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รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 
 

เรียน สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด 
 

 สหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ได�จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ� ต้ังแต วันท่ี       
16 กรกฎาคม 2523 เป+นเวลา 42 ป. จากการดำเนินงานของสหกรณ�ในรอบป. 2565 มีดังนี้ 
 

1. สมาชิกภาพในวันส้ินป� 
  สมาชิกสามัญ สมาชิกสมทบ รวมทั้งสิ้น 

2.1 สมาชิก ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 4,359  คน 1,375  คน 5,734  คน 
 บวก สมาชิกเข�าใหม ระหว างป.        148  คน 75  คน 223  คน 
 หัก สมาชิกลาออกระหว างป. 127  คน 38  คน 165  คน 
  สมาชิกถึงแก กรรม 15  คน 1  คน 16  คน 
 สมาชิก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2565 4,365  คน 1,411  คน 5,776  คน 

2.2 สมาชิกมีหนี้กับสหกรณ� 3,103  คน คิดเป+น  53.72 %   
2.3 สมาชิกไม มีหนี้กับสหกรณ� 2,673  คน คิดเป+น  46.28 %   

 

2. ฐานะการเงินเปรียบเทียบ ณ วันส้ินป� 2565 และ 2564 
  31 ธ.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

3.1 ทุนเรือนหุ�น 2,126,161,320.00 2,060,620,490.00 65,540,830.00 
3.2 ทุนสำรอง 178,765,263.02 166,405,093.14 12,360,169.88 
3.3 ทุนสาธารณประโยชน� 257,074.56 232,074.56 25,000.00 
3.4 ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ� 281,018.65 265,560.90 15,457.75 
3.5 ทุนรักษาระดับอัตราเงินป@นผล 5,859,316.88 5,779,316.88 80,000.00 
3.6 ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห�แก สมาชิก 579,418.29 555,418.29 24,000.00 
3.7 ทุนเสริมสร�างความมั่นคงแก สหกรณ� 270,000.00 220,000.00 50,000.00 
3.8 เงินรับฝากออมทรัพย�พิเศษ 305,596,215.82 286,351,356.45 19,244,859.37 
3.9 เงินรับฝากประจำ 334,659,768.54 316,659,833.56 17,999,934.98 

3.10 ดอกเบ้ียรับจากเงินให�สมาชิกกู� 128,564,195.00 133,408,331.00 (4,844,136.00) 
3.11 เงินให�สมาชิกกู�ระหว างป. 1,439,960,324.00 1,197,215,529.00 242,744,795.00 
3.12 เงินให�กู�คงเหลืออยู ท่ีสมาชิก ณ วันสิ้นป. 2,040,436,434.00 2,065,716,288.00 (25,279,854.00) 
3.13 สินทรัพย�รวม 3,091,900,367.15 2,975,534,697.46 116,365,669.69 
3.14 กำไรสุทธิ 122,313,214.52 123,330,298.61 (1,017,084.09) 

 

3. ทุนเรือนหุ1น 
  ป� 2565 ป� 2564 

 ทุนเรือนหุ�น  ณ วันที่ 1 มกราคม  2,060,620,490 บาท 1,959,900,990 บาท 
 บวก  สมาชิกเพิ่มหุ�นระหว างป. 95,267,500 บาท 126,504,820 บาท 
 หัก    สมาชิกถอนหุ�นระหว างป. (29,726,670) บาท (25,785,320) บาท 
 ทุนเรือนหุ�น  ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2,126,161,320 บาท 2,060,620,490 บาท 
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4. เงินรับฝากออมทรัพย3พิเศษ 
  ป� 2565 ป� 2564 

 เงินรับฝาก  ณ วนัที่ 1 มกราคม  286,351,356.45 บาท 281,036,979.51 บาท 
 บวก  เพิ่มข้ึนระหว างป. 44,622,616.40 บาท 43,614,750.83 บาท 
 หัก    ถอนระหว างป. (25,377,757.03) บาท (38,300,373.89) บาท 
 เงินรับฝาก  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  305,596,215.82 บาท 286,351,356.45 บาท 

 

5. เงินรับฝากประจำ 
  ป� 2565 ป� 2564 

 เงินรับฝาก  ณ วนัที่ 1 มกราคม  316,659,833.56 บาท 295,494,971.88 บาท 
 บวก  เพิ่มข้ึนระหว างป. 50,122,846.07 บาท 47,442,907.22 บาท 
 หัก    ถอนระหว างป. (32,122,911.09) บาท (26,278,045.54) บาท 
 เงินรับฝาก  ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  334,659,768.54 บาท 316,659,833.56 บาท 

 

6. เงินให1สมาชิกกู1 
  ป� 2565 ป� 2564 
  สัญญา จำนวนเงิน สัญญา จำนวนเงิน 

 เงินกู�เพื่อเหตุฉุกเฉิน 3,881 230,613,310 บาท 3,588 220,703,255 บาท 
 เงินกู�ฌาปนกิจ 1,708 8,388,095 บาท 1,667 7,735,629 บาท 
 เงินกู�สามัญ 1,390 1,200,958,919 บาท 1,162 968,776,645 บาท 
 รวม 6,979 1,439,960,324 บาท 6,417 1,197,215,529 บาท 

 

7. รายได1และค;าใช1จ;าย 
   รายได1 ป� 2565 ป� 2564 
      - ดอกเบ้ียรับ 128,564,195.00 บาท 133,408,311.00 บาท 
      - ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 10,604,245.08 บาท 9,029,679.45 บาท 
      - รายได�อ่ืน 13,528,013.03 บาท 7,114,981.10 บาท 

   รายได1ก;อนหักรายจ;าย 152,696,453.11 บาท 149,552,971.55 บาท 
   ค;าใช1จ;าย   

      - ดอกเบ้ียจ ายเงินรับฝาก 13,718,436.98 บาท 13,112,141.15 บาท 
      - ค าใช�จ ายในการดำเนินงาน 16,664,801.61 บาท 13,110,531.79 บาท 

   ค;าใช1จ;ายทั้งส้ิน 30,383,238.59 บาท 26,222,672.94 บาท 
   กำไรสุทธิ 122,313,214.52 บาท 123,330,298.61 บาท 

 

8. ทุนสาธารณประโยชน3 
 

 ในป. 2565 สหกรณ�ได�จ ายเงินทุนสาธารณประโยชน� รวมเป+นเงินท้ังส้ิน 1,525,000 บาท  
โดยจ ายเพื่อการสาธารณประโยชน� จำนวน 6 รายการ เป+นเงิน 25,000 บาท ดังน้ี 

 

รายงานประจําป 2565 
สหกรณออมทรัพยกรมการแพทย จาํกดั 

57 



 1. กฐินพระราชทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ�    เป+นเงิน  1,000 บาท 
 2. กฐินสหกรณ�สามัคคี สันนิบาตสหกรณ�แห งประเทศไทย  เป+นเงิน  1,000 บาท 
 3. ผ�าปJาเพื่อการศึกษา สำหรับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร   เป+นเงิน  1,000 บาท 
 4. กฐินพระราชทาน กรมส งเสริมสหกรณ�    เป+นเงิน  2,000 บาท 
 5. สนับสนุนการศึกษา ณ โรงเรียนป@ญญานุกูล จังหวัดระยอง  เป+นเงิน 20,000 บาท   
และเพื่อเป+นเงินสงเคราะห�สมาชิกผู�ถึงแก กรรม จำนวน 16 ราย รวมท้ังส้ินเป+นเงิน 1,500,000 บาท  ดังน้ี    

ที่            ชื่อ – สกุล เลขสมาชิก หน;วยงาน จำนวนเงิน 
1. นายสุรศักดิ์ เสาร�ทอง 05955 โรงพยาบาลสงฆ� 96,774.19 บาท 
2. นายประมวล สุขมาก 00551 เกษียณ, สังกัดอ่ืนๆ 96,774.19 บาท 
3. นายทัศน� นาคแท� 04639 รพ.ยุวประสาทฯ 96,774.19 บาท 
4. นายบุญเรือง กล�าแข็ง 07553 รพ.เมตตาประชารักษ� 96,774.19 บาท 
5. นางสาวเบญจมาศ จินตอารีย� 13744 สถาบันสิรินธรฯ 96,774.19 บาท 
6. ร�อยโทสมิต วัฒนธัญญกรรม 10313 ข�าราชการบำนาญ 96,774.19 บาท 
7. นางละเอียด พูลพาณิช 03185 บำเหน็จรายเดือน 96,774.19 บาท 
8. นางสาวบุญสิตา อำนาพร 05667 ข�าราชการบำนาญ 96,774.19 บาท 
9. จ าตรีธวัชชัย อยู เย็น 12262 เกษียณ, สังกัดอ่ืนๆ 96,774.19 บาท 

10. นางธัญษพัฒน� พุ มทอง 10826 ส.บำบัดรักษายาเสพติดฯ 96,774.19 บาท 
11. นางสาวกนิษฐา สุดประเสริฐ 11904 สำนักงานประกันสังคม 96,774.19 บาท 
12. นางสาวจิรัชญา สงแสง 07968 รพ.ธัญญารักษ�ป@ตตานี 96,774.19 บาท 
13. นางวงเดือน ศิริรักษ� 00094 ข�าราชการบำนาญ 96,774.19 บาท 
14. นางสาระภี พุกพูล 08890 ประจำกรม (สมทบ) 48,387.15 บาท 
15. นางดรุณี รักษ�สูงเนิน 04803 บำเหน็จรายเดือน 96,774.19 บาท 
16. นายทนง ชาบุตรชิน 10619 รพ.ธัญญารักษ�ขอนแก น 96,774.19 บาท 

 
 

9. ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห3แก;สมาชิกและครอบครัว 
 

 ในป. 2565 สหกรณ�ได�จ ายเงินทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห�แก สมาชิกและครอบครัว รวมเป+นเงิน
ท้ังส้ิน 456,000 บาท ดังน้ี 
  1. มอบเป+นทุนส งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ� ประจำป. 2565 ต้ังแต ระดับช้ันประถมศึกษา ถึง
ระดับปริญญาตรี จำนวน 400 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เป+นเงิน 400,000 บาท  
 2. มอบเป+นเงินช วยเหลือสมาชิกประสบอุทกภัย จำนวน 38 ราย เป+นเงิน 56,000 บาท 
 

10. ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ3 
 

 ในป. 2565 สหกรณ�ได�จ ายทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ� เป+นเงินท้ังส้ิน 34,542.25 บาท 
สำหรับส งคณะกรรมการ 3 ท าน คือ นางนงค�ลักษณ�  เพ็งจ่ัน รองประธานกรรมการ, นายไชยยศ  แย�มทรัพย� 
กรรมการและเลขานุการ และ นายนรินทร�  เจษฎาภูริ กรรมการและเหรัญญิก เดินทางไปศึกษาดูงานด�านการ
แก�ไขป@ญหาหน้ีสินสมาชิก ณ สหกรณ�ออมทรัพย�ครูอุดรธานี จำกัด จังหวัดอุดรธานี ระหว างวันท่ี 11-13 
พฤษภาคม 2565 
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11. 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 
 

สรุปผลงานของคณะกรรมการเงินกู1  ประจำป. 2565 มีดังน้ี 

 1. บริหารความเส่ียงของการให1สินเชื่อ โดยชะลอระเบียบสหกรณ3ออมทรัพย3กรมการแพทย3 จำกัด 
ว;าด1วยการให1เงินกู1แก;สมาชิกสหกรณ3 พ.ศ. 2563 หมวด 3 เงินกู1พิเศษ จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวสะสม
อยู ในภาวะทรงตัวและลดลง สมาชิกมีหน้ีสินครัวเรือนมาก ป@ญหาลูกหน้ีค�างชำระ หน้ีสูญก็ยังมีอยู  จากการ
ให�บริการสินเช่ือป@ญหาท่ีตามมา คือ การชำระหน้ีคืนสมาชิกผิดนัด บางรายหายไป ลาออกจากป@ญหาดังกล าว 
ทำให�สหกรณ�ฯ ไม ประสบความสำเร็จในเชิงวัตถุประสงค�และนโยบายอาจทำให�เกิดภาวะวิกฤตคือ 1. เงินทุน
หมุนเวียนไม เพียงพอต อการให�การบริการ 2. ขาดสภาพคล อง 3.ขาดความน าเช่ือถือ 4. ไม มีความมั่นคงพอ 
5. มีหน้ีค�างชำระสูง 6. มีค าใช�จ ายสูงเน่ืองจากกำไรค�างชำระหรือหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น เพื่อเป+นการปSองกัน
ป@ญหาท่ีจะเกิดกับสหกรณ�จำเป+นต�องหาแนวทางในการกำหนดมาตรฐานปSองกันและแก�ไขสำหรับการบริหาร
การจัดการสินเชื่อ ด�านสำนักงาน สหกรณ�ฯ ยังไม มีเจ�าหน�าที่ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูหลักทรัพย�ต างๆ 
1. ด�านการคำนวณมูลค าของสินทรัพย� 2. ด�านการรักษามูลค าของสินทรัพย�ตลอดอายุของสัญญาการกู�ยืม 
3. ด�านความสามารถในการยึดทรัพย�หรือเพิกถอนสิทธ์ิ 4. ด�านความสามารถในการเปล่ียนเป+นเงินสดได�ง าย 
ซึ่งการให�เงินกู�พิเศษโดยการนำอสังหาริมทรัพย�ก อให�เกิดความเส่ียงสูงต อสหกรณ�ฯ 
  2. จัดทำแผนยุทธศาสตร3สหกรณ3ออมทรัพย3กรมการแพทย3 คณะกรรมการเงินกู1 ประจำป� 2565  
โดยกำหนดเปSาหมายหลักท่ีสำคัญ ได�แก  การเพิ่มจำนวนผู�กู�ท่ีมีคุณภาพ การบริหารความเส่ียงของการให�สินเช่ือ 
บริหารจัดการการฝากเงินลงทุน 
  3. เพ่ิมจำนวนผู1กู1ที่มีคุณภาพ โดยกำหนดมาตรการต างๆ ดังน้ี 
   3.1 การนำกรมธรรม�ประกันชีวิตมาประกอบการพิจารณาให�เงินกู� (บริษัท AIA) ในป. 2565 มีสมาชิก
ทำประกันสินเช่ือกับบริษัท AIA ท้ังส้ินจำนวน 27 ราย ค าเบ้ียประกันจำนวน 2,413,718.86 บาท ยอดวงเงินกู�
สามัญจำนวน 58,390,000 บาท 
   3.2 ปรับปรุง แก�ไขระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� ว าด�วยการให�เงินกู�แก สมาชิก 
พ.ศ. 2563 แก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 โดยมีสาระสำคัญดังน้ี 
   - แก�ไขอายุสมาชิกจากเดิมต้ังแต  6-15 เดือน เป+น 6-12 เดือน มีสิทธ์ิกู�ได� 
   - ขยายอายุผู�กู� ข�าราชการบำนาญ ลูกจ�างประจำผู�รับบำเหน็จรายเดือน (ไม มีความคุ�มครองของ
สมาคมฌาปนกิจ) จาก 65 ป. เป+น 70 ป. ให�เหลือเงินกู�ไม เกินค าหุ�น 
   - ขยายอายุผู�กู� ข�าราชการบำนาญ ลูกจ�างประจำผู�รับบำเหน็จรายเดือน  (มีความคุ�มครองของ 
สสธท. และ สส.ชสอ. หรือ สสธท. และ กสธท.) จาก 70 ป. เป+น 75 ป. ให�เหลือเงินกู�ไม เกินค าหุ�น และปรับ
เงินเดือนสุทธิหลังหักเงินกู�สหกรณ�คงเหลือ จาก ไม น�อยกว าร�อยละ 30 เป+น ร�อยละ 10 ของเงินเดือน เพื่อใช�
ในการดำรงชีพ  
  3.3 สมาชิกสามารถกู�เงินเพื่อชำระเงินสงเคราะห�ล วงหน�าฌาปนกิจ กสธท. (ล�านท่ี 3) 
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  3.4 สมาชิกสามารถกู�เงินสามัญเพื่อรวมหน้ีสมาชิก 3 สถาบัน (ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย 
และ ธนาคารอาคารสงเคราะห�) วงเงินไม เกิน 2.5 ล�าน 
  3.5 หักเงินกู�เพื่อชำระค าสมคัรและเงินสงเคราะห�ล วงหน�าของสมาคมฌาปนกิจฯ ให�สมาชิก 
  4. ปรับแก1ไขแบบฟอร3มหนังสือกู1เงินสามัญ หนังสือค้ำประกันเงินกู�สามัญ ให�ครอบคลุมตามข�อ
กฎหมายป@จจุบัน 
  5. บริหารจัดการ การฝากเงินลงทุนในสถาบันการเงิน โดยศึกษา เรียนรู�การบริหารจัดการ การฝาก
เงินลุงทุนจาก บลจ.ไทยพาณิชย�  
  6. ทำกิจกรรม 5 ส และ Big cleaning เพื่อคัดแยกและทำลายเอกสารสำคัญท่ีครบระยะเวลาการ
เก็บรักษา โดยมีเอกสารจำนวน 1,697 กิโลกรัม และเอกสารท่ัวไป 488 กิโลกรัม ซึ่งจำหน ายได�เงินท้ังส้ิน  
19,058.50 บาท 
 

 สรุปผลงานของคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ3  ประจำป. 2565 มีดังน้ี 
  1. การจัดทำจุลสาร เพื่อแจ�งข�อมูลข าวสารของทางสหกรณ� ให�สมาชิกได�รับทราบ จำนวน 1 ฉบับ 
ตามแผนปฏิบัติการ โดยใช�งบประมาณเป+นจำนวนเงิน 3,990 บาท  
 2. จัดทำโครงการมอบทุนส งเสริมการศึกษาแก บุตรของสมาชิกสหกรณ� จำนวน 400 ทุนๆ ละ 
1,000 บาท รวมเป+นเงินท้ังส้ิน 400,000 บาท เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2565 
  3. จัดทำโครงการสัมมนาระหว างสมาชิกและสหกรณ� ประจำป. พ.ศ. 2565 ในวันท่ี 26-27 
พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมฟอร�จูน แสงจันทร� บีช จังหวัดระยอง โดยมีสมาชิกสหกรณ�ฯ,คณะกรรมการและ
เจ�าหน�าท่ีสหกรณ�ฯ เข�าร วมรวมท้ังส้ิน 102 ท าน โดยใช�งบประมาณเป+นจำนวนเงินท้ังสิน 361,980 บาท  
  4. จัดทำโครงการสงเคราะห� ณ โรงเรียนระยองป@ญญานุกูล จังหวัดระยอง โดยสหกรณ�สนับสนุน
เงินจำนวน 20,000 บาท และจากหน วยงานภายในกรมการแพทย�, สหกรณ�ออมทรัพย�ต างๆ และสมาชิก
สหกรณ�จำนวน 31,400 บาท รวมเป+นเงินท้ังส้ิน 51,400 บาท       
  5. ส งเสริมให�คณะกรรมการและเจ�าหน�าท่ีของสหกรณ�ฯ เข�ารับการอบรม, สัมมนาตามหลักสูตรท่ี
ทางหน วยงานท่ีเกี่ยวข�องต างๆ จัดขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มทักษะ, ความรู�, ความสามารถในการ
ให�บริการแก สมาชิก  
  6. ศึกษาอัตราดอกเบ้ียเงินกู� ดอกเบ้ียเงินฝาก และเปรียบเทียบกับสหกรณ�อ่ืนๆ เพื่อนำมาปรับใช�
กับสหกรณ�ออมทรัพย�กรมการแพทย� จำกัด ในการดำเนินกิจการให�สมาชิกได�รับประโยชน�สูงสุด  
   7. จัดทำรายงานสรุปการดำเนินงานเรื่องการแก�ไขข�อร�องเรียนประจำเดือน เพื่อให�เป+นไปตาม
กฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ�ออมทรัพย�และสหกรณ�เครดิตยูเน่ียน พ.ศ. 2564 ตาม
ข�อ 19 สหกรณ�ต�องจัดให�มีช องทางให�สมาชิกสามารถแจ�งป@ญหาหรือข�อร�องเรียนได�อย างสะดวก โดยต�องแจ�ง
ให�สมาชิกทราบถึงช องทาง วิธีการแจ�งป@ญหาหรือข�อร�องเรียน และระยะเวลาในการพิจารณาป@ญหาหรือข�อ
ร�องเรียนน้ัน รวมท้ังจัดให�มีระบบการติดตามความคืบหน�าและแจ�งความคืบหน�าในการแก�ไขป@ญหาหรือข�อ
ร�องเรียนให�ผู�ร�องเรียนทราบเป+นระยะ 
  การแก�ไขป@ญหาและข�อร�องเรียนตามวรรคหน่ึง ต�องดำเนินการด�วยความเป+นธรรมโดยพิจารณา
ข�อเท็จจริงและพฤติการณ�แวดล�อมในแต ละกรณี รวมท้ังเหตุป@จจัยท้ังหมดด�วย   
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สรุปผลงานของคณะกรรมการพิจารณาข1อกฎหมาย ไกล;เกล่ียและติดตามทวงหนี้  มีดังนี้ 
 1. ด�านการเจรจาไกล เกลี่ยลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ 
       1.1 กรณีลูกหนี้เสียชีวิต สมาชิกผู�กู�เสียชีวิตในระหว างป. พ.ศ. 2565 จำนวน 6 ราย ได�เชิญเข�า
พบคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการไกล เกลี่ย และชำระหนี้เรียบร�อยแล�ว 4 ราย และอยู ระหว างศาลนัดไกล 
เกลี่ยเพ่ือชำระหนี้ 2 ราย 
       1.2 กรณีลาออก เกษียณอายุ โอน/ย�าย 
        - สมาชิกผู�กู�ลาออกจากราชการ 12 ราย  
       - สมาชิกผู�กู�โอน/ย�ายราชการ จำนวน 6 ราย  
คณะกรรมการได�เชิญเข�าพบเพ่ือดำเนินการไกล เกลี่ยและติดตามการชำระหนี้เรียบร�อยแล�ว 
       1.3 กรณีสมาชิกหักเงินเดือน ณ ท่ีจ ายไม ได� จำนวน 4 ราย ได�เชิญเข�าพบคณะกรรมการเพ่ือ
ชี้แจงถึงสาเหตุ และดำเนินการหักเงินเดือน ณ ท่ีจ าย เรียบร�อยแล�ว 
      1.4 กรณีหลักประกันไม สมบูรณ� จำนวน 3 ราย เนื่องจากผู�ค้ำประกันเสียชีวิต จึงทำให�
หลักประกันไม ครบถ�วนตามระเบียบสหกรณ�ฯ ว าด�วยการให�เงินกู�แก สมาชิกสหกรณ� พ.ศ.2565 ข�อ 33 ได�
เชิญเข�าพบคณะกรรมการเพ่ือดำเนินการไกล เกลี่ย และให�สมาชิกผู�กู�ดำเนินการหาหลักประกันให�ครบถ�วน
ตามสัญญาเงินกู�เรียบร�อยแล�วจำนวน 2 ราย และอยู ระหว างดำเนินการ 1 ราย   
      1.5 กรณีสมาชิกผู�ค้ำประกันรับชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกัน 3 ราย 
  2. สรุปผลการฟSองร�องดำเนินคดีท่ีดำเนินการฟSองร�องเรียบร�อยแล�ว จัดเป+น 12 กลุ ม ดังกล าวไว�
ในรายงานการดำเนินคดี 
  3. ดำเนินการยื่นฟSองต อศาล จำนวน 3 ราย ศาลได�รับฟSองเป+นคดีหมายเลขดำและศาลนัดไกล 
เกลี่ยในการสืบพยานต อไป 
  4. ดำเนินการสืบทรัพย�จำเลยท่ี 2 ของคดี โดยมอบให�สำนักงานทนายความต้ังดำเนินการขอยึด
ทรัพย�ต างจังหวัดให�แล�วต อไป  
 

 การดำเนินงานในรอบป.ท่ีผ านมาน้ีได�รับความร วมมือจากท านสมาชิก ท่ีคอยเอาใจใส  แนะนำ ให�
ข�อคิดเห็น อันเป+นประโยชน�ต อส วนรวม และให�ความไว�วางใจสนับสนุนธุรกิจของสหกรณ�ด�วยดีมาโดยตลอด 
นอกจากน้ีสหกรณ�ยังได�รับความร วมมือ และคำแนะนำจากกรมส งเสริมสหกรณ� กรมตรวจบัญชีสหกรณ� 
สำนักงานสหกรณ�จังหวัดนนทบุรี สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ�จังหวัดนนทบุรี ผู�สอบบัญชี ผู�ตรวจสอบ
กิจการ รวมท้ังเจ�าหน�าท่ีของหน วยงานต างๆ ในสังกัดเป+นอย างดี และสหกรณ�หวังเป+นอย างย่ิงว าจะได�รับใช�
ท านสมาชิกตลอดไป 
 

 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ�ฯ ชุดท่ี 43 จึงขอขอบพระคุณทุกท านมา ณ โอกาสน้ี 
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