
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ากัด
DIRECTORATE OF JOINT COMMUNICATIONS

SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED 

เสนอ  ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2564

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 0900

โปรดน�าเอกสารนี้มาในวันประชุมด้วย

รายงานกิจการประจ�าปี 2564





	 สหกรณ์	 แปลว่า	 การท�าด้วยกัน	 หมายถึง	 ผนึกก�าลังผู้ท�างานเก่ียวข้องกัน	 กระท�างาน 

ที่เกี่ยวข้องกันนั้นให้พรักพร้อมกันทุกด้าน	 และต้องกระท�างานน้ันด้วยความรู้ความสามารถ	 

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 ด้วยความเมตตาหวังดี	 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันและกันด้วยจึงจะเป็น 

สหกรณ์แท้	ซึ่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้าและอ�านวยประโยชน์ที่พึงประสงค์

พระราชด�ารัส

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระราชทาน ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช 2527





	 ในการท�างานใดๆ	ก็ดีย่อมต้องมีความผิดพลาด	ความบกพร่องเกิดขึ้น	 เป็นเรื่องธรรมดา	

หากความบกพร่องนัน้	น�าไปสูก่ารเรยีนรูท้ีจ่ะแก้ไข	ปรบัปรงุ	ข้อผดิพลาดหรอืข้อบกพร่องทีผ่่านมา	 

ให้กลายเป็นบทเรียนแก่ตนเอง	 ผู้อื่น	 และส่วนรวม	 สิ่งนั้นจึงจะเรียกว่า	 เกิดการเรียนรู้	 หรือเกิด 

บทเรียน	 ทั้งนี้	 ประสบการณ์และสติปัญญา	 ตลอดจนความรู้ความสามารถ	 ที่จะน�ามาใช้เป็น 

เครือ่งก�ากบัตนเอง	ไม่ให้เกดิข้อผดิพลาดหรอืข้อบกพร่องซ�า้อกี	อนัจะอ�านวยให้บงัเกดิผลในอนาคต

ที่เหมาะสม	เหมาะควรนั้น	คือการบังเกิดขึ้นของความเจริญ	และความเป็นมงคลอย่างแท้จริง

พระราชด�ารัส

พระบาทเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พุทธศักราช 2563





 จุดหมายส�าคัญใหญ่ยิ่งของสหกรณ์อยู่ท่ีความเจริญและความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของงาน	

ของมวลสมาชกิ	และการทีส่หกรณ์แต่ละแห่งจะด�าเนนิงานให้บรรลเุป้าหมายได้สมบรูณ์นัน้	เห็นว่า

ขึ้นอยู่กับความสามารถและคุณสมบัติของบรรดาสมาชิก.	อย่างหนึ่ง	สามาชิกควรจะต้องมีความรู้

ความเข้าใจในเรื่องประโยชน์และความเจริญของสหกรณ์อย่างชัดเจนตรงกัน	ทั้งมีสมานฉันท์ที่จะ

สร้างประโยชน์และความเจริญน้ันอย่างเข้มแข็งเหนียวแน่น.	 อย่างที่สอง	 จะต้องมีวินัยเคร่งครัด

ในอันที่จะปฏิบัติตามระบบและระเบียบแบบแผนของสกรณ์	พร้อมกับต้องกระตือรือร้นสนใจที่จะ

แสวงหาความรอบรู้และฝึกฝนตนเองให้ฉลาดแยบคายในการประสานงานประสานประโยชน์กับ

ทุกๆ	ฝ่าย.	และส�าคัญที่สุด	ทุกคนจะต้องมีจิตใจสะอาดสุจริต	คือ	ซื่อตรง	เมตตาโอบอ้อมอุตสาหะ	

อดทน	หนักแน่นจริงใจ	 ทั้งต่อวิชาชีพและต่อกันและกัน.	 คุณสมบัติและความสามารถดังกล่าวนี้	

หากมีพร้อมอยู่ในสมาชิกของสหกรณ์ใด	ก็หวังได้แน่นอนว่าสหกรณ์นั้นจะมีความเจริญมั่นคงและ

จะพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป	ไม่มีวันเสื่อมถอย.

พระราโชวาท

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานแก่สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมแห่งประเทศไทยและสมาชิกสหกรณ์การเกษตร

ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พุทธศักราช 2534
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หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกิน โดยไม่เบียดเบียนตนเอง 
และผู้อ่ืน 
 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผลตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้จากการกระท านั้นๆ อย่างรอบครอบ 
 การมีภูมิคุ้นกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงด้านต่างๆ  
ท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคตท้ังใกล้และไกล 

เศรษฐกจิพอเพยีง “เร่ิมต้นที่ตัวเรา” 
 - ยึดหลัก พออยู่ พอกิน พอใช้ 
 - ยึดความประหยดั ตัดทอนค่าใช้จ่าย ลดความฟุ่ มเฟือยในการด ารงชีพ 
 - ยึดถือการประกอบอาชีพด้วยความถูกต้องสุจริต 
 - ละเลิกการแก่งแย่งผลประโยชน์และแข่งขนัในการค้าขาย ประกอบอาชีพแบบต่อสู้กันอย่างรุนแรง 
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ปรัชญา  อุดมการณ์สหกรณ์ คณุค่าสหกรณ์ และหลักการสหกรณ์ 

ปรัชญาสหกรณ์
ออมทรัพย์ 

อุดมการณ์
สหกรณ์ 

คุณค่าสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ 

แนวความคิดที่เชื่อว่าจะแก้ปัญหา
ทางเศรษฐกิจและสังคมให้มีความ
กินดีอยู่ดี และมีสันติสุขโดยการ
ประหยัด ช่วยตนเอง และ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกนั 
 

1. การประหยดัและออม 
2. การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือ
ซึ่งกนัและกนั 
- การรับฝากเงินของสมาชิกและ
น าไปช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อน 
ซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกบัค าขวญั
ที่ว่า “แต่ละคนเพื่อทุกคน และทกุ
คนเพื่อแต่ละคน” 
3. ไม่ใช่เพื่อก าไร ไม่ใช่เพื่อการกุศล 
แต่เพื่อใหบ้ริการ ???????? 
- อตัราดอกเบี้ยเงินกูข้องสหกรณ์จะ
ต ่ากว่าของธนาคารพาณิชยห์รือ
องคก์ารเอกชนอื่นๆ แต่ดอกเบี้ยเงิน
ฝากของสหกรณ์จะสูงกว่า จึงแสดง
ให้เห็นว่าสหกรณ์มิไดห้วงัก าไรจาก
สมาชิกยิ่งไปกว่าการให้บริการ 
 

สหกรณ์ตั้งอยูบ่นพื้นฐานแห่ง
คุณค่าของการช่วยเหลือตนเอง 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ประชาธิปไตย ความเสมอภาค 
ความเที่ยงธรรม และเอกภาพ 
สมาชิกสหกรณ์เชื่อมัน่ในคุณค่า
ทางจริยธรรมแห่งความสุจริต 
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบตอ่
สังคมและความเอื้ออาทรต่อผูอ้ื่น 
ตามแบบแผนที่สืบทอดตอ่กนัมา
จากผูร้ิเริ่มการสหกรณ์ 
 

หลักการสหกรณ์ คือ "แนวทางที่สหกรณ์
ยึดถือปฏิบตัิเพือ่ให้คุณค่าทางสหกรณ์
เกิดผลเป็นรูปธรรม"  
หลกัการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมคัรใจ
และเปิดกวา้ง 
หลกัการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตาม
หลกัประชาธิปไตย 
หลกัการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ
โดยสมาชิก 
หลกัการที่ 4 การปกครองตนเองและ
อิสระ 
หลกัการที่ 5 การให้การศึกษา การ
ฝึกอบรมและสารสนเทศ 
หลกัการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ 
หลกัการที่ 7 ความเอื้ออาทรต่อชุมชน 
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ที่ประชุมใหญ ่

ที่ปรึกษา 

สมาชิก สมาชิก 

ผู้สอบบญัช ี ผู้ตรวจสอบกิจการ คณะกรรมการ 
ดำเนินการ 

คณะกรรมการ 
อำนวยการ 

คณะกรรมการ
เงินกู้ 

คณะกรรมการ
ศึกษาและ

ประชาสมัพันธ์ 

คณะทำงานกำหนด
หลักเกณฑ์เชือ่มโยง

ฯ 

คณะอนุกรรมการควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง 

ผู้จัดการฯ 

รองผู้จัดการฝ่ายธุรการ การเงิน 
และบัญช ี

รองผู้จัดการฝ่ายสินเชือ่ เงินรับฝากและเงินลงทุน 
  สารสนเทศและกรรมวิธีข้อมูล 

ฝ่ายสารสนเทศ/
กรรมวิธีข้อมลู 

ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายเงินลงทนุ 
และรับฝาก 

คณะอนุกรรมการ
อื่นๆ 

โครงสร้างสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
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ประกาศจรรยาบรรณบุคลากรสหกรณ์

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

(ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 4 กรกฎาคม 2540)

 “...การงานทุกอย่างทุกอาชีพ ย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเอง จรรยาบรรณนั้นจะเป็นบัญญัติเป็น

ลายลกัษณ์อักษรหรอืไม่ก็ตาม แต่กเ็ป็นสิง่ทียึ่ดถอืกนัว่าเป็นความดงีาม ทีค่นในอาชพีนัน้ พงึประพฤตพึิงปฏิบตัิ 

หากผู้ใดละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคคล หมู่คณะ และส่วนรวมได้ เหตุนี้ ผู้ปฏิบัติงานในทุก

สาขาอาชพี นอกจากจะต้องมคีวามรูใ้นสาขาของตนอย่างลกึซึง้จดัเจนและศึกษาให้เจรญิก้าวหน้าอยูเ่สมอแล้ว 

ยังจะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน ทั้งข้อที่ควรปฏิบัติและไม่พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย จึงจะ

สามารถประพฤตตินปฏบิตังิานให้ประสบความส�าเรจ็ ได้รบัความเชือ่ถอืยกย่องเกยีรต ิในศกัดิศ์ร ีและในความ

สามารถด้วยประการทั้งปวง...”

(พระราชทานพระบรมราชานุญาต ตามหนังสือ ส�านักพระราชเลขาธิการที่ รล 0004.1/4506 ลว. 26 กุมภาพันธ์ 2551)

จรรยาบรรณ 10 ประการ

ส�าหรับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

1.  มุ่งมั่น และอุทิศตน เพื่อพัฒนาการบริหารของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า ด้วยความเสียสละ 

ซื่อสัตย์ และสุจริต โดยยึดมั่น อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์

2. พงึรกัษา ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชกิโดยรวม และตดัสนิใจบนพืน้ฐานประโยชน์สมาชกิ 

อย่างเป็นธรรม

3. พึงปฏบิตัติามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบยีบสหกรณ์อย่างเคร่งครดั รวมถงึยดึหลกัจรรยาบรรณ  

วัฒนธรรมอันดีงาม

4. มุง่พฒันาความรู ้ศักยภาพของตนและบคุคลของสหกรณ์อย่างจรงิจงั เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 

การปฏิบัติงานในสหกรณ์

5. ก�ากับ ดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไม่แทรกแซง 

สายการบังคับบัญชา แต่จะสร้างความยุติธรรมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการปฏิบัติงาน

6. พึงใช้ ดูแล และรักษาทรัพย์สิน อุปกรณ์ของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม

7. ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยต�าแหน่ง หน้าที่ในสหกรณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน ์

ส่วนตนญาติ และพวกฟ้อง

8. หลกีเล่ียงการท�าธรุกจิส่วนตนท่ีมีผลประโยชน์ทบัซ้อนกบัสหกรณ์ และเปิดเผยผลประโยชน์ 

ส่วนตนที่มีในองค์กร หรือท�าธุรกรรมใดที่ขัดกับประโยชน์ของสหกรณ์

9.  ละเว้นการสัญญาต่างตอบแทนแก่บุคคล องค์กร เพือ่ให้ได้มาซ่ึงต�าแหน่ง ผลประโยชน์ของตน

10. ไม่เอาทรัพย์สิน อุปกรณ์ บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนและพวกฟ้อง  

และไม่กระท�าการใด อันเป็นปฏิปักษ์ และเป็นคู่แข่งต่อการด�าเนินงานของสหกรณ์
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จรรยาบรรณ 10 ประการ ส�าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์

1. พึงปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์และค�าสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 

ภายใต้อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์

2. พึงให้บริการแก่สมาชิก และผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจ และประทับใจ

3. พงึรกัษาข้อมูลส่วนตวัของสมาชิกเป็นความลับและไม่น�าไปแสวงหาผลประโยชน์เพือ่ตนและพวกพ้อง

4. ให้บริการแก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใด ผู้หนึ่งเป็นการเฉพาะ

5. พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการท�างาน

6. พึงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน อุปกรณ์ของสหกรณ์อย่างประหยัด คุ้มค่ามากที่สุด  

รวมถึงไม่น�าเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน

7. พงึรกัษาและเสรมิสร้างความสามคัครีะหว่างเจ้าหน้าทีส่หกรณ์และหลีกเล่ียงการสร้างความขัดแย้ง 

ปัญหา หรือการกระท�าอันเป็นการสร้างความแตกแยก

8. พึงให้ข่าวสารการด�าเนินงานของสหกรณ์ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกในทุกโอกาสที่เอื้ออ�านวย  

ขณะเดียวกันก็รับฟังปัญหาความต้องการของสมาชิกเพื่อพัฒนาการด�าเนินงานในโอกาสต่อไป

9. พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาประโยชน์

ส่วนตนหรือพวกฟ้องอย่างมีศักดิ์ศรี

10. หลีกเลี่ยงการท�าธุรกิจที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นคู่แข่ง หรือเป็นปฏิปักษ์กับสหกรณ์

จรรยาบรรณ 10 ประการส�าหรับสมาชิกสหกรณ์

1. มุง่ม่ันและอุทศิ เพือ่พฒันาให้สหกรณ์ก้าวหน้า โดยยดึมัน่ ในอดุมการณ์ หลกัการและวิธกีารสหกรณ์

2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด

3. มุ่งมั่น ด�ารงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. สอดส่อง ดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง

5. ร่วมมือร่วมใจและสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์อย่างสม�่าเสมอ ในฐานะเจ้าของสหกรณ์

6. ร่วมมือกับคณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคง

7. ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง ผลประโยชน์ หรือสัญญาต่างตอบแทนเพื่อการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก หรือ

คณะกรรมการด�าเนินการ หรือการออกเสียงในที่ประชุมสหกรณ์

8. พึงให้ข้อมลูของตนในการขอรบัสวัสดกิาร หรอืท�าธรุกรรมอืน่ใดกบัสหกรณ์ ด้วยความซ่ือสตัย์สจุรติ

9. พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ

ในบรรดาสมาชิกด้วยกัน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

10.ไม่หาผลประโยชน์จากสมาชิกด้วยกัน โดยอาศัยการท�าธุรกรรมหรือกิจกรรมอื่นใดของสหกรณ์ 

เพื่อประโยชน์ส่วนตน
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   คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที ่39 ได้บริหารงานมาครบรอบปีบัญชี 2564 (1 กรกฎาคม 2563 ถึง  
30 มิถุนายน 2564)  ตลอดระยะเวลาสหกรณ์ได้ดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากทีป่ระชุมใหญ่ เพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ และแผนงาน ถึงแม้ในปี 2564 สหกรณ์จะประสบปัญหาจากผลกระทบสถานการณ์โรคติดเชื้อ                
COVID-19 และปัญหาทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้สมาชิกได้รับความเดือดร้อน ความเป็นอยู่ไม่ราบรื่นเหมือนกับที่เรา          
ทุกคนคาดหวังไว้ สหกรณ์ต้องฟันฝ่าวิกฤต ปรับนโยบายการบริหารงาน และแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับวิกฤตที่
เกิดขึ้น  ถึงแม้ปัญหาต่าง ๆ จะไม่ได้มีผลกระทบโดยตรง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนสำคัญให้ทุกท่านได้เห็นว่า 
หากเรารู้จักวางแผนการใช้เงิน รู้จักการออมเงิน ยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีวินัยทางการเงิน  จะ
นำพาทุกท่าน   รอดพ้นจากทุกวิกฤตที่เกิดขึ้น  สมาชิกทุกท่านจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี  มีคุณภาพชีวิตของตนเอง 
และครอบครัวที่เข้มแข็ง มั่นคง สอดคล้องกับนโยบายหลักของผู้บังคับบัญชา  ที่มุ่งหวังให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีการกินดี 
อยู่ดี มฐีานะทางการเงินที่มั่นคง 
  สหกรณ์บริหารงานภายใต้หลักการสหกรณ์  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  ประโยชน์ สวัสดิการ และ
ผลตอบแทนที่สมาชิกจะได้รับเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรก  สหกรณ์บริหารงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  และ
ดำเนินงานอยู่บนพ้ืนฐานของความคุ้มค่า  ถึงแม้ในปี 2564  สหกรณ์จะมีกำไรลดลง  แต่ด้วยเหตุผลที่คณะกรรมการ          
ได้เล็งเห็นความสำคัญถึงประโยชน์ และผลตอบแทนเร่งด่วนคืนให้กับสมาชิก คือ การลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ ให้กับ
สมาชิก จากเดิม 6.00%  เป็น 5.80% นอกจากนั้นสหกรณ์ยังได้ส่งเสริมการออมทรัพย์แก่สมาชิก โดยเปิดโครงการ
เงินฝากอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสถาบันการเงิน หรือสหกรณ์อ่ืน เพ่ือมุ่งเน้นให้สมาชิกมีวินัยทางการเงินและส่งเสริมการ        
ออม ถึงแม้ต้นทุนของสหกรณ์จะสูงขึ้น ซ่ึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่กำไรของสหกรณ์ลดลง แต่ถึงอย่างไรผลประโยชน์และ
สวัสดิการต่างๆ ผลตอบแทนกับสู่สมาชิกโดยรวม ในปี2564 ร้อยละ 97.950 ของกำไรสุทธิ ยังคงใกล้เคียงกับปี 2563 
ให้ผลตอบแทนร้อยละ 97.968 ของกำไรสุทธิ ถือได้ว่าสหกรณไ์ด้ตอบสนองความต้องการของสมาชิกอย่างแท้จริง 
 สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณที่ปรึกษา  คณะกรรมการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้สอบบัญชี  ผู้จัดการ และ
เจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ต่างมุ่งมั่นตั้งใจบริหารจัดการให้กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด  ดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ แม้จะต้องเผชิญอุปสรรคปัญหาต่างๆ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจการเงิน ที่มีความผันผวน
มากยิ่งขึ้นก็ตาม และที่สำคัญขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มอบความไว้วางใจและเชื่อมั่นในคณะกรรมการ ชุดที่ 39 
และร่วมใจช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ของเราทุกคน จนมีความมั่นคงและก้าวหน้าจนถึงทุกวันนี้  
 
  
       พลตรี 
                                                                            ( สิทธา   มหาสันทนะ )                                                 
                   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
 

สารจากประธานกรรมการดำเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 

************ 

สารจากประธานกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร	จ�ากัด
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  สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด  ได้ดำเนินงานมาครบรอบปีบัญชี 2564  ฝ่ายจัดการ                  
ได้รับมอบหมายนโยบายจากคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 สู่การปฏิบัติเพ่ือสร้างคุณภาพการปฏิบัติงาน                                   
และงานบริการต่อสมาชิก ให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด  ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานได้ปรับปรุงการให้บริการ              
การอำนวยความสะดวกให้สมาชิกได้รับความพึงพอใจภายใต้ข้อบังคับ ระเบียบฯ และหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่าง ๆ               
ของสหกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  องค์กรทุกภาคส่วนต้องเผชิญอุปสรรค
ปัญหาต่าง ๆจากผลกระทบโรคติดเชื้อ COVID-19 แต่ถึงอย่างไรสหกรณ์ก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ด้วยหลักการ และวิธีการ
สหกรณ ์
  ในปี 2564 สหกรณ์ได้พัฒนาการให้บริการทางด้านเทคโนโลยี  เพิ่มการให้บริการ Mobile Application  
สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะทุนเรือนหุ้น หนี้เงินกู้ เงินฝาก ภาระค้ำประกัน เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และ       
ข้อมูลอ่ืนๆ ผ่านอุปกรณ์มือถือทำให้สมาชิกได้รับทราบสถานะ ณ ปัจจุบัน ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งเกิดความสะดวก
รวดเร็วในการใชับริการตรวจสอบข้อมูล นอกจากนี้คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 39 ยังได้มีนโยบายการพัฒนา
ต่อเนื่ อง โดยพัฒนาการทำธรุกรรมทางการเงินผ่ าน อุปกรณ์  มือถือ และในส่วนของการติดต่อสื่ อสาร                               
การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ รวดเร็ว เป็นส่วนตัว สหกรณ์ได้เพ่ิมช่องทางการให้บริการเป็น
ทางการ ทาง Line OA  ปัจจุบันสมาชิกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการส่งเอกสารธุรกรรมทางการเงิน 
ส่วนการให้บริการกับสมาชิกทางด้านสินเชื่อ เงินฝาก และสวัสดิการต่าง ๆคณะกรรมการดำเนินการได้เล็งเห็น                    
ถึงความสำคัญควบคู่ไปกับการพัฒนาในด้านอ่ืนๆ  
 ในโอกาสนี้  ดิฉันในนามของเจ้าหน้าที่ สหกรณ์  ขอขอบคุณคณะกรรมการ สมาชิกสหกรณ์                        
และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่นและสนับสนุน ให้ความร่วมมือ ทำธุรกรรม และใช้บริการด้านต่าง ๆ         
กับสหกรณ์มาโดยตลอด ทำให้สหกรณ์มีกำลังใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้อย่างเข้มแข็ง ได้เต็มกำลังความสามารถ 
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ และการให้บริการเป็นอย่างมีคุณภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก     
 
 
       
                                                                      ( นางเสาวนิตย์   นิ่มนวล )                                                 
                    ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
 

 
 
 
 

สารจากผู้จัดการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 

                      ************ 

สารจากผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร	จ�ากัด					              
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คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 39
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร	จ�ากัด

พลตรี สิทธา  มหาสันทนะ

ประธานกรรมการด�าเนินการ

พ.อ.ธิติโชต  พรมโสภา

รองประธานกรรมการด�าเนินการ (2)

จ.ส.อ.ปริญญา  รัตนศิระประภา

กรรมการและเหรัญญกิ

พ.อ.รัชกฤต  ทองสิมา

 รองประธานกรรมการด�าเนินการ (1)

พ.ท.ศิริภูมิ ฤทธิมหันต์

กรรมการและเลขานุการฯ

น.ต.ชัชกิจ  ไทยลี่   ร.น.

รองประธานกรรมการด�าเนินการ (3)

พ.ต.ธนากร  อ่อนยืนยงค์

กรรมการด�าเนินการ
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พ.ต.ชนภัช ลอมโฮม

กรรมการด�าเนินการ

ร.ท.บุญศักดิ์  ตุลาธาร

กรรมการด�าเนินการ

ร.ต.แมน  นาคใหม่

กรรมการด�าเนินการ

พ.ต.นพดล  บุรณะสุทธิ์

กรรมการด�าเนินการ

ร.อ.บัญชา  กว่างสันเทียะ

กรรมการด�าเนินการ

พ.ต.รุ่งนิรันดร์  ปัทมะรางกูล

กรรมการด�าเนินการ

ร.อ.สมจินต์  บุตระ

กรรมการด�าเนินการ

ร.ต.หญิง ปิติชา  ศรีคล้าย

กรรมการด�าเนินการ
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คณะกรรมการอำนวยการ 
1. พล.ต. สิทธา มหาสันทนะ  ประธานกรรมการอำนวยการ 
2. พ.อ. รัชกฤต ทองสิมา รองประธานกรรมการ (1) 
3. พ.อ. ธิติโชต พรมโสภา รองประธานกรรมการ (2) 
4. น.ต. ชัชกิจ ไทยลี่   ร.น รองประธานกรรมการ(3) 
5. พ.ท. ศิริภูม ิ ฤทธิมหันต์ กรรมการและเลขานุการ 
6. จ.ส.อ. ปริญญา รัตนศิระประภา กรรมการและเหรัญญิก 
7. พ.ต. ธนากร อ่อนยืนยงค์ กรรมการดำเนินการ 

 

คณะกรรมการเงินกู้ 
1. พ.อ. รัชกฤต        ทองสิมา  ประธานกรรมการเงินกู้ 
2. ร.อ. สมจินต์        บุตระ  กรรมการและเลขานุการเงินกู้ 
3. พ.ต. ชนภชั ลอมโฮม  กรรมการเงินกู้ 
4. ร.ท.บุญศักดิ์ ตุลาธาร  กรรมการเงนิกู้ 
5. ร.ต.หญิง ปิติชา ศรีคล้าย  กรรมการเงินกู้ 
   
 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ์
1. พ.อ. ธิติโชต พรมโสภา  ประธานกรรมการศึกษาฯ 
2. พ.ต. นพดล บุรณะสุทธิ์  กรรมการและเลขานุการฯ 
3. พ.ต.รุ่งนิรันดร์ ปัทมะรางกูล  กรรมการศึกษาฯ 
4. ร.อ. บัญชา กว่างสันเทียะ  กรรมการศึกษาฯ 
5. ร.ต. แมน นาคใหม่  กรรมการศึกษาฯ 
 
   
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการอำนวยการ 
1. พล.ต. สิทธา มหาสันทนะ  ประธานกรรมการอำนวยการ 
2. พ.อ. รัชกฤต ทองสิมา รองประธานกรรมการ (1) 
3. พ.อ. ธิติโชต พรมโสภา รองประธานกรรมการ (2) 
4. น.ต. ชัชกิจ ไทยลี่   ร.น รองประธานกรรมการ(3) 
5. พ.ท. ศิริภูม ิ ฤทธิมหันต์ กรรมการและเลขานุการ 
6. จ.ส.อ. ปริญญา รัตนศิระประภา กรรมการและเหรัญญิก 
7. พ.ต. ธนากร อ่อนยืนยงค์ กรรมการดำเนินการ 

 

คณะกรรมการเงินกู้ 
1. พ.อ. รัชกฤต        ทองสิมา  ประธานกรรมการเงินกู้ 
2. ร.อ. สมจินต์        บุตระ  กรรมการและเลขานุการเงินกู้ 
3. พ.ต. ชนภชั ลอมโฮม  กรรมการเงินกู้ 
4. ร.ท.บุญศักดิ์ ตุลาธาร  กรรมการเงนิกู้ 
5. ร.ต.หญิง ปิติชา ศรีคลา้ย  กรรมการเงินกู้ 
   
 

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
1. พ.อ. ธิติโชต พรมโสภา  ประธานกรรมการศึกษาฯ 
2. พ.ต. นพดล บุรณะสุทธิ์  กรรมการและเลขานุการฯ 
3. พ.ต.รุ่งนิรันดร์ ปัทมะรางกูล  กรรมการศึกษาฯ 
4. ร.อ. บัญชา กว่างสันเทียะ  กรรมการศึกษาฯ 
5. ร.ต. แมน นาคใหม่  กรรมการศึกษาฯ 
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คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล 
1. พ.อ. รัชกฤต  ทองสิมา  ประธานคณะทำงานฯ  
2. น.ต. ชัชกิจ  ไทยลี่  ร.น.  รองประธานคณะทำงานฯ  
3. นางเสาวนิตย์  นิ่มนวล  เลขานุการคณะทำงานฯ 
4. จ.ส.อ. ปริญญา รัตนศิระประภา   ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ  
5. พ.ต. รุ่งนิรันดร์ ปัทมะรางกูล  ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ  
6. พ.จ.อ. จตุรงค์   ขำเลิศ ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ 
  
 

คณะทำงานจัดทำคำบรรยายลักษณะงานและกำหนดหลักเกณฑ์เชื่อมโยงแรงจูงใจ 
1. พ.อ. รัชกฤต  ทองสิมา  ประธานคณะทำงานฯ 
2. พ.อ. ธิติโชต  พรมโสภา  รองประธานคณะทำงานฯ 
3. น.ต. ชัชกิจ  ไทยลี่  ร.น.  เลขานุการคณะทำงานฯ 
4. พ.ต. นพดล  บุรณะสุทธิ์  ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ 
5. พ.ต. ธนากร อ่อนยืนยงค์  ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ 
6. . พ.ต. รุ่งนิรันดร์ ปัทมะรางกูล  ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ 
   
  
 

คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
1. พล.ต. สิทธา  มหาสันทนะ  ประธานคณะกรรมการควบคุมภายในฯ 
2. พ.อ. รัชกฤต  ทองสิมา  รองประธานกรรมการควบคมุภายในฯ 
3. น.ต. ชัชกิจ  ไทยลี่ ร.น.  กรรมการและเลขานุการฯ 
4. พ.ท.ศิริภูมิ  ฤทธิมหันต์  กรรมการควบคุมภายในฯ 
5. ร.ต.หญิง ปิติชา ศรีคล้าย  กรรมการควบคุมภายในฯ   
6. พ.อ.หญิง ปรารถนา อำไพ  กรรมการควบคุมภายใน 
7. น.อ.หญิง สายชล   ชื่นรุ่งโรจน์  กรรมการควบคุมภายใน 
  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล 
1. พ.อ. รัชกฤต  ทองสิมา  ประธานคณะทำงานฯ  
2. น.ต. ชัชกิจ  ไทยลี่  ร.น.  รองประธานคณะทำงานฯ  
3. นางเสาวนิตย์  นิ่มนวล  เลขานุการคณะทำงานฯ 
4. จ.ส.อ. ปริญญา รัตนศิระประภา   ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ  
5. พ.ต. รุ่งนิรันดร์ ปัทมะรางกูล  ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ  
6. พ.จ.อ. จตุรงค์   ขำเลิศ ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ 
  
 

คณะทำงานจัดทำคำบรรยายลักษณะงานและกำหนดหลักเกณฑ์เชื่อมโยงแรงจูงใจ 
1. พ.อ. รัชกฤต  ทองสิมา  ประธานคณะทำงานฯ 
2. พ.อ. ธิติโชต  พรมโสภา  รองประธานคณะทำงานฯ 
3. น.ต. ชัชกิจ  ไทยลี่  ร.น.  เลขานุการคณะทำงานฯ 
4. พ.ต. นพดล  บุรณะสุทธิ์  ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ 
5. พ.ต. ธนากร อ่อนยืนยงค์  ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ 
6. . พ.ต. รุ่งนิรันดร์ ปัทมะรางกูล  ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ 
   
  
 

คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
1. พล.ต. สิทธา  มหาสันทนะ  ประธานคณะกรรมการควบคุมภายในฯ 
2. พ.อ. รัชกฤต  ทองสิมา  รองประธานกรรมการควบคมุภายในฯ 
3. น.ต. ชัชกิจ  ไทยลี่ ร.น.  กรรมการและเลขานุการฯ 
4. พ.ท.ศิริภูมิ  ฤทธิมหันต์  กรรมการควบคุมภายในฯ 
5. ร.ต.หญิง ปิติชา ศรีคล้าย  กรรมการควบคุมภายในฯ   
6. พ.อ.หญิง ปรารถนา อำไพ  กรรมการควบคุมภายใน 
7. น.อ.หญิง สายชล   ชื่นรุ่งโรจน์  กรรมการควบคุมภายใน 
  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล 
1. พ.อ. รัชกฤต  ทองสิมา  ประธานคณะทำงานฯ  
2. น.ต. ชัชกิจ  ไทยลี่  ร.น.  รองประธานคณะทำงานฯ  
3. นางเสาวนิตย์  นิ่มนวล  เลขานุการคณะทำงานฯ 
4. จ.ส.อ. ปริญญา รัตนศิระประภา   ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ  
5. พ.ต. รุ่งนิรันดร์ ปัทมะรางกูล  ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ  
6. พ.จ.อ. จตุรงค์   ขำเลิศ ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ 
  
 

คณะทำงานจัดทำคำบรรยายลักษณะงานและกำหนดหลักเกณฑ์เชื่อมโยงแรงจูงใจ 
1. พ.อ. รัชกฤต  ทองสิมา  ประธานคณะทำงานฯ 
2. พ.อ. ธิติโชต  พรมโสภา  รองประธานคณะทำงานฯ 
3. น.ต. ชัชกิจ  ไทยลี่  ร.น.  เลขานุการคณะทำงานฯ 
4. พ.ต. นพดล  บุรณะสุทธิ์  ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ 
5. พ.ต. ธนากร อ่อนยืนยงค์  ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ 
6. . พ.ต. รุ่งนิรันดร์ ปัทมะรางกูล  ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ 
   
  
 

คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
1. พล.ต. สิทธา  มหาสันทนะ  ประธานคณะกรรมการควบคุมภายในฯ 
2. พ.อ. รัชกฤต  ทองสิมา  รองประธานกรรมการควบคุมภายในฯ 
3. น.ต. ชัชกิจ  ไทยลี่ ร.น.  กรรมการและเลขานุการฯ 
4. พ.ท.ศิริภูมิ  ฤทธิมหันต์  กรรมการควบคุมภายในฯ 
5. ร.ต.หญิง ปิติชา ศรีคล้าย  กรรมการควบคุมภายในฯ   
6. พ.อ.หญิง ปรารถนา อำไพ  กรรมการควบคุมภายใน 
7. น.อ.หญิง สายชล   ชื่นรุ่งโรจน์  กรรมการควบคุมภายใน 
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คณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่า 
1. พ.อ. ธิติโชต  พรมโสภา  ประธานกรรมการประเมินความคุ้มค่า 
2. น.ต. ชัชกิจ  ไทยลี่    ร.น.  กรรมการและเลขานุการฯ 
3. พ.ต. ธนากร  อ่อนยืนยงค์  กรรมการประเมินฯ 
4. ร.อ. สมจินต์  บุตระ  กรรมการประเมินฯ  
 

คณะผู้ดูแลและรับผิดชอบงานด้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและ 
ด้านการรับฟังข้อคิดเห็น 

1. น.ต. ชัชกิจ  ไทยลี่   ร.น.  ประธานคณะผู้ดูแลและรับผิดชอบฯ  
2. พ.ต. ธนากร  อ่อนยืนยงค์  ผู้ช่วยคณะผู้ดูแลและรับผิดชอบฯ 
3. พ.ต. รุ่งนิรันดร์ ปัทมะรางกูล  ผู้ช่วยคณะผู้ดูแลและรับผิดชอบฯ 
4. นางเสาวนิตย์  นิ่มนวล  ผู้ชว่ยคณะผู้ดูแลและรับผิดชอบฯ 
5. พ.จ.อ. จตุรงค์  ขำเลิศ  ผู้ช่วยคณะผู้ดูแลและรับผิดชอบฯฯ  
6. พ.อ.อ. วิทวัส  ทรวดทรง  ผู้ช่วยคณะผู้ดูแลและรับผิดชอบฯ 
7. นางสาว นัฐริกา พวงคุ้มชู  ผู้ช่วยคณะผู้ดูแลและรับผิดชอบฯ 

คณะทำงานศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและการใช้สิทธิ  
รวมถึงงานด้านความเสมอภาค 

1. พ.อ. รัชกฤต  ทองสิมา  ประธานคณะทำงานศึกษาฯ 
2. พ.อ. ธิติโชต  พรมโสภา  รองประธานคณะทำงานศึกษาฯ 
3. น.ต. ชัชกิจ  ไทยลี่   ร.น.  เลขานุการคณะทำงานศึกษาฯ 
4. พ.ต. ชนภชั  ลอมโฮม  ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานศึกษาฯ 
5. ร.ต. แมน  นาคใหม่  ผู้ชว่ยเลขานุการคณะทำงานศึกษาฯ 
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ที่ปรึกษา ,ผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบกจิการประจ าปี 2564  
                                 

                                                        
     นายปราโมทย์   สรวมนาม              นายสุวัฒชัย   ยืนชีวิต            ส.อ.หญิงณัฐชนันท์พร   ยิ้มเผือก 
             ที่ปรึกษา                                ผู้สอบบัญชีสหกรณ์                  ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 

คณะทำงานจัดทำข้อมูลของการใช้ กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ 
รวมถึงการใช้อำนาจดุลยพนิิจหรือมติที่ประชุมในการตัดสิน  

และศึกษาทบทวนวิเคราะห์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 
1. พล.ต. สิทธา  มหาสันทนะ  ประธานคณะทำงานฯ  
2. พ.อ. ธิติโชต  พรมโสภา  รองประธานคณะทำงานฯ 
3. น.ต. ชัชกิจ  ไทยลี่   ร.น.  เลขานุการคณะทำงานฯ  
4. พ.ท. ศิริภูมิ  ฤทธิมหันต์  ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ 
5. พ.ต. รุ่งนิรันดร์ ปัทมะรางกูล   ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ  
6. จ.ส.อ. ปริญญา  รัตนศิระประภา  ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานฯ 
   
  
 

ที่ปรึกษา, ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการประจ�าปี 2564     

 นายปราโมทย์  สรวมนาม นายสุวัฒชัย  ยืนชีวิต ส.อ.หญิงณัฐชนันท์พร  ยิ้มเผือก

 ที่ปรึกษา ผู้สอบบัญชีสหกรณ์   ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
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ฝ่ายจัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร	จ�ากัด

นางเสาวนิตย์  นิ่มนวล

ผู้จัดการสหกรณ์

ร.ท.หญิง หัสยา  ศรีสมบัติ

รองผู้จัดการสหกรณ์

พ.จ.อ.จตุรงค์  ข�าเลิศ

รองผู้จัดการสหกรณ์

ร.ท.กฤศณัฏฐ์  ธาราธรรมาธิกรณ์

เจ้าหน้าที่กรรมวิธีข้อมูล

พ.อ.อ.วิทวัส  ทรวดทรง

เจ้าหน้าที่โปรแกรม
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ร.ท.หญิง จิรา  ชูประวัติ

เจ้าหน้าที่บัญชี

จ.ส.ต.หญิง กรกช  สุ่มสาย

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวนัฐริกา  พวงคุ้มชู

เจ้าหน้าที่สวัสดิการและประชาสัมพันธ์

จ.ส.อ.หญิง สมฤดี  อ้นเรืองศรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

จ.ส.อ.มนตรี  กมลพัฒนะ

เจ้าหน้าที่ธุรกรรมธนาคาร

นางสาวลัลนา  นาคใหม่

เจ้าหน้าที่ทะเบียนและธุรการ
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นางสาวรัตนา  กมลพัฒนะ

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวชัชฎา  สนธิรัตน์

เจ้าหน้าที่รับ-ฝากและเงินลงทุน

นางสาวอภิญญา  ชาญมะเริง

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวช่อผกา  อารมณ์เย็น

เจ้าหน้าที่รับ-ฝากและเงินลงทุน

นายปรีชา  ภูริทัตนนท์

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวมัชฌิมา  วิหกกุล

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางศิริวิไล  จ้อยจินดา

เจ้าหน้าที่บริการและดูแลสถานที่
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สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกดั 

วิสัยทัศน์ (VISION) 

เป็นสหกรณ์ที่มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ มีประสิทธิภาพและทันสมัย โปร่งใสตามหลัก 
ธรรมาภิบาล จัดสวัสดิการที่เป็นเลิศเพื่อสมาชิกอย่างทั่วถึงรวมทัง้สรา้งคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 

พันธกิจ (MISSION)/เปา้ประสงค์(Goals)  

เปน็สหกรณ์ที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดำเนินชีวิตตาม
แนวพระราชดำรัส ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นสหกรณ์ที่มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เป็นสหกรณ์ที่เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอก 

เป็นสหกรณ์ที่มีการให้บริการอย่างดีเยี่ยม และมีการจัดสวัสดิการ 
ให้กับสมาชิกอย่างครอบคลุม 

เป็นสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ  
และได้รับความเชื่อมั่นจากมวลสมาชิก และบุคคลทั่วไป 



สหกรณ
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แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ฉบับที่ 1 ระยะเวลา 4 ปี (ระหว่างปี 2562– 2565)  
(ทบทวน พ.ศ. 2565) 

  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ขององค์กรเพื่อพิจารณา จุดแข็ง (Strengths)จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threats) โดย
การวิเคราะห์ จุดแข็ง และจุดอ่อน นั้น จะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร ส่วนการวิเคราะห์โอกาส และอุปสรรค จะเป็นการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม
ภายนอกขององค์กรทีจ่ะมีผลกระทบต่อการดำเนินกิจการขององค์กร ผลการดำเนินการในเรื่องนี้ พบว่า 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบของสหกรณ ์
2. คณะกรรมการได้มอบหมายให้ผู้จัดการมีเอกภาพในการบริหารจัดการสหกรณ์ทำให้เกิดความคล่องตัว 
3. สมาชิกมีความเชื่อมัน่ และทัศนคติที่ดีต่อสหกรณ์เพิ่มมากยิ่งขึ้น 
4. สหกรณ์ได้รับความไว้วางใจจากสหกรณ์เครือข่ายพันธมิตรทำให้มีการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องอย่างเพียงพอ 
5. สหกรณ์มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ทำให้ได้รับการชำระหนี้ และรับทุนเรือนหุ้นส่วนหนึ่งของสมาชิกผ่านทางต้นสังกัด (กองการเงินกรมการสื่อสารทหาร รวมถึง 

กองเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญสำหรับสมาชิกที่เป็นขา้ราชการบำนาญ)  
6. ดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์อยู่ในระดับที่สูงกว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไป 
7. ดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสมาชิกของสหกรณ์ต่ำกว่าสถาบันการเงินอื่นๆรวมถึงมีเงินเฉลี่ยคืนเมื่อสิ้นปีบัญชี 
8. สหกรณ์มีสวัสดิการให้สมาชิก และบุคคลในครอบครัวเช่น ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก และสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก และสวัสดิการอื่นๆครอบคลุมทุก

กลุ่มสมาชิก 
9. สหกรณ์เปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ 
10. สหกรณ์มีการให้บริการแก่สมาชิกดว้ยความรวดเร็ว และมีความถูกต้อง 
11. สมาชิก ฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการ มีความคุ้นเคยซึง่กันและกัน 
12. สหกรณ์เป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ทำให้สมาชิกมีสวัสดิการเพิ่มขึ้น 
13. มีการเปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติมตลอดเวลา ทำให้สหกรณ์มีความมั่นคงมากขึ้น 
14. มีระบบโปรแกรมสหกรณ์ที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับ (โปรแกรม มอ.) 
15. สหกรณ์มีแนวทางในการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิก 
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16. สหกรณ์มีโอกาสรับสมาชิกสมทบไดม้ากขึ้น 
17. มีระบบ  ATM ที่อยู่ในทุกพื้นที่ ทำให้สมาชิกมีความสะดวกในการทำธุรกรรมการเงินมากยิ่งขึ้น 
18. สหกรณ์ตั้งอยู่ภายในกรมการสื่อสารทหาร ทำให้สมาชิกส่วนกลางเดินทางมาทำธุรกรรมกับสหกรณ์ได้สะดวก 

จุดอ่อน(Weakness) 
1. ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสหกรณ์ยังไม่ทั่วถงึสมาชิก 
2. คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ รวมถึงสมาชิกยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ ทฤษฎี และระเบียบฯ ข้อบังคับ ของสหกรณ์ฯ ขาดการพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง และจริงจัง 
3. สมาชิกบางกลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจ มทีัศนคติในเชิงลบในการดำเนินงานของสหกรณท์ำให้ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร 
4. เงินทุนสำรองของสหกรณ์ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก 
5. เงินทุนเรือนหุ้นของสมาชิกยังคงมีน้อยเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ 
6. เป็นสหกรณ์เงินขาดที่ยังต้องพึ่งพาเงินทุนหมุนเวียนจากสหกรณ์พันธมิตรรวมถึงสถาบันการเงินอื่น 
7. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์บางส่วนยังต้องใช้การสนับสนุนจากหน่วยต้นสังกัด 
8. สหกรณย์ังไม่มีสำนักงานเป็นของตนเองขาดเอกภาพในการดำเนินงาน 

โอกาส (Opportunity) 
1. สหกรณ์สามารถที่จะรณรงค์ให้สมาชิกมีการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำรัส “ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
2. อัตราดอกเบี้ยนโยบายภาครัฐที่กำหนดไว้กับสถาบันการเงิน ทำให้สหกรณ์มีโอกาสได้รับเงินฝากมากขึ้น 
3. การลงทุนในอนาคตโดยสหกรณ์สามารถที่จะให้สหกรณ์อื่นฯ อื่นกู้ยืมเงินได้หรือนำเงินไปลงทุนในสถาบันการเงินอื่น 
4. เครือข่ายสหกรณ์พันธมิตรสามารถให้การสนับสนุนด้านการเงินกับสหกรณ์ได้ตามความจำเป็น 
5. สมาชิกของสหกรณ์ไม่ต้องมีภาระในการเสียภาษีจากเงินได้ กรณีได้รับดอกเบี้ยจากเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภท รวมถึงเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนก็ไม่ต้องเสียภาษี

เช่นกัน 
6. หน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้อง เช่น สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที ่2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้คำแนะนำและกำกบัดูแลอย่างใกล้ชิด 
 

 
 

 

16. สหกรณ์มีโอกาสรับสมาชิกสมทบไดม้ากขึ้น 
17. มีระบบ  ATM ที่อยู่ในทุกพื้นที่ ทำให้สมาชิกมีความสะดวกในการทำธุรกรรมการเงินมากยิ่งขึ้น 
18. สหกรณ์ตั้งอยู่ภายในกรมการสื่อสารทหาร ทำให้สมาชิกสว่นกลางเดินทางมาทำธุรกรรมกับสหกรณ์ได้สะดวก 

จุดอ่อน(Weakness) 
1. ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์ขา่วสารของสหกรณ์ยังไม่ทั่วถงึสมาชิก 
2. คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ รวมถึงสมาชิกยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ ทฤษฎี และระเบียบฯ ข้อบังคับ ของสหกรณ์ฯ ขาดการพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง และจริงจัง 
3. สมาชิกบางกลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจ มทีัศนคติในเชิงลบในการดำเนินงานของสหกรณท์ำให้ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร 
4. เงินทุนสำรองของสหกรณ์ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก 
5. เงินทุนเรือนหุ้นของสมาชิกยงัคงมีน้อยเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ 
6. เป็นสหกรณ์เงินขาดที่ยังต้องพึ่งพาเงินทุนหมุนเวียนจากสหกรณ์พันธมิตรรวมถึงสถาบันการเงินอื่น 
7. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์บางส่วนยังต้องใช้การสนับสนุนจากหน่วยต้นสังกัด 
8. สหกรณย์ังไม่มีสำนักงานเป็นของตนเองขาดเอกภาพในการดำเนินงาน 

โอกาส (Opportunity) 
1. สหกรณ์สามารถที่จะรณรงค์ให้สมาชิกมีการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำรัส “ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
2. อัตราดอกเบี้ยนโยบายภาครัฐที่กำหนดไว้กับสถาบันการเงิน ทำให้สหกรณ์มีโอกาสได้รับเงินฝากมากขึ้น 
3. การลงทุนในอนาคตโดยสหกรณ์สามารถที่จะให้สหกรณ์อื่นฯ อื่นกู้ยืมเงินได้หรือนำเงินไปลงทุนในสถาบันการเงินอื่น 
4. เครือข่ายสหกรณ์พันธมิตรสามารถให้การสนับสนุนด้านการเงินกับสหกรณ์ได้ตามความจำเป็น 
5. สมาชิกของสหกรณ์ไม่ต้องมีภาระในการเสียภาษีจากเงินได้ กรณีได้รับดอกเบี้ยจากเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภท รวมถึงเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนก็ไม่ต้องเสียภาษี

เช่นกัน 
6. หน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้อง เช่น สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที ่2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้คำแนะนำและกำกบัดูแลอย่างใกล้ชิด 
 

 
 

 

16. สหกรณ์มีโอกาสรับสมาชิกสมทบไดม้ากขึ้น 
17. มีระบบ  ATM ที่อยู่ในทุกพื้นที่ ทำให้สมาชิกมีความสะดวกในการทำธุรกรรมการเงินมากยิ่งขึ้น 
18. สหกรณ์ตั้งอยู่ภายในกรมการสื่อสารทหาร ทำให้สมาชิกสว่นกลางเดินทางมาทำธุรกรรมกับสหกรณ์ได้สะดวก 

จุดอ่อน(Weakness) 
1. ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์ขา่วสารของสหกรณ์ยังไม่ทั่วถงึสมาชิก 
2. คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ รวมถึงสมาชิกยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ ทฤษฎี และระเบียบฯ ข้อบังคับ ของสหกรณ์ฯ ขาดการพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง และจริงจัง 
3. สมาชิกบางกลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจ มทีัศนคติในเชิงลบในการดำเนินงานของสหกรณท์ำให้ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร 
4. เงินทุนสำรองของสหกรณ์ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก 
5. เงินทุนเรือนหุ้นของสมาชิกยงัคงมีน้อยเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ 
6. เป็นสหกรณ์เงินขาดที่ยังต้องพึ่งพาเงินทุนหมุนเวียนจากสหกรณ์พันธมิตรรวมถึงสถาบันการเงินอื่น 
7. เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์บางส่วนยังต้องใช้การสนับสนุนจากหน่วยต้นสังกัด 
8. สหกรณย์ังไม่มีสำนักงานเป็นของตนเองขาดเอกภาพในการดำเนินงาน 

โอกาส (Opportunity) 
1. สหกรณ์สามารถที่จะรณรงค์ให้สมาชิกมีการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำรัส “ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
2. อัตราดอกเบี้ยนโยบายภาครัฐที่กำหนดไว้กับสถาบันการเงิน ทำให้สหกรณ์มีโอกาสได้รับเงินฝากมากขึ้น 
3. การลงทุนในอนาคตโดยสหกรณ์สามารถที่จะให้สหกรณ์อื่นฯ อื่นกู้ยืมเงินได้หรือนำเงินไปลงทุนในสถาบันการเงินอื่น 
4. เครือข่ายสหกรณ์พันธมิตรสามารถให้การสนับสนุนด้านการเงินกับสหกรณ์ได้ตามความจำเป็น 
5. สมาชิกของสหกรณ์ไม่ต้องมีภาระในการเสียภาษีจากเงินได้ กรณีได้รับดอกเบี้ยจากเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภท รวมถึงเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนก็ไม่ต้องเสียภาษี

เช่นกัน 
6. หน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวข้อง เช่น สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที ่2 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้คำแนะนำและกำกบัดูแลอย่างใกล้ชิด 
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อุปสรรค (Threats) 
1. นโยบายของผู้บังคับบัญชาในเรื่องการกำหนดเงินได้คงเหลือของสมาชิกทำให้สมาชิกกู้เงินได้ยากขึ้นไม่ทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน 
2. การที่ผู้บังคับบัญชาไม่ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานที่สหกรณ์เต็มเวลา 
3. เกณฑก์ารกำกับซึ่งภาครัฐออกมากำกับทำให้มีผลต่อการทำธุรกรรมกับสหกรณ์พันธมิตรอื่นๆรวมถึงสถาบันการเงินอื่น 
4. สภาวะเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นทั้งภายใน และภายนอกประเทศ มีผลกระทบต่อสมาชิกและสหกรณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบัน

การเงิน 
5. สมาชิกของสหกรณส์ามารถถูกอายัดเงินค่าหุ้น เงินปันผล หรือเงินเฉลี่ยคืนได้โดยกรมบังคับคด ีทัง้ๆที่สมาชิกยังมีภาระที่ต้องชำระหนี้กับสหกรณ์อยู่ 
6. การที่สหกรณ์ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าไดว้่ามีสมาชิกคนใดกำลังอยู่ระหว่างการถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดรวมถึงการถูกสั่งล้มละลาย 
7. การทีส่มาชิกถูกหน่วยต้นสังกัดมีคำสั่งให้พักราชการและระงับเงินเดือนทำให้สหกรณ์ไม่ได้รับการชำระหนี้ 
8. ความไม่แน่นอนของสถานการณ์บ้านเมือง 
9. เงื่อนไขในกรมธรรม์ของบริษทัประกันภัยและบริษัทประกันชีวิตทำให้สหกรณ์ไม่สามารถเคลมสินไหมได้ 
10. การประชุมใหญ่สามญัประจำปียังขาดความพร้อม ในเรื่องสถานที่  เครื่องเสียง รวมถึงสื่อมัลติมิเดีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

อุปสรรค (Threats) 
1. นโยบายของผู้บังคับบัญชาในเรื่องการกำหนดเงินได้คงเหลือของสมาชิกทำให้สมาชิกกู้เงินได้ยากขึ้นไม่ทันต่อการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน 
2. การที่ผู้บังคับบัญชาไม่ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานที่สหกรณ์เต็มเวลา 
3. เกณฑก์ารกำกับซึ่งภาครัฐออกมากำกับทำให้มีผลต่อการทำธุรกรรมกับสหกรณ์พันธมิตรอื่นๆรวมถึงสถาบันการเงินอื่น 
4. สภาวะเศรษฐกิจสังคมที่เกิดขึ้นทั้งภายใน และภายนอกประเทศ มีผลกระทบต่อสมาชิกและสหกรณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบัน

การเงิน 
5. สมาชิกของสหกรณส์ามารถถูกอายัดเงินค่าหุ้น เงินปันผล หรือเงินเฉลี่ยคืนได้โดยกรมบังคับคด ีทัง้ๆที่สมาชิกยังมีภาระที่ต้องชำระหนี้กับสหกรณ์อยู่ 
6. การที่สหกรณ์ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่ามีสมาชิกคนใดกำลังอยู่ระหว่างการถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดรวมถึงการถูกสั่งล้มละลาย 
7. การทีส่มาชิกถูกหน่วยต้นสังกัดมีคำสั่งให้พักราชการและระงับเงินเดือนทำให้สหกรณ์ไม่ได้รับการชำระหนี้ 
8. ความไม่แน่นอนของสถานการณ์บ้านเมือง 
9. เงื่อนไขในกรมธรรม์ของบริษทัประกันภัยและบรษิัทประกันชีวิตทำให้สหกรณ์ไม่สามารถเคลมสินไหมได้ 
10. การประชุมใหญ่สามญัประจำปียังขาดความพร้อม ในเรื่องสถานที่  เครื่องเสียง รวมถึงสื่อมัลติมิเดีย 
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เมื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของสหกรณ์แล้วได้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด  เพื่อเป็นกรอบในการ
บริหารงานในช่วง ปี พ.ศ. 2562-2565 (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ (VISION)  : เป็นสหกรณ์ที่มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ มีประสทิธิภาพและทันสมัยโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล จัดสวัสดิการที่เป็นเลิศเพื่อสมาชิก    
    อย่างทั่วถึง รวมทั้งสร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
 
พันธกิจ(MISSION)  :  สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร บริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาลก่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากมวลสมาชิก และบุคคลทั่วไป 

1. ส่งเสริมการเงิน 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ 
3. พัฒนาการบริหารจัดการของสหกรณ์ 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
5. ส่งเสริมให้สมาชิกช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 
ค่านิยม (CORE VALUES) : TEAM 
        T : Together = ร่วมมือกัน 
        E : Equality   = อย่างเท่าทียม 
        A : Achieves  = สู่ความสำเร็จ 
        M : Morality  = ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
เป้าประสงค์:  

1. เป็นสหกรณท์ี่มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ และได้รับความเชื่อมั่นจากมวลสมาชิก และบุคคลทั่วไป 
2. เป็นสหกรณ์ที่มีการให้บริการอย่างดีเยี่ยม และมีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกอย่างครอบคลุม 
3. เป็นสหกรณท์ีเ่ป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอก 
4. เป็นสหกรณท์ีม่ีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5. เป็นสหกรณท์ี่มุง่ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำรัส ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

วิสยัทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ดังกล่าว สหกรณ์ได้กำหนดกรอบกลยุทธ์ (Strategy map) เพื่อยกระดับความสามารถของสหกรณ์ โดยแบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 

 
 

 

เมื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของสหกรณ์แล้วได้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด  เพื่อเป็นกรอบในการ
บริหารงานในช่วง ปี พ.ศ. 2562-2565 (ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ (VISION)  : เป็นสหกรณ์ที่มีการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ มีประสทิธิภาพและทันสมัยโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล จัดสวัสดิการที่เป็นเลิศเพื่อสมาชิก    
    อย่างทั่วถึง รวมทั้งสร้างคุณประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
 
พันธกิจ(MISSION)  :  สร้างความเข้มแข็งให้องค์กร บริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาลก่อให้เกิดความเชื่อมั่นจากมวลสมาชิก และบุคคลทั่วไป 

1. ส่งเสริมการเงิน 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ 
3. พัฒนาการบริหารจัดการของสหกรณ์ 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
5. ส่งเสริมให้สมาชิกช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

 
ค่านิยม (CORE VALUES) : TEAM 
        T : Together = ร่วมมือกัน 
        E : Equality   = อย่างเท่าทียม 
        A : Achieves  = สู่ความสำเร็จ 
        M : Morality  = ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
เป้าประสงค์:  

1. เป็นสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ และได้รับความเชื่อมั่นจากมวลสมาชิก และบุคคลทั่วไป 
2. เป็นสหกรณ์ที่มีการให้บริการอย่างดีเยี่ยม และมีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกอย่างครอบคลุม 
3. เป็นสหกรณท์ีเ่ป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอก 
4. เป็นสหกรณท์ีม่ีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
5. เป็นสหกรณท์ี่มุง่ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำรัส ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง  

วิสยัทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ดังกล่าว สหกรณ์ได้กำหนดกรอบกลยุทธ์ (Strategy map) เพื่อยกระดับความสามารถของสหกรณ์ โดยแบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์กร ให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลประกอบด้วย  8 กลยุทธ์ คือ 
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ  และฝ่ายจัดการ 

   1.1 โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการผู้ตรวจสอบกิจการและฝ่ายจัดการ 
   1.2 โครงการประชุมร่วมกรรมการและตัวแทนฝ่ายจัดการ (ผจก.ฯ,รอง ผจก.ฯและ ผช.ผจก.ฯ)ประจำเดือน 
   1.3 โครงการประชุมร่วมกรรมการอำนวยการและตัวแทนฝ่ายจัดการ (ผจก.ฯ)ประจำเดือน 
   1.4 โครงการประชุมร่วมกรรมการเงินกูแ้ละตัวแทนฝ่ายจัดการ (ผจก.ฯ,ผช.ผจก.ฝ่ายสินเชื่อ )ประจำเดือน 
   1.5 โครงการประชุมร่วมกรรมการศึกษาและตัวแทนฝ่ายจัดการ (ผจก.ฯ) ประจำเดอืน 
   1.6 โครงการสร้างความสัมพันธ์ 5 ฝ่ายฯ 
 

กลยุทธ์ที่ 2 ปฏิรูปและปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กร เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ และเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผล 
   2.1 โครงการสร้างทีมงานเข้มแข็ง โดยการหมุนเวียนงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 

2.2  โครงการระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ 
กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศภายในองค์กรให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 

3.1 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน 
3.2 โครงการ 5 ส. 

   3.3 โครงการตรวจสุขภาพและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที ่
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบและวิธีการประเมินการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและมีความยุติธรรม 

4.1 โครงการประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพือ่การพัฒนา 
กลยุทธ์ที่ 5 ผลักดันการปฏิรูประบบการบริหารด้านการเงิน และระบบการควบคุมภายในให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 5.1  โครงการจัดทำแผนงานงบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจำปี 
 5.2  โครงการจัดระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในสหกรณท์ั้ง 6 ด้าน 
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กลยุทธ์ที ่6 พัฒนาศกัยภาพของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ 
6.1 โครงการอบรมสัมมนาการบริหารงานในด้านต่างๆ เช่นด้านการเงิน ด้านการบัญชี และ ด้านกฎหมาย แพ่ง อาญา กฎหมาย ปปง. 
6.2 โครงการพัฒนาความรู้ของฝ่ายจัดการฯ เช่น เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ 
6.3 โครงการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยมประจำปี (มอบรางวัลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยมและดีมากประจำปี 64 

กลยุทธ์ที่ 7 การรณรงค์ในการเพิ่มจำนวนสมาชิกสหกรณ์ฯ 
 7.1 โครงการรณรงค์รับสมาชิกเพิ่ม เช่น การอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ประจำปี ของ สส.ทหาร 
 7.2 โครงการการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกที่โอนย้ายมารับราชการที่กรมการสื่อสารทหารหรือลาออกจากสหกรณ์แล้วได้สมัครเป็นสมาชิก 
 7.3 โครงการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลในครอบครวัของสมาชิกหรือบุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานที่ขาดคุณสมบัติได้สมัครเป็นสมาชิก 

กลยุทธ์ที่ 8 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของสหกรณ์ฯ 
8.1 การประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้นประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 
1.1 โครงการศึกษาดูงานของสมาชิก 

   1.2 โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น ให้กับสมาชิกที่สนใจ 
1.3 โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ และระดมทุนเรือนหุ้น 

   1.4 โครงการสมาชิกต้นแบบ(สมาชิกตัวอย่าง) 
1.5 โครงการพบปะผู้เกษียณอายุราชการ 

                                  1.6 โครงการสัมมนา 5 ฝ่าย สมาชิก กรรมการฝ่ายจัดการ สหกรณ์พันธมิตร ภาครัฐ  ผู้ตรวจ 
      1.7 โครงการลดค่าใช้จ่ายสมาชิก และครอบครัว 
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กลยุทธ์ที ่2 เพิ่มการตอบสนองความต้องการของสมาชิก 
2.1 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ให้สมาชิกได้รับทราบ ในหลากหลายรูปแบบ เช่น จดหมายข่าว,Website,กลุ่ม 

LINE ,FACE BOOK  
2.2 โครงการทุกคำถามมีคำตอบ 
2.3  สวัสดิการกรณีเร่งด่วนเช่น การร่วมกิจกรรมกับสมาชิก หรือครอบครัวสมาชิก หน่วยงานต้นสังกัด  

กลยุทธ์ที ่3 เพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินงาน 
3.1 โครงการเปิดตู้รับความคิดเห็นของสมาชิก 
3.2 โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด พบปะสัญจรสมาชิกตามหน่วยงานและส่วนภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้โดดเด่นประกอบด้วย4กลยุทธ์ คือ 
กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรอื่นๆ โดยเฉพาะองค์กรที่เกี่ยวข้องในวงการสหกรณ์ 
  1.1 โครงการเชื่อมสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก กรมการสื่อสารทหาร เช่นการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของกรมการสื่อสารทหาร ,เครือข่ายสหกรณ์พันธมิตร

                 ทั้งระดับ เครือข่ายแจ้งวัฒนะ ,ภาคีสหกรณ์ออมทรพัย์บางเขน ,เขตพื้นที่สมาชิกสหกรณ์ของ ชสอ. 
   1.2 โครงการสร้างความสัมพันธ์กับสหกรณ์อื่นๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ชมรมเจ้าหน้าที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก และชมรมผู้จัดการ 
        สหกรณอ์อมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กลยุทธ์ที ่2 การเป็นแหล่งวิชาการ ความรู้ด้านการบริหารสหกรณ์ 
2.1 โครงการจัดอบรมการบริหารสหกรณ์ฯ 
2.2  โครงการจัดนิทรรศการวันสหกรณ์แห่งชาติ (26 กุมภาพันธ์) 
2.3  โครงการศึกษาดูงานของหน่วยงานภายนอก 
2.4  โครงการรับเป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา 

   2.5  โครงการอบรมผู้บริหารสหกรณ์ฯ/การเตรียมตัวเป็นกรรมการดำเนินการสำหรับสมาชิกที่สนใจ/หลักสูตรกรรมการอำนวยการ/หลักสูตรกรรมการเงินกู้ 
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  กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างเอกลักษณ์ขององค์กร 
   3.1 โครงการ fincoopdjc  branding 

  3.2 โครงการมอบของสมนาคุณแก่สมาชิกในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ฯ 
  3.3  โครงการทำบุญวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด (16มิถุนายน) 

   3.4 โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที ่ 4 การสร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชน 

4.1 โครงการจัดทำ CSR ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์พันธมิตร 
   4.2  โครงการสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายนอก 
   4.3 โครงการลดค่าใช้จ่ายให้กับข้าราชการ บก.ทท. 
   4.4 โครงการสนับสนุนการออกกำลังกายกลางแจ้ง ให้กับสมาชิก,ครอบครัวและบุคคลภายนอก 
   4.5 โครงการสนับสนุนกิจกรรมของหนว่ยที่มีสมาชิกอยู่ 
 ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1.1 โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ เช่น การพัฒนาเว็บไซต์ ฯลฯ 

   1.2 โครงการการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น การประชุมใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที ่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.1 โครงการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำรัสตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองให้มากที่สุดประกอบด้วย  
 1 กลยุทธ์ คือ 

กลยุทธ์ที ่ 1 การดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำรัสตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 โครงการจัดทำบัญชีครัวเรือน 
1.2 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมของสมาชิกและครอบครัว 
1.3 โครงการลดค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ เช่น มาตรการประหยัดพลังงาน, การใช้กระดาษซ้ำสองหน้า ,การนำเสนอเอกสารการประชุมทาง P/P  
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ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาองค์กร ให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสทิธิภาพ มี ธรรมาภิบาล (ทบทวน พ.ศ. 2565) 
เป้าประสงค์  : เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ได้รับความเชื่อมั่นจากสมาชกิ และบุคคลทั่วไป 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัด ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 
1. เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของ
คณะกรรมการดำเนินการผู้ตรวจ
สอบกิจการ และฝ่ายจัดการ 

1.1 โครงการสัมมนาคณะกรรมการ
ดำเนินการผู้ตรวจสอบกิจการและฝ่าย
จัดการ 

ความสำเร็จของการจัดการสัมมนา
คณะกรรมการดำเนินการผู้ตรวจสอบ
กิจการและฝ่ายจัดการอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 

    กรรมการ,ผู้ตรวจสอบ
กิจการ และฝ่าย
จัดการ 

 
 
 
 
 
 
 

1.2 โครงการประชุมร่วมกรรมการและ
ตัวแทนฝ่ายจัดการ (ผจก.ฯ,รอง ผจก.ฯ)
ประจำเดือน 

ความ ส ำ เร็ จ ขอ งป ระชุ ม ร่ ว ม
กรรมการดำเนินการและตัวแทนฝ่าย
จัดการประจำเดือนอย่างน้อย เดือน
ละ 1 ครั้ง 

    กรรมการดำเนินการ
ผจก.ฯ,รอง ผจก.ฯ,   
และจนท. ทีเ่กี่ยวข้อง 
2 คน 

1.3 โครงการประชุมร่วมกรรมการ
อำนวยการและตัวแทนฝ่ายจัดการ 
(ผจก.ฯ)ประจำเดือน 

ความ ส ำ เร็ จ ขอ งป ระชุ ม ร่ ว ม
กรรมการอำนวยการและตัวแทนฝ่าย
จัดการประจำเดือนอย่างน้อย เดือน
ละ 1 ครั้ง 

    กรรมการอำนวยการ 
,ผจก.ฯและจนท.        
ทีเ่กีย่วข้อง 2 คน 

1.4 โครงการประชุมร่วมกรรมการเงินกู้
และตัวแทนฝ่ายจัดการ (ผจก.ฯ, 
รอง.ผจก.ฝ่ายสินเชื่อ )ประจำเดือน 

ความ ส ำ เร็ จ ขอ งป ระชุ ม ร่ ว ม
กรรมการเงินกู้ และตั วแทนฝ่ าย
จัดการประจำเดือนอย่างน้อย เดือน
ละ 1 ครั้ง 

    กรรมการเงินกู้ ,
ผจก.ฯ,รอง.ผจก.ฝ่าย
สินเชื่อและจนท.ที่
เกีย่วข้อง    1 คน 

 
 
 
 
 

1.5 โครงการประชุมร่วมกรรม
การศึกษาและตัวแทนฝ่ายจัดการ 
(ผจก.ฯ) ประจำเดือน 

ความสำเร็จของประชุมร่วมกรรม
การศึกษาฯและตัวแทนฝ่ายจัดการ
ประจำเดือนอย่างน้อย เดือนละ 1 
ครั้ง 

    กรรมการศึกษาฯ
,ผจก.ฯ และจนท.ที่
เกี่ยวข้อง2 คน 



0
3
6
 
•
 รายงานกิจการประจ�าปี 2564

 
 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 
 1.6 โครงการสร้างความสัมพันธ์ 4 ฝ่าย ความสำเร็จของการจัดโครงการสร้าง

ความสัมพันธ์ 4 ฝ่าย  อย่างน้อย ปีละ 
1 ครั้ง 
 

    กรรมการดำเนินการที่
ปรึกษา ,ผู้ตรวจสอบ
กิจการและฝ่ายจัดการ 

2. ปฏิรูปและกำหนดโครงสร้าง  
ขององค์กร เพื่อให้การบริหาร งาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิผล 
 
 

2.1 โครงการสร้างทีมงานเข้มแข็ง โดย
การหมุนเวียนงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 

ความสำเร็จของการหมุนเวียนงาน
ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 

    ผู้จัดการฯ 

2.2  โครงการระบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการ 6 ฝ่าย 

มีรายงานผลการดำเนินงานให้
คณะกรรมการดำเนินการทราบ 
เดือนละ 1 ครั้งโดยประชุมร่วม
ผู้จัดการฯและ ฝ่ายจัดการก่อนนำผล
รายงานคณะกรรมการดำเนินการ 

    ผู้จัดการและฝ่าย
จัดการ 

3. พัฒนาสิ่งแวดล้อมและ 
บรรยากาศภายในองค์กรให้เอื้อต่อ
การปฏิบัติงาน 

3.1 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน มีการปรับปรุงอาคารสำนักงาน 
อย่างน้อยปีละ1 โครงการ 
 
 

    ฝ่ายจัดการฯ 

 3.2 โครงการ 5 ส. ค่าคะแนนการประเมินโครงการ
กิจกรรม 5 ส. ไมน่้อยกว่าร้อยละ 90 

    ฝ่ายจัดการฯ 

 
 
 
 
 
 

3.3 โครงการตรวจสุขภาพและความ
ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ 

ค ว าม ส ำ เร็ จ ข อ งก ารด ำ เนิ น
โครงการตรวจสุขภาพและความ
ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อย่างน้อย
ปีละ 2  

    ฝา่ยจัดการฯ 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผดิชอบ 2562 2563 2564 2565 
4. พัฒนารูปแบบและวิธีการ
ประเมินการปฏิบัติงานที่ชัดเจน    
และมีความยุติธรรม 

4.1 โครงการประเมินการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เพื่อการพัฒนา 

มีประเมินการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ปีละ 2 ครั้ง 

    รองประธานกรรมการ
,เลขานุการ ,ผู้จัดการ
,รอง ผจก.ฯ 

5. ผลักดันการปฏิรูประบบการ
บริหารด้านการเงิน และระบบการ
ควบคุมภายในให้มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5.1โครงการจัดทำแผนงานงบประมาณ
รายรับ-รายจ่ายประจำปี 

มีการจัดทำแผนงานงบประมาณ
รายรับ-รายจ่ายประจำปี 

    กรรมการอำนวยการและ
ผู้จัดการ 

5.2  โครงการจัดระบบการควบคุม
ภายในและบริหารความเสี่ยง 6 ด้าน 
ของสหกรณ์ฯ 

มีการจัดระบบการควบคุมภายใน
สหกรณ์ 

    คณะกรรมการควบคุม
ภายในและบริหารความ
เสี่ยง 

6. พัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการดำเนินการและ
ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่   

6.1 โครงการอบรมสัมมนาการ
บริหารงานในด้านต่างๆ เช่นด้านการเงิน 
ด้านการบัญชี และ ด้านกฎหมาย แพ่ง 
อาญา กฎหมาย ปปง. 

มี ก า ร อ บ ร ม สั ม ม น า ก า ร
บริหารงานในด้านต่างๆ อย่าง
น้อยด้านละ 1ครั้งต่อปี 
 
 

    กรรมการดำเนินการฯ
และฝา่ยจัดการฯ 

 6.2 โครงการพัฒนาความรู้ของฝ่ายจัดการฯ 
เช่น เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ 

ความสำเร็จของการจัดทำโครงการ
พัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่อย่าง
น้อย 1 โครงการ 

    ผู้จัดการฯ 

 
 
 
 
 
 

6.3 โครงการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยอด
เยี่ยมประจำปี (มอบรางวัลเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานยอดเยี่ยมและดีมากประจำปี 
64 

ความสำเร็จของการคัดเลือก
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม
และชมเชยประจำปี 

    คณะทำงานกำหนด
หลักเกณฑ์การเชื่อมโยง
ระบบแรงจูงใจและ
ผู้จัดการฯ 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 
7. การรณรงค์ในการเพิ่มจำนวน
สมาชิกสหกรณ์ฯ 

7.1 โครงการรณรงค์รับสมาชิกเพิ่ม เช่น 
การอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ประจำปี 
ของ สส.ทหาร 

มีโครงการอบรมข้าราชการบรรจุ
ใหม่ประจำปี  
 

    กรรมการศึกษาฯและ
ผู้จัดการฯ 

7.2 โครงการการประชาสัมพันธ์ให้
สมาชิกที่โอนย้ายมารับราชการที่
กรมการสื่อสารทหารหรือลาออกจาก
สหกรณ์แล้วได้สมัครเป็นสมาชิก 

มีโครงการประชาสัมพันธ์     กรรมการศึกษาฯและ
ผู้จัดการฯ 

7.3 โครงการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลใน
ครอบครัวของสมาชิกหรือบุคคลใน
องค์กรหรือหน่วยงานที่ขาดคุณสมบัติได้
สมัครเป็นสมาชิก 

มีโครงการประชาสัมพันธ์     กรรมการศึกษาฯและ
ผู้จัดการฯ 
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์ออมทรัพ
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ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวสัดิการให้แก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้น (ทบทวน พ.ศ. 2565) 
เป้าประสงค์  : เป็นองค์กรที่มีการให้บริการสมาชิกอย่างดีเยี่ยม มีความหลากหลาย  มีความถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงมีการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกอย่างรอบด้านและทั่วถงึ 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 
1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 1.1 โครงการศึกษาดูงานของสมาชิก - โครงการนำสมาชิกดูงานชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จำกัด 

    กรรมการศึกษาฯและ
ฝ่ายจัดการ 

 1.2 โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น 
ให้กับสมาชิกที่สนใจ 

มีโครงการอบรมอาชีพระยะสั้น 
ให้กับสมาชิกที่สนใจอย่างน้อย 1 โครงการ 

    กรรมการศึกษาฯและ
ฝ่ายจัดการ 

 1.3 โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์ 
และระดมทุนเรือนหุ้น 

มีสัปดาห์แห่งการออมทรัพย์ และ
ระดมทุนเรือนหุ้น  

    กรรมการศึกษาฯและ
ฝ่ายจัดการ 

 1.4 โครงการสมาชกิต้นแบบ(สมาชิก
ตัวอย่าง) 

มีโครงการสมาชิกต้นแบบไม่น้อย
กว่า 3 รางวัล ต่อปี 

    กรรมการศึกษาฯและ
ฝ่ายจัดการ 

 1.5 โครงการพบปะผู้เกษียณอายุ
ราชการ 

มี โครงการพบปะผู้ เกษียณอายุ
ราชการอย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้ 

    กรรมการศึกษาฯและ
ฝ่ายจัดการ 

 
 
 
 
 
 

1.6 โครงการสัมมนา 5 ฝ่าย สมาชิก 
กรรมการฝ่ายจัดการ สหกรณ์พันธมิตร 
ภาครัฐ  ผู้ตรวจ 

มีโครงการสัมมนาสม 5ฝ่ายนอก
สถานที่  
 
 

    กรรมการศึกษาฯและ
ฝ่ายจัดการ 

1.7 โครงการลดค่าใช้จ่ายสมาชิก และ
ครอบครัว 

ร้อยละความพึงพอใจของสมาชิกที่
ใช้บริการโครงการลดค่าใช้จ่ าย
สมาชิก 
 

    คณะกรรมการและฝ่าย
จัดการ 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 
2. ตอบสนองความต้องการของ
สมาชิก 

2.1 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
งานของสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร 
จำกัด ให้สมาชิกได้รับทราบ ใน
หลากหลายรูปแบบ เชน่ จดหมายข่าว
,Website,กลุ่ม LINE ,FACE BOOK  

มีประชาสัมพันธ์หรือจดหมายข่าว 
การดำเนินการด้านต่างๆให้สมาชิก
ทราบทุกช่องการสื่อสาร 

    คณะผู้ดูแลและ
รับผิดชอบงานด้านรับฟัง
ข้อคิดเห็นและเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร 

 2.2 โครงการทุกคำถามมีคำตอบ ร้อยละความสำเร็จของการตอบ
คำถามทางห้องกระทู้,ทางโทรศัพท์
,LINE ก ลุ่ ม ,LINE SQทุ ก ค ำ ถ า ม
ภ าย ใน ไม่ เกิ น  24  ชม .ของทุ ก
คำตอบที่ไม่ต้องมีการหารือ 

    คณะผู้ดูแลและ
รับผิดชอบงานด้านรับฟัง
ข้อคิดเห็นและเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร 

 2.3  สวัสดิการกรณีเร่งด่วนเช่น การ
ร่วมกิจกรรมกับสมาชิก หรือครอบครวั
สมาชิก หน่วยงานต้นสังกัด  

มีตัวแทนคณะกรรมการและฝ่าย
จัดการเข้าร่วมมอบเงินสงเคราะห์
เกี่ยวกับการศพ และร่วมฟังสวด
พระอภิธรรมศพสมาชิกหรือ
ครอบครัว 

    กรรมการดำเนินการและ
ผู้จัดการ 

3. การเพิ่มการมีส่วนร่วมของ
สมาชิก   

3.1 โครงการเปิดตู้รับความคิดเห็นของ
สมาชิก 

ร้อยละความสำเร็จของความคิดเห็น
จากตู้รับความคิดเห็นได้รับการ
ปรับปรุงแก้ไข 

    คณะผู้ดูแลและรับผิดชอบ
งานด้านรับฟังข้อคิดเห็นและ
เปิดเผยข้อมูลขา่วสาร 

3.2 โครงการสหกรณ์ออมทรัพย์
สื่อสารทหาร จำกัด พบปะสัญจร
สมาชิกตามหน่วยงานและส่วนภูมิภาค 

มีการพบปะสัญ จรสมาชิ กตาม
หน่วยงานและส่วนภูมิภาคอย่าง
น้อยปีละ 4 ครั้ง 

    กรรมการศึกษาฯและผู้แทน
คณะผู้ดูแลและรับผิดชอบ
งานด้านรับฟังข้อคิดเห็นและ
เปิดเผยข้อมูลขา่วสาร 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้โดดเด่น  (ทบทวน พ.ศ. 2565) 
เป้าประสงค์  : เป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอกกรมการสื่อสารทหาร 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 
1.  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ

องค์กรอื่น ๆ โดยเฉพาะองค์กรที่
เกี่ยวข้องในวงการสหกรณ์ฯ 

1.1โครงการเชื่อมสัมพันธ์ทั้งภายในและ
ภายนอก กรมการสื่อสารทหาร เช่นการมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของกรมการ
สื่อสารทหาร ,เครือข่ายสหกรณ์พันธมิตร
ทั้ งระดับ  เครือข่ ายแจ้ งวัฒ นะ ,ภ าคี
สหกรณ์ ออมทรัพย์บางเขน ,เขตพื้นที่
สมาชิกสหกรณ์ของ ชสอ. 

มี โครงการเชื่ อมสัม พันธ์ทั้ ง
ภายในและภายนอก กรมการ
สื่อสารทหารอย่างน้อยปีละ 3 
โครงการ 

    กรรมการดำเนินการและ
ฝ่ายจัดการ 

 1.2 โครงการสร้างความสัมพันธ์กับสหกรณ์
อื่น ๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมภิาค ชมรม
เจ้าหน้าที่ภาคกลาง ภาคตะวันออกและ
ภาคตะวันตก และชมรมผู้จัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

มีโครงการสร้างความสัมพันธ์กับ
สหกรณ์อื่น ๆ ทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคอย่างน้อย ปีละ 2 
โครงการ 

    กรรมการดำเนินการและ
ฝ่ายจัดการ 

2. การเป็นแหล่งวิชาการ ความรู้
ดา้นการบริหารสหกรณ์ 

2.1 โครงการจัดอบรมการบริหารสหกรณฯ์ มีโครงการจัดอบรมการบริหาร
สหกรณ์อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ 

    กรรมการดำเนินการและ
ฝ่ายจัดการ 

 2.2 โครงการจัดนิทรรศการวันสหกรณ์
แห่งชาติ (26 กุมภาพันธ์) 

มีโครงการจัดนิทรรศการวัน
สหกรณ์แห่งชาติ (26 กุมภาพันธ์) 

    กรรมการศึกษาและฝ่าย
จัดการ 

 2.3  โครงการศึกษาดูงานของหน่วยงาน
ภายนอก 

มี โครงการศึ กษ าดู งานของ
หน่วยงานภายนอก 

    กรรมการดำเนินการฯ
และ ฝ่ายจัดการ 

 2.4  โครงการรับเป็นสถานที่ฝึกงานของ
นักศึกษา 
 

มีนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน 
ไม่น้อยกว่าปีละ4คน 

    ฝ่ายจัดการฯ 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 
 2.5  โครงการอบรมผู้บริหารสหกรณ์

ฯ/การเตรียมตัวเป็นกรรมการ
ดำเนินการสำหรับสมาชิกที่สนใจ/
หลักสูตรกรรมการอำนวยการ/
หลักสูตรกรรมการเงินกู้ 

มีการจัดอบรมฯหรือส่งเข้าอบรม 
หลักสูตรที่สำคัญต่อการบริหาร
สหกรณ ์

    กรรมการดำเนินการและ
ฝ่ายจัดการ 

3. การสร้างเอกลักษณ์ขององค์กร 
3.1 โครงการ fincoopdjc  branding 
 
  

มีโครงการ fincoopdjc  branding 
  
 

    กรรมการดำเนินการและ
ฝ่ายจัดการ 

 
 

 3.2 โครงการมอบของสมนาคุณแก่
สมาชิกในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
สหกรณ์ฯ 

มีโครงการมอบของสมนาคุณแก่
สมาชิกในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ
สหกรณ์อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ 

    กรรมการดำเนินการและ
ฝ่ายจัดการ 

 
 

 3.3  โครงการทำบุญวันสถาปนา
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
(16มิถุนายน) 
 

มีการทำบุญวันสถาปนาสหกรณ์
ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
(16มิถุนายน) 

    ฝ่ายจัดการฯ 

 
 
 
 
 
 

3.4 โครงการสหกรณ์สีขาวด้วย      
ธรรมาภบิาล 

ความสำเร็จของการจัดโครงการ
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 

    คณะทำงานส่งเสริม    
ธรรมาภิบาล 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 
4.  การสร้างประโยชน์แก่สังคมและ
ชุมชน 

4.1 โครงการจัดทำ CSR ร่วมกับ
สหกรณ์พันธมิตร 

มี โค รงการจั ดท ำ CSR ร่ วม กั บ
สหกรณ์พันธมิตรอย่างน้อยปีละ 2 
ครั้งๆละ 15 คน 

    กรรมการดำเนินการและ
ฝ่ายจัดการ 

 4.2  โครงการสนับสนุนกิจกรรมของ
องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ภายนอก 

มีโครงการสนับสนุนกิจกรรมของ
องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ภายนอก 

    กรรมการดำเนินการและ
ฝ่ายจัดการ 
 

 4.3 โค รงก ารลด ค่ า ใช้ จ่ าย ให้ กั บ
ข้าราชการ บก.ทท.  

โครงการลดค่าใช้จ่ายให้กับ
ข้าราชการ บก.ทท. 

    คณะกรรมการและฝ่าย
จัดการ 

 4.4 โครงการสนับสนุนการออกกำลัง
กายกลางแจ้ง ให้กับสมาชิก,ครอบครัว
และบุคคลภายนอก  

โครงการสนับสนุนการออกกำลัง
กายกลางแจ้ง ให้กับสมาชิก,
ครอบครัวและบุคคลภายนอก 

    คณะกรรมการและฝ่าย
จัดการ 

 4.5 โครงการสนับสนุนกิจกรรมของ
หน่วยที่มีสมาชิกอยู่ 

มีโครงการสนับสนุนกิจกรรมของ
หน่วยที่มีสมาชิกอยู่ 

    กรรมการดำเนินการและ
ฝ่ายจัดการ 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ทบทวน พ.ศ. 2565) 
เป้าประสงค์  : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 2562 2563 2564 2565 
1.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  1.1 โครงการพัฒนาระบบโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ 
เช่น การพัฒนาเว็บไซต์ ฯลฯ 

มีโครงการพัฒนาระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ 
อย่างน้อยปีละ 1 โครงการ 

    กรรมการศึกษา/ฝ่าย
จัดการ 

 1.2 โครงการการบริหารจัดการโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น การ
ประชุมใช้โสตทัศนูปกรณ์ 

มีการบริหารจัดการโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่างน้อยปี
ละ 1 โครงการ 

    กรรมการศึกษา/ฝ่าย
จัดการ 

2. พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1 โครงการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที ่ มีการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่อย่าง
น้อยปีละ 2 ครัง้ 

    ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่
โปรแกรม 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำรัสตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พึง่ตนเองให้มากที่สุด(ปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
เป้าประสงค์  :  เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำรัส ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองให้มากที่สุด 

 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผดิชอบ 2562 2563 2564 2565 
1. การดำเนินชีวิตตามแนวพระ
ราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.1  โครงการจัดทำบญัชีครัวเรือน มีการจัดทำโครงการจัดทำบัญชี
ครัวเรือน 

    กรรมการศึกษาฯและ
ฝ่ายจัดการ 

 
1.2  ส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมของ
สมาชิกและครอบครัว 

มีการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เสริมของสมาชิกอย่างน้อยปีละ1 
โครงการ 

    กรรมการศึกษาฯและ
ฝ่ายจัดการ 

 

1.3 โครงการลดคา่ใช้จ่ายของสหกรณ์ 
เช่น มาตรการประหยัดพลังงาน, การใช้
กระดาษซ้ำสองหน้า ,การนำเสนอ
เอกสารการประชุมทาง P/P 

งบประมาณค่าใช้จ่ายของสหกรณ์
ในส่วนที่เกีย่วข้องลดลง 

    คณะกรรมการประเมิน
ความคุม้ค่าและฝ่าย
จัดการฯ 
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แผนยทุธศาสตรเ์พื่อขบัเคลื่อนแผนกลยทุธข์องสหกรณ์ออมทรพัยส์ื่อสารทหาร จ ากดั ระยะ 4 ปี พ.ศ.
2562 - 2565 

 
เป็นสหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งในการ
บริหารจดัการทีด่ี มีประสิทธิภาพ  
และได้รับความเชื่อมั่นจากมวล

สมาชิก และบคุคลทั่วไป 

เป็นสหกรณ์ที่มีการให้บริการอย่างดี
เยี่ยม และมีการจัดสวัสดิการ 
ให้กับสมาชิกอย่างครอบคลุม 

 
เป็นสหกรณ์ที่เป็นทีรู่้จัก และไดร้บั
การยอมรับทั้งภายในและภายนอก 

เป็นสหกรณ์ทีม่รีะบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทำให้การปฏิบัติงานมี

ประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น 

เป็นสหกรณ์ที่มุ่งส่งเสริมและ
สนับสนุนใหส้มาชิกยึดการดำเนิน
ชีวิตตามแนวพระราชดำรัส ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เป็นสหกรณท์ี่
มีการบริหาร
จัดการอย่าง
มืออาชีพมี

ประสิทธิภาพ
และทันสมัย
โปร่งใสตาม
หลักธรรมา   
ภิบาลจัด

สวัสดิการที่
เป็นเลิศเพื่อ
สมาชิกอย่าง
ทั่วถึงรวม 
ทั้งสร้าง

คุณประโยชน์
แก่ชุมชน 
และสังคม 

2.เพิ่มการตอบสนอง
ความต้องการของ
สมาชิก 

1.พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของสมาชิก 

3.เพิ่มการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกในการ
ดำเนินงาน 

4.การสร้าง
ประโยชน์แก่
สังคมและ
ชุมชน 

3.การสร้าง
เอกลักษณ์
ขององค์กร 

2.การเป็นแหล่ง
วิชาการ ความรู้
ด้านการบริหาร
สหกรณ์ 

1.การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับองค์กรอื่นๆโดย   เฉพาะ
องค์กรทีเ่กี่ยวข้องกับองค์กร
สหกรณ์ 

1.การดำเนินชวีิตตามแนวพระราชดำรัสตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

2. พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์
ของณะกรรมการ
ดำเนินการ ผู้
ตรวจสอบกิจการ  
และฝ่ายจัดการ 

2. ปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างของ
องค์กร เพื่อให้
การบริหารงาน
มีประสิทธิภาพ 
ฯ 

3. พัฒนา
สิ่งแวดล้อมและ
บรรยากาศ
ภายในองค์กร
ให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงาน 

4. พัฒนา
รูปแบบและ
วิธีการประเมิน
การปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนและมี
ความยุติธรรม 

5. ผลักดันการ
ปฏิรูประบบการ
บริหารด้าน
การเงิน และ
ระบบการควบคุม
ภายในให้มีความ
คล่องตัวฯประสิทธิ 
ภาพมากขึ้น 

6. พัฒนา
ศักยภาพ ของ
คณะกรรมการ
ดำเนินการ ผู้
ตรวจสอบกิจการ 
และฝ่ายจัดการ 

7. การรณรงค์ 
ในการเพิ่ม
จำนวน
สมาชิก
สหกรณ์ฯ 
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ปี 
พ.ศ. 

จำนวน 

สมาชิก 

สินทรัพย์ 
 

เงินฝากสหกรณ์อื่นและเงินลงทุน ลูกหนี้เงินให้ 

เงินให้สมาชิกกู้ 

เงินรับฝาก 

จากสมาชิก 

เงินกู้ เงินรับฝาก 

จากสหกรณ์อื่น 

ทุนของสหกรณ ์  

กำไรสุทธ ิเงินฝากสหกรณ์อื่น เงินลงทุน สถาบันการเงิน ทุนเรือนหุ้น ทุนสำรอง ทนุสะสมฯ 

2559 1,748 1,908,511,131.72 40,000,000.00 16,950,000.00 1,842,650,383.00 163,848,775.17 0.00 999,000,000.00 397,516,060.00 26,765,286.00 1,019,068.95 45,622,231.01 

2560 1,774 2,246,275,029.86 30,000,000.00 73,050,000.00 2,119,005,595.00 211,446,310.28 0.00 1,449,000,000.00 437,043,000.00 31,377,408.01 763,786.95 65,108,577.61 

2561 1,827 2,363,952,109.25 80,000,000.00 73,050,000.00 2,174,345,012.00 286,861,572.78 0.00 1,479,000,000.00 471,619,780.00 38,902,645.97 6,597,563.70 75,779,130.72 

2562 1,921 2,320,611,045.99 39,800,000.00 73,050,000.00 2,161,327,215.00 430,474,032.59 0.00 1,249,000,000.00 506,361,210.00 46,642,965.69 11,509,277.16 76,409,158.05 

2563 1,978  2,312,060,879.36 79,680,000.00 66,050,000.00 2,122,309,511.00 570,183,634.41 78,690,577.00 974,000,000.00 547,708,160.00 55,327,401.74 11,689,405.62 73,436,138.07 

2564 2,073 2,431,808,738.05 108,369,241.10 81,050,000.00 2,158,333,216.60 738,084,550.11 46,785,039.00 906,000,000.00 603,615,990.00 64,986,951.81 12,811,789.33 59,017,189.61 

ผลการดำเนินงานในรอบ 6 ป ี
(ปี พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2564) 
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แหล่งท่ีมาของทุน (หน่วย:ลา้นบาท) 

แหล่งท่ีใชไ้ปของทุน  หน่วย:ลา้นบาท 

รับฝากสหกรณ์อื่น,
906.00

รับฝากสมาชิก	738.08
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ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 
2561 

2.ทุนเรือนหุน้ 

1. สินทรัพย ์

ในปี 2564 สินทรัพยเ์พ่ิมขึ้นจากปี 2563  จ านวน 119,747,858.69  บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.18  (คนืเงินฝากสหกรณ์อ่ืนหน้ีสินลด)   
 

ในปี 2564 ทุนเรือนหุน้เพิ่มขึ้นจาก ปี 2563 จ านวน 55,907,830  บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.21 
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4  เงินรับฝากจากสมาชิก 

ในปี 2564 เงินรับฝากจากสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จ านวน 167,900,915.70 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  29.45 

3.ทุนส ารอง 

ในปี 2564 ทุนส ารองเพิ่มขึ้น จากปี 2563 จ านวน   9,659,550.07 บาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ   17.46 
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5  เงินรับฝากจากสหกรณ์อืน่ 

ในปี 2564 เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืนลดลงจากปี 2563 จ านวน  68,000,000.00 บาท หรือลดลงร้อยละ  6.98 

6.เงินใหกู้ย้มืแก่สมาชิก 

ในปี 2564 เงินใหส้มาชิกกูย้มืเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จ านวน 36,023,705.60 บาท หรือ เพี่มขึ้นร้อยละ 1.70 
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7. รายได ้

ในปี 2564 รายไดล้ดลงจากปี 2563จ านวน   15,192,054.21   บาท หรือลดลงร้อยละ 10.34 

ในปี 2564   ค่าใชจ่้ายลดลงจากปี 2563 จ านวน   776,880.84 บาท  หรือลดลงร้อยละ   1.06 

9. ค่าใชจ่้าย 
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9. ส่วนเหล่ือมจากตน้ทุน/ก าไรสุทธิ 

ในปี 2564 ก าไรสุทธิลดลงจากปี 2563 จ านวน 14,418,948.46  บาท หรือลดลงร้อยละ 19.63 

10.จ านวนสมาชิก 

ในปี 2564  จ านวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปี 2563  จ านวน  95 คน  หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ  4.80  
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การประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ประจำปี 2563 
เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2563 ณ แหล่งชมุนุมข้าราชการ กรมการสื่อสารทหาร 

 
    
    
    
   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ากัด • 055 

 

 
 

 

โครงการพบปะสมาชิกพ้ืนที่ ปทท.1 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

โครงการพบปะสมาชิกพ้ืนที่ ปทท.1 
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 
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โครงการเงินฝากเนื่องในวันออมแห่งชาต ิ

ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
โครงการเงินฝากเนื่องในวันออมแห่งชาต ิ

ณ สำนกังานสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
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มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมโครงการเดิน-วิ่ง สะสมไมล ์ต้านภัยยาเสพติด 
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมนายทหารอาวุโส รุน่ที่ 2 
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
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มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขนักีฬาภายใน ศทท.ฯ 

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขนักีฬาภายใน ศทท.ฯ 

ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
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โครงการสัมมนาสมาชกิประจำปี 2563  
ณ โรงแรม เดอะ รีสอรท์  อ.สวนผึง้ จ.ราชบุร ี
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สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
ร่วมพิธีและมอบเงินสงเคราะห์ เพือ่การสงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัวถึงแก่กรรม 

 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 
ร่วมพิธีและมอบเงินสงเคราะห์ เพือ่การสงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัวถึงแก่กรรม 
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ข้อบังคับสหกรณ์ที่สมาชิกสหกรณ์ฯ ควรทราบ 

  สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2511 
เมื่อวันที่  16 กรกฎาคม 2525 มีคณะกรรมการดำเนินการ ต ามมาตรา 50 แห่ง พรบ.สหกรณ์  พ.ศ.2542 
ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและคณะกรรมการอีกสิบสี่คนซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ มีการ
ดำเนินการในทุกส่วนตามข้อบังคับสหกรณ์ ดังนี้ 

หมวด 2 
วัตถุประสงค์ 

 ข้อ  2.  วัตถุประสงค์ สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดา
สมาชิก   โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ ์ รวมทัง้ในข้อต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง
และได้รับประโยชน์ตามสมควร 

(2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก 
(3) รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน 
(4) จัดหาทุนเพ่ือดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
(5) ให้เงินกู้แก่สมาชิก 
(6) ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงิน 
(7) ดำเนินการให้กู้ยืมเพ่ือการเคหะ 
(8) จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว 
(9) กระทำการต่าง ๆ   ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายสหกรณ ์ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์                 

ที่กล่าวข้างต้น  
 

หมวด 3  ทุน 

ข้อ  3.  ที่มาของทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพ่ือดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
(1) ออกหุ้น 
(2) รับฝากเงินจากสมาชิก  หรือสหกรณ์อ่ืน 
(3) กู้ยืมเงินและรับเงินจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงินอย่างอ่ืน 
(4) สะสมทุนสำรองและทุนอ่ืน ๆ  
(5) รับเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้ 
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หุ้น 
 ข้อ  4. การออกหุ้น สหกรณ์ออกหุ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาทในการชำระค่าหุ้นสมาชิก
ต้องชำระเต็มมูลค่าหุ้นทุกครั้ง  
 ข้อ  5. การถือหุ้น  สมาชิกแต่ละคนต้องถือหุ้นแรกเข้าอย่างน้อยคนละ  30 หุ้น  ในการถือหุ้น สมาชิกจะถือ
หุ้นได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด 
 สมาชิกทุกคนต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้
รายเดือนของตนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 
 เงินได้รายเดือนตามความในวรรคสอง  หมายถึงเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ  และเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน 
หรือค่าจ้างประจำซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด  และหมายถึงบำนาญตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จ
บำนาญซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย 
 ถ้าสมาชิกประสงค์จะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรือจะขอซื้อ
หุ้นเพ่ิมข้ึนอีกเมือ่ใด ก็ย่อมทำได้โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ  
 สมาชิกจะโอนหรือถอนหุ้นในระหว่างที่ตนยังเป็นสมาชิกไม่ได้ 
 ในระหว่างท่ีสมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุด  สหกรณ์ไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกตามที่ เจ้าหนี้           
ของสมาชิกใช้สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้น 
 ข้อ  6.  การชำระค่าหุ้นรายเดือน การชำระค่าหุ้นรายเดือนนั้น ให้ชำระโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน                
ของสมาชิกในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจำเดือนนั้น ๆ  ทุกเดอืน 
 เมื่อสมาชิกมีคำขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่า สมาชิกนั้นตกอยู่ใน
พฤติการณ์ อันทำให้ไม่สามารถชำระค่าหุ้นรายเดือนได้    โดยมิใช่เกิดขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน  
คณะกรรมการดำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิกนั้นมิต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนชั่วระยะเวลาตามที่คณะกรรมการ  
ดำเนินการเห็นสมควรก็ได้ 
 ข้อ  7.  การงดชำระเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ชำระเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า  120  เดือน  หรือ เป็น
จำนวนเงินไม่น้อยกว่า 50,000.- บาท  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  และไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์  จะงดชำระเงินค่าหุ้นราย
เดือน หรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได ้โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ 
 ข้อ  8.  การแจ้งยอดจำนวนหุ้น  สหกรณ์จะแจ้งยอดจำนวนหุ้นที่สมาชิกชำระเต็มมูลค่าแล้วให้สมาชิก            
แต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 

หมวด 4 
การดำเนินงาน 

 ข้อ  9.  การรับฝากเงิน      สหกรณ์อาจรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ หรือประเภทประจำจากสมาชิกและ
สหกรณ์อ่ืนหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการฝาก ดอกเบี้ย การถอนเงินฝากและอ่ืนๆให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของ
สหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ ์
 ให้สหกรณ์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง 
การให้เงินกู้ 
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ข้อ  10.  การให้เงินกู้  เงินกู้นั้นอาจให้ได้แก ่
(1) สมาชิกของสหกรณ์ 
(2) สหกรณ์อ่ืน  

 การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตามข้อบังคับนี้และ
ตามระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อกำหนดต่าง ๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้  ประเภทและจำกัดแห่งเงินกู้  หลักประกัน
สำหรับเงินกู้   ลำดับแห่งการให้เงินกู้   การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้               
การควบคุมหลักประกัน   การเรียกคืนเงินกู้และอ่ืน  ๆ  ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อ่ืนนั้น  คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุนเหลือจาก
การให้เงินกู้แก่สมาชิกแล้ว  ตามระเบียบของสหกรณ์ท่ีได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

สมาชิก หรือสหกรณ์ อ่ืนซึ่งประสงค์จะขอกู้เงินจากสหกรณ์นี้   ต้องเสนอคำขอกู้ตามแบบและระเบียบ                 
ของสหกรณ์ท่ีกำหนดไว้ 

ข้อ  11.  ความมุ่งหมายแห่งเงินกู้   เงินกู้ซึ่งให้แก่สมาชิกไม่ว่าประเภทใด ๆ จะให้ได้แต่เฉพาะเพ่ือการอัน
จำเป็นหรือมีประโยชน์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควร 

ให้คณะกรรมการดำเนินการสอดส่อง และกวดขันการใช้เงินกู้ของสมาชิกให้ตรงตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
ข้อ  12.  ประเภทแห่งเงินกู้   สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามประเภทดังต่อไปนี้ 

(1) เงินกู้ เ พ่ือ เหตุฉุก เฉิน   ในกรณี ที่ สมาชิกมี เหตุฉุก เฉินหรือเหตุ อันจำเป็นรีบด่วนและ                    
มีความประสงค์ขอกู้เงิน   คณะกรรมการดำเนินการอาจให้เงินกู้เพ่ือเหตุนั้นได้ตามระเบียบ             
ของ สหกรณ ์

(2) เงินกู้สามัญ ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์ขอกู้เงินสำหรับใช้จ่าย เพ่ือการอันจำเป็นหรือ          
มีประโยชน์ต่างๆ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้        
ตามระเบียบของสหกรณ์ 

(3) เงินกู้พิเศษ   เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้ เพ่ือส่งเสริมฐานะ
ความมั่นคงหรือเพ่ือการเคหะ   หรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกได้ คณะกรรมการ
ดำเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกนั้นได้ตามที่เห็นสมควร  โดยผู้กู้ต้องระบุความมุ่งหมาย
แต่ละอย่างของเงินกู้ประเภทนี้   ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการและต้องมีหลักประกันตามที่
กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ 

ข้อ 13. ดอกเบี้ยเงินกู้  ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่ให้แก่สมาชิก ในอัตราตามที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ ์
 ข้อ 14. การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้   ให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้
ทุกรายมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกัน
สำหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง  ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
 ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้   ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ  เป็นอันถึงกำหนดส่งคืน โดยสิ้นเชิง  
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้  และให้คณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียกคืน
โดยมิชักช้า 
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(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าผู้กู้นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(3) เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง   และผู้กู้ มิได้

จัดการแก้ไขให้สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน   หรือผิดนัด

การส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกูร้ายหนึ่ง ๆ 
ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชำระหนี้แทนผู้กู้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน และไม่สามารถชำระหนี้นั้นโดย

สิ้นเชิงได้   เมื่อผู้ค้ำประกันร้องขอ คณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันให้ผู้ค้ำประกันชำระเป็นงวดรายเดือนจนครบ
จำนวนเงินกู ้  แต่ทัง้นี้ต้องไม่เกินจำนวนงวดสำหรับเงินกู้ประเภทนั้น ๆ 
 ข้อ  15.  ความผูกพันของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน  ผู้กู้  หรือผู้ค้ำประกันต้องรับผูกพันว่า  ถ้าตนประสงค์  จะขอ
โอนหรือย้าย  หรือลาออกจากราชการ  หรืองานประจำตามข้อ 33 (3)  จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ   
และจัดการชำระหนี้สินซ่ึงตนมีอยู่ต่อสหกรณใ์ห้เสร็จสิ้นเสียก่อน  (เว้นแต่กรณีท่ียังคงเป็นสมาชิกอยู่ตาม ข้อ  45) 
 

อำนาจกระทำการตามกฎหมายสหกรณ์ 
 ข้อ 16.  อำนาจกระทำการของสหกรณ์  สหกรณ์มีอำนาจกระทำการเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว 
(2) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก 
(3) ขอหรือรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคลอื่น

ใด 
(4) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรือประเภทประจาจากสมาชิกหรือสหกรณ์ อ่ืนหรือสมาคม

ฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ผู้รับ 
ฝากเงิน หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคลากรหรือลูกจ้างไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ผู้รับฝากเงิน ทั้งนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์  

(5) ให้กู ้ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจำนองหรือรับจำนำ ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก 
(6) จัดให้ได้มา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ยืม เช่า เช่าซื้อ รับโอนสิทธิการเช่า

หรือสิทธิการเช่าซื้อ จำนอง หรือจำนำ ขายหรือจำหน่ายด้วยวิธีอ่ืนใดซึ่งทรัพย์สนิ 
(7) ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืมเงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

สหกรณ์ 
  (8)  ดำเนินกิจการอย่างอ่ืนบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ ์ 
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 ข้อ  17.  การฝากหรือการลงทุนของสหกรณ์    เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามที่
กำหนดไว้ในกฎหมายสหกรณ์ โดยคำนึงถึงความมัน่คงและประโยชน์ที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ  ดังนี้ 
 (1)  ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 

          (2)  ฝากในธนาคาร   หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
แก่สหกรณ ์
 (3)  ซ้ือหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
           (4)  ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
 (5)  ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์  หรือสหกรณ์อ่ืน 
 (6)  ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของ
สหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจาก       นายทะเบียนสหกรณ์ 
          (7)  ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด 

    ฯลฯ 
 ตามหลักการสหกรณ์สากลข้อที่ 1 “การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง” ซึ่งสหกรณ์ได้เปิดกว้างให้
สมาชิกมาสมัครเป็นสมาชิกโดยสมัครใจมิได้บังคับให้สมัคร ซึ่งการจะรับสมาชิกสหกรณ์ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับข้อ 32 ดังนี้ 

หมวด 5 
สมาชิก 

 ข้อ  32.  สมาชิก     สมาชิกสหกรณ์นี้คือ 
(1) ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกเพ่ือขอจัดตั้งสหกรณ์  และได้ชำระ

ค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว   
(2) ผู้ที่ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ และได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกกับได้ชำระค่า

หุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว 
 

  เมื่อสมาชิกสมัครเข้ามาโดยสมัครใจเท่ากับว่าสมาชิกเป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และยินยอมที่
จะปฏิบัติตาม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งและมติของสหกรณ์ โดยต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับ ข้อ 33   
            
 ข้อ  33.  คุณสมบัติของสมาชิก   สมาชิกตอ้งมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ขอสหกรณ์ 
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 
(3) เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำหรอืพนักงานราชการสังกัดกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการ

กองทัพไทย หรือ ช่วยราชการกรมการสื่อสารทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย  หรือเป็นทหาร
กองหนุนมีเบี้ยหวัด  หรือเป็นข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงกลาโหม  หรือเป็นข้าราชการ
กลาโหมประจำการ  ซ่ึงเคยรับราชการหรือช่วยราชการ  สังกัดกรมการสื่อสารทหาร 
กองบัญชาการกองทัพไทย  หรือเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ประจำของสหกรณ์นี้ 

(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น 
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 ข้อ 34 การเข้าเป็นสมาชิก  ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ  (รวมทั้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน ซ่ึง
ประสงค์จะขอโอนเข้าเป็นสมาชิก  ตามข้อ 38  ต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้โดยต้องมี
ผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า  พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  คนหนึ่งรับรอง  แต่ถ้าผู้สมัคร
เป็นผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า  พันเอก  นาวาเอก  นาวาอากาศเอก  ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง 
         ในกรณีเป็นพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ประจำสหกรณ์นี้ ให้ผู้ทำหน้าที่ผู้จัดการสหกรณ์นี้ เป็นผู้รับรอง 
 เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเป็นที่พอใจว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามที่กำหนดไว้ใน
ข้อ 33 ทั้งเห็นเป็นการสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้ ก็ให้แจ้งผู้สมัครนั้นลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิกกับชำระ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  และชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือให้ครบถ้วน  แล้วเสนอเรื่อง  การรับสมาชิกเข้าใหม่ให้ ที่
ประชุมใหญ่คราวถัดไปทราบ 
 ถ้าคณะกรรมการดำเนินการไม่ยอมรับผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกด้วยเหตุใด ๆ  เมื่อผู้สมัครร้องขอก็ให้  
คณะกรรมการดำเนินการนำเรื่องเสนอที่ประชุมใหญ่เพ่ือวินิจฉัยชี้ขาด มติแห่งที่ประชุมใหญ่ให้รับเข้าเป็นสมาชิก                  
ในกรณีดังว่านี้  ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชกิหรือผู้แทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 
 ข้อ  35.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่ สหกรณ์        
คนละ  50.-  บาท   (ห้าสิบบาทถ้วน)   ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์จะเรียกคืนไม่ได้ 
 และเม่ือสมาชิกได้รับอนุมัติให้เป็นสมาชิกสหกรณ์แล้วสมาชิกจะมีสิทธิและหน้าที่ตามข้อบังคับข้อ 36 ดังนี้ 
 ข้อ  36.  สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก     ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกต้องลงลายมือชื่อของตนในทะเบียนสมาชิก    
กับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วน  เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะถือว่าได้สิทธิในฐานะ
สมาชิก 
  สิทธิของสมาชิกมีดังนี้ 

(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน 
(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
(3) เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์  หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
(4) ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์ 
(5) สิทธิอ่ืน ๆ  ทีก่ำหนดไว้ในข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
หน้าที่ของสมาชิก  มีดังนี้ 
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย 
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์การที่เข้มแข็ง 
(4) สอดส่องดูแลกจิการของสหกรณ ์
(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง 

 ข้อ  37.  สมาชิกย้ายสังกัด  สมาชิกท่ีย้าย   หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอ่ืน และประสงค์จะสมัครเข้าเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้และ
คณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะให้โอนเงินค่าหุ้น และ  
เงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่ สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ และ
เงินฝาก  (ถ้าม)ี  ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ ์
 ข้อ  38.  การรับโอนสมาชิกสหกรณ์อ่ืน    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนซึ่งย้าย   หรือโอนมารับราชการ ใน
สังกัดตามข้อ 33 (3)  หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิก  ก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์  เมื่อได้ปฏิบัติตาม     
ข้อกำหนดใน ข้อ  34  ครบถ้วนแล้ว  ก็จะได้สิทธิในฐานะสมาชิกตามข้อ  36  ทั้งนี้  เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิก            
อยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว 



070 • รายงานกิจการประจ�าปี 2564
 

 
 

 

 
 การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ  39.  การเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล สัญชาติ และที่อยู่ สมาชิกคนใดมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ  สกุล สัญชาติ และ 
ที่อยู่ ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
 ข้อ  40.  การตั้งผู้รับโอนประโยชน์สมาชิกจะทำเป็นหนังสือตั้งบุคคลหนึ่งหรือหลายคน  เพ่ือให้เป็น                    
ผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งตนมีอยู่ในสหกรณ์ในเมื่อตนตายนั้น มอบให้สหกรณ์ถือไว้  หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์                
ดังว่านี้ต้องทำตามลักษณะพินัยกรรม 
 ถ้าสมาชิกประสงค์จะเพิกถอน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ทำไว้แล้ว  ก็ต้องทำเป็นหนังสือ
ตามลักษณะดังกล่าวในวรรคก่อนมอบให้สหกรณ์ถือไว้  
 เมื่อสมาชิกตาย  ให้สหกรณ์แจ้งให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคก่อนทราบ  และสหกรณ์จะจ่ายเงินค่า
หุ้น  เงินรับฝาก  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน  และเงินผลประโยชน์หรือเงินอ่ืนใดบรรดาที่สมาชิกผู้ตายมีอยู่ใน สหกรณ์
ให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ที่ได้ตั้งไว้  หรือถ้ามิได้ตั้งไว้  ก็คืนให้แก่บุคคลที่ได้นำหลักฐานมาแสดงให้เป็นที่ พอใจ
คณะกรรมการดำเนินการว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับเงินจำนวนดังกล่าวนั้น  ทั้งนี้  ตามข้อกำหนดในข้อ  46  วรรค
แรกและข้อ  47 
 ให้ผู้รับโอนประโยชน์ตามความในวรรคแรก ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ต่อสหกรณ์ภายในกำหนดหนึ่งปีนับ
แต่วันที่สมาชิกตายหรือได้รับแจ้งจากสหกรณ์  โดยให้แนบสำเนามรณะบัตร ที่ทางราชการออกให้แสดงว่าสมาชิกนั้น 
ๆ ได้ถึงแก่ความตายไปประกอบการพิจารณาด้วย  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาและอนุมัติแล้ว  สหกรณ์
จะจ่ายเงินผลประโยชน์ดังกล่าวภายในสี่สิบห้าวัน  ในกรณีผู้มีสิทธิรับเงินผลประโยชน์ไม่ยื่นคำขอรับเงินผลประโยชน์ 
หรือผู้ที่มีชื่อเป็นผู้รับโอนประโยชน์ที่สมาชิกได้จัดทำให้สหกรณ์ถือไว้ไม่มีตัวอยู่ก็ดีเมื่อพ้นกำหนดอายุความสิบปีให้
สหกรณ์โอนจำนวนเงินดังกล่าวไปสมทบเป็นทุนสำรองของสหกรณ์ท้ังสิ้น 

การขาดจากสมาชิกภาพ 
 ข้อ  41.  การขาดจากสมาชิกภาพสมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆดังต่อไปนี้ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(4) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย 
(5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 33 (3) โดยมีความผิด 
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

ข้อ  42.  การลาออกจากสหกรณ์    สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันอาจลาออก
จากสหกรณ์ได้  โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ  และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้
สอบสวนพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคบัและอนุญาตแล้ว   จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้ 
 คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการ
ดำเนินการสอบสวนพิจารณา  หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ  ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามความใน    วรรค
ก่อนได้   แล้วให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไปทราบด้วย 
 
 
 



สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ากัด • 071 

 

 
 

 

 ข้อ  43.  การให้ออกจากสหกรณ ์สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
(1)  ขาดชำระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชำระรวมถึงหกงวด   ทั้งนี้โดยมิได้รับ

อนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ 
(2)  นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายท่ีให้เงินกู้นั้น 
(3)  ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสำหรับเงินกู้ที่ เกิดบกพร่องให้ สมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่

คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
(4)  ค้างส่งเงินงวดชำระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน  หรือ   ผิดนัด  

การส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
(5)  ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อ จะก่อ

ความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ ์   อยู่แล้ว 
(6)  จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์หรือ  ของที่

ประชุมกลุ่มที่ตนสังกัด  หรือ  ประพฤติการใด ๆ   อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซ่ือสัตย์สุจริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือ
กระทำการใด ๆ ที่ทำใหส้หกรณ์เสื่อมเสีย   ไม่ว่าโดยประการใด ๆ  

เมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า  สมาชิกมีเหตุใด ๆ  ดังกล่าวข้างต้นนี้  และได้
ลงมติให้สมาชิกออกโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามแห่งจำนวนกรรมการดำเนินการที่มีอยู่ทั้งหมดในขณะนั้น
แล้วก็เป็นอันถือว่าสมาชิกนั้นถูกให้ออกจากสหกรณ์ 
 สมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบมติการให้ออก   คำวินิจฉัยของทีป่ระชุมใหญ่ให้เป็นที่สุด 
 ข้อ  44.  การถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก  ในกรณีที่สมาชิกออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
ให้คณะกรรมการดำเนินการถอนชื่อสมาชิกออกจากทะเบียนสมาชิก 
 อนึ่ง  ให้สหกรณ์แจ้งเรื่องสมาชิกออกให้ประธานกลุ่ม (ถ้ามี) ซ่ึงเกี่ยวข้องเสนอที่ประชุมกลุ่มทราบโดยเร็ว 
 ข้อ 45. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำโดยไม่มีความผิด    สมาชิกที่โอน หรือ
ย้าย  หรือออกจากราชการ  หรืองานประจำตามข้อ 33 (3)  โดยไม่มีความผิด  เว้นแต่ออกเพราะตาย  หรือ   เป็นคน
ไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ  หรือต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย  ถ้ามิได้ลาออกจาก สหกรณ์ด้วย  ก็
ให้ถือว่ายังเป็นสมาชิกอยู่  และจะงดชำระค่าหุ้นได้ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น  สมาชิก  เช่นว่านั้นอาจได้รับเงินกู้
จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ  46.  การจ่ายคืนเงินของสมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพ   ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ
ตามข้อ 41 (1), (2), (3) นั้น สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืน
ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ โดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดยไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน
สำหรับปีที่ออกนั้น  หรือจะเรียกให้จ่ายคืนหลังจากวันสิ้นปีทางบัญชีที่ออก โดยได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
สำหรับปีที่ออกนั้นด้วย เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก  ส่วนเงินรับฝาก
และดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ถ้าในปีใด จำนวนค่าหุ้นที่ถอนคืนเนื่องจากสมาชิกขาดจากสมาชิกภาพจะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกที่   ขาดจาก
สมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้จนถึงปีทางบัญชีใหม่ แต่เฉพาะสมาชิกท่ีขาดจากสมาชิกภาพเนื่องจากตน  ได้โอนหรือ
ย้าย หรือออกจากราชการ หรืองานประจำตามข้อ 33 (3)  คณะกรรมการดำเนินการอาจผ่อนผันเป็นพิเศษ 
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 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ  41 (4) สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น   เงินรับฝากเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคนืกับดอกเบี้ยค้างจ่ายที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย 
 ในกรณีที่สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 41 (5),(6) นั้น สหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้น เงินปันผล  และ
เงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย  ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควร โดยไม่มีเงินปันผลหรือเงิน
เฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจำปีที่ออกจากสหกรณ์ หรือหากสมาชิกขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี  โดยขอรับเงินปันผลและ
เงินเฉลี่ยคืนในปีนั้นภายหลังที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีก็ได้ ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้น    
สหกรณ์จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์ 
 ข้อ  47.  การหักเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อสหกรณ์  สหกรณม์ีสิทธิหักเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อ สหกรณ์ได้
ก่อนจ่ายคืนเงินของสมาชิกตามข้อ 46      

ฯลฯ 
ความรับผิดเพื่อหนี้สินของสหกรณ์ 

 ข้อ  49.  ความรับผิดของสมาชิกสมาชิกมีความรับผิดเพ่ือหนี้สินของสหกรณ์จำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่
ตนถือ 

หมวด 6 
สมาชิกสมทบ 

ข้อ  50.  สมาชิกสมทบ    สหกรณ์อาจรับสมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร  โดยต้องสมัครเข้าเป็นสมาชิก
สมทบด้วยความสมัครใจ  และมีความประสงค์จะใช้บริการต่าง ๆ  ของสหกรณ์เป็นการประจำ 
 ข้อ  51. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ    จะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทยและมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1)  เป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ของสมาชิก หรือ 
(2)  เป็นบุคคลในองค์กรหรือหน่วยงาน ที่ขาดคุณสมบัติจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับ 

 ข้อ  52.  การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ    ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครต่อสหกรณ์ตาม
แบบที่กำหนดไว้  โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง  เม่ือคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติถูกต้องตามทีก่ำหนดในข้อ  51 ทั้งเห็นเป็นการสมควรแล้ว  ก็ให้รับเข้าเป็นสมาชิก
สมทบได้  และต้องจัดให้ผู้สมัครได้ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบกับชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ้น
ตามท่ีจะถือครบถ้วน 

เมื่อสมาชิกสมทบได้ปฏิบัติตามวรรคก่อนแล้วย่อมได้สิทธิในฐานะสมาชิกสมทบ 
 ข้อ  53.  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าในวันที่ยื่นใบ
สมัครเป็นสมาชิกจำนวนเงิน  50.- บาท  (ห้าสิบบาทถ้วน)   ค่าธรรมเนียมแรกเข้านี้ให้ถือว่าเป็นรายได้ของ สหกรณ์   
จะเรียกคืนไม่ได้ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ 

ข้อ  54.  การให้บริการ   สหกรณ์อาจให้บริการหรือสวัสดิการแก่สมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควร   แต่ต้อง
ไม่ขัดกับข้อห้ามมิให้สมาชิกสมทบใช้สิทธิในสหกรณ์  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์  ข้อกำหนด  วิธีการให้บริการและอ่ืน ๆ  
ตลอดจนสวัสดิการ  และผลตอบแทนจากการใช้บริการ  ให้เป็นไปตามระเบียบของ สหกรณ ์

ข้อ  55. สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี ้
(1)  การถือหุ้น สมาชกสมทบแต่ละราย จะต้องถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อยหนึ่งหุ้น แต่ไม่เกินหนึ่งใน

ห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด และให้ได้รับเงินปันผลอัตราเดียวกันกับสมาชิก 
(2)  เงินเฉลี่ยคืน สมาชิกสมทบมีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกจิได ้ในอัตราเดียวกันกับสมาชกิ 
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(3)  การรับฝากเงิน สมาชิกสมทบมีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ได้ ทั้งเงินฝากประเภทออมทรัพย์และเงิน
ฝากประเภทประจำ 

(4)  การให้เงินกู้ สมาชิกสมทบมีสิทธิกู้เงินจากสหกรณ์ได้ ตามระเบียบของสหกรณ์ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่มี
สิทธิเกินกว่าสมาชิก และต้องไมเ่กนิร้อยละเก้าสิบ ของทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของตนเอง 
  อนึ่ง  สมาชิกสมทบไม่มีสิทธิในการนับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่  การออกเสียงในเรื่องใด ๆ  
หรือเป็นกรรมการดำเนินการ      
 หน้าที่ของสมาชิกสมทบ  มีดงันี้ 

(1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคบั  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ ์
(2)  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ 

ข้อ 56.  การเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล สัญชาติ และที่อยู่ของสมาชิกสมทบ  ให้นำความในข้อบังคับ ข้อ 39 มา
บังคับใช้โดยอนุโลม 
 ข้อ 57. การตั้งผู้รับโอนประโยชน์ของสมาชิกสมทบ  ให้นำความในขอ้บังคับ ข้อ 40 มาบังคับใช้ โดยอนุโลม  
 ข้อ 58.  การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ  ให้นำความในข้อบังคับ ข้อ 41, 42, และ 43 มาบังคับ
ใช้โดยอนุโลม 
         กรณีสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับสมาชิกสมทบตามข้อ 51(1) ต้องขาดจากสมาชิกภาพ เพราะ
เหตุใด ๆตามที่กำหนดในข้อบังคับ จะไม่ถือให้สมาชิกสมทบรายนั้น ๆต้องขาดสมาชิกภาพ ยังคงให้เป็นสมาชิกสมทบ
ต่อไปได ้ 
         สมาชิกสมทบเดิม ที่มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกสมทบตามข้อบังคับฉบับเดิม  ก่อนข้อบังคับฉบับนี้ถือใช้  ไม่ต้อง
ขาดจากสมาชิกภาพและให้เป็นสมาชิกสมทบต่อไปได้ ฯลฯ 

หมวด  7 
การประชุมใหญ่ 

ข้อ  62.  การประชุมใหญ่สามัญ    ให้คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์นัดสมาชิกมาประชุมกันเป็นการประชุมใหญ่สามัญ
ครั้งแรกภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ และมอบหมายการทั้ง
ปวงให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ 
 การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อย   ห้า
สิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ 
 ข้อ  63.  การประชุมใหญ่วิสามัญ  เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จะเรียกประชุม
ใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ถ้านายทะเบียนสหกรณ์มีหนังสือแจ้งให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ หรือในกรณีที่สหกรณ์
ขาดทุนเกินกึ่งของจำนวนทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว ต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญโดยมิชักช้ำแต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่
วันที่สหกรณ์ทราบ 
     สมาชิกซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน หรือผู้แทน
สมาชิกในกรณีที่มีผู้แทนสมาชิกตามข้อ 64 ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่
น้อยกว่าห้าสิบคนลงลายมือชื่อทำหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญก็ได ้ 
  ในกรณีที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกของสหกรณ์เป็นผู้ร้องขอให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญ ให้คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับคำร้องขอ ถ้าคณะกรรมดำเนินการสหกรณ์
ไม่เรียกประชุมใหญ่วิสามัญภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว  ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่
วิสามัญภายในระยะเวลาตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 
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 ข้อ  64. การประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิก 
      กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่าห้าร้อยคน สหกรณ์อาจกำหนดให้การประชุมใหญ่ประกอบด้วย
ผู้แทนสมาชิก  ก็ได้ 
 ข้อ  65.  การเลือกตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้แทนสมาชิก 

(1) สมาชิกเท่านั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก 
(2) การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกคราวหนึ่ง ๆ ให้กระทำในที่ประชุมกลุ่มก่อนการประชุมใหญ่สามัญของ

สหกรณ์ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และให้ประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม  (ถ้ามี) หรือตัวแทนกลุ่ม
แจ้งรายชื่อ ผู้แทนสมาชิกในกลุ่มของตนต่อสหกรณ์โดยมิชักช้า 

(3) ให้ที่ประชุมกลุ่มดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก โดยอัตราส่วนจำนวนสมาชิกสิบห้าคนต่อ
ผู้แทนสมาชิกหนึ่งคน ถ้าเศษของอัตราส่วนดังกล่าวเกินกึ่งให้เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกเพ่ิมขึ้นอีก
หนึ่งคนในจำนวนนี้ให้ประธานกลุ่ม (ถ้าม)ี หรือตัวแทนกลุ่มเป็นผู้แทนสมาชิกโดยตำแหน่ง โดยให้
นับรวมอยู่ในจำนวนผู้แทนสมาชิกที่กลุ่มพึงเลือกตั้งได ้  
อนึ่ง  จำนวนผู้แทนสมาชิกจะมีน้อยกว่าหนึ่งร้อยคนไม่ได้ 

(4)   ให้ผู้แทนสมาชิกอยู่ในตำแหน่งคราวละหนึ่งปีทางบัญชีของสหกรณ์ ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งผู้แทน
สมาชิกใหม่  ก็ให้ผู้แทนสมาชิกคนเดิมอยู่ในตำแหน่งต่อไปพลางก่อน 

 ข้อ 66.  การพ้นจากตำแหน่ง ผู้แทนสมาชิกพ้นจากตำแหน่ง  เมื่อ 
(1)  ครบวาระหรือมีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกใหม่ 
(2)  ลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อที่ประชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัด 
(3)  ออกจากกลุ่มท่ีตนสังกัด 
(4)  ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5)  ทีป่ระชุมกลุ่มซึ่งตนสังกัดลงมติถอดถอน 

ข้อ  67.  ตำแหน่งผู้แทนสมาชิกว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ ถ้าผู้แทนสมาชิกพ้นจากตำแหน่ง ไม่ว่าด้วย
ประการใด ๆ จนทำให้จำนวนผู้แทนสมาชิกเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยคนหรือเหลือไม่ถึงสามในสี่ของจำนวนผู้แทนสมาชิก
ทั้งหมด  ก็ให้ที่ประชุมกลุ่มดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้ครบตามจำนวนที่ว่างลง  และให้ผู้แทนสมาชิกที่ได้รับ
เลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน 
 ข้อ 68. องค์ประชุมในการประชุมใหญ่   การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุม  ไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งของจำนวนสมาชิกท้ังหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกต้องมีผู้แทน
สมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  จึงจะเป็นองค์
ประชุม 
 ในการประชุมใหญ่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกจะมอบอำนาจให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทนตนไม่ได้ 
 ข้อ  69. การแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่  เมื่อมีการประชุมใหญ่ทุกคราว  ให้สหกรณ์มีหนังสือแจ้งวันเวลา  
สถานที่  และเรื่องที่จะประชุมให้บรรดาสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  แต่ถ้า การประชุม
นั้นเป็นการด่วน อาจแจ้งล่วงหน้าได้ตามสมควร ทั้งนี้ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรอืเลขานุการ   
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้น และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบ
ล่วงหน้า  
ในโอกาสเดียวกันกับที่แจ้งให้สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกทราบด้วย 
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  ข้อ 70. การนัดประชุมใหญ่ครั้งที่สอง  ในการประชุมใหญ่ของสหกรณ์  ถ้าสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก แล้วแต่
กรณี    มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม    ให้นัดประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่นัดประชุมใหญ่ครั้ง
แรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ ถ้ามิใช่การประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุมแล้ว 
เมื่อมีสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก แล้วแต่กรณี มาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกหรือผู้แทนสมาชิก
ทั้งหมด   หรือไม่น้อยกว่าสามสิบคนก็ให้ถือว่าเป็นองค์ประชุม    แต่ถ้าเป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกหรือ
ผู้แทนสมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม เมือ่มสีมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกมาประชุมมีจำนวนไม่ถึงท่ีจะเป็นองค์ประชุมตามท่ี
กล่าวในข้อ  68  วรรคแรก   ก็ให้งดประชุม 
 ข้อ  71.  อำนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่   ที่ประชุมใหญ่มีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่ 
เกิดข้ึนเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1)  รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่  สมาชิกออกจากสหกรณ์  การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและ
วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกและสมาชิกท่ีถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

(2)  พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกจิการของสหกรณ์ 
(3)  พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ 
(4)  รับทราบรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการดำเนินการ

และของผู้ตรวจสอบกิจการ 
(5)  พิจารณากำหนดบำเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการดำเนินการ   หรือ กรรรมการ

อ่ืน ๆ  และผู้ตรวจสอบกิจการ 
(6)  พิจารณากำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน 
(7)  อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ 
(8)  พิจารณาการแยกสหกรณ ์
(9)  กำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก และค่าเบ้ียประชุมของกรรมการดำเนินการ   

กรรมการอื่น ๆ  ที่ปรึกษาและทีป่รึกษากิตติมศักดิ์ 
(10)  พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
(11)  รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ ที่

สหกรณ์นี้เป็นสมาชิกอยู่ 
(12)  พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียน 

สหกรณ์   ผู้ตรวจการสหกรณ์   ผู้สอบบัญชี    หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
(13)  กำหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะทำเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของ 

สหกรณ ์
 

หมวด 8 
คณะกรรมการดำเนินการ 

 ข้อ 72. คณะกรรมการดำเนินการ   ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคน  และกรรมการอ่ืนอีก    สิบสี่คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก ตามระเบียบสหกรณ์ ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่  โดยคณะกรรมการต้องมีองค์ประกอบเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนด
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอ่ืนของกรรมการและผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ.
2562 
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      ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือหลาย
คน  เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ  และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ณ  
สำนักงานสหกรณ ์
    คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อ
ครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมกรรดำเนินการสหกรณ์ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสองของกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ท้ังหมดโดยวิธีจับฉลาก และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
     กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์แทนตำแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่
ได้รับเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน 
     ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก เพ่ือการนี้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือ
ผู้จัดการทำการแทนก็ได้ โดยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 51และ พรบ.
สหกรณ์แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 มาตรา 51/1 ,51/2 51/3  อย่างเคร่งครัด 
    ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการหรือผู้จัดการ  

(1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์กร หรือหน่วยงำนของรัฐหรือเอกชน ฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่  

(3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตาม
มาตรา 22 (4)  

(4) เคยถูกท่ีประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ 
(5) เคยถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้จัดการตามมาตรา 89/3 วรรคสอง  
(6) เป็นกรรมการหรือผู้จัดการในสหกรณ์ท่ีถูกสั่งเลิกตามมาตรา 89/3 วรรคสอง 

    ข้อ  73.  อำนาจหน้าที่ของกรรมการดำเนินการแต่ละตำแหน่ง 
(ก) ประธานกรรมการ   มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) เป็นประธานในที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และควบคุม        การ
ประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(2) ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ ใน     
วัตถุประสงค์ของสหกรณ ์

(3) ลงลายมือชื่อในเอกสารต่าง ๆ  ในนามสหกรณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
(4) ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายภายใต้กฎหมาย  ข้อบังคับ 

ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์ 
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(ข) รองประธานกรรมการ   มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติการในอำนาจหน้าท่ีของประธานกรรมการแทนประธานกรรมการ เมื่อประธานกรรมการ
ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเมื่อตำแหน่งประธานกรรมการว่างลงจนกว่าจะมีการเลือกตั้งตำแหน่งประธาน
กรรมการ 

(2) ปฏิบัติการตามท่ีประธานกรรมการมอบหมาย 
(3) ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายภายใต้กฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ  

มติ  และคำสั่งของสหกรณ ์
                 (ค)  เลขานุการ   มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) จัดทำรายงานการประชุมใหญ่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทุกคร้ัง 
(2) ดูแลรักษาเอกสาร และรายงานการประชุมของสหกรณ์ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ 
(3) แจ้งนัดประชุมไปยังบรรดาสมาชิก หรือกรรมการดำเนินการ   แล้วแต่กรณ ี
(4) ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายภายใต้กฎหมาย  ข้อบังคับ 

ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์ 
(ง)  เหรัญญิก   มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของสหกรณ์ให้ เป็นไปโดย
ถูกต้องเรียบร้อย 

(2) ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายภายใต้กฎหมาย  ข้อบังคับ 
ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์ 

ข้อ  74.  กำหนดเวลาอยู่ในตำแหน่ง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี
นับแต่วันเลือกตั้ง  ในวาระเริ่มแรกเมื่อครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง  ให้กรรมการดำเนินการสหกรณ์ออกจากตำแหน่ง
เป็นจำนวนหน่ึงในสองของกรรมกาดำเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และ   ให้ถือว่าเป็นการ
พ้นจากตำแหน่งตามวาระ  
ฯลฯ 
 ข้อ  76.  การพ้นจากตำแหน่ง กรรมการดำเนินการต้องพ้นจากตำแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด   
ดังต่อไปนี้ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(2) ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ   
(3) ลาออกต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
(4) ขาดจากสมาชิกภาพ 
(5) เข้ารับตำแหน่งหน้าที่ประจำในสหกรณ์นี้ 
(6) ตกเป็นผู้ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ย 
(7) ที่ประชุมใหญ่ลงมติถอดถอนทั้งคณะ หรือรายตัว 
(8) นายทะเบียนสหกรณ์สั่งให้ออกท้ังคณะ หรือรายตัว 
(9) ขาดประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดต่อกันสามครั้ง  โดยไม่มีเหตุอันควร 

ให้กรรมการดำเนินการผู้มีส่วนได้เสียตาม (8) อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ได้   
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้เป็นที่สุด 
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ข้อ  77.  ตำแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ    ถ้าตำแหน่งกรรมการดำเนินการว่างลงก่อนถึงคราวออก
ตามวาระ (เว้นแต่เพราะเหตุตาม ข้อ 76 (8)) ให้กรรมการดำเนินการที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ดำเนินการต่อไป  จนกว่า
จะมีการประชุมใหญ่  ซึ่งจะได้มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนในตำแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจำนวน
กรรมการดำเนินการลดลงจนเหลือน้อยกว่าองค์ประชุม ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้เลือกต้ังไว้ กรรมการดำเนินการที่ดำรง
ตำแหน่งอยู่จะประชุมดำเนินการใด ๆ  ไม่ได้  นอกจากตอ้งนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นโดยเร็ว 
 ในกรณีที่ตำแหน่งประธานกรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระตามความในวรรคก่อนให้รองประธาน
กรรมการทำหน้าที่แทน แต่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งตำแหน่งประธานกรรมการโดยเร็วหากไม่มี รองประธานกรรมการ
และยังมิได้มีการประชุมใหญ่เพ่ือเลือกตั้งใหม่  คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดำเนินการอ่ืน
ขึน้ทำหน้าที่แทนชั่วคราวจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ 
 ข้อ  78.  การประชุมและองค์ประชุม  ให้คณะกรรมการดำเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่ต้องมี
การประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอยา่งน้อย 
 ให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือเลขานุการ   เรียกประชุมคณะกรรมการดำเนินการได้  
ในกรณีที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และเรื่องที่สำคัญอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ให้แจ้ง
เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบด้วยทุกคราว 
 ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ต้องมีกรรมการดำเนินการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการดำเนินการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อ  79.  อำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการดำเนินการ     คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจหน้าที่ดำเนิน   
กิจการทั้งปวงของสหกรณ์  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์   กับทั้งในทาง
อันจะทำให้เกิดความจำเริญแก่สหกรณ์   ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์ ตลอดจนดูแลให้สมาชิกปฏิบัติการ
ต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  ข้อบังคับ ระเบียบ  มติและคำสั่งของสหกรณ์ 

(2) พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การให้เงินกู้ และการฝากหรือลงทุนเงินของ
สหกรณ์ 

(3) กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ และเสนองบดุลกับรายงานประจำปีแสดงผล
การดำเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ ประชุมใหญ่ 

(4) เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อท่ีประชุมใหญ่ 
(5) เสนอแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
(6) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง หรือจ้าง หรือกำหนดค่าตอบแทนของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ตลอดจนควบคุม ดูแลการ ปฏิบัติงานของผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้เป็นการถูกต้อง 
(7) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบภายใน 
(8) กำหนดระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
(9) จัดให้มีและดูแลให้เรียบร้อยซึ่งบรรดาทะเบียน สมุดบัญชีเอกสารต่าง ๆ และบรรดาอุปกรณ์

ดำเนินงานของสหกรณ ์
(10) พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเข้าเป็นสมาชิกและออกจากชุมนุมสหกรณ ์ และองคก์ารอ่ืน 
(11) พิจารณาดำเนินการแต่งตั้งและถอดถอนคณะกรรมการอ่ืน หรือคณะอนุกรรมการ หรือ  

คณะทำงาน  เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินกิจการของสหกรณ ์
(12) พิ เคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์  รองนายทะเบียนสหกรณ์   

ผู้ตรวจการสหกรณ์    ผู้สอบบัญชี หรือ พนักงานเจ้าหน้าที่ซึง่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
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(13) พิจารณาให้ความเที่ยงธรรมแก่บรรดาสมาชิก  เจ้าหน้าที่สหกรณ์  ตลอดจนสอดส่องดูแล
โดยทั่วไป   เพื่อให้กจิการของสหกรณ์ดำเนินไปด้วยดี 

(14) พิจารณารายงานของคณะกรรมการอื่น  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ความเห็นของผู้จัดการและสมาชิก
เกี่ยวกับกจิการของสหกรณ ์

(15) เชิญสมาชิก หรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควร เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการดำเนินการ 
ตลอดจนกำหนดคา่ตอบแทนให้ตามท่ี เห็นสมควร 

(16) ฟ้อง  ต่อสู้  หรือดำเนินคดีเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์  หรือประนีประนอมยอมความ  หรือ
มอบข้อพิพาทให้อนญุาโตตุลาการ พิจารณาชี้ขาด 

(17) พิจารณาดำเนินการต่าง ๆ  เกี่ยวกับทรัพย์สิน  ดังระบุไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ ์
(18) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเป็นผู้แทนสหกรณ์ เพ่ือเข้าประชุมใหญ่และออกเสียง  ใน

การประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองค์การอ่ืน  ซึ่งสหกรณ์นี้  เป็นสมาชิก 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามท่ีข้อบังคับของสันนิบาตสหกรณ์ แห่งประเทศไทย  ชุมนุมสหกรณ์  และองค์การนั้น  กำหนดไว้ 

(19) พิจารณาการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง 
(20) พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานให้แก่ประธานกรรมการ รองประธาน

กรรมการ  เลขานุการ  เหรัญญิก  ผู้จัดการ และบุคคลที่เกีย่วข้องได้ตามความเหมาะสม 
 
 ข้อ  80.  ความรับผิดของคณะกรรมการดำเนินการ     ในกรณีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์     กระทำ
การ  หรืองดเว้นการกระทำการ  หรือกระทำการโดยประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติหน้าที่ ของตนจนทำให้เสีย
ผลประโยชน์ของสหกรณ์  หรือสมาชิก  อันเป็นเหตุให้สหกรณ์มีข้อบกพร่องเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  หรือ  กิจการ  
หรือฐานะการเงินตามรายงานการสอบบัญชี   หรือตามรายงานการตรวจสอบ  เป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย  
คณะกรรมการดำเนินการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์ 
 

คณะกรรมการอืน่ 
 ข้อ  81.  คณะกรรมการอำนวยการ  คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการอำนวยการ จำนวน  5 
คน  โดยให้ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการดำเนินการเป็น
กรรมการอำนวยการ และให้คณะกรรมการดำเนินการตั้งกรรมการดำเนินการอ่ืนเป็นกรรมการร่วมอีกตามสมควร 
 ให้ประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ เป็นประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
อำนวยการตามลำดับ 
 คณะกรรมการอำนวยการให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการนั้น 
 ให้คณะกรรมการอำนวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่าง
น้อย   และให้ประธานกรรมการอำนวยการ หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
 ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ต้องมีกรรมการอำนวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ  จำนวน
กรรมการอำนวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอำนวยการ ให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไป
ทราบ 
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ข้อ  82.  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการให้คณะกรรมการอำนวยการเป็นผู้ดำเนินกิจการ      
แทนคณะกรรมการดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย  และตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่ง               
ของสหกรณ์   ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ 

(1) ควบคุมในเรื่องการรับเงิน การจ่ายเงิน การสะสมเงิน  การฝากหรือการเก็บรักษาเงิน ให้เป็นไป
ตามข้อบังคบัและระเบียบของสหกรณ ์

(2) ควบคุมการจัดทำบัญชี และทะเบียนต่าง ๆ ของสหกรณ์ให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น   ปัจจุบัน
อยู่เสมอ 

(3) ควบคุมดูแล เก็บรักษาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตลอดจนทรัพย์สินของสหกรณ์ให้อยู่ใน   สภาพ
อันดีและปลอดภัย    และพร้อมที่จะให้ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทันที 

(4) เสนอแนะคณะกรรมการดำเนินการในการปรับปรุง  หรือแก้ไขการบริหารงานของสหกรณ์ 
(5) ควบคุมดูแลการจัดทำงบดุล รวมทั้ งบัญชีกำไรขาดทุน และรายงานประจำปีแสดงผล                   

การดำเนินงานของสหกรณ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา  เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
(6) พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา

เสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ 
(7) พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการ    

ดำเนินการพิจารณาและเสนอที่ประชุมใหญ่อนุมัติ 
(8) ทำนิติกรรมต่าง ๆ  เกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ    

มอบหมาย 
 ข้อ  83.  คณะกรรมการเงินกู้  คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงินกู้ จำนวน  5 คน  โดยให้มี
ตำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่ง   และเลขานุการคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่ากับกำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการ
เงินกู้นัน้ 
 ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อย  
และให้ประธานกรรมการเงินกู้  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
 ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
เงินกู้ท้ังหมด   จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ ให้นำเสนอคณะกรรมการดำเนินการทราบในการประชุมคราว
ถัดไป 

ข้อ  84.  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเงินกู้     ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณา
วินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้แก่สมาชิกตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์รวมทั้งขอ้ต่อไปนี้ 

(1) ตรวจสอบการใช้เงินกู้ของสมาชกิให้เป็นไปตามความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น 
(2) ตรวจสอบการควบคุมให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ และ  เมื่อเห็น

ว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  ก็ต้องกำหนดให้ผู้กูจ้ัดการแก้ไขให้สมบูรณ์   ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
(3) ดูแลและติดตามการชำระหนี้ของสมาชิกผู้กู้ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในสัญญา 
(4) สอบสวนเบื้องต้นให้ได้ข้อความจริง ในกรณีสมาชิกผู้กู้ขอผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้เงินกู้ 

หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ เพ่ือเสนอความเห็นให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาผ่อนผัน หรือ   เรียกคืนเงินกู้ 
หรือสอบสวนลงโทษให้สมาชิกออกจากสหกรณ์ 
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 ข้อ  85.  คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์    คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์    จำนวน  5  คน  โดยให้มีตำแหน่งเป็นประธานกรรมการคนหนึ่ง  และเลขานุการคนหนึ่ง  
นอกนัน้เป็นกรรมการ  

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู่ในตำแหน่งได้เท่าที่กำหนดเวลาของคณะกรรมการดำเนินการ
ซ่ึงต้ังคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น 
 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต่จะต้องมีการประชุมกัน   เดือนละครั้งเป็น
อย่างน้อย และให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ 
 ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจำนวนของ
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  จึงจะเป็นองคป์ระชุม 
 ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการทราบ ใน
การประชุมคราวถัดไป 
 ข้อ  86.  อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์   ให้คณะกรรมการศึกษา 
และประชาสัมพันธ์มีอำนาจและหน้าที่ดำเนินกิจการตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของ สหกรณ์              
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง   ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี ้

(1) ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก  โดยให้การศึกษาและอบรมแก่สมาชิก  และผู้ที่สนใจ
ให้ทราบถึงเจตนารมณ์  หลักวิธีการ  และการบริหารงานของสหกรณ์ 

(2) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร  ความรู้เกี่ยวกับลักษณะ  ประโยชน์  รวมทั้งผลงานของ
สหกรณ์ให้สมาชิก  และบุคคลภายนอก  รับทราบ 

(3) ดำเนินการในการหาผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก 
(4) ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่แก่สมาชิกถึงวิธีการออมทรัพย์  และการใช้จ่ายเงินอย่าง

รอบคอบ  ตลอดจนวิชาการต่าง ๆ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
(5) ศึกษาและติดตามข่าวความเคลื่อนไหวด้านการดำเนินงานของสหกรณ์อ่ืนทั้ งในและ    นอก

ประเทศ    เพื่อนำตัวอย่างที่ดีมาเสนอคณะกรรมการดำเนินการพิจารณานำมาบริการแก่สมาชิกตามความเหมาะสม 
 ข้อ  87.  คณะอนุกรรมการ   ในกรณีจำเป็นแก่การดำเนินการ   คณะกรรมการดำเนินการอาจมีคำสั่งแต่งตั้ง
อนุกรรมการต่าง ๆ   เพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจของสหกรณ์   โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ
กำหนด 

ประธานในที่ประชุม 
 ข้อ  88. ประธานในที่ประชุม  ในการประชุมใหญ่หรือการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ให้ประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม  ก็ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ใน
ที่ประชุม  และถ้ารองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมด้วย  ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ  คนหนึ่งขึ้น
เป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 ในการประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ  เช่น  คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการเงินกู้ คณะกรรมการ
ศึกษาและประชาสัมพันธ์  ให้ประธานของคณะกรรมการนั้น ๆ  เป็นประธานในที่ประชุม  ถ้าประธานกรรมการ ไม่อยู่
ในที่ประชุม   ก็ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 ในการประชุมกลุ่ม  ให้ประธานของกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่ม (ถ้ามี)  เป็นประธานในที่ประชุมตามลำดับ  แต่
ถ้าประธานกลุ่มหรือเลขานุการกลุ่มไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุมเลือกสมาชิกซึ่งเข้าประชุมคนหนึ่งขึ้นเป็นประธาน
ในที่ประชุมเฉพาะการประชุมคราวนั้น 
 ในการประชุมใหญ่วิสามัญที่สมาชิกร้องขอให้เรียกประชุม  ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติถอดถอนกรรมการ
ดำเนินการ  ถ้ามีการร้องขอให้เปลี่ยนตัวประธานในที่ประชุมก็ให้กระทำได้โดยเลือกสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน
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ในที่ประชุมเฉพาะคราวนั้น  หรือจนเสร็จการประชุม  มติเลือกประธานในที่ประชุมในกรณีนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจำนวนสมาชิก  หรือผู้แทนสมาชิกซ่ึงมาประชุม 

การออกเสียงและการวินิจฉัยปัญหาในที่ประชุม 
 ข้อ  89. การออกเสียง   สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนออกเสียงในที่
ประชุมใหญ่  และที่ประชุมกลุ่มสุดแต่กรณี  ได้เพียงคนละหนึ่งเสียง  จะมอบให้ผู้อ่ืนมาประชุมและออกเสียงแทนตน
ไมไ่ด้ 
 ถ้าปัญหาซึ่งท่ีประชุมวินิจฉัยนั้น ผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษเฉพาะตัว ผู้นั้นจะออกเสียงในเรื่องนั้นไม่ได้ 
 ข้อ  90.  การวินิจฉัยปัญหา   การวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ในที่ประชุมใหญ่ หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ หรือที่ประชุมคณะกรรมการอ่ืน ๆ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน  ให้ประธานใน             
ที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  เว้นแต่ ในกรณีต่อไปนี้ให้ถือเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน
สมาชิกหรือผู้แทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 

(1) การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ 
(2) การเลิกสหกรณ์ 
(3) การควบสหกรณ์ 
(4) การแยกสหกรณ์  
(5) การอ่ืนใดที่ข้อบังคับกำหนดให้ใช้เสียงไม่น้อยกว่า  2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกหรือผู้แทน

สมาชิกซ่ึงมาประชุม 

รายงานการประชุม 
 ข้อ 91. รายงานการประชุม   ในการประชุมใหญ่  การประชุมกลุ่ม  การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  
หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น ๆ นั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณา วินิจฉัย
ทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม และให้ประธานในที่ประชุมกับเลขานุการ หรือกรรมการดำเนินการ หรือกรรมการอ่ืน ๆ  
แล้วแต่กรณ ีอีกคนหนึ่งทีเ่ข้าประชุมนั้น  ๆลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 

ฯลฯ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 
เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

…………………………….…………….. 
 

 เมื่อได้เวลา 0900 น พ.ท.ศิริภูมิ  ฤทธิ์มหันต์  กรรมการและเลขานุการ  ได้แจ้งให้มีการประชุมรับทราบการ
ประชุมในวันนี้เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2564  ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542  มาตรา 54 
และตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด พ.ศ.2544 ข้อ 22 การประชุมใหญ่สามัญ ให้คณะกรรมการ 
ดำเนินการเรียกประชุมใหญ่สามัญปีละครั้ง ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหกรณ์  ซึ่งวันสิ้นปีของ
สหกรณ์ให้สิ้นสุด  ณ  วันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี  ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 22 การบัญชีของสหกรณ์ และตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 57 กับข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ.2564 ข้อ 68 องค์ประชุมในการประชุม
ใหญ่ต้องมีสมาชิกประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน  จึงจะเป็นองค์
ประชุมในการประชุมใหญ ่สมาชิกฯ จะมอบอำนาจให้ผู้มาประชุมแทนไม่ได้  
 เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  การประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี  2564  จึ งเป็ นการป ระชุมผ่ านสื่ อ อิ เล็ กทรอนิ กส์    โดบมีห้ องประชุ มหลั ก  คื อห้ องประชุ ม                 
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด   

…………………………………………………………………… 
 บัดนี้มีสมาชิกแสดงตน และเข้าร่วมประชุมจำนวน...........................คน ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ  จึงขอ
เริ่มการประชุม ระเบียบวาระที่ 1  ขอเรียนเชิญ  พลตรี สิทธิ  มหาสันทนะ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
สื่อสารทหาร จำกัด  ชุดที่ 39  
 พลตรี สิทธา  มหาสันทนะ  ประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดประชุม และขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 

1. แนะนำผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 
2. แนวทางการดำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
3. ผลงานคณะกรรมการดำเนินการ ชดุที่ 39 
 3.1 ด้านบุคคลกร 
               1. ปรับลดคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานต่างๆ ที่ไม่จำเป็นออกไป  โดยรวมภารกิจ ขอบเขต 

หน้ าที่ และความรับผิดชอบ เข้าด้ วยกัน  เพ่ือลดค่าใช้จ่ ายที่ ไม่ จำเป็นและบริหารงานได้มีประสิทธิภาพ 
                      2. การแก้ไขระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการกลับเข้าเป็นสมาชิก พ.ศ.2564  เป็นการปรับ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกลับเข้าเป็นสมาชิก โดยยกเลิกเงื่อนไขการชำระเงินทุนเรือนหุ้นแรกเข้า เท่ากับ จำนวน
เงินค่าหุ้นที่ลาออกไป  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกและไดล้าออกจากการเป็นสมาชิกไปแล้ว มีโอกาสสมัครเข้า
เป็นสมาชิกใหม่ได้  

 3.2 ด้านสินเชื่อ 
           1. ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบฯ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงิน ให้เหมาะสมกับ ระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งเหมาะสมกับรายได้ของสมาชิก ตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน  
           2. การปรับลดกระบวนการและขั้นตอนการกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน โดยแบ่งตามกรอบวงเงินกู้และ
แบ่งระดับของผู้รับรอง ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว แก้ปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกได้อย่างทันเวลา 

     3. การปรับลดวงเงินกู้สามัญทุกประเภทรวมกัน จากเดิม 6 ล้านบาทเป็น 4 ล้านบาท  
         4. การปรับลดอัตราดอกเบี้ย จากอัตราร้อยละ 6.00 เป็น 5.80 ต่อปี              
      5. การจัดทำโครงการ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อ COVID - 19 โดยพักชำระหนี้เงิน
ต้นหรือหุ้น เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิก  

	ขอเรียนเชิญ	พลตรี	สิทธา		มหาสันทนะ

โดย
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 3.3 ด้านการรับฝาก 
                      1. ส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกซึ่งเป็นเป้าหมายหลักส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน ของคณะ
กรรมการฯ นอกจากนี้ยังเป็นการเพ่ิมทุน จากแหล่งเงินทุนภายใน ทดแทน แหล่งเงินทุนภายนอก ทำให้การ
บริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การดำเนินงานดังกล่าว ประกอบด้วย  
            - การเปิดโครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เนื่องในโอกาสวันออมแห่งชาติ อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.50 ต่อปี เปิดโครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษสู้ภัยโควิด  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.40 ต่อปี ทั้ง 2 โครงการ
ทำให้สมาชิกมีการออมเงินเพ่ือเตรียมความพร้อมและความม่ันคงในอนาคตมากข้ึน 
             2. การยกเลิกโครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษบางโครงการ และปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษ จากเดิมร้อยละ 4 เป็นร้อยละ 3.75 ต่อปี ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ รวมทั้งยังเป็นการลดต้นทุน
ของสหกรณ์อีกด้วย สำหรับบัญชีเงินฝากตามโครงการที่มีอัตราดอกเบี้ยเกินร้อยละ 4 ต่อปีที่มีอยู่เดิม จะได้รับดอกเบี้ย
ในอัตราเดิมจนครบกำหนด และปรับเป็นประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1 หรือ ออมทรัพย์พิเศษ 2        

                3. การกำหนดระเบียบฯ สหกรณ์ ว่าด้วยการรับฝากเงินนิติบุคคล พ.ศ.2564 ในอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.50 และ  3.00 ต่อปี  เพ่ือเปิดโอกาสให้หน่วยงานต้นสังกัด  ได้นำเงินมาฝากกับสหกรณ์  และ                               
นำดอกเบี้ยเงินฝากนั้นไปใช้ประโยชน์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพล สส.ทหาร ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น 
ทุนการศึกษา ทุนสวัสดิการอื่น ๆ 

 
 3.4 ด้านสวัสดิการ 
      1. จัดทำประกันภัยคุ้มครองโรคติดเชื้อโควิด -19 ให้กับสมาชิกและสมาชิกสมทบทุกคน                           

ในวงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท เพิ่มหรือเงินชดเชยในวงเงิน 50,000 บาท 
               2.  จัดทำโครงการสมาชิกต้นแบบประจำปี 2564 เพ่ือให้สมาชิก สามารถนำตัวอย่างของสมาชิก

ต้นแบบไปประยุกต์ใช้กับตนเอง ทั้งด้านการเพ่ิมช่องทางหารายได้ โดยไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานของทางราชการ 
การดำรงชีวิตประจำวัน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีการออมเงินเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต 
      3. สวัสดิการทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2564 สวัสดิการสนับสนุนเครื่องตัดหญ้าและ
อุปกรณ์ทำความสะอาด ให้กับพัน ส.,พัน ปสอ.และ กบก.ฯ   สนับสนุนโครงการกีฬาของหน่วยงานต่างๆ  
สนับสนุนปัตตาเลี่ยนตัดผมให้กับ ศทท.ฯและการจัดทำลานอเนกประสงค์ให้กับชมรมแม่บ้าน สส.ทหาร  

  
 3.5 ลดต้นทุน 
      1. การขอปรับลด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม และเงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน สามารถปรับลดอัตรา

ดอกเบี้ยจากเดิม ร้อยละ 3 ถึง 3.75 ต่อปี ลดลงเป็น ร้อยละ 2.80- ถึง 3.00 ต่อปี 
            2. แก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยการถือหุ้น โดยจำกัดวงเงินสูงสุดการถือหุ้นไม่เกิน 2 ล้านบาท            
เพ่ือลดต้นทุนเงินปันผลและสามารถนำเงินส่วนนี้ไปจัดสรรกำไรเพ่ือสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกในด้านอ่ืนๆเพ่ิมข้ึนได้ 
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 3.6 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการให้บริการและเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร 

            1. การพัฒนาระบบการให้บริการและธุรกรรมทางการเงิน ได้แก่การพัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น
บนมือถือ ทำให้สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว ข้อมูลการส่งหุ้น เงินฝาก เงินกู้ การชำระเงิน ได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้ ได้เตรียมแผนพัฒนาระบบการให้บริการธุรกรรมทางการเงินให้สอดคล้องกับยุค 
New Normal อาทิเช่น การทำธุรกรรมการเงินผ่านมือถือ  QR code เพ่ิมเติมอีกด้วย  สำหรับการเพ่ิมช่องทางการ
สื่อสารระหว่างสหกรณ์และสมาชิก เป็นการนำแอพพลิเคชั่นไลน์เพ่ือธุรกิจหรือ Line OA  มาปรับใช้ ให้ข้อมูลมีความ
ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวมากขึ้น   

. 
  3.7 นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกรรมทางการเงิน จะเริ่มดำเนินการในปี 2565 
      1. การโอนเงินผ่านระบบมอืถือ 
      2. การชำระเงินหน้าเคาน์เตอร์สหกรณ์ผ่าน QR Code 
 
  
 

  
 
 
 
  
 

 
  
 
  
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ที่ประชุม.... 
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ระเบียบวาระท่ี 2 
2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่ ประจำปี 2563 

.................................................... 
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 
วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. 

ณ แหล่งชุมนุมข้าราชการ กรมการสื่อสารทหาร ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 
กรรมการผู้มาประชุม จำนวน 15 คน ประกอบด้วย 
 1. พล.ท. วรพจน์            เร้าเสถียร           ประธานกรรมการ 
 2. พ.อ. สุกฤษฏิ์    โอ่งเคลือบ       รองประธานกรรมการ (1) 
 3. น.อ. สุภัทร     ไถ้บ้านกวย  รองประธานกรรมการ (2) 
 4. น.ต. ชัชกิจ     ไทยลี่  ร.น.  กรรมการและเลขานุการ  
 5. จ.ส.อ. ปริญญา    รัตนศิระประภา  กรรมการและเหรัญญิก 
 6. พ.ท. ศิริภูมิ     ฤทธิมหันต์  กรรมการ 
 7. พ.ต. ธรรมนูญ    สุวานิช   กรรมการ 
 8. พ.ต. นพดล     บูรณะสุทธิ์  กรรมการ   
 9. พ.ต. ธนากร     อ่อนยืนยงค ์  กรรมการ 
 10. พ.ต. รุ่งนิรันดร์   ปัทมะรางกูล  กรรมการ     
 11. พ.ต. รุจิวงษ์    ลอมโฮม   กรรมการ     
 12. ร.อ. โยคินทร์    สุ่มสาย   กรรมการ   
 13. ร.อ. บัญชา    กว่างสันเทียะ  กรรมการ    
 14. ร.ท. ไพบูลย์    เสนาวงศ ์  กรรมการ 
 15. พ.อ.อ.แมน    นาคใหม่   กรรมการ 

สมาชิกทั้งหมด  จำนวน 1,870 คน เมื่อเริ่มเปิดการประชุมเวลา 09.00 น นับองค์ประชุมได้จำนวน 600 คน และ     
เมื่อปิดการลงทะเบียนเวลา 10.00 น. มีสมาชิกลงทะเบียนทั้งสิ้น 1,227 คน 
ผู้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ 
 1. นางเสาวนิตย์   นิ่มนวล  ผู้จัดการสหกรณ์ 
 2. นายธฤทธิ์    เพร็ชศรีประสิทธิ์  รองประธานกรรมการ สอ.การยางแห่งประเทศไทย จำกัด 
 3. นางณัฏฐกานต์   ช่วยพินิจ ผู้ช่วยผู้จัดการ สอ.การยางแห่งประเทศไทย จำกัด 
 4. นายยศ     เกษกุล  เหรัญญิก สอ.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จำกัด 
 5. นายวิรัตน์    นิติพิทักษ์ชน รองประธาน สอ.มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช จำกัด 
 6. นางสาวหทัยรัตน์  ชื่นจิตร์  ผู้จัดการ สอ.กรมทีด่ิน จำกัด 
 7. นางสาวธนวรรณ  เงินวิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายการเงิน สอ.กรมท่ีดิน จำกัด 
 8. นางปนัดดา    ภู่เจริญศลิป์ รองประธานกรรมการ สอ.รพช.จำกัด 
 9. ดร.จิรพร    เจริญสุข  กรรมการ สอ.รพช.จำกัด 
 10. นายชูชาติ    แมนเมธี  ประธานกรรมการ สอ.พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด 
 11. นางสาวชัญญานุช  ชนะอุดมภัสสร กรรมการ/เหรัญญิก สอ.พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด 
 
 



สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จ�ากัด • 089 

 

 
 

 

 
 12. นางสาวชุติมา   สุขตำแย  ผู้จัดการ สอ.พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด 
 13. นายปรีชา    ก้อนทอง กรรมการ สอ.การตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด 
 14. นางสาวธัญญาวรี  พัชราชัยพิทักษ์ หัวหน้าบัญชี สอ.การตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด 
 15. นางสุทัศนีย์   มณฑรัตน์ ผู้จัดการ สอ.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด 
 16. นางสาวมงคลทิทพย์ ขำประสงค์ เจ้าหน้าที่บัญชี สอ.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำกัด 
 17. นายพิทยาวุธ    อังศุสิงห์  ผู้จัดการ สอ.กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด 
 18. นายธน ู    มีแสงเงิน  ประธานกรรมการ สอ.สนง.ปฏิรปูที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม จำกัด 
 19. นางสาวทัศนีย์   ศรโีนนยางค์ ผู้ช่วยผู้จัดการ สอ.สนง.ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม จำกัด 
 20. นายพูนศักดิ์   วาณชิวิเศษกุล กรรมการ (รองผู้ว่าสกลนคร) สอ.กรมการปกครอง จำกัด
 21. พ.อ.หญิง พูนทรัพย์  สุบรรณรัตน์ ประธานกรรมการ สอ.บางกะปิ จำกัด 
 22. นายอังกูร    พาณิชย์วัฒนา กรรมการ/เลาขานุการ สอ.บางกะปิ จำกัด 
 23. นางสาวสุมาลี   นาคสีทอง เจ้าหน้าที่ สำนักงานสง่เสริมสหกรณ์ กทม.พ้ืนที่ 2 
 24. ส.อ.หญิง ณัฐนันท์พร ยิ้มเผือก  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น  
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 เมือ่ได้เวลาประชุมเวลา 09.00 น  น.ต.ชชักิจ  ไทยลี่ ร.น.   กรรมการและเลขานุการ  ได้กล่าวนำเข้าประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยเรียนเชิญ พล.ต.วรพจน์  เร้าเสถียร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร 
จำกัด กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบจนสมาชิกมีความเข้าใจเป็น
อย่างดี 
 ทีป่ระชุม....รับทราบ... 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  
 ระเบียบวาระที่ 2.1 รับองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2564                
เวลา 09.00 น. 
 ที่ประชุม...รับองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. 
  
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องรายงานเพื่อทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี 3.1 รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 39 
 ทีป่ระชมุ...มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชดุที่ 39 
 
 ระเบียบวาระท่ี 3.2 รายงานกิจการประจำปี 2563 
 ที่ประชุม...มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563 
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 ระเบียบวาระที่ 3.3 การดำเนินงานของศูนยป์ระสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำปี 2563 
 ที่ประชุม...มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  
ประจำปี 2563 
 
 ระเบียบวาระที่ 3.4 รายงานการตรวจสอบกิจการประจำปี 2563 
 ที่ประชุม....มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานการตรวจสอบกิจการประจำปี 2563 ตามทีผู่้ตรวจสอบกิจการฯ เสนอ 
 
ระเบยีบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ระเบยีบวาระที่ 4.1 พิจารณางบดลุ, งบกำไรขาดทุน, งบกระแสเงนิสดและรายงานของผู้สอบบัญชี   
ประจำปี 2563 
 ที่ประชุม...มีมติเป็นเอกฉันท์รับรอง งบดุล, งบกำไรขาดทุน, งบกระแสเงินสดและรายงานของผู้สอบบัญชี  
ประจำปี 2563 
 
 ระเบยีบวาระที่ 4.2  การพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 
 ที่ประชุม...มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการ เสนอ  
 
 ระเบยีบวาระที่ 4.3 แผนดำเนินงาน ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่ายประจำปี 2564 
 ที่ประชุม...มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมัติแผนดำเนินงานประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่ายประจำปี 2564 
 
 ระเบยีบวาระที่ 4.4 การกำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2564 
 ที่ประชุม…มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2564 ตามที่
คณะกรรมการเสนอวงเงินไม่เกิน 1,300 ล้านบาท ไม่เห็นชอบ (ไม่มี)  โดยให้สหกรณ์ได้จัดทำแผนลดวงเงนิกูย้ืมให้เป็นไปตาม
เกณฑท์ี่นายทะเบียนกำหนดในระยะเวลา 5 ปี 
 
 ระเบยีบวาระที่ 4.5 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที ่39 ประจำปี 2564 
 ที่ประชุม...มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งและรับรองผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 จำนวน 
8 คน ประกอบดว้ย  ประธานกรรมการ, กลุ่ม 1, กลุ่ม 2, กลุ่ม 3, กลุ่ม 5, กลุ่ม 6  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้  
 -  ตำแหน่งประธานกรรมการ ไม่กำหนดสังกัด  ผู้ได้รับเลือกตั้งจำนวน 1 คน คือ  
  ลำดับที ่1 หมายเลข 1.   พล.ต. สิทธา มหาสันทนะ ได้คะแนน 1,139 คะแนน 
 กลุ่มที ่1 กลุ่มสมาชิกสังกัด บก.สส.ทหาร, ศทส.ฯ และนอกหน่วย ผู้ได้รับเลือกตั้งจำนวน 1 คน คือ 
  ลำดับที่ 1 หมายเลข 3    ร.อ.สมจินต์ บุตระ  ได้คะแนน  555 คะแนน 
 กลุ่มที ่2 กลุ่มสมาชิกสังกัด ศทท.สส.ทหาร ผู้ได้รับเลือกตั้งจำนวน 1 คน คือ 
  ลำดับที่ 1 หมายเลข 11    พ.อ.รัชกฤต ทองศมิา  ได้คะแนน  519 คะแนน  
 กลุ่มที ่3 กลุ่มสมาชิกสังกัด พัน.ส.ฯ ผู้ได้รับเลือกตั้งจำนวน 1 คน คือ 
  ลำดับที่ 1 หมายเลข 7    ร.ต.หญิง ปิติชา ศรีคล้าย  ได้คะแนน  382 คะแนน 
  ลำดับที่ 2 หมายเลข 13    พ.อ.ธิติโชต พรมโสภา ได้คะแนน  377 คะแน 
 กลุ่มที ่5 กลุ่มสมาชิกสังกัด ข้าราชการบำนาญ  ผู้ได้รับเลือกตั้งจำนวน 1 คน คือ 
  ลำดับที่ 1 หมายเลข 9    ร.ท. บุญศักดิ์ ตุลธาร  ได้คะแนน  379 คะแนน 
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 กลุ่มที่ 6 กลุ่มสมาชิกสังกัด กลุ่มผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ มาตรา 89(2) ผู้ได้รับเลือกตั้ง                 
จำนวน 1 คน คอื 
  ลำดบัที ่1 หมายเลข 5    จ.ส.อ.ปริญญา รัตนะศิระประภา ได้คะแนน  576 คะแนน 
  ลำดบัที่ 2 หมายเลข 17    น.ต. ชัชกิจ ไทยลี่ ร.น. ได้คะแนน  423 คะแนน 
  
 ระเบยีบวาระที ่4.6 การคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2564 
 ที่ประชุม...มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก บริษัท เอส.ดี.บี.คอนซัลแตนท์ จำกัด โดย นายสุวัฒชัย  ยืนชีวิต ผู้สอบบัญชี
อนุญาตเลขทะเบียนที่ 5697 เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ประจำปี 2564 พร้อมกำหนด
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีจำนวน 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ต่อปี  ตามที่คณะกรรมการ เสนอฯ                        
ไมเ่ห็นชอบ (ไม่มี)  
 
 ระเบียบวาระที่ 4.7 พิจารณาระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ.2564 
 ที่ประชุม...มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบระระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ.2564 ตามที่
คณะกรรมการเสนอฯ 
 
 ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
 เรื่องที ่1 การเข้าร่วมประชุมของผู้ตรวจกิจ 
  -  จ.ส.อ.เอกลักษณ์  ฉายประทีป สมาชิกเลขที่ 1881  เสนอเรื่องการเข้าร่วมประชุมของผู้ตรวจสอบกิจการ                      
เรื่องจริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ ตามราชกิจจานุเบกษา  ได้กำหนดให้เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง จากการตรวจสอบการ
ประชุม 11 ครั้ง ผู้ตรวจสอบกิจการขาดประชุม 7 ครั้ง  
  -  เนื่องจากค่าตอบแทน 60,000 บาทต่อปี และมีวาระ 3 ปี  เสนอคณะกรรมการดำเนินการ จะ
แก้ไขปรับปรุงอย่างไร พร้อมกับเสนอสำเนารายการประชุมให้ทราบทั้ง 7 ครั้ง  
 
เลขานุการ   -   ขอให้ผู้ตรวจสอบกิจการได้ชี้แจง  ซ่ึงผู้ตรวจสอบได้สอบถามสมาชิกว่าในรอบปี 2563 ใช่หรือไม่ และ
ขอตรวจนสอบสำเนารายงานประชุม 
 
เลขานุการ   -   ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าที่ผ่านมาการไม่ร่วมประชุมอาจมีเหตุผล ที่ลาคลอดในบางครั้ง และได้
แจ้งเลขานุการ  เพ่ือแจ้งที่ประชุมด้วยทุกครั้ง  แต่ทราบว่าผู้ตรวจสอบเข้าตรวจเอกสารครบทุกเดือน ปีต่อไปคงไม่มี
ปัญหาอะไร ผู้ตรวจสอบไม่น่าจะมีเจตนาหยุดหรือหยุดหรือเว้นการเข้าประชุม 
 
สมาชิก   -   ขอเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาว่าจะทำอย่างไร จะให้ผู้ตรวจสอบกิจการได้เข้ามีส่วนร่วมหรือไม่ ซ้ำ
ตนเคยโพสต์ Facebook ในกลุ่มสหกรณ์ว่าการไม่เข้าร่วมประชุมจะผิดหรือไม่ มีหลายคนที่เสนอตัวเข้ามาตรวจสอบ
และไม่ขอรับเงินค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 
 
เลขานุการ   -   เสนอที่ประชุมรับไปตรวจสอบและนำเสนอให้คณะกรรมการ ชุดที่ 39 ได้พิจารณา 
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 เรื่องท่ี 2 สอบถามการดำเนินการตามข้อเสนอในการประชุมสามัญประจำปี 2562   
  -  จ.ส.อ.ธนากร  เสี่ยงบุญ  สมาชิกหมายเลข 2804 ได้สอบถามการดำเนินการของคณะกรรมการ
ตามท่ีตนได้เสนอไว้ 3 เรื่อง ตามเอกสารรายงานการประชุมใหญ่ประจำปี 2562 หน้า 92 ไว้ดังนี้ 
  1. ขอเสนอให้มีการจัดทำสรุปรายงานการประชุมอย่างละเอียดทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการ
สหกรณ์ โดยให้เสนอการลงมติให้ความเห็นชอบ หรือข้อเสนอแนะและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับส่วนรวมของกรรมการ
เป็นรายบุคคล เพ่ือทราบการทำหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้แทนสมาชิก 
  2. เสนอให้ศึกษาความเป็นเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุน ทดแทนเบี้ยประกันผู้ค้ำประกัน 
  3. เสนอให้เจ้าหน้าที่ทุกนายได้รับการสรรหาจากบุคคลภายนอก 
เลขานุการ   -  ได้ชี้แจงว่า 
  1. รายงานการประชุมบางครั้งเป็นเรื่องภายใน คนนำไปใช้ประโยชน์ที่มีทั้งหวัดดีและไม่หวังดี  ผล
การดำเนินงาน และโครงการต่าง ๆ หรือนโยบายการดำเนินงานที่เปล่ียนแปลง สหกรณ์จะมีการประชาสัมพันธ์ทาง 
website และเอกสารประชาสัมพันธ์ แต่การประชาสัมพันธ์ในรายงานการประชุมบางอย่างไม่สมควร เช่น ดอกเบี้ย 
เงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน ดอกเบี้ยจะไม่เท่ากัน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ส่วนไหนดำเนินการได้ ก็จะดำเนินการ 
ส่วนไหนเปิดเผยไม่ได้ ก็ไม่ควรเปิดเผย แต่สมาชิกสนใจ หรือจะสอบถามก็สามารถสอบถามได้ที่เลขานุการ หรือขอ
ตรวจสอบ ณ สำนักงานสหกรณ์ 
  2. ส่วนเรื่องอ่ืน ๆ สหกรณ์ก็ได้ดำเนินการแล้วบางส่วน เช่น การจัดตั้งกองทุน การจัดจ้างเจ้าหน้าที่
จากภายนอก สามารถดูได้จากงบประมาณประจำปี ตามเอกสาร หน้า 107 – 108 สหรณ์ได้ปรับแผนงานลดค่าใช้
บางส่วน และเพ่ิมงบประมาณจัดจ้างเจ้าหน้าที ่
 
ระเบียบวาระที่ 6   ประธานกล่าวปิดการประชุม 
 ในนามของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 38 ขอขอบคุณ แขกผู้มีเกรียติในฐานะสหกรณ์พันธมิตร ผู้แทนสำนัก
ส่งเสริมสหกรณ์  กทม. พ้ืนที่ 2  ผู้สอบบัญชี  ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สนับสนุน คณะกรรมการ และสมาชิก ทุกท่าน ที่
ให้ความร่วมมือในการดำเนินการและเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันนี้ และขอแสดงความยินดีกับ
คณะกรรมการชุดที่ 39 ขอปิดประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น 
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง รายงานเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานกิจการ ประจ�าปี 2564

ระเบียบวาระที่ 3.2  รายงานการด�าเนินงานของ

 ศูนย์ประสานงานประจ�าปี 2564

ระเบียบวาระที่ 3.3 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ  

 ประจ�าปี 2564

	 ...	อุดมการณ์	คือ	 ระบบความเชื่อท่ีมีแบบแผน	 ซ่ึงก่อให้เกิดการ
จูงใจให้กลุ่มชนในสังคมยึดถือ	น�ามาใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ	 
เกี่ยวกับการด�าเนินชีวิตในสังคม	เพื่อให้บรรลุถึงความเป็นอยู่ที่ดี	...***
	 “อุดมการณ์สหกรณ์	คือ	 แนวความคิดท่ีเช่ือว่า	 จะแก้ปัญหาทาง
เศรษฐกิจของสังคมให้มีความกินดีอยู่ดี	 และมีสันติสุข	 	โดยการประหยัด	
ช่วยตนเอง	และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน”
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ระเบียบวาระที่ 3.2 
เรื่อง  รายงานกิจการประจำปี 2564 

เรียน  ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ทุกท่าน   
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ได้ดำเนินการจัดตั้งและจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ์  เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2525 จนถึงปี 2564 นับเป็นปีที่ 39 แห่งการดำเนินงานของสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ได้มี
ความเจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคง สามารถดำเนินการตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างต่อเนื่อง  

การดำเนินงานในรอบปี 2564  ปีนี้เป็นปีที่ขบวนการสหกรณ์ ได้มีการปรับเปลี่ยนในหลายเรื่อง                
อาทิ เช่น การเกิดโรคระบาด COVID-19 ทำให้ประเทศไทยและทั่วโลกเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขั้นรุนแรง มีคนติดเชื้อโรค
และคนที่เสียชีวิตเพราะโรคเป็นจำนวนมาก ซึ่งกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติก็คงต้องใช้ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่ง จากผล
พวงดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของสมาชิกและครอบครัว จึงได้มีการให้ความ
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มเข้าวิกฤตเป็นต้นมา อาทิเช่น การจัดทำหน้ากากอนามัยแจก ,การจัดทำประกันภัย
โรค COVID-19 ให้กับสมาชิกทุกคน ,การทำโครงการพักชำระเงินต้นระยะเวลา 6 เดือน รวมถึงการทยอยลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ตั้งแต่ต้นปีจากอัตราร้อยละ 6.40 เป็นอัตราร้อยละ 6.00 ในเดือน ก.ค.63 และลดจากอัตราร้อยละ 6.00 
เป็นอัตราร้อยละ 5.80 ตั้งแต่ ม.ค .64 เป็นต้นมา เป็นผลทำให้สมาชิกที่กู้ เงินได้ลดภาระรายจ่ายรายเดือน                      
ลงได้พอสมควร แต่ก็ส่ งผลให้กำไรสุทธิ ของสหกรณ์ ลดลงกว่าปีก่ อน เพียงประมาณ  14.42 ล้ านบาท                                   
ซ่ึงในความเป็นจริงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ลงระดับนี้จะมีผลทำให้รายได้ลดลงประมาณ 17.6 ล้านบาท ที่เป็นเช่นนี้
เนื่องจากคณะกรรมการทุกคนได้ร่วมกับฝ่ายจัดการช่วยกับบริหารต้นทุนที่ เกิดจากเงินรับฝากจากภายนอก                  
สามารถประสานขอลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสหกรณ์ฯพันธมิตรเดิมได้ อีกทั้งมีสหกรณ์พันธมิตรรายใหม่ๆ                       
เข้ามาฝากต้นทุนต่ำเพ่ือนำส่งคืนเงินฝากที่มีต้นทุนสูงกว่าเมื่อครบกำหนดฝากได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับการดูแล                    
ด้านสวัสดิการอ่ืนก็คงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการตัดผมฟรีให้กับสมาชิกและครอบครัว                     
รวมถึงข้าราชการของกรมการสื่อสารทหารและข้าราชการสังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ซึ่งเป็นไปตามหลักการสหกรณ์ในเรื่องการดูแลบริการสังคม ผลจะทำให้สหกรณ์และกรมการสื่อสารทหาร
เป็นที่รู้จักและยอมรับของข้าราชการและบุคคลโดยทั่วไปมากขึ้น ระหว่างปีได้มีการจัดโครงการเงินออมให้กับสมาชิก
ในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสถาบันการเงินภายนอก มีผลทำให้เงินรับฝากจากสมาชิกเพ่ิมขึ้น ทำให้อัตราส่วน                            
หนี้สินต่อทุนของสหกรณ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด ความสำเร็จที่เกิดขึ้นด้วยได้รับความอนุเคราะห์จาก
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และความร่วมมือจากสมาชิก ตลอดจนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ ได้ปฏิบัติงานด้วยความอุตสาหะ 
ซื่อสัตย์ สุจริต คณะกรรมการดำเนินการจึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่	3.1
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สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 สรุปได้ดังนี้ 
1. ผลการดำเนินงานทัว่ไป (ข้อมูล ณ วันสิ้นปีบัญชี 30 มิถุนายน 2564)

รายการ ปี 2564 ปี 2563 + เพิ่ม, - ลด 
จำนวนสมาชิกรวมสมทบสิ้นปี 2,073 คน 1,978 คน + 95 
ทุนดำเนินงาน/สินทรัพย์ 2,431,808,738.05 2,312,060,879.36 + 119,747,858.69 
เงินทุนสำรอง  ณ 30 มิ.ย.63 64,986,951.81 55,327,401.74 +  9,659,550.07 
ทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว ณ 30 มิ.ย.63 603,615,990.00 547,708,160.00 +  55,907,830.00 
ทุนสะสมตามข้อบังคับฯ คงเหลือ 12,811,789.33 11,689,405.62 +  1,122,383.71 
เงินลงทุนระยะยาวคงเหลือ 81,050,000.00 66,050,000.00 + 15,000,000.00 
เงินลงทุนระยะสั้นคงเหลือ 108,369,241.10 79,680,000.00 + 28,689,241.10 
เงินรับฝากคงเหลือ 1,644,084,550.11 1,544,183,634.41 + 99,900,915.70 
เงินให้สมาชิกกู้ระหว่างปี 386,516,000.00 367,643,000.00 + 20,801,822.00 
เงินให้สมาชิกกู้คงเหลือ 2,158,333,216.60 2,122,309,511.00 + 36,023,705.60 
รายได้จากเงินให้กู/้รายได้อ่ืน 131,719,684.79 146,911,739.09 - 15,192,054.30 
ค่าใช้จ่ายเงินกู้/เงินรับฝาก/บริหาร/
อ่ืนๆ 

72,702,495.18 73,479,376.02 - 776,880.84 

กำไรสุทธิประจำปี 59,017,189.61 73,436,138.07 - 14,418,948.46 

2. สมาชิกสหกรณ์
ในรอบปีทีผ่่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด มีรายการเปลี่ยนแปลงจำนวนสมาชิก ดังนี้ 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 + เพิ่ม, - ลด 
จำนวนสมาชิกคงเหลือยกมา 1,978 คน 1,921 คน + 48 คน 
จำนวนสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 132 คน 85 คน + 47 คน 
จำนวนสมาชิกลาออกระหว่างปี 37 คน 28 คน - 9 คน 
จำนวนสมาชิกในวันสิ้นปี   2,073 คน 1,978 คน   + 95 คน 

3. สมาชิกสหกรณ์ทีเ่ป็นลูกหนี้
ณ วันสิ้นปีบัญชี 30 มิถุนายน 2564 มีสมาชิกมีหนี้สินและไม่มีหนี้สิน ดังนี้ 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 + เพิ่ม, - ลด 
จำนวนสมาชิกในวันสิ้นปี 2,073 คน 1,978 คน + 95 
จำนวนสมาชิกที่มีหนี้สินกับสหกรณ์ 1,491 คน 1,510 คน - 19 
จำนวนสมาชิกที่ไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ 582 คน 459 คน + 123 

+	9	คน

+	57	คน
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4. เงินรับฝาก 
 ในด้านการรับฝากเงิน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักท่ีสหกรณ์พยายามส่งเสริมให้สมาชิกได้มีการออมเงินในรูปของ
เงนิฝากประเภทต่าง ๆ รวมถึงรับฝากเงิน จากสหกรณ์อ่ืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการระดมเงินทนุเพื่อให้เพียงพอแก่การ
บริการเงินกู้ให้แก่สมาชิกท่ีต้องการกู้เพ่ือวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ซึ่งมีรายการรับฝากคงเหลือ ณ วันสิ้นปีบัญชี 30 
มิถุนายน 2564 ดังนี้ 
 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 + เพิ่ม, - ลด 
ออมทรัพย์เพ่ิมพูน      31,885,701.19       45,385,816.57  - 13,500,115.38  
ออมทรัพย์พิเศษ เพ่ิมพูน 1       2,435,903.42        2,902,638.09  - 466,734.67  
ออมทรัพย์พิเศษ เพ่ิมพูน 3         645,493.66        1,629,541.08  - 984,047.42  
ออมทรัพย์พิเศษ เพ่ิมพูน 5       2,526,994.10        6,159,706.20  - 3,632,712.10  
ออมทรัพย์พิเศษ ทวีทรัพย์ 1 -      30,000,000.00   - 30,000,000.00  
ออมทรัพย์พิเศษ ทวีทรัพย์ 3      22,811,807.52       22,811,807.52  - 
ออมทรัพย์พิเศษ ทวีทรัพย์ 5       4,050,962.43        8,288,561.62  - 4,237,599.19  
ออมทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้(สพ.)       7,635,529.22  - + 7,635,529.22  
ออมทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้(สท.)       1,396,398.31  - + 1,396,398.31  
ออมทรพัย์ค้ำประกันเงินกู้(สบ.)         115,658.82  - + 115,658.82  
ออมทรัพย์พิเศษ 1    637,497,943.43     449,585,938.68  + 187,912,004.75  
ออมทรัพย์พิเศษ 2      16,227,158.23  - + 16,227,158.23  
โครงการเงินฝากวันออมแห่งชาติ  
ประจำปีงบประมาณ 2564 

      6,832,808.00  - + 6,832,808.00  

ออมทรัพย์พิเศษ เพ่ิมพูนทรัพย์ -          304,200.00  - 304,200.00 
ออมทรัพย์พิเศษ มั่งมี -       2,574,000.00  - 2,574,000.00 
ออมทรัพย์พิเศษ โครงการ 1 -          177,650.30  - 177650.30 
ออมทรัพย์พิเศษ โครงการ 2 -          363,774.35  - 363,774.35 
เงินฝากออมทรัพย์นิติบุคค       3,022,191.78  - + 3,022,191.78  
เงินฝากประจำนิติบุคุล 12 เดือน       1,000,000.00  - + 1,000,000.00  
เงินฝากประจำสหกรณ์อ่ืน     906,000,000.00     974,000,000.00  - 68,000,000.00  

รวม 1,644,084,550.11  1,544,183,634.41  + 99,900,915.70  
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5. การให้เงินกู้แก่สมาชิก 
 ในปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ได้ให้เงินกู้แก่สมาชิกทั้ง 3 ประเภท คือ เงินกู้เพ่ือเหตุ
ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของสมาชิก ซึ่งในรอบปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสาร
ทหาร จำกัด ได้อนุมัติให้สมาชิกกู้เงินและเงินกู้คงเหลือดังนี้ 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 + เพิ่ม, - ลด 
สัญญา จำนวนเงิน สัญญา จำนวนเงิน สัญญา จำนวนเงิน 

สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก
ระหว่างปีคงเหลือ 

1,003 2,158,769,742 1,056 2,122,309,511 - 53 + 36,460,231 

เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 561 9,997,427 807 13,678,440 - 246 - 3,681,013 
เงินกู้สามัญ 420 2,122,317,027 227 2,079,704,219 +193 + 42,612,808 
เงินกู้พิเศษ 22 26,455,288 22 28,926,852.00 0 - 2,471,564 

 
6. การจัดสวัสดิการแก่สมาชิก 
 การจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก จัดว่าเป็นภารกิจที่สำคัญซ่ึงตรงตามหลักการและวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์สำหรับปี 2564 ที่ผ่านมา สหกรณ์ได้จัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกทั้งทางตรงและทางอ้อม รายละเอียดดังนี้ 

ประเภททุน จำนวนเงิน (บาท) 
1. ทุนสาธารณประโยชน์ 2,616,039.00 
2. ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิก 8,073,332.27 
3. ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 344,546.50 
4. ทุนพัฒนาสหกรณ์ 561,535.75 

รวมทั้งสิ้น 11,595,453.52 
 
 

ประเภทการจ่ายตามที่กำหนดในระเบียบฯ จำนวนเงิน/บาท 
(1) จ่ายทุนการศึกษาบุตรทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2563 ปีบัญชี 2564 1,102,000.00 
(2) จ่ายเพื่อสวัสดิการเกี่ยวกับการจัดการศพสมาชิกและครอบครัวสมาชิก 745,000.00 
(3) จ่ายเพ่ือสวัสดิการสมาชิกประสบภัยพิบัติ 118,000.00 
(4) จ่ายสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 30,000.00 
(5) จ่ายเพ่ือสาธารณประโยชน์แก่ หน่วยงานที่มีสมาชิกสังกัด ,เพ่ือการบริการหรือ

การดูแลสังคมตามหลักการสหกรณ์ และอ่ืนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
621,039.00 

รวมจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ 2,616,039.00 
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ประเภทการจ่ายตามท่ีกำหนดในระเบียบฯ จำนวนเงิน/บาท 
(1) จ่ายเป็นสวัสดิการหรือการสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต 1,750,000.00 
(2) จ่ายเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลสมาชิก 183,000.00 
(3) จ่ายเงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกเกษียณฯ 716,000.00 
(4) จ่ายเงินสวัสดิการมงคลสมรส 50,000.00 
(5) จ่ายเงินสวัสดิการรับขวัญทายาทใหม่ 88,000.00 
(6) จ่ายเงินสวัสดิการส่งเสริมการศึกษาสมาชิก 54,000.00 
(7) จ่ายสวัสดิการอุปสมบทสมาชิก 4,000.00 
(8) จ่ายเงินสวัสดิการวันคล้ายวันเกิดสมาชิก 949,000.00 
(9) จ่ายสวัสดิการสำหรับสมาชิกไม่มีบุตรหรือเป็นโสด 4,000.00 
(10) จ่ายสวัสดิการกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน 4,275,332.27 

รวมจ่ายกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิก 8,073,332.27 
 
 7. ด้านเงินออม  

สหกรณ์ได้ออกระเบียบฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินเพ่ือต้องการสนับสนุนให้สมาชิกได้มีการออมมากข้ึน ไม่ว่าจะ
เป็นเงินฝาก ออมทรัพย์เพ่ิมพูน, เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ซึ่งในปีที่ผ่านมาสหกรณ์ฯ ได้มีการโอนเงินสนับสนุนการ
ออมเข้าบัญชีออมทรัพย์เพ่ิมพูน ให้กับสมาชิกทุกคน เมื่อมีการประชุมใหญ่ประจำปี 2563 รวมถึงระหว่างปีได้มีการ
เปิดโครงการเงินฝากเพ่ิมเติมอีก 1 โครงการ และยังคงมีนโยบายสนับสนุนการออมให้กับสมาชิกทุกคน ตามโอกาสที่
เหมาะสม ต่อไป โดยผลประโยชน์ที่สมาชิกได้รับคืออัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ อีกส่วนหนึ่งสมาชิกยัง
สามารถที่จะนำเงินได้ทางอ่ืนมาฝากเพ่ิมได้ตลอดเวลา ทำให้สหกรณ์มีเงินทุนจากภายในเพ่ิมขึ้น จะได้ไม่ต้องไปพึ่งเงิน
จากภายนอก  

8. ด้านการพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์  
ตามที่สหกรณ์ได้ใช้โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาสงขลานครินทร์ จำกัด ใน

ฐานะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยมีหลักเกณฑ์เพ่ือช่วยเหลือเครือข่ายสหกรณ์ที่มีความสนใจใช้งาน ปัจจุบันมีใช้งาน
มากกว่า 120 สหกรณ์ โดยระบบสามารถรองรับความต้องการใช้งานในหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นระบบงานทะเบียน
สมาชิก, ระบบงานรับฝากและระบบงานบัญชี ซึ่งทุกส่วนสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นไปตามความต้องการใช้งานของ
แต่ละสหกรณ์ได้ มีค่าใช้จ่ายไม่มากเหมือนระบบโปรแกรมสหกรณ์ของภาคเอกชนโดยทั่ วไป โดยนอกเหนือจาก
ค่าใช้จ่ายในการติดต้ังเบื้องต้นแล้ว ปีต่อ ๆ ไปก็จะเพียงค่าใช้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาโปรแกรมปีละ 35,000 
บาท และในปี 2564 นี้ สหกรณ์ก็ได้ให้พัฒนาระบบแอปปิเคชั่นผ่านระบบมือถือ เพ่ือบริการให้สมาชิกได้ใช้งานสะดวก
มากขึ้นเป็นที่เรียบร้อย และยังมีระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกผ่านเว็บไซต์ซึ่งสหกรณ์เปิดให้สมาชิกได้ใช้งานแล้ว โดยใน
ระบบนี้สมาชิกสามารถสอบถามรายละเอียดส่วนตัว, ข้อมูลการส่งหุ้น, ข้อมูลเงินฝาก, ข้อมูลสัญญาเงินกู้ รวมถึง
สมาชิกสามารถทดลองคำนวณเงินกู้และงวดการชำระหนี้ ในเบื้องต้นได้ การใช้งานเมื่อสมาชิกเข้าเว็บไซต์ 
www.coopdjc.com ก็จะมีเมนูระบบสมาชิกเมื่อเข้าเมนูไปสมาชิกก็ใช้หมายเลขสมาชิกเป็นผู้ใช้งาน ส่วนรหัสผ่านใน
การเข้าใช้งานครั้งแรกให้ใส่หมายเลขประจำตัวประชาชน โดยสมาชิกสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้เองตลอดเวลา  

 
 
 

2,275,332.27
6,073,332.27
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หากจำรหัสผ่านไม่ได้ ก็ให้โทรศัพท์ติดต่อขอจากผู้ดูแลระบบก่อนเมื่อเข้าใช้งานครั้งแรกแล้วสมาชิกก็สามารถ
เปลี่ยนแปลงรหัสผ่านของตนเองได้ 

นอกจากข้างต้นแล้วยังมีสหกรณ์ได้พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพ ช่องทางการส่ือสารและประชาสัมพันธ์ โดยการ 
เพ่ิมระบบ   LINE Official Account (LINE OA) และขออนุญาติเข้าใช้งาน RTARF Mail ของส่วนราชการใน บก.ทท. 
เพ่ือให้สมาชิกได้รับประโยชน์ในการรับทราบ ข้อมูล ข่าวสาร อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

 9. การได้รับสินไหมทดแทน 
     ในระหว่างปีสหกรณ์ ได้ส่ งเคลมประกันกับบริษัทประกันชีวิตซึ่ งคุ้มครองกรณีผู้ กู้ เงินเสียชี วิต                     
ซึ่งช่วยให้สมาชิก ผู้ค้ำประกันและทายาทหมดภาระการค้ำประกันเงินกู้ของผู้กู้ ดังนี้ 

บริษทัประกันชีวิต จำนวน
กรมธรรม์ 

จำนวนเงินหนี้ขอเค
ลม 

จำนวนเงินที่ได้รับเค
ลม 

คงเหลือ 

1.บริษัท สหประกันชีวิตฯ 8 3,430,080 3,430,080 - 
2.บริษัท กรุงไทยแอคซ่า 6 3,491,370 3,227,150 264,220 
3.บริษทั FWD - - - - 

รวม 14 6,921,450 6,657,230 264,220 
 
 10. ด้านการมีส่วนร่วมกับองค์กรสหกรณ์ภายนอก 

 ในปีนี้ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีสหกรณ์บางเขน ,เครือข่ายสหกรณ์
แจ้งวัฒนะและชมรมอ่ืน ๆ ที่จัดตั้งโดยระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการรวมกันเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันในหลายด้านโดยสหกรณ์ได้มีการส่งคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหาร 
ตามท่ีได้รับการเชิญหรือร้องขอ 

 ข้อดีในการเป็นกรรมการดังกล่าวข้างต้นคือทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด เป็นที่รู้จักใน
กลุ่มคนสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับเครือข่ายและระดับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ผลที่ได้คือทำให้มีเครือข่าย
ในการช่วยเหลือระหว่างสหกรณ์กันมากขึ้นจะเห็นได้จากระหว่างปีสหกรณ์มีสภาพคล่องเพียงพอสามารถมีเงิน
หมุนเวียนให้สมาชิกได้กู้ทั้งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ขอกู้และไม่มีคิวติดค้าง อีกทั้งได้มีโอกาสนำคณะกรรมการและ
เจ้าหน้าทีไ่ปศึกษาดูงานกับสหกรณ์อ่ืนเพื่อนำแนวทางการดำเนินงานมาปรับกับสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 

 
 11. ด้านการพัฒนาสหกรณ์ 
 คณะกรรมการดำเนินการชุดท่ี 39 ได้มีการอนุมัติให้สหกรณ์ดำเนินการปรับปรุงสำนักงานในส่วนชำรุดตาม
อายุการใช้งาน รวมถึงได้มีการพัฒนาระบบโปรแกรมสหกรณ์ให้ทันสมัยรองรับการให้บริการที่หลายหลายมากยิ่งขึ้น 
ได้เกิดความเชื่อมั่นต่อสหกรณ์อ่ืนหรือสถาบันการเงินอ่ืนที่ติดต่อทำธุรกรรมกับสหกรณ์ รวมถึงขยายโครงการลด
ค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกและครอบครัวรวมถึงข้าราชการสังกัด บก.ทท. อย่างต่อเนื่อง ได้ตัดผมฟรโีดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใน
การรับบริการ 
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 12. การตรวจและการกำกับของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  
 ในระหว่างปีหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจมาตรฐานสหกรณ์และกำกับดูแลสหกรณ์ คือ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ส่งเจ้าหน้าเข้ามาตรวจมาตรฐานของสหกรณ์และการจัดทำงบทางการเงิน  
  
 สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 แม้ว่าสภาวะทางเศรษฐกิจการเงิน, อัตราดอกเบี้ยเงินกู้, อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินภายนอกและจากของสมาชิกจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงเกณฑ์กำกับ
ภาครัฐที่ออกมาทำให้การบริหารจัดการสหกรณ์โดยทั่วไปเกิดการชะงักในหลายด้าน คณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ ได้พยายามบริหารกิจการสหกรณ์ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ คอยติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
การเงินภายนอกอย่างต่อเนื่อง และได้มีนโยบาลลดอกเบี้ยเงินกู้ รวมถึงพยามยามลดต้นทุนเงินรับฝากและเงินกูย้ืมจาก
ภายนอก โดยการเจรจาต่อรองกับเจ้าของเงินเพ่ือให้ช่วยลดต้นทุนให้เป็นไปตามโครงสร้างเศรษฐกิจปัจจุบันเพ่ือดูแล
สมาชิกที่เดือดร้อนไม่ให้มีรายจ่ายดอกเบี้ยเพ่ิมและเพ่ือให้มีการดูแลสมาชิกให้ครอบคลุมทั่วถึงเมื่อขอกู้เงินก็มีเงินจ่าย
ให้สมาชิกได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีติดค้าง พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะช่วยกันพัฒนาให้สหกรณ์มีเสถียรภาพมั่นคงและ
เจริญก้าวหน้าตลอดไป 
 
มตทิี่ประชมุ...รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564 ตามท่ีคณะกรรมการดำเนินการ เสนอฯ 
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ระเบียบวาระที่ 3.2 
การดำเนินการของศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 

 
 ตามท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ได้ตอบรับเป็นศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร (สสอท.สอ.สส.ทหาร) และศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์
สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.ฯ) เพื่อดำเนินการรับสมัครสมาชิกท่ีมีความสนใจได้
สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีสถานภาพสมาชิก ดังนี้ 
 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร  สสอท. 
ประเภทสมาชิก ยกมา สมัครใหม ่ ถึงแก่กรรม ลาออก คงเหลือ หมายเหต ุ

สมาชกิสามัญ 459 12 3 1 467  
สมาชิกวสิามัญคูส่มรส 59 4 - - 63   
สมาชิกวิสามัญบิดา 39 1 - - 40   
สมาชิกวิสามัญมารดา 62 2 - - 64   
สมาชิกวิสามัญบุตร 3 1 - - 4   

รวม 557 20 3 1 639   
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของ 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.ฯ) 
ประเภทสมาชิก ยกมา สมัครใหม ่ ถึงแก่กรรม ลาออก คงเหลือ หมายเหต ุ

สมาชิกสามัญ 117 6 - - 123   
สมาชิกสมทบคู่สมรส 6 1 - - 7   
สมาชิกสมทบบดิา 1  - - 1   
สมาชิกสมทบมารดา 1  - - 1   

รวม 125 7 - - 132   
   
  -  การดำเนินการรับสมัคร ของ สสอท. จะรับสมัครแบบเดือนเว้นเดือนของแต่ละปี ซึ่งได้เปิดรับ
สมัคร สมาชิกวิสามัญ (ครอบครัวสมาชิกประกอบด้วย บิดา, มารดา, คู่สมรส และบุตร ด้วย ซึ่งสมาชิกต้องได้รับอนุมัติ
ให้เป็นสมาชิกสามัญของ สสอท. ก่อนถึงจะมีสิทธิ์สมัครสมาชิกวิสามัญให้ครอบครัว ) รายละเอียดเมื่อได้รับข้อมูลแล้ว
จะได้ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกได้ทราบเป็นคราวๆไป  
  - การดำเนินการรับสมัคร ของ สส.ชสอ. จะรับสมัครในทุกเดือนของปี ซึ่งในส่วนของ สส.ชสอ.              
จะรับเฉพาะสมาชิกสามัญและรับคู่สมรสของสมาชิกเป็นสมาชิกสมทบเท่านั้น การสงเคราะห์สมาชิกทั้งสองสมาคม เมื่อ
เสียชีวิตทุกกรณี ได้ รับสมาคมละประมาณ  600,000 บาท  (ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกที่มีอยู่  ณ วันที่ เสียชีวิต                         
หักค่าบริหารตามข้อบังคับสมาคม 4%) ที่เหลือ  รับ 10 %  เป็นค่าปลงศพ  และส่วนที่เหลือ 90% จะหักหนี้สหกรณ์
เท่ากบัจำนวนที่สมาชิกเป็นหนี้อยู่ตามที่ทายาทได้มีหนังสือยินยอมไว้แก่สหกรณ ์ก่อนจ่ายให้กับทายาทตามที่ได้ระบุไว้
ในใบสมัคร 
   
ที่ประชุม........................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่ 3.3  
รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
 

เรียน  ทีป่ระชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ส่ือสารทหาร จำกัด 
  ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร 
จำกัด ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ สำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งข้าพเจ้าได้ทำการ
ตรวจสอบกิจการประจำปี 2564  จึงขอสรุปผลการตรวจสอบดังต่อไปนี้  
 1.  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
  1.1  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และ
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ตลอดจนมติที่ประชุมใหญ่ และที่ประชุม
ของคณะกรรมการ 
  1.2  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ของการจัดทำบัญชีและเอกสารประกอบรายการบัญชี 
ให้ถูกต้องตรงตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด และสามารถนำข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ใน
การบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.3 เพ่ือตรวจสอบการดำเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์ 
  1.4 เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี 
 2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
  2.1 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กำหนดไว้ 
  2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
  2.3 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกำหนดของสหกรณ์ 
  2.4 ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ หรือกิจการอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้เกิดผลดีแก่การดำเนินกิจการของสหกรณ์ 
 3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ควรแก้ไข 
  3.1 ผลการดำเนินงานทั่วไป 

รายการ ปี 2564 ปี 2563 + เพิ่ม, - ลด 
จำนวนสมาชิกรวมสมทบสิ้นปี 2,073 คน  1,978 คน +95 คน 
ทุนดำเนินงาน/สินทรัพย์ 2,431,808,738.05 2,312,060,879.36 +119,747,858.69 
รายได้ 131,719,684.79 146,911,739.09 -15,192,054.30 
ค่าใช้จ่าย 72,702,495.18 73,479,376.02 -776,880.84 
กำไรสุทธิประจำปี 59,017,189.61 73,436,138.07 -14,418,948.46 
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 3.2 ด้านบริหารงานทั่วไป 
   -  สหกรณ์มีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่  จำนวน 10 คน ตามโครงสร้างอัตรากำลังประจำปี 2564             
ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ 6 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายรับฝากและเงินลงทุน ฝ่ายสินเชื่อ และ
ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูลและสารสนเทศ  
 
   -  มีการกำหนดระเบียบครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
   -  มีการกำหนดแผนงาน โดยกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจดังนี้ 

ประเภทธุรกิจ เป้าหมาย (บาท) ผลงาน (บาท) ผลงานต่อเป้าหมาย 
1. ให้เงินกู้แก่สมาชิก 100% 100% 100% 
2. เงินรับฝากจากสมาชิก 100,000,000.00 738,084,550.11 7.38 เท่า 
3. ลดเงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 100,000,000.00 68,000,000.00 0.68 เท่า 
4. ด้านการเพ่ิมทุนเรือนหุ้น 30,000,000.00 55,907,830.00 1.86 เท่า 

 
   - ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย สหกรณ์ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย 
49,131,926.51 บาท ผลการดำเนินงานมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย 59,017,189.61 บาท สูงกว่าประมาณการจำนวน 
9,885,263.10 บาท ผลงานคิดเป็น 1.20 เท่า ของประมาณการที่กำหนดไว้ 
 
  3.3 ด้านการเงินการบัญชี 
   - การจัดทำบัญชีเรียบร้อย มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีเงินสด
คงเหลือ จำนวน 190,705.35 บาท ถูกต้องตรงตามบัญชี อยู่ภายในวงเงินที่ระเบียบกำหนดให้เก็บรักษาเงินสดได้ไม่
เกิน 200,000.00 บาท 
   - เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 มียอดคงเหลือ 79,609,680.62 บาท  ถูกต้องตรง
ตามสมุดคู่ฝากของสหกรณ์ 
   - สหกรณ์ได้นำเงินไปลงทุนในสถาบันการเงินอ่ืน ซึ่งได้ผลตอบแทนจากการลงทุนและเป็นการสร้าง
ความสัมพนัธ์ที่ดีต่อกัน อันมีผลต่อช่องทางการจัดหาเงินทุนของสหกรณ์ ประกอบด้วย 

การลงทุน จำนวนเงิน (บาท) 
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด  

หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด 200,000.00 
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด 2,910,000.00 
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 14,940,000.00 
หุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด 3,000,000.00 

เงินลงทุนที่อยู่ในความต้องการของตลาด  
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) 7 ปี 5,000,000.00 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 7 ปี 10,000,000.00 
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 10 ปี 5,000,000.00 
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) 7 ปี 20,000,000.00 
บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) 10 ปี 15,000,000.00 
บริษัท อินโดรามาเวนเจอร์ 10ป ี 5,000,000.00 

รวมเงินลงทุน 81,050,000.00 
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การลงทุน จำนวนเงิน (บาท) 
เงินลงทุนระยะสั้น  

เงินฝากประจำสโมสรรถไฟ จำกัด 17,068,000.00 
เงินฝากประจำออมทรัพย์ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ 11,301,241.10 
เงินฝากออมทรัพย์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพ (1เดือน) 30,000,000.00 
เงนิฝากออมทรัพย์ สอ.ตำรวจอยุธยา 50,000,000.00 

รวมเงินลงทุนระยะสั้น 108,369,241.10 
รวมเงินลงทุนทั้งสิ้น 189,419,241.10 

 
 - ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สหกรณ์ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมให้สหกรณ์กำหนดวงเงินกู้ยืม
หรือค้ำประกันประจำปี 2564 จำนวนเงิน 1,300 ล้านบาท แต่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนจำนวนไม่เกิน 
1,200 ล้านบาท 
 
  3.4 ด้านสินเชื่อ 
  สหกรณ์มีการกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้ ซึ่งการให้เงินกู้ระหว่างปีมีหลักฐานการค้ำประกัน
ครบถ้วนและผ่านการพิจารณาอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้  ครบถ้วน ถูกต้อง โดยระหว่างปีบัญชี
สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกรวมเป็นเงิน 386,516,000.00 บาท ลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นปี จำนวน 2,158,749,742 
บาท แยกประเภทได้ดังนี้ 
 

ประเภทเงนิกู้ จำนวนสัญญาคงเหลือ (สัญญา) จำนวนเงินคงเหลือ (บาท) 
เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 334 9,977,427.00 
เงินกู้สามัญ 1,896 2,122,317,027.00 
เงินกู้พิเศษ 62 26,455,288.00 

รวมทั้งสิ้น 2,297 2,158,749,742.00 
   
  3.5 ด้านเงินรับฝาก 
   สหกรณ์มีการกำหนดระเบียบว่าด้วยการรับฝากออมทรัพย์พิเศษ และเงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืนขึ้น
ถื อ ใช้ ก ารรับ ฝ ากและถอน เงิน รับ ฝ ากมี ห ลั ก ฐ านการฝากถอน และการโอน บัญ ชี  ณ  วัน สิ้ น ปี บั ญ ชี  
มีเงินรับฝาก รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,644,084,550.11 บาท ดังนี้ 

ประเภทเงินรับฝาก จำนวนบัญชี จำนวนเงินรับฝาก (บาท) 
ออมทรัพย์เพิ่มพูน (รองรับดอกเบี้ย) 2,135 31,885,701.19 
ออมทรัพย์พิเศษ เพ่ิมพูน 1 1 2,435,903.42 
ออมทรัพย์พิเศษ เพ่ิมพูน 3 1 645,493.66 
ออมทรัพย์พิเศษ เพ่ิมพูน 5 3 2,526,994.10 
ออมทรัพย์พิเศษ ทวีทรัพย์ 3 3 22,811,807.52 
ออมทรัพย์พิเศษ ทวีทรัพย์ 5 1 4,050,962.43 
ออมทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ สพ. 1,225 7,635,529.22 
ออมทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ สท. 698 1,396,398.31 
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ประเภทเงินรับฝาก จำนวนบัญชี จำนวนเงินรับฝาก (บาท) 
ออมทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ สบ. 26 115,658.82 
โครงการเงินฝากวันออมแห่งชาติ 207 6,832,808.00 
ออมทรัพย์พิเศษ 1 158 637,497,943.43 
ออมทรัพย์พิเศษ 2 122 16,227,158.23 
ออมทรัพย์พิเศษนิติบุคคล 3 3,022,191.78 
เงินฝากประจำ 12 เดือน นิติบุคคล 1 1,000,000.00 
ประจำจากสหกรณ์อ่ืน 15 สหกรณ์ (มีเงื่อนไข) 29 906,000,000.00 

รวมทั้งสิ้น 4,613 1,644,084,550.11 
 
  3.6 ด้านเงินลงทุน 
   3.6.1 ทุนเรือนหุ้น สหกรณ์กำหนดเป้าหมายการเพ่ิมหุ้นไว้จำนวน 30,000,000.00 บาท  ระหว่าง
ปี สม าชิ ก เพ่ิ มหุ้ น  จ ำน วน  55 ,907 ,830 .00  บ าท  คิ ด เป็ น ร้ อยละ  1 .86  ของเป้ าห ม ายที่ ก ำห นด ไว้   
สมาชิกเข้าใหม่ จำนวน 128 ราย ลาออกระหว่างปี จำนวน 19 ราย ถึงแก่กรรม จำนวน 5 ราย จ่ายคืนหุ้นเป็น                     
จำนวนเงิน 4,588,500 บาท สมาชิกเข้าใหม่และลาออกได้รับอนุมัติจากมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ณ วัน
สิ้นปี  มีสมาชิกคงเหลือ จำนวน 2,073 ราย (รวมสมาชิกสมทบ จำนวน 144 ราย) ทุนเรือนหุ้นคงเหลือ                              
จำนวน 603,615,990.00 บาท 
 
   3.6.2 ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ 
     ระหว่างปีสหกรณ์ ฯ มีการจ่ายเงินเพ่ือเป็นการศึกษาบุตรสมาชิก สวัสดิการเกี่ยวกับการ
จัดการศพ (สมาชิก บิดา-มารดา สมาชิก/คู่สมรส) สวัสดิการสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต รักษาพยาบาล มงคล
สมรส รับขวัญทายาทใหม่ อุปสมบท สวัสดิการเกษียณอายุราชการ สวัสดิการผู้ประสบภัย สมทบเพ่ือองค์กรและ
ชุมชน เพ่ือการศึกษาอบรมของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการขยายสำนักงานสหกรณ์ จากกองทุนต่าง ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์
ทางอ้อมแก่สมาชิก ดังนี้ 
   

ประเภททุน จำนวนเงิน (บาท) 
ทุนสาธารณประโยชน์ 2,616,039.00 
ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิก 5,798,000.00 
ทุนเพ่ือการศึกษาอบรบทางสหกรณ ์ 344,546.50 
ทุนพัฒนาสหกรณ ์ 561,535.75 
ทุนสวัสดิการตามระเบียบฯสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ 
จากการค้ำประกัน 

2,275,332.27 

รวมทั้งสิน้ 11,595,453.52 
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4. ผลการตรวจสอบทั่วไป 
  4.1  เอกสารหลักฐานทางการเงินและการบัญชี ถูกต้อง เรียบร้อย และครบถ้วน 
  4.2  การบันทีกรายการในบัญชี สมุด และทะเบียน ถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นปัจจุบัน 
  4.3  การปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี ส่วนใหญ่ถูกต้องตรงตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
  4.4  การลงทุนเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ ์พ.ศ.2542 มาตรา 62 และประกาศ 
คณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ.2558 
  4.5  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นรายการปกติของการดำเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ การควบคุมภายในเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายรัดกุมและปลอดภัย 
  4.6  รายจ่ายของสหกรณ์ได้จ่ายไปเพ่ือกิจการของสหกรณ์ เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ และอยู่ภายในวงเงินประมาณท่ีกำหนดไว้ 
  4.7  การปฏิบัติงานโดยทั่วไปมีระบบการควบคุมภายในรัดกุมเพียงพอ 
 5. เรื่องอ่ืน ๆ  
  ในการตรวจสอบกิจการประจำเดือน ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ อยู่ในระดับดี มีการให้กู้ยืม การรับ 
ฝากและการลงทุนอย่างเหมาะสม โดยมีการควบคุมการปล่อยสินเชื่อ ซึ่ งดูจากความสามารถในการชำระหนี้คืนของ
สมาชิก โดยรวมการปล่อยสินเชื่อมีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจากมีความระมัดระวังในการบริหารงานอย่างสม่ําเสมอ 
นอกจากนี้ยังมีความเข้มงวด โปร่งใส เสมอภาค นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากท่านคณะกรรมการดำเนินการ 
ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดียิ่ง ในระหว่างการตรวจสอบได้ให้คำแนะนำต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องการเงินการบัญชี 
เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือดำเนินการแก้ไขทันที  ซึ่งต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง  
  
  
        ส.อ.หญิง 
         (ณัฐชนันท์พร  เอ่ียมดี) 
                      ผู้ตรวจสอบกิจการ 
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ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน  

 ประจ�าปี 2564

ระเบียบวาระที่ 4.2  พิจารณาจัดสรรก�าไรสุทธิ 

 ประจ�าปี 2564

ระเบียบวาระที่ 4.3  พิจารณาแผนด�าเนินงาน  

 ประมาณการรายได้และ  

 ประมาณการรายจ่าย ประจ�าปี 2565

ระเบียบวาระที่ 4.4  พิจารณาก�าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์  

 อาจกู้ยืมหรือการค�้าประกัน 

 ประจ�าปี 2565

ระเบียบวาระที่ 4.5  พิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการ 

 ด�าเนินการชุดที่ 40

ระเบียบวาระที่ 4.6  พิจารณาการคัดเลือก

 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจ�าปี 2565
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ระเบียบวาระที ่4.1 
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 

………………………………………………………. 
หนังสือรับรองของสหกรณ์ 

   สหกรณ์ออมทรัพยส่ื์อสารทหาร  จ ากดั 

                                                                                                                    วนัท่ี   9 กนัยายน  2564 

เรียน  นายสุวฒัชยั  ยนืชีวิต  ผูส้อบบญัชี 
 
  หนังสือรับรองฉบบัน้ีให้ไวเ้พื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์
ส่ือสารทหาร  จ ากดั   ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30  มิถุนายน  2564  เพ่ือแสดงความเห็นว่างบการเงินดงักล่าวแสดง
ฐานะการเงิน  ณ  วนัท่ี 30  มิถุนายน  2564  ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของ
สหกรณ์ออมทรัพยส่ื์อสารทหาร  จ ากดั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคัญตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนดหรือไม่ 
  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัให้มีการจดัการที่มีประสิทธิผล  เพื่อให้การด าเนินงานของสหกรณ์
เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ขา้พเจา้ขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกบังบการเงินท่ีท่านตรวจสอบตามท่ีขา้พเจา้ทราบ และคิดว่าควรจะ
เป็น ดงัต่อไปน้ี 
  1. งบการเงิน 
   1.1 ตามขอ้ตกลงในการรับงานตรวจสอบวนัท่ี  1 กรกฎาคม   2563 – 30  มิถุนายน  2564 นั้น  ขา้พเจา้
เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท างบการเงิน โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด 
   1.2 งบการเงินไม่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั  ซ่ึงรวมถึงการละเวน้การ
แสดงรายการและขอ้มูลต่างๆ  
   1.3 ขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีสหกรณ์ใชใ้นการประมาณการทางบญัชีมีความสมเหตุสมผล 
   1.4 รายการหรือขอ้มูลดงัต่อไปน้ีมีการบนัทึกหรือเปิดเผยไวอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน 
เช่น รายการธุรกิจท่ีมีกบัสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอ่ืน  ขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงินเก่ียวกบัภาระผูกพนัเงินฝาก หรือ
ขอ้จ ากดัการใชเ้งินกู ้สินทรัพยท่ี์ใชเ้ป็นหลกัประกนั 
   1.5 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดใหป้รับปรุงหรือ
เปิดเผยไดป้รับปรุงหรือเปิดเผยแลว้ 
   1.6 ผลของการไม่แกไ้ขขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงไม่มีสาระส าคญั ขอ้สังเกต ทั้งต่อเฉพาะรายการหรือ
โดยรวมต่องบการเงิน  รายการของขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงท่ีไม่แกไ้ขไดจ้ดัท าเป็นเอกสารแนบของหนงัสือรับรองน้ี 
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   1.7 ไม่มีรายการผิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกับการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการหรือเจา้หน้าท่ีของ
สหกรณ์  ผูซ่ึ้งมีหนา้ท่ีส าคญัเก่ียวกบัระบบบญัชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติท่ีมีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงิน  
   1.8 สหกรณ์มีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท์ั้งหมดอย่างถูกตอ้งตามกฏหมายและไม่มีภาระผูกพนัหรือขอ้
ผกูมดัใด ๆ ในสินทรัพยข์องสหกรณ์ เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
   1.9 สหกรณ์ไดบ้นัทึกหรือเปิดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ์  ทั้งท่ีเกิดขึ้นแลว้และอาจ
เกิดขึ้นในภายหนา้ไวอ้ยา่งเหมาะสม  รวมทั้งไดมี้การเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกบัหลกัประกนั
ทั้งหมดท่ีสหกรณ์ให้แก่บุคคลท่ีสาม  นอกจากน้ีสหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอ่ืนและไม่มีคดีท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น 
   1.10 นอกจากเร่ืองท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินแลว้  ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่
ปรากฏขอ้เท็จจริงใดท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีสาระส าคญั  ซ่ึงตอ้งน ามาปรับปรุงงบการเงิน หรือเปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 
  2. การใหข้อ้มูล 
          ขา้พเจา้ไดจ้ดัเอกสารหลกัฐานและขอ้มูลดงัต่อไปน้ีให้ท่านตรวจสอบครบถว้นแลว้ คือ  
   2.1 บนัทึกรายการทุกรายการในบญัชี  เอกสารหลกัฐานประกอบรายการบญัชี และ ขอ้มูลอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมด 
   2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 
   2.3  ขอ้มูลอ่ืนท่ีท่านขอจากขา้พเจา้เพื่อวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ 
   2.4  เขา้ถึงบุคคลในสหกรณ์ท่ีท่านระบุวา่จ าเป็นในการไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีอยา่งไม่
จ ากดั 
   2.5 สหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาทั้งหมดซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบอย่างมี
สาระส าคัญต่องบการเงิน นอกจากน้ีสหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนดของหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแล  ซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 
   2.6 สหกรณ์ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดท่ีเป็นผลจากการประเมินความเส่ียงเร่ืองการทุจริตท่ีมีผลต่อ
การแสดงงบการเงินท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั 
   2.7 สหกรณ์ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทุกอยา่ง  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตหรือสงสัยวา่จะทุจริตท่ีสหกรณ์
ทราบและท่ีมีผลกระทบต่อสหกรณ์  โดยเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ท่ีมี
บทบาทส าคญัเก่ียวกบัการควบคุมภายใน หรือ บุคคลอ่ืน ซ่ึงการทุจริตมีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 
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   2.8 สหกรณ์ไม่ไดรั้บหนังสือแจง้จากหน่วยราชการอนัมีผลต่องบการเงิน เพราะมิไดป้ฏิบติัตาม
กฏหมายหรือขอ้บงัคบั  ซ่ึงรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภาย
หน้า ซ่ึงควรจะไดน้ ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลกัเกณฑ์ในการตั้งส ารอง
ค่าเสียหายท่ีเกิดขึ้น   
        ขอแสดงความนบัถือ 
                            
                                                พล.ต. 
                                         (  สิทธา  มหาสันทนะ ) 
                                                                 ประธานกรรมการ 
                                                                                                                                           

             
                 (   นางเสาวนิตย ์ น่ิมนวล   ) 
                                             ผูจ้ดัการ 
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รายงานของผู้สอบบัญชี 
 
เสนอ  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส่ื์อสารทหาร  จ ากดั 
ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยส่ื์อสารทหาร จ ากดั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี  30  มิถุนายน  2563  งบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน  รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า  งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยส่ื์อสารทหาร จ ากดั ณ วนัท่ี  
30  มิถุนายน  2563  ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด  ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันโดยถูกตอ้งตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ความ
รับผิดชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไว ้ ในส่วนของความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของขา้พเจ้า  ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และไดป้ฏิบติัตามจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ์
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบนั  ขา้พเจ้าไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหาก
ส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบแตล่ะเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
•   เงินใหกู้ย้มื 
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 5  เงินใหกู้ย้มื ณ วนัท่ี  30  มิถุนายน 2563 สหกรณ์มี 

เงินให้กูย้ืมจ านวนเงิน 2,122,374,948.00 บาทซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 91.80 ของสินทรัพยร์วม  ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัในการ
ตรวจสอบ  เน่ืองจากเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวมีมูลค่าสูง  
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 ขา้พเจา้ไดส้อบทานขั้นตอนการปฏิบติัและการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินให้กูย้ืม  สอบทานการให้
กู้ยืมของสมาชิกสหกรณ์เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์  สอบทานการอนุมติัการให้กู้ยืมของสมาชิกสหกรณ์  
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการอนุมติั  ทดสอบการค านวณ สอบทานการยนืยนัยอดเงินกูจ้ากลูกหน้ีและติดตามทวง
ถามหน้ีเงินกูท่ี้ครบก าหนดช าระ  รวมทั้งสอบทานการตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญและการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน 
 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน  

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควร  ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์พิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
สหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเน่ือง  การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว  และ
การใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีความตั้งใจท่ีจะเลิก
สหกรณ์หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี  ซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย  ความเช่ือมนัอย่างสมเหตุสมผล คือ ความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์จะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป  ขอ้มูลท่ีขดั
ต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญั  เม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่า  
รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบ
การเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 
 ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ขา้พเจา้ไดใ้ช ้
ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้ รวมถึง 

•  ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่วา่ 
จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น  และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียง                             
ท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด  เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน  การตั้งใจ
ละเวน้การแสดงขอ้มูล  การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี 
เหมาะสมกบัสถานการณ์  แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของสหกรณ์ 

•  ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใชแ้ละความสมเหตุ 
สมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

•  สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของคณะกรรมการ 
ด าเนินการสหกรณ์  และจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับว่า มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของสหกรณ์ในการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่  ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั  ขา้พเจา้ต้องให้ขอ้สังเกตไว้
ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่
เพียงพอ  ความเห็นของข้าพเจา้จะเปล่ียนแปลงไป  ขอ้สรุปของขา้พเจ้าขึ้นอยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ
จนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้  อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุ
ใหส้หกรณ์ตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได ้

•  ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม  รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ได้ส่ือสารกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ  รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการ
ควบคุมภายในซ่ึงขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

จากเร่ืองทั้ งหลายท่ีส่ือสารกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมี
นัยส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบขา้พเจา้ได้
อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี  เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อ
สาธารณะหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น  ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของ
ขา้พเจา้  เพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 
 

(ลงช่ือ) 
       ( นายสุวฒัชยั  ยนืชีวิต ) 

                   ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ 
 

 
 
 
 

434/5  ซอยเมตตา 1  ถนนพหลโยธิน 50 
เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร 
วนัท่ี  14  สิงหาคม  2563  
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รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 
สหกรณ์ออมทรัพย์ส่ือสารทหาร จ ากดั                                         

กรุงเทพมหานคร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่ 30 มิถนุายน  2564 

  
เสนอ    อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ตามท่ีอธิบดีกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ไดแ้ต่งตั้งใหข้า้พเจา้เป็นผูส้อบบญัชีสหกรณ์ออมทรัพยส่ื์อสารทหาร 
จ ากดั  ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  30 มิถุนายน  2564 นั้นขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินประจ าปีและแสดงความเห็นใน
รายงานของผูส้อบบญัชีอยา่งไม่มีเง่ือนไข ลงวนัท่ี  9 กนัยายน 2564 นั้น  

             ขา้พเจา้ขอรายงานผลการตรวจสอบบญัชี ดงัน้ี 

1. ข้อสังเกตท่ีพบจากการตรวจ 
     1.1 ดา้นการบริหารจดัการทัว่ไป 

          สหกรณ์ฯ ปฏิบัติตามกฎหมายสหกรณ์ ประกาศ ค าสั่ง ค  าแนะน า แนวปฏิบัติของนายทะเบียน
สหกรณ์และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ก าหนด และมีการแบ่งแยกหนา้ท่ีบุคลากร/เจา้หนา้ท่ีดา้นการเงิน/การบญัชีออก
จากกนั ซ่ึงผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบงานมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัต าแหน่งงานในหนา้ท่ี  สหกรณ์มีการจดัท า
บญัชีและรายงานทางการเงินโดยใชร้ะบบซอฟตแ์วร์ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์(มอ.) ในการปฏิบติังานของ
สหกรณ์ฯโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าดว้ยการบญัชีของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 

    1.2  ดา้นการด าเนินธุรกิจ 

         1. ธุรกิจสินเช่ือ   ระหวา่งปีสหกรณ์จ่ายเงินกูใ้หส้มาชิกทั้งส้ิน 388.44 ลา้นบาท ประกอบดา้นเงินให้กู้
ฉุกเฉิน , เงินใหกู้ส้ามญั และ เงินใหกู้พ้ิเศษ 

         2. ธุรกิจเงินรับฝาก   ระหว่างปีสหกรณ์รับเงินฝากจากสมาชิกทั้งส้ิน 356.43 ลา้นบาท ประกอบดว้ย
เงินรับฝากประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ 

2  ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงทางการเงิน 
    2.1 ดา้นความเพียงพอของเงินทุนต่อความเส่ียง สหกรณ์มีทุนด าเนินงานทั้งส้ิน 2,431,808,738.05 บาท 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจ านวน  119,747,858.69บาท ร้อยละ 5.18   ทุนด าเนินงานส่วนใหญ่ประกอบดว้ยทุนของสหกรณ์
ร้อยละ 30.37  เงินรับฝากจากสมาชิก ร้อยละ 30.35 เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 37.26  และอ่ืน ๆ ร้อยละ 2.02 แสดง
ให้เห็นว่าเงินทุนของสหกรณ์มีความเขม้แข็งและเพียงพอต่อความเส่ียง สหกรณ์มีสัดส่วนหน้ีสินต่อทุน 2.29 เท่า 
แสดงให้เห็นว่าเงินทุนของสหกรณ์ไม่มีเพียงพอท่ีจะคุม้ครองหน้ีสินไดท้ั้งหมด แต่หน้ีสินส่วนใหญ่ของสหกรณ์
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เป็นเงินรับฝากจ านวน 1,644,084,550.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.61 ของทรัพยสิ์น ดงันั้นการบริหารงานดา้นการรับ
ฝากเงินจึงเป็นส่ิงส าคญัต่อสหกรณ์  

    2.2  ดา้นคุณภาพของสินทรัพย ์สินทรัพยข์องสหกรณ์ส่วนใหญ่อยูใ่นรูปลูกหน้ีเงินให้กูย้มื ร้อยละ 88.77 
เงินลงทุนร้อยละ 3.33 เงินฝากธนาคาร 3.28 เงินฝากสหกรณ์อ่ืน ร้อยละ 4.46  และอ่ืน ๆ ร้อยละ 0.16  สินทรัพยท่ี์มี
อยูไ่ดถู้กน าไปใชใ้นการด าเนินงานเพื่อก่อใหเ้กิดรายได ้สร้างผลตอบแทนใหก้บัสหกรณ์ไดใ้นอตัราร้อยละ 2.49   

    2.3 การท าก าไร สหกรณ์มีก าไรสุทธิ 59,017,189.61 บาท   คิดเป็น 44.81 % ถือว่าท าก าไรไดต้ ่ากว่าปี
ก่อนคิดเป็นจ านวนเงิน 14,418,948.46 บาท ลดลงจากปีก่อน 19.63 %   เน่ืองจากมีรายไดด้อกเบ้ียเงินให้กูย้ืมลดลง
จากปีก่อน  และอยูใ่นช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค Covid-19 จึงท าให้สหกรณ์มีรายไดร้วมลดลง และมีการตั้งค่า
เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น  ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการบญัชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.
2563  จึงท าใหมี้ผลก าไรรวมลดลงจากปีก่อน   

    2.4 ด้านสภาพคล่องทางการเงิน สหกรณ์มีสภาพคล่องทางการเงินต ่าโดยพิจารณาจากสัดส่วนของ
สินทรัพยห์มุนเวียนต่อหน้ีสินหมุนเวียนซ่ึงเท่ากับ 0.19 เท่า ซ่ึงแสดงว่าในหน้ีสินหมุนเวียน 1 บาทมีสินทรัพย์
หมุนเวียนเป็นการประกนัช าระหน้ีเพียง 0.19 บาท  เม่ือเทียบกบัปีก่อน 0.15 แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีสภาพคล่อง
ทางการเงินอยู่ในเกณฑดี์กว่าปีก่อนโดยหน้ีสินส่วนใหญ่ของสหกรณ์ คือ เงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อ่ืน คิด
เป็นร้อยละ 67.61 ของสินทรัพยร์วม อย่างไรก็ตามสภาพคล่องทางการเงินขึ้นอยู่กบัการบริหารดา้นเงินรับฝากของ
สหกรณ์เป็นส าคญั 

    2.5 ผลกระทบของธุรกิจ สหกรณ์ฯ มีลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืร้อยละ 88.77 ของสินทรัพยท์ั้งหมดและเน่ืองจาก
ในปี 2563 – 2564 อยู่ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค Covid-19 ถา้ลูกหน้ีมีภาระหน้ีสินมากขึ้นลูกหน้ีอาจมี
ปัญหาในการช าระหน้ีคืนให้แก่สหกรณ์ได ้ซ่ึงอาจจะท าให้สหกรณ์ตอ้งตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นและอาจ
ส่งผลกระทบต่อ ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของสหกรณ์ไดใ้นอนาคต 

 

 

( ลงช่ือ ) 
             ( นายสุวฒัชยั  ยนืชีวิต ) 
               ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ 
 
434/5  ถนนพหลโยธิน50  แขวงคลองถนน  
 เขตสายไหม  กรุงเทพมหานคร    
วนัท่ี  9 กนัยายน 2564  
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ปี 2564 ปี 2563
หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 79,800,385.97        30,227,207.97        
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 3 108,369,241.10      79,680,000.00        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 5 129,377,219.72      121,726,383.94      
ลูกหน้ีระยะสั้น - สุทธิ 6 3,449,180.67          5,806,813.95          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7 50,770.60               66,271.45               

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 321,046,798.06      237,506,677.31      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 4 81,050,000.00        66,050,000.00        
เงินใหกู้ย้มืระยะยาว 5 2,029,372,522.28    2,000,583,127.06    
ลูกหน้ีระยะยาว - สุทธิ 6 0.00 7,613,384.50          
อุปกรณ์ - สุทธิ 8 247,617.71             262,690.49             
สิทธิการใชซ้อฟตแ์วร์-สุทธิ 91,800.00               45,000.00               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,110,761,939.99    2,074,554,202.05    
รวมสินทรัพย์ 2,431,808,738.05  2,312,060,879.36    

หนีสิ้นและทุนของสหกรณ์
หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้น 0.00 20,600,000.00        
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9 11,849,738.00        11,239,823.00        
เงินรับฝาก 10 1,644,084,550.11    1,544,183,634.41    
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11 2,359,733.15          1,025,562.52          

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 1,658,294,021.26    1,577,049,019.93    
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว 9 34,935,301.00        46,850,754.00        
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 34,935,301.00        46,850,754.00        
รวมหนีสิ้น 1,693,229,322.26  1,623,899,773.93    

สหกรณ์ออมทรัพย์ส่ือสารทหาร  จํากดั
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันท่ี  30  มิถุนายน  2564
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ปี 2564 ปี 2563
หมายเหตุ บาท บาท

ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุน้ ( มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท )

หุน้ท่ีชาํระเตม็มูลค่าแลว้ 603,615,990.00      547,708,160.00      
ทุนสาํรอง 64,986,951.81        55,327,401.74        
ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียบและอ่ืน ๆ 12 10,959,284.37        11,689,405.62        
กาํไรสุทธิประจาํปี 59,017,189.61        73,436,138.07        

รวมทุนของสหกรณ์ 738,579,415.79      688,161,105.43      
รวมหนีสิ้นและทุนของสหกรณ์ 2,431,808,738.05  2,312,060,879.36    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

พลตรี

พนัโท

วนัท่ี  9  กนัยายน  2564

(  ศิริภูมิ  ฤทธิมหนัต ์)
เลขานุการ

(   สิทธา  มหาสันทนะ )
ประธานกรรมการ
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บาท % บาท %
รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทุน

ดอกเบ้ียรับเงินให้กูย้ืม 125,621,177.15  95.38 143,140,533.00  97.46
ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 3,283,941.26      2.49 1,756,838.42      1.20
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 2,800,796.38      2.13 1,980,057.67      1.35

รวมรายไดด้อกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน 131,705,914.79  100.00 146,877,429.09  100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้และเงนิลงทุน

ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝากจากสมาชิก 25,032,907.17    19.01 19,797,877.40    13.48
ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 35,497,929.03    26.95 43,443,917.42    29.58
ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้ืมระยะสั้น 1,934,398.06 1.47 1,084,723.74 0.74

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียและเงินลงทุน 62,465,234.26    47.43 64,326,518.56    43.80
หัก หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ

หน้ีสงสยัจะสูญ-ลูกหน้ีเงินให้กู้ 351,088.40         0.27 (3,775.00) (0.00)
รวมหน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ 351,088.40         0.27 (3,775.00) (0.14)

รายไดด้อกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 68,889,592.13    52.31 82,554,685.53    56.21
บวก รายไดอ่ื้น

รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้ 8,450.00             0.01 4,250.00             0.00
รายไดเ้บด็เตล็ด 5,320.00             0.00 30,060.00           0.02

รวมรายไดอ่ื้น 13,770.00           0.01 34,310.00           0.02
หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัเจ้าหน้าที่
เงินเดือน 2,100,630.74      1.59 935,540.00         0.64
ค่าล่วงเวลาเจา้หนา้ท่ี 45,000.00           0.03 44,900.00           0.03
เงินสมทบประกนัสงัคม 38,241.00           0.03 39,169.84           0.03
ค่าเคร่ืองแต่งกาย 122,800.00         0.09 104,000.00         0.07
เงินสมมนาคุณเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 729,420.00         0.55 1,246,160.00      0.85

งบก าไรขาดทุน
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่  30  มถุินายน  2564

ปี  2563ปี  2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ส่ือสารทหาร  จ ากดั
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บาท % บาท %
ปี  2563ปี  2564

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัอาคารและอุปกรณ์
ค่าเส่ือมราคา 116,872.78         0.09 111,067.43         0.08
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจ่าย 29,200.00           0.02 55,027.20           0.04
ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 39,220.00           0.03 0.00 0.00

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสมาชิก
เงินสวสัดิการสงเคราะห์สมาชิกกลุ่ม 2,000,000.00 1.52               0.00 1.17

ค่าอบรมสมันาสมาชิก 411,633.38 0.31 1,775,008.33 1.21

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน
ค่าใชจ่้ายในการประชุมใหญ่ 2,023,013.13      1.54 1,833,585.00      1.25
ค่าเบ้ียประชุม 865,400.00         0.66 1,067,312.50      0.73
ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ 60,000.00           0.05 60,000.00           0.04
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 65,000.00           0.05 65,000.00           0.04
ค่าตอบแทนอ่ืน 44,250.00           0.03 107,385.00         0.07
ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา 72,000.00           0.05 0.00 0.00
ค่าสาธารณูปโภค 215,044.63         0.16 268,889.15         0.18
ค่ารับรอง 98,017.62           0.07 151,815.41         0.10
ค่าของใชส้ านกังาน 169,321.19         0.13 149,769.65         0.10
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 139,507.72         0.11 80,855.23           0.06
ค่าเช่าพ้ืนท่ีเก็บขอ้มูลเวบ็ไซตส์หกรณ์ 14,000.00           0.01 10,000.00           0.01
ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 44,920.30           0.03 41,275.89           0.03
เงินสมทบอุดหนุนพฒันาและเผยแพร่โปรแกรม 0.00 0.00 30,000.00           0.02
ค่าเบ้ียประกนั 25,292.18           0.02 29,076.80           0.02
ค่าปรนนิบติับ ารุงรถตู้ 3,780.00             0.00 15,068.28           0.01
ค่าใชจ่้ายในการอบรมสมันา 173,470.00         0.13 702,667.00         0.48
ค่าตรวจสุขภาพ 79,400.00           0.06 44,440.00           0.03
ค่าใชจ่้ายเดินทางแกไ้ขปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0.00 0.00 4,000.00             0.00
ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 49,250.00           0.04 52,000.00           0.04
ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด 111,487.85         0.08 128,844.75         0.09

รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 9,886,172.52      7.51 9,152,857.46      6.22
ก าไรสุทธิ 59,017,189.61    44.81 73,436,138.07    50.00
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ปี  2564 ปี  2563
บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรสุทธิ 59,017,189.61          73,436,138.07          

รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์และเคร่ืองใชส้ านกังาน 116,872.78 111,067.43
หน้ีสงสัยจะสูญ 351,088.40 (3,775.00)                 
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจ่าย 29,200.00 55,027.20
ดอกเบ้ียเงินรับฝากคา้งจ่าย 9,691.62 60,899.56
ค่าเบ้ียประกนัอคัคีภยัจ่ายล่วงหนา้ (10,748.36)               6,253.80
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง (404,963.95)             532,505.50
เคร่ืองเขียนแบบพิมพใ์ชไ้ป 139,507.72               80,855.23                 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
และหน้ีสินด าเนินงาน 59,247,837.82          74,278,971.79          
สินทรัพยด์ าเนินงาน  

เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินกูฉุ้กเฉิน (24,696,000.00)        (40,139,127.00)        
เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินกูฉุ้กเฉิน 28,462,450.00          43,895,515.00          
เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินกูส้ามญั (355,408,822.00)      (318,114,338.00)      
เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินกูส้ามญั 312,796,014.00        357,660,097.00        
เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินกูพิ้เศษ (8,340,000.00)          (10,400,000.00)        
เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินกูพิ้เศษ 10,811,564.00          6,119,332.00            
เงินสดจ่ายลูกหน้ีอ่ืน (4,003,254.02)          (12,154,993.00)        
เงินสดรับจากลูกหน้ีอ่ืน 13,329,509.95 997,508.00
เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินกูร้อเรียกเก็บ 0.00 3,775.00                   
เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินยมืทดรอง 228,236.45               0.00
เงินสดจ่ายซ้ือเคร่ืองเขียนและแบบพิมพ์ (113,258.51)             (116,985.32)             

งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 30  มิถุนายน  2564

สหกรณ์ออมทรัพย์ส่ือสารทหาร  จ ากัด
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ปี  2564 ปี  2563
บาท บาท

หน้ีสินด าเนินงาน
เงินประกนัสังคมคา้งจ่าย 0.00 9,846.00
เงินสดรับจากภาษี หกั ณ ท่ีจ่าย 0.00 3,000.00
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน (200,462.00)             200,462.65
เงินสดรับจากเงินรอตรวจสอบ 77,400.00 8,673.46
เงินสดรับจากเงินรอน าส่ง 0.00 (4,227.15)                 

เงินสดสุทธิไดม้าจาก  (ใชไ้ปใน)  กิจกรรมด าเนินงาน 32,191,215.69          102,247,510.43        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุน (15,000,000.00)        0.00
เงินสดจ่ายซ้ือหุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ากดั 0.00 (3,000,000.00)          
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุน 0.00 10,000,000.00          
เงินสดจ่ายซ้ือซอฟตแ์วร์ (76,000.00)               (15,000.00)               
เงินสดจ่ายซ้ือครุภณัฑ์ (101,800.00)             (74,205.89)               

เงินสดสุทธิไดม้าจาก  (ใชไ้ปใน)  กิจกรรมลงทุน (15,177,800.00)        6,910,794.11            
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มื 0.00 110,000,000.00
เงินสดจ่ายช าระหน้ีเงินกูย้มื (31,905,538.00)        (31,309,423.00)        
เงินสดรับจากเงินรับฝาก 356,427,532.40        242,728,578.82        
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก (188,526,616.70)      (103,018,977.00)      
เงินสดรับจากเงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 1,046,000,000.00     1,044,000,000.00     
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน (1,114,000,000.00)   (1,319,000,000.00)   
เงินสดจ่ายค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (30,000.00)               (30,000.00)               
เงินสดจ่ายเงินปันผล (32,301,294.00)        (32,107,898.00)        
เงินสดจ่ายเงินเฉล่ียคืน (21,402,594.00)        (24,756,214.00)        
เงินสดจ่ายเงินโบนสักรรมการและเจา้หนา้ท่ี (1,462,700.00)          (2,730,610.00)          
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น   60,496,330.00          48,765,570.00          
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น   (4,588,500.00)          (7,418,620.00)          
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ (2,615,239.00)          (4,306,669.50)          
เงินสดจ่ายทุนพฒันาสหกรณ์ (561,535.75)             (450,582.04)             
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ปี  2564 ปี  2563
บาท บาท

เงินสดจ่ายทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ (343,346.50)             (352,914.00)             
เงินสดจ่ายทุนสวสัดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิก (5,790,000.00)          (2,826,500.00)          
ทุนส่งเสริมการศึกษา 0.00 4,794.00
ทุนสวสัดิการ 0.00 12,000.00                 
กองทุนสวสัดิการสงเคราะห์ 1,852,504.96            0.00

เงินสดสุทธิได้มาจาก  (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 61,249,003.41          (82,797,464.72)
เงินสดสุทธิเพิ่มขึน้ 78,262,419.10 26,360,839.82
เงินสด  ณ  วนัต้นปี 109,907,207.97        115,302,675.22        
เงินสด  ณ  วนัส้ินปี 188,169,627.07        141,663,515.04        
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1 . สรุปนโยบายการบัญชีทีส่ าคญั
- สหกรณ์บนัทึกบญัชีโดยใชเ้กณฑค์งคา้ง
- สหกรณ์รับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑส์ดัส่วนของเวลา  ส่วนจ านวนรายไดจ้ะเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียคูณดว้ย

จ านวนเงินตน้ท่ีคา้งช าระตามระยะเวลาท่ีกูย้มื
- สหกรณ์ตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  วา่ดว้ย

การจดัชั้นคุณภาพลูกหน้ีเงินกูแ้ละการเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ พ.ศ. 2544
- สหกรณ์ตีราคาวสัดุคงเหลือตามราคาทุน
- ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์   ค านวณโดยวิธีเส้นตรงในอตัราท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดวา่ดว้ย 

การบญัชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563
- เงินลงทุนระยะยาว ท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดเป็นตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงมลูค่า

ดว้ยราคาทุนหรือราคาทุนตดัจ าหน่าย ซ่ึงการลงทุนของสหกรณ์เป็นไปตามมาตรา62  แห่งพระราชบญัญติั
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม

- เงินลงทุนระยะยาวท่ีไมอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาดแสดงดว้ยราคาทุน
- ค่าซ่อมบ ารุง  ค่าซ่อมแซม  รวมทั้งการซ้ือมาเปล่ียนแทน  ส าหรับทรัพยสิ์นรายยอ่ย ๆ  ถือเป็นค่าใชจ่้าย

หกัจากรายได ้ การต่อเติมหรือเพ่ิมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ ถือเป็นราคาทุนของทรัพยสิ์น
- เงินสดในงบกระแสเงินสด  หมายถึง  เงินสดในมือ และเงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์อ่ืน

2 . เงินสดและเงินฝากธนาคาร  ประกอบดว้ย ปี  2564 ปี  2563
บาท บาท

เงินสด 190,705.35            50,997.33              
เงินฝากธนาคาร

- กระแสรายวนั 757.53                   757.53                   
- ออมทรัพย์ 79,608,923.09       25,795,440.07       
- ออมทรัพยพิ์เศษ 0.00 4,365,667.66         
- ประจ า 0.00 14,345.38              

รวม 79,800,385.97       30,227,207.97       

สหกรณ์ออมทรัพย์ส่ือสารทหาร  จ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่ 30 มถุินายน  2564
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3 . เงินฝากสหกรณ์อ่ืน ประกอบดว้ย ปี  2564 ปี  2563
บาท บาท

เงินฝากออมทรัพย-์สหกรณ์ออมทรัพยส์โมสรรถไฟ จ ากดั 17,068,000.00 18,680,000.00
เงินฝากออมทรัพย-์ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ากดั (ระยะสั้น) 0.00 40,000,000.00
เงินฝากออมทรัพย-์ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ากดั 11,301,241.10 1,000,000.00
เงินฝากออมทรัพย-์ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ากดั 1 เดือน 30,000,000.00 0.00
เงินฝากประจ า - ชสอ. (2ปี) 0.00 20,000,000.00
เงินฝากประจ า-สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภูธรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จ ากดั 50,000,000.00 0.00

รวม 108,369,241.10 79,680,000.00

เงินฝากสหกรณ์อ่ืนเป็นเงินฝากออมทรัพย ์จ านวนเงิน 91,301,241.10 บาท และ เงินฝากประจ า
จ  านวนเงิน 17,068,000.00 บาท

4 . เงินลงทุน  ประกอบดว้ย ปี  2564 ปี  2563
บาท บาท

ราคาทุน / ราคาทุน ราคาทุน / ราคาทุน
ตดัจ าหน่าย ตดัจ าหน่าย

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนทีอ่ยู่ในความต้องการของตลาด

- หุ้นกูไ้มด่อ้ยสิทธิบริษทั ปูนซิเมนตน์ครหลวง จ ากดั(มหาชน) 15,000,000.00       15,000,000.00       
- หุ้นกูบ้ริษทั อินโดรามา เวนเจอร์ส จ ากดั(มหาชน) 10,000,000.00       10,000,000.00       
- 35,000,000.00       20,000,000.00       

รวม 60,000,000.00       45,000,000.00       

เงินลงทุนทีไ่ม่อยู่ในความต้องการของตลาด
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ากดั 3,000,000.00         3,000,000.00         
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  จ ากดั 14,940,000.00       14,940,000.00       
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ทหาร  จ ากดั 2,910,000.00         2,910,000.00         
- 200,000.00            200,000.00            

รวม 21,050,000.00       21,050,000.00       
รวมเงินลงทุนระยะยาว 81,050,000.00       66,050,000.00       

หุ้นกูบ้ริษทั ช.การช่าง จ ากดั(มหาชน)

หุ้นบริษทั สหประกนัชีวิต จ ากดั
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5 . เงินให้กู้ ยืม ประกอบดว้ย
บาท บาท

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว
เงินใหกู้ย้มื-ปกติ

ลูกหน้ีเงินกูฉุ้กเฉิน 9,977,427.00 0.00 13,678,440.00 0.00
ลูกหน้ีเงินกูส้ามญั 115,039,725.06 2,007,277,301.94 103,978,532.84 1,975,725,686.16
ลูกหน้ีเงินกูพิ้เศษ 4,360,067.66 22,095,220.34 4,069,411.10 24,857,440.90

รวม 129,377,219.72   2,029,372,522.28    121,726,383.94     2,000,583,127.06  

6 . ลูกหนีร้ะยะส้ัน - สุทธิ ประกอบดว้ย
บาท บาท

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว
ลูกหน้ีอ่ืน 3,800,269.07 0.00 5,578,577.50 7,613,384.50
ลูกหน้ีรอเรียกเก็บ 65,437.00            0.00 65,437.00              0.00
ลูกหน้ีเงินยมืทดรอง 0.00 0.00 228,236.45 0.00

รวม 3,865,706.07       0.00 5,872,250.95         7,613,384.50         
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (416,525.40) 0.00 (65,437.00) 0.00
ลูกหน้ีระยะสั้น - สุทธิ 3,449,180.67       0.00 5,806,813.95         7,613,384.50         

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญขา้งตน้แยกเป็นค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีเงินกูด้  าเนินคดีตามกฎหมาย
จ านวน 351,088.40  บาท และค่าเผ่ือหน้ีสงสยั - ลูกหน้ีรอเรียกเก็บ 65,437.00 บาท

7 . สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน ประกอบดว้ย ปี  2564 ปี  2563
บาท บาท

เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 29,454.88              55,704.09              
ค่าเบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ 21,315.72              10,567.36              

รวม 50,770.60              66,271.45              

ปี  2564 ปี  2563

ปี  2564 ปี  2563
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8 . อุปกรณ์ - สุทธิ  ประกอบดว้ย ปี  2564 ปี  2563
บาท บาท

ครุภณัฑ์ 253,812.07            262,688.49            
ยานพาหนะ 2.00                       2.00                       

รวม 253,814.07            262,690.49            
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม (6,196.36) 0.00
อุปกรณ์-สุทธิ 247,617.71            262,690.49            

9 . เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบดว้ย

ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี
สอ.กระทรวงมหาดไทย จ ากดั 11,849,738.00     34,935,301.00         11,239,823.00       46,850,754.00       

รวม 11,849,738.00     34,935,301.00         11,239,823.00       46,850,754.00       

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 สหกรณ์ฯ มีเงินกูย้มืระยะยาวคงเหลือ 46,785,039.00 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.00

10 . เงินรับฝาก ประกอบดว้ย ปี  2564 ปี  2563
บาท บาท

เงินรับฝากออมทรัพย/์ออมทรัพยพิ์เศษ 738,084,550.11     570,183,634.41     
เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน 906,000,000.00     974,000,000.00     

รวม 1,644,084,550.11  1,544,183,634.41  

เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืนมีดงัน้ี
สหกรณ์ออมทรัพยพ์ระจอมเกลา้พระนครเหนือ จ ากดั 50,000,000.00       50,000,000.00       
สหกรณ์ออมทรัพยก์ารยางแห่งประเทศไทย จ ากดั 0.00 80,000,000.00       
สหกรณ์ออมทรัพยส์ านกังาน ก.พ. จ ากดั 116,000,000.00     154,000,000.00     
สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานธนาคารทหารไทย จ ากดั 20,000,000.00       80,000,000.00       
สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช จ ากดั 40,000,000.00       40,000,000.00       

ถึงก าหนดช าระ
บาท

ถึงก าหนดช าระ
บาท

ปี  2564 ปี  2563
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ปี  2564 ปี  2563
บาท บาท

สหกรณ์ออมทรัพยก์รมท่ีดิน จ ากดั 100,000,000.00     50,000,000.00       
สหกรณ์ออมทรัพยก์ารตรวจเงินแผ่นดิน จ ากดั 80,000,000.00       110,000,000.00     
สหกรณ์ออมทรัพยส์ถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ จ ากดั 0.00 100,000,000.00     
สหกรณ์ออมทรัพย ์สอ.บริการบางกะปิ จ ากดั จ ากดั 10,000,000.00 0.00
สหกรณ์ออมทรัพย ์สอ.ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี จ ากดั 50,000,000.00 0.00
สหกรณ์ออมทรัพย ์สอ.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ จ ากดั 50,000,000.00 0.00
สหกรณ์ออมทรัพยเ์ครือสมิติเวช จ ากดั 0.00 50,000,000.00       
สหกรณ์ออมทรัพยส์ านกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตร จ ากดั 130,000,000.00     80,000,000.00       
สหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จ ากดั 50,000,000.00       50,000,000.00       
สหกรณ์ออมทรัพย ์รพช. จ ากดั 30,000,000.00       30,000,000.00       
สหกรณ์ออมทรัพยก์รมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จ ากดั 30,000,000.00       30,000,000.00       
สหกรณ์ออมทรัพย ์17 รามอินทรา จ ากดั 50,000,000.00       20,000,000.00       
สหกรณ์ออมทรัพยก์รมการปกครอง จ ากดั 100,000,000.00     50,000,000.00       

รวม 906,000,000.00     974,000,000.00     

11 . หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน  ประกอบดว้ย ปี  2564 ปี  2563
บาท บาท

เงินรอจ่ายคืน 107,502.65            307,964.65            
ดอกเบ้ียเงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษฯ คา้งจ่าย 65,496.40              49,188.08              
ดอกเบ้ียเงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษเพ่ิมพนูฯ คา้งจ่าย 3,281.12                9,897.82                
ดอกเบ้ียเงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษมัง่มี คา้งจ่าย 0.00 40,832.73
เงินค่าสมัมนาสมาชิกคา้งจ่าย 0.00 387,000.00
เงินสมทบประกนัสงัคม คา้งจ่าย 0.00 9,846.00
ค่าโทรศพัท ์คา้งจ่าย 0.00 2,511.25
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีคา้งจ่าย 65,000.00 65,000.00
ค่าเบ้ียประชุมคา้งจ่าย 0.00 52,200.00
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย คา้งจ่าย 0.00 8,900.00                
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ปี  2564 ปี  2563
บาท บาท

เงินรับช าระหน้ีแทนรอน าส่ง 54,238.00              54,238.00              
เงินรอตรวจสอบ 89,086.89 11,686.89
เงินฌาปนกิจรอน าส่ง 502.85 502.85
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 122,120.28 25,794.25

รวม 507,228.19            1,025,562.52         

12 . ทุนสะสมตามข้อบังคบั  ระเบียบ  และอ่ืน ๆ  ประกอบดว้ย ปี  2564 ปี  2563
บาท บาท

ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 2,500,000.00         2,000,000.00         
ทุนสาธารณประโยชน์ 4,716,198.39         3,451,437.39         
ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 824,740.95            668,087.45            
ทุนพฒันาสหกรณ์ 744,053.03            605,588.78            
ทุนส่งเสริมการศึกษา 21,144.00              21,144.00              
ทุนสวสัดิการหรือสงเคราะห์สมาชิก 2,153,148.00         4,943,148.00         
กองทุนสวสัดิการ หรือ การสงเคราะห์สมาชิก 1,852,504.96 0.00

รวม 12,811,789.33       11,689,405.62       

13 . การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
สหกรณ์ด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่อง ณ วนัส้ินปี  เป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่ืองการก าหนดอตัรา

การด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องของสหกรณ์  ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2550
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ระเบียบวาระที่	4.2

เรื่อง	พิจารณาจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี	2564

ก�าไรสุทธิประจ�าปี

	 ข้อ		29	การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี		เมื่อสิ้นปีทางบัญชีและได้ปิดบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญช ี

ที่รับรองโดยทั่วไปแล้ว	 	 ปรากฏว่าสหกรณ์มีก�าไรสุทธิ	 	 ให้จัดสรรเป็นทุนส�ารองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ 

ก�าไรสุทธิ	 และเป็นค่าบ�ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้าของก�าไรสุทธิ	 แต่ต้องไม่เกิน

อัตราที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก�าหนด

	 ก�าไรสุทธิประจ�าปีท่ีเหลือจากการจัดสรรตามความในวรรคก่อนน้ัน	 ที่ประชุมใหญ่อาจจะจัดสรรได้ 

ดังต่อไปนี้

	 (1)		เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช�าระแล้วให้แก่สมาชิก	แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวง		โดย

คิดให้ตามส่วนแห่งระยะเวลา	 	อนึ่ง	 	 ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม	 (4)	 	ออกจ่ายเป็น

เงนิปันผลส�าหรบัปีใดด้วยจ�านวนเงนิปันผลทัง้สิน้ทีจ่่ายส�าหรบัปีนัน้กต้็องไม่เกนิอตัราทีก่�าหนดในกฎกระทรวง

	 ในการค�านวณเงินปันผลตามหุ้น	 	 ให้ถือว่าหุ้นที่สมาชิกได้ช�าระต่อสหกรณ์ภายในวันที่ห้าของเดือน 

มีระยะเวลาส�าหรับค�านวณเงินปันผลตั้งแต่เดือนนั้น		ส่วนหุ้นที่สมาชิกช�าระต่อสหกรณ์หลังวันที่ห้าของเดือน

สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป

	 (2)		เป็นเงนิเฉล่ียคนืให้แก่สมาชิกตามส่วนธรุกิจทีส่มาชิกได้ท�าไว้กบัสหกรณ์ในระหว่างปี	เว้นแต่สมาชกิ

ที่ผิดนัดการส่งเงินงวดช�าระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยในปีใด	มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส�าหรับปีนั้น

	 (3)		เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก�าไรสุทธิ

	 (4)		เป็นทนุรกัษาระดบัอตัราเงนิปันผล	ไม่เกินร้อยละสองแห่งทนุเรอืนหุน้ของสหกรณ์ตามทีมี่อยูใ่นวนั

สิ้นปีนั้น	ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่			เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น		

ตาม	(1)

	 (5)		เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก�าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์

	 (6)	 เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก�าไรสุทธิ		ตามระเบียบของสหกรณ์

	 (7)		เป็นทุนสวัสดิการ	 	 	 หรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว	 	 ไม่เกินร้อยละสิบ 

ของก�าไรสุทธิตามระเบียบของสหกรณ์

	 (8)		เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส�านักงานหรือทุนอื่น	ๆ		เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์

	 (9)		ก�าไรสุทธิส่วนที่เหลือ		(ถ้ามี)		ให้จัดสรรเป็นทุนส�ารองทั้งสิ้น
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ระเบียบวาระที่ 4.2 
เร่ือง พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 

      
 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ข้อ 29 (1) – (9) การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 คณะกรรมการ
ดำเนินการได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้ 

รายการจดัสรรก าไรสุทธิ
ผลก ำไร 59,017,189.61            รอ้ยละ 73,436,138.07        รอ้ยละ
1.  ก ำไรสุทธิ 59,017,189.61              100.00      73,436,138.07         100.00
2.  ทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธิ
( ตำมข้อบังคับข้อ 29 )***
3.   ค่ำบ ำรุงสันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ร้อยละ 1  ของก ำไรสุทธิ    แต่ไม่เกนิ 30,000  บำท 
( ตำมข้อบังคับ 29 )***
4.เงินปันผลร้อยละ       แห่งค่ำหุน้ทีช่ ำระแล้วของสมำชิก 28,549,709.00              48.375      32,301,294.00         43.986
 ( ตำมข้อบังคับข้อ 29   ( 1 ) *** (5.00% ) (6.15% )
5. เงินเฉล่ียคืนร้อยละ       ของดอกเบีย้เงินกูทุ้กประเภท
ทีส่มำชิกผู้กูจ้่ำยแกส่หกรณ์ทัง้ปี 
 (  ตำมข้อบังคับ ข้อ 29  (2)*** (10.00% ) (15.00% )
6.  โบนัสกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที ่
ไม่เกนิร้อยละ 10 ของ ก ำไรสุทธิ (ตำมข้อบังคับข้อ 29 (3)***
                                          6.1 คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 15 คน 813,300.00                  1.378        880,000.00             1.198
                                          6.2 เจ้ำหน้ำที ่18 คน 366,700.00                  0.621        582,700.00             0.793
7.   ทุนรักษำระดับอตัรำเงินปันผล 
 ไม่เกนิร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์
 ตำมทีม่ีอยู่ในวันส้ินปีนั้น  (ตำมข้อบังคับข้อ 29  (4) *** 

8.   ทุนเพื่อกำรศึกษำอบรมทำงสหกรณ์  
ไม่เกนิร้อยละ10 ของก ำไรสุทธิ (ตำมข้อบังคับข้อ 29 (5)*** 

9.   ทุนสำธำรณประโยชน์ 
ไม่เกนิร้อยละ10 ของก ำไรสุทธิ (ตำมข้อบังคับข้อ 29 (6)*** 

10.ทุนสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำห์แกส่มำชิกและครอบครัว -           
ไม่เกนิร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธิ (ตำมข้อบังคับ 29 (7)***
                            10.1 เพื่อกำรสงเครำะสมำชิกและครอบครัว 3,900,000.00               6.608        1,000,000.00          1.362
                            10.2 เพื่อกำรสงเครำะห์สมำชิกผู้ค้ ำประกนัเงินกู้ 2,000,000.00               3.389        2,000,000.00          2.723
11.  ทุนพัฒนำสหกรณ์ ฯ 
(ทุนเพื่อจัดต้ังส ำนักงำนหรือทุนอืน่ๆเพื่อเสริมสร้ำงควำมมัน่คงฯ)
( ตำมข้อบังคับ ข้อ 29 (8)***

ปี 2563

9,659,550.07          

30,000.00              30,000.00                   0.051        

6,024,878.61               10.209      

ปี 2564    

13.154

0.041

21.202      12,512,602.00              

250,000.00                  

100,000.00                  

110,000.00                  

0.169        

0.186        

4,360,000.00               7.388        

0.424        

21,402,594.00         

500,000.00             

0.953

29.144

500,000.00             

3,880,000.00          

700,000.00             

0.681

0.681

5.284
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4.เงินปันผลร้อยละ       แห่งค่ำหุน้ทีช่ ำระแล้วของสมำชิก 28,549,709.00              48.375      32,301,294.00         43.986
 ( ตำมข้อบังคับข้อ 29   ( 1 ) *** (5.00% ) (6.15% )
5. เงินเฉล่ียคืนร้อยละ       ของดอกเบีย้เงินกูทุ้กประเภท
ทีส่มำชิกผู้กูจ้่ำยแกส่หกรณ์ทัง้ปี 
 (  ตำมข้อบังคับ ข้อ 29  (2)*** (10.00% ) (15.00% )
6.  โบนัสกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที ่
ไม่เกนิร้อยละ 10 ของ ก ำไรสุทธิ (ตำมข้อบังคับข้อ 29 (3)***
                                          6.1 คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 15 คน 813,300.00                  1.378        880,000.00             1.198
                                          6.2 เจ้ำหน้ำที ่18 คน 366,700.00                  0.621        582,700.00             0.793
7.   ทุนรักษำระดับอตัรำเงินปันผล 
 ไม่เกนิร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์
 ตำมทีม่ีอยู่ในวันส้ินปีนั้น  (ตำมข้อบังคับข้อ 29  (4) *** 

8.   ทุนเพื่อกำรศึกษำอบรมทำงสหกรณ์  
ไม่เกนิร้อยละ10 ของก ำไรสุทธิ (ตำมข้อบังคับข้อ 29 (5)*** 

9.   ทุนสำธำรณประโยชน์ 
ไม่เกนิร้อยละ10 ของก ำไรสุทธิ (ตำมข้อบังคับข้อ 29 (6)*** 

10.ทุนสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำห์แกส่มำชิกและครอบครัว -           
ไม่เกนิร้อยละ 10 ของก ำไรสุทธิ (ตำมข้อบังคับ 29 (7)***
                            10.1 เพื่อกำรสงเครำะสมำชิกและครอบครัว 3,900,000.00               6.608        1,000,000.00          1.362
                            10.2 เพื่อกำรสงเครำะห์สมำชิกผู้ค้ ำประกนัเงินกู้ 2,000,000.00               3.389        2,000,000.00          2.723
11.  ทุนพัฒนำสหกรณ์ ฯ 
(ทุนเพื่อจัดต้ังส ำนักงำนหรือทุนอืน่ๆเพื่อเสริมสร้ำงควำมมัน่คงฯ)
( ตำมข้อบังคับ ข้อ 29 (8)***

ปี 2563

9,659,550.07          

30,000.00              30,000.00                   0.051        

6,024,878.61               10.209      

ปี 2564    

13.154

0.041

21.202      12,512,602.00              

250,000.00                  

100,000.00                  

110,000.00                  

0.169        

0.186        

4,360,000.00               7.388        

0.424        

21,402,594.00         

500,000.00             

0.953

29.144

500,000.00             

3,880,000.00          

700,000.00             

0.681

0.681

5.284
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จ ำนวนเงิน อัตรำ จ ำนวนเงิน อัตรำ
ผลตอบแทน ร้อยละ ผลตอบแทน ร้อยละ

1 ผลประโยชนต์อบแทนคืนให้กบัสมำชกิ
1. ทำงตรง
1.1 เงินปันผล 28,549,709.00     48.375   32,301,294.00      43.986   
1.2 เงินเฉล่ียคืน 12,512,602.00     21.202   21,402,594.00      29.144   

รวม 41,062,311.00     69.577   53,703,888.00      73.130   

2. ทำงออ้ม
2.1 ทุนส ำรอง 6,024,878.61       10.209   9,659,550.07        13.154   
2.2 ทุนรักษำระดับอตัรำเงินปันผล 100,000.00         0.169    500,000.00          0.681    
2.3 ทุนส่งเสริมกำรศึกษำ 110,000.00         0.186    500,000.00          0.681    
2.4 ทุนสำธำรณประโยชน์ 4,360,000.00       7.388    3,880,000.00        5.284    
2.5 ทุนสวัสดิกำรหรือกำรสงเครำห์แกส่มำชกิ 5,900,000.00       9.997    3,000,000.00        4.085    
2.6 ทุนพฒันำสหกรณ์ ฯ 250,000.00         0.424    700,000.00          0.953    

รวม 16,744,878.61     28.37    18,239,550.07      24.838   
รวมผลประโยชนต์อบแทนคืนให้กบัสมำชกิ 57,807,189.61     97.950   71,943,438.07      97.968   

2 เงินโบนสั
1. กรรมกำร  (  15 คน  ) 813,300.00         1.378    880,000.00          1.198    
2. เจำ้หนำ้ที่  ( 18  คน  ) 366,700.00         0.621    582,700.00          0.793    

รวม 1,180,000.00       1.999    1,462,700.00        1.991    

3 บ ำรุงสันนบิำตสหกรณ์ 30,000.00           0.051    30,000.00            0.041    
รวม 30,000.00           0.051    30,000.00            0.041    

รวมก ำไรสุทธิ 59,017,189.61     100       73,436,138.07      100       

ล ำดับ รำยกำร

ปี 2564 ปี 2563

 
 
 
 
 
 
 

ตารางแสดงผลประโยชน์ตอบแทนคนืให้กับสมาชิก    
ประจำปี  2563- 2564 
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“เงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด” 

 
 1.โครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด แบ่งออกเป็น 7 ประเภท คือ 
     1.1 เงินจากทุนเรือนหุ้นของสมาชิก      1.2 เงินรับฝากจากสมาชิก      
  1.3 เงินกู้จากสหกรณ์อ่ืนหรือสถาบันการเงินอ่ืน 1.4 เงินรับฝากจากสหกรณอ่ื์น      
  1.5 เงินกองทุนที่ได้รับการจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปี 
     1.6 เงนิทุนสำรองที่ได้รับการจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปี      
  1.7 เงนิที่ได้รับการบริจาค 
 2. ต้นทุนของเงินแต่ละประเภท 
      2.1 เงินทุนเรือนหุ้นของสมาชิกจ่ายในรูปของเงินปันผลต้นทุน ปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 5.00 ได้รับดอกเบี้ย
จากการให้สมาชิกกู้ร้อยละ 5.80 มีส่วนเหลื่อมหรือส่วนต่างที่ได้จากต้นทุนเงินปันผลของสมาชิกอยู่ที่ร้อยละ 0.80  
 เป็นต้นทุนสูงสุดของสหกรณ์ในแต่ละปี 
      2.2 เงินรับฝากจากสมาชิกจ่ายเป็นดอกเบี้ยทุก 3 เดือนและรายปีในแต่ละประเภทต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่
ร้อยละ 3.75 ได้รับดอกเบี้ยจากการให้สมาชิกกู้ร้อยละ 5.80 มีส่วนเหลื่อมหรือส่วนต่างที่ได้จากต้นทุนเงินรับฝากของ
สมาชิกอยู่ที่ร้อยละ 2.05 
      2.3 เงินกู้จากสหกรณ์ อ่ืนหรือสถาบันการเงินอ่ืน ต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3 มีคณะกรรมการ
ดำเนินการทั้งคณะเป็นผู้ค้ำประกันได้รับดอกเบี้ยจากการให้สมาชิกกู้ร้อยละ 5.80 มีส่วนเหลื่อมหรือส่วนต่างที่ได้จากเงินกู้
จากสหกรณ์อ่ืนหรือสถาบันการเงินอ่ืน อยู่ที่ร้อยละ 2.80 
      2.4 เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืนจ่ายเป็นดอกเบี้ยรายเดือน ต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3 ได้รับดอกเบี้ย                
จากการให้สมาชิกกู้ร้อยละ 5.80 มีส่วนเหลื่อมหรือส่วนต่างที่ได้จากเงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืนอยู่ที่ร้อยละ 2.80 
      2.5 เงินกองทุนที่ ได้รับการจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีไม่มีต้ นทุนแต่ต้องเก็บไว้จ่ายเป็น                 
สวัสดิการให้สมาชิก 
      2.6 เงินทุนสำรองที่ได้รับการจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีไม่มีต้นทุน 
 3. ณ สิ้นปีบัญชี 30 มิถุนายน 2564 มีสถานภาพของเงินแต่ละประเภท ดังนี้ 
     3.1 เงินจากทุนเรือนหุ้นของสมาชิก รวมทัง้สิ้น 603,615,990 บาท 
     3.2 เงินรับฝากจากสมาชิก คงเหลือท้ังสิ้น 738,084,550.11 บาท 
  3.3 เงินกู้จากสหกรณ์อ่ืนหรือสถาบันการเงินอื่น คงเหลือท้ังสิ้น 46,785,039 บาท 
      3.4 เงินรับฝากจากสหกรณ์อ่ืน คงเหลือท้ังสิ้น 906,000,000 บาท 
      3.5 เงินกองทุนที่ได้รับการจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปี คงเหลือ 12,811,789.33 บาท 
      3.6 เงินทุนสำรองที่ได้รับการจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปี จำนวน 64,986,951.81 บาท 
 4. เงินให้สมาชิกกู้คงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2564  จำนวน 2,158,333,216.60 บาท 
 5. จำนวนสมาชิกสามัญ  ณ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 1,929 คน  
 6. จากข้อ 3 จะเห็นว่าเงินของสมาชิกที่แท้จริงคือ 
     6.1 เงินทุนเรือนหุ้น 
     6.2 เงินที่สมาชิกนำมาฝากกับสหกรณ์ 
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 7. เงินที่คณะกรรมการทั้งคณะและผู้จัดการต้องรับผิดชอบคือ ข้อ 3.3 และ 3.4 ซึ่งมีถึง 952,785,039
บาท โดยท้ังหมดก็ได้ดำเนินการให้สมาชิกกู้ยืมทั้งสิ้น อีกส่วนคือ ตามข้อ 3.5 และ 3.6 คณะกรรมการดำเนินการมี
บริหารจัดการให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง โดยสมาชิกจะได้รับผลประโยชน์จากสวัสดิการ
ประเภทต่างๆ  
 สรุปได้ว่าเงินทุกประเภทที่มีหมุนเวียนอยู่ในสหกรณ์จะมีส่วนที่เป็นของสมาชิกโดยตรงคือ ทุนเรือนหุ้น 
และเงินฝากของสมาชิก นอกเหนือจากนั้นคือเงินของสหกรณ์ที่สมาชิกได้ผลประโยชน์ทางอ้อมและส่วนของเงินที่
รับฝากหรือกู้ยืมจากภายนอกเป็นเงินที่คณะกรรมการต้องรับผิดชอบบริหารไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์และ
สมาชิก ซึ่งต้องอาศัยความรู้และความชำนาญในการบริหารจัดการถูกต้องตามกฎหมายสหกรณ์ 
 

วิธีคิดปันผล/เฉลี่ยคืน 
 ตัวอย่าง  เงนิปันผล 
  -ยอดยกมาต้นปี (หุ้นสะสม ต้นปี) 100,000 บาท  
  -ยอดหุ้นส่งหักรายเดือนๆ ละ 1,000 บาท 
  -อัตราเงินปันผลปี64 จัดสรร 5.00% 
 ยอดยกมาต้นปี 1 กรกฎาคม 2564 เท่ากับ 100,000 x 5.00% = 5,000.00 บาท 
 ยอดหุ้นหักรายเดือนๆ ละ 1,000 บาท 

 ยอดคำนวณปันผลรายเดือน ยอดทุนสะสมยกไป 
 31 กรกฎาคม 63  1,000 x (11/12) x 5.00% = 45.83  101,000 บาท 
 31 สิงหาคม 63  1,000 x (10/12) x 5.00% = 41.67  102,000 บาท 
 30 กันยายน 63  1,000 x (9/12) x  5.00% = 37.50  103,000 บาท 
 31 ตุลาคม 63  1,000 x (8/12) x 5.00%  = 33.33  104,000 บาท 
 30 พฤศจิกายน 63   1,000 x (7/12) x 5.00% = 29.17 105,000 บาท 
 31 ธันวาคม 63  1,000 x (6/12) x 5.00% = 25.00  106,000 บาท 
 31 มกราคม 64  1,000 x (5/12) x 5.00% = 20.83  107,000 บาท 
 28 กุมภาพันธ์ 64  1,000 x (4/12) x 5.00% = 16.67 108,000 บาท 
 31 มนีาคม 64  1,000 x (3/12) x 5.00% = 12.50  109,000 บาท 
 30 เมษายน 64  1,000 x (2/12) x 5.00% = 8.33  110,000 บาท 
 31พฤษภาคม 64  1,000 x (1/12) x 5.00% = 4.17 111,000 บาท 
 30 มิถุนายน 64  1,000 x (0/12) x 5.00% = 0.00 112,000 บาท 
   รวมเป็นเงิน   275  บาท เท่ากับ 275  บาท 
 รวมเงินปันผลประจำปี 64 เท่ากับ 5,000 + 275 = 5,275  บาท 
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 ตัวอย่าง เงินเฉลี่ยคืน  
  -ดอกเบี้ยเงินกู้จ่าให้สหกรณ์ท้ังปี 100,000 บาท 
  -อัตราเงินเฉลี่ยคืน 10.00% 
 เงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับ คือ 100,000 x 10.00% = 10,000 บาท 
  คำนวณผลประโยชน์ของสมาชิกที่ได้ทั้งหมด ประจำปี 2564 จากเงินของสมาชิก (ทุนเรือนหุ้น) ต่อ 
100,000 บาท รวมกับเงินดอกเบี้ยสะสมของสมาชิกต่อ 100,000 บาท และดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกจ่ายจริง 
  1. เงินปันผลจากทุนเรือนหุ้น 100,000 บาท นำไปให้สมาชิกกู้อัตราดอกเบี้ ยร้อยละ 5.80 ต่อปี ได้
รายได้   5,800 บาท จ่ายเป็นต้นทุนเงินปันผลให้สมาชิกร้อยละ 5.00 เท่ากับ 5,000 บาท คงเหลือเป็นต้นทุนบริหาร 
800 บาท 
  2. ดอกเบี้ยสะสมจากสมาชิกท่ีกู้เงิน 100,000 บาท ได้รับเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 10.00 เท่ากับ 10,000 
บาท  คงเหลือเป็นต้นทุนบริหารและต้นทุนเงินจากแหล่งต่างๆ 90,000 บาท 
  3.เงินปันผลรวมกับเงินเฉลี่ยคืนเท่ากับ  5,000 + 10,000 = 15,000 บาท  
  4.ดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกจ่ายจริงเท่ากับ  5.80 – (5.80 - 10.00%) = ร้อยละ 5.22  
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ระเบียบวาระที่	4.3

เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนด�าเนินงาน,	ประมาณการรายได้และประมาณการรายจ่าย

ประจ�าปี		2565

	 สหกรณ์ออมทรพัย์ส่ือสารทหาร	จ�ากดั	ได้จดัท�าแผนด�าเนนิงาน,ประมาณการรายได้	,ประมาณการรายจ่าย

ในการด�าเนินงาน	และประมาณการรายจ่ายบริหาร	ประจ�าปี	2565

	 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร	 จ�ากัดพ.ศ.	 2544	 ข้อ	 94	 (11)	 และตามแผนกลยุทธ์	 

ฉบับที่	1	เพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ดังนี้	

	 1.	 แผนด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ	2565	ตามข้อ	1.1	ถึง	1.3		 	 	 	

	 	 1.1		แผนรายได้		 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 1.1.1		แผนเพิ่มประสิทธิภาพการให้สินเชื่อทุกประเภท	 	    

	 	 	 	 -	 ให้สินเช่ือทุกประเภท	 100	%	 แก่สมาชิกที่ยื่นกู้มีเอกสารและการอนุมัติจากต้นสังกัด

ครบถ้วน	โดยมีหลักประกันที่มั่นคงและเป็นไปตามระเบียบฯ	ข้อบังคับและตามที่กฎหมายก�าหนด	 	 	

  	 1.1.2		แผนงานเพิม่ช่องทางและเพิม่รายได้จากการฝากเงนิและลงทนุภายใต้พระราชบญัญตัิ

สหกรณ์	พ.ศ.	2542

	 	 	 	 1)		น�าเงนิสภาพคล่องทีย่งัไม่ถงึก�าหนดจ่ายเงนิ	น�าฝากประเภทออมทรพัย์หรอืฝากระยะสัน้ 

กับสหกรณ์อื่น

	 	 	 	 2)		มีเงินฝากจากสมาชิกเกินความต้องการของผู้กู้และหนี้สินภายนอกพิจารณาลงทุน 

ตาม	พรบ.สหกรณ์	มาตรา	62	อย่างเคร่งครัด			 	 	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 -	เพือ่น�าไว้เป็นสภาพคล่องหมนุเวยีน	และเพือ่ให้เกดิรายได้เพิม่นอกเหนอืจากการให้

เงินกู้แก่สมาชิก	หรือ	จากการลงทุนในรูปแบบการถือหุ้นในฐานะเป็นสหกรณ์สมาชิก	ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์	

แห่งประเทศไทย	จ�ากัด	,ชุมนุมสหกรณ์ทหาร	จ�ากัด	,ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพฯ	จ�ากัด	หรืออื่นๆ	

	 	 	 1.1.3		แผนเพ่ิมรายได้จากการลดจ�านวนเงินรับฝากหรือเงินกู้ยืมจากภายนอกที่มีต้นทุนสูง	

จ�านวนไม่น้อยกว่า	100	ล้านบาท	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 	 1.2	 แผนการออม

   1.2.1	 ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกมีการออมทุกประเภทเพิ่มขึ้นตามหลักการ 

สหกรณ์และให้เพียงพอแก่ความต้องการเงินกู้ขอสมาชิกผู้กู้และเพื่อน�าไปคืนเงินทุนจากภายนอก	จ�านวนไม่น้อยกว่า	

100	ล้านบาท

	 	 	 1.2.2		 ส่งเสรมิและประชาสมัพนัธ์ให้สมาชิกเพิม่หุ้นตามเกณฑ์เงินได้รายเดอืนตามระเบยีบฯ	และ

เพิ่มหุ้นเมื่อกู้เงินตามระเบียบฯ	จ�านวนไม่น้อยกว่า	30	ล้านบาท

 	 1.3	แผนงานประจ�าปีตามแผนกลยุทธ์ฉบับที่	1	ประจ�าปี	2565	ตามเอกสาร	หน้า	136	-	150

	 2.		ประมาณการรายได้และประมาณการค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	ตามเอกสารหน้า	151

	 3.		ประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ตามเอกสารหน้า	152	ถึงหน้า	156
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แผนปฏิบัติงานประจ�าปี 2565

ตามแผนกลยุทธ์ฉบับที่	1	(พ.ศ.2562	-	2565)	

(ฉบับทบทวนประจ�าปี	2565)

สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร	จ�ากัด
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ยุทธศาสตยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาองค์กร ใหม้ีความเข้มแข็ง ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภบิาล 

เป้าประสงค์  : เป็นองค์กรทีม่ีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการที่ดี มีประสทิธิภาพ ได้รับความเชื่อมั่นจากสมาชิก และบุคคลทั่วไป 

ร์ที่  1  การพัฒนาองค์กร ให้มีควา 
 

มเข้มแข็ง ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ม ี
 

ธรรมบาล 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ค่า 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 64 
แผนงาน/ 

โครงการปี 65 กิจกรรม ปี 65 ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีของ
คณะกรรมการ
ดําเนินการผูต้รวจ
สอบกิจการ และฝ่าย
จัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความสําเร็จของการจัดการสัมมนา
คณะกรรมการดําเนินการ
ผูต้รวจสอบกิจการและ
เจ้าหน้าที่อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง 

 
อย่างน้อย 

1 
โครงการ 

ดําเนินการแล้วเสรจ็ 
เมื่อ ก.ย.64 

 

1.1 โครงการสัมมนา
คณะกรรมการดําเนนิการ
ผูต้รวจสอบกิจการและ
เจ้าหน้าที่ 
 

1.โครงการสัมมนา “ถอดแบบแผน
ดําเนินงานประจําปี2565” 

ต.ค.64 กองทุนศกึษาอบรม
ทางสหกรณ์ จํานวน 
25,000 บาท 

คณะกรรมการ ,ผู้ตรวจสอบ
กิจการและฝ่ายจดัการ 

ความสําเร็จของประชุมร่วม
กรรมการดาํเนินการและ
ตัวแทนฝ่ายจดัการประจําเดือน
อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 

อย่างน้อย
เดือนละ  
1 ครั้ง 

มีการดําเนินการตาม
แผนงานอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง 

1.2 โครงการประชุมร่วม
กรรมการและตัวแทนฝ่าย
จัดการ (ผจก.ฯ, และ จนท. 
ที่เกี่ยวข้องประจําเดือน 

1. การประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการและตัวแทนฝ่ายจัดการ
ประจําเดือน 

ก.ค. 64 –30 มิ.ย.65 ประมาณการรายจ่าย
ประจําปี จํานวน  
240,000 บาท 

กรรมการดําเนินการ ,ผจก.ฯ
,และ จนท. ที่เกี่ยวข้อง 2 คน 

ความสําเร็จของประชุมร่วม
กรรมการอํานวยการและ
ตัวแทนฝ่ายจดัการประจําเดือน
อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 

อย่างน้อย
เดือนละ  
1 ครั้ง 

มีการดําเนินการตาม
แผนงานอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง 

1.3 โครงการประชุมร่วม
กรรมการอํานวยการและ
ตัวแทนฝ่ายจัดการ (ผจก.ฯ
และจนท.เกี่ยวข้อง) 
ประจําเดือน 

1. การประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการและตัวแทนฝ่ายจัดการ
ประจําเดือน 

ก.ค. 64 – 30 มิ.ย.65 ประมาณการรายจ่าย
ประจําปี จํานวน  
158,400 บาท 

กรรมการอํานวยการ ,ผจก.ฯ
และ จนท. ที่เกี่ยวข้อง 2 คน 

ความสําเร็จของประชุมร่วม
กรรมการเงินกู้และตวัแทนฝา่ย
จัดการประจําเดอืนอย่างน้อย 
เดือนละ 1 ครั้ง 

อย่างน้อย
เดือนละ  
1 ครั้ง 

มีการดําเนินการตาม
แผนงานอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง 

1.4 โครงการประชุมร่วม
กรรมการเงินกู้และตัวแทน
ฝ่ายจัดการ (ผจกฯรอง.ผจก.
ฝ่ายสินเชื่อและจนท.
เกี่ยวข้อง) ประจําเดือน 

1. การประชุมคณะกรรมการเงินกู้
และตัวแทนฝ่ายจัดการประจําเดือน 

ก.ค. 64 – 30 มิ.ย.65 ประมาณการรายจ่าย
ประจําปี จํานวน  
79,200 บาท 

กรรมการเงินกู้ ,ผจก.ฯ,รอง.
ผจก.ฝ่ายสินเชื่อและจนท.ที่
เกี่ยวข้อง    1 คน 

ความสําเร็จของประชุมร่วม
กรรมการศกึษาฯและตัวแทน
ฝ่ายจัดการประจําเดอืนอย่าง
น้อย เดือนละ 1 ครัง้ 

อย่างน้อย
เดือนละ  
1 ครั้ง 

มีการดําเนินการตาม
แผนงานอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง 

1.5 โครงการประชุมร่วม
กรรมการศึกษาฯและ
ตัวแทนฝ่ายจัดการ (ผจก.ฯ
และจนท.เกี่ยวข้อง) 
ประจําเดือน 

1. การประชุมคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์และตัวแทนฝ่าย
จัดการประจําเดือน 

ก.ค. 64 –30 มิ.ย.65 ประมาณการรายจ่าย
ประจําปี จํานวน  
79,200 บาท 

กรรมการศึกษาฯ,ผจก.ฯ และ
จนท.ที่เกี่ยวข้อง 2 คน 
(รวมภารกิจด้านการเปิดเผย
ข้อมูลฯ) 
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เป้าประสงค์  : เป็นองค์กรทีม่ีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการที่ดี มีประสทิธิภาพ ได้รับความเชื่อมั่นจากสมาชิก และบุคคลทั่วไป 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ค่า 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 64 
แผนงาน/ 

โครงการปี 65 กิจกรรมปี 65 ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีของ
คณะกรรมการ
ดําเนินการผูต้รวจ
สอบกิจการ และฝ่าย
จัดการ 
 
 

ความสําเร็จของประชุม
ร่วมคณะกรรมการศกึษาฯ
และฝ่ายจดัการเพือ่ประเมิน
ความคุ้มค่า 

ปีละ 3 
ครั้ง 

มีการดําเนินการตาม
แผนงาน ปีละ 3 ครัง้ 
(เดิมคณะประเมินฯ) 

1.6 โครงการประชุมร่วม
คณะกรรมการศึกษาฯเพื่อประเมิน 
ความคุ้มค่า  

1. การประชุมคณะกรรมการศึกษาฯ
และฝ่ายจัดการ เพื่อประเมินความ
คุ้มค่า 

ก.ค.64 – 30 มิ.ย. 65 
 

ประมาณการรายจ่าย
ประจําปี จํานวน 

20,400 บาท 

คณะกรรมการศกึษาฯ 
ผู้จัดการฯและ จนท.ที่

เกี่ยวข้อง 2 คน 
(รวมภารกิจคณะประเมิน

ความคุ้มค่า) 
ความสําเร็จของประชุม
ร่วมอนุกรรมการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ
และการใช้สิทธิรวมถึงด้าน
ความเสมอภาค 

ปีละ 3 
ครั้ง 

มีการดําเนินการตาม
แผนงาน ปีละ 3 ครัง้ 

1.7 โครงการประชุมร่วม
คณะอนุกรรมการศกึษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและ
การใช้สิทธิ รวมถึงด้านความเสมอ
ภาค 

1. การประชุมคณะอนุกรรมศกึษา
และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและ
การใช้สิทธิรวมถึงดา้นความเสมอภาค
และตัวแทนฝ่ายจัดการ 

ก.ค.64 – 30 มิ.ย.65 ประมาณการรายจ่าย
ประจําปีจํานวน 
20,400  บาท 

อนุกรรมการศกึษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ
และการใช้สิทธิรวมถึงด้าน
ความเสมอภาค, ผู้จดัการฯ
และ จนท.ที่เกี่ยวข้อง 2 คน 

ความสําเร็จของประชุม
ร่วมอนุกรรมการศกึษา
ทบทวนวิเคราะห์ กฎ 
ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน
และจัดทําข้อมูลของการ
ใช้กฎ ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับรวมถึงการใช้
อํานาจดุลยพินิจหรอืมติที่
ประชุมในการตดัสนิใจ 

ปีละ 3 
ครั้ง 

มีการดําเนินการตาม
แผนงาน อย่างน้อย  
ปีละ 3 ครั้ง 

1.8 โครงการประชุมร่วม
คณะอนุกรรมการศกึษาทบทวน
วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับในการปฏิบัติงานฯ 

1. การประชุมคณะอนุกรรมการ
ศึกษาทบทวนวิเคราะห์ กฎ ระเบียบ 
ประกาศ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานฯ 

ก.ค.64 – 30 มิ.ย.65 ประมาณการรายจ่าย
ประจําปีจํานวน 
20,400  บาท 

อนุกรรมการศกึษา ทบทวน 
วิเคราะห์ กฎ ระเบียบ 

ประกาศ ข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงานฯ , ผู้จัดการฯและ 

จนท.ที่เกี่ยวข้อง 2 คน 

ความสําเร็จ ของ การ จัดโครงการ
สร้าง  ค วามสัมพัน ธ์ 4 ฝา่ย  
อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
 

อย่างน้อย 
1 

โครงการ 

งดดําเนินการ 
เนื่องจากการระบาดโรค 
covid-19  

1.9 โครงการสร้างความสัมพันธ ์4 
ฝ่ายฯ 

1.โครงการสัมมนา, ทํา CSR 
คณะกรรมการ, ที่ปรึกษา, ผู้
ตรวจสอบกิจการและฝ่ายจัดการ 

ก.ค. 64 –30 มิ.ย.65 ทุนสาธารณประโยชน์
ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

กรรมการดําเนินการฯ 
ที่ปรึกษา ,ผูต้รวจสอบ
กิจการและฝ่ายจดัการ 



สหกรณ
์ออมทรัพ

ย์สื่อสารทหาร จ�ากัด •
 
1
3
9
 

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ค่า 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 64 
แผนงาน/ 

โครงการปี 65 กิจกรรมปี 65 ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2. ปฏิรูปและกําหนด
โครงสร้าง ของ
องค์กร เพื่อให้การ
บริหาร งานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเพื่อการทํางาน
อย่างมีประสิทธิผล 

ความสําเร็จของการ
หมุนเวียนงานของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 

ทุก 
6 เดือน 

มีการดําเนินการตาม
แผนงานทุก 6 เดือน 

2.1 โครงการสร้างทีมงาน
เข้มแข็ง โดยการ
หมุนเวียนงานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายต่างๆ 

1. สลับหน้าที่ตามความเหมาะสม ก.ค. – ธ.ค.64 
ม.ค. – มิ.ย.65 

 
- 

ผู้จัดการฯ 

มีรายงานผลการ
ดําเนินงานให้
คณะกรรมการดําเนินการ
ทราบ เดือนละ 1 ครั้ง 
 

อย่างน้อย
เดือนละ  
1 ครั้ง 

 
 
 

มีการดําเนินการตาม
แผนงานอย่างน้อยเดือนละ 
1 ครั้ง 

2.2  โครงการระบบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายจัดการ 

รายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่าย
จัดการ ให้ผู้จัดการทราบ เพื่อนําผลการ
ปฏิบัติงาน รายงานให้คณะกรรมการ
ดําเนินการรับทราบทุกเดอืน 

ก.ค.64 – 30 มิ.ย.65 ประมาณการรายจ่าย
ประจําปีจาํนวน 
172,800 บาท 

ผู้จัดการและฝ่ายจัดการ 

3. พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และ บรรยากาศภายใน
องค์กรให้เอื้อตอ่การ
ปฏิบัติงาน 

มีการปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน อย่างน้อยปีละ1 
โครงการ 

อย่างน้อย
ปีละ  

1โครงการ 

ปรับปรุงห้องน้ําสํานักงาน
และซ่อมแซมส่วนประกอบ
สํานักงานและป้าย
ประชาสัมพันธ์ที่ชํารุด 

3.1 โครงการปรับปรุง
อาคารสํานักงานและสิ่ง
อํานวยความสะดวกให้กับ
สมาชิก 

ปรับปรุงที่จอดรถดา้นหลัง สนง.และ
ซ่อมแซมส่วนประกอบสํานักงาน   
ที่ชํารุดและสิ่งอํานวยความสะดวกให้กบั
สมาชิก หรืออื่นๆ 

ก.ย.64 –30 มิ.ย..65 กองทุนพัฒนาฯ 
ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

ฝ่ายจัดการฯ 

ค่าคะแนนการประเมิน
โครงการกิจกรรม 5 ส. ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

อย่างน้อย   
ปีละ 
 3 ครั้ง 

มีการประเมินโครงการ
กิจกรรม 5 ส. ไม่นอ้ยกว่ารอ้ย
ละ 90 

3.2 โครงการ 5 ส. กิจกรรม 5 ส. สํานักงาน 
            อย่างน้อยปีละ 3 ครั้ง 

ก.ค.64 – 30 มิ.ย.65 ประมาณการรายจ่าย
ค่าวัสด ุ12,000 บาท 

ฝ่ายจัดการฯ 

ความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการตรวจ
สุขภาพและ 
รักษาพยาบาล ความ
ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่
อย่างน้อยปีละ 1 
 

ปีละ  
2ครั้ง 

มีการตรวจสุขภาพและ
รักษาพยาบาล ความ
ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ 
 

3.3 โครงการตรวจสุขภาพ
และรักษาพยาบาล ความ
ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ 

1. ตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล    
เจ้าหน้าที่  10 คน 

ก.ค. 64 -30 มิ.ย.65 ประมาณการรายจ่าย 
ค่าใช้จ่ายทั่วไป 
100,000 บาท 

ฝ่ายจัดการฯ 

4. พัฒนารูปแบบ
และวิธีการประเมิน
การปฏิบัติงานที่
ชัดเจน    และมี
ความยุติธรรม 
 
 
 
 
 
 

มีประเมินการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ปีละ 2 ครั้ง 

 ปีละ 
2 ครั้ง 

ประเมินการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่จํานวน 2 ครั้ง 

4.1 โครงการประเมินการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
เพื่อการพัฒนา 
 

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้า
หน้าทีสหกรณ์  

ธ.ค. 64 และ มิ.ย.65  
- 

คณะกรรมการ,  
ผู้จัดการ,รอง ผจก.ฯ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ค่า 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 64 
แผนงาน/ 

โครงการปี 65 กิจกรรมปี 65 ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5. ผลักดันการปฏิรปู
ระบบการบริหาร
ด้านการเงิน และ
ระบบการควบคุม
ภายในให้มีความ
คลอ่งตัวและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

มีการจัดทําแผนงาน
งบประมาณรายรับ-
รายจ่ายประจําปี 

ปีละ 
1 ครั้ง 

มีโครงการจัดทําแผนงาน
งบประมาณรายรับ-รายจ่าย

ประจําปี 65 

5.1โครงการจัดทํา
แผนงานงบประมาณ
รายรับ-รายจ่ายประจําปี 

1.โครงการจัดทําแผนงานงบประมาณ
รายรับ-รายจ่าย ประจําปี 2566 

พ.ค.-,มิ.ย. 65 
1 คืน 2 วัน 

กองทุนศกึษาอบรมฯ 
ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

กรรมการอํานวยการ
และผู้จัดการ 

มีการจัดระบบการควบคุม
ภายในสหกรณ์บริหาร
ความเสี่ยงในสหกรณ์ทั้ง 7 
ด้าน 

เดือนละ 
1 ครั้ง 

. มีการประเมินและประชุม
พิจารณาผลการประเมินและ
การจัดระบบการควบคุม
ภายในรวมถึงวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและแนวทางแก้ไขความ
เสี่ยงทั้ง 6 ด้านเพื่อรายงาน
ให้คณะกรรมการทราบทุก
เดือน 

5.2 โครงการจัดระบบการ
ควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยงของสหกรณ์ฯ 

1. มีการประเมินและประชุมพิจารณา
ผลการประเมินและการจัดระบบการ
ควบคุมภายในรวมถึงวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและแนวทางแก้ไขความเสี่ยงทั้ง 7 
ด้านเพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบ
ทุกเดอืน 

ก.ค.64 – 30 มิ.ย.65 ประมาณการรายจ่าย 
จํานวน 84,000 บาท 

คณะกรรมการควบคุม
ภายในและบริหารความ
เสี่ยง***(ยุบรวมคณะ
ควบคุมภายในและคณะ
บริหารความเสี่ยงเข้า
ด้วยกัน) 

6. พัฒนาศักยภาพ
ของคณะกรรมการ
ดําเนินการและ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
และเจ้าหน้าที่   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการอบรมสัมมนาการ
บริหารงานในด้านต่างๆ 
อย่างน้อยด้านละ 1ครั้งตอ่
ปี 

อย่างน้อย
ด้านละ  
1 ครั้ง 

1.อบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหาร 
2.อบรมกฎหมายว่าด้วยการ
ป้องกันแลปราบปรามการ
ฟอกเงิน 
3.อบรมอื่นๆ 
-ติดสถานการณ์โรคโควดิ-19  
 

6.1 โครงการอบรม
สัมมนาการบริหารงานใน
ด้านต่างๆ เช่นด้าน
การเงิน ด้านการบัญชี 
และ ด้านกฎหมาย แพ่ง 
อาญา กฎหมาย ปปง. 

1.อบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหาร 
2.อบรมกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
3.อบรมเจ้าหน้าที่บัญชีมืออาชีพ 
4.อบรมเจ้าหน้าที่การเงินมืออาชีพ 
5.อื่นๆ 

ก.ค. 64 –30 มิ.ย.65 กองทุนศกึษาอบรมฯ 
ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

กรรมการดําเนินการฯ
และฝ่ายจัดการฯ 

ความสําเร็จของการจัดทํา
โครงการพัฒนาความรู้ของ
เจ้าหน้าที่อย่างน้อย 1 
โครงการ 

อย่างน้อย 
1 ครั้ง 

อบรมการให้บริการกับ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ โดย
ผู้จัดการ 

6.2 โครงการพัฒนาความรู้
ของฝ่ายจดัการฯ เช่น 
เทคนิคการให้บริการที่
ประทับใจ 

1.โครงการอบรมเกีย่วกับการให้บริการ ก.ย.64 – 30 มิ.ย.65 กองทุนศกึษาอบรมฯ 
ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

ผู้จัดการฯ 

ความสําเร็จของการ
คัดเลอืกเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานยอดเยี่ยมและ
ชมเชยประจําปี 

ปีละ 1 
ครั้ง 

มีโครงการคดัเลอืกเจ้าหน้าที่
และลกูจ้างที่ปฏิบัติงานยอด
เยี่ยมและดีมาก 

6.3 โครงการเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม
ประจําปี (มอบรางวัล
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยอด
เยี่ยมและดีมากประจําปี 
65 
 

1.โครงการคัดเลือกเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
ที่ปฏิบัติงานยอดเยี่ยมและดีมาก
ประจําปี 65 

ก.ค.64 – 30 มิ.ย.65 1.ประมาณการ
รายจ่าย 
จํานวน 20,000 บาท 
ทุนสาธารณประโยชน์
เงินรางวัลหรือโล ่
ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

คณะทํางานกําหนด
หลักเกณฑ์การเชื่อมโยง
ระบบแรงจูงใจและ
จัดทําคําบรรยาย
ลกัษณะงานพร้อม
ผู้จัดการ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ค่า 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 64 
แผนงาน/ 

โครงการปี 65 กิจกรรมปี 65 ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
7. การรณรงค์ในการ
เพิ่มจํานวนสมาชิก
สหกรณ์ฯ 
 
 
 

มีโครงการอบรม
ข้าราชการบรรจุใหม่
ประจําปี 

อย่างน้อย
ปีละ 
1 ครั้ง 

งดดําเนินการ 
เนื่องจากการระบาด 
โรคตดิเชื้อ covid-19  

7.1 โครงการรณรงค์รับ
สมาชิกเพิ่ม เช่น การ
อบรมข้าราชการบรรจุ
ใหม่ประจําปี ของ สส. 
ทหาร 

1.โครงการอบรมข้าราชการบรรจุใหม่
ประจําปี 2565 

ม.ค. – 30 มิ.ย.65 กองทุนศกึษาอบรมฯ 
มอบเงินสนับสนุน
กิจกรรมตามที่
คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

กรรมการศึกษาฯและ
ผู้จัดการฯ 

มีโครงการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย
เดือนละ 

1ครั้ง ทาง
สื่อหรือ

ช่องทางที่
มีอยู ่

มีการประชาสัมพันธ์ให้
สมาชิกที่โอนย้ายมารับ
ราชการที่กรมการสือ่สาร
ทหารหรือลาออกจาก
สหกรณ์แล้วได้สมคัรเป็น
สมาชิกตามแผนงาน 

7.2 โครงการการ
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกที่
โอนย้ายมารับราชการที่
กรมการสือ่สารทหารหรือ
ลาออกจากสหกรณ์แล้วได้
สมัครเป็นสมาชิก 

1.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกที่
โอนย้ายมารับราชการที่กรมการสื่อสาร
ทหารหรือลาออกจากการเป็นสมาชิก
แล้วไดส้มัครเข้าเป็นสมาชิกทางสื่อ
สิ่งพิมพ์หรือคู่มือสมาชิกหรือสือ่อื่นๆของ
สหกรณ์ 

ก.ค.64 –30 มิ.ย.65 ทุนสาธารณประโยชน์ 
ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

กรรมการศึกษาฯและ
ผู้จัดการฯ 

มีโครงการประชาสัมพันธ์ อย่างน้อย
เดือนละ 
1ครั้ง วัน
ทางสื่อ
หรือ

ช่องทางที่
มีอยู่,สือ่
สิ่งพิมพ์

อย่างน้อย
ปีละ 1 
ครั้ง 

มีโครงการประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลในครอบครัวของ
สมาชิกหรือบุคคลในองค์กร
หรือหน่วยงานที่ขาด
คุณสมบัติไดส้มัครเป็น
สมาชิก 

7.3 โครงการ
ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลใน
ครอบครัวของสมาชิกหรอื
บุคคลในองค์กรหรอื
หน่วยงานที่ขาดคุณสมบัติ
ไดส้มัครเป็นสมาชิก 

1.ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลในครอบครัว
ของสมาชิกหรือบุคคลในองค์กรหรือ
หน่วยงานที่ขาดคุณสมบัติไดส้มัครเป็น
สมาชิกสมทบทางสื่อสิ่งพิมพ์หรือคู่มือ
สมาชิกและสือ่อื่นๆของสหกรณ์ 

ก.ค.64 – 30มิ.ย.65 ทุนสาธารณประโยชน์ 
ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

กรรมการศึกษาฯและ
ผู้จัดการฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการและจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกเพิ่มมากขึ้น 
เป้าประสงค์  : เป็นองค์กรที่มีการให้บริการสมาชิกอย่างดีเยี่ยม มีความหลากหลาย  มีความถูกต้องและรวดเร็ว รวมถึงมีการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก 
 อย่างรอบด้านและทั่วถึง 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ค่า 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 64 
แผนงาน/ 

โครงการปี 65 กิจกรรมปี 65 ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
 มีโครงการอบรมอาชีพระยะ

สั้น ให้กับสมาชิกที่สนใจอย่างน้อย 
1 โครงการ 

อย่างน้อย
ปีละ 
1 ครั้ง 

งดดําเนินการ 
เนื่องจากการระบาด 
โรคตดิเชื้อ covid-19  

1.2 โครงการอบรมอาชีพ
ระยะสั้น ระดับชํานาญ 
ให้กับสมาชิกที่สนใจ 

1. โครงการอบรมอาชีพระยะสั้น
ให้กับสมาชิกที่สนใจหรืออบรมอาชีพ
ตัดผมระดับชํานาญ  ต่อเนื่องจาก
ระดับ2 
 
 

ก.ค.64 – 30 มิ.ย.65 กองทุนศึกษาอบรม ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร 

กรรมการศึกษาฯและฝ่าย
จัดการ 

มีสัปดาห์แห่งการออมทรัพย์ 
และระดมทุนเรือนหุ้น  

อย่างน้อย
ปีละ 
1 ครั้ง 

มีโครงการส่งเสริมการ
ออมทรัพย์ เนื่องในวัน
ออมแห่งชาติ 

1.3 โครงการส่งเสรมิการ
ออมทรัพย์ และระดมทุน
เรือนหุ้น 
 

1. กําหนดโครงการออมเงินและทุน
เรือนหุ้น 

ก.ค.64 – 30 มิ.ย.65 ทุนสาธารณประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร 
 
 
 

กรรมการศึกษาฯและฝ่าย
จัดการ 

มีโครงการสมาชิกต้นแบบไม่
น้อยกว่า 3 รางวัล ต่อปี 

อย่างน้อย
ปีละ 
1 ครั้ง 

มีโครงการคดัเลอืกสมาชิก
ต้นแบบจํานวน 1 
โครงการ 
 

1.4 โครงการสมาชิก
ต้นแบบ(สมาชิกตัวอย่าง) 

1.โครงการคัดเลือกสมาชิกต้นแบบ
เพื่อมอบรางวัลในวันประชุมใหญ่ 

ก.ค.64 – 30 มิ.ย.65 ทุนสาธารณประโยชน์ ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร 

กรรมการศึกษาฯและฝ่าย
จัดการ 

มีโครงการพบปะผู้
เกษียณอายุราชการอย่าง
น้อย ปีละ 1 ครั้ง 

อย่างน้อย
ปีละ 
1 ครั้ง 

มีโครงการพบปะผู้เกษียณ 
1 ครั้ง 

1.5 โครงการพบปะผู้
เกษียณอายุราชการ 

1.  โครงการพบปะผู้ เก ษียณอายุ
ราชการจํานวน 60 คน 
 

ก.ค.64 – มี.ค.65 ประมาณการรายจ่ายจํานวน 
800,000 บาท 
(รวมโครงการสัมมนา 5 ฝ่าย,
พบปะสมาชิก ปทท.1-4) 
 
 

กรรมการศึกษาฯและฝ่าย
จัดการ 

มีโครงการสัมมนา 5ฝ่าย
นอกสถานที่ 

อย่างน้อย
ปีละ 1 
ครั้ง 

 

มีโครงการสัมมนาสมาชิก
เรื่อง “กฎหมายสหกรณ์
และสวัสดกิารที่สมาชิก

พึงรู้”5 ฝ่าย 

1.6 โครงการสัมมนา 5 
ฝ่าย สมาชิก กรรมการ
ฝ่ายจัดการ สหกรณ์
พันธมิตร ภาครัฐ  ผูต้รวจ 
 
 
 
 
 

1.  โครงการสัมมนาสมาชิกเรื่อง 
“กฎหมายสหกรณ์และสวัสดิการที่
สมาชิกพึงรู้”5 ฝ่าย จํานวน 250 คน 

ก.ค.64 – มี.ค.65 ประมาณการรายจ่าย 
จํานวน 800,000 บาท 
(รวมโครงการพบปะผู้เกษียณฯ,
พบปะสมาชิก ปทท.1-4) 
 
 
 
 
 
 

กรรมการศึกษาฯและฝ่าย
จัดการ 



สหกรณ
์ออมทรัพ

ย์สื่อสารทหาร จ�ากัด •
 
1
4
3
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ค่า 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 64 
แผนงาน/ 

โครงการปี 65 กิจกรรมปี 65 
ระยะเวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 

 
 

ร้อยละความพึงพอใจของ
สมาชิกที่ใช้บริการโครงการ
ลดค่าใช้จ่ายสมาชิก 

ร้อยละ 
90 

มีโครงการตดัผมให้สมาชิก
และครอบครัว และงด
ดําเนินการบางห้วง 

เนื่องจากการระบาดของ
โรคตดิเชื้อ 
covid-19   

 
 

1.7 โครงการลดค่าใช้จ่าย
สมาชิก และครอบครัว  

1. มีโครงการตดัผมฟรีให้กับสมาชิก ,
และครอบครัว ต่อเนื่องทั้งปี 

ก.ค.64 – 30 มิ.ย.65  ทุนสาธารณประโยชน์ ตามที่
จ่ายจริง 

คณะกรรมการศกึษาฯและ
ฝ่ายจัดการ 

 
 
 
 
 
 

2. ตอบสนองความ
ต้องการของ
สมาชิก 

มีประชาสัมพันธ์หรือ
จดหมายข่าว การดาํเนินการ
ด้านต่างๆให้สมาชิกทราบ
ทุกช่องการสื่อสาร 

ทุกครั้ง
เมื่อมี
ข่าวสารที่
จําเป็นถึง
สมาชิก 

มีการจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์หรือ
จดหมายข่าว การ
ดําเนินการด้านต่างๆให้
สมาชิกทราบทุกช่องการ
สื่อสาร 

2.1 โครงการ
ประชาสัมพันธผ์ลการ
ดําเนินงานและกิจกรรมง
ของสหกรณ์ออมทรพัย์
สื่อสารทหาร จํากดั ให้
สมาชิกไดร้ับทราบ ใน
หลากหลายรูปแบบ เช่น 
จดหมายข่าว,Website,
กลุ่ม LINE ,FACE BOOK  

1.ทําแผ่นประชาสัมพันธ์หรือจดหมาย
ข่าว การดําเนินการด้านต่างๆให้
สมาชิกทราบทุกช่องการสือ่สารอย่าง
ต่อเนื่อง 

ก.ค.64 – 30 มิ.ย.65 ทุนสาธารณะประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร 

คณะกรรมการศกึษาฯและ
ฝ่ายจัดการ 
(รวมภารกิจเปิดเผยข้อมูล) 

รอ้ยละความสําเร็จของการ
ตอบคําถามทางห้องกระทู้,
ทางโทรศัพท์,LINE กลุ่ม,LINE 
SQ ทุกคําถามภายในไม่เกิน 
24 ชม.ของทุกคําตอบที่ไม่
ต้องมีการหารือ 

ร้อยละ 
95 

มีการตอบคาํถามทางห้อง
กระทู้,ทางโทรศัพท์,LINE 
กลุ่ม,LINE SQ LINE OA 
ทุกคําถามภายในไม่เกิน 
24 ชม.ของทุกคําตอบที่ไม่
ต้องมีการหารือ 
 
 

2.2 โครงการทุกคําถามมี
คําตอบ 

1.ตอบคําถามสมาชิกตามกําหนดเวลา 
(วันและเวลาราชการ) 

ก.ค.64 – 30 มิ.ย.65 ประมาณการรายจ่าย 
จํานวน - บาท 

คณะกรรมการศกึษาฯและ
ฝ่ายจัดการ 
(รวมภารกิจเปิดเผยข้อมูล) 

มีตัวแทนคณะกรรมการและ
ฝ่ายจัดการเข้าร่วมมอบเงิน
สงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ 
และร่วมฟังสวดพระอภิธรรม
ศพสมาชิกหรือครอบครัว 

ร้อยละ 
90 

มีตัวแทนคณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการเข้าร่วม
มอบเงินสงเคราะห์
เกี่ยวกับการศพ และร่วม
ฟังสวดพระอภิธรรมศพ
สมาชิกหรือครอบครัว 
 
 
 
 
 

2.3 สวสัดิการกรณี
เร่งด่วนเช่น การร่วม
กิจกรรมกับสมาชิก หรือ
ครอบครัวสมาชิก 
หน่วยงานต้นสังกัด  

1.เข้าร่วมมอบเงินสงเคราะห์เกี่ยวกับ
การศพ และร่วมฟังสวดพระอภิธรรม
ศพสมาชิกหรือครอบครัวตามความ
เหมาะสม 

ก.ค.64 – 30 มิ.ย.65 ทุนสาธารณะประโยชน์ตาม
จ่ายจริงตามระเบียบฯ 

กรรมการดําเนินการและ
ผู้จัดการ 



1
4
4
 
•
 รายงานกิจการประจ�าปี 2564

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ค่า 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 64 
แผนงาน/ 

โครงการปี 65 กิจกรรมปี 65 
ระยะเวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3. การเพิ่มการมี
ส่วนร่วมของ
สมาชิก   

ร้อยละความสําเร็จของความ
คิดเห็นจากตูร้ับความคิดเห็น
ไดร้ับการปรับปรุงแก้ไข 

ร้อยละ 
100 

มีการเปิดตู้รับฟังความ
คิดเห็นของสมาชิกไม่มี
สมาชิกเสนอความคดิเห็น 

3.1 โครงการเปิดตูร้บั
ความคิดเห็นของสมาชิก 

1.โครงการเปิดตู้รับฟังความคิดเห็น
ของสมาชิกเพื่อหาทางแก้ไข 

ก.ค.64 – 30 มิ.ย.65 - คณะกรรมการศกึษาฯและ
ฝ่ายจัดการ 

มีการพบปะสัญจรสมาชิก
ตามหน่วยงานและส่วน
ภูมิภาคอย่างน้อยปีละ 4 
ครั้ง 

อย่างน้อย
ปีละ 4 
ครั้ง 

มีโครงการพบปะสมาชิก
พื้นที่ ปทท.1 ที่เหลือตดิ
สถานกรณ์โรคโควดิ-19 
งดจัด 

 

3.2 โครงการสหกรณ์ออม
ทรัพย์สือ่สารทหาร จํากัด 
พบปะสัญจรสมาชิกตาม
หน่วยงานและส่วน
ภูมิภาค 

1.โครงการพบปะสมาชิกพื้นที่ ปทท.1 
2.โครงการพบปะสมาชิกพิ้นที่ ปทท.2 
3.โครงการพบปะสมาชิกพื้นที่ ปทท.3 
4.โครงการพบปะสมาชิกพิ้นที่ ปทท.4 

ก.ค.64 – 30 มิ.ย.65  ประมาณการรายจ่าย 
จํานวน 800,000 บาท 
(รวมโครงการพบปะผู้เกษียณ
โครงการสัมมนา 5 ฝ่าย) 

คณะกรรมการศกึษา,และ
ฝ่ายจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สหกรณ
์ออมทรัพ

ย์สื่อสารทหาร จ�ากัด •
 
1
4
5
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้โดดเด่น 
เป้าประสงค์  : เป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับทั้งภายในและภายนอกกรมการสื่อสารทหาร 

 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ค่า 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 64 
แผนงาน/ 

โครงการปี 65 กิจกรรมปี 65 ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.  การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดกีับ
องค์กรอื่นๆ 
โดยเฉพาะองค์กรที่
เกี่ยวข้องในวงการ
สหกรณ์ฯ 

มีโครงการเชื่อมสัมพันธ์ทั้ง
ภายในและภายนอก 
กรมการสือ่สารทหาร
อย่างน้อยปีละ 3 
โครงการ 

อย่างน้อย
ปีละ 3 
โครงการ 

ได้เข้าร่วมบางโครงการ
โครงการที่เหลือ 
งดดําเนินการ 

เนื่องจากการระบาด 
โรคตดิเชื้อ covid-19  

1.1โครงการเชื่อม
สัมพันธ์ทั้งภายในและ
ภายนอก กรมการสือ่สาร
ทหาร เช่นการมีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมต่างๆ 
ของกรมการสื่อสาร
ทหาร ,เครือข่าย
สหกรณ์พันธมิตรทั้ง
ระดับ เครือข่ายแจ้ง
วัฒนะ ,ภาคีสหกรณ์
ออมทรัพย์บางเขน ,เขต
พื้นที่สมาชิกสหกรณ์
ของ ชสอ. 

1.ร่วมกิจกรรมวันสถาปนากรมการสื่อสาร
ทหาร และหน่วยขึ้นตรง กรมการสื่อสาร
ทหาร 
2.ร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการเครือข่าย
สหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งวัฒนะ 10 สหกรณ์ 
3.ร่วมกิจกรรมภาคบีางเขนฯ 
  3.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการภาคีบางเขน/แจ้งวัฒนะ 
  3.2 เข้าร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่
สามัญประจําปี 2564/เจ้าภาพปี 2565 
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการภาคสีหกรณ์
ออมทรัพย์บางเขน 14 สหกรณ์ 
 
 
 
 
 

ก.ค.64 – 30 มิ.ย.65  1.ทุนสาธารณะประโยชน์
ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 
2.ทุนศึกษาอบรมฯ 
คณะกรรมการเห็นสมควร 
3.ประมาณการรายจ่าย 
3.1 จํานวน 58,800 บาท    
3.2 จํานวน 150,000 บาท 

กรรมการดําเนินการและ
ฝ่ายจัดการ 

มีโครงการสร้าง
ความสัมพันธ์กับสหกรณ์
อื่นๆ ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคอย่างนอ้ย ปีละ 2 
โครงการ 

อย่างน้อย 
2 

โครงการ 

งดดําเนินการ 
เนื่องจากการระบาด 
โรคตดิเชื้อ covid-19  

1.2 โครงการสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
สหกรณ์อื่นๆ ทั้ง
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ชมรมเจ้าหน้าที่
ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกและภาค
ตะวันตก และชมรม
ผู้จัดการสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 

1.เข้าร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี 2564 ชมรมเจ้าหน้าที่ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก 100 
สหกรณ์ 
2.เข้าร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี2564 ชมรมผู้จัดการสหกรณ์ออม
ทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ค.64 – 30 มิ.ย.65  1.ประมาณการรายจ่าย
จํานวน 100,000 บาท 
2.ประมาณการรายจ่าย
จํานวน 20,000 บาท 

กรรมการดําเนินการและ
ฝ่ายจัดการ 
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•
 รายงานกิจการประจ�าปี 2564

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ค่า 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 64 
แผนงาน/ 

โครงการปี 65 กิจกรรมปี 65 ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2. การเป็นแหล่ง
วิชาการ ความรู้ด้าน
การบริหารสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีโครงการจัดอบรมการ
บริหารสหกรณ์อย่างน้อยปีละ 
1 โครงการ 

อย่างน้อย 
1 

โครงการ 
 

มีการเข้าร่วมอบรมการ
บริหารสหกรณ์กับองค์กรที่
เปิดอบรมบางส่วน 
 

2.1 โครงการจัดอบรม
การบริหารสหกรณ์ฯ 

1.เข้าร่วมอบรมการบริหารสหกรณ์กับ
องค์กรที่เปิดอบรม 
 
 

ก.ค.64 – 30 มิ.ย.65 ทุนศึกษาอบรมฯ 
ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 
 

กรรมการดําเนินการและ
ฝ่ายจัดการ 

มีโครงการจัดนิทรรศการ
วันสหกรณ์แห่งชาติ  (26 
กุมภาพันธ์) 

1 ครั้ง 
 
 
 

มีการจัดโครงการจัด
นิทรรศการให้ความรู้แก่
สมาชิกในวันสหกรณ์
แห่งชาติ 26 ก.พ.64 
 

2.2 โครงการจัด
นิทรรศการวันสหกรณ์
แห่งชาติ (26 กุมภาพันธ์)

1.โครงการจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่
สมาชิกในวันสหกรณ์แห่งชาติ 26 ก.พ.65 
 
 
 

ก.พ.65 
ทุนสาธารณะประโยชน์
ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 
 

กรรมการศึกษาและฝ่าย
จัดการ 

มีโครงการศึกษาดูงานของ
หน่วยงานภายนอก 

อย่างน้อย 
2 แห่ง 

 
 
 

 
 
 

งดดําเนินการ 
เนื่องจากการระบาด  
โรคตดิเชื้อ covid-19  
 
 
 
 
 

2.3  โครงการศกึษาดู
งานของหน่วยงาน
ภายนอก 

1.โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ตัวอย่างใน 
กทม.และปริมณฑล 2 แห่ง 
 
 
 
 
 

ก.ค.64 – 30 มิ.ย.65  ประมาณการรายจ่าย 
จํานวน 100,000 บาท 

 

กรรมการดําเนินการ และ 
ฝ่ายจัดการ 

มีนักศกึษาที่เข้ารับการ
ฝกึงาน ไม่น้อยกว่าปีละ4
คน  

อย่างน้อย 
4 คน 

 
 

งดดําเนินการ 
เนื่องจากการระบาด 

 โรคตดิเชื้อ covid-19  
 

2.4  โครงการรับเป็น
สถานที่ฝกึงานของ
นักศกึษา 
 

1.รับนักศึกษาจากสถานการศกึษาที่สนใจ
เข้าฝึกงานตามหลักสตูร 
 
 

ก.ค.64 – 30 มิ.ย.65  ประมาณการรายจ่าย 
จํานวน 40,000 บาท 

 
 

ฝ่ายจัดการฯ 

มีการจดัอบรมฯหรอืส่ง
เข้าอบรม หลักสตูรที่
สําคัญตอ่การบริหาร
สหกรณ์ 

อย่างน้อย 
4 

หลักสตูร 
 
 

 
 

งดดําเนินการ 
เนื่องจากการระบาด 

 โรคตดิเชื้อ covid-19  
 
 
 

2.5  โครงการอบรม
ผู้บริหารสหกรณ์ฯ/การ
เตรียมตัวเป็นกรรมการ
ดําเนินการสําหรับ
สมาชิกที่สนใจ/
หลักสูตรกรรมการ
อํานวยการ/หลกัสูตร
กรรมการเงินกู ้ 1.เข้าร่วมอบรมหลักสูตรคณะกรรมการ

อํานวยการ 
2.เข้าร่วมอบรมหลักสูตรคณะกรรมการ
เงินกู้ 
3.เข้าร่วมอบรมหลักสูตรกรรมการใหม่ 
4.เข้าร่วมอบรมหลักสูตรทางการเงินที่
เกี่ยวข้อง 
5.อื่นๆ 
 
 

 

ก.ค.64 – 30 มิ.ย.65 

ประมาณการรายจ่าย 
จํานวน 240,000บาท 

 
 
 
 

 

กรรมการดําเนินการและ
ฝ่ายจัดการ 
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กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ค่า 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 64 
แผนงาน/ 

โครงการปี 65 กิจกรรมปี 65 ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3.การสร้าง
เอกลักษณ์ของ
องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีโครงการ fincoopdjc  
branding 

 

อย่างน้อย
1 ครั้ง 

 

มีโครงการตดัตดัชุดสูท
ลําลองประจําปีให้กับ
กรรมการและเจ้าหน้าที่ 
 
 

3.1 โครงการ 
incooped branding 

 
 

1.ตดัชุดสูทลําลองประจําปีให้กับกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ 

 
 

ก.ย. – ธ.ค. 64 
 
 

ประมาณการรายจ่ายจํานวน 
100,000 บาท 

 
 

กรรมการดําเนินการและ
ฝ่ายจัดการ 

 
 

มีโครงการมอบของ
สมนาคุณแกส่มาชิกในการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ของ
สหกรณ์อย่างน้อยปีละ 1 
โครงการ 

อย่างน้อย
ปีละ 1 
ครั้ง 

1.จัดทําประกันภัยโรคตดิ
เชื้อ covid-19  
2.จัดทําเสื้อแจก 

3.2 โครงการมอบของ
สมนาคุณแกส่มาชิกใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ 
ของสหกรณ์ฯ 

1.โครงการมอบของที่ระลกึเนื่องในวันขึ้นปี
ใหม่ 2565 หรือการอื่น 
2.โครงการอื่นตามโอกาสที่เหมาะสม 

ก.ค.64 – 30 มิ.ย.65  ทุนสาธารณะประโยชน์
ตามที่คณะกรรมการ

เห็นสมควร 
 

กรรมการดําเนินการและ
ฝ่ายจัดการ 

 
 

มีการทําบุญวันสถาปนา
สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสาร
ทหาร จํากัด (16มิถุนายน) 

อย่างน้อย
ปีละ 1 
ครั้ง 

งดดําเนินการ 
เนื่องจากการระบาด  
โรคตดิเชื้อ covid-19  

3.3 โครงการทําบุญวัน
สถาปนาสหกรณ์ออม
ทรัพย์สือ่สารทหาร 
จํากัด (16มิถุนายน) 

1.ทําบุญเนื่องในวันสถาปนาสหกรณ์ออม
ทรัพย์สือ่สารทหาร จํากัด 

ก.ค.64 – 30 มิ.ย.65  ทุนสาธารณะประโยชน์
ตามที่คณะกรรมการ

เห็นสมควร 

กรรมการศึกษาฯ 
และฝ่ายจัดการ 

ความสําเร็จของการจัด
โครงการสหกรณ์สีขาว
ด้วยธรรมาภิบาล 

ผ่าน
เกณฑ์การ
ประเมิน 

ประชุมคณะทํางานเพื่อ
ศึกษาและเตรียมเอกสารรับ
การตรวจประเมิน(กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ยกเลิกการ
ประเมินฯและปรับแนวทาง
สหกรณ์สีขาวเป็นโครงการ
ขับเคลื่อนสู่เกณฑ์กํากับดูแล
ตามพ.ร.บ.สหกรณ์ ม.89/2) 

3.4 โครงการขับเคลื่อน
สู่เกณฑ์กํากับดูแล ตาม 
พ.ร.บ.สหกรณ์ ม.89/2 
(การดําเนินการกรม
ส่งเสริมสหกรณ์จะแจ้ง
ให้ทราบต่อไป) 

1.ประชุมอนุกรรมการ เพื่อเข้าร่วมฯและ
ดําเนินการตามโครงการขับเคลื่อนสู่เกณฑ์
กํากับดูแล ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ ม. 89/2 
 

ก.ค.64 – 30 มิ.ย.65  ประมาณการรายจ่าย 
จํานวน 20,400 บาท 

กรรมการศึกษา ฯ 
และฝ่ายจัดการ(รวมภารกิจ

คณะฯธรรมาภิบาล) 

4.  การสร้าง
ประโยชน์แก่สังคม
และชุมชน 

มีโครงการจัดทํา CSR 
ร่วมกับสหกรณ์พันธมิตร
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้งๆละ 
15 คน 

อย่างน้อย 
ปีละ 2 
ครั้ง 

เข้าร่วมบางโครงการ 
ที่เหลืองดดําเนินการ 
เนื่องจากการระบาด 
โรคตดิเชื้อ covid-19  

4.1 โครงการจัดทํา 
CSR ร่วมกับสหกรณ์
พันธมิตร 

1.โครงการ CSR ร่วมกับเครือข่ายสหกรณ์
ออมทรัพย์แจ้งวัฒนะ 
2.โครงการ CSR ร่วมกับภาคีสหกรณ์ออม
ทรัพย์บางเขน 

ก.ค.64 – 30 มิ.ย.65 ทุนสาธารณะประโยชน์
ตามที่คณะกรรมการ

เห็นสมควร 

กรรมการดําเนินการและ
ฝ่ายจัดการ 

มีโครงการสนับสนนุ
กิจกรรมขององค์กรต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน
ภายนอก 

อย่างน้อย 
ปีละ 

30 ครั้ง 

โครงการสนับสนุนกจิกรรม
ขององค์กรต่างๆ ทัง้ภาครัฐ
และเอกชนภาคนอกตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร 

4.2 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมขององค์กรต่าง 
ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ภายนอก 

1.โครงการสนับสนนุกิจกรรมขององค์กร
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ก.ค.65 – 30 มิ.ย.65  ทุนสาธารณะประโยชน์
ตามที่คณะกรรมการ

เห็นสมควร 

กรรมการดําเนินการและ
ฝ่ายจัดการ 
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 รายงานกิจการประจ�าปี 2564

  

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ค่า 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 64 
แผนงาน/ 

โครงการปี 65 กิจกรรมปี 65 ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 

โครงการลดค่าใช้จ่ายให้กับ
ข้าราชการสังกัด  บก.ทท. 

อย่างน้อย
สัปดาห์
ละ 2 วัน 

งดดําเนินการ 
เนื่องจากการระบาด

โรคตดิเชื้อ 
covid-19   

 

4.3 โครงการลด
ค่าใช้จ่ายให้กับ
ข้าราชการ บก.ทท.  

1. มีโครงการบรกิารตดัผมฟรีให้กับข้าราชการ 
บก.ทท. ตลอดทั้งปีตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

ก.ค.64 – 30 มิ.ย.65 ทุนสาธารณะ
ประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

คณะกรรมการ
ดําเนินการและฝ่าย
จัดการ 

โครงการสนับสนุนการออก
กําลังกายกลางแจ้ง ให้กับ
สมาชิก,ครอบครัวและ
บุคคลภายนอก 

อย่างน้อย
สัปดาห์

ละ 2 ครั้ง 

งดดําเนินการ 
เนื่องจากการระบาด

โรคตดิเชื้อ 
covid-19   

 

4.4 โครงการสนับสนุน
การออกกําลังกาย
กลางแจ้ง ให้กับสมาชิก, 
ครอบครัวและ
บุคคลภายนอก  

1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกกาํลังกาย
ให้กับสมาชิก,ครอบครัวและบุคคลภายนอก 

ก.ค.64 – 30 มิ.ย.65 ทุนสาธารณประโยชน์ 
ตามที่จ่ายจริง 

คณะกรรมการ
ดําเนินการและฝ่าย
จัดการ 

มีโครงการสนับสนุนกิจกรรม
ของหน่วยที่มีสมาชิกอยู่ 

อย่างน้อย 
4 ครั้ง 

มีโครงการสนับสนุน
กิจกรรมของหน่วยที่
มีสมาชิกอยู ่ให้กับทุก
หน่วยที่ขอรับการ

สนับสนุน 

4.5 โครงการสนับสนุน
กิจกรรมของหน่วยที่มี
สมาชิกอยู ่

สนับสนุนหน่วย สส.ทหาร ที่มีสมาชิกสงักัดอยู่ 
หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

ก.ค.64 – 30 มิ.ย.65 ทุนสาธารณะ
ประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

กรรมการดําเนินการ
และฝ่ายจัดการ 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป้าประสงค์  : มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทําให้การปฏิบัติงานมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ค่า 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 64 
แผนงาน/ 

โครงการปี 65 กิจกรรมปี 65 ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1.  พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีโครงการพัฒนาระบบ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ
ระบบสารสนเทศ อย่างน้อย
ปีละ 1 โครงการ 

อย่างน้อย
ปีละ 1
โครงการ 

พัฒนาระบบ
โปรแกรมสหกรณ์ของ 

สอ.มอ. ที่มีความ
จําเป็นแก่การ

ให้บริการสมาชิก
เพิ่มเติม 

1.1 โครงการพัฒนา
ระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และระบบ
สารสนเทศ ที่จําเป็นแก่
การให้บริการสมาชิก 

1.พัฒนาระบบโปรแกรมสหกรณ์ของ สอ.มอ. 
ที่มีความจําเป็นแก่การให้บริการสมาชิก 

ก.ค.64 – 30 มิ.ย.65 ประมาณการรายจ่าย 
จํานวน 120,000บาท 

ฝ่ายจัดการ 

มีการบริหารจัดการโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมอย่าง
น้อยปีละ 1 โครงการ 

อย่างน้อย
ปีละ 1
โครงการ 

มีการประชุม
กําหนดการบริหาร
จัดการโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

1.2 โครงการการ
บริหารจัดการโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
เช่น การประชุมใช้
โสตทศันูปกรณ์ 

1.ประชุมกําหนดการบริหารจัดการโดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2.ปรับปรุงระบบอุปกรณ์ ที่ใช้กับระบบ
โปรแกรมสหกรณ์และระบบงานสํานักงาน 

ก.ค.64 – 30 มิ.ย.65 1.ทุนศึกษาอบรมฯ 
ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 
2.ทุนพัฒนาสหกรณ์
ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

ฝ่ายจัดการ 

2. พัฒนาศักยภาพ
ของเจ้าหน้าที่ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

อย่างน้อย
ปีละ 2 
โครงการ 

งดดําเนินการ 
เนื่องจากโรค 

covid-19 ระบาด  
 

2.1 โครงการอบรม
พัฒนาเจ้าหน้าที่ 

1.อบรมการใช้ระบบปฏิบัติงาน 
2.อบรมการใช้ระบบโปรแกรมสหกรณ์ 

ก.ค. – ธ.ค.64 
ม.ค. – มิ.ย.65 

ทุนศึกษาอบรมฯ 
ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่
โปรแกรม 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดําเนินชีวิต ตามแนวพระราชดํารัสตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พึง่ตนเองให้มากที่สุด 

เป้าประสงค์  :  เป็นองค์กรที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกยึดการดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดํารัส ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเองให้มากที่สุด 
 

กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
ค่า 

เป้าหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

ปี 63 
แผนงาน/ 

โครงการปี 64 กิจกรรมปี 64 ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. การดําเนินชีวิต
ตามแนวพระราช
ดํารสัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

มีการจดัทําโครงการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน 

ปีละ 1 
ครั้ง 

มีงดดําเนินการ 
เนื่องจากโรค 

covid-19 ระบาด 

1.1 โครงการอบรมการ
จัดทําบัญชีครัวเรือน 

1.อบรมการใช้แอฟฯบันทึกบัญชีครัวเรอืน
ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ประจําปี 2565 

ก.ค.64 – 30 มิ.ย.65 ทุนสาธารณะ
ประโยชน์ตามที่ 
คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

กรรมการศึกษาฯ
และฝ่ายจัดการ 

มีการส่งเสริมการประกอบ
อาชีพเสริมของสมาชิกอย่าง
น้อยปีละ1 โครงการ 

อย่างน้อย 
ปีละ 1 
โครงการ 

งดดําเนินการ 
เนื่องจากโรค 

covid-19 ระบาด 

1.2 ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพเสริม
ของสมาชิกและ
ครอบครัว 

1.นําสมาชิกและครอบครัวเข้าร่วมอบรมอาชีพ
เสริมกับ ชสอ.หรอืองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ก.ค.64 – 30 มิ.ย.65  ทุนสาธารณะ
ประโยชน์ ตามที่ 
คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

กรรมการศึกษาฯ
และฝ่ายจัดการ 

งบประมาณค่าใช้จ่ายของ
สหกรณ์ในส่วนที่เกีย่วข้อง
ลดลง 

ค่าใช้จ่าย
ลดลงหรือ
ใกล้เคียง
เมื่อเทียบ

กับปี
2563 

มีการดําเนินการตาม
แผนงานในทุก
กิจกรรมค่าใช้จ่าย
ลดลงเมื่อเทียบกับปี
2563 

1.3 โครงการลด
ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ 
เช่น มาตรการประหยัด
พลังงาน, การใช้
กระดาษซ้ําสองหน้า, 
การนําเสนอเอกสาร
การประชุมทาง P/P 

1.โครงการจดัทําบอร์ดประชาสัมพันธ์มาตรการ
ประหยัดพลังงาน 
2.โครงการใช้กระดาษหน้าสองในงานธุรการ
ทั่วไป 
3.การนําเสนอเอกสารการประชุมทาง p/p 
4.อื่นๆ 

ก.ค.64 – 30 มิ.ย.65  ทุนพัฒนาสหกรณ์
ตามที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร 

คณะกรรมการ
ประเมินความคุ้มค่า
และฝ่ายจัดการฯ 

 

 

 



สหกรณ
์ออมทรัพ
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รายการ ปี 2565 เหตุผลและความจําเป็น
งบประมาณ รับ -จ่าย จริง ขอตั้งงบฯ

รายได้
ดอกเบี้ยรับเงินให้สมาชิกกู้ 127,500,000.00     125,621,177.15         125,500,000.00         -รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากสมาชิก  ลดลงเนื่องจากมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 873,000.00           2,496,643.27            800,000.00               -นําเงินคงเหลือประจําเดือนไปฝากสหกรณ์อื่น ชสอ.ฯ และ ช.น.ส.ท.ฯ ลดลงเนื่องจากเงินคงเหลือและดอกเบี้ยลดลง
ผลตอบแทนจากการลงทุน 1,830,000.00         2,509,297.98            1,900,000.00            -ผลตอบแทนลงทุนหุ้นกู้ บริษัทฯที่มีเครดิตเรดติ้งไม่ต่ํากว่า A-
ผลตอบแทนจากการลงทุนเรือนหุ้น 1,200,000.00         1,078,796.39            1,150,000.00            '- ผลตอบแทนลงทุนถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ , ชุมนุมสหกรณ์ทหาร และ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด

131,403,000.00    131,705,914.79        129,350,000.00        
บวก รายได้อื่นๆ
รายได้เงินเฉลี่ยคืน -                     -                         -                         -เงินเฉลี่ยคืนจากเงินกู้ ชสอ.ฯ และ ช.น.ส.ท.ฯ กู้แบบไม่มีเฉลี่ยคืน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,000.00              8,450.00                  6,000.00                  - ค่าธรรมเนียมแรกเข้าประมาณสมาชิกเพิ่ม 100 คน ค่าธรรมเนียมแรกเข้าคนละ 50 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด 10,000.00             5,320.00                  10,000.00                -รายได้ค่าธรรมเนียมสมุดคู่ฝาก การถอนเงิน  อื่นๆ
รวมรายได้อื่น 15,000.00            13,770.00               15,000.00               
รวมรายได้ 131,418,000.00    131,719,684.79        129,365,000.00        
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากจากสมาชิก 25,200,000.00       25,032,907.17           29,000,000.00           - ดอกเบี้ยเงินออมทรัพย์ 3% ,ออมทรัพย์พิเศษ 3.75% และโครงการเงินฝาก 3.40 - 3.75%

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 40,000,000.00       35,497,929.03           25,000,000.00           - ดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างสหกรณ์ 2.80  - 3.00%

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น หรือ ปานกลาง 269,776.49           147,936.06               -                         - ดอกเบี้ยเงินกู้  สหกรณ์อื่น ชุมชนสหกรณ์กรุงเทพ จํากัด

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว 1,852,177.00         1,786,462.00            750,000.00               - ดอกเบี้ยเงินกู้  สหกรณ์ อื่นๆ

รวมค่าใช้จ่าย+ค่าใช้จ่ายอื่น 67,321,953.49      62,465,234.26          54,750,000.00         
ค่าใช้จ่ายบริหาร+ค่าใช้จ่ายทางบัญชี(รายละเอียดตาม 6 และ 7) 14,964,120.00      9,887,101.36           13,932,400.00         
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 82,286,073.49      72,352,335.62          68,682,400.00         

59,427,349.17   บาท
                 1. ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายอื่นปี 64   ต่ํากว่ากว่าประมาณการ   4,856,719.33   บาท

5.ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายประจําปีงบประมาณ 2565
ปี 2564

รายได้ ปี 2564 มากกว่ารายจ่าย

                 2. ค่าใช้จ่ายบริหารและค่าใช้จ่ายทางบัญชีประจําปี  64   ต่ํากว่าประมาณการ 5,137,018.64  บาท
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ลําดับ รายการหมวดรายจ่าย ปี 2565 เหตุผลและความจําเป็น
ประมาณการ รับ -จ่าย จริง ขอตั้งงบฯ

1 หมวดเงินเดือนค่าจ้างและสวัสดิการ

1.1 เงินเดือนผู้จัดการฯ 634,200.00 644,100.00 700,000.00 สําหรับอัตราเดิมเงินเดือนผู้จัดการฯ อัตราจ้างตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับสหกรณ์รับสมัครจากบุคคลภายนอกอัตราเงินเดือนตามระเบียบ ฯ

' อัตราเดือนละ 58,080 บาท 

1.2 เงินประจําตําแหน่งผู้จัดการฯ 120,000.00 120,000.00 120,000.00 สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งผู้จัดการ อัตราเดิม

1.3 เงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 1,363,560.00 1,229,557.74 1,731,000.00 สําหรับอัตราเดิม 9 อัตรา  ตามตารางบัญชีเงินเดือนที่กําหนดในระเบียบฯ

1) สําหรับอัตราเดิม     จนท.ธุรการ                                     1  ตําแหน่ง     อัตราเดือนละ 17,360  บาท

2) สําหรับอัตราเดิม     จนท.สวัสดิการและประชาสัมพันธ์       1 ตําแหน่ง      อัตราเดือนละ 15,060  บาท

3) สําหรับอัตราเดิม     จนท.สินเชื่อ                                    2 ตําแหน่ง      อัตราเดือนละ 17,790 บาท , 15,440 บาท

4) สําหรับอัตราเดิม     จนท. บัญชี                                     1  ตําแหน่ง     อัตราเดือนละ 17,360 บาท

5) สําหรับอัตราเดิม     จนท.รับฝาก                                  2  ตําแหน่ง     อัตราเดือนละ 19,560 บาท ,  15,440 บาท

6) สําหรับอัตราเดิม     จนท.การเงิน                                 1  ตําแหน่ง     อัตราเดือนละ 15,440 บาท

7) สําหรับอัตราเดิม   จนท.บริการและดูแลสถานที่ ฯ          1  ตําแหน่ง    อัตราเดือนละ 10,800 บาท

1.4 เงินเดือนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 370,560.00 94,183.00 185,000.00 - สําหรับจ้างเพิ่ม 2 อัตรา รองรับตามโครงสร้างอัตรากําลังของสหกรณ์ จนท.บัญชี 1 ตําแหน่ง จนท. การเงิน 1 ตําแหน่ง  คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี

หรือสาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์หรือสาขาอื่นที่มีเรียนการบัญชี การเงินการบัญชีเพื่อการจัดการและการบัญชีรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตหรือจนท.อื่น วุฒิปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,

สาขาวิยาการคอมพิวเตอร์,สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราเงินเดือน 15,440 บาท ตามบัญชีงินเดือน 13 ( 3)   (  ระยะเวลา  6 เดือน )

1.5 เงินปรับเพิ่ม 100,000.00 12,790.00 100,000.00 - สําหรับการปรับเงินเดือนตามระเบียบสหกรณ์ ฯ

1.6 เงินสมทบประกันสังคม 80,000.00 39,169.84 100,000.00 - ตาม พรบ.คุ้มครองแรงงานอัตราร้อยละ 5  ของอัตราค่าจ้าง  9 คน ประมาณการ (เพิ่ม จนท.ใหม่ 2 คน รวมเป็น 11 คน ) (ยกเว้น ผจก)

1.7 ค่าเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ 32,000.00 32,000.00 50,000.00 - ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 10  คน 

1.8 ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ 45,000.00 45,000.00 50,000.00 - ค่าล่วงวลา จนท.ปิดบัญชีประจําปี หรือมีงานจําเป็นเร่งด่วน (ยกเว้นผู้จัดการฯ)

รวมหมวดเงินเดือนค่าจ้างและสวัสดิการ 2,745,320.00 2,216,800.58 3,036,000.00

2 หมวดค่าตอบแทน

2.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ,ที่ปรึกษา 2.1.1) ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ปีละ 12 ครั้งและประชุม (วาระพิเศษ) ที่จําเป็นอีก 3 ครั้ง รวม 15 ครั้งๆละ  16,000 บาท รวมเป็นเงิน 240,000 บาท

และค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ประจําเดือน  ตามข้อบังคับและแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 1.2  ประกอบด้วย  1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา  ครั้งละ 13,600 บาท รวม 204,000 บาท

ตามข้อบังคับระเบียบของสหกรณ์ ตามแผน ต่อหน้า 2                                                                                             2 ) ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม             ครั้งละ 2,400  บาท  รวม 36,000 บาท

( ตามข้อ 2.1.1 - 2.1.5 ) 2.1.2) ประชุมคณะกรรมการอํานวยการปีละ12 ครั้งและการประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานอีก 6 ครั้งรวมเป็น18ครั้งๆละ 8,800 บาท รวมเป็นเงิน158,400 

 ตามข้อบังคับและยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 1.3        ประกอบด้วย  1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ            ครั้งละ 6,640 บาท รวม 115,200 บาท

6. ประมาณการรายจ่ายจําแนกตามหมวดรายจ่าย
ปี 2564

ปี 2565
ประมาณการ รับ -จ่าย จริง ขอตั้งงบฯ

                    2 ) ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม         ครั้งละ  2,400 บาท   รวม  43,200   บาท

701,400.00 600,600.00 750,000.00 2.1.3) ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ เดือนละ 1ครั้งรวม 12 ครั้งๆละ 6,600 บาท รวมเป็นเงิน  79,200 บาท ตามข้อบังคับและยุทธศาสตร์ที่1กลยุทธ์ที่ 1แผนงานที่ 1.4

                                                  ประกอบด้วย  1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ          ครั้งละ  4,200 บาท    รวม  50,400   บาท

                                                                      2 ) ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม          ครั้งละ  2,400 บาท    รวม  28,800   บาท

2.1.4) ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์(รวมภารกิจคณะฯ เปิดเผยข้อมูลฯ/ประเมินความคุ้มค่า)    2.1.4.1 เดือนละ 1 ครั้งรวม 12 ครั้งๆละ 6,600  บาท รวมเป็นเงิน  79,200  บาท 

ตามข้อบังคับและยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 1.5 ,1.6 ประกอบด้วย  1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ           ครั้งละ  4,200 บาท    รวม  50,400   บาท

                                                                                               2 ) ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม        ครั้งละ  2,400 บาท    รวม  28,800   บาท

2.1.4.2 โครงการขับเคลื่อนสู่เกณฑ์กํากับดูแล ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ ปีละ 3 ครั้งๆละ 6,800 บาทรวม 20,400 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 3กลยุทธ์ที่ 3แผนงานที่ 3.4

 (เดิมคณะธรรมาภิบาลฯ)                                        ประกอบด้วย 1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ          ครั้งละ  5,200 บาท    รวม  15,600   บาท

                                                                                             2 ) ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม         ครั้งละ   1,600 บาท     รวม   4,800 บาท

2.1.5) ประชุมฝ่ายจัดการค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุม เดือนละ1ครั้งรวม 12 ครั้งๆละ 14,400 บาท รวมเป็นเงิน 172,800บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 1กลยุทธ์ที่ 2.2 

2.2ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางานอื่นๆตามข้อบังคับและค่าตอบแทน 2.2.1) คณะอนุกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ปีละ 12 ครั้ง ครั้งๆละ 7,000 บาท รวม 84,000 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 1กลยุทธ์ที่ 5แผนงานที่ 5.2***

จนท.เขา้ร่วมประชุม เพื่อดาํเนินงานตามคาํแนะนาํนายทะเบียนฯการดาํเนินการตาม 217,800.00 190,400.00 179,600.00                                                          ประกอบด้วย  1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ           ครั้งละ  5,400 บาท    รวม    64,800  บาท

แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ ประจําปี 2565 (ข้อ 2.2.1-2.2.5)                                                                        2 ) ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม           ครั้งละ  1,600 บาท    รวม    19,200  บาท

2.2.2) คณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์เชื่อมโยงฯและจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน   ปีละ 3 ครั้งๆ ละ 7,000 บาท  รวม  21,000 บาท    

ตามยุทธศาสตร์ที 1 กลยุทธ์ที่  6 แผนงานที่ 6.3 ***   ประกอบด้วย  1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ    ครั้งละ  5,400 บาท    รวม    16,200  บาท

                                                                       2 ) ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม           ครั้งละ  1,600 บาท    รวม     4,800  บาท

2.2.3) คณะอนุกรรมการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและการใช้สิทธิรวมถึงด้านความเสมอภาคปีละ 3  ครั้งๆละ  6,800 บาท รวม 20,400 บาท***

ตามยุทธศาสตร์ที 1 กลยุทธ์ที่  1 แผนงานที่ 1.7 ***     ประกอบด้วย  1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ   ครั้งละ  5,200 บาท    รวม    15,600  บาท

                                                                       2 ) ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม           ครั้งละ  1,600 บาท    รวม     4,800  บาท

2.2.4) คณะอนุกรรมการศึกษาทบทวนวิเคราะห์  กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานและจัดทําข้อมูลของการใช้กฏ  ระเบียบ ประกาศ
 ข้อบังคับรวมถึงการใช้การใช้อํานาจดุลยพินิจหรือมติที่ประชุมในการตัดสิน      ปีละ3   ครั้งๆ ละ 6,800  บาท รวม 20,400 บาท

ตามยุทธศาสตร์ที 1 กลยุทธ์ที่  1  แผนงานที่ 1.8 ***     ประกอบด้วย  1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ  ครั้งละ  5,200 บาท    รวม    15,600  บาท

                                                                      2 ) ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม           ครั้งละ  1,600 บาท    รวม     4,800  บาท

2.2.5) คณะอนุกรรมการและคณะทํางานอื่นๆ ( ค่าเบี้ยประชุม,ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม ) เป้นเงิน   33,800  บาท

ลําดับ รายการหมวดรายจ่าย
ปี 2564

เหตุผลและความจําเป็น
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ปี 2565
ประมาณการ รับ -จ่าย จริง ขอตั้งงบฯ

                    2 ) ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม         ครั้งละ  2,400 บาท   รวม  43,200   บาท

701,400.00 600,600.00 750,000.00 2.1.3) ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ เดือนละ 1ครั้งรวม 12 ครั้งๆละ 6,600 บาท รวมเป็นเงิน  79,200 บาท ตามข้อบังคับและยุทธศาสตร์ที่1กลยุทธ์ที่ 1แผนงานที่ 1.4

                                                  ประกอบด้วย  1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ          ครั้งละ  4,200 บาท    รวม  50,400   บาท

                                                                      2 ) ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม          ครั้งละ  2,400 บาท    รวม  28,800   บาท

2.1.4) ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์(รวมภารกิจคณะฯ เปิดเผยข้อมูลฯ/ประเมินความคุ้มค่า)    2.1.4.1 เดือนละ 1 ครั้งรวม 12 ครั้งๆละ 6,600  บาท รวมเป็นเงิน  79,200  บาท 

ตามข้อบังคับและยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 1.5 ,1.6 ประกอบด้วย  1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ           ครั้งละ  4,200 บาท    รวม  50,400   บาท

                                                                                               2 ) ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม        ครั้งละ  2,400 บาท    รวม  28,800   บาท

2.1.4.2 โครงการขับเคลื่อนสู่เกณฑ์กํากับดูแล ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ ปีละ 3 ครั้งๆละ 6,800 บาทรวม 20,400 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 3กลยุทธ์ที่ 3แผนงานที่ 3.4

 (เดิมคณะธรรมาภิบาลฯ)                                        ประกอบด้วย 1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ          ครั้งละ  5,200 บาท    รวม  15,600   บาท

                                                                                             2 ) ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม         ครั้งละ   1,600 บาท     รวม   4,800 บาท

2.1.5) ประชุมฝ่ายจัดการค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุม เดือนละ1ครั้งรวม 12 ครั้งๆละ 14,400 บาท รวมเป็นเงิน 172,800บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 1กลยุทธ์ที่ 2.2 

2.2ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการและคณะทํางานอื่นๆตามข้อบังคับและค่าตอบแทน 2.2.1) คณะอนุกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ปีละ 12 ครั้ง ครั้งๆละ 7,000 บาท รวม 84,000 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 1กลยุทธ์ที่ 5แผนงานที่ 5.2***

จนท.เขา้ร่วมประชุม เพื่อดาํเนินงานตามคาํแนะนาํนายทะเบียนฯการดาํเนินการตาม 217,800.00 190,400.00 179,600.00                                                          ประกอบด้วย  1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ           ครั้งละ  5,400 บาท    รวม    64,800  บาท

แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์ ประจําปี 2565 (ข้อ 2.2.1-2.2.5)                                                                        2 ) ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม           ครั้งละ  1,600 บาท    รวม    19,200  บาท

2.2.2) คณะอนุกรรมการกําหนดหลักเกณฑ์เชื่อมโยงฯและจัดทําคําบรรยายลักษณะงาน   ปีละ 3 ครั้งๆ ละ 7,000 บาท  รวม  21,000 บาท    

ตามยุทธศาสตร์ที 1 กลยุทธ์ที่  6 แผนงานที่ 6.3 ***   ประกอบด้วย  1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ    ครั้งละ  5,400 บาท    รวม    16,200  บาท

                                                                       2 ) ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม           ครั้งละ  1,600 บาท    รวม     4,800  บาท

2.2.3) คณะอนุกรรมการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและการใช้สิทธิรวมถึงด้านความเสมอภาคปีละ 3  ครั้งๆละ  6,800 บาท รวม 20,400 บาท***

ตามยุทธศาสตร์ที 1 กลยุทธ์ที่  1 แผนงานที่ 1.7 ***     ประกอบด้วย  1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ   ครั้งละ  5,200 บาท    รวม    15,600  บาท

                                                                       2 ) ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม           ครั้งละ  1,600 บาท    รวม     4,800  บาท

2.2.4) คณะอนุกรรมการศึกษาทบทวนวิเคราะห์  กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับในการปฏิบัติงานและจัดทําข้อมูลของการใช้กฏ  ระเบียบ ประกาศ
 ข้อบังคับรวมถึงการใช้การใช้อํานาจดุลยพินิจหรือมติที่ประชุมในการตัดสิน      ปีละ3   ครั้งๆ ละ 6,800  บาท รวม 20,400 บาท

ตามยุทธศาสตร์ที 1 กลยุทธ์ที่  1  แผนงานที่ 1.8 ***     ประกอบด้วย  1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ  ครั้งละ  5,200 บาท    รวม    15,600  บาท

                                                                      2 ) ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม           ครั้งละ  1,600 บาท    รวม     4,800  บาท

2.2.5) คณะอนุกรรมการและคณะทํางานอื่นๆ ( ค่าเบี้ยประชุม,ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมประชุม ) เป้นเงิน   33,800  บาท

ลําดับ รายการหมวดรายจ่าย
ปี 2564

เหตุผลและความจําเป็น
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 รายงานกิจการประจ�าปี 2564

ลําดับ รายการหมวดรายจ่าย ปี 2565 เหตุผลและความจําเป็น
ประมาณการ รับ -จ่าย จริง ขอตั้งงบฯ

2.3 เบี้ยประชุมร่วมในฐานะกรรมการและอนุกรรมการภาคีสหกรณ์ 2.3.1) คณะกรรมการภาคีสหกรณ์ออมทรัพย์บางเขน ปีละ 6  ครั้งๆละ 1,000 บาท  รวม   6,000 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนกลยุทธ์ที่ 1.1

ออมทรัพย์บางเขนและเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งวัฒนะฯ 2.3.2) คณะอนุกรรมการด้านการเงินภาคีสหกรณ์ออมทรัพย์บางเขน ปีละ 6  ครั้งๆละ 1,800 บาท รวม 10,800 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนที่ 1.1

(ตามข้อ 2.3.1 - 2.3.6) คณะละ 2 คน ประกอบด้วย 2.3.3) คณะอนุกรรมการด้านขบวนการสหกรณ์และสังคมภาคีสหกรณ์ออมทรัพย์บางเขนปีละ 6  ครั้ง ครั้งๆละ 1,800 บาท รวม 10,800 บาท

1) ประธานกรรมการ เป็นคณะกรรมการโดยตําแหน่ง ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนกลยุทธ์ที่ 1.1

2) รองประธานฯ(3) และกรรมการ ผู้ได้รับมอบหมาย 57,600.00 13,200.00 208,800.00 2.3.4) คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาคีสหกรณ์ออมทรัพย์บางเขนปีละ 6   ครั้ง ครั้งๆละ 1,800 บาท   รวม   10,800  บาท

3) รองประธานฯ(2) และกรรมการ ผู้ได้รับมอบหมาย ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนกลยุทธ์ที่ 1.1

2.3.5) คณะอนุกรรมการด้านฝ่ายจัดการภาคีสหกรณ์ออมทรัพย์บางเขน ปีละ 6 ครั้ง ครั้งๆละ 1,600 บาท รวม 9,600 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนที่ 1.1

4) รองประธานฯ(1) และกรรมการ ผู้ได้รับมอบหมาย 2.3.6) ประชุมร่วมเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์แจ้งวัฒนะปีละ 6 ครั้ง  ครั้งๆละ  1,800  บาท  รวม 10,800 บาท ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 แผนกลยุทธ์ที่ 1.1

5) ผู้จัดการและรองผู้จัดการ เป็นอนุกรรมการโดยตําแหน่ง 2.3.7) รองรับการเป็นเจ้าภาพภาคีสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคีบางเขนจัดกิจกรรม ปี 2565 150,000 บาท ตามยุทธศาตร์ ที่3 แผนกลยุทธ์ทื่  1.1

6) กรรมการผู้ได้รับมอบหมายและผู้จัดการ

2.4 ค่าเบี้ยประชุมและค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมซึ่ง 150,000.00 61,200.00 100,000.00 กรรมการ ,เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานที่กํากับดูแล (กรมส่งเสริมสหกรณ์ ,กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ,สันนิบาตสหกรณ์และอื่นๆที่มีหนังสือเชิญ

ไม่อยู่ในแผนงานประจําปี ให้เข้าร่วมประชุมในโอกาสต่างๆ 

2.5 เงินสมมนาคุณผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์ 800,000.00 729,420.00 450,000.00 จ่ายเป็นเงินสมมนาคุณให้กับบุคคลที่มาปฏิบัติงานสหกรณ์ ซึ้งเป็นข้าราชการปกติ จํานวน 6 คน โดยอ้างอิง จํานวนตามสวัสดิการอื่น หรือ ค่าล่วงเวลา

 และเป็นไปตามระเบียบ ฯ สหกรณ์

2.6 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 60,000.00 60,000.00 60,000.00 เป็นค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการ  เดือน ละ  5,000 บาท

2.7 ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี 70,000.00 65,000.00 70,000.00 เป็นค่าตอบแทนรายปีให้แก่ผู้สอบบัญชี

2.8 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 80,000.00 72,000.00 80,000.00 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

2.9 ค่าตอบแทนอื่นๆ 50,000.00 44,250.00 50,000.00 - ตอบแทนค่าบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ,นักศึกษาฝึกงาน และ อื่นๆ 

รวมหมวดค่าตอบแทน 2,186,800.00 1,836,070.00 1,948,400.00

3 หมวดค่ารับรอง
3.1 ค่าเลี้ยงรับรอง 250,000.00 98,017.62 200,000.00 - ค่ารับรองทั่วไป (ประชุมกรรมการ,อื่นๆ,ต้อนรับแขกเยี่ยมชมและซื้อกระเช้าหรือของฝากมอบขอบคุณหน่วยงานที่หักเงินชําระหนี้ให้สหกรณ์ 25 หน่วย)

รวมหมวดค่ารับรอง 250,000.00 98,017.62 200,000.00

4 หมวดค่าวัสดุ

4.1 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 120,000.00 139,507.72 155,000.00 - กระดาษ,กระดาษต่อเนื่อง,สมุดคู่ฝาก,เครื่องเขียนและแบบพิมพ์ต่าง ๆ,เอกสารประชาสัมพันธ์,คู่มือกรรมการ ฯลฯ  ( ประมาณเพิ่ม 10% ตามปริมาณงาน )

4.2 ของใช้สํานักงาน 170,000.00 169,321.19 200,000.00 - ค่าวัสดุของใช้สํานักงานทั่วไป,อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์,ผ้าหมึก,ตลับหมึกปริ้นเตอร์และอื่นๆ

รวมหมวดค่าวัสดุ 290,000.00 308,828.91 355,000.00
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ลําดับ รายการหมวดรายจ่าย ปี 2565 เหตุผลและความจําเป็น
ประมาณการ รับ -จ่าย จริง ขอตั้งงบฯ

5 หมวดค่าใช้สอย

5.1 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 1,000,000.00 173,470.00     500,000.00 -สําหรับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานสหกรณ์

(ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าที่พัก,ค่าลงทะเบียนและพาหะ) ,ร่วมสัมมนากับภาคีสหกรณ์บางเขน เครือข่ายแจ้งวัฒนะฯลฯ ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 1.1 , 1.2 ,2.1,2.3,2.4 และ 2.5

5.2 ค่าสัมมนาและโครงการพบปะสมาชิก 2,000,000.00 411,633.38     800,000.00 - สําหรับสหกรณ์จัดสัมมนา 5 ฝ่ายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ให้กับสมาชิก คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ผู้ตวจการฯ ผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์พันธมิตร สถาบันการเงิน นอกสถานที่ประจําปี 2563 ต่อเนื่อง 2564 , โครงการพบปะสมาชิกภูมิภาค ,โครงการพบปะสมาชิกเกษียณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 1.5 , 1.6 ,และ 3.2 

5.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 40,000.00 39,220.00       40,000.00 - เพื่อจ่ายในการซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สํานักงาน ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 1.2(2)

5.4 เงินสมทบอุดหนุนกองทุนพัฒนาและเผยแพร่โปรแกรม 35,000.00 -                40,000.00 จ่ายเพื่อสมทบเงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาและเผยแพร่โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ฯของ สอ.สงขลานครินทร์ จํากัด ฐานะเจ้าของโปรแกรมปีที่ 4 

ระบบงานสหกรณ์ของ สอ.สงขลานครินทร์ จํากัด  ตามข้อตกลงความร่วมมือให้ใช้และติดตั้งระบบโปรแกรมสหกรณ์ระหว่าง สอ.สส.ทหารกับ สอ.มอ. ตาม ผนวก ข

5.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อแก้ไขปัญหาโปรแกรม 40,000.00 -                40,000.00 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อแก้ไขปัญหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของ จนท.สอ.มอ. เพื่อให้ใช้งานได้ภายใน 72 ชม.หากเกิดปัญหา ผนวก ข

ระบบงานสหกรณ์

5.6 ค่าเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลเวบไซต์ 10,000.00 14,000.00       30,000.00 - ค่าเช่าพื้นที่เก็บข้อมูลและค่าจดทะเบียนชื่อเวปไซต์สหกรณ์ฯและใช้กับระบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว ซึ่งสมาชิกสามารถเข้าระบบเพื่อตรวจสอบ

สหกรณ์ฯและระบบสอบถามข้อมูลสมาชิก 'ข้อมูลหุ้นหนี้ส่วนตัวได้โดยใช้หมายเลขสมาชิกและขอรหัสผ่านจากสหกรณ์เพื่อเข้าดูข้อมูลตนเอง

5.7 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 50,000.00 44,920.30       50,000.00 - บริการถ่ายเอกสารให้กับสมาชิก เอกสารด้านธุรการ และ อื่นๆ

5.8 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 60,000.00 49,250.00       60,000.00 - ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ส่งหนังสือเรียกเก็บหนี้และรับเช็ดทุกเดือน จํานวน 25 หน่วย,ค่าเชื้อเพลิงรถยนต์ตู้  ของสหกรณ์

5.9 ค่าเบี้ยประกัน,ค่าต่อภาษีรถยนต์ตู้  และปรนนิบัติบํารุงฯ 50,000.00 29,072.18       50,000.00 ค่าเบี้ยประกัน,ค่าภาษี,ค่าตรวจสภาพและเปลี่ยนหรือซ่อมอะไหล่ตามวงรอบ

5.10 ค่าธรรมเนียมโอนเงินธนาคาร 40,000.00 29,928.00       100,000.00 -ค่าธรรมเนียมโอนระหว่างสหกรณ์ การโอนเงินให้กับสมาชิกและโอนเงินผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร CIMB   ( ระบบ Mobile Application )

5.11 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 100,000.00 75,740.84       100,000.00 - ค่าใช่จ่ายเบ็ดเตล็ดที่ไม่อยู่ในรายการข้างต้น เช่น ค่าไปรษณีย์,ค่าธรรมเนียมเช็คค่าป้ายประชาสัมพันธ์,วารสาร,เอกสารและคู่มือสมาชิกและอื่นๆ

5.12 ค่าเครื่องแต่งกายกรรมการฯและจนท. 100,000.00 90,800.00       100,000.00 - ค่าตัดชุดสูทสากลให้กรรมการและเจ้าหน้าที่ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 3 แผนงานที่ 3.1 (1)

5.13 เงินปันผลคลาดเคลื่อน 0.00 -                0.00

รวมหมวดค่าใช้สอย 3,525,000.00 958,034.70 1,910,000.00

6 ค่าใช้จ่ายทั่วไป - สําหรับการประชุมใหญ่สามัญประจําปี และ การประชุมวิสามัญประจําปี เป็นค่าใช้จ่าย

6.1 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ประจําปี 3,000,000.00 2,023,013.13   3,500,000.00 - เบี้ยประชุมสมาชิก ,อาหารเครื่องดื่ม,จับรางวัล,ค่าตอบแทน กกตฯ,อนุ กกต.ฯที่ปรึกษา,ค่าอุปกรณ์,ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ดําเนินการจัดประชุมใหญ่

และค่าใช้จ่ายสรรหาคณะกรรมการฯ ลงทะเบียน,  ดําเนินการเลือกตั้ง,  สถานที่, เครื่องเสียง, เครื่องฉายภาพ ระบบโปรแกรมการประชุมใหญ่และเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์

( สําหรับประชุมใหญ่สามัญและวิสามัญประจําปี ) 

6.2 เงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิก 2,000,000.00 2000000.00 2,000,000.00 - ตามระเบียบฯว่าด้วยการใช้เงินกองทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิกที่ได้รับผลกระทบกรณีค้ําประกันเงินกู้ พ.ศ.2564และอื่นๆตามกําหนดในระบียบสหกรณ์

6.3 ค่าตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ 80,000.00 79,400.00       100,000.00 ค่ารักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจําปีจนท.อัตราจ้าง 10 คน ตามกฏหมายแรงงานฯและยุทธศาสตร์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 3 แผนงานที่ 3.3 (1)

รวมค่าใช้จ่ายทั่วไป 5,080,000.00 4,102,413.13 5,600,000.00
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ประเภทค่าใช้จ่าย ปี 2565
งบประมาณ รับ -จ่าย จริง ขอตั้งงบฯ

7 หมวดค่าสาธารณูปโภค

7.1 ค่าน้ําประปา 7,000.00 3,325.02        7,000.00 - ค่าน้ําประปาสํานักงาน 12 เดือน

7.2 ค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์พร้อมค่าบริการ 40,000.00 37,070.74       40,000.00 - ใช้ส่งแฟกซ์และติดต่อสมาชิก,คณะกรรมการ

7.3 ค่ากระแสไฟฟ้า 240,000.00 174,648.87     240,000.00 -ค่ากระแสไฟฟ้ารายเดือนสํานักงานสหกรณ์ฯตามนโยบาย ผบช. (เดิมใช้ทุนสาธารณประโยชน์ไม่ได้ตั้งงบประมาณ)

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 287,000.00 215,044.63 287,000.00

8 หมวดค่าครุภัณฑ์สํานักงาน

8.1 จัดซื้อพร้อมติดตั้งโปรแกรมสหกรณ์เพิ่มเติม 80,000.00        76,000.00 120,000.00      - พัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ของ สอ.มอ.เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 1 แผนงานที่ 1.1

8.2 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและอุปกรณ์ฯ 40,000.00        37,980.00       40,000.00       - คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะพร้อมอุปกรณ์ 2 ชุด ทดแทนของเดิมชํารุด 

8.3 คุรุภัณฑ์สํานักงานเพิ่มเติม 40,000.00        30,820.00       40,000.00       - ของใช้สํานักงานเพิ่มเติม เพื่อทดแทนของเดิมชํารุดและให้บริการสมาชิกได้เพียงพอและมีรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น, อื่นๆ

8.4 จัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ 30,000.00        33,000.00       30,000.00       - เครื่อง printer สําหรับใช้พิมพ์งานธุรการทดแทนเครื่องเดิมชํารุด

รวมหมวดค่าครุภัณฑ์สํานักงาน 190,000.00 177,800.00 230,000.00     หมายเหตุจ่ายจริงปี 64 เป็นสินทรัพย์เพิ่มไม่เป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี

9 งบสํารอง 150,000.00 150,000.00 - เพื่อใช้ในกรณีอาจมีเงินหมวดใดหมวดหนึ่งต้องใช้จ่ายไปเกินกว่า งบประมาณการซึ่งตั้งไว้ด้วยเหตุสุดวิสัยเพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปด้วยดี

ตามวัตถุประสงค์ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ

150,000.00 -               150,000.00

รวมรายจ่าย 14,704,120.00 9,735,209.57 13,716,400.00

ประเภทค่าใช้จ่าย ปี 2565
งบประมาณ รับ -จ่าย จริง ขอตั้งงบฯ

* 1.ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน(ครุภัณฑ์) 200,000.00 116,872.78     150,000.00 - ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สํานักงานฯ,ยานพาหนะ

* 2. ค่าโปรแกรมคอมฯ ตัดจ่าย 60,000.00 29,200.00       60,000.00       - ค่าตัดโปรแกรมระบบสหกรณ์ฯ

3.ค่าเบี้ยประกันสํานักงานตัดจ่าย 15,000.00 5,819.01        6,000.00         - ค่าเบี้ยประกันสํานักงานตัดจ่าย

รวม 260,000.00 151,891.79 216,000.00
รวมรายจ่าย+ค่าใช้จ่าย 14,964,120.00 9,887,101.36 13,932,400.00

หมายเหตุ :   1.งบประมาณทั้งหมด ขออนุมัติให้ถัวจ่ายได้ ยกเว้นหมวดค่าครุภัณฑ์สํานักงาน

                2 . กรณีขึ้นปีงบประมาณใหม่ ขออนุมัติใช้จ่าย 10 % ของงบดําเนินการปีงบประมาณเดิมเพื่อให้งานประจําดําเนินต่อเนื่อง

                3 . ค่าใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์สํานักงานเมื่อถึงสิ้นปียังไม่ตัดเป็นค่าใช้จ่าย จะยกยอดไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนและตัดเป็นค่าเสื่อมราคาเป็นปีๆไป

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

                                                                   7 . ประมาณการค่าใช้จ่ายทางบัญชีปีงบประมาณ 2565
ปี 2564

เหตุผลและความจําเป็น

ปี 2564
เหตุผลและความจําเป็น
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ระเบียบวาระที่ 4.4 
เรื่อง การกำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน 

ประจำปี 2565 
…………………………………………………………………. 

    ตามขอ้บังคับสหกรณ์ฯ 
การกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกัน 

 ข้อ 18 วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปหีนึ่ง ๆ ไว้ตามที่จำเป็น
และสมควรแก่การดำเนินงานวงเงิน ซึ่งกำหนดดังว่านี้ต้องไดร้ับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ถ้าทีป่ระชุมใหญ่ยังมิได้กำหนด 
หรือนายทะเบยีนสหกรณย์ังมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำประกันสำหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการคำ้ประกันสำหรับ
ปีก่อน 
 ข้อ 19 การกู้ยืมหรือการค้ำประกนั สหกรณ์อาจกู้ยืมเงินหรือออกตัว๋สัญญาใช้เงิน ฯลฯ สำหรับทุนดำเนินงานฯ จะต้องอยู่
ภายในวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี ข้อ 18 
 

ระเบียบวาระที่ 4.4 
เร่ือง  การกำหนดวงเงินกูย้ืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2565 

ตามระเบียบนายทะเบยีนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ การกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561  
 ข้อ 7.2.2(1) ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ถือใช้วงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรองของสหกรณ์ 
 ณ 30 มิ.ย.64  1. สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น  จำนวน 603,615,950.00 บาท 
    2. เงินทุนสำรอง       จำนวน   64,986,951.81 บาท 
 1.5 เท่า เป็นเงิน 1,002,904,412.71 บาท แต่เนื่องจากปี 2564 สหกรณ์ได้รับความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมฯ จำนวน 1,200 ล้านบาท 
 - เสนอที่ประชุมใหญ่เห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2565 1,200 ล้านบาท 
ทีป่ระชุม ....มีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมัติการกำหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืม ประจำปี 2565 วงเงินไม่เกิน…………………….….ล้านบาท 
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ระเบียบวาระท่ี 4.5 
การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 40  

ประจำปีงบประมาณ 2565 
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 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 ประจำปีงบประมาณ 2564  ดำเนินงานของสหกรณ์ ฯ ตั้งแต่วันที่                    
12 กันยายน  2563 จนถึงปัจจุบัน ขณะนี้คณะกรรมการดำเนินการชุดดังกล่าว  มีบางท่านที่ครองตำแหน่งครบวาระ  
2  ปี  และต้องพ้นจากตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ตามข้อบังคบัข้อ 74  จำนวน  7  คน  คือ 

 
 กรรมการที่ยังคงอยู่ต่อตามวาระ ประกอบด้วย 
 
ลำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วาระ สังกัดสมาชิกกลุ่ม 

1 พล.ต.สิทธา  มหาสันทนะ ประธานกรรมการ วาระที่ 1 ปีท่ี 2   - 
2 พ.อ.รัชกฤต  ทองสิมา รองประธานกรรมการ 1 วาระที่ 1 ปีท่ี 2 ศทท.สส.ทหาร 
3 พ.อ.ธิติโชต  พรมโสภา รองประธานกรรมการ 2 วาระที่ 1 ปีท่ี 2 พัน.ส.ฯ 
4 น.ต.ชัชกิจ  ไทยลี่ ร.น. รองประธานกรรมการ 3 วาระที่ 2 ปีท่ี 2 ผู้มีคณุสมบัติเฉพาะฯ 
5 ร.อ.สมจินต์  บุตระ กรรมการ วาระที ่1 ปีท่ี 2 บก.สส.ทหาร ,ศทส.

และนอกหน่วย 
6 ร.ท.บุญศักดิ์  ตลุาธาร กรรมการ วาระที่ 1 ปีท่ี 2 ข้าราชการบำนาญ 
7 ร.ต.หญิงปิติชา  ศรีคลา้ย กรรมการ วาระที่ 1 ปีท่ี 2 พัน.ส.ฯ 
8 จ.ส.อ.ปรญิญา  รตันศิระประภา กรรมการ วาระที่ 2 ปีท่ี 2 ผู้มีคณุสมบัติเฉพาะฯ 

 
 ตามข้อบังคับสหกรณ์ “ข้อ  72. ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคน  และกรรมการอ่ืนอีกสิบสี่คน  ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก ตามระเบียบสหกรณ์ ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่  โดยคณะกรรมการต้องมีองค์ประกอบเป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ามอ่ืนของกรรมการและผู้จัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน พ.ศ.2562 
      ให้กรรมการดำเนินการเลือกตั้งในระหว่างกันเองขึ้ นดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ ง                   
หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง  นอกนั้นเป็นกรรมการ  และปิดประกาศให้ทราบ             
โดยทั่วกัน ณ  สำนักงานสหกรณ์ 
    คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง ในวาระเริ่มแรกเมื่อ
ครบหนึ่งปีนับแต่วันเลือกตั้ง ให้กรรมกรรดำเนินการสหกรณ์ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสองของกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ท้ังหมดโดยวิธีจับฉลาก และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
     กรรมการดำเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
ในกรณีที่มีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์แทนตำแหน่งที่ว่าง ให้กรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่ได้รับเลือก
ตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน 

ลำดับ ยศ-ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วาระ สถานะ 
1 พ.ท.ศิริภูมิ  ฤทธิมหันต ์ กรรมการและเลขานุการ ครบวาระที่ 1 ปีท่ี 2 ลงสมัครต่อวาระที่ 2 ได ้
2 พ.ต.รุ่งนิรันดร์  ปัทมะรางกูล กรรมการ ครบวาระที่ 1 ปีท่ี 2 ลงสมัครต่อวาระที่ 2 ได ้
3 พ.ต.ชนภัช  ลอมโฮม กรรมการ ครบวาระที่ 1 ปีท่ี 2 ลงสมัครต่อวาระที่ 2 ได ้
4 พ.ต.นพดล  บุรณะสุทธ์ิ กรรมการ ครบวาระที่ 1 ปีท่ี 2 ลงสมัครต่อวาระที่ 2 ได ้
5 ร.ต.แมน  นาคใหม ่ กรรมการ ครบวาระที่ 1 ปีท่ี 2 ลงสมัครต่อวาระที่ 2 ได ้
6 ร.อ.บัญชา  กว่างสันเทียะ กรรมการ ครบวาระที่ 2 ปีท่ี 2 พักวาระ 
7 พ.ต.ธนากร  อ่อนยืนยงค์ กรรมการ ครบวาระที่ 2 ปีท่ี 2 พักวาระ 
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     ให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก เพ่ือการนี้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์จะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือ
ผู้จัดการทำการแทนก็ได้ โดยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรา พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 51และพรบ.
สหกรณ์แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2562 มาตรา 51/1 ,51/2 51/3  อย่างเคร่งครัด 
 ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ พ.ศ.2562 ข้อ 8 (2) จำนวนสัดส่วนของ
กรรมการแต่ละกลุ่มที่สามารถมีได้ในคณะกรรมการชุดที่ 40 มีดังนี ้
 2.1 หน่วยงาน กลุ่มสมาชิกสังกัด บก.สส.ทหาร ,ศทส.และนอกหน่วย มีกรรมการได้อีกจำนวน 1  คน 
 2.2 หน่วยงาน กลุ่มสมาชิกสังกัด ศทท.สส.ทหาร   มีกรรมการได้อีกจำนวน  5  คน 
 2.3 หน่วยงาน กลุ่มสมาชิกสังกัด พัน.ส.ฯ    -    
           2.4 หน่วยงาน กลุ่มสมาชิกสังกัด พัน.ปสอ.ฯ   มีกรรมการได้อีกจำนวน  1  คน 
 2.5 กลุ่มข้าราชการบำนาญ     -   
 2.6 กลุ่มผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตาม พรบ.สหกรณ์ มาตรา 89/2(2)        - 
 ดังนั้นผลของข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ72 การเลือกตั้งครั้งนี้สมาชิกมีสิทธิ์ เลือกกรรมการได้ไม่เกิน 7 คน                   
จาก 3 กลุ่ม ได้แก่ 
 1. หน่วยงาน กลุ่มสมาชิกสังกัด บก.สส.ทหาร ,ศทส.ฯ และนอกหน่วย  จำนวน 1  คน 
 2. หน่วยงาน กลุ่มสมาชิกสังกัด ศทท.สส.ทหาร    จำนวน 5  คน 
 3. หน่วยงาน กลุ่มสมาชิกสังกัด พัน.ปสอ.ฯ     จำนวน 1  คน 
  
 แต่เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข สหกรณ์จึงไม่สามารถ                   
จัดให้มีการเลือกตั้งได้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ในวันเสาร์ท่ี 22 ต.ค.64 เพ่ือ
เลือกตั้งคณะกรรมการ ชุดที่ 40 ประจำปงีบประมาณ 2565  
 
เสนอที่ประชุม... พิจารณาเห็นชอบจัดประชุมใหญ่วิสามัญ เพ่ือเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่  40                           
ในวันเสาร์ที่ 22 ต.ค.64  
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ระเบียบวาระที่ 4.6 
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2565 

 
 

********************************************** 
 

*ข้อบงัคบัสหกรณ์ฯ ข้อ 26 การตรวจสอบบญัชี    บญัชีของสหกรณ์นัน้
ต้องได้รบัการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้   ตามมาตรฐานการสอบ
บญัชทีีร่บัรองทัว่ไปและตามระเบยีบทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ก าหนด  โดย
ผูส้อบบญัชซีึง่นายทะเบยีนสหกรณ์แต่งตัง้* 
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ระเบียบวาระที่ 4.6  
พิจารณาคัดเลอืกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ประจำปี 2565 

  
 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด มีทุนดำเนินการเกินกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งตามระเบียบของกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์   ให้สหกรณ์ที่มีทุนดำเนินการเกินกว่า 100 ล้านบาท จัดหาผู้ตรวจสอบบัญชีภาคเอกชนเข้า
ดำเนินการตรวจสอบบัญชีประจำปี  
 ในปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ได้เลือก  บริษัท เอส.ดี.บี.คอนซัลแตนท์ จำกัด โดย นายสุวัฒ
ชัย  ยืนชีวิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 8936   เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ซึ่ง
ได้ดำเนินการตรวจสอบงบดุล, งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปี 2564 ได้เรียบร้อย และได้ให้ความ
ช่วยเหลือ แนะนำการดำเนินการของสหกรณ์ รวมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ด้วย 
 ในปี 2565 ได้มีผู้เสนอขอรับการคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีจำนวน  3  ราย   คือ  
ลำดับ ชื่อ-สกุล บริษัท ค่าธรรมเนียม เงื่อนไขในการเข้าตรวจสอบ 
1 นายสุวัฒชัย  ยืนชวีิต บริษัท เอส.ดี.บี.คอนซัลแตนท์ 65,000.- เข้าตรวจสอบปีละ 4-5 ครั้ง  

ครั้งละ 2-4 วันทำการ 
2 นายบุญส่ง  คล้ายทวน บริษัท เอส.ดี.บี.คอนซัลแตนท ์ 65,000.- เข้าตรวจสอบปีละ 4-5 ครั้ง  

ครั้งละ 2-4 วันทำการ 
3 นายสุพัฒน์  ศานติรัตน์ สำนักงานสุพัฒน์-บุตร 65,000.- เข้าตรวจสอบอย่างน้อย ๆปีละ 4 ครั้ง 

ครั้งละ ไม่น้อยกว่า 1-2 วันทำการ  
 
  คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 39 ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติแล้วเห็นควรเสนอในที่ประชุมคัดเลือก          
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด ประจำปี 2565 ดังนี้ 
   1. ผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 นายสุพัฒน์  ศานติรัตน์ ผู้ชำนาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
  2. ผู้สอบบัญชีสำรอง นายสุวัฒชัย  ยืนชีวิต  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่  5697                                   
กรณ ีนายสุพัฒน์  ศานติรัตน์ ผู้ชำนาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้
 
ที่ประชุมมีมติ.............................................................................................................................. 
.....................................................................................................................................................  
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
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ระเบียบวาระที่ 6

ประธานกล่าวปิดการประชุม.
 .................................................................................................................................................
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	 พลตรี

	 (สิทธา		มหาสันทนะ)

	 ประธานคณะกรรมการด�าเนินการ/ประธานการประชุม

	 พ.ท.

	 (ศิริภูมิ		ฤทธิมหันต์)

	 กรรมการและเลขานุการ/เลขานุการที่ประชุม
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ภาคผนวก



สหกรณ
์ออมทรัพ

ย์สื่อสารทหาร จ�ากัด •
 
1
7
1
 

ลําดับ หน่วยงาน วัน/เดือน/ปี รายการ จํานวนเงิน
1 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 10 ก.ค. 63 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 4,660.00
2 พ.ท.ศิริภูมิ  ฤทธิมหันต์ 10 ก.ค. 63 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงไปงานศพ 800.00
3 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 13 ก.ค. 63 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 5,180.00
4 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 23 ก.ค. 63 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 5,080.00
5 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 31 ก.ค. 63 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 4,500.00
5 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 5 ส.ค. 63 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 5,660.00
6 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 11 ส.ค. 63 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 5,100.00
7 กรมส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 2 11 ส.ค. 63 ร่วมทําบุญกฐินพระราชทาน 1,000.00
8 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 17 ส.ค. 63 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 4,920.00
9 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 19 ส.ค. 63 สนับสนุนเครื่องแต่งกายเสื้อโปโลฟ้า กรรมการและเจ้าหน้าที่ 17,670.00
10 พ.ท.ศิริภูมิ  ฤทธิมหันต์ 20 ส.ค. 63 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงไปงานศพ 800.00
11 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 24 ส.ค. 63 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 5,700.00
12 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 2 ก.ย. 63 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 4,720.00
13 ศพด.บก.ทท. 2 ก.ย. 63 สนับสนุนจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า 4,000.00
14 พ.ท.ศิริภูมิ  ฤทธิมหันต์ 8 มิ.ย. 63 น้ํามันเชื้อเพลิงไปงานศพ 1,000.00
15 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 10 ก.ย. 63 ค่าตัดผม 1,420.00
16 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 14 ก.ย. 63 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 5,520.00
17 พ.ท.ศิริภูมิ  ฤทธิมหันต์ 15 ก.ย. 63 ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงไปงานศพ 1,000.00
18 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 16 ก.ย. 63 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 5,100.00
19 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 21 ก.ย. 63 พวงหรีด พล.อ.สุทัศน์  จิตต์โสภา 1,000.00
20 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 28 ก.ย. 63 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 5,010.00

ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ ประจําปี 2564
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ลําดับ หน่วยงาน วัน/เดือน/ปี รายการ จํานวนเงิน
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21 พ.ท.ศิริภูมิ  ฤทธิมหันต์ 5 ต.ค. 63 น้ํามันเชื้อเพลิงไปงานศพ 1,000.00
22 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 9 ต.ค. 63 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 5,490.00
23 ร.ท.บุญศักดิ์  ตุลาธาร 9 ต.ค. 63 ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคี จ.ราชบุรี 5,000.00
24 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 12 ต.ค. 63 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 5,160.00
25 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 19 ต.ค. 63 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 5,260.00
26 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 27 ต.ค. 63 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 5,140.00
27 พ.ท.ศิริภูมิ  ฤทธิมหันต์ 27 ต.ค. 64 น้ํามันเชื้อเพลิงไปงานศพ 500.00
28 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 28 ต.ค. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแห่งชาติ 1,467.00
29 พ.ท.ศิริภูมิ  ฤทธิมหันต์ 29 ต.ค. 64 น้ํามันเชื้อเพลิงไปงานศพ 1,000.00
30 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 29 ต.ค. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแห่งชาติ 1,474.00
31 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 30 ต.ค. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแห่งชาติ(ค่ารับรอง+ขวัญถุง 76 ราย) 15,200.00
32 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 2 พ.ย. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 5,500.00
33 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 2 พ.ย. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแห่งชาติ(ขวัญถุง 16 ราย) 3,200.00
34 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 3 พ.ย. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแห่งชาติ(ขวัญถุง 5 ราย) 1,000.00
35 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 4 พ.ย. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแห่งชาติ(ขวัญถุง 5 ราย) 1,000.00
36 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 5 พ.ย. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแห่งชาติ(ขวัญถุง 15 ราย) 3,000.00
37 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 5 พ.ย. 64 ร่วมทําบุญทอดกฐินสามัคคี 1,000.00
38 พ.ต.รุจิวงษ์  ลอมโฮม 5 พ.ย. 64 น้ํามันเชื้อเพลิงไปงานศพ 400.00
39 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 6 พ.ย. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแห่งชาติ(ขวัญถุง 1 ราย) 200.00
40 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 9 พ.ย. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแห่งชาติ(ขวัญถุง 3 ราย) 600.00
41 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 9 พ.ย. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 5,580.00
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42 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 10 พ.ย. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแห่งชาติ(ขวัญถุง 8 ราย) 1,600.00
43 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 11 พ.ย. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแห่งชาติ(ขวัญถุง 9 ราย) 1,800.00
44 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 12 พ.ย. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแห่งชาติ(ขวัญถุง 2 ราย) 400.00
45 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 16 พ.ย. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 5,340.00
46 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 17 พ.ย. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแห่งชาติ(ขวัญถุง 2 ราย) 400.00
47 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 18 พ.ย. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแห่งชาติ(ขวัญถุง 2 ราย) 400.00
48 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 23 พ.ย. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแห่งชาติ(ขวัญถุง 3 ราย) 600.00
49 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 24 พ.ย. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแห่งชาติ(ขวัญถุง 3 ราย) 600.00
50 พ.ท.ศิริภูมิ  ฤทธิมหันต์ 24 พ.ย. 64 น้ํามันเชื้อเพลิงไปงานศพ 1,000.00
51 พัน ปสอ.ฯ 24 พ.ย. 64 สนับสนุนกิจกรรมวิ่งสะสมไมล์ พัน ปสอ. 30,000.00
52 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 26 พ.ย. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 5,110.00
53 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 26 พ.ย. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแหง่ชาติ(ขวัญถุง 1 ราย) 200.00
54 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 27 พ.ย. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแห่งชาติ(ขวัญถุง 6 ราย) 1,200.00
55 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 30 พ.ย. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแห่งชาติ(ขวัญถุง 1 ราย) 200.00
56 ร.ต.แมน  นาคใหม่ 30 พ.ย. 64 น้ํามันเชื้อเพลิงไปงานศพ 400.00
57 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 1 ธ.ค. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแห่งชาติ(ขวัญถุง 3 ราย) 600.00
58 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 2 ธ.ค. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแห่งชาติ(ขวัญถุง 2 ราย) 400.00
59 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 3 ธ.ค. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแห่งชาติ(ขวัญถุง 2 ราย) 400.00
60 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 4 ธ.ค. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแห่งชาติ(ขวัญถุง 7 ราย) 1,400.00
61 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 4 ธ.ค. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 3,600.00
62 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 7 ธ.ค. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 5,760.00
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63 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 14 ธ.ค. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแห่งชาติ(ขวัญถุง 3 ราย) 600.00
64 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 14 ธ.ค. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 2,920.00
65 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 16 ธ.ค. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแห่งชาติ(ขวัญถุง 2 ราย) 400.00
66 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 18 ธ.ค. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 2,450.00
67 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 21 ธ.ค. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแห่งชาติ(ขวัญถุง 1 ราย) 200.00
68 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 22 ธ.ค. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแห่งชาติ(ขวัญถุง 1 ราย) 200.00
69 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 23 ธ.ค. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 3,720.00
70 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 23 ธ.ค. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแห่งชาติ(ขวัญถุง 3 ราย) 600.00
71 พ.ท.ศิริภูมิ  ฤทธิมหันต์ 23 ธ.ค. 64 น้ํามันเชื้อเพลิงไปงานศพ 1,000.00
72 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 24 ธ.ค. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแห่งชาติ(ขวัญถุง 2 ราย) 400.00
73 พัน ส.ฯ 24 ธ.ค. 64 สนับสนุนกิจกรรมวิ่งสะสมไมล์ ต้านยาเสพติด 60,000.00
74 ศทท.ฯ 24 ธ.ค. 64 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายใน ศทท.ฯ 60,000.00
75 กองบัญชาการกองทัพไทย 24 ธ.ค. 64 สนับสนุนหลักสูตรนายทหารอาวุโส รุ่นที่ 2 10,000.00
76 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 25 ธ.ค. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 1,620.00
77 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 25 ธ.ค. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแห่งชาติ(ขวัญถุง 3 ราย) 600.00
78 พ.ท.ศิริภูมิ  ฤทธิมหันต์ 28 ธ.ค. 64 น้ํามันเชื้อเพลิงไปงานศพ 1,000.00
79 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 28 ธ.ค. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแห่งชาติ(ขวัญถุง 3 ราย) 600.00
80 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 29 ธ.ค. 64 เครื่องวัดอุณหภูมิ 3,219.00
81 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 29 ธ.ค. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแห่งชาติ(ขวัญถุง 11 ราย) 2,200.00
82 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 29 ธ.ค. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 4,470.00
83 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 30 ธ.ค. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแห่งชาติ(ขวัญถุง 7 ราย) 1,400.00
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84 นางศิริวิไล  จ้อยจินดา 30 ธ.ค. 64 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในวันหยุด 2,800.00
85 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 7 ม.ค. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 4,720.00
86 พ.ท.ศิริภูมิ  ฤทธิมหันต์ 8 ม.ค. 64 น้ํามันเชื้อเพลิงไปงานศพ 1,000.00
87 พ.ต.ชนภัช  ลอมโฮม 8 ม.ค. 64 น้ํามันเชื้อเพลิงไปงานศพ 1,000.00
88 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 14 ม.ค. 64 พ่นน้ํายาฆ่าเชื้อสํานักงาน 2,000.00
89 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 15 ม.ค. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 5,380.00
90 จ.ส.อ.ปริญญา  รัตนศิระประภา 22 ม.ค. 64 น้ํามันเชื้อเพลิงไปงานศพ 1,000.00
91 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 22 ม.ค. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 5,660.00
92 พ.ท.ศิริภูมิ  ฤทธิมหันต์ 27 ม.ค. 64 น้ํามันเชื้อเพลิงไปงานศพ 1,000.00
93 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 29 ม.ค. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 5,880.00
94 นางศิริวิไล  จ้อยจินดา 2 ก.พ. 64 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในวันหยุด 1,750.00
95 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 5 ก.พ. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 5,640.00
96 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 11 ก.พ. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 4,060.00
97 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 16 ก.พ. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 1,600.00
98 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 19 ก.พ. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 5,580.00
99 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 1 มี.ค. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 6,910.00
100 จ.ส.อ.ปริญญา  รัตนศิระประภา 2 มี.ค. 64 น้ํามันเชื้อเพลิงไปงานศพ 400.00
101 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 3 มี.ค. 64 ป้ายไวนิลวันสหกรณ์แห่งชาติ 500.00
102 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 5 มี.ค. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 7,080.00
103 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 11 มี.ค. 64 ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ห้องตัดผม 250.00
104 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 12 มี.ค. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 7,550.00
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105 กบก.สส.ทหาร 16 มี.ค. 64 สนับสนุนโครงการวิ่ง 5,000.00
106 พ.ท.ศิริภูมิ  ฤทธิมหันต์ 16 มี.ค. 64 น้ํามันเชื้อเพลิงไปงานศพ 1,000.00
107 พ.ต.นพดล  บุรณะสุทธิ์ 16 มี.ค. 64 น้ํามันเชื้อเพลิงไปงานศพ 400.00
108 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 19 มี.ค. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 7,750.00
109 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 19 มี.ค. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 1,460.00
110 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 26 มี.ค. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแห่งชาติ   (ขวัญถุง 2 ราย) 400.00
111 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 26 มี.ค. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 5,690.00
112 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 26 มี.ค. 64 ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ห้องตัดผม 340.00
113 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 29 มี.ค. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 2,620.00
114 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 2 เม.ย. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 5,470.00
115 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 2 เม.ย. 64 ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ห้องตัดผม 250.00
116 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 5 เม.ย. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 2,640.00
117 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 5 เม.ย. 64 กิจกรรมโครงการวันออมแห่งชาติ (ขวัญถุง 1 ราย) 200.00
118 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 7 เม.ย. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 3,920.00
119 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 9 เม.ย. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 2,010.00
120 พ.ท.ศิริภูมิ  ฤทธิมหันต์ 16 เม.ย. 64 น้ํามันเชื้อเพลิงไปงานศพ 400.00
121 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 22 เม.ย. 64 ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ห้องตัดผม 250.00
122 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 23 เม.ย. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 8,550.00
123 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 28 เม.ย. 64 พ่นยาฆ่าเชื้อสํานักงานสหกรณ์ 2,200.00
124 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 30 เม.ย. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 6,590.00
125 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 6 พ.ค. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผิมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 5,160.00
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126 พ.ท.ศิริภูมิ  ฤทธิมหันต์ 7 พ.ค. 64 น้ํามันเชื้อเพลิงไปงานศพ 400.00
127 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 11 พ.ค. 64 พ่นยาฆ่าเชื้อสํานักงานสหกรณ์ 2,000.00
128 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 11 พ.ค. 64 แอลกอฮอล์ล้างมือใช้ในสํานักงานสหกรณ์ 1,860.00
129 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 21 พ.ค. 64 ทําบุญ สอ.บริการคนตาบอด 1,000.00
130 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 24 พ.ค. 64 ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ห้องตัดผม 11,815.00
131 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 24 พ.ค. 64 เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย 3,840.00
132 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 24 พ.ค. 64 ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ห้องตัดผม 250.00
133 พ.ท.ศิริภูมิ  ฤทธิมหันต์ 24 พ.ค. 64 น้ํามันเชื้อเพลิงไปงานศพ 400.00
134 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 28 พ.ค. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 6,120.00
135 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 2 มิ.ย. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 2,320.00
136 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 4 มิ.ย. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 3,380.00
137 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 8 มิ.ย. 64 แอลกอฮอล์ล้างมือใช้ในสํานักงานสหกรณ์ 2,840.00
138 พ.ท.ศิริภูมิ  ฤทธิมหันต์ 10 มิ.ย. 64 น้ํามันเชื้อเพลิงไปงานศพ 1,000.00
139 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 11 มิ.ย. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 860.00
140 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 16 มิ.ย. 64 ทําบุญกับสหกรณ์พันธมิตร 1,000.00
141 พ.ท.ศิริภูมิ  ฤทธิมหันต์ 16 มิ.ย. 64 น้ํามันเชื้อเพลิงไปงานศพ 400.00
142 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 18 มิ.ย. 64 ทําบุญกับสหกรณ์พันธมิตร 1,000.00
143 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 18 มิ.ย. 64 ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ห้องตัดผม 250.00
144 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 18 มิ.ย. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 6,490.00
145 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 25 มิ.ย. 64 ค่าตัดผมโครงการตัดผมฟรีแก่สมาชิกและครอบครัวสมาชิกฯ 6,470.00
146 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 29 มิ.ย. 64 ของสมนาคุณเปิดบัญชีสูภ้ัยโควิด-19 3,226.00



1
7
8
 
•
 รายงานกิจการประจ�าปี 2564

ลําดับ หน่วยงาน วัน/เดือน/ปี รายการ จํานวนเงิน
ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ ประจําปี 2564

147 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 29 มิ.ย. 64 ทําบุญกับสหกรณ์พันธมิตร 1,000.00
148 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 30 มิ.ย. 64 ค่าใช้จ่ายปรับปรุงห้องตัดผม สส.ทหาร 4,990.00
149 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 30 มิ.ย. 64 ค่าใช้จ่ายปรับปรุงห้องตัดผม สส.ทหาร 25,000.00
150 พ.ท.ศิริภูมิ  ฤทธิมหันต์ 30 มิ.ย. 64 น้ํามันเชื้อเพลิงไปงานศพ 1,000.00
151 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 30 มิ.ย. 64 สนับสนุนกิจกรรม CSR ภาคีสหกรณ์บางเขน 15,000.00
152 สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จํากัด 30 มิ.ย. 64 อุปกรณ์พิธีเปิดโครงการเงินฝากสู้ภัยโควิด-19 6,048.00

621,039.00รวมเงินทั้งสิ้น
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1 พล.ต.สิทธา       มหาสันทนะ ประธานกรรมการชุดที่ 39 27,000.00            -                  -                -               -               -                       -               27,000.00          

2 พ.อ.รัชกฤต       ทองสิมา รองประธานกรรมการ (1) ชุดที่ 39 56,000.00            11,700.00         1,900.00         2,400.00        -               -                       -               72,000.00          

3 พ.อ.ธิติโชต        พรมโสภา รองประธานกรรมการ (2) ชุดที่ 39 57,000.00            28,600.00         1,800.00         7,200.00        -               -                       -               94,600.00          

4 น.ต.ชัชกิจ         ไทยลี่ ร.น. รองประธานกรรมการ (3) ชุดที่ 38 และ 39 60,000.00            36,900.00         7,200.00         7,000.00        64,000.00       -                       -               175,100.00        

5 พ.ท.ศิริภูมิ         ฤทธิมหันต์ กรรมการและเลขานุการฯ ชุดที่ 38 และ 39 25,000.00            4,000.00           7,900.00         -               56,000.00       -                       -               92,900.00          

6 จ.ส.อ.ปริญญา    รัตนศิระประภา กรรมการและเหรัญญิก ชุดที่38 และ 39 17,600.00            12,200.00         4,600.00         2,400.00        64,000.00       -                       -               100,800.00        

7 พ.ต.รุจิวงษ์        ลอมโฮม กรรมการดําเนินการชุดที่ 38 และ 39 36,800.00            22,000.00         5,900.00         10,600.00       56,000.00       -                       -               131,300.00        

8 พ.ต.นพดล        บุรณะสุทธิ์ กรรมการดําเนินการชุดที่ 38 และ 39 20,000.00            9,000.00           6,574.75         2,400.00        56,000.00       -                       -               93,974.75          

9 พ.ต.ธนากร        อ่อนยืนยงค์ กรรมการดําเนินการชุดที่ 38 และ 39 28,800.00            20,800.00         8,674.75         3,600.00        56,000.00       -                       -               117,874.75        

10 พ.ต.รุ่งนิรันดร์    ปัทมะรางกูล กรรมการดําเนินการชุดที่ 38 และ 39 32,000.00            19,200.00         3,600.00         2,400.00        56,000.00       -                       -               113,200.00        

11 ร.อ.สมจินต์       บุตระ กรรมการดําเนินการชุดที่ 39 21,600.00            6,400.00           11,653.76       3,361.00        -               -                       -               43,014.76          

12 ร.ท.บุญศักดิ์      ตุลาธาร กรรมการดาํเนินการชุดที่ 39 20,800.00            2,400.00           400.00           -               -               -                       -               23,600.00          

13 ร.อ.บัญชา        กว่างสันเทียะ กรรมการดําเนินการชุดที่ 38 และ 39 21,600.00            2,400.00           -                -               56,000.00       -                       -               80,000.00          

14 ร.ต.หญิงปิติชา   ศรีคล้าย กรรมการดําเนินการชุดที่ 39 29,600.00            17,000.00         6,600.00         3,600.00        -               -                       -               56,800.00          

15 ร.ต.แมน          นาคใหม่ กรรมการดําเนินการชุดที่ 38 และ 39 24,800.00            11,800.00         3,400.00         1,200.00        56,000.00       -                       -               97,200.00          

16 นายปราโมทย์   สรวมนาม ที่ปรึกษา -                     -                  3,200.00         -               
17 นางเสาวนิตย์    นิ่มนวล ผู้จัดการ ฯ 68,800.00            34,900.00         4,900.00         6,000.00        -               120,000.00             654,100.00     888,700.00        

547,400.00           239,300.00       78,303.26       52,161.00       520,000.00     -                       654,100.00     2,208,064.26      รวมทั้งสิ้น

รวม

รายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้จัดการประจําปี 2564 (1ก.ค.63 - 30 มิ.ย.64)
กฏกระทรวง การดําเนินงานและการกํากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 ข้อ 14(1) และ (4) ให้แจ้งผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอํานาจ

ในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ได้รับจากสหกรณ์นั้น ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และให้แสดงรายละเอียดค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นรายบุคคล โดยแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ

พาหนะ ที่พัก โบนัส ค่าตอบแทน/
เงินประจําตําแหน่ง เงินเดือนที่ รายชื่อ ตําแหน่ง เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง/

ค่าลงทะเบียน
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2.ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

1 พล.ต.สิทธา       มหาสันทนะ ประธานกรรมการชุดที่ 39 3,000.00           -                 3,000.00          

2 พ.อ.รัชกฤต       ทองสิมา รองประธานกรรมการ (1) ชุดที่ 39 3,000.00           -                 3,000.00          

3 พ.อ.ธิติโชต        พรมโสภา รองประธานกรรมการ (2) ชุดที่ 39 3,000.00           -                 3,000.00          

4 น.ต.ชัชกิจ         ไทยลี่ ร.น. รองประธานกรรมการ (3) ชุดที่ 38 และ 39 3,295.00           -                 3,295.00          

5 พ.ท.ศิริภูมิ         ฤทธิมหันต์ กรรมการและเลขานุการฯ ชุดที่ 38 และ 39 3,295.00           -                 3,295.00          

6 จ.ส.อ.ปริญญา    รัตนศิระประภา กรรมการและเหรัญญิก ชุดที่38 และ 39 3,295.00           -                 3,295.00          

7 พ.ต.ชนัภช         ลอมโฮม กรรมการดําเนินการชุดที่ 38 และ 39 3,295.00           -                 3,295.00          

8 พ.ต.นพดล        บุรณะสุทธิ์ กรรมการดําเนินการชุดที่ 38 และ 39 3,295.00           -                 3,295.00          

9 พ.ต.ธนากร        อ่อนยืนยงค์ กรรมการดําเนินการชุดที่ 38 และ 39 3,295.00           -                 3,295.00          

10 พ.ต.รุ่งนิรันดร์     ปัทมะรางกูล กรรมการดําเนินการชุดที่ 38 และ 39 3,295.00           -                 3,295.00          

11 ร.อ.สมจินต์        บุตระ กรรมการดําเนินการชุดที่ 39 3,000.00           -                 3,000.00          

12 ร.ท.บุญศักดิ์       ตุลาธาร กรรมการดําเนินการชุดที่ 39 3,000.00           -                 3,000.00          

13 ร.อ.บัญชา         กว่างสันเทียะ กรรมการดําเนินการชุดที่ 38 และ 39 3,295.00           -                 3,295.00          

14 ร.ต.หญิงปิติชา    ศรีคล้าย กรรมการดําเนินการชุดที่ 39 2,800.00           -                 2,800.00          

15 ร.ต.แมน           นาคใหม่ กรรมการดําเนินการชุดที่ 38 และ 39 3,295.00           -                 3,295.00          

16 นายปราโมทย์     สรวมนาม ที่ปรึกษา -                  -                 -                 

17 นางเสาวนิตย์      นิ่มนวล ผู้จัดการ ฯ -                  3,095.00         3,095.00          

47,455.00          3,095.00         50,550.00        

หน่วย : บาท

รวมทั้งสิ้น

ค่าเครื่องแบบ
เจ้าหน้าที่ รวมที่ รายชื่อ ตําแหน่ง ค่าเครื่องแบบ

กรรมการ
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