอาจมผีลกระทบอยา่งมสีาระสาํคญัต่องบการเงนิ 

2.6 สหกรณ์ได้เปิดเผยขอ้มูลทัง้หมดที่เป็นผลจากการประเมนิความเสีย่งเรื่องการทุจรติที่มผีลต่อการแสดงงบ

การเงนิทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญั 

2.7 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือสงสยัว่าจะทุจริตที่สหกรณ์ทราบ และที่มี

ผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเกีย่วขอ้งกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ เจา้หน้าทีส่หกรณ์ทีม่บีทบาทสาํคญัเกีย่วกบัการควบคุม

ภายใน หรอืบุคคลอืน่ ซึง่การทุจรติมผีลกระทบอยา่งมสีาระสาํคญัต่องบการเงนิ 

2.8 สหกรณ์ไม่ได้รบัหนังสอืแจง้จากหน่วยราชการอนัมผีลต่องบการเงนิ เพราะมไิด้ปฏบิตัติามกฎหมายหรอื

ขอ้บงัคบั ซึง่รวมถงึการถูกเรยีกชดเชย หรอืถูกประเมนิภาษอีากร หรอืมหีน้ีสนิทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า ซึง่ควรจะไดนํ้ามา

พจิารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ หรอืใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการตัง้สาํรองคา่เสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้ 

 

 

 

ขอแสดงความนบัถอื  

 

 

 

( นายแพทยร์เมศ  วอ่งวไิลรตัน์ ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุตาก จาํกดั 

 

 

 

( นายชดิ  บุญมาก ) 

ผูจ้ดัการ 

สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุตาก จาํกดั 
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แบบ RQ 2

รายงาน-ระดบัสหกรณ์

รายงานผลการประเมนิช ันคณุภาพการควบคมุภายใน

สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุตาก จาํกดั

สาํหรบัปีส ินสดุวนัที 30 กนัยายน 2565
 

 ระดบัช ันคณุภาพ

สว่นที 1 สภาพแวดลอ้มการควบคมุ ดี

สว่นที 2 ความเสียงและกจิกรรมควบคมุ ดมีาก

 ดา้นการเงนิการบญัชี ดมีาก

 ธรุกจิสนิเชือ ดมีาก

 ธรุกจิเงนิรับฝาก ดมีาก

 เงนิลงทนุในหลกักทรัพย์ ดี

 ทีดนิ อาคารและอปุกรณ์ ดมีาก

 สมาชกิและทนุเรอืนหุน้ ดมีาก

สว่นที 3 ระบบขอ้มลูสารสนเทศ และการสือสาร ดี

สว่นที 4 ระบบการตดิตามและประเมนิผล ดี

          สรปุการประเมนิจดัช ันคณุภาพ ดี

 

โดย นายอรรถพงศ ์  พรีะเชือ    ผูส้อบบญัช ีภาคเอกชน

13 ตลุาคม 2565
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4.2 การอนุมตัิ จดัสรรก าไรสุทธิของสหกรณฯ์ ประจ าปี 2565 

ที ่ รายการ 
2564 2565

ปันผล 5.64% เฉลี่ยคืน 8% ปันผล 5.10% เฉลี่ยคืน 8%
1 ทุนสํารอง ร้อยละ 10 10,263,086.68 10.00 10,213,142.53 10.00 
2 ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ 30,000.00 0.03 30,000.00 0.03 
3 เงินปันผล 77,415,400.00 75.43 74,611,030.00 73.05 
4 เงินเฉลี่ยคืน 10,098,241.00 9.84 10,309,462.00 10.09 
5 เงินโบนัส ร้อยละ 2.65 2,719,717.97 2.65 2,706,482.77 2.65 
6 ทุนรักษาระดับเงินปันผล 20,500.00 0.02 20,500.00 0.02 
7 ทุนขยายกิจการ 123,000.00 0.12 737,807.96 0.72 
8 ทุนสาธารณประโยชน์ 572,500.00 0.56 572,500.00 0.56 
9 ทุนศึกษาอบรมแก่สมาชิก 205,000.00 0.20 500,000.00 0.49 
10 ทุนสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว

กรณีเสียชีวิต 
752,921.11 0.73 2,000,000.00 1.96 

11 ทุนสวัสดิการสมาชิกประสบอุบัติเหตุ
จากการทํางาน 

20,500.00 0.02 20,500.00 0.02 

12 กองทุนสวัสดิการผู้เกษียณ 410,000.00 0.40 410,000.00 0.40 
กําไรสุทธิ ประจําปี 102,630,866.76 100.00 102,131,425.25 100.00 

 

มติที่ประชุม    ................................................................................................................................. 
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4.3 การอนุมัติงบประมาณ รายได้ - รายจ่าย ประจ าปี 2566 และแผนการด าเนินงาน 

ประจ าปี 2566 
งบประมาณรายได้ ประจ าปี 2566 

ที ่ รายการ 
2565 2566 

ขอตั้ง รับจริง ขอตั้ง 
1 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก  138,000,000.00  128,188,235.98 138,000,000.00 
2 ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร       150,000.00  101,493.51 150,000.00 
3 ดอกเบี้ยรับจากแหล่งที่ไปฝากเงิน     6,000,000.00  6,049,388.34 6,000,000.00 
4 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า         10,000.00  8,000.00 10,000.00 
5 หนี้สงสัยจะสูญ ที่เก็บได้         60,000.00  71,802.48 70,000.00 
6 ปันผลชุมนุม         72,000.00  112,792.24 120,000.00 
7 รายได้อ่ืนๆ(ค่าปรับ, ค่าสมัครกรรมการ)           8,000.00  4,500.00 10,000.00 
     รวมทั้งสิ้น      144,300,000.00  134,536,212.55 144,360,000.00 

 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2566 

รายการ 
ปี 2565 

ร้อยละ 
ปี 2566 

เหตุผล 
ขอตั้ง จ่ายจริง ขอตั้ง 

1 หมวดเงินเดือน 
  
  
  
  
  

1. เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 2,400,000.00  2,425,720.00  99.02 2,580,000.00  จ่ายเงินเดือน 
จนท.และค่าจ้าง
อ่ืนๆ 

2.เงินเดือนผู้จัดการ    360,000.00  -    0.00 360,000.00  
3.ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด 

     24,000.00  24,000.00  0.98 24,000.00  

4.ค่าจ้างยามรักษาความ
ปลอดภัย 

     60,000.00  -    0.00 60,000.00  

รวม 2,844,000.00  2,449,720.00  100.00  3,024,000.00    
2 หมวดค่าตอบแทน 
  1.ค่าใช้จ่ายวันประชุม 4,200,000.00 3,599,851.00  79.96    3,600,000.00  เป็นคา่ใช้จ่ายในวัน

ประชุมใหญ่ 
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4.3 การอนุมัติงบประมาณ รายได้ - รายจ่าย ประจ าปี 2566 และแผนการด าเนินงาน 
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2 ดอกเบี้ยรับจากธนาคาร       150,000.00  101,493.51 150,000.00 
3 ดอกเบี้ยรับจากแหล่งที่ไปฝากเงิน     6,000,000.00  6,049,388.34 6,000,000.00 
4 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า         10,000.00  8,000.00 10,000.00 
5 หนี้สงสัยจะสูญ ที่เก็บได้         60,000.00  71,802.48 70,000.00 
6 ปันผลชุมนุม         72,000.00  112,792.24 120,000.00 
7 รายได้อ่ืนๆ(ค่าปรับ, ค่าสมัครกรรมการ)           8,000.00  4,500.00 10,000.00 
     รวมทั้งสิ้น      144,300,000.00  134,536,212.55 144,360,000.00 

 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2566 

รายการ 
ปี 2565 

ร้อยละ 
ปี 2566 

เหตุผล 
ขอตั้ง จ่ายจริง ขอตั้ง 

1 หมวดเงินเดือน 
  
  
  
  
  

1. เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 2,400,000.00  2,425,720.00  99.02 2,580,000.00  จ่ายเงินเดือน 
จนท.และค่าจ้าง
อ่ืนๆ 

2.เงินเดือนผู้จัดการ    360,000.00  -    0.00 360,000.00  
3.ค่าจ้างเหมาทําความ
สะอาด 

     24,000.00  24,000.00  0.98 24,000.00  

4.ค่าจ้างยามรักษาความ
ปลอดภัย 

     60,000.00  -    0.00 60,000.00  

รวม 2,844,000.00  2,449,720.00  100.00  3,024,000.00    
2 หมวดค่าตอบแทน 
  1.ค่าใช้จ่ายวันประชุม 4,200,000.00 3,599,851.00  79.96    3,600,000.00  เป็นคา่ใช้จ่ายในวัน

ประชุมใหญ่ 
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รายการ 
ปี 2565 

ร้อยละ 
ปี 2566 

เหตุผล 
ขอตั้ง จ่ายจริง ขอตั้ง 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2.ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ 

   180,000.00  182,000.00  4.04 300,000.00  ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
ประจําเดือน ครั้งละ 
500 บาท 

3.ค่ารับรอง      50,000.00  48,779.00  1.08 50,000.00  เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ 
ในการรับรอง
หน่วยงานหรือ
สหกรณ์อ่ืนที่เข้ามา
ตรวจเยี่ยม 

4.ค่าพาหนะกรรมการ    130,000.00  114,364.00  2.54 130,000.00  เป็นค่าพาหนะ
กรรมการที่มา
ประชุม 

5.ค่าล่วงเวลา      20,000.00  12,360.00  0.27 20,000.00  กรณีท่ีเจ้าหน้าที่
ต้องปฏิบัติงาน  
นอกเวลา 

6.ค่าตรวจสอบกิจการ      60,000.00  60,000.00  1.33 60,000.00  ค่าตรวจสอบบัญชี
ประจําปี 

7.ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่
และกรรมการ 

   170,000.00  220,158.00  4.89 230,000.00  ค่าไปอบรม 
ประชุมสัมมนา และ
สวัสดิการอื่นๆ 

8.ค่าตอบแทนการเงิน 190,000.00  105,460.00  2.34 150,000.00  ค่าตอบแทน จนท.
การเงินทุกหน่วย 

9.ค่าตอบแทนที่ปรึกษา    100,000.00  74,000.00  1.64 100,000.00  ค่าตอบแทนที่
ปรึกษาในการ
ดําเนินงาน ที่
สหกรณ์แต่งตั้งไว้ 

10.ค่าจ้างผู้สอบบัญชี
เอกชน 

     85,000.00  85,000.00  1.89 95,000.00  ค่าจ้างผู้สอบบัญชี
ประจําปีของ
บริษัทเอกชน 

รวม 5,185,000.00  4,501,972.00  100.00  4,735,000.00    
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รายการ 
ปี 2565 ร้อยละ ปี 2566 

เหตุผล 
ขอตั้ง จ่ายจริง  ขอตั้ง 

3 หมวดวัสดุ 
  
  
  

1.ค่าเครื่องเขียน    
แบบพิมพ์ 

   120,000.00    117,640.40  98.80  120,000.00  ค่าแบบพิมพ์และวัสดุ
สํานักงานที่สหกรณ์
ต้องใช้ 2.ค่าของใช้สํานักงาน      10,000.00   1,432.00  1.20 5,000.00  

รวม   130,000.00     119,072.40  100.00    125,000.00    
4 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก 
  
  

1.กรรมการสัญจรพบ
สมาชิก 

   100,000.00  -    -  300,000.00  เป็นค่าใช้จ่ายในการ
พบปะสมาชิก 

รวม   100,000.00  -    -     300,000.00    
5 หมวดค่าใช้สอยทั่วไป 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.ค่าปรับปรุงและพัฒนา
โปรแกรม 

   100,000.00  10,000.00  7.24 30,000.00  กรณีพัฒนาโปรแกรม
ใหม่ 

3.ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ 
สํานักงาน 

     15,000.00  -    0.00 15,000.00  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

4.ค่าธรรมเนียมธนาคาร      80,000.00  72,275.00  52.29 80,000.00  ค่าโอนเงินและ 
ค่าเช็ค 

5.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด      50,000.00   25,933.64  18.76 50,000.00  ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ตั้งไว้ 

6.ค่าดูแลโปรแกรม      15,000.00  15,000.00  10.85 20,000.00  ค่าดูแลโปรแกรม
ประจําปี 

7.ค่าดูแลเว็บไซต์      15,000.00  15,000.00  10.85 30,000.00  ค่าดูแลเว็บไซต์
ประจําปี 

8.ค่าจัดทําแอพพลิเคชั่น      20,000.00  -    0.00 15,000.00  ค่าดูแลการทํา
แอพพลิเคชั่น
ประจําปี 

รวม   325,000.00   138,208.64  100.00    240,000.00    
6 หมวดสาธารณูปโภค 
  
  
  
  
  

1.ค่าไปรษณีย์      10,000.00  19,019.00  17.18 20,000.00  เป็นค่าสาธารณูปโภค
ของสํานักงาน 2.ค่าไฟฟ้า      50,000.00  45,864.35  41.43 50,000.00  

3.ค่าโทรศัพท์      35,000.00  43,513.69  39.30 45,000.00  
4.ค่าน้ําประปา        4,000.00  2,311.20  2.09 4,000.00  
รวม     99,000.00  110,708.24  100.00    119,000.00    
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รายการ 
ปี 2565 ร้อยละ ปี 2566 

เหตุผล 
ขอตั้ง จ่ายจริง  ขอตั้ง 

3 หมวดวัสดุ 
  
  
  

1.ค่าเครื่องเขียน    
แบบพิมพ์ 

   120,000.00    117,640.40  98.80  120,000.00  ค่าแบบพิมพ์และวัสดุ
สํานักงานที่สหกรณ์
ต้องใช้ 2.ค่าของใช้สํานักงาน      10,000.00   1,432.00  1.20 5,000.00  

รวม   130,000.00     119,072.40  100.00    125,000.00    
4 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก 
  
  

1.กรรมการสัญจรพบ
สมาชิก 

   100,000.00  -    -  300,000.00  เป็นค่าใช้จ่ายในการ
พบปะสมาชิก 

รวม   100,000.00  -    -     300,000.00    
5 หมวดค่าใช้สอยทั่วไป 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.ค่าปรับปรุงและพัฒนา
โปรแกรม 

   100,000.00  10,000.00  7.24 30,000.00  กรณีพัฒนาโปรแกรม
ใหม่ 

3.ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ 
สํานักงาน 

     15,000.00  -    0.00 15,000.00  ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 

4.ค่าธรรมเนียมธนาคาร      80,000.00  72,275.00  52.29 80,000.00  ค่าโอนเงินและ 
ค่าเช็ค 

5.ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด      50,000.00   25,933.64  18.76 50,000.00  ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ตั้งไว้ 

6.ค่าดูแลโปรแกรม      15,000.00  15,000.00  10.85 20,000.00  ค่าดูแลโปรแกรม
ประจําปี 

7.ค่าดูแลเว็บไซต์      15,000.00  15,000.00  10.85 30,000.00  ค่าดูแลเว็บไซต์
ประจําปี 

8.ค่าจัดทําแอพพลิเคชั่น      20,000.00  -    0.00 15,000.00  ค่าดูแลการทํา
แอพพลิเคชั่น
ประจําปี 

รวม   325,000.00   138,208.64  100.00    240,000.00    
6 หมวดสาธารณูปโภค 
  
  
  
  
  

1.ค่าไปรษณีย์      10,000.00  19,019.00  17.18 20,000.00  เป็นค่าสาธารณูปโภค
ของสํานักงาน 2.ค่าไฟฟ้า      50,000.00  45,864.35  41.43 50,000.00  

3.ค่าโทรศัพท์      35,000.00  43,513.69  39.30 45,000.00  
4.ค่าน้ําประปา        4,000.00  2,311.20  2.09 4,000.00  
รวม     99,000.00  110,708.24  100.00    119,000.00    
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รายการ 
ปี 2565 

ร้อยละ 
ปี 2566 

เหตุผล 
ขอตั้ง จ่ายจริง ขอตั้ง 

7 หมวดรายจ่ายอ่ืน 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.ดอกเบี้ยเงินฝากของ
สมาชิก 

28,000,000.00  22,138,673.88  88.25 24,000,000.00  เป็นค่าดอกเบี้ย
จ่ายเงินรับฝาก 

2.ค่าประกันสังคม
เจ้าหน้าที่ 

     50,000.00  46,629.00  0.19 70,000.00  ประกันสังคม
เจ้าหน้าที่ 

3.สํารองบําเหน็จ
เจ้าหน้าที่ 

    530,000.00  529,070.00  2.11       500,000.00  ตั้งสํารองไว้จ่ายตอน
เจ้าหน้าที่เกษียณ
หรือลาออกตาม
ระเบียบสหกรณ์ฯ 

4.ดอกเบี้ยเงินเบิกเกิน
บัญชีธนาคาร 

                 -    -    0.00 -     

5.จ่ายสมทบทุน
สวัสดิการสมาชิก 

 1,000,000.00  2,195,968.89  8.75 1,000,000.00  กรณีท่ีใช้ทุน
สวัสดิการสมาชิก
หมด 

6.ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้
สํานักงาน 

   150,000.00  63,976.17  0.26         50,000.00   

7.ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับ
ฝากแหล่งอื่น 

   150,000.00  106,379.08  0.42       100,000.00   

8.หนี้สงสัยจะสูญ    150,000.00  -    0.00     2,400,000.00   
9.ค่าใช้จ่ายดําเนินคดี - 4,409.00  0.02         50,000.00   
10.ค่าเช่าสํานักงาน - -    0.00       300,000.00   
รวม 30,020,000.00  25,085,106.02  100.00 28,470,000.00    

 รวมทั้งสิ้น 38,713,000.00  32,404,787.30  83.71 37,013,000.00   
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีบัญชี  2566 

(ด าเนินงานตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จ ากัด 

ที ่ รายการ 
แผนการด าเนินงาน 

ปี 2565 
ขอต้ัง 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2565 

 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2566 
ขอต้ัง 

กิจกรรม/โครงการ  
ที่สนับสนุนให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย  แผนการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ 

1 แผนการรับสมาชิกเพ่ิม  
1.1 สมาชิกสามญั (คน) 150 89 150  ส่งเสริม เผยแพร่ พบปะ 

เชญิชวน ให้ความรู้
เกี่ยวกับสหกรณ์แกส่มาชิก 

1.2 สมาชิกสมทบ (คน) 50 71 50  
1.3 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10,000 8,000 10,000  

2 แผนการระดมทุน (บาท) 
2.1 ทุนเรือนหุ้น 105,000,000.00 100,474,460.00 105,000,000.00  ปรับหุ้นรายเดือนของ

สมาชิกแตล่ะคนให้เป็นไป
ตามเกณฑ์และ
ประชาสมัพันธ์ให้สมาชิก
ฝาก 

2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก 90,000,000.00 95,890,902.11 100,000,000.00  
2.3 กู้ยืมเงินจากแหล่งอื่น -                     -                           -    

3 แผนการด าเนินธุรกิจ สินเชื่อ(บาท) 
3.1 ให้เงินกู้ สามญั 700,000,000.00  584,685,836.00  600,000,000.00  

ประชาสมัพันธ์ให้สมาชิก
ทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ ์
การกู้ ประเภทของการกู้
หลักประกันของเงินกู้ 

3.2 ให้เงินกู้เพ่ือเหตุ ฉุกเฉิน 50,000,000.00    45,788,814.00  50,000,000.00  
3.3 ให้เงินกู้พิเศษ  
เพื่อการศึกษา 

5,000,000.00      2,845,001.00  5,000,000.00  

3.4 ให้เงินกู้พิเศษ เพื่อพัฒนาฯ 150,000,000.00  199,670,648.00  200,000,000.00  
3.5 ให้เงินกู้เพ่ือการเคหะฯ 4,000,000.00                     -    4,000,000.00  
3.6 ให้เงินกู้เพ่ือชําระหนี ้
     สถาบันการเงินอ่ืน 

-            6,733.00                         -    

3.7 ให้เงินกู้ประกอบอาชีพ -                     -                           -    

3.8 ให้เงินกู้โครงการพิเศษ 
     (ต้านภัย COVID-19) 

-  158,673,052.00                         -    

3.9 ให้เงินกู้พิเศษ เพิ่มทรัพย ์ 50,000,000.00    29,669,814.00  50,000,000.00  
3.10 ให้เงินกู้พิเศษ เยียวยาฯ -                     -                           -    
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แผนการด าเนินงาน ประจ าปีบัญชี  2566 

(ด าเนินงานตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566) 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จ ากัด 

ที ่ รายการ 
แผนการด าเนินงาน 

ปี 2565 
ขอต้ัง 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2565 

 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2566 
ขอต้ัง 

กิจกรรม/โครงการ  
ที่สนับสนุนให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย  แผนการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ 

1 แผนการรับสมาชิกเพ่ิม  
1.1 สมาชิกสามญั (คน) 150 89 150  ส่งเสริม เผยแพร่ พบปะ 

เชญิชวน ให้ความรู้
เกี่ยวกับสหกรณ์แกส่มาชิก 

1.2 สมาชิกสมทบ (คน) 50 71 50  
1.3 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10,000 8,000 10,000  

2 แผนการระดมทุน (บาท) 
2.1 ทุนเรือนหุ้น 105,000,000.00 100,474,460.00 105,000,000.00  ปรับหุ้นรายเดือนของ

สมาชิกแตล่ะคนให้เป็นไป
ตามเกณฑ์และ
ประชาสมัพันธ์ให้สมาชิก
ฝาก 

2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก 90,000,000.00 95,890,902.11 100,000,000.00  
2.3 กู้ยืมเงินจากแหล่งอื่น -                     -                           -    

3 แผนการด าเนินธุรกิจ สินเชื่อ(บาท) 
3.1 ให้เงินกู้ สามญั 700,000,000.00  584,685,836.00  600,000,000.00  

ประชาสมัพันธ์ให้สมาชิก
ทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ ์
การกู้ ประเภทของการกู้
หลักประกันของเงินกู้ 

3.2 ให้เงินกู้เพ่ือเหตุ ฉุกเฉิน 50,000,000.00    45,788,814.00  50,000,000.00  
3.3 ให้เงินกู้พิเศษ  
เพื่อการศึกษา 

5,000,000.00      2,845,001.00  5,000,000.00  

3.4 ให้เงินกู้พิเศษ เพื่อพัฒนาฯ 150,000,000.00  199,670,648.00  200,000,000.00  
3.5 ให้เงินกู้เพ่ือการเคหะฯ 4,000,000.00                     -    4,000,000.00  
3.6 ให้เงินกู้เพ่ือชําระหนี ้
     สถาบันการเงินอ่ืน 

-            6,733.00                         -    

3.7 ให้เงินกู้ประกอบอาชีพ -                     -                           -    

3.8 ให้เงินกู้โครงการพิเศษ 
     (ต้านภัย COVID-19) 

-  158,673,052.00                         -    

3.9 ให้เงินกู้พิเศษ เพิ่มทรัพย ์ 50,000,000.00    29,669,814.00  50,000,000.00  
3.10 ให้เงินกู้พิเศษ เยียวยาฯ -                     -                           -    
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 รายการ 
แผนการด าเนินงาน 

ปี 2565 
ขอต้ัง 

ผลการด าเนินงาน 
ปี 2565 

 

แผนการด าเนินงาน 
ปี 2566 
ขอต้ัง 

กิจกรรม/โครงการ       
ที่สนับสนุนให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย  แผนการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ 

4 แผนการรับช าระหนี้ (บาท/ปี ) 
4.1 รับชําระ เงินกู้สามญั 600,000,000.00  576,842,595.00  600,000,000.00  

เรียกเก็บจากต้นสังกัด 
กรมบัญชีกลาง 

 

4.2 รับชําระเงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉิน 

50,000,000.00    42,467,746.00  50,000,000.00  

4.3 รับชําระเงินกู้พิเศษเพื่อ
การศึกษา 

7,000,000.00      2,324,751.00  5,000,000.00  

4.4 รับชําระเงินกู้พิเศษเพื่อ
พัฒนาฯ 

130,000,000.00  160,677,203.00  160,000,000.00  

4.5 รับชําระ เงินกู้เพื่อการเคหะ 300,000.00        223,968.00  250,000.00  
4.6 รับชําระ เงินกู้เพ่ือชําระหนี ้
สถาบันการเงินอ่ืน 

5,000,000.00      5,409,613.38  5,000,000.00  

4.7 รับชําระ เงินกู้ประกอบ
อาชีพ 

13,000.00          14,883.00  15,000.00  

4.8 รับชําระเงินกู้โครงการพิเศษ  
(ต้านภัย COVID-19) 

60,000,000.00  109,990,460.00  60,000,000.00  

4.9 รับชําระเงินกู้พิเศษ 
เพิ่มทรัพย ์

20,000,000.00      8,895,871.00  10,000,000.00  

4.10 รับชําระ เงินกู้พิเศษ 
เยียวยาฯ 

33,000.00          52,251.00  60,000.00  

5 แผนการจัดซ้ือครุภัณฑ์ (บาท) 
5.1 อุปกรณค์อมพิวเตอร ์ 10,000.00                     -    -    

จัดซื้อวัสดุและครุภณัฑ์
สํานักงานตามระเบยีบ
พัสด ุ

5.2 เครื่องสาํรองไฟ 25,000.00                     -    20,000.00  
5.3 ขาเหล็กวางตู ้ 10,000.00                     -                           -    
5.4 เก้าอี ้ 10,000.00                     -                           -    

6 แผนการ ศึกษาอบรม (คร้ัง/คน) 

6.1  แผนกลยุทธ์ 1/25 0 1/25 
กรรมการและสมาชิกร่วม
ทําแผนกลยุทธ ์

6.2 สมาชิก สหกรณ ์ 1/80 1/67 1/80 สมาชิกไปศึกษาดูงาน  เข้า
ร่วมอบรม/สัมมนา ตาม
หนังสือเชิญจากหน่วยงาน
ต่างๆ 

6.3 กรรมการ สหกรณ ์ 15/15 5/8 15/15 

6.4 เจ้าหน้าท่ี สหกรณ ์ 7/7 4/7 7/7 
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รายการ
แผนการด าเนินงาน

ปี 2565
ขอต้ัง

ผลการด าเนินงาน
ปี 2565

แผนการด าเนินงาน
ปี 2566
ขอต้ัง

กิจกรรม/โครงการ       
ที่สนับสนุนให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย  แผนการ
ด าเนินงานของสหกรณ์

7 แผนการ น าเงินไปฝาก หรือให้เงินกู้แกส่หกรณ์อื่น (บาท)
7.1 การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น 
     (สอ.ตํารวจภูธรตาก) -

100,000,000.00

นําเงินไปฝากสหกรณ์อื่น
เพื่อให้สหกรณ์ฯ 
เกิดรายได้

7.2 การนําเงินฝากแก่สหกรณ์
อื่น

100,000,000.00

7.2.1 การนําเงินฝากแก่
สหกรณ์อื่น 
(สอ.สสจ.พะเยา)

   80,000,000.00 

7.2.2 การนําเงินฝากแก่สหกรณ์
อื่น (สอ.ตชด)
7.2.3 การนําเงินฝากแก่สหกรณ์
อื่น 
(สอ.ครูกรมสามัญ)

8 แผนขยายกิจการซ้ือที่ดินและสร้างอาคารส านักงาน

8.1 ซื้อท่ีดินและสร้างอาคาร - - 25,000,000
เพื่อสร้างสํานักงานเป็นที่
ทําการของสหกรณ์

ประมาณการ ก าไรสุทธิ  ประจ าปี 2566

รายการ
ประมาณการ

ปี 2564 ปี 2565 2566

ขอต้ัง ผลการ
ด าเนินงาน

ร้อยละ ขอต้ัง ผลการ
ด าเนินงาน

ร้อยละ ขอตั้ง

รายได้ทั้งปี 142,168,500.00 134,844,719.87 (94.85) 144,300,000.00 134,536,212.55       (93.23) 144,360,000.00           
รายจ่ายทั้งปี 37,006,120.00 32,213,853.11 (87.05) 38,713,000.00 32,404,787.30 (83.71) 37,013,000.00         
กําไรสุทธิ 105,162,380.00 102,630,866.76 (97.59) 105,587,000.00 102,131,425.25 (96.73) 107,347,000.00

มติที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………….
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รายการ
แผนการด าเนินงาน

ปี 2565
ขอต้ัง

ผลการด าเนินงาน
ปี 2565

แผนการด าเนินงาน
ปี 2566
ขอต้ัง

กิจกรรม/โครงการ       
ที่สนับสนุนให้เป็นไปตาม

เป้าหมาย  แผนการ
ด าเนินงานของสหกรณ์

7 แผนการ น าเงินไปฝาก หรือให้เงินกู้แกส่หกรณ์อื่น (บาท)
7.1 การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น 
     (สอ.ตํารวจภูธรตาก) -

100,000,000.00

นําเงินไปฝากสหกรณ์อื่น
เพื่อให้สหกรณ์ฯ 
เกิดรายได้

7.2 การนําเงินฝากแก่สหกรณ์
อื่น

100,000,000.00

7.2.1 การนําเงินฝากแก่
สหกรณ์อื่น 
(สอ.สสจ.พะเยา)

   80,000,000.00 

7.2.2 การนําเงินฝากแก่สหกรณ์
อื่น (สอ.ตชด)
7.2.3 การนําเงินฝากแก่สหกรณ์
อื่น 
(สอ.ครูกรมสามัญ)

8 แผนขยายกิจการซ้ือที่ดินและสร้างอาคารส านักงาน

8.1 ซื้อท่ีดินและสร้างอาคาร - - 25,000,000
เพื่อสร้างสํานักงานเป็นที่
ทําการของสหกรณ์

ประมาณการ ก าไรสุทธิ  ประจ าปี 2566

รายการ
ประมาณการ

ปี 2564 ปี 2565 2566

ขอต้ัง ผลการ
ด าเนินงาน

ร้อยละ ขอต้ัง ผลการ
ด าเนินงาน

ร้อยละ ขอตั้ง

รายได้ทั้งปี 142,168,500.00 134,844,719.87 (94.85) 144,300,000.00 134,536,212.55       (93.23) 144,360,000.00           
รายจ่ายทั้งปี 37,006,120.00 32,213,853.11 (87.05) 38,713,000.00 32,404,787.30 (83.71) 37,013,000.00         
กําไรสุทธิ 105,162,380.00 102,630,866.76 (97.59) 105,587,000.00 102,131,425.25 (96.73) 107,347,000.00

มติที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………….
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4.4  การพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเตมิข้อบังคับของสหกรณ์ฯ 
ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข 

หมวด 2 
วัตถุประสงค์ 

ข้อ 2.  วัตถุประสงค ์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดา
สมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งในข้อต่อไปน้ี  
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์  โดยช่วยให้
สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทาง อันมั่นคง
และได้รับประโยชน์ตามสมควร 
(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในหมู่สมาชิก 
(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น 
(4) จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ 
(5) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
(6) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
(7)       ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
(8)       ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
(9) ซื้อหุ้นของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันทําให้
เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของ
สหกรณ์ 
(10)     ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(11)     ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
(12)      ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและ
ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด 
(13)      ดําเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ 
(14)      ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่
สมาชิกและครอบครัว  
(15)     ร่วมมือกับทางการ  สนันิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์อื่น  เพื่อ
ส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ 
  

หมวด 2 
วัตถุประสงค์และอ านาจการกระท า 

ข้อ 2. วัตถุประสงค์ของสหกรณ ์สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดา
สมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตาม
หลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปน้ี 
(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์  โดยช่วยให้สามารถ
สงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับ
ประโยชน์ตามสมควร 
(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในหมู่สมาชิก 
(3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชกิ 
(4) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ
และการดํารงชีพของสมาชกิ 
(5) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น  สันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  องค์กร  ชุมชน ภาคเอกชน 
และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของ
สหกรณ์ 
(6) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกและชุมชน  
ข้อ 3. อ านาจกระท าการ  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอํานาจกระทําการ ดังต่อไปนี้ 
(1) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ 
(2) จัดหาทุนเพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ 
(3) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
(4) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 
(5) ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
(6) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น 
(7) ซื้อหุ้นของสถาบันท่ีประกอบธุรกิจอันทําให้เกิด
ความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์ 
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ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข 
(16)     กระทําการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถ ุ
ประสงค์ท่ีกล่าวข้างต้น รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือ
ทรัพย์สิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อ
หรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิ
การเช่าซื้อ ขายหรือจําหน่าย จํานองหรือรับจํานอง 
จํานําหรือรับจํานํา ด้วยวิธีอ่ืนใด ซึ่งทรัพย์สินแก่
สมาชิกหรือของสมาชิก 
(17) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
(18)      ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทาง
ราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอ่ืนใด 
(19)     ดําเนินกิจการอย่างอ่ืนบรรดาที่เก่ียวกับหรือ
เนื่องในการจัดให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 

 

(8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
(10) ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามกฎหมายและตามที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด 
(11) ดําเนินการให้กู้ยืมเพ่ือการเคหะ 
(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่
สมาชิกและครอบครัว 
(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทาง
ราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอ่ืนใด 
(15) กระทําการต่าง ๆ ตามท่ีอนุญาตไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกล่าวข้างต้น 
รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง กู้ ยืม 
เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิ
การเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจําหน่าย จํานองหรือ
รับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา ด้วยวิธีอ่ืนใด ซึ่งทรัพย์สิน
แก่สมาชิกหรือของสมาชิก 

หมวด 12 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ฯลฯ 
เฉพาะระเบียบ (1)(2)(4)(5) และ (6) ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับ
ได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการ
กําหนดใช้แล้ว ให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 

หมวด 12 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ฯลฯ 
เฉพาะระเบียบ (1)(2)(4)(5) และ (6) ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับได้ 
ส่วนระเบียบอื่นเม่ือคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้
แล้ว ให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ ภายใน 30 วัน 
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ข้อความเดิม ข้อความแก้ไข 
(16)     กระทําการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถ ุ
ประสงค์ท่ีกล่าวข้างต้น รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือ
ทรัพย์สิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อ
หรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิ
การเช่าซื้อ ขายหรือจําหน่าย จํานองหรือรับจํานอง 
จํานําหรือรับจํานํา ด้วยวิธีอ่ืนใด ซึ่งทรัพย์สินแก่
สมาชิกหรือของสมาชิก 
(17) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
(18)      ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทาง
ราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอ่ืนใด 
(19)     ดําเนินกิจการอย่างอ่ืนบรรดาที่เก่ียวกับหรือ
เนื่องในการจัดให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 

 

(8) ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(9) ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน 
(10) ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามกฎหมายและตามที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด 
(11) ดําเนินการให้กู้ยืมเพ่ือการเคหะ 
(12) ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่
สมาชิกและครอบครัว 
(13) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
(14) ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทาง
ราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอ่ืนใด 
(15) กระทําการต่าง ๆ ตามท่ีอนุญาตไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกล่าวข้างต้น 
รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง กู้ ยืม 
เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิ
การเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจําหน่าย จํานองหรือ
รับจํานอง จํานําหรือรับจํานํา ด้วยวิธีอ่ืนใด ซึ่งทรัพย์สิน
แก่สมาชิกหรือของสมาชิก 

หมวด 12 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ฯลฯ 
เฉพาะระเบียบ (1)(2)(4)(5) และ (6) ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับ
ได้ ส่วนระเบียบอื่นเมื่อคณะกรรมการดําเนินการ
กําหนดใช้แล้ว ให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ 

หมวด 12 
ข้อเบ็ดเสร็จ 

ฯลฯ 
เฉพาะระเบียบ (1)(2)(4)(5) และ (6) ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ก่อนจึงจะใช้บังคับได้ 
ส่วนระเบียบอื่นเม่ือคณะกรรมการดําเนินการกําหนดใช้
แล้ว ให้ส่งสําเนาให้นายทะเบียนสหกรณ์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ ภายใน 30 วัน 
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4.5  การอนมุัติก าหนดวงเงินกู้ยืม ซึ่งสหกรณฯ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกัน  

 ประจ าปี 2566 
ประธานในที่ประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ กําหนดให้ที่ประชุมใหญ่

สามัญประจําปี กําหนดวงเงินที่อาจกู้ยืมหรือค้ําประกันสําหรับปีหนึ่ง ๆ ไว้เป็นทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิกเพ่ือกู้ยืม 
สําหรับประจําปี 2564 สหกรณ์ฯ ขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564 กําหนดวงเงินที่อาจกู้ยืมหรือ    
ค้ําประกันสําหรับประจําปี 2565 ไว้ในวงเงิน  1,500,000,000.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) และในระหว่าง
ปี 2565 สหกรณ์ฯ ไม่ได้กู้ยืมจากธนาคารหรือแหล่งเงินกู้อ่ืน 

ดังนั้น ในปี 2566  สหกรณ์ฯ ขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2565 นี้ เพ่ือกําหนดวงเงินที่
สหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ําประกันสําหรับประจําปี 2566 ไว้ในวงเงินจํานวน 1,500,000,000.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อย
ล้านบาทถ้วน) 

 มติที่ประชุม………………………………………………………………………………………………….     
 

4.6 การพิจารณาอนุมตัิจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้สอบบัญชี  
     ประจ าปี 2566                        

 ประธานในที่ประชุมได้กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า  การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2565  สหกรณ์ได้จัดจ้าง
ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพงศ์   พีระเชื้อ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 5073  
จากสํานักงานสอบบัญชีนครพิงค์  เป็นผู้สอบบัญชี   
  สําหรับปี 2566  มีผู้เสนอเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด  จํานวน 3 ราย ดังนี้  
 1.  จากสํานักงานสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เอส พี วี แอคเค้านท์ แอนด์ ออดิท  จ ากัด  กรุงเทพฯ 
โดยนางสาววีรณา  ติรณะประกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 8766  เสนอค่าสอบบัญชีประจําปี 2566
จํานวน  119,000.00 (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  ค่าใช้จ่ายในการในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการทุกครั้งที่สหกรณ์ร้องขอ มีค่าใช้จ่ายครั้งละ 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 2.  จากสํานักงานสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท เอ พี ออดิทแอนด์คอนชัลแทนท์ จ ากัด  จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยนายอัครพล  ตุ้ยคง  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 12763  เสนอค่าสอบบัญชีประจําปี 2566 จํานวน  
110,000.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ค่าใช้จ่ายในการในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุก
ครั้งที่สหกรณ์ร้องขอ มีค่าใช้จ่ายครั้งละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
 3.  จากสํานักงานสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท ส านักงานสอบบัญชีนครพิงค์  จ ากัด  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพงศ์   พีระเชื้อ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่  5073  เสนอค่าสอบบัญชี
ประจําปี 2566 จํานวน 95,000.-บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  โดยรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางทุกกรณีไว้
เรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม ………………………………………………………………………………………………………….     
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4.7  การจัดซื้อที่ดินและสร้างอาคารส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด 

สหกรณ์ฯ ขอเสนอโครงการเพื่อจัดซื้อที่ดินและสร้างอาคารส านักงาน 
1.ชื่อโครงการ   จัดซื้อที่ดินและสร้างอาคารเพื่อเป็นที่ท าการของสหกรณ์ฯ   
ลักษณะโครงการ   โครงการระยะสั้น 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด  
2.หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด  ดําเนินการมาต้ังแต่ปี 2531 ถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลา 34  ปี 
สมาชิกประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ข้าราชการบํานาญและสมาชิกสมทบรวม 3,568  คน มีทุนดําเนินการ 
2,703,937,834.34 บาท (ณ วันท่ี 30 กันยาย 2565 ) โดยท่ีทําการของสหกรณ์ฯ ต้ังอยู่ภายในอาคารสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตาก(หลังเดิม) ต่อมาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตากย้ายท่ีทําการไปอยู่ตําบลไม้งามและให้
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองตากย้ายเข้ามาเป็นท่ีทําการแทน เมื่อปลายปี 2564 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง
ตากได้ย้ายท่ีทําการไปอยู่ตําบลป่ามะม่วง อาคารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก(หลังเดิม) จึงมีสหกรณ์ฯ ใช้อาคาร
เป็นท่ีทําการสํานักงานแต่เพียงหน่วยงานเดียว  

ปัจจุบันสหกรณ์ฯได้รับแจ้งจากกรมธนารักษ์พื้นที่ตาก ให้ไปดําเนินการเช่าท่ีราชพัสดุ จากการเข้าประเมินวัด
พื้นที่การใช้อาคารของกรมธนารักษ์พื้นที่ตากในเบ้ืองต้น สหกรณ์ฯจะใช้พื้นท่ี จํานวน 140 ตร.ว. กรมธนารักษ์คิดค่าเช่า
ตารางวาละ 160 บาท =22,400 บาท/เดือน(ต่อปี 268,800 บาท) และในการเช่าครั้งแรกจะคิดค่าธรรมเนียม 51,000 
บาท รวมจ่ายครั้งแรก 73,400 บาท  

กรณี 1. สร้างอาคารส านักงานสหกรณ์ฯในสถานที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก  
1) เงินค่าก่อสร้างเป็น ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทําให้กําไรสหกรณ์ฯ ลดลง  
2) ตัวอาคารที่ก่อสร้างจะเป็นทรัพย์สินของราชการ 
3) กรมธนารักษ์พ้ืนที่ตากมาเก็บค่าเช่าเช่นกัน 

  กรณี 2. เช่าอาคารพาณิชย์ เพื่อเป็นที่ท าการส านักงานสหกรณ์ฯ  
1) ค่าเช่าอย่างน้อย 15,000-20,000 บาท/เดือน เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทําให้กําไรสหกรณ์ฯลดลง  
2) ไม่เป็นทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ 

 กรณี 3. ซื้ออาคารพาณิชย์ เพื่อเป็นที่ท าการส านักงานสหกรณ์ฯ  
1) ส่วนใหญ่เป็นที่ดินราชพัสดุ นําเป็นทรัพย์สินของสหกรณ์ฯไม่ได้ 
2)  อาคารเก่าต้องปรับปรุง มีค่าใช้จ่าย 
3) บริเวณไม่มีให้บริการแก่สมาชิก เพราะอาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่อยู่ในตัวเมือง 

 กรณี 4. ซ้ือที่ดินและสร้างอาคาร เพื่อเป็นที่ท าการส านักงานสหกรณ์ฯ  
1) เงินสดที่จ่ายซื้อและสร้างอาคาร จะเป็นทรัพย์สินของสหกรณ์ท้ังหมด โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายจาก 

                    ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินเป็นเวลา 20 ปีละ 5% 
2) ไม่กระทบกับ รายได้ ค่าใช้จ่าย และกําไรขาดทุน 
3) อนาคตสหกรณ์ฯเลิกกิจการ สามารถขายที่ดินและอาคารเพื่อคืนเงินแก่สมาชิกได้ 
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4.7  การจัดซื้อที่ดินและสร้างอาคารส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จ ากัด 

สหกรณ์ฯ ขอเสนอโครงการเพื่อจัดซื้อที่ดินและสร้างอาคารส านักงาน 
1.ชื่อโครงการ   จัดซื้อที่ดินและสร้างอาคารเพื่อเป็นที่ท าการของสหกรณ์ฯ   
ลักษณะโครงการ   โครงการระยะสั้น 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด  
2.หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จํากัด  ดําเนินการมาต้ังแต่ปี 2531 ถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลา 34  ปี 
สมาชิกประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา ข้าราชการบํานาญและสมาชิกสมทบรวม 3,568  คน มีทุนดําเนินการ 
2,703,937,834.34 บาท (ณ วันท่ี 30 กันยาย 2565 ) โดยท่ีทําการของสหกรณ์ฯ ต้ังอยู่ภายในอาคารสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดตาก(หลังเดิม) ต่อมาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตากย้ายท่ีทําการไปอยู่ตําบลไม้งามและให้
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองตากย้ายเข้ามาเป็นท่ีทําการแทน เมื่อปลายปี 2564 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง
ตากได้ย้ายท่ีทําการไปอยู่ตําบลป่ามะม่วง อาคารสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก(หลังเดิม) จึงมีสหกรณ์ฯ ใช้อาคาร
เป็นท่ีทําการสํานักงานแต่เพียงหน่วยงานเดียว  

ปัจจุบันสหกรณ์ฯได้รับแจ้งจากกรมธนารักษ์พื้นที่ตาก ให้ไปดําเนินการเช่าท่ีราชพัสดุ จากการเข้าประเมินวัด
พื้นที่การใช้อาคารของกรมธนารักษ์พื้นที่ตากในเบ้ืองต้น สหกรณ์ฯจะใช้พื้นท่ี จํานวน 140 ตร.ว. กรมธนารักษ์คิดค่าเช่า
ตารางวาละ 160 บาท =22,400 บาท/เดือน(ต่อปี 268,800 บาท) และในการเช่าครั้งแรกจะคิดค่าธรรมเนียม 51,000 
บาท รวมจ่ายครั้งแรก 73,400 บาท  

กรณี 1. สร้างอาคารส านักงานสหกรณ์ฯในสถานที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก  
1) เงินค่าก่อสร้างเป็น ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทําให้กําไรสหกรณ์ฯ ลดลง  
2) ตัวอาคารที่ก่อสร้างจะเป็นทรัพย์สินของราชการ 
3) กรมธนารักษ์พ้ืนที่ตากมาเก็บค่าเช่าเช่นกัน 

  กรณี 2. เช่าอาคารพาณิชย์ เพื่อเป็นที่ท าการส านักงานสหกรณ์ฯ  
1) ค่าเช่าอย่างน้อย 15,000-20,000 บาท/เดือน เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทําให้กําไรสหกรณ์ฯลดลง  
2) ไม่เป็นทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ 

 กรณี 3. ซื้ออาคารพาณิชย์ เพื่อเป็นที่ท าการส านักงานสหกรณ์ฯ  
1) ส่วนใหญ่เป็นที่ดินราชพัสดุ นําเป็นทรัพย์สินของสหกรณ์ฯไม่ได้ 
2)  อาคารเก่าต้องปรับปรุง มีค่าใช้จ่าย 
3) บริเวณไม่มีให้บริการแก่สมาชิก เพราะอาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่อยู่ในตัวเมือง 

 กรณี 4. ซ้ือที่ดินและสร้างอาคาร เพื่อเป็นที่ท าการส านักงานสหกรณ์ฯ  
1) เงินสดที่จ่ายซื้อและสร้างอาคาร จะเป็นทรัพย์สินของสหกรณ์ท้ังหมด โดยตัดเป็นค่าใช้จ่ายจาก 

                    ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินเป็นเวลา 20 ปีละ 5% 
2) ไม่กระทบกับ รายได้ ค่าใช้จ่าย และกําไรขาดทุน 
3) อนาคตสหกรณ์ฯเลิกกิจการ สามารถขายที่ดินและอาคารเพื่อคืนเงินแก่สมาชิกได้ 
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3. วัตถุประสงค์   
 - สร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จำกัด  จำนวน 1 แห่ง เพื่อสร้างความมั่นคง 
             และเป็นทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ 
4. ขั้นตอนดำเนินงาน 
 1. ในปี 2566 คณะกรรมการดำเนินการ จัดให้มีคณะกรรมการสัญจรพบปะสมาชิกเพื่อรับทราบปัญหา 
              พร้อมกับให้ทำแบบสอบถามการซื้อท่ีดินและสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ  
 2. เชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการซื้อที่ดินและสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ 
              ประกอบด้วย  
  2.1  ตัวแทนสมาชิกจาก คปสอ. ละ 1 คน รวม 9 แห่ง  9  คน 
  2.2  ตัวแทนสมาชิกข้าราชการบำนาญ     1  คน 
  2.3  ตัวแทนกรรมการสหกรณฯ์ จำนวน   5  คน    
        โดยให้ท้ัง 15 คน เลือกประธาน จำนวน 1 คน เพื่อเป็นประธานในท่ีประชุม 
5. งบประมาณ ใช้งบประมาณในการซื้อท่ีดินและสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์ฯ 
  ซื้อท่ีดินและสร้างอาคาร  งบประมาณไม่เกิน   25,000,000.- บาท 
6.  ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด    

มติที่ประชุม    ................................................................................................................... 
 
4.8 การพิจารณาคัดเลอืกกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2566 

ประธานในที่ประชุม ได้ชี ้แจงต่อที ่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565  ว่าตามข้อบังคับของสหกรณ์        
ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด กำหนดให้มีคณะกรรมการดำเนินการไม่เกิน 15 ท่าน อยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี  
(1 วาระ) ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ(4 ปี) นั้น 
 ในปี 2565  กรรมการดำเนินการอยู่ครบวาระ 2 ปี ต้องพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 7 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

ที ่ กรรมการประจำหน่วยงาน ชื่อ-สกุล 
วาระท่ีดำรง
ตำแหน่ง 

1 สำนักงานสาธารสุขจังหวัดตาก นายประเสริฐ สอนเจริญทรัพย์ วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
2 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นางสุพัตรา แจ่มตระกูล วาระท่ี 2  ปีที่ 2 
3 โรงพยาบาลแม่สอด นายประเวศ ขอบเหลือง วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
4 คปสอ. บ้านตาก นายธวัช จงนิมิตรสถาพร วาระท่ี 2  ปีที่ 2 
5 คปสอ. สามเงา นายเกษม ศิริมา วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
6 คปสอ. พบพระ นายธวัชชัย คำแก้ว วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
7 คปสอ. อุ้มผาง นายชนน์ชนก ลิขิตวัฒนาเกียรติ์ วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
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ในปี 2566 สหกรณ์ได้เพิ ่มกรรมการตัวแทน หน่วย คปสอ.วังเจ้า 1 คน และลดตัวแทนกรรมการ        

หน่วย สสจ. เหลือ 1 คน  สหกรณ์ได้เปิดรับสมัครกรรมการดำเนินการทดแทนกรรมการที่ครบวาระ ปี 2565    
จำนวน 7 คน โดยมีสมาชิกสมัครคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

ที ่ กรรมการประจำหน่วยงาน ชื่อ-สกุล วาระท่ีดำรงตำแหน่ง 
1 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 1. นางสุนิสา 

2. น.ส.สิริรักษ์ 
3. น.ส.กษิรา 

ใจสุภาพ 
ชัยสิทธิ ์
สถิตย์ธำรงกุล 

วาระท่ี 1  ปีที่ 1 

2 โรงพยาบาลแม่สอด 1. นายประเวศ 
2. นางศิริลักษณ์ 
3. นายพงษ์พจน์ 

ขอบเหลือง 
ธิมะณี 
เปี้ยน้ำล้อม 

วาระท่ี 2  ปีที่ 1 
วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
วาระท่ี 1  ปีที่ 1 

3 คปสอ. บ้านตาก 1. นางบุศรา 
2. นายชนน์ชนก 

มากชู 
ลิขิตวัฒนาเกียรติ์ 

วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
วาระท่ี 2  ปีที่ 1 

4 คปสอ. สามเงา 1. นายประเวศ 
2. นายเกษม 

หนุนยศ 
ศิริมา 

วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
วาระท่ี 2  ปีที่ 1 

5 คปสอ. พบพระ 1. นางมิ่งขวัญ 
2. นายสุรศักดิ์ 

วันยอด 
จินาเขียว 

วาระท่ี 1  ปีที่ 1 

6 คปสอ. อุ้มผาง 1. นางนุตนาต วงษ์เจริญ วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
7 คปสอ. วังเจ้า 1. นายศรุต 

2. นายกฤตเมศ 
ไทยทอง 
ดีสลิด 

วาระท่ี 1  ปีที่ 1 

จากการคัดเลือกของสมาชิกโดยวิธีลับในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2565  มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
กรรมการประจำหน่วยงานต่าง ๆ ประจำปี 2566  จำนวน  7 ท่าน ดังนี้    

ที ่ กรรมการประจำหน่วยงาน ชื่อ-สกุล คะแนน 
วาระท่ีดำรง
ตำแหน่ง 

1 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช    วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
2 โรงพยาบาลแม่สอด    วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
3 คปสอ. บ้านตาก    วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
4 คปสอ. สามเงา    วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
5 คปสอ. พบพระ    วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
6 คปสอ. อุ้มผาง    วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
7 คปสอ. วังเจ้า    วาระท่ี 1  ปีที่ 1 

 

98



95 
 

 
ในปี 2566 สหกรณ์ได้เพิ ่มกรรมการตัวแทน หน่วย คปสอ.วังเจ้า 1 คน และลดตัวแทนกรรมการ        

หน่วย สสจ. เหลือ 1 คน  สหกรณ์ได้เปิดรับสมัครกรรมการดำเนินการทดแทนกรรมการที่ครบวาระ ปี 2565    
จำนวน 7 คน โดยมีสมาชิกสมัครคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

ที ่ กรรมการประจำหน่วยงาน ชื่อ-สกุล วาระท่ีดำรงตำแหน่ง 
1 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 1. นางสุนิสา 

2. น.ส.สิริรักษ์ 
3. น.ส.กษิรา 

ใจสุภาพ 
ชัยสิทธิ ์
สถิตย์ธำรงกุล 

วาระท่ี 1  ปีที่ 1 

2 โรงพยาบาลแม่สอด 1. นายประเวศ 
2. นางศิริลักษณ์ 
3. นายพงษ์พจน์ 

ขอบเหลือง 
ธิมะณี 
เปี้ยน้ำล้อม 

วาระท่ี 2  ปีที่ 1 
วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
วาระท่ี 1  ปีที่ 1 

3 คปสอ. บ้านตาก 1. นางบุศรา 
2. นายชนน์ชนก 

มากชู 
ลิขิตวัฒนาเกียรติ์ 

วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
วาระท่ี 2  ปีที่ 1 

4 คปสอ. สามเงา 1. นายประเวศ 
2. นายเกษม 

หนุนยศ 
ศิริมา 

วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
วาระท่ี 2  ปีที่ 1 

5 คปสอ. พบพระ 1. นางมิ่งขวัญ 
2. นายสุรศักดิ์ 

วันยอด 
จินาเขียว 

วาระท่ี 1  ปีที่ 1 

6 คปสอ. อุ้มผาง 1. นางนุตนาต วงษ์เจริญ วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
7 คปสอ. วังเจ้า 1. นายศรุต 

2. นายกฤตเมศ 
ไทยทอง 
ดีสลิด 

วาระท่ี 1  ปีที่ 1 

จากการคัดเลือกของสมาชิกโดยวิธีลับในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2565  มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
กรรมการประจำหน่วยงานต่าง ๆ ประจำปี 2566  จำนวน  7 ท่าน ดังนี้    

ที ่ กรรมการประจำหน่วยงาน ชื่อ-สกุล คะแนน 
วาระท่ีดำรง
ตำแหน่ง 

1 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช    วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
2 โรงพยาบาลแม่สอด    วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
3 คปสอ. บ้านตาก    วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
4 คปสอ. สามเงา    วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
5 คปสอ. พบพระ    วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
6 คปสอ. อุ้มผาง    วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
7 คปสอ. วังเจ้า    วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
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ในปี 2566 สหกรณ์ได้เพิ ่มกรรมการตัวแทน หน่วย คปสอ.วังเจ้า 1 คน และลดตัวแทนกรรมการ        

หน่วย สสจ. เหลือ 1 คน  สหกรณ์ได้เปิดรับสมัครกรรมการดำเนินการทดแทนกรรมการท่ีครบวาระ ปี 2565    
จำนวน 7 คน โดยมีสมาชิกสมัครคัดเลือก ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

ที ่ กรรมการประจำหน่วยงาน ชื่อ-สกุล วาระท่ีดำรงตำแหน่ง 
1 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 1. นางสุนิสา 

2. น.ส.สิริรักษ์ 
3. น.ส.กษิรา 

ใจสุภาพ 
ชัยสิทธิ ์
สถิตย์ธำรงกุล 

วาระท่ี 1  ปีที่ 1 

2 โรงพยาบาลแม่สอด 1. นายประเวศ 
2. นางศิริลักษณ์ 
3. นายพงษ์พจน์ 

ขอบเหลือง 
ธิมะณี 
เปี้ยน้ำล้อม 

วาระท่ี 2  ปีที่ 1 
วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
วาระท่ี 1  ปีที่ 1 

3 คปสอ. บ้านตาก 1. นางบุศรา 
2. นายชนน์ชนก 

มากชู 
ลิขิตวัฒนาเกียรติ์ 

วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
วาระท่ี 2  ปีที่ 1 

4 คปสอ. สามเงา 1. นายประเวศ 
2. นายเกษม 

หนุนยศ 
ศิริมา 

วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
วาระท่ี 2  ปีที่ 1 

5 คปสอ. พบพระ 1. นางมิ่งขวัญ 
2. นายสุรศักดิ์ 

วันยอด 
จินาเขียว 

วาระท่ี 1  ปีที่ 1 

6 คปสอ. อุ้มผาง 1. นางนุตนาต วงษ์เจริญ วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
7 คปสอ. วังเจ้า 1. นายศรุต 

2. นายกฤตเมศ 
ไทยทอง 
ดีสลิด 

วาระท่ี 1  ปีที่ 1 

จากการคัดเลือกของสมาชิกโดยวิธีลับในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2565  มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น
กรรมการประจำหน่วยงานต่าง ๆ ประจำปี 2566  จำนวน  7 ท่าน ดังนี้    

ที ่ กรรมการประจำหน่วยงาน ชื่อ-สกุล คะแนน 
วาระท่ีดำรง
ตำแหน่ง 

1 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช    วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
2 โรงพยาบาลแม่สอด    วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
3 คปสอ. บ้านตาก    วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
4 คปสอ. สามเงา    วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
5 คปสอ. พบพระ    วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
6 คปสอ. อุ้มผาง    วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
7 คปสอ. วังเจ้า    วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
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สรุป คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จ ากัด 

ชุดที่  35/2566    ดังนี ้
ที ่ กรรมการประจ าหน่วยงาน ชื่อ-สกุล วาระท่ีด ารงต าแหน่ง 
1 ประธานกรรมการ นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ วาระท่ี 2  ปีที่ 2 
2 สํานักงานสาธารสุขจังหวัดตาก นายหิน สิทธิกัน วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
3 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นายจงวัฒน์ แสงทอง วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
4 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
5 โรงพยาบาลแม่สอด นายชิด บุญมาก วาระท่ี 2  ปีที่ 2 
6 โรงพยาบาลแม่สอด   วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
7 สนง.สาธารณสุขอําเภอเมืองตาก นายมานัส ต๊ะชมภู วาระท่ี 2  ปีที่ 2 
8 คปสอ. วังเจ้า   วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
9 คปสอ. บ้านตาก   วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
10 คปสอ. สามเงา   วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
11 สนง.สาธารณสุขอําเภอแม่สอด นายเฉลิม กล่อมเกลี้ยง วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
12 คปสอ.แม่ระมาด น.ส.เจนจิรา กาวงษ์ วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
13 คปสอ. ท่าสองยาง นายสนงาน ใจยาเก๋ วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
14 คปสอ. พบพระ   วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
15 คปสอ. อุ้มผาง   วาระท่ี 1  ปีที่ 1 

มติที่ประชมุ………………………………………………………………………………………………   
 
ระเบียบวาระที่ 5:  เร่ือง อื่นๆ 
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
มติที่ประชมุ……………………………………………………………………………………………………   

96 
 

 

 
สรุป คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก  จ ากัด 

ชุดที่  35/2566    ดังนี ้
ที ่ กรรมการประจ าหน่วยงาน ชื่อ-สกุล วาระท่ีด ารงต าแหน่ง 
1 ประธานกรรมการ นพ.รเมศ ว่องวิไลรัตน์ วาระท่ี 2  ปีที่ 2 
2 สํานักงานสาธารสุขจังหวัดตาก นายหิน สิทธิกัน วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
3 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นายจงวัฒน์ แสงทอง วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
4 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช   วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
5 โรงพยาบาลแม่สอด นายชิด บุญมาก วาระท่ี 2  ปีที่ 2 
6 โรงพยาบาลแม่สอด   วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
7 สนง.สาธารณสุขอําเภอเมืองตาก นายมานัส ต๊ะชมภู วาระท่ี 2  ปีที่ 2 
8 คปสอ. วังเจ้า   วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
9 คปสอ. บ้านตาก   วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
10 คปสอ. สามเงา   วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
11 สนง.สาธารณสุขอําเภอแม่สอด นายเฉลิม กล่อมเกลี้ยง วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
12 คปสอ.แม่ระมาด น.ส.เจนจิรา กาวงษ์ วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
13 คปสอ. ท่าสองยาง นายสนงาน ใจยาเก๋ วาระท่ี 1  ปีที่ 2 
14 คปสอ. พบพระ   วาระท่ี 1  ปีที่ 1 
15 คปสอ. อุ้มผาง   วาระท่ี 1  ปีที่ 1 

มติที่ประชมุ………………………………………………………………………………………………   
 
ระเบียบวาระที่ 5:  เร่ือง อื่นๆ 
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. 
มติที่ประชมุ……………………………………………………………………………………………………   
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