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ระเบียบวาระท่ี 4 รับทราบรายงานประจำป� 2563 ของสหกรณ�  
 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 

 

เรียน สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด 
 

 สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ได!จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ� ต้ังแต'วันท่ี       
16 กรกฎาคม 2523 เป-นเวลา 41 ป� จากการดำเนินงานของสหกรณ�ในรอบป� 2564 ได!เกิดการแพร'ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส'งผลกระทบต'อสมาชิกและเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 
สหกรณ�ฯ จึงได!มีการต'อมาตรการพักชำระหนี้สมาชิกสู!ภัยไวรัสโควิด-19 อีก 2 รอบ โดยพักชำระหนี้ต!น
เงินกู!สามัญได!เป-นระยะเวลาไม'เกิน 3 เดือน/รอบ เพ่ือบรรเทาความเดือดร!อนเบ้ืองต!นให!แก'สมาชิกท่ีได!รับ
ผลกระทบดังกล'าว ผลการดำเนินงานในป� 2564 มีดังนี้ 
 

1. สมาชิกภาพในวันส้ินป� 
  สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ รวมทั้งสิ้น 

2.1 สมาชิก ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 4,255  คน 1,402  คน 5,657  คน 
 บวก สมาชิกเข!าใหม'ระหว'างป�        209  คน 40  คน 249  คน 
 หัก สมาชิกลาออกระหว'างป� 83  คน 64  คน 147  คน 
  สมาชิกถึงแก'กรรม 22  คน 3  คน 25  คน 
 สมาชิก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 4,359  คน 1,375  คน 5,734  คน 

2.2 สมาชิกมีหนี้กับสหกรณ� 3,140  คน คิดเป-น  54.76 %   
2.3 สมาชิกไม'มีหนี้กับสหกรณ� 2,594  คน คิดเป-น  45.24 %   

 

2. ฐานะการเงินเปรียบเทียบ ณ วันส้ินป� 2564 และ 2563 
  31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2563 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

3.1 ทุนเรือนหุ!น 2,060,620,490.00 1,959,900,990 100,719,500.00 
3.2 ทุนสำรอง 166,405,093.14 153,344,727.20 13,060,365.94 
3.3 ทุนสาธารณประโยชน� 232,074.56 332,074.56 (100,000.00) 
3.4 ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ� 265,560.90 215,560.90 50,000.00 
3.5 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปNนผล 5,779,316.88 5,699,316.88 80,000.00 
3.6 ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห�แก'สมาชิก 555,418.29 623,418.29 (68,000.00) 
3.7 ทุนเสริมสร!างความมั่นคงแก'สหกรณ� 220,000.00 170,000.00 50,000.00 
3.8 เงินรับฝากออมทรัพย� 0.00 621,506.44 (621,506.44) 
3.9 เงินรับฝากออมทรัพย�พิเศษ 286,351,356.45 281,036,979.51 5,314,376.94 

3.10 เงินรับฝากประจำ 316,659,833.56 295,494,971.88 21,164,861.68 
3.11 ดอกเบ้ียรับจากเงินให!สมาชิกกู! 133,408,331.00 141,529,473.00 (8,121,142.00) 
3.12 เงินให!สมาชิกกู!ระหว'างป� 1,197,215,529.00 1,428,526,927.00 (231,311,398.00) 
3.13 เงินให!กู!คงเหลืออยู'ท่ีสมาชิก ณ วันสิ้นป� 2,065,716,288.00 2,178,163,760.00 (112,447,472.00) 
3.14 สินทรัพย�รวม 2,975,534,697.46 2,840,411,709.24 135,122,988.22 
3.15 กำไรสุทธิ 123,330,298.61 130,212,784.35 (6,882,485.74) 
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3. ทุนเรือนหุ1น 

  ป� 2564 ป� 2563 

 ทุนเรือนหุ!น  ณ วันที่ 1 มกราคม  1,959,900,990 บาท 1,869,459,120 บาท 

 บวก  สมาชิกเพิ่มหุ!นระหว'างป� 126,504,820 บาท 128,443,820 บาท 

 หัก    สมาชิกถอนหุ!นระหว'างป� (25,785,320) บาท (38,001,950) บาท 

 ทุนเรือนหุ!น  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2,060,620,490 บาท 1,959,900,990 บาท 
 

4. เงินรับฝากออมทรัพย3 
  ป� 2564 ป� 2563 

 เงินรับฝาก  ณ วนัที่ 1 มกราคม  621,506.44 บาท 364,226.29 บาท 

 บวก  เพิ่มข้ึนระหว'างป� 18,868,179.24 บาท 18,064,924.36 บาท 

 หัก    ถอนระหว'างป� (19,489,685.68) บาท (17,807,644.21) บาท 

 เงินรับฝาก  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม                0.00 บาท      621,506.44 บาท 
 

5. เงินรับฝากออมทรัพย3พิเศษ 
  ป� 2564 ป� 2563 

 เงินรับฝาก  ณ วนัที่ 1 มกราคม  281,036,979.51 บาท 270,635,478.03 บาท 

 บวก  เพิ่มข้ึนระหว'างป� 43,614,750.83 บาท 45,623,088.41 บาท 

 หัก    ถอนระหว'างป� (38,300,373.89) บาท (35,221,586.93) บาท 

 เงินรับฝาก  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  286,351,356.45 บาท 281,036,979.51 บาท 
 

6. เงินรับฝากประจำ 
  ป� 2564 ป� 2563 

 เงินรับฝาก  ณ วนัที่ 1 มกราคม  295,494,971.88 บาท 276,039,282.73 บาท 

 บวก  เพิ่มข้ึนระหว'างป� 47,442,907.22 บาท 42,698,295.91 บาท 

 หัก    ถอนระหว'างป� (26,278,045.54) บาท (23,242,606.76) บาท 

 เงินรับฝาก  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  316,659,833.56 บาท 295,494,971.88 บาท 
 

7. เงินให1สมาชิกกู1 
  ป� 2564 ป� 2563 
  สัญญา จำนวนเงิน สัญญา จำนวนเงิน 

 เงินกู!เพื่อเหตุฉุกเฉิน 3,588 220,703,255 บาท 3,994 232,867,787 บาท 

 เงินกู!ฌาปนกิจ 1,667 7,735,629 บาท 1 4,020 บาท 

 เงินกู!สามัญ 1,162 968,776,645 บาท 1,398 1,195,655,120 บาท 

 รวม 6,417 1,197,215,529 บาท 5,393 1,428,526,927 บาท 
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8. รายได1และค<าใช1จ<าย 

   รายได1 ป� 2564 ป� 2563 
      - ดอกเบ้ียรับ 133,408,311.00 บาท 141,529,473.00 บาท 

      - ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 9,029,679.45 บาท 7,971,780.82 บาท 

      - รายได!อ่ืน 7,114,981.10 บาท 8,549,253.65 บาท 

   รายได1ก<อนหักรายจ<าย 149,552,971.55 บาท 158,050,507.47 บาท 
   ค<าใช1จ<าย   

      - ดอกเบ้ียจ'ายเงินรับฝาก 13,112,141.15 บาท 13,872,663.71 บาท 

      - ค'าใช!จ'ายในการดำเนินงาน 13,110,531.79 บาท 13,965,059.41 บาท 

   ค<าใช1จ<ายทั้งส้ิน 26,222,672.94 บาท 27,837,723.12 บาท 

   กำไรสุทธิ 123,330,298.61 บาท 130,212,784.35 บาท 
 

9. ทุนสาธารณประโยชน3 
 

 ในป� 2564 สหกรณ�ได!จ'ายเงินทุนสาธารณประโยชน� เพื่อเป-นเงินสงเคราะห�สมาชิกผู!ถึงแก'กรรม 
จำนวน 25 ราย รวมท้ังส้ินเป-นเงิน 1,500,000 บาท  ดังน้ี 
  

ที่            ชื่อ – สกุล เลขสมาชิก หน<วยงาน จำนวนเงิน 
1. นางสมจิตร เบื้องบน 07111 บำเหน็จรายเดือน 65,217.39 บาท 
2. นางจุฑาภรณ� วงษา 09830 บำเหน็จรายเดือน 65,217.39 บาท 
3. นายอำนาจ เกตุสร!อย 07746 บำเหน็จรายเดือน 65,217.39 บาท 
4. นายธนวัฒน� อุทโท 03302 ข!าราชการบำนาญ 65,217.39 บาท 
5. นายสมบูรณ� สมเจริญ 01941 บำเหน็จรายเดือน 65,217.39 บาท 
6. นายสมพร นามตะ 07348 บำเหน็จรายเดือน 65,217.39 บาท 
7. นางสุภาณี กุลเลาวิบูลย�กิจ 05088 ข!าราชการบำนาญ 65,217.39 บาท 
8. นายวุฒิ พรไตรรัตน� 01243 บำเหน็จรายเดือน 65,217.39 บาท 
9. นายสุชาติ นิสะโสกะ 05074 บำเหน็จรายเดือน 65,217.39 บาท 

10. นางสดสี พรมคำ 03324 เกษียณ, สังกัดอ่ืนๆ 65,217.39 บาท 
11. นางรุจาภา สุนประชา 09455 รพ.เมตตาประชารักษ� 65,217.39 บาท 
12. นางสุณี ศิริขันธ� 06077 ข!าราชการบำนาญ 65,217.39 บาท 
13. น.ส.เนาวรัตน� อัศนีย�รัตน� 01908 เกษียณ, สังกัดอ่ืนๆ 65,217.39 บาท 
14. นายอัฐวุฒิ ศรียานนท� 07490 รพ.เมตตาประชารักษ� 65,217.39 บาท 
15. นายดำรงค� ฟูกลิ่น 07847 เกษียณ, สังกัดอ่ืนๆ 65,217.39 บาท 
16. นางดลใจ สกุลยุทธ 08221 ข!าราชการบำนาญ 65,217.39 บาท 
17. นายประสาน อู'ใหม' 09961 รพ.ศรีธัญญา (สมทบ) 32,608.70 บาท 
18. น.ส.สมรัก สงวนปรางค� 00146 เกษียณ, สังกัดอ่ืนๆ 65,217.39 บาท 
19. น.ส.ปวีณา สุกรีฑา 14347 รพ.เมตตาประชารักษ� 65,217.39 บาท 
20. น.ส.พิมพ�นารา ดวงดี 14878 ส.เวชศาสตร�สูงอายุ 65,217.39 บาท 
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ที่            ชื่อ – สกุล เลขสมาชิก หน<วยงาน จำนวนเงิน 

21. นางทองสุข จำปาศรี 04006 บำเหน็จรายเดือน 65,217.39 บาท 
22. นางจุไรรัตน� มูฮำหมัด 08999 ข!าราชการบำนาญ 65,217.39 บาท 
23. นางวีรวรรณ ภู'ระหงษ� 01010 เกษียณ, สังกัดอ่ืนๆ 65,217.39 บาท 
24. น.ส.ขัตติยา จิรพัฒนางกูร 10146 แพทย�แผนไทย (สมทบ) 32,608.70 บาท 
25. นายเดโช โชว�เสียง 11011 รพ.นพรัตน (สมทบ) 32,608.71 บาท 

 

10. ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห3แก<สมาชิกและครอบครัว 
 

 ในป� 2564 สหกรณ�ได!จ'ายเงินทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห�แก'สมาชิกและครอบครัว รวมเป-นเงิน
ท้ังส้ิน 468,000 บาท ดังน้ี 
  1. มอบเป-นทุนส'งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ� ประจำป� 2564 ต้ังแต'ระดับช้ันประถมศึกษา ถึง
ระดับปริญญาตรี จำนวน 400 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เป-นเงิน 400,000 บาท  
 2. มอบเป-นเงินสงเคราะห�สมาชิกประสบอุทกภัย จำนวน 49 ราย เป-นเงิน 68,000 บาท 
 

11. ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ3 
 

 ในป� 2564 เน่ืองด!วยสถานการณ�การแพร'ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สหกรณ�จึงมิได!มีการส'งคณะกรรมการและเจ!าหน!าท่ีสหกรณ� เข!ารับการฝXกอบรม 
 

12. กิจกรรมท่ัวไป 

 

 

 1.1 การกำหนด/แก!ไขเพ่ิมเติมระเบียบ 
(1) ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ว'าด!วยการจัดสรรเงินโบนัสให!แก'

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ� พ.ศ. 2564 ให!มีผลใช!บังคับต้ังแต'วันท่ี 22 มิถุนายน 2564 ถึงวันท่ี     
31 ธันวาคม 2565 

(2) ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ว'าด!วยการจัดซ้ือและจัดจ!างของ
สหกรณ� พ.ศ. 2560 แก!ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2564 ให!มีผลใช!บังคับต้ังแต'วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 

(3) ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ว'าด!วยการส'งเงินค'าหุ!น พ.ศ. 2564 
ให!มีผลใช!บังคับต้ังแต'วันท่ี 1 มกราคม 2565 

(4) ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ว'าด!วยเจ!าหน!าท่ีสหกรณ� และ
ข!อบังคับเก่ียวกับการทำงาน พ.ศ. 2560 แก!ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2564 ให!มีผลใช!บังคับต้ังแต'วันท่ี 1 
ธันวาคม 2564 

(5) ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ว'าด!วยสวัสดิการเจ!าหน!าท่ีสหกรณ�
พ.ศ. 2564 ให!มีผลใช!บังคับต้ังแต'วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 

(6) ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ว'าด!วยข!อบังคับเก่ียวกับการทำงาน 
พ.ศ. 2564 ให!มีผลใช!บังคับต้ังแต'วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 

(7) ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ว'าด!วยเจ!าหน!าท่ีและลูกจ!างของ
สหกรณ� พ.ศ. 2564 ให!มีผลใช!บังคับต้ังแต'วันท่ี 30 ธันวาคม 2564 
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 1.2 ประกาศสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด 
   (1) เรื่อง การพักชำระหนี้สมาชิกสหกรณ�สู!ภัยไวรัสโควิด-19  
       ประกาศ ณ วันท่ี 28 มกราคม 2564 
   (2) เรื่อง เลื่อนกำหนดการวันเลือกต้ังประจำป� 2564 และประชุมใหญ'วิสามัญป� 2564 
       ประกาศ ณ วันท่ี 26 มีนาคม 2564 
   (3) เรื่อง เลื่อนการจัดประชุมใหญ'วิสามัญป� 2564  
       ประกาศ ณ วันท่ี 23 เมษายน 2564 
   (4) เรื่อง มาตรการในการปZองกันการแพร'ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ของสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด  
       ประกาศ ณ วันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 
   (5) เรื่อง ทุนส'งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำป� 2564 จำนวน 400 ทุนๆ ละ 1,000 
บาท เป-นเงิน 400,000 ต้ังแต'ระดับประถมศึกษา–ระดับปริญญาตรีเท'ากันทุกระดับชั้น  
       ประกาศ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 
   (6) เรื่อง เลื่อนการเลือกต้ัง และประชุมใหญ'วิสามัญป� 2564  
       ประกาศ ณ วันท่ี 28 มิถุนายน 2564 
   (7) เรื่อง ต'อมาตรการพักชำระหนี้สมาชิกสหกรณ�สู!ภัยไวรัสโควิด-19  
       ประกาศ ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2564 
   (8) เรื่อง การจัดประชุมคณะกรรมการแต'ละชุดของสหกรณ�  
       ประกาศ ณ วันท่ี 5 สิงหาคม 2564 
   (9) เรื่อง รายชื่อผู!มีสิทธิเข!ารับคัดเลือกรับทุนส'งเสริมการศึกษาบุตร ประจำป� 2564  
       ประกาศ ณ วันท่ี 22 สิงหาคม 2564 
   (10) เรื่อง รายชื่อผู!ได!รับทุนส'งเสริมการศึกษาบุตร ประจำป� 2564  
         ประกาศ ณ วันท่ี 27 สิงหาคม 2564 
   (11) เรื่อง ประกวดราคาจ!างพัฒนาระบบบริหารงานสหกรณ�   
         ประกาศ ณ วันท่ี 1 กันยายน 2564 
   (12) เรื่อง ประกวดราคาจ!างพัฒนาระบบบริหารงานสหกรณ� (เพ่ิมเติม)  
         ประกาศ ณ วันท่ี 20 กันยายน 2564 
   (13) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู!ชนะการประกวดราคาจ!างพัฒนาระบบบริหารงานสหกรณ�  
         ประกาศ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 
   (14) เรื่อง ต'อมาตรการพักชำระหนี้สมาชิกสหกรณ�สู!ภัยไวรัสโควิด-19   
         ประกาศ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 
   (15) เรื่อง หลักเกณฑ�การให!สมาชิกสหกรณ�ท่ีประสบอุทกภัยยื่นขอรับเงินสงเคราะห�  
         ประกาศ ณ วันท่ี 7 ตุลาคม 2564 
   (16) เรื่อง รายชื่อผู!ได!รับรางวัลในการประชุมใหญ'วิสามัญป� 2564  
         ประกาศ ณ วันท่ี 26 ตุลาคม 2564 
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   (17) เรื่อง ผลการเลือกต้ังคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด  
         ประกาศ ณ วันท่ี 19 ตุลาคม 2564 
   (18) เรื่อง ผลการเลือกต้ังผู!ตรวจสอบกิจการสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด  
         ประกาศ ณ วันท่ี 19 ตุลาคม 2564 
            (19) เรื่อง การรับสมัครเพ่ือสรรหาเป-นกรรมการดำเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด  
         ประกาศ ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 
  (20) เรื่อง การรับสมัครเพ่ือสรรหาเป-นผู!ตรวจสอบกิจการสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด  
         ประกาศ ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 
  (21) เรื่อง รายชื่อผู!ได!รับเงินสงเคราะห�ท่ีประสบอุทกภัย ประจำป� 2564  
         ประกาศ ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 2564 

          (22) เรื่อง หลักเกณฑ�การให!เงินกู!แก'สมาชิก  
        ประกาศ ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 2564 

                    (23) เรื่อง หลักเกณฑ�การให!เงินกู!พิเศษแก'สมาชิก  
         ประกาศ ณ วันท่ี 24 ธันวาคม 2564 
 
13. คณะกรรมการชุดต<างๆ ของสหกรณ3   
 

 คณะกรรมการดำเนินการ, คณะกรรมอำนวยการ, คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ� และ
คณะกรรมการเงินกู! เป-นไปตามข!อบังคับของสหกรณ� การประชุมกำหนดให!มีการประชุมไม'น!อยกว'าเดือนละ
หน่ึงครั้ง สำหรับคณะกรรมการเงินกู! มีการประชุมเดือนละสองครั้ง เพื่อเป-นการสนองความต!องการของ
สมาชิกให!ได!รับเงินกู!เร็วขึ้น คือ จ'ายรอบกลางเดือน และรอบส้ินเดือน ทุกเดือน 
 

 สรุปผลงานของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ3  ประจำป� 2564 มีดังน้ี 
 1. การจัดทำจุลสาร เพื่อแจ!งข!อมูลข'าวสารของทางสหกรณ�ฯ ให!สมาชิกได!รับทราบ จำนวน 5 ฉบับ 
ตามแผนปฏิบัติการ โดยใช!งบประมาณเป-นจำนวนเงิน 28,500 บาท    
  2. จัดทำโครงการมอบทุนส'งเสริมการศึกษาแก'บุตรของสมาชิกสหกรณ�ฯ จำนวน 400 ทุนๆ ละ 
1,000 บาท รวมเป-นเงินท้ังส้ิน 400,000 บาท เมื่อวันท่ี 1 กันยายน 2564  
  3. จัดทำโครงการมอบเงินสงเคราะห�สมาชิกประสบอุทกภัย โดยได!มอบเงินสงเคราะห�ให!แก'สมาชิก 
จำนวน 49 ราย รวมเป-นเงินท้ังส้ิน 68,000 บาท เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 2564     
 4. ส'งคณะกรรมการและเจ!าหน!าท่ีของสหกรณ�ฯ เข!ารับการอบรม, สัมมนาตามหลักสูตรท่ีทาง
หน'วยงานท่ีเกี่ยวข!องต'างๆ จัดขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มทักษะ, ความรู!, ความสามารถในการให!บริการ
แก'สมาชิก    
  5. ศึกษาอัตราดอกเบ้ียเงินกู! ดอกเบ้ียเงินฝาก และเปรียบเทียบกับสหกรณ�อ่ืนๆ เพื่อนำมาปรับใช!
กับสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ในการดำเนินกิจการให!สมาชิกได!รับประโยชน�สูงสุด  
 6. จัดทำเว็บไซต�สหกรณ� เพื่อเพิ่มช'องทางในการติดต'อส่ือสารระหว'างสมาชิกกับสหกรณ�  
 7. ประเมินความคิดเห็นจากสมาชิกสหกรณ� ซึ่งเป-นหัวข!อประกอบในธรรมาภิบาลสีขาว เป-นการ
สอบถามความพึงพอใจของสมาชิกต'อผลการดำเนินงานและการบริการของสหกรณ� 
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สรุปผลงานของคณะกรรมการพิจารณาข1อกฎหมาย ไกล<เกล่ียและติดตามทวงหนี้  มีดังนี้ 
  1. ด!านการเจรจาไกล'เกล่ียลูกหน้ีผิดนัดชำระหน้ี 
   1.1 กรณีลูกหน้ีเสียชีวิต สมาชิกผู!กู!เสียชีวิตในระหว'างป� พ.ศ. 2564 จำนวน 3 ราย ได!เชิญเข!าพบ
คณะกรรมการเพื่อดำเนินการไกล'เกล่ีย ชำระหน้ีเรียบร!อยแล!ว 2 ราย และอยู'ระหว'างศาลนัดไกล'เกล่ียเพื่อชำระหน้ี 
1 ราย 
  1.2 กรณีลาออก เกษียณอายุ โอน/ย!าย  
    - สมาชิกผู!กู!ลาออกจากราชการ 15 ราย  
    - สมาชิกโอน/ย!ายราชการ จำนวน 12 ราย  
    คณะกรรมการได!เชิญเข!าพบเพื่อดำเนินการไกล'เกล่ียและติดตามการชำระหน้ีเรียบร!อยแล!ว 
  1.3 กรณีสมาชิกหักเงินเดือน ณ ท่ีจ'ายไม'ได! จำนวน 3 ราย ได!เชิญเข!าพบคณะกรรมการเพื่อช้ีแจง
ถึงสาเหตุ และดำเนินการหักเงินเดือน ณ ท่ีจ'าย เรียบร!อยแล!ว 
  1.4 กรณีหลักประกันไม'สมบูรณ�  จำนวน 28 ราย เน่ืองจากผู!ค้ำประกันเสียชีวิต จึงทำให!
หลักประกันไม'ครบถ!วนตามระเบียบสหกรณ�ฯ ว'าด!วยการให!เงินกู!แก'สมาชิกสหกรณ� พ.ศ.2563 ข!อ 33 ได!เชิญ
เข!าพบคณะกรรมการเพื่อดำเนินการไกล'เกล่ีย และให!สมาชิกผู!กู!ดำเนินการหาหลักประกันให!ครบถ!วนตาม
สัญญาเงินกู!เรียบร!อยแล!ว จำนวน 24 ราย และอยู'ระหว'างดำเนินการ จำนวน 4 ราย  
  1.5 กรณีสมาชิกผู!ค้ำประกันรับชำระหน้ีตามสัญญาค้ำประกัน 3 ราย  
 2. สรุปรายงานการดำเนินคดี ท่ีดำเนินการฟZองร!องเรียบร!อยแล!ว จัดเป-น 8 กลุ'ม ดังท่ีได!กล'าวไว!ใน
รายงานการดำเนินคดี 
 3. ดำเนินการย่ืนฟZองต'อศาล จำนวน 2 ราย ศาลได!รับฟZองเป-นคดีหมายเลขดำและศาลนัดไกล'เกล่ีย
ในการสืบพยานต'อไป 
 

 การดำเนินงานในรอบป�น้ีคณะกรรมการได!ปรับปรุงโครงสร!างองค�กร เพื่อรองรับการให!บริการสมาชิก
ด!านสินเช่ือเพื่อการเคหะ จัดจ!างพัฒนาโปรแกรมบริหารงานสหกรณ� และแก!ไขปรับปรุงการขั้นตอนทำงาน 
การให!บริการ เพื่อให!สมาชิกได!รับความสะดวกรวดเร็ว และประทับใจมากขึ้น ท้ังน้ีการดำเนินงานจะประสบ
ผลสำเร็จได!ต!องได!รับความร'วมมือจากท'านสมาชิก ท่ีคอยเอาใจใส' แนะนำ ให!ข!อคิดเห็น อันเป-นประโยชน�ต'อ
ส'วนรวม และให!ความไว!วางใจสนับสนุนธุรกิจของสหกรณ�ด!วยดีมาโดยตลอด นอกจากน้ีสหกรณ�ยังได!รับความ
ร'วมมือ และคำแนะนำจากกรมส'งเสริมสหกรณ� กรมตรวจบัญชีสหกรณ� สำนักงานสหกรณ�จังหวัดนนทบุรี 
สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ�จังหวัดนนทบุรี ผู!สอบบัญชี ผู!ตรวจสอบกิจการ รวมท้ังเจ!าหน!าท่ีของหน'วยงาน
ต'างๆ ในสังกัดเป-นอย'างดี และสหกรณ�หวังเป-นอย'างย่ิงว'าจะได!รับใช!ท'านสมาชิกตลอดไป 
 

 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ฯ ชุดท่ี 42 จึงขอขอบพระคุณทุกท'านมา ณ โอกาสน้ี 
 

 

 มติท่ีประชุม……...................………………………………..……………………………………………..…….…………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..………..……………..…….. 
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