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เรียน สมาชกิสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ทุกทาน
 
  สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
เพ่ือทําหนาที่เปนศูนยกลางทางการเงินของบรรดาสมาชิกซึ่งสว
การเปนแหลงเงินออม และแหลงในการใหกูยืม
ยึดถือหลักการชวยเหลือตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน บนพ้ืนฐานของอุดมการณ หลักการ 
สหกรณ เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต และความเปนอยูท่ีดี และมีหลักประกันในการดําเนินชีวิตอยางมั่นคง การดําเนินการ
กิจการสหกรณฯ ใหประสบความสําเร็จ
ความสามารถและยึดม่ันในความซื่อสัตยสุจริต โดยตลอดระยะเวลากวา 
เทศบาล จํากัด ไดมีการพัฒนาและเติบโตมาอยางตอเนื่องท้ังจํานวนสมาชิกและผลประกอบการ ไมวาจะเปน
การเงินและการพัฒนาระบบงานของสหกรณใหเปนมาตรฐานสากลไดอยางดียิ่ง 
 

  สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
ตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปสูวิถีชีวิตปกติใหม 
สมาชิกสหกรณฯ มีบทบาทในการสงเสริมแ
จัดโครงการชวยแบงเบาภาระดานการเงิน
การใหเงินกูตามโครงการเงินกูสวัสดิการ
ดวยความโปรงใส และพัฒนาการบริหารใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิก รวมถึงการนํานวัตกรรมดิจิทัล
เขามาพัฒนาการดําเนินงานของสหกรณ เพ่ือใหเปนองคกรที่มีศักยภาพ สามารถชวยแกไขปญหาใหมวลสมาชิก
ไดอยางยั่งยืนตลอดไป  
 

  ขอขอบคุณคณะท่ีปรึกษา กรรมการดําเนินก
สงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 
ที่มีสวนสําคัญยิ่งในการสรางความสําเร็จกาวหนา มั่นคงใหแกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
และสมาชิกทุกทานที่ไดใหความไววางใจ สนับสนุนการดําเนินกิจการของสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
ดวยดีตลอดมา ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดอํานวยพรใหทุกทานประสบแตความสุข
ความสําเร็จเพ่ือรวมกันพัฒนาสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ใ
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เรียน สมาชกิสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ทุกทาน 

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ไดจัดตั้งมาตั้งแตป พ.ศ
เพ่ือทําหนาที่เปนศูนยกลางทางการเงินของบรรดาสมาชิกซึ่งสวนใหญเปนพนักงานเทศบาล
การเปนแหลงเงินออม และแหลงในการใหกูยืมเพ่ือการอันจําเปนและมีประโยชน 

การชวยเหลือตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน บนพ้ืนฐานของอุดมการณ หลักการ 
สหกรณ เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต และความเปนอยูท่ีดี และมีหลักประกันในการดําเนินชีวิตอยางมั่นคง การดําเนินการ

ประสบความสําเร็จ ตองประกอบดวยสมาชิกที่มีความรับผิดชอบ และผูบริหารที่มี
ความสามารถและยึดม่ันในความซื่อสัตยสุจริต โดยตลอดระยะเวลากวา 49 ปที่ผานมา สหกรณออมทรัพย
เทศบาล จํากัด ไดมีการพัฒนาและเติบโตมาอยางตอเนื่องท้ังจํานวนสมาชิกและผลประกอบการ ไมวาจะเปน

านของสหกรณใหเปนมาตรฐานสากลไดอยางดียิ่ง  

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ตอสภาพเศรษฐกิจ สังคม นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปสูวิถีชีวิตปกติใหม (New Normal)
สมาชิกสหกรณฯ มีบทบาทในการสงเสริมและสนับสนุนเพ่ือบรรเทาปญหาความเดือนรอนของสมาชิก โดยการ

ชวยแบงเบาภาระดานการเงิน และมาตรการตาง ๆ อาทิ การพักชําระหนี้ พักชําระคาหุน และ   
เงินกูสวัสดิการในอัตราดอกเบี้ยต่ํา คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 

ดวยความโปรงใส และพัฒนาการบริหารใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิก รวมถึงการนํานวัตกรรมดิจิทัล
เขามาพัฒนาการดําเนินงานของสหกรณ เพ่ือใหเปนองคกรที่มีศักยภาพ สามารถชวยแกไขปญหาใหมวลสมาชิก

ขอขอบคุณคณะท่ีปรึกษา กรรมการดําเนินการ กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ
สงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 ผูตรวจสอบกิจการ ผูสอบบัญชี และเจาหนาที่สหกรณฯ ทุกทาน

ในการสรางความสําเร็จกาวหนา มั่นคงใหแกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด
ทุกทานที่ไดใหความไววางใจ สนับสนุนการดําเนินกิจการของสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด

ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดอํานวยพรใหทุกทานประสบแตความสุข
ความสําเร็จเพ่ือรวมกันพัฒนาสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ใหเจริญกาวหนามั่นคงตลอดไป

                                                      
(นายประยูร  รัตนเสนีย) 
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ศ. 2516 โดยมีวัตถุประสงค
พนักงานเทศบาลทั่วประเทศ ท้ังในดาน

 ในการดําเนินงาน สหกรณฯ 
การชวยเหลือตนเอง และชวยเหลือซึ่งกันและกัน บนพ้ืนฐานของอุดมการณ หลักการ และวิธีการ

สหกรณ เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิต และความเปนอยูท่ีดี และมีหลักประกันในการดําเนินชีวิตอยางมั่นคง การดําเนินการ
รับผิดชอบ และผูบริหารที่มีความรู

ปที่ผานมา สหกรณออมทรัพยพนักงาน
เทศบาล จํากัด ไดมีการพัฒนาและเติบโตมาอยางตอเนื่องท้ังจํานวนสมาชิกและผลประกอบการ ไมวาจะเปนทางดาน

2019 (COVID-19) ที่สงผลกระทบ   
New Normal) ดวยความหวงใย

เดือนรอนของสมาชิก โดยการ    
และมาตรการตาง ๆ อาทิ การพักชําระหนี้ พักชําระคาหุน และ   

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 49 ไดบริหารงาน       
ดวยความโปรงใส และพัฒนาการบริหารใหสอดคลองกับความตองการของสมาชิก รวมถึงการนํานวัตกรรมดิจิทัล
เขามาพัฒนาการดําเนินงานของสหกรณ เพ่ือใหเปนองคกรที่มีศักยภาพ สามารถชวยแกไขปญหาใหมวลสมาชิก

าร กรมสงเสริมสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ สํานักงาน
ผูตรวจสอบกิจการ ผูสอบบัญชี และเจาหนาที่สหกรณฯ ทุกทาน      

ในการสรางความสําเร็จกาวหนา มั่นคงใหแกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด    
ทุกทานที่ไดใหความไววางใจ สนับสนุนการดําเนินกิจการของสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 

ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดอํานวยพรใหทุกทานประสบแตความสุข 
หเจริญกาวหนามั่นคงตลอดไป 

สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 

สารประธานกรรมการดำาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำากัด

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จ�ากัด ทุกท่าน 

	 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	จ�ากัด	ได้จัดตั้งมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2516	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�าหน้าที่เป็น

ศูนย์กลางทางการเงินของบรรดาสมาชิกซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานเทศบาลทั่วประเทศ	ทั้งในด้านการเป็นแหล่งเงินออม	 

และแหล่งในการให้กู้ยืมเพื่อการอันจ�าเป็นและมีประโยชน์	 ในการด�าเนินงาน	 สหกรณ์ฯ	 ยึดถือหลักการช่วยเหลือตนเอง	 

และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 บนพื้นฐานของอุดมการณ์	 หลักการ	 และวิธีการสหกรณ์	 เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต	 และ 

ความเป็นอยู่ที่ดี	 และมีหลักประกันในการด�าเนินชีวิตอย่างม่ันคง	 การด�าเนินการกิจการสหกรณ์ฯ	 ให้ประสบความส�าเร็จ	

ต้องประกอบด้วยสมาชิกที่มีความรับผิดชอบ	 และผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต	 

โดยตลอดระยะเวลากว่า	49	ปีทีผ่่านมา	สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานเทศบาล	จ�ากัด	ได้มีการพฒันาและเตบิโตมาอย่างต่อเนือ่ง

ทั้งจ�านวนสมาชิกและผลประกอบการ	 ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงินและการพัฒนาระบบงานของสหกรณ์ให้เป็นมาตรฐาน

สากลได้อย่างดียิ่ง	

	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ที่ส่งผลกระทบ	ต่อสภาพเศรษฐกิจ	

สังคม	 น�ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีชีวิตปกติใหม่	 (New	 Normal)	 ด้วยความห่วงใยสมาชิกสหกรณ์ฯ	 มีบทบาท 

ในการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนของสมาชิก	 โดยการ	 จัดโครงการช่วยแบ่งเบาภาระด้าน 

การเงิน	และมาตรการต่าง	ๆ	อาทิ	การพักช�าระหนี้	พักช�าระค่าหุ้น	และ	การให้เงินกู้ตามโครงการเงินกู้สวัสดิการในอัตรา

ดอกเบี้ยต�่า	 คณะกรรมการด�าเนินการ	 ชุดที่	 49	 ได้บริหารงาน	 ด้วยความโปร่งใส	 และพัฒนาการบริหารให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของสมาชิก	 รวมถึงการน�านวัตกรรมดิจิทัลเข้ามาพัฒนาการด�าเนินงานของสหกรณ์	 เพื่อให้เป็นองค์กร 

ที่มีศักยภาพ	สามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้มวลสมาชิกได้อย่างยั่งยืนตลอดไป	

	 ขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา	กรรมการด�าเนินการ	กรมส่งเสริมสหกรณ์	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	ส�านักงานส่งเสริม

สหกรณ์กรุงเทพมหานคร	 พื้นท่ี	 1	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	 ผู้สอบบัญชี	 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ	 ทุกท่าน	 ที่มีส่วนส�าคัญยิ่ง 

ในการสร้างความส�าเร็จก้าวหน้า	 มั่นคงให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	 จ�ากัด	 และสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ 

ความไว้วางใจ	 สนับสนุนการด�าเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	 จ�ากัด	 ด้วยดีตลอดมา	 ขออ�านาจ 

คุณพระศรีรัตนตรัย	และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย	โปรดอ�านวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข	ความส�าเร็จเพื่อร่วมกันพัฒนา

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	จ�ากัด	ให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงตลอดไป

 

	 	 (นายประยูร	รัตนเสนีย์)

	 	 ประธานกรรมการด�าเนินการ

	 	 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	จ�ากัด





สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำากัด

สารบัญ
   

   

	 	 หน้า

รายงานผลการด�าเนินงาน	ประจ�าปี	2564	 3 

งบแสดงฐานะการเงิน	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2564	และรายงานผู้สอบบัญช	ี 17
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สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
 

 

วิสัยทัศน (Vision) 
 

“เปนสหกรณออมทรัพยทีม่ั่นคง บริการประทับใจ กาวไกลดวยนวัตกรรม” 

 
พันธกิจ (Mission) 

 
 1. สงเสริมความมั่นคงทางการเงิน และสวัสดิการสูคณุภาพชีวิตที่ด ี
    ของสมาชิก 
 2. พัฒนาองคกรสูความเปนเลิศในการบริหารจัดการ 
 3. ยกระดับการใหบริการสมาชิกสูความสะดวก รวดเร็ว ดวยเทคโนโลย ี
           ทันสมัยอยางตอเนื่อง 

 
ยุทธศาสตร (Strategy) 

 
 1. การสงเสริมความมั่นคงทางการเงิน และสวสัดิการใหกับสมาชิก 
 2. การพัฒนาองคกรสูความเปนเลศิในการบริหารจัดการ 
 3. การยกระดับบริการสมาชิกสูความสะดวก รวดเร็ว ดวยเทคโนโลย ี
           ทันสมัยอยางตอเนือ่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการดาํเนินงาน 

ประจาํปี 2564 

 



รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2564 
 

  คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 49 ขอเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2564 ของ
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ดังตอไปนี ้   
  การดําเนินกิจการของสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ยึดถือหลักการชวยเหลือ
ตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการแหงสหกรณ หลักกฎหมายสหกรณ และหลักความเปนธรรมแก
มวลสมาชิก โดยมีเปาหมายที่สําคัญ 3 ประการดังนี ้
  เปาหมายที่ 1 การสงเสริมการออมทรัพยของสมาชิก 
  การสงคาหุนรายเดือน โดยกําหนดใหสมาชิกสงเงินคาหุนรายเดือนตามเกณฑ  ที่กําหนดไวใน
ระเบียบของสหกรณฯ เปนการสงเสริมการออมทรัพยภาคบังคับผลตอบแทนคือเงินปนผล ที่จัดสรรจากกําไร
ของสหกรณ 
  การฝากเงินออมทรัพยพิเศษ สหกรณฯ มีการสงเสริมการออมทรัพยภาคสมัครใจ โดยการรับเงิน
ฝากประเภทเงนิฝากออมทรัพยพิเศษ สมาชิกผูฝากเงินจะไดรับผลตอบแทนคือดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกวาธนาคาร
พาณิชย 
  เปาหมายท่ี 2 การใหเงินกูแกสมาชิกเพื่อการอันจําเปนและมีประโยชน โดยสหกรณฯ ไดนําเงิน
คาหุน เงินฝากออมทรัพยพิเศษของสมาชิก และทุนดําเนินงานตาง ๆ มาหมุนเวียนใหสมาชิกกูยืมเพื่อหารายได 
และมีการนําเงินสวนที่เหลือจากการใหสมาชิกกูยืมไปลงทุนดานอื่นๆเพ่ือหากําไร เพื่อใหมวลสมาชิกไดรับ
ผลตอบแทนเพ่ิมมากขึ้นในการดําเนินกิจการของสหกรณฯ 
  สมาชิกที่กูเงินกับสหกรณฯ จะไดรับผลตอบแทนคือเงินเฉลี่ยคืนตามสัดสวนดอกเบ้ียท่ีชําระให
สหกรณฯ เพ่ิมข้ึนดวย 
  เปาหมายที่ 3 การจัดสวัสดิการตางๆ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิก โดยที่ประชุมใหญ   
มีมติจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนทุนสาธารประโยชน เพ่ือจัดสวัสดิการตาง ๆ อาทิ สงเคราะหสมาชิกกรณี
ประสบสาธารณภัย ประสบอัคคีภัย ประสบวาตภัย ประสบอุทกภัย ประสบอุบัติเหตุ สมาชิกถึงแกกรรม     
การใหทุนการศึกษาแกบุตรของสมาชิก เปนตน 
  สหกรณฯ ไดดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวางเปาหมายท้ังสามประการดังกลาว
ขางตน ตามสถานการณและสภาพแวดลอมในปจจุบัน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกมวลสมาชิก  
  1. รายงานกิจการท่ัวไป นับตั้งแตวันกอตั้งและเริ่มประกอบธุรกิจเปนตนมา ปรากฏวา ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สหกรณฯ มีทุนเรือนหุน จํานวน 7,976,166,530.00 บาท เงินใหกูแกสมาชิก 
7,750,047,037.47 บาท และเงินฝากออมทรัพยพิเศษ จํานวน 1,343,333,555.31 บาท โดยทุนดําเนินการที่ใช 
สวนใหญมาจากทุนของสหกรณฯ เอง นับไดวาสหกรณฯ ไดอํานวยประโยชนแกสมาชิกในดานการออมทรัพย  
และการใหเงนิกู ซึ่งชวยบรรเทาความเดือดรอน และอํานวยประโยชนตามสมควร 
 

  2. ฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปท่ีแลว 
 

รายการ 
ป 2564 
(บาท) 

ป 2563 
(บาท) 

+ เพิ่ม/บาท 
- ลด/บาท 

2.1 จํานวนสมาชิก 44,774 44,918 -144 
2.2 ทุนดําเนินงานทั้งหมด 11,035,699,073.95 10,752,994,455.59 +282,704,618.36 
2.3 ทุนเรือนหุนท่ีชําระแลว 7,976,166,530.00 7,755,027,490.00 +221,139,040.00 
2.4 ทุนสํารองและทุนอ่ืน ๆ 1,078,768,460.22 1,002,406,751.10 +76,361,709.12 
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รายการ 
ป 2564 
(บาท) 

ป 2563 
(บาท) 

+ เพิ่ม/บาท 
- ลด/บาท 

2.5 เงินรับฝาก 1,343,333,555.31 1,341,271,583.37 +2,061,971.94 
2.6 เงินใหกูคงเหลืออยูที่สมาชิกสิ้นป 7,750,047,037.47 8,088,238,771.04 -338,191,733.57 
2.7 รายได 658,662,481.10 659,834,312.90 -1,171,831.80 
2.8 คาใชจาย 100,295,280.13 103,559,627.19 -3,264,347.06 
2.9 กําไรสุทธิ 558,367,200.97 556,274,685.71 +2,092,515.26 

 

  3. สมาชิกภาพ 
 

รายการ สมาชิก สมาชิกสมทบ รวม 

1. สมาชิกตั้งแตตนป 39,977 4,941 44,918 

2. สมาชิกเขาใหมระหวางป 1,957 863 2,820 

3. สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ 2,205 759 2,964 

4. สมาชิกคงเหลือส้ินป 39,729 5,045 44,774 
 

  4. ทุนเรือนหุน 
 

รายการ ป 2564 ป 2563 เพิ่มขึ้น/ลดลง รอยละ 
สมาชิกถือหุนตนป 7,755,027,490.00 7,517,455,872.25 +237,571,617.75 3.16 
สมาชิกถือหุนเพ่ิมระหวางป 657,490,461.50 656,564,797.75 +925,663.75 0.14 
สมาชิกถอนหุนระหวางป 436,351,421.50 418,993,180.00 +17,358,241.50 4.14 
ทุนเรือนหุนคงเหลือสิ้นป 7,976,166,530.00 7,755,027,490.00 +221,139,040.00 2.85 

 

  สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด มีทุนเรือนหุนยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
จํานวน 7,976,166,530.00 บาท เพ่ิมขึ้นจากป 2563 จํานวน 221,139,040.00 บาท คิดเปนรอยละ 2.85        
  5. เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ จํานวน 1,343,333,555.31 บาท 
  6. เงินกูยืม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 สหกรณฯ ไมมีเงินกูยืม  
  7. การใหเงินกูแกสมาชิก  
 

เงินใหกู 
ป 2564 
(บาท) 

ป 2563 
(บาท) 

+ เพิ่ม/บาท 
- ลด/บาท 

1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 261,668,355.75 250,641,415.29 +11,026,940.46 
2. เงินกูสามัญ 2,433,544,400.00 2,412,065,415.50 +21,478,984.50 

รวมทั้งสิ้น 2,695,212,755.75 2,662,706,830.79 +32,505,924.96 
 

  อัตราดอกเบี้ยเงินกู รอยละ 7.25 บาทตอป  
  อัตราดอกเบี้ยเงินกูโครงการสวัสดิการตาง ๆ 6.00 บาทตอป 
 
 
 

  8. กําไรสุทธ ิ
      ในป 2564 สหกรณฯ มีกําไรสุทธิ จํานวน 558,367,200.97 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายรับ 658,662,481.10 บาท 
รายจาย 100,295,280.13 บาท 
กําไรสุทธิ 558,367,200.97 บาท 

 
        9. การใหสวัสดิการแกสมาชิก 
      สหกรณฯ ไดจัดสรรกําไรสุทธิ เปนทุนสาธารณประโยชนเพ่ือจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก      
ในรอบป 2564 ไดใหสวัสดิการแกสมาชิกทั้งสิ้น 1,780 ราย เปนเงนิ 13,492,200.00 บาท ดังนี ้
 

ลําดับ รายการ จํานวนราย จํานวนเงิน 
1 ทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  1,050 3,518,000.00 
2 สงเคราะหกรณีสมาชิกประสบอุบัติเหตุ  33 51,700.00 
3 สงเคราะหกรณีสมาชิกประสบอุทกภัย  557 1,300,500.00 
4 สงเคราะหกรณีสมาชิกประสบวาตภัย  1 2,500.00 
5 สงเคราะหกรณีสมาชิกประสบอัคคีภัย 2 21,500.00 
6 สงเคราะหกรณีสมาชิกถึงแกกรรม  137 8,535,000.00 

 รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,780 13,492,200.00 

 
  10. การดําเนินงานท่ีสําคัญในปการการเงิน 2564 
    1) มาตรการชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19)  
        เริ่มตนปการเงินของสหกรณฯ ในวันที่ 1 มกราคม 2564 การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ในประเทศไทยเริ่มการระบาดระลอกที่ 2 มาตั้งแตประมาณพฤศจิกายน 2563  
        เดือนมกราคม 2564 สหกรณฯ ไดมีมาตรการเพ่ือชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากการ
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  โดยดําเนินการโครงการเงินกูสวัสดิการเพ่ือชวยเหลือสมาชิก  
ที่ไดรับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี ้
  หลักเกณฑ 
  (1) วงเงนิกู รายละไมเกิน 200,000 บาท  
  (2) ระยะเวลาผอนชําระ ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ย ไมเกิน 60 งวดรายเดือน  
  (3) หลักประกันเงินกู มีสมาชิกที่มิไดเปนคูสมรสของผูกูซึ่งคณะอนุกรรมการเงินกูเห็นสมควรค้ํา
ประกัน จํานวน 1 คน (ยกเวน สมาชิกผูขอกูเงินตามโครงการฯ ไมมีหนี้เงินกูสามัญคงเหลือทุกประเภทกับ
สหกรณ และขอกูเงินกูสามัญตามโครงการฯ นี้ ไมเกินทุนเรือนหุนของผูกู ณ วันที่ยื่นกู ไมตองมีผูค้ําประกัน) 
  (4) อัตราดอกเบ้ียเงินกู รอยละ 6.00 ตอป  
  (5) เกณฑเงินไดรายเดือนคงเหลือของสมาชิกผูกูเงิน ตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือตั้งแต 
2,000 บาท ขึ้นไป 
  เดือนกรกฎาคม 2564  สหกรณ ฯ ไดกําหนดมาตรการชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจาก
การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพ่ิมเติม โดยงดสงตนเงินกูไดเปนระยะเวลา 6 เดือน สําหรับ
ที่กูเงนิตาม 
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(โควิด-19) ในประเทศไทยเริ่มการระบาดระลอกที่ 2 มาตั้งแตประมาณพฤศจิกายน 2563  
        เดือนมกราคม 2564 สหกรณฯ ไดมีมาตรการเพ่ือชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากการ
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  โดยดําเนินการโครงการเงินกูสวัสดิการเพ่ือชวยเหลือสมาชิก  
ที่ไดรับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี ้
  หลักเกณฑ 
  (1) วงเงนิกู รายละไมเกิน 200,000 บาท  
  (2) ระยะเวลาผอนชําระ ชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ย ไมเกิน 60 งวดรายเดือน  
  (3) หลักประกันเงินกู มีสมาชิกที่มิไดเปนคูสมรสของผูกูซึ่งคณะอนุกรรมการเงินกูเห็นสมควรค้ํา
ประกัน จํานวน 1 คน (ยกเวน สมาชิกผูขอกูเงินตามโครงการฯ ไมมีหนี้เงินกูสามัญคงเหลือทุกประเภทกับ
สหกรณ และขอกูเงินกูสามัญตามโครงการฯ นี้ ไมเกินทุนเรือนหุนของผูกู ณ วันที่ยื่นกู ไมตองมีผูค้ําประกัน) 
  (4) อัตราดอกเบ้ียเงินกู รอยละ 6.00 ตอป  
  (5) เกณฑเงินไดรายเดือนคงเหลือของสมาชิกผูกูเงิน ตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือตั้งแต 
2,000 บาท ขึ้นไป 
  เดือนกรกฎาคม 2564  สหกรณ ฯ ไดกําหนดมาตรการชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจาก
การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพ่ิมเติม โดยงดสงตนเงินกูไดเปนระยะเวลา 6 เดือน สําหรับ
ที่กูเงนิตาม 
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   ก. โครงการเงนิกูสวัสดิการเพ่ือชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส 
Covid – 19 วงเงนิกู 150,000 บาท เฉพาะสมาชิกที่ชําระเงินตนและดอกเบี้ยตั้งแตงวดแรกเปนตนไป 
   ข. โครงการเงินกูสวัสดิการเพ่ือชวยเหลือสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส 
Covid – 19 วงเงนิกู 200,000 บาท สําหรับสมาชิกทุกรายที่กูเงินตามโครงการนี ้
  เดือนกันยายน 2564  เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและเพ่ิมรายไดใหกับสมาชิกในชวงวิกฤต  
โควิด – 19 สหกรณฯ กําหนดมาตรการชวยเหลือสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) เพ่ิมเติม โดยการงดเก็บเงินคาหุนรายเดือนเปนระยะเวลา 12 เดือน ของสมาชิก และสมาชิกสมทบ  

มาตรการชวยเหลือสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)   
 

รายการ   จํานวนสัญญา   จํานวนเงินอนุมัติ   จํานวนเงินจาย  
1. เงินกูสวัสดิการเพ่ือบรรเทา
วิกฤต Covid-19   5,115         911,888,000.00           609,560,721.05  

รายการ   จํานวนสัญญา   จํานวนเงินชําระรายเดือน   เงนิกูคงเหลือ  
 2. งดสงตนเงินกูสวัสดิการเพื่อ
บรรเทาวิกฤต Covid-19  3,184           10,044,100.00           494,422,518.75  

รายการ   จํานวนสมาชิก   จํานวนเงินหุนรายเดือน   ทุนเรือนหุนคงเหลือ  

3. งดเก็บเงินคาหุนรายเดือน  1,792             2,296,950.00         198,199,810.00  
 
  2)  การใหบริการเงินกูเพื่อการอันจําเปนและมีประโยชน 
    เดือนกันยายน 2564  สหกรณ ฯ เปดใหบริการ เงินกูสามัญทุนเรือนหุน ATM 
   สมาชิกที่ขอกูเงินกูสามัญทุนเรือนหุน ATM ไดสูงสุดรอยละเกาสิบหาของเงินคาหุนของตน 
ณ วันที่ยื่นขอกูเงิน โดยจะตองไมมีหนี้เงินกูสามัญประเภทอ่ืน หรือมียอดเงินกูสามัญประเภทอ่ืนคงเหลือนอย
กวารอยละเกาสิบหาของเงินคาหุน ของตน ณ วันที่ยื่นขอกู 
   ผูกูมีสิทธิเบิกเงินกูสามัญทุนเรือนหุน ATM จํานวนเทาใดก็ได แตหนี้คงเหลือรวมกับจํานวน
เงินกูที่ผูกูขอเบิกตองไมเกินวงเงินกูสามัญทุนเรือนหุน ATM ท่ีไดรับอนุมัติ โดยผูกูทํารายการกูเงินที่ ตู ATM 
ของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ 
   ปจจุบันสหกรณฯ ไดใหบริการเงินกูประเภทตาง ๆ เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของ
สมาชิก ดังนี ้
  1. เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
  2. เงินกูสามัญ 
     2.1 เงนิกูสามัญบุคคลค้ําประกัน 
     2.2 เงนิกูสามัญทุนเรือนหุน 
  3. เงินกูโครงสวัสดิการ ตาง ๆ 
  4. เงินกูสมาชิกสบทบ 

 
 
 
 
 

ประเภทเงนิกู จํานวนราย จํานวนเงนิ รอยละ 

1. เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 1,844 ราย 72,657,854.25 บาท 0.92 

2. เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน สมทบ 157 ราย 1,330,534.50 บาท 0.02 

3. เงินกูฉุกเฉิน ATM 3,641 ราย 158,470,373.31 บาท 2.01 

รวม 5,642 ราย 232,458,762.06 บาท 2.94 

1. เงินกูสามัญ บุคคลค้ํา 16,303 ราย 6,041,888,067.17 บาท 76.45 

2. เงินกูสามัญ หุนค้ํา 2,919 ราย 474,239,088.00 บาท   6.00  

3. เงินกูสามัญทุนเรือนหุน ATM 73 ราย 11,738,906.25 บาท 0.15 

รวม 19,295 ราย 6,527,866,061.42 บาท 82.6 

1. เงินกูโครงการอาวุธปนสวัสดิการ 157 ราย 6,120,587.25 บาท 0.08 

2. เงินกูสวัสดิการเพ่ือบรรเทาวิกฤต Covid 19  7,662 ราย 1,103,990,177.55 บาท 13.97 

รวม 7,819 ราย 1,110,110,764.80 บาท 14.05 

1.เงนิกูสามัญ บุคคลค้ํา สมทบ 17 ราย 421,205.00 บาท 0.01 

2. เงินกูสามัญ หุนค้ํา สมทบ 760 ราย 32,119,932.50 บาท 0.41 

รวม 777 ราย 32,541,137.50 บาท 0.41 

รวมทั้งหมด 33,533 ราย 7,902,976,725.78 บาท 100.00  
 
  3) การฝากหรือลงทุน  
  จากการที่สหกรณ ฯ มีสภาพคลองสวนเกินจํานวนมาก สหกรณ ฯ จึงไดนําสภาพคลอง
สวนเกินดังกลาวไปฝากหรือลงทุนเพื่อสรางรายไดใหกับสหกรณ ฯภายใตเงื่อนไข ดังตอนี้ 
 1. ความปลอดภัยของเงินลงทุน (Security of Principal) การลงทุนของสหกรณฯ ตองรักษา
ตนเงินที่ลงทุนไวได 
 2. สภาพคลองของสหกรณฯ (Liquidity) เม่ือลงทุนแลว สหกรณจะตองมีสภาพคลอง (Liquidity) 
เพียงพอในการดําเนินงาน 
 3.ผลตอบแทนการลงทุนการลงทุนของสหกรณฯ จะตองมีผลตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอ 
ในการดําเนินงานสหกรณ ฯ 
 4. การกระจายการลงทุน (Diversification) จะตองมีการกระจายการลงทุนเพ่ือลดความเสี่ยง
ของการลงทุน 
 5. การลงทุนของสหกรณ ฯ จะตองเปนไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ ขอบังคับ ระเบียบ คําแนะนํา 
ตาง ๆ 
 ในปการเงิน 2564 สหกรณฯ ไดจัดตั้งกองทุนสวนบุคคล (Private Funds) จํานวน 1,500 ลานบาท 
มอบหมายใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนบริหารเงินกองทุน เนื่องจาก 
  1. สหกรณฯ สามารถกําหนดนโยบายการลงทุนไดตามที่สหกรณ ฯ ตองการภายใตกรอบ 
การฝาก การลงทุนของสหกรณตามขอ 3. อาทิ เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล หุนกูภาคเอกชน 
ตราสารทุน 
 2. สหกรณฯ ลดภาระในการดําเนินงาน สะดวกและประหยัดเวลาในการติดตามการลงทุน 
ตลอดจนการซื้อขายหลักทรัพย และการลงบัญชีทรัพยสินดวยตนเอง 
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ประเภทเงนิกู จํานวนราย จํานวนเงนิ รอยละ 

1. เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 1,844 ราย 72,657,854.25 บาท 0.92 

2. เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน สมทบ 157 ราย 1,330,534.50 บาท 0.02 

3. เงินกูฉุกเฉิน ATM 3,641 ราย 158,470,373.31 บาท 2.01 

รวม 5,642 ราย 232,458,762.06 บาท 2.94 

1. เงินกูสามัญ บุคคลค้ํา 16,303 ราย 6,041,888,067.17 บาท 76.45 

2. เงินกูสามัญ หุนค้ํา 2,919 ราย 474,239,088.00 บาท   6.00  

3. เงินกูสามัญทุนเรือนหุน ATM 73 ราย 11,738,906.25 บาท 0.15 

รวม 19,295 ราย 6,527,866,061.42 บาท 82.6 

1. เงินกูโครงการอาวุธปนสวัสดิการ 157 ราย 6,120,587.25 บาท 0.08 

2. เงินกูสวัสดิการเพ่ือบรรเทาวิกฤต Covid 19  7,662 ราย 1,103,990,177.55 บาท 13.97 

รวม 7,819 ราย 1,110,110,764.80 บาท 14.05 

1.เงนิกูสามัญ บุคคลค้ํา สมทบ 17 ราย 421,205.00 บาท 0.01 

2. เงินกูสามัญ หุนค้ํา สมทบ 760 ราย 32,119,932.50 บาท 0.41 

รวม 777 ราย 32,541,137.50 บาท 0.41 

รวมทั้งหมด 33,533 ราย 7,902,976,725.78 บาท 100.00  
 
  3) การฝากหรือลงทุน  
  จากการที่สหกรณ ฯ มีสภาพคลองสวนเกินจํานวนมาก สหกรณ ฯ จึงไดนําสภาพคลอง
สวนเกินดังกลาวไปฝากหรือลงทุนเพื่อสรางรายไดใหกับสหกรณ ฯภายใตเงื่อนไข ดังตอนี้ 
 1. ความปลอดภัยของเงินลงทุน (Security of Principal) การลงทุนของสหกรณฯ ตองรักษา
ตนเงินที่ลงทุนไวได 
 2. สภาพคลองของสหกรณฯ (Liquidity) เม่ือลงทุนแลว สหกรณจะตองมีสภาพคลอง (Liquidity) 
เพียงพอในการดําเนินงาน 
 3.ผลตอบแทนการลงทุนการลงทุนของสหกรณฯ จะตองมีผลตอบแทนที่เหมาะสมและเพียงพอ 
ในการดําเนินงานสหกรณ ฯ 
 4. การกระจายการลงทุน (Diversification) จะตองมีการกระจายการลงทุนเพ่ือลดความเสี่ยง
ของการลงทุน 
 5. การลงทุนของสหกรณ ฯ จะตองเปนไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ ขอบังคับ ระเบียบ คําแนะนํา 
ตาง ๆ 
 ในปการเงิน 2564 สหกรณฯ ไดจัดตั้งกองทุนสวนบุคคล (Private Funds) จํานวน 1,500 ลานบาท 
มอบหมายใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนบริหารเงินกองทุน เนื่องจาก 
  1. สหกรณฯ สามารถกําหนดนโยบายการลงทุนไดตามที่สหกรณ ฯ ตองการภายใตกรอบ 
การฝาก การลงทุนของสหกรณตามขอ 3. อาทิ เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล หุนกูภาคเอกชน 
ตราสารทุน 
 2. สหกรณฯ ลดภาระในการดําเนินงาน สะดวกและประหยัดเวลาในการติดตามการลงทุน 
ตลอดจนการซื้อขายหลักทรัพย และการลงบัญชีทรัพยสินดวยตนเอง 
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 3. บริหารเงินลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ซึ่งเปนมืออาชีพ ที่มีประสบการณ 
ในอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง สามารถวิเคราะหการลงทุนและเขาถึงขอมูลการลงทุนไดอยางกวางขวางและทัน
ตอเหตุการณ 
 4. กองทุนสวนบุคคลของสหกรณมีการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสม เพ่ือใหตรงกับความเสี่ยงที่
ลูกคายอมรับได 
 5. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน มีชองทางการเขาถึงประเภทหลักทรัพยลงทุนที่หลากหลาย 
ทั้งในและตางประเทศรวมถึงเครื่องมือการลงทุนใหมๆของตลาดตามความเหมาะสม ภายใตกรอบและขอจํากัด
การลงทุนที่ไดตกลงสัญญาเปนลายลักษณอักษรไวกับลูกคา รูปแบบการลงทุนจะมีความยืดหยุนสูง สามารถ
ปรับเปลี่ยนไดตามความตองการของลูกคาแตละทานไดเปนอยางด ี
 6.  สหกรณ ฯ สามารถควบคุมคาใชจายเก่ียวกับลงทุนได โดยการมอบหมายใหบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนบริหารเงนิกองทุน สหกรณ ฯ มีคาใชจาย ดังนี ้ 
  1) คาธรรมเนียมการจัดการกองทุนสวนบุคคล (Management Fee) 
  2) คาธรรมเนียมผูรับฝากทรัพยสิน (Custodian Fee) 
 3) คาธรรมเนียมอ่ืน เชน คาอากรแสตมป คาธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย คาผูตรวจ
สอบบัญชี (ถาม)ี เปนตน   
 นอกจากนั้นสหกรณฯ ไดมีการฝากเงินกับชุมนุมสหกรณออมทรัพย แหงประเทศไทย จํากัด 
สหกรณออมทรัพยกรมราชทัณฑ จํากัด สหกรณออมทรัพยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด 
 

การฝากเงินกับสถาบันการเงิน 

ลําดับ 
รายการ จํานวนเงิน 

ดอกเบี้ย/
ผลตอบแทนรับ
จริงป 2563 

ดอกเบี้ย/ผลตอบแทน 
รับจริงป 2564 

1 
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง
ประเทศไทย จํากัด 3287/2562 
อัตราดอกเบี้ย 3.80 ตอป 400,000,000.00 16,199,452.06 12,992,876.70 

2 สอ.กรมราชทัณฑ 0.00 1,423,972.60     1,337,205.26 
3 สอ.ธกส.(ออมทรัพยพิเศษ) 50,000,000.00 525,925.33 1,003,405.25 
4 สอ.ธกส.(ออมทรัพย) 1,539,330.58 1,198.55 4,783.52 
5 ธ.อ.ส.(ซุปเปอรออมทรัพยพิเศษ) 871,951,185.58 7,914,239.25  2,389,087.61 
6 ธ.อ.ส.(ออมทรัพย) 750,253.38 4,699.88 1,679.63 
7 ธ.กรุงศรอียุธยา 2,024,439.23 7,591.43 2,604.05 
8 ธ.กรุงไทย 301,241,251.19 515,188.20 146,485.58 

  รวม 1,627,506,459.96 26,592,267.30 17,878,127.60 
การถือหุน 

1 
ชุมนุมสหกรณออมทรัพย 
แหงประเทศไทย จํากัด 37,587,000.000 376,153.93  1,043,827.00 

2 หุนบริษัทสหประกันชีวิต จํากัด 300,000.00   -   3,354.00 

    รวมผลตอบแทน      376,153.93   1,047,181.00 
 
 

การจัดตั้งกองทุนสวนบุคคล 

1 บลจ.ไทยพาณิชย 600,000,000.00 15,000,000.00 35,000,000.00 

2 บลจ.กสิกรไทย 500,000,000.00  -  10,000,000.00 

3 บลจ.กรุงศร ี 400,000,000.00  -  10,000,000.00 

    รวมผลตอบแทน  15,000,000.00 55,000,000.00 

 
 4) การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิกและอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก 
 อัตราดอกเบี้ยเงินกู สหกรณฯ ไดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิก จากรอยละ 
7.50 ตอป เหลือรอยละ 7.25 ตอป ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2565  
 สําหรับโครงการเงินกูสวัสดิการเพื่อชวยเหลือสมาชิกที่ไดรับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) สหกรณ ฯ ไดกําหนดอัตราดอกเบี้ยกู รอยละ 6.00 ตอป 
     อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก สหกรณ ฯ ไดมีการปรับลดอัตราดอกเบ้ียปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพยพิเศษเปนแบบหลายอัตราตามยอดเงินฝากคงเหลือแตละชวงชั้น ตามยอดเงินฝากของแตละบัญชี ดังนี ้
 

เงินฝาก 
อัตราดอกเบี้ย 
(รอยละตอป) 

ไมเกิน 10,000,000.00 บาท 3.00 % 
เกิน 10,000,000.00 แตไมเกิน 20,000,000.00 บาท 2.50 % 
เกิน 20,000,000.00 แตไมเกิน 30,000,000.00 บาท 2.00 % 
เกิน 30,000,000.00 ขึ้นไป 1.50 % 

    

  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2563 เปนตนไป 
  5)  การบริหารสภาพคลองสวนเกิน 
  สภาพคลองสวนเกินเกิดจากการที่สหกรณฯ มีกระแสเงินไหลเขา อาทิ เงินคาหุน เงินรับฝาก
จากสมาชิก การชําระหนี้เงินกูของสมาชิก มากกวา กระแสเงินไหลออก อาทิ การจาเงินกูใหสมาชิก จายเงิน   
คาหุนคนืใหสมาชิก สมาชิกถอนเงินฝาก  
  สหกรณฯ ไดบริหารสภาพคลองสวนเกินเพื่อใหเกิดประโยชนแกมวลสมาชิกทั้งหมด โดย 
  กระแสเงินเขา   
  - ปรับลดวงเงินฝากออมทรัพยพิเศษ ไมเกิน 50,000.00 บาท ตอคนตอเดือน 
  - กําหนดใหสมาชิกและสมาชิกสมทบถือหุนรายเดือนตามเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับและ
ระเบียบของสหกรณ ฯ 
  กระแสเงินออก นําเงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ 3) การฝากหรือลงทุน 
  6). การจัดหาสํานักงานสหกรณแหงใหม 
    ความเปนมา 
  ป 2516 สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด จดทะเบียนกอตั้งเม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2516 
โดยมีสํานักงานอยูที่ตึกกรมการปกครอง ชั้น 4   
  ป 2531 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2531 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ไดทําการซื้ออาคาร
พาณิชย 5 ชั้น 1 คูหา เลขที่ 15 ถนนราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (อาคารสํานักงานปจจุบัน)        
ในราคา 4,350,000.00 บาท   
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การจัดตั้งกองทุนสวนบุคคล 
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โคโรนา 2019 (โควิด-19) สหกรณ ฯ ไดกําหนดอัตราดอกเบี้ยกู รอยละ 6.00 ตอป 
     อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก สหกรณ ฯ ไดมีการปรับลดอัตราดอกเบ้ียปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพยพิเศษเปนแบบหลายอัตราตามยอดเงินฝากคงเหลือแตละชวงชั้น ตามยอดเงินฝากของแตละบัญชี ดังนี ้
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  ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2563 เปนตนไป 
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  สหกรณฯ ไดบริหารสภาพคลองสวนเกินเพื่อใหเกิดประโยชนแกมวลสมาชิกทั้งหมด โดย 
  กระแสเงินเขา   
  - ปรับลดวงเงินฝากออมทรัพยพิเศษ ไมเกิน 50,000.00 บาท ตอคนตอเดือน 
  - กําหนดใหสมาชิกและสมาชิกสมทบถือหุนรายเดือนตามเกณฑที่กําหนดไวในขอบังคับและ
ระเบียบของสหกรณ ฯ 
  กระแสเงินออก นําเงินไปฝากหรือลงทุนตามขอ 3) การฝากหรือลงทุน 
  6). การจัดหาสํานักงานสหกรณแหงใหม 
    ความเปนมา 
  ป 2516 สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด จดทะเบียนกอตั้งเม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2516 
โดยมีสํานักงานอยูที่ตึกกรมการปกครอง ชั้น 4   
  ป 2531 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2531 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ไดทําการซื้ออาคาร
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ในราคา 4,350,000.00 บาท   
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  ป 2546  สหกรณฯ ไดเชาอาคารอาคารพาณิชย 5 ชั้น 1 คูหา เลขที่ 13 ถนนราชบพิธ เขต 
พระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยูติดกับอาคารของสหกรณ ฯ จากสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาชุมชน จํากัด 
โดยเสียคาเชาเดือนละ 30,000.00 บาท เพ่ือใชเปนสํานักงานของสหกรณฯ เพ่ิมเติม 
  ป 2553 สหกรณฯ ไดเชาอาคารอาคาร เลขที่ 18 ตรอกเฟองนคร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือใชเก็บเอกสารสัญญาตาง ๆ ของสมาชิกสหกรณฯ โดยเสียคาเชาเดือนละ 11,000.00 บาท  

       คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ  ไดดําเนินการจัดหาอาคารสํานักงานสหกรณออมทรัพยพนักงาน
เทศบาล จํากัด แหงใหม มาโดยตลอด เนื่องจาก 
  - อาคารสํานักงานของสหกรณฯ และที่เชาเพิ่มเติมอีก 1 แหง ไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
และที่สําคัญที่สุดคือ ความปลอดภัยในการทํางานของเจาหนาที่สหกรณฯ เนื่องจากอาคารมีอายุการใชงานมาเปน
เวลานานมาก 
  - อาคารเชาสํานักงานและอาคารเชาเก็บเอกสาร สหกรณฯ ตองเสียคาใชจายในการเชาตั้งแต
แรกจนถึงปจจุบัน เปนเงินจํานวนมาก 
  ป 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2557 
ไดมีมติแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดหาอาคารสํานักงานสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด แหงใหม ดังนี ้
       1) นายชาญนะ เอ่ียมแสง เปนประธานอนุกรรมการ 
       2) นายพิทักษ  ศรีสุระ เปนอนุกรรมการ 
       3) นายวิรัตน   จิระศรีไพฑูรย เปนอนุกรรมการ 
       4) นายเจริญชัย พัศดารักษ เปนอนุกรรมการ 
       5) นายวสวัตติ์ สุทธ ิ  เปนอนุกรรมการ 
       6) นายอนิรุจ  อารีย  เปนอนุกรรมการ 
       7) นายบัณฑิต สุวรรณศลิป เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 
  คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 42 ครั้งที่ 11 เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2557 มีมติจัดซื้อที่ดนิ
พรอมอาคารของนายยรรยงค ชินเศรษฐกิจ และนางสุวรรณา ชินเศรษฐกิจ ซึ่งตั้งอยูที่ 73/9 – 10 ซอยบรมราชชนนี 49   
แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 1812 และโฉนดที่ดินเลขที่ 1819 เนื้อท่ี 268 ตารางวา 
ในราคา 47,750,000.00 บาท (สี่สิบเจ็ดลานเจ็ดแสนหาหมื่นบาทถวน) เพ่ือใชเปนอาคารสํานักงานของสหกรณฯ 
แหงใหม ดวยเหตุผลดังตอไปนี ้
  1) ทําเลที่ตั้งและการคมนาคม 
      ติดถนนบรมราชชนนี (ฝงขาออก) หางจากสถานีขนสงสายใตแหงใหม 3.3 กิโลเมตร หางจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 10.3 กิโลเมตร และหางจากสํานักงานสหกรณฯ เดิม 10.6 กิโลเมตร มีรถ
ประจําทางผานดานหนาที่ดิน 
  2) ที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
     ที่ดินมีลักษณะเปนรูปสี่เหลีย่มผืนผา ดานกวางทางทิศเหนอืติดถนนบรมราชชนน ีกวาง 23 เมตร 
ดานยาวทางทิศตะวันออกติดซอยบรมราชชนนี 49 ยาว 44.50 เมตร เนื้อทีท่ั้งหมด 268 ตารางวา มีความเหมาะสม 
ในการพัฒนาเปนอาคารสํานักงาน โดย 
      2.1 ท่ีดินดานหนาสามารถใชเปนที่จอดรถเพื่อใหบริการแกสมาชิกและผูมาติดตอไดไมนอย
กวา 20 คัน 
      2.2 ตัวอาคาร มีความสูง 4 ชั้น มีดาดฟา ขนาด 16 เมตร x 20 เมตร มีพ้ืนที่ใชสอยไมนอย
กวา 1,300 ตารางเมตร เพียงพอในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่และใหบริการสมาชิกผูมาติดตอ 
 
 

  3) ศักยภาพในการพัฒนา 
      3.1 มีระบบสาธารณูปโภคของรัฐครบถวน อาทิ ระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบโทรศัพท 
ระบบระบายน้ํา ทางยกระดับลอยฟาบรมราชชนนี รถไฟฟาขนสงมวลชลสายสีแดง ทางดวนศรีรัช – วงแหวนฝง
ตะวันตก 
     3.2 สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการใกลเคยีง 
          ไดแก สถานีตํารวจนครบาลตลิ่งชัน กรมสรรพสามิต เขตพื้นท่ี 1 สรรพากร เขตพ้ืนที่ 1 
ศาลแขวงตลิ่งชัน ศูนยวิจันอุบัติภัยแหงชาติ หมวดการทางตลิ่งชัน สถานีรถไฟบางบําหรุ,สถานีขนสงสายใตใหม 
สถานีรถไฟตลิ่งชัน ธนาคารพาณิชย  หางเซ็นทรัล ปนเกลา หางเมเจอรซินีเพล็กซ หางตั้งฮั่วเส็ง หางโลตัส    
ปนเกลาหางพาตา ปนเกลา มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสยาม โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก โรงพยาบาลอนันตพัฒนา โรงพยาบาล
เจาพระยา โรงพยาบาลสัตว ตลิ่งชัน โรงพยาบาลพญาไท 3 โรงพยาบาลบางไผ และโรงพยาบาลศิริราช 
  ป 2558  ทีป่ระชุมใหญสามัญครั้งท่ี 43 ประจําป 2558 ในวันเสารที่ 7 กุมภาพันธ 2558 อนุมัติ
เงินทุนเพื่อการจัดตั้งสํานักงาน จํานวน 47,750,000.00 บาท (สี่สิบเจ็ดลานเจ็ดแสนหาหม่ืนบาทถวน) เพื่อซ้ือ
ที่ดินพรอมอาคารของนายยรรยงค ชินเศรษฐกิจ และนางสุวรรณา ชินเศรษฐกิจ ตั้งอยูที่ 73/9 – 10 ซอย
บรมราชชนนี 49 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 1812 และโฉนดที่ดินเลขท่ี 1819 
เนื้อท่ี 268 ตารางวา 
   ป 2563 – ป2564 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด   
ชุดที่ 48 และชุดที่ 49 ไดดําเนินการปรับปรุงอาคารสํานักงานสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด แหงใหม  
ดังนี้ 
  1. การปรับปรุงอาคารและตกแตงภายใน  
  2. การติดตั้งระบบโทรศพัท เครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสาร และระบบกลองวงจรปด 
  3. การติดตั้งระบบปรับอากาศ 
  4.การติดตั้งชุดนั่งรานและหมอแปลงไฟฟา 
  5. การติดตั้งตั้งเฟอรนิเจอร 
  6. การปรับปรุงหลังคาอาคารสํานักงานสหกรณ 
  ตั้งแตวันที่ 4 ตุลาคม 2564 สหกรณไดยายไปยังสํานักงานสหกรณฯ แหงใหม  
   สํานักงานสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด  
   เลขที่ 145 ซอยบรมราชชนนี 49 ถนนบรมราชชนนี  
   แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170  
   โทร. 0-2422-4500 (10 หมายเลข)    

วันจันทรที่ 11 ตุลาคม 2564 สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด  
ไดจัดพิธบีําเพ็ญกุศลฉลองสํานักงาน และประกอบพธิีตั้งศาลพระพรหม 

สํานักงานสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด แหงใหม 
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  3) ศักยภาพในการพัฒนา 
      3.1 มีระบบสาธารณูปโภคของรัฐครบถวน อาทิ ระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบโทรศัพท 
ระบบระบายน้ํา ทางยกระดับลอยฟาบรมราชชนนี รถไฟฟาขนสงมวลชลสายสีแดง ทางดวนศรีรัช – วงแหวนฝง
ตะวันตก 
     3.2 สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการใกลเคยีง 
          ไดแก สถานีตํารวจนครบาลตลิ่งชัน กรมสรรพสามิต เขตพื้นท่ี 1 สรรพากร เขตพ้ืนที่ 1 
ศาลแขวงตลิ่งชัน ศูนยวิจันอุบัติภัยแหงชาติ หมวดการทางตลิ่งชัน สถานีรถไฟบางบําหรุ,สถานีขนสงสายใตใหม 
สถานีรถไฟตลิ่งชัน ธนาคารพาณิชย  หางเซ็นทรัล ปนเกลา หางเมเจอรซินีเพล็กซ หางตั้งฮั่วเส็ง หางโลตัส    
ปนเกลาหางพาตา ปนเกลา มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร) 
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสยาม โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก โรงพยาบาลอนันตพัฒนา โรงพยาบาล
เจาพระยา โรงพยาบาลสัตว ตลิ่งชัน โรงพยาบาลพญาไท 3 โรงพยาบาลบางไผ และโรงพยาบาลศิริราช 
  ป 2558  ทีป่ระชุมใหญสามัญครั้งท่ี 43 ประจําป 2558 ในวันเสารที่ 7 กุมภาพันธ 2558 อนุมัติ
เงินทุนเพื่อการจัดตั้งสํานักงาน จํานวน 47,750,000.00 บาท (สี่สิบเจ็ดลานเจ็ดแสนหาหม่ืนบาทถวน) เพื่อซ้ือ
ที่ดินพรอมอาคารของนายยรรยงค ชินเศรษฐกิจ และนางสุวรรณา ชินเศรษฐกิจ ตั้งอยูที่ 73/9 – 10 ซอย
บรมราชชนนี 49 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 1812 และโฉนดที่ดินเลขท่ี 1819 
เนื้อท่ี 268 ตารางวา 
   ป 2563 – ป2564 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด   
ชุดที่ 48 และชุดที่ 49 ไดดําเนินการปรับปรุงอาคารสํานักงานสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด แหงใหม  
ดังนี้ 
  1. การปรับปรุงอาคารและตกแตงภายใน  
  2. การติดตั้งระบบโทรศพัท เครือขายคอมพิวเตอรและการสื่อสาร และระบบกลองวงจรปด 
  3. การติดตั้งระบบปรับอากาศ 
  4.การติดตั้งชุดนั่งรานและหมอแปลงไฟฟา 
  5. การติดตั้งตั้งเฟอรนิเจอร 
  6. การปรับปรุงหลังคาอาคารสํานักงานสหกรณ 
  ตั้งแตวันที่ 4 ตุลาคม 2564 สหกรณไดยายไปยังสํานักงานสหกรณฯ แหงใหม  
   สํานักงานสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด  
   เลขที่ 145 ซอยบรมราชชนนี 49 ถนนบรมราชชนนี  
   แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170  
   โทร. 0-2422-4500 (10 หมายเลข)    

วันจันทรที่ 11 ตุลาคม 2564 สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด  
ไดจัดพิธบีําเพ็ญกุศลฉลองสํานักงาน และประกอบพธิีตั้งศาลพระพรหม 

สํานักงานสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด แหงใหม 
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พิธีเปิดอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำากัด
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งบการเงินสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
สําหรับปสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
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รายนามคณะกรรมการดําเนินการ 
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ชุดที่ 49 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ปรึกษา 
และเจาหนาที่สหกรณออมทรพัยพนักงานเทศบาล จํากัด 



คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
ชุดที่ 49 

.................................. 

 
  1. นายประยูร  รัตนเสนีย ประธานกรรมการดําเนินการ 
  2. นายสันติธร  ยิ้มละมัย รองประธานกรรมการดําเนินการ คนที่ 1 
  3. นายถาวร  จันทรกล่ํา รองประธานกรรมการดําเนินการ คนที่ 2 
  4. นางจิรพัฒน  เธียรพานิช กรรมการดําเนินการและเหรัญญิก  
  5. นายวสวัตติ์    สุทธิ  กรรมการดําเนินการและเลขานุการ 
  6. นางสาวพรศรี   กิจธรรม  กรรมการดําเนินการ  
  7. นายไพศาล  บัวแตง  กรรมการดําเนินการ 
  8. นายธัชพล    อภิรติมัย กรรมการดําเนินการ 
  9. นายสุทร    บุญสิริชูโต กรรมการดําเนินการ 
  10. นายอนิรุจ    อารีย  กรรมการดําเนินการ 
  11. นายสุริยะมงคล   ศรีสุระ  กรรมการดําเนินการ 
  12. นายคม    แสงบํารุง กรรมการดําเนินการ 
  13. นายคนองพล   เพ็ชรรื่น   กรรมการดําเนินการ  
  14. นายเจริญชัย  พัศดารักษ กรรมการดําเนินการ  
  15. นายสรณะ  เทพเนาว กรรมการดําเนินการ  
 
 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
 

 1. นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
     (9 กุมภาพันธ 2564 – 30 กันยายน 2564) 
 2. นายสุทธิพงษ  จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
     (1 ตุลาคม 2564 – ปจจุบัน) 
 3. นายนิรัตน  พงษสิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
     (9 กุมภาพันธ 2564 – ปจจุบัน) 
 4. นายขจร  ศรีชวโนทัย  รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
     (9 กุมภาพันธ 2564 – 14 ธันวาคม 2564) 
 5. นายทวี  เสริมภักดีกุล  รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
     (9 กุมภาพันธ 2564 – ปจจุบัน) 
 6. นายวิบูลย  สงวนพงศ  ขาราชการบํานาญ 
     (9 กุมภาพันธ 2564 – ปจจุบัน) 
 7. นายวีระยุทธ  เอ่ียมอําภา ขาราชการบํานาญ 
     (9 กุมภาพันธ 2564 – ปจจุบัน) 
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนนิการ ชุดท่ี 49 
 

  1. นายวสันต  วรรณวโรทร ขาราชการบํานาญ 
  2. นายธงชัย  ชัยรุงเรือง พนักงานเทศบาลผูรับบํานาญ 
  3. นายเสรี   ทองเทศ  พนักงานเทศบาลผูรับบํานาญ 
  4. นายนิคม  พลาพล  ปลัดเทศบาลตําบลหนองบัว จังหวัดอุดรธาน ี
  5. นายวิรัตน  จิระศรีไพฑูรย พนักงานเทศบาลผูรับบํานาญ 
  6. นายฉลองศักดิ์  อักษรดี พนักงานเทศบาลผูรับบํานาญ 
  7. นายสิทธิศักดิ์  สวนอินทร พนักงานเทศบาลผูรับบํานาญ 
  8. นายสมศักดิ์  ลาภอดิศร ขาราชการสวนจังหวัดผูรับบํานาญ 
  9. นางศจี โพธิปกษ ขาราชการบํานาญ  

 

คณะอนุกรรมการเงินกู 
 

   1. นางสาวพรศรี  กิจธรรม ประธานอนุกรรมการ 
   2. นายไพศาล  บัวแตง  อนุกรรมการ 
   3. นายสุทร  บุญสิริขูโต  อนุกรรมการ 
   4. นายคม  แสงบํารุง  อนุกรรมการ 
   5. นายอนิรุจ  อารีย  อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

คณะอนุกรรมการพิจารณาใหทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกฯ 
 

   1. นายเจริญชัย  พัศดารักษ ประธานอนุกรรมการ 
   2. นายถาวร    จันทรกล่ํา อนุกรรมการ 
   3. นางจิรพัฒน  เธียรพานิช อนุกรรมการ 
   4. นายวสวัตติ ์  สุทธิ  อนุกรรมการ 
   5. นางสาวพรศรี  กิจธรรม อนุกรรมการ 
   6. นายสุทร    บุญสิริชูโต อนุกรรมการ 
   7. นายอนิรุจ  อารีย  อนุกรรมการ 
   8. นายสุริยะมงคล  ศรีสุระ อนุกรรมการ 
   9. นายคม  แสงบํารุง อนุกรรมการ 
   10. นายคนองพล เพ็ชรรื่น อนุกรรมการ 
   11. นายไพศาล  บัวแตง  อนุกรรมการ 
   12. นายธัชพล  อภิรติมัย อนุกรรมการ 
   13. นายสรณะ    เทพเนาว อนุกรรมการ 
   14. นายฉลองศักดิ์  อักษรดี อนุกรรมการ 
   15. นายนิคม  พลาพล  อนุกรรมการ 
   16. นายวิรัตน  จิระศรีไพฑูรย อนุกรรมการ 
   17. นางสาวเรไร  รัตนานนท อนุกรรมการ 
   18. นายกฤษดา  สมประสงค อนุกรรมการ 
   19. นายบัณฑิต  สุวรรณศลิป อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
คณะอนุกรรมการพิจารณาใหการสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัย 

 

   1. นายสรณะ    เทพเนาว ประธานอนุกรรมการ 
   2. นายถาวร    จันทรกล่ํา อนุกรรมการ 
   3. นางจิรพัฒน  เธียรพานิช อนุกรรมการ 
   4. นายวสวัตติ ์  สุทธิ  อนุกรรมการ 
   5. นางสาวพรศรี  กิจธรรม อนุกรรมการ 
   6. นายสุทร    บุญสิริชูโต อนุกรรมการ 
   7. นายอนิรุจ  อารีย  อนุกรรมการ 
   8. นายสุริยะมงคล  ศรีสุระ อนุกรรมการ 
   9. นายคม  แสงบํารุง อนุกรรมการ 
   10. นายคนองพล เพ็ชรรื่น อนุกรรมการ 
   11. นายไพศาล  บัวแตง  อนุกรรมการ 
   12. นายธัชพล  อภิรติมัย อนุกรรมการ 
   13. นายเจริญชัย  พัศดารักษ อนุกรรมการ 
   14. นายฉลองศักดิ์  อักษรดี อนุกรรมการ 
   15. นายนิคม  พลาพล  อนุกรรมการ 
   16. นายวิรัตน  จิระศรีไพฑูรย อนุกรรมการ 
   17. นางสาวเรไร  รัตนานนท อนุกรรมการ 
   18. นายกฤษดา  สมประสงค อนุกรรมการ 
   19. นายบัณฑิต  สุวรรณศลิป อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการขอบังคับ ระเบียบ และกลั่นกรองงาน 
 

   1. นายไพศาล  บัวแตง ประธานอนุกรรมการ 
   2. นายถาวร    จันทรกล่ํา อนุกรรมการ 
   3. นางจิรพัฒน  เธียรพานิช อนุกรรมการ 
   4. นายวสวตัติ ์  สุทธิ  อนุกรรมการ 
   5. นางสาวพรศรี  กิจธรรม อนุกรรมการ 
   6. นายสุทร    บุญสิริชูโต อนุกรรมการ 
   7. นายอนิรุจ  อารีย  อนุกรรมการ 
   8. นายสุริยะมงคล  ศรีสุระ อนุกรรมการ 
   9. นายคม  แสงบํารุง อนุกรรมการ 
   10. นายคนองพล เพ็ชรรื่น อนุกรรมการ 
   11. นายสรณะ    เทพเนาว อนุกรรมการ 
   12. นายธัชพล  อภิรติมัย อนุกรรมการ 
   13. นายเจริญชัย  พัศดารักษ อนุกรรมการ 
   14. นายฉลองศักดิ์  อักษรดี อนุกรรมการ 
   15. นายนิคม  พลาพล  อนุกรรมการ 
   16. นายวิรัตน  จิระศรีไพฑูรย อนุกรรมการ 
   17. นางสาวเรไร  รัตนานนท อนุกรรมการ 
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คณะอนุกรรมการพิจารณาใหการสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัย 

 

   1. นายสรณะ    เทพเนาว ประธานอนุกรรมการ 
   2. นายถาวร    จันทรกล่ํา อนุกรรมการ 
   3. นางจิรพัฒน  เธียรพานิช อนุกรรมการ 
   4. นายวสวัตติ ์  สุทธิ  อนุกรรมการ 
   5. นางสาวพรศรี  กิจธรรม อนุกรรมการ 
   6. นายสุทร    บุญสิริชูโต อนุกรรมการ 
   7. นายอนิรุจ  อารีย  อนุกรรมการ 
   8. นายสุริยะมงคล  ศรีสุระ อนุกรรมการ 
   9. นายคม  แสงบํารุง อนุกรรมการ 
   10. นายคนองพล เพ็ชรรื่น อนุกรรมการ 
   11. นายไพศาล  บัวแตง  อนุกรรมการ 
   12. นายธัชพล  อภิรติมัย อนุกรรมการ 
   13. นายเจริญชัย  พัศดารักษ อนุกรรมการ 
   14. นายฉลองศักดิ์  อักษรดี อนุกรรมการ 
   15. นายนิคม  พลาพล  อนุกรรมการ 
   16. นายวิรัตน  จิระศรีไพฑูรย อนุกรรมการ 
   17. นางสาวเรไร  รัตนานนท อนุกรรมการ 
   18. นายกฤษดา  สมประสงค อนุกรรมการ 
   19. นายบัณฑิต  สุวรรณศลิป อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการขอบังคับ ระเบียบ และกลั่นกรองงาน 
 

   1. นายไพศาล  บัวแตง ประธานอนุกรรมการ 
   2. นายถาวร    จันทรกล่ํา อนุกรรมการ 
   3. นางจิรพัฒน  เธียรพานิช อนุกรรมการ 
   4. นายวสวตัติ ์  สุทธิ  อนุกรรมการ 
   5. นางสาวพรศรี  กิจธรรม อนุกรรมการ 
   6. นายสุทร    บุญสิริชูโต อนุกรรมการ 
   7. นายอนิรุจ  อารีย  อนุกรรมการ 
   8. นายสุริยะมงคล  ศรีสุระ อนุกรรมการ 
   9. นายคม  แสงบํารุง อนุกรรมการ 
   10. นายคนองพล เพ็ชรรื่น อนุกรรมการ 
   11. นายสรณะ    เทพเนาว อนุกรรมการ 
   12. นายธัชพล  อภิรติมัย อนุกรรมการ 
   13. นายเจริญชัย  พัศดารักษ อนุกรรมการ 
   14. นายฉลองศักดิ์  อักษรดี อนุกรรมการ 
   15. นายนิคม  พลาพล  อนุกรรมการ 
   16. นายวิรัตน  จิระศรีไพฑูรย อนุกรรมการ 
   17. นางสาวเรไร  รัตนานนท อนุกรรมการ 
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   18. นายกฤษดา  สมประสงค อนุกรรมการ 
   19. นายบัณฑิต  สุวรรณศลิป อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแผนยุทธศาสตร 
 

   1. นายวสวัตติ ์  สุทธิ  ประธานอนกุรรมการ 
   2. นายถาวร    จันทรกล่ํา อนุกรรมการ 
   3. นางจิรพัฒน  เธียรพานิช อนุกรรมการ 
   4. นายสรณะ    เทพเนาว อนุกรรมการ 
   5. นางสาวพรศรี  กิจธรรม อนุกรรมการ 
   6. นายสุทร    บุญสิริชูโต อนุกรรมการ 
   7. นายอนิรุจ  อารีย  อนุกรรมการ 
   8. นายสุริยะมงคล  ศรีสุระ อนุกรรมการ 
   9. นายคม  แสงบํารุง อนุกรรมการ 
   10. นายคนองพล เพ็ชรรื่น อนุกรรมการ 
   11. นายไพศาล  บัวแตง  อนุกรรมการ 
   12. นายธัชพล  อภิรติมัย อนุกรรมการ 
   13. นายเจริญชัย  พัศดารักษ อนุกรรมการ 
   14. นายฉลองศักดิ์  อักษรดี อนุกรรมการ 
   15. นายนิคม  พลาพล  อนุกรรมการ 
   16. นายวิรัตน  จิระศรีไพฑูรย อนุกรรมการ 
   17. นางสาวเรไร  รัตนานนท อนุกรรมการ 
   18. นายกฤษดา  สมประสงค อนุกรรมการ 
   19. นายบัณฑิต  สุวรรณศลิป อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

คณะอนุกรรมการ การเงิน และการลงทุน  
 

   1. นายถาวร    จันทรกล่ํา ประธานอนุกรรมการ 
   2. นางจิรพัฒน  เธียรพานิช อนุกรรมการ 
   3. นายวสวัตติ ์  สุทธ ิ  อนุกรรมการ 
   4. นายสรณะ    เทพเนาว อนุกรรมการ 
   5. นางสาวพรศรี  กิจธรรม อนุกรรมการ 
   6. นายสุทร    บุญสิริชูโต อนุกรรมการ 
   7. นายอนิรุจ  อารีย  อนุกรรมการ 
   8. นายสุริยะมงคล  ศรีสุระ อนุกรรมการ 
   9. นายคม  แสงบํารุง อนุกรรมการ 
   10. นายคนองพล เพ็ชรรื่น อนุกรรมการ 
   11. นายไพศาล  บัวแตง  อนุกรรมการ 
   12. นายธัชพล  อภิรติมัย อนุกรรมการ 
   13. นายเจริญชัย  พัศดารักษ อนุกรรมการ 
   14. นายฉลองศักดิ์  อักษรดี อนุกรรมการ 

   15. นายนิคม  พลาพล  อนุกรรมการ 
   16. นายวิรัตน  จิระศรีไพฑูรย อนุกรรมการ 
   17. นายบัณฑิต  สุวรรณศลิป อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

ผูตรวจสอบกิจการ 
 

นายสุวิช  เติมพรเลิศ 
 

ผูสอบบัญชไีดรับอนุญาต 
 

นางพัชราภรณ บุษบง 
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   15. นายนิคม  พลาพล  อนุกรรมการ 
   16. นายวิรัตน  จิระศรีไพฑูรย อนุกรรมการ 
   17. นายบัณฑิต  สุวรรณศลิป อนุกรรมการและเลขานุการ 
 

ผูตรวจสอบกิจการ 
 

นายสุวิช  เติมพรเลิศ 
 

ผูสอบบัญชไีดรับอนุญาต 
 

นางพัชราภรณ บุษบง 
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รายนามเจาหนาที่บริหารและเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
 

ฝายบริหาร 
  1. นายบัณฑิต  สุวรรณศิลป  ผูจัดการ 
  2. นางสาวเรไร  รัตนานนท ผูชวยผูจัดการ 
  3. นายกฤษดา  สมประสงค หัวหนาฝายอํานวยการ 
  4. นางประภาพร  ชาติชนา  หัวหนาฝายการเงนิและบัญชี 
 

ฝายอํานวยการ 
   งานบริหารทั่วไป 
  1. นายโกเมศ   มาอินทร รักษาการหัวหนางานบริหารทั่วไป 
  2. นางสาวเมษญา กิจตระกูล เจาหนาที่บริหารทั่วไป 
  3. นางสาวปยมาศ ละมูลนอย เจาหนาที่บริหารทั่วไป 
  4. นายอนิวัตติ์  มวงยิ้ม  เจาหนาที่ทะเบียน 
  5. นางจันทรนภา  มนตรีกุล ณ อยุธยา  เจาหนาที่ทะเบียน 
  6. นายปยะ  โสภาพ  เจาหนาที่ธุรการ 
  7. นายฐิติโชต ิ  ศรดี ี  เจาหนาที่ธุรการ 
  8. นายปราโมทย  ประสิทธิ์วัฒน เจาหนาที่ธุรการ 
  9. นายชาคริต  ไพเราะ  เจาหนาที่ธุรการ 
  10. นายพิพัฒนพงษ รุงแสง  เจาหนาที่ธุรการ 
 

  งานสารสนเทศ 
  1. นายปญญา  ลักษณิยานนท หัวหนางานสารสนเทศ 
  2. นายไวพจน  หินวิเศษ  เจาหนาที่ประมวลผลขอมูล 
  3. นายองอาจ  ซื่อฐากร  เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร 
  

   งานสินเชื่อ 
  1. นายขันทอง  ภูผล  รักษาการหัวหนางานสินเชื่อ 
  2. นางขวัญจิต  จันทวิช  เจาหนาที่สินเชื่อ 
  3. นางเรณ ู  สุขทาพูด เจาหนาที่สินเชื่อ 
  4. นางสาวปราณ ี ขาวเจริญ เจาหนาที่สินเชื่อ 
  5. นางสาวพรรษมน วงษงามขํา เจาหนาที่สินเชื่อ 
  6. นางสาวกฤษณา แจงเอ่ียม เจาหนาที่สินเชื่อ 
 

   งานเรงรัดหนี้สิน 
  1. นางสุพิชา  ภักดี  หัวหนางานเรงรัดหนี้สิน 
  2. นางเพียงเพ็ญ  แจมกระจาง เจาหนาที่เรงรัดหนี้สิน 
  3. นางธนพร  มาอินทร เจาหนาที่เรงรัดหนี้สิน 
  4. นายณัฐพล  กลิ่นสุคนธ เจาหนาที่เรงรัดหนี้สิน  
  5. นางสาวปารีณารัชต วิสมิตะนันทน เจาหนาทีเ่รงรัดหนี้สิน 
 
 

ฝายการเงินและบญัชี 
   งานการเงิน 
  1. นางสาวพรรัชดา วราภักดิ ์ หัวหนางานการเงิน 
  2. นางจีราพร  บัวแตง  เจาหนาที่การเงิน 
  3. นางสาววรดา  ชวยกระจาง เจาหนาที่การเงิน 
  4. นางสาววีรวรรณ ดีรักษา  เจาหนาที่การเงิน 
  5. นายทรงพล  กองทอง  เจาหนาที่การเงิน 
  6. นางสาววิภาดา วิชัยดิษฐ เจาหนาที่การเงิน 
  7. นางรัชนิดา  ดีพรอม  เจาหนาที่การเงิน  
 
   งานบัญชี 
  1. นางสาวเบญจา สมจิตร  หัวหนางานบัญช ี
  2. นางสาวสุชาดา พุดทองคาํ เจาหนาที่บัญช ี
  3. นางประภารัตน กลิ่นสุคนธ เจาหนาที่บัญช ี
 
   งานจัดเก็บและตรวจสอบ 1 
  1. นางสาวศรีสังวาลย สุดใจ  รักษาการหัวหนางานเจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 1 
    2. นางสาวณฐินีวรัท ฐิติกรโยธิน เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 
  3. นางประภาพร  จันทรเรือง เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 
  4. นางสาวภูวนิดา หุตะแพทย เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 
  5. นางพิมพญะภัส หุตะแพทย เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 
  6. นางสาวดิรัติยา คชพิมพ  เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 
  7. นางสาวหนึ่งนิชภัสร ศุภกรรติ  เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 
  8. นางสาวกนกวรรณ   ทวีมาก  เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 
  9. นางสาวนฤมล  ธรรมคณุศรี เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 
 
   งานจัดเก็บรายไดและตรวจสอบ 2 
  1. นางนันธิมา  เขียวทอง หัวหนางานจัดเก็บและตรวจสอบ 2 
  2. นางสมบัต ิ  หลูศรียกุล เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 
  3. นางสาวมัชฌิมา ฉ่ํามะนา  เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 
  4. นางสาวสุรียพร จารุภักต ิ เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 
  5. นางเจติยา  ประทุมเมือง เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 
  6. นางสาวพรกมล สมพงษ  เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 
  7. นางสาวหทัยทิพย โพธิประเสริฐ เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 
  8. นางประภรณ  วิเศษสังข เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 
  9. นางสาวณัฐนียา จิตตมาเส เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 
  10. นายบัณฑิตย   จันทวิช  เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 
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ฝายการเงินและบญัชี 
   งานการเงิน 
  1. นางสาวพรรัชดา วราภักดิ ์ หัวหนางานการเงิน 
  2. นางจีราพร  บัวแตง  เจาหนาที่การเงิน 
  3. นางสาววรดา  ชวยกระจาง เจาหนาที่การเงิน 
  4. นางสาววีรวรรณ ดีรักษา  เจาหนาที่การเงิน 
  5. นายทรงพล  กองทอง  เจาหนาที่การเงิน 
  6. นางสาววิภาดา วิชัยดิษฐ เจาหนาที่การเงิน 
  7. นางรัชนิดา  ดีพรอม  เจาหนาที่การเงิน  
 
   งานบัญชี 
  1. นางสาวเบญจา สมจิตร  หัวหนางานบัญช ี
  2. นางสาวสุชาดา พุดทองคาํ เจาหนาที่บัญช ี
  3. นางประภารัตน กลิ่นสุคนธ เจาหนาที่บัญช ี
 
   งานจัดเก็บและตรวจสอบ 1 
  1. นางสาวศรีสังวาลย สุดใจ  รักษาการหัวหนางานเจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 1 
    2. นางสาวณฐินีวรัท ฐิติกรโยธิน เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 
  3. นางประภาพร  จันทรเรือง เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 
  4. นางสาวภูวนิดา หุตะแพทย เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 
  5. นางพิมพญะภัส หุตะแพทย เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 
  6. นางสาวดิรัติยา คชพิมพ  เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 
  7. นางสาวหนึ่งนิชภัสร ศุภกรรติ  เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 
  8. นางสาวกนกวรรณ   ทวีมาก  เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 
  9. นางสาวนฤมล  ธรรมคณุศรี เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 
 
   งานจัดเก็บรายไดและตรวจสอบ 2 
  1. นางนันธิมา  เขียวทอง หัวหนางานจัดเก็บและตรวจสอบ 2 
  2. นางสมบัต ิ  หลูศรียกุล เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 
  3. นางสาวมัชฌิมา ฉ่ํามะนา  เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 
  4. นางสาวสุรียพร จารุภักต ิ เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 
  5. นางเจติยา  ประทุมเมือง เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 
  6. นางสาวพรกมล สมพงษ  เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 
  7. นางสาวหทัยทิพย โพธิประเสริฐ เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 
  8. นางประภรณ  วิเศษสังข เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 
  9. นางสาวณัฐนียา จิตตมาเส เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 
  10. นายบัณฑิตย   จันทวิช  เจาหนาที่จัดเก็บและตรวจสอบ 
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โครงสรา้งการบรหิารงานสหกรณอ์อมทรพัยพ์นกังานเทศบาล จาํกดั 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

ผูช่้วยผูจ้ัดการ 

หวัหนา้ฝ่ายการเงินและบญัชี หวัหนา้ฝ่ายอํานวยการ 

งานการเงนิ 

งานบัญชี 

งานจัดเกบ็และตรวจสอบ 1 

งานบริหารทั�วไป 

งานสนิเชื�อ 

งานเร่งรัดหนี�สนิ 

งานสารสนเทศ 

งานจัดเกบ็และตรวจสอบ 2 

ผูจ้ดัการ 

คณะอนุกรรมการเงนิกู้ คณะอนุกรรมการ

ข้อบังคบั ระเบยีบ  

และกลั�นกรองงาน 

คณะอนุกรรมการ

พิจารณาให้การ

สงเคราะห์สมาชิก

ผู้ประสบภัย 

 

คณะอนุกรรมการ

พิจารณา 

ให้ทุนส่งเสริม

การศึกษาบุตร 

 

ที�ประชุมใหญ่สามญั 

 

  คณะกรรมการดาํเนินการ 

 

สมาชิก 

ที�ปรึกษา 

ผู้ตรวจสอบกจิการ 

คณะอนุกรรมการการเงนิและการลงทุน 
คณะอนุกรรมการ

ขบัเคลื�อนยุทธศาสตร ์
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การติดตอ 
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 



51



52



53



54



55



56



57



58



59





1. สมาชิก, ทุนดําเนินการ, ทุนเรือนหุน และทุนสํารอง ตั้งแต ป 2554 – 2564

ป จํานวนสมาชิก ทุนดําเนินการ ทุนเรือนหุน ทุนสํารอง 

2554 50,167 6,860,604,691.99 4,858,046,625.50 450,836,377.34 

2555 50,992 7,737,298,331.49 5,140,546,925.50 487,999,296.06 

2556 49,713 8,453,523,524.77 5,394,128,394.00 529,741,811.63 

2557 49,311 9,047,238,113.18 5,712,027,012.00 575,891,311.63 

2558 49,577 9,389,909,174.75 6,042,353,736.25 672,254,569.00 

2559 48,866 10,143,223,457.22 6,461,611,660.25 725,758,805.20 

2560 47,286 9,715,200,428.45 6,875,204,140.00 778,743,143.14 

2561 46,277 10,076,934,008.74 7,278,881,320.00 835,079,108.44 

2562 44,680 10,408,372,548.33 7,517,455,872.25 892,420,721.58 

2563 44,918 10,752,994,455.59 7,755,027,490.00 948,295,795.24 

2564 44,774 11,035,699,073.95 7,976,166,530.00 1,006,142,263.81 

2. ปริมาณธุรกิจของสหกรณฯ ต้ังแต ป 2554 - 2564

ป เงินกูสามัญ เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินฝากออมทรัพยพิเศษ เงินรับฝากประจํา 

2554 3,941,483,000.00 81,927,100.00 680,250,087.87 - 

2555 4,579,063,600.00 136,903,171.86 663,056,013.02 - 

2556 4,762,192,300.00 143,252,382.75 662,328,408.08 - 

2557 3,952,822,300.00 153,901,530.75 648,086,574.95 - 

2558 3,688,680,800.00 208,967,459.77 759,912,370.75 - 

2559 3,464,547,600.00 261,920,189.35 1,071,363,630.56 - 

2560 3,003,406,900.00 266,168,772.75 1,220,651,480.35 - 

2561 2,589,775,900.00 271,473,097.68 1,243,877,995.23 - 

2562 2,600,676,200.00 279,067,752.89 1,304,846,917.89 - 

2563 2,412,065,415.50 250,641,415.29 1,341,271,583.37 - 

2564 2,433,544,400.00 261,668,355.75 1,343,333,555.31 - 

ผลการดําเนินงาน 
ต้ังแต ป 2554 - 2564 



3. รายได, รายจาย, กําไรสุทธิ และทุนสะสมตาง ๆ ตั้งแต ป 2554 – 2564

ป รายได รายจาย กําไรสุทธ ิ ทุนสะสมตาง ๆ 

2554 437,907,804.11 67,051,976.64 370,855,827.47 65,392,613.01 

2555 502,429,467.40 85,996,463.08 416,433,004.32 66,834,430.26 

2556 580,075,422.58 118,626,409.33 461,449,013.25 76,230,059.56 

2557 644,934,684.93 158,762,786.14 486,171,898.79 92,467,361.01 

2558 673,711,937.36 139,669,575.39 534,042,361.97 48,501,976.23 

2559 702,994,347.22 173,150,967.86 529,843,379.36 76,621,683.50 

2560 700,471,457.02 137,111,804.00 563,359,653.02 66,261,868.19 

2561 677,459,733.10 104,043,601.75 573,416,131.35 59,352,923.36 

2562 665,709,029.06 106,958,292.51 558,750,736.55 41,559,394.22 

2563 659,834,312.90 103,559,627.19 556,274,685.71 54,110,955.86 

2564 658,662,481.10 100,295,280.13 558,367,200.97 72,626,196.41 

4. การจัดสรรสวัสดิการใหแกสมาชิก ตั้งแต ป 2554 – 2564

ป 
ทุนการศึกษาบุตร ถึงแกกรรม อุบัติเหตุ อัคคีภัย 

วาตภัย/อุทกภัย/
วินาศภัย 

รวมทั้งสิ้น 

ราย บาท ราย บาท ราย บาท ราย บาท ราย บาท ราย บาท 

2554 1,036 3,076,000 120 6,330,000 56 101,195 3 21,500 2,277 3,985,000 3,492 13,513,695 

2555 1,064 3,231,500 100 5,460,000 79 179,300 3 10,500 2,468 5,078,500 3,714 13,959,800 

2556 1,054 3,166,500 122 5,750,000 62 123,300 4 37,500 137 214,500 1,379 9,291,800 

2557 1,049 3,184,000 124 7,100,000 47 85,400 - - 75 163,500 1,295 10,532,900 

2558 1,049 3,176,500 95 5,690,000 40 67,900 4 37,500 18 36,300 1,206 9,008,200 

2559 1,007 3,028,000 126 6,930,000 32 56,500 2 18,500 78 163,500 1,245 10,196,500 

2560 1,030 3,268,000 115 6,550,000 58 110,693 3 24,000 610 1,289,000 1,816 11,241,693 

2561 1,045 3,450,000 117 6,740,000 55 95,550 3 19,000 185 439,500 1,405 10,744,050 

2562 1,036 3,332,000 120 6,610,000 62 124,300 - - 339 781,050 1,557 10,847,350 

2563 1,047 3,468,000 100 5,755,000 44 67,000 2 8,000 41 97,500 1,234 9,395,500 

2564 1,050 3,518,000 137 8,535,000 33 51,700 2 21,500 558 1,303,000 1,780 13,492,200 



41,000

43,000

45,000

47,000

49,000

51,000

53,000

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

5
0

,1
6

7

5
0

,9
9

2

4
9

,7
1

3

4
9

,3
1

1

4
9

,5
7

7

4
8

,8
6

6

4
7

,2
8

6

4
6

,2
7

7

4
4

,6
8

0

4
4

,9
1

8

4
4

,7
7

4

จํานวนสมาชกิ

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

6
,8

6
0

.6
0

7
,7

3
7

.3
0

8
,4

5
3

.5
2

9
,0

4
7

.2
4

9
,3

8
9

.9
1

1
0

,1
4

3
.2

2

9
,7

1
5

.2
0

1
0

,0
7

6
.9

3

1
0

,4
0

8
.3

7

1
0

,7
5

2
.9

9

1
1

,0
3

5
.7

0

4
,8

5
8

.0
5

5
,1

4
0

.5
5

5
,3

9
4

.1
3

5
,7

1
2

.0
3

6
,0

4
2

.3
5

6
,4

6
1

.6
1

6
,8

7
5

.2
0

7
,2

7
8

.8
8

7
,5

1
7

.4
6

7
,7

5
5

.0
3

7
,9

7
6

.1
7

4
5

0
.8

4

4
8

8
.0

0

5
2

9
.7

4

5
7

5
.8

9

6
7

2
.2

5

7
2

5
.7

6

7
7

8
.7

4

8
3

5
.0

8

8
9

2
.4

2

9
4

8
.3

0

1
,0

0
6

.1
4

ลา้นบาท

ทนุดําเนนิการ ทนุเรอืนหุน้ ทนุสํารอง



3,941.48

4,579.06
4,762.19

3,952.82
3,688.68

3,464.55

3,003.41

2,589.78 2,600.68
2,412.07 2,433.54

8
1

.9
3

1
3

6
.9

0

1
4

3
.2

5

1
5

3
.9

0

2
0

8
.9

7

2
6

1
.9

2

2
6

6
.1

7

2
7

1
.4

7

2
7

9
.0

7

2
5

0
.6

4

2
6

1
.6

7

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

ลา้นบาทลา้นบาท
เงนิกูส้ามญั เงนิกูเ้พอืเหตฉุุกเฉนิ

3.08 3.23 3.17 3.18 3.18 3.03 3.27 3.45 3.33 3.47 3.52 

6.33 
5.46 5.75 

7.10 

5.69 

6.93 6.55 6.74 6.61 
5.76 

8.54 

13.51 
13.96 

9.29 

10.53 

9.01 

10.20 
11.24 

10.74 10.85 

9.40 

13.49 

-

2.00 

4.00 

6.00 

8.00 

10.00 

12.00 

14.00 

16.00 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

บาท

ทนุการศกึษาบตุร ถงึแกก่รรม รวมทงัสนิ



437.91

502.43

580.08

644.93
673.71

702.99 700.47
677.46 665.71 659.83 658.66

67.05 86.00
118.63

158.76 139.67
173.15

137.11
104.04 106.96 103.56 100.30

370.86
416.43

461.45
486.17

534.04 529.84
563.36 573.42 558.75 556.27 558.37

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

ลา้นบาท

รายได้ รายจา่ย กําไรสทุธิ

5.85 6.00 6.10 6.20 6.25 6.30 6.30 6.20 
5.60 5.30 5.30 

8.00 

9.50 
10.00 10.20 

10.50 10.75 11.00 11.00 
10.50 10.50 

11.00 

-

2.00 

4.00 

6.00 

8.00 

10.00 

12.00 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

รอ้ยละ

เงนิปนัผล เงนิฉลยี



การจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2564 

คณะกรรมการดําเนินการ ขอเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2564 ตามนัยขอบังคับสหกรณ
ออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ขอ 24 จํานวน 558,367,200.97 บาท (หารอยหาสิบแปดลานสามแสนหก
หมื่นเจ็ดพันสองรอยเกาสิบเจ็ดสตางค) เพ่ือใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ โดยสรุปดังนี้ 

ลําดับ รายการจัดสรรกําไร 
ป 2564 

จํานวนเงิน (บาท) 
% 

ป 2563 
จํานวนเงิน (บาท) 

% 

1 ทุนสาํรองไมนอยกวารอยละ 10 55,836,720.10 10.00 55,627,468.57 10.00 

2 คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

รอยละ 1 แตไมเกิน 30,000 บาท 30,000.00 0.01 30,000.00 0.01 

3 เงินปนผลตามหุนในอัตราไมเกินรอยละ 10 (5.30) (5.30) 

ตอป (จัดสรรในอัตรารอยละ 5.30 ตอป) 404,573,099.25 72.46 392,685,334.75 70.59 

4 เงินเฉลี่ยคืนตามสวนจาํนวนรวมแหง (11.00) (10.50) 

ดอกเบี้ยเงินกู (รอยละ 11.00) 60,772,456.75 10.88 59,940,715.75 10.77 

5 เงินโบนัสแกเจาหนาที่ และกรรมการ  

ไมเกินรอยละ 10 14,000,000.00 2.51 14,500,000.00 2.61 

6 ทุนรกัษาระดบัอัตราเงินปนผลไมเกิน 

รอยละ 2 ของทุนเรือนหุน 200,000.00 0.04 200,000.00 0.04 

7 ทุนสาธารณประโยชนไมเกินรอยละ 10 22,954,924.87 4.10 33,291,166.64 5.98 

8 กองทุนชวยเหลือสมาชิกผูค้ําประกันเงินกูสามัญ - - - - 

9 ทุนเพ่ือการจัดตั้งสาํนักงาน หรือกองทุนตาง ๆ - - - - 

รวมทั้งสิ้น 558,367,200.97 100.00 556,274,685.71 100.00 

หมายเหตุ 

ลําดับ รายการ ยอดยกมา ณ 31 ธ.ค. 64 เมื่อรวม ป 2564 

1 ทุนสาํรอง 1,006,142,263.81 1,061,978,983.91 

2 ทุนรกัษาระดบัอัตราเงินปนผล 19,760,000.00 19,960,000.00 

3 ทุนสาธารณประโยชน 49,991,548.97 72,946,473.84 

4 ทุนเพ่ือการจัดตั้งสาํนักงาน หรือกองทุนตาง ๆ 9,000.00 9,000.00 

5 กองทุนชวยเหลือสมาชิกผูค้ําประกันเงินกูสามัญ 2,865,647.44 2,865,647.44 

รวม 1,078,768,460.22 1,157,760,105.19 
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การคดิเงินปนผล 

อัตราเงินปนผล 5.30% ตอป 

สมาชิกมีเงินคาหุนยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 จํานวน 200,000 บาท และสงคาหุนรายเดือน ๆ ละ 
2,000 บาท และสหกรณฯ จายเงินปนผลในอัตรารอยละ 5.30 สมาชิกจะไดรับเงินปนผล ดังนี ้

วัน เดือน ป 
จํานวนเงินคาหุน 

วิธีคาํนวณ ปนผล 
(บาท) 

ยอดยกมา 1 มกราคม 2564 200,000 
200,000 x 5.30 x 12 

10,600.00 
100 12 

31 มกราคม 2564 2,000 
2,000 x 5.30 x 11 

102.67 
100 12 

28 กุมภาพันธ 2564 2,000 
2,000 x 5.30 x 10 

88.33 
100 12 

31 มีนาคม 2564 2,000 
2,000 x 5.30 x 9 

79.50 
100 12 

30 เมษายน 2564 2,000 
2,000 x 5.30 x 8 

70.67 
100 12 

31 พฤษภาคม 2564 2,000 
2,000 x 5.30 x 7 

61.83 
100 12 

30 มิถุนายน 2564 2,000 
2,000 x 5.30 x 6 

53.00 
100 12 

31 กรกฎาคม 2564 2,000 
2,000 x 5.30 x 5 

44.17 
100 12 

31 สิงหาคม 2564 2,000 
2,000 x 5.30 x 4 

35.33 
100 12 

30 กันยายน 2564 2,000 
2,000 x 5.30 x 3 

26.50 
100 12 

31 ตุลาคม 2564 2,000 
2,000 x 5.30 x 2 

17.67 
100 12 

30 พฤศจิกายน 2564 2,000 
2,000 x 5.30 x 1 

8.83 
100 12 

31 ธันวาคม 2564 2,000 
2,000 x 5.30 x 0 

- 
100 12 

รวมเงินคาหุน 224,000 รวมเงินปนผลที่สมาชิกไดรับ 11,188.50 
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หลักการสหกรณ 
 

  หลักการสหกรณ คือ “แนวทางท่ีสหกรณยึดถือปฏิบัติ เพ่ือใหคุณคาของสหกรณเกิดผลเปน
รูปธรรม” ซึ่งประกอบดวย หลักการที่สําคัญ ๗ ประการ กลาวคือ 
  หลักการที่ ๑ การเปดรับสมัครสมาชิกท่ัวไปและดวยความสมัครใจ 
  สหกรณเปนองคการแหงความสมัครใจที่เปดรับบุคคลทั้งหลายที่สามารถใชบริการของสหกรณ 
และเต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิก เขาเปนสมาชิกโดยปราศจากการกีดกันทางเพศ สังคม เชื้อชาติ การเมือง 
หรือศาสนา 
  หลักการที่ ๒ การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 
  สหกรณเปนองคการประชาธิปไตย ที่ควบคุมโดยมวลสมาชิกผูมีสวนรวมอยางแข็งขันในการกําหนด 
นโยบายและการตัดสินใจ บุรุษและสตรีผูที่ไดรับเลือกใหเปนผูแทนสมาชิกตองรับผิดชอบตอมวลสมาชิกในสหกรณ 
ขั้นปฐมสมาชิกมีสิทธิในการออกเสียงเทาเทียมกัน (สมาชิกหนึ่งคนหนึ่งเสียง) สําหรับสหกรณในระดับอ่ืนใหดําเนินไป
ตามแนวทางประชาธิปไตยเชนเดียวกัน 
  หลักการที่ ๓ การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 
  สมาชิกสหกรณพึงมีสวนใหทุนแกสหกรณอยางเปนธรรม และควบคุมการใชทุนของสหกรณ
ตามแนวทางประชาธิปไตย ทุนของสหกรณอยางนอยสวนหนึ่งตองเปนทรัพยสินสวนรวมของสหกรณ สมาชิกจะได
ผลตอบแทนสําหรับเงินทุนตามเงื่อนไขแหงสมาชิกภาพในอัตราที่จํากัด (ถามี) มวลสมาชิกเปนผูจัดสรร
ผลประโยชนสวนเกิน เพ่ือจุดมุงหมายประการใดประการหนึ่ง หรือทั้งหมดดังตอไปนี้ คือ เพ่ือการพัฒนาสหกรณ
ของตน โดยจัดใหเปนทุนสํารองของสหกรณ ซึ่งสวนหนึ่งแหงทุนนี้ตองไมนํามาแบงปนกัน เพ่ือประโยชนแก
สมาชิกตามสวนของปริมาณธุรกิจที่ทํากับสหกรณ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นใดที่มวลสมาชิกเห็นชอบ 
  หลักการที่ ๔ หลักการปกครองตนเองและความเปนอิสระ 
  สหกรณเปนองคการอิสระและพ่ึงพาตนเอง โดยการควบคุมของสมาชิก ในกรณีท่ีสหกรณจําเปน 
ตองมีขอตกลง หรือผูกพันกับองคการอ่ืน ๆ รวมถึงองคการของรัฐ หรือตองแสวงหาทุนจากแหลงภายนอก 
สหกรณตองกระทําภายใตเงื่อนไข อันเปนที่มั่นใจไดวา มวลสมาชิกจะยังคงไวซึ่งอํานาจในการควบคุมตามแนวทาง
ประชาธิปไตยและยังคงดํารงความเปนอิสระของสหกรณ 
  หลักการที่ ๕ การศึกษา การฝกอบรม และขอมูลขาวสาร 
  สหกรณพึงใหการศึกษา และการฝกอบรมแกมวลสมาชิก ตัวแทนสมาชิก ผูจัดการ และพนักงาน
เพ่ือบุคคลเหลานั้นสามารถมีสวนชวยพัฒนาสหกรณของตนไดอยางมีประสิทธิผล รวมถึงการใหขาวสารแก
สาธารณชน โดยเฉพาะอยางยิ่งแกเยาวชน และบรรดาผูนําทางความคิดในเรื่องคุณลักษณะ และคุณประโยชน
ของสหกรณได 
  หลักการที่ ๖ การรวมมือระหวางสหกรณ 
  สหกรณสามารถใหบริการแกสมาชิกไดอยางมีประสิทธิผลสูงสุด และเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหแกขบวนการสหกรณได โดยการประสานความรวมมือกันในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ 
  หลักการที่ ๗ ความเอื้ออาทรตอชมุชน 
  สหกรณพึงดําเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน ตามนโยบายที่มวลสมาชิกใหความเห็นชอบ 

........................... 
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