




ค ำน ำ 
เอกสารรายงานประจ าปี 2564 ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

2564 ซ่ึงได้แยกจากเอกสารอื่นที่ใช้ในการประชุม โดยได้จัดท าเป็นรายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนินงานปี 
2564 ของสหกรณข์้าราชการสหกรณ์ จ ากัด และได้ประมวลข้อมูลย้อนหลังที่ส าคัญไว้ ซึ่งเป็นข้อมูลระหว่างปี 
2560 - 2564 ทั้งนี้เพ่ือไว้ใช้ในการบริหารงานของสหกรณ์ และส าหรับสมาชิกผู้สนใจทั่วไป นักเรียน นักศึกษา 
ได้ใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า 

คณะผู้จัดท าหวังว่าเอกสารรายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินการปี2564 ฉบับนี้จะสะท้อน
ถึงภาพการด าเนินงานของสหกรณ์ในรอบปี 2564 ได้ชัดเจน สมาชิกและผู้สนใจทั่วไป จะได้เข้าใจถึงบทบาท
ของสหกรณข์้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ในรูปแบบสหกรณ์สวัสดิการ ภายใต้วิสัยทัศน์ สหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นน า 
บริหารมีมาตรฐาน บนฐานความพอเพียง สมาชิกมั่นคง สหกรณ์เข้มแข็ง  

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด 
29 มกราคม 2565 
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สำรจำกประธำน 
ครบรอบหนึ่งปีที่สมาชิกได้มาพบกันเพ่ือร่วมประชุมใหญ่สามัญ

ประจ าปี เ พ่ือรับฟังผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 ซึ่ งในปีนี้การ
บริหารงานของคณะกรรมการภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID– 19) จะเห็นได้ว่าการด าเนินงานสหกรณ์ของเรา
ยังสามารถด าเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อย มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นการเติบโตอย่างมั่นคง สามารถให้บริการและช่วยเหลือ
สมาชิกได้ทุกคน ตลอดทั้งยังสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างเหมาะสม 
วิกฤติการระบาดของ COVID-19 และวิกฤติน้ าท่วมบ้านเรือนสมาชิกมี

ผลกระทบกับสมาชิกและครอบครัวของสมาชิกในการบริหารงานของ  
คณะกรรมการจึงมุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของสมาชิก โดยมีมาตรการ

ช่วยเหลือสมาชิกจากสถานการณ์โควิด อาทิเช่น  1. การพักช าระหนี้ต้นเงินกู้จ านวน 3 รอบๆละ 3 เดือน 
2. การให้สินเชื่อระยะสั้นในอัตราดอกเบี้ยต่ า  3. การช่วยเหลือการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิดรายละ 10,000
บาท 4.การให้เงินกู้ฉุกเฉินวงเงินรายละ 20,000 บาท อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 2 ต่อปี

การช่วยเหลือด้านการให้สวัสดิการมีการแก้ไขระเบียบสวัสดิการเพ่ือช่วยเหลือสมาชิก ดังนี้ 
1. การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงและทุพพลภาพถาวร   2. การปรับเปลี่ยนช่วงการจ่ายเงินให้กับสมาชิกผู้สูงวัย
จาก 10 ปี เป็น 5 ปี  

นอกจากนี้คณะกรรมการยังได้มองเห็นว่าผลกระทบดังกล่าวท าให้สมาชิกมีภาระหนี้สินเพ่ิมขึ้น จึงได้มี
โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าเพ่ือช่วยสมาชิกน าไปช าระหนี้ ทั้งหนี้บัตรเครดิต หนี้สถาบันการเงินหรือหนี้จาก
การศึกษา (กยศ.)   ในส่วนเงินฝากสหกรณ์มุ่งเน้นและส่งเสริมให้สมาชิกเก็บออมและน าเงินที่ออมหรือเงินที่
ได้รับจากการเกษียณอายุราชการให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม โดยออกผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์
ยั่งยืน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี  

ด้วยโครงสร้างของสหกรณ์เราและระบบการบริหารงานที่ยึดมั่นในหลักความยั่งยืนและพอเพียงในการ
พัฒนาสหกรณ์  เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานการจัดการอย่างสมดุลและการด าเนินงานตาม
แผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่  คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกคนต่างก็ท าหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถและแก้ไขสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีท าให้มีสินทรัพย์เพ่ิมขึ้น   6,586,169,835.04 บาท 
มีก าไรสุทธิประจ าปี 209,062,255.22 บาท  

ในนามของคณะกรรมการด าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทุกคนขอขอบคุณ
สมาชิกสหกรณ์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือที่ดีตลอดมา ส่งผลให้ผลประกอบการและการด าเนินงานของสหกรณ์
เป็นไปด้วยดี มีความเรียบร้อยทุกประการ ท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรด
ดลบันดาลให้สมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ทุกคนจงประสบแต่ความสุขในชีวิตครอบครัวและชีวิต
งาน มีสุขภาพแข็งแรง ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและยั่งยืนตลอดไป 

(นายปริญญา  เพ็งสมบัติ) 
ประธานกรรมการด าเนินการ 

รายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงาน ปี 2564 3



   รายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงาน ปี 2564 

สำรจำกอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ในปี ๒๕๖๔ เป็นปีที่ประเทศไทยยังคงเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ที่ส่งผลกระทบในหลายภาคส่วน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน ต้องเผชิญกับการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ไปสู่สังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบ ส่งผลให้สหกรณ์ต้อง
ปรับรูปแบบการท างานและการบริการตามแนววิถีใหม่ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การช่วยเหลือสมาชิก 
สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไปได้อย่างต่อเนื่อง 

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด เป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ และถือเป็นสวัสดิการของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งของสมาชิก ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม มีบทบาทในการขับเคลื่อน แก้ไข และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน เป็นแหล่งเงินทุน แหล่ง
เงินออม รวมถึงการจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสมให้กับสมาชิก นอกจากนี้ยังช่วย เหลือในด้านสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ซึ่งถือได้ว่าสหกรณ์ฯ มีส่วนช่วยเหลือสมาชิกและสังคมอย่างแท้จริง โดยเฉพาะในช่วงเวลา
วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ยังคง
ยืนหยัดให้ความช่วยเหลือดูแลสมาชิกสอดคล้องต่อความต้องการและสถานการณ์ ทั้งยังเกิดการปรับตัวให้
พร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยความสุจริต ใช้หลังธรรมาภิบาลในการด าเนินการ 
พัฒนาบริการ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส บรรลุเป้าหมาย การยกระดับคุณภาพชีวิตของ
สมาชิกสหกรณ์ ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา จึงนับได้ว่าประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นอย่างดี  

ในนามอธิบดีกรมส่ง เสริมสหกรณ์  ผมหวั ง เป็นอย่ างยิ่ งว่ า
ความส าเร็จนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่าน มุ่งมั่นอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ไม่ย่อท้อ และผมขออ านวยพรให้คณะกรรมการด าเนินการ คณะผู้ตรวจสอบ
กิจการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ทุกท่าน 
ประสบแต่ความสุข ความส าเร็จ มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง และ
ขอให้กิจการของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด เจริญรุ่งเรือง เป็นที่พ่ึง
ของมวลสมาชิก รวมทั้งครอบครัวและสังคม สืบต่อไป 

             (นายวิศิษฐ์    ศรีสุวรรณ์) 
            อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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บทที่  1  บทน ำ 

สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกัด 
ได้จัดตั้งขึ้นโดยที่กรมสหกรณ์ กระทรวงเกษตราธิการ
เห็นสมควรจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิต 
ส าหรับคนมีเงินเดือนขึ้นในหมู่ข้าราชการสหกรณ์ และ
ให้รวมตลอดทั้งข้าราชการ คณะสหกรณ์ และพนักงาน
ธนาคารเพ่ือการสหกรณ์  ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางการ
งานใกล้ชิดกับกรมสหกรณ์   โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือ
ส่งเสริมให้บรรดาสมาชิกออมทรัพย์ได้อย่างจริงจัง 
และป้องกันให้พ้นจากหนี้สินที่มีภาระมาก  ดังนั้น จึง
ได้จัดให้มีผู้ เริ่มการขึ้นคณะหนึ่ ง  ประกอบด้วย 
ผู้แทนกองต่างๆ ในกรมสหกรณ์ และคณะสหกรณ์กับ
ของธนาคารเพ่ือการสหกรณ์ เพ่ือด าเนินงานต่างๆ ใน
การก่อตั้งสหกรณ์ คณะผู้ เริ่มการได้พิจารณาร่าง
ข้อบังคับและเริ่มออกหนังสือชี้ชวนสอบสวนพิจารณา
ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ในฐานะผู้เข้าชื่อจดทะเบียน
สหกรณ์  ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2492 ได้สมาชิกรวม
ทั้งสิ้น 132 คน   ประชุมเข้าชื่อขอจดทะเบียนเมื่อ
วันที่ 24 กันยายน 2492  

ส ห ก ร ณ์ ไ ด้ จ ด ท ะ เ บี ย น ต า ม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471  เมื่อวันที่ 28 
กันยายน 2492 ชื่อ “สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ 
ไม่จ ากัดสินใช้”  นับว่าเป็นสหกรณ์ประเภท 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์แรกในประเทศไทย  
มีสมาชิกแรกตั้ง 132 คน   มีเงินทุนด าเนินการครั้ง
แรก 2,720 บาท  และได้รับค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
660 บาท 

ปี 2564 มีสมาชิกทั้งสิ้น 7,938 คน แยก
เป็นสมาชิกสามัญ 7,654 คน และสมาชิกสมทบ 
284คน มีทุนด าเนินงานทั้งสิ้น 6,587.55 ล้านบาท 
มีทุนเรือนหุ้น 3,032 .39 ล้านบาท เงินส ารอง 
376,65 ล้านบาท และทุนอ่ืนๆ 30.44 ล้านบาท 

จ า ก ก า ร ด า เ นิ น ง า น ปี  2 5 6 4 
คณะกรรมการได้พัฒนาการให้บริการสมาชิกใน
หลายๆด้านเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
สมาชิกและปรับเปลี่ ยนวิ ธีการให้บริการใ ห้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
และวิถีชี วิตใหม่  โดยเน้นการให้บริการทาง
ออนไลน์เพ่ิมขึ้น ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น การให้
เ งิ นกู้ ฉุ ก เฉินกรณี พิ เศษ เ พ่ือบรร เทาความ
เดื อดร้ อนของสมาชิ กช่ ว งกา รแพร่ ระบาด 
Covid19 การปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการ
ช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วย เงินเสริมคุณค่าชีวิตผู้
สูงวัย ตลอดจนการกระจายการให้ทุนการศึกษาให้
ทั่วถึง ส่วนในด้านการบรรเทาความเดือดร้อนของ
สมาชิก คณะกรรมการยังคงมาตรการพักช าระต้น
เงินกู้แก่สมาชิก และมาตรการปรับโครงสร้างหนี้
ให้แก่สมาชิก เพ่ือให้สมาชิกมีรายได้คงเหลือเพ่ิม
มากขึ้น ในช่วงการแพร่ระบาด COVID 19 

ปี 2565 สหกรณ์ฯ ด าเนินงานมาแล้ว 73 
ปี มีสมาชิกที่เกษียณอายุงานไปแล้วเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 45.68 ของสมาชิกทั้ งหมด ดังนั้นทิศ
ทางการด าเนินงานของสหกรณ์ จึงมุ่งเน้นการจัด
สวัสดิการให้แก่สมาชิกเป็นส าคัญ การบริหารงาน
รักษาความสมดุล ของสมาชิกสหกรณ์ที่ถือหุ้น ฝาก
เงิน และผู้ใช้บริหารเงินกู้ เน้นการจัดสรรประโยชน์ 
ที่เป็นธรรม เพ่ือให้เกิดความสมดุลของสมาชิกใน
เรื่องการก าหนดอัตราปันผล อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้

รายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงาน ปี 25646



บทที่  2  รำยงำนประจ ำปี 2564 
สหกรณข์้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ได้จัดท ารายงานประจ าปี 2564 ตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์

ก าหนด เพื่อใช้เสนอที่ประชุมใหญ่และเผยแพร่ส าหรับผู้สนใจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. สมำชิกและสมำชิกสมทบ     ณ บัญชีวันที่  31  ธันวาคม  2564  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

จ ากัด มีสมาชิกทั้งสิ้น 7,938  คน  รายละเอียด ดังนี้ 

2. ทุนเรือนหุ้น   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ดังนี้
      หนว่ย : บาท 

3. เงินรับฝำกจำกสมำชิก  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 สหกรณ์มีเงินฝาก 2,830.41 ล้านบาท
 หนว่ย : บาท 

รำยกำร 
ประเภทเงินรับฝำกจำกสมำชิก 

รวมทั้งสิ้น ออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ ประจ ำ 
 (3-12 เดือน) 

ยกมำต้นปี 871,730,432.34 1,938,899,684.59 44,451,393.51 2,855,081,510.44 
ฝากระหว่างปี 1,024,901,307.40 418,992,646.36 179,326,877.44 1,623,220,831.20 

รวม 1,896,631,739.74 2,357,892,330.95 223,778,270.95 4,478,302,341.64 

ถอนคืนระหว่างปี 719,325,902.30 762,125,957.13 166,632,019.05 1,648,083,878.48 
คงเหลือยกไป 1,177,305,837.44 1,595,766,373.82 57,146,251.90 2,830,218,463.16 
เพิ่ม  (ลด) 305,575,405.10 (343,133,310.77) 12,694,858.39 -24,863,047.28
จ านวน (บัญชี) 7,818 4,805 45 12,668 

รำยกำร สมำชิก(คน) สมำชิกสมทบ
(คน) 

รวม (คน) 

สมาชิกต้นปี 
สมาชิกเพ่ิมระหว่างปี 

7,561 
235 

324 
73 

7,885 
308 

สมาชิกลดลงระหว่างปี 
- ถึงแก่กรรม
- ลาออก
- ถูกให้ออก

84 
50 
8 

- 
113 

- 

84 
163 
8 

สมำชิกคงเหลือ 7,654 284 7,938 

รำยกำร ปี 2563 ปี 2564 
ยกมา 
ถือหุ้นเพ่ิม 
ถอนหุ้นคืน 
ยอดยกไป 

2,827,072,290 
166,355,060 
35,262,140 

2,958,165,210 

2,958,165,210 
117,551,250 
43,329,120 

3,032,387,340 
อัตราการเติบโตร้อยละ         4.64 2.51 

บัทท่�  2  รายงานประจำปี 2564บทที่  1  บทน ำ 

สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกัด 
ได้จัดตั้งขึ้นโดยที่กรมสหกรณ์ กระทรวงเกษตราธิการ
เห็นสมควรจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิต 
ส าหรับคนมีเงินเดือนขึ้นในหมู่ข้าราชการสหกรณ์ และ
ให้รวมตลอดทั้งข้าราชการ คณะสหกรณ์ และพนักงาน
ธนาคารเพ่ือการสหกรณ์  ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางการ
งานใกล้ชิดกับกรมสหกรณ์   โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือ
ส่งเสริมให้บรรดาสมาชิกออมทรัพย์ได้อย่างจริงจัง 
และป้องกันให้พ้นจากหนี้สินที่มีภาระมาก  ดังนั้น จึง
ได้จัดให้มีผู้ เริ่มการขึ้นคณะหนึ่ ง  ประกอบด้วย 
ผู้แทนกองต่างๆ ในกรมสหกรณ์ และคณะสหกรณ์กับ
ของธนาคารเพ่ือการสหกรณ์ เพ่ือด าเนินงานต่างๆ ใน
การก่อตั้งสหกรณ์ คณะผู้ เริ่มการได้พิจารณาร่าง
ข้อบังคับและเริ่มออกหนังสือชี้ชวนสอบสวนพิจารณา
ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ในฐานะผู้เข้าชื่อจดทะเบียน
สหกรณ์  ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2492 ได้สมาชิกรวม
ทั้งสิ้น 132 คน   ประชุมเข้าชื่อขอจดทะเบียนเมื่อ
วันที่ 24 กันยายน 2492  

ส ห ก ร ณ์ ไ ด้ จ ด ท ะ เ บี ย น ต า ม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471  เมื่อวันที่ 28 
กันยายน 2492 ชื่อ “สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ 
ไม่จ ากัดสินใช้”  นับว่าเป็นสหกรณ์ประเภท 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์แรกในประเทศไทย  
มีสมาชิกแรกตั้ง 132 คน   มีเงินทุนด าเนินการครั้ง
แรก 2,720 บาท  และได้รับค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
660 บาท 

ปี 2564 มีสมาชิกทั้งสิ้น 7,938 คน แยก
เป็นสมาชิกสามัญ 7,654 คน และสมาชิกสมทบ 
284คน มีทุนด าเนินงานทั้งสิ้น 6,587.55 ล้านบาท 
มีทุนเรือนหุ้น 3,032 .39 ล้านบาท เงินส ารอง 
376,65 ล้านบาท และทุนอ่ืนๆ 30.44 ล้านบาท 

จ า ก ก า ร ด า เ นิ น ง า น ปี  2 5 6 4 
คณะกรรมการได้พัฒนาการให้บริการสมาชิกใน
หลายๆด้านเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
สมาชิกและปรับเป ล่ียนวิ ธีการให้บริการให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
และวิ ถีชี วิตใหม่  โดยเน้นการให้บริการทาง
ออนไลน์เพ่ิมขึ้น ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น การให้
เ งิ นกู้ ฉุ ก เฉินกรณี พิ เศษ เ พ่ือบรร เทาความ
เดื อดร้ อนของสมาชิ กช่ ว งกา รแพร่ ระบาด 
Covid19 การปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายเงินสวัสดิการ
ช่วยเหลือสมาชิกที่เจ็บป่วย เงินเสริมคุณค่าชีวิตผู้
สูงวัย ตลอดจนการกระจายการให้ทุนการศึกษาให้
ทั่วถึง ส่วนในด้านการบรรเทาความเดือดร้อนของ
สมาชิก คณะกรรมการยังคงมาตรการพักช าระต้น
เงินกู้แก่สมาชิก และมาตรการปรับโครงสร้างหนี้
ให้แก่สมาชิก เพ่ือให้สมาชิกมีรายได้คงเหลือเพ่ิม
มากขึ้น ในช่วงการแพร่ระบาด COVID 19 

ปี 2565 สหกรณ์ฯ ด าเนินงานมาแล้ว 73 
ปี มีสมาชิกที่เกษียณอายุงานไปแล้วเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 45.68 ของสมาชิกทั้ งหมด ดังนั้นทิศ
ทางการด าเนินงานของสหกรณ์ จึงมุ่งเน้นการจัด
สวัสดิการให้แก่สมาชิกเป็นส าคัญ การบริหารงาน
รักษาความสมดุล ของสมาชิกสหกรณ์ที่ถือหุ้น ฝาก
เงิน และผู้ใช้บริหารเงินกู้ เน้นการจัดสรรประโยชน์ 
ที่เป็นธรรม เพ่ือให้เกิดความสมดุลของสมาชิกใน
เรื่องการก าหนดอัตราปันผล อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้

รายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงาน ปี 2564 7



หน่วย : บาท 

หน่วย : บาท 

หน่วย : บาท 

4. เงินรับฝำกจำกสหกรณ์อ่ืนและเงินกู้ยืมธนำคำร

รำยกำร สหกรณ์อื่น เงินกู้ยืมธนำคำร 
ระยะสั้น 

รวมทั้งสิ้น 

ยกมำต้นปี 66,420.07 27,000,000.00 27,066,420.07 

เพ่ิมระหว่างปี 365,000,830.26 54,000,000.00 419,000,830.26 

      รวม 365,067,250.33 81,000,000.00 446,067,250.33 
ถอนคืนระหว่างปี 265,000,000.00 81,000,000.00 346,000,000.00 
คงเหลือยกไป 100,067,250.33 - 100,067,250.33 
เพิ่ม (ลด) 100,000,830.26 (27,000,000.00) 73,000,830.26 

5. กำรให้เงินกู้ยืมแก่สมำชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  สหกรณ์มีการให้เงินกู้ยืมจ านวน 6,363.34
ล้านบาท 

รำยกำร ประเภทเงนิให้กู้ยืมแก่สมำชิก รวมทั้งสิ้น ฉุกเฉิน สำมัญ พิเศษ 
คงเหลือต้นปี 74,354,095.19 5,886,633,569.95 283,576,823.11 6,244,564,488.25 
ให้กู้ระหว่างปี 94,999,495.01 3,794,376,280.58 37,859,524.44 3,927,235,300.03 
รวม 169,353,590.20 9,681,009,850.53 321,436,347.55 101,717,99,788.28 
รับช าระระหว่างปี 102,469,775.17 3,630,283,359.42 75,704,847.96 3,808,457,982.55 
คงเหลือยกไป 66,883,815.03 6,050,726,491.11 245,731,499.59 6,363,341,805.73 
เพิ่ม  (ลด) (7,470,280.16) 164,092,921.16 (37,845,323.52) 118,777,317.48 
จ านวนสัญญา 2,942 6,033 296 9,271 

6. เงินกู้ยืมลูกหนี้ขำดจำกสมำชิกภำพ

        รำยกำร 
ประเภทลูกหนี้ขำดจำกสมำชิกภำพ 

รวมทั้งสิ้น ลูกหนี้ตำม 
ค ำพิพำกษำ 

ลูกหนี้ขำดจำก
สมำชิกภำพ 

ลูกหนี้ระหว่ำง 
ด ำเนินคด ี

คงเหลือต้นปี 3,172,460.03 3,613,144.15 238,037.84 7,023,642.02 
เพ่ิมข้ึนระหว่างปี 2,843,503.45 4,760,483.31 3,628,022.79 11,232,009.55 

 รวม 6,015,963.48 8,373,627.46 3,866,060.63 18,255,651.57 
รับช าระระหว่างปี 441,646.66 3,909,878.85 2,773,211.67 7,124,737.18 
คงเหลือยกไป 5,574,316.82 4,463,748.61 1,092,848.96 11,130,914.39 
เพ่ิม  (ลด) 2,401,856.79 850,604.46 854,811.12 4,107,272.37 
จ านวนสมาชิก(คน) 7 5 3 15 

รายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงาน ปี 25648



 
 
 7. การใช้ทุนสะสมอ่ืน 
   7.1 ทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม 
         ในปี 2564 ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก โดยเริ่มตั้งแต่
วันที่ 1 มีนาคม 2564 สหกรณ์จะจ่ายทุนสงเคราะห์ฯ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้  
     - เป็นสมาชิกไม่เกิน 3 ปี   สหกรณ์จ่ายทุนสงเคราะห์ฯ จ านวน 100,000 บาท  
      - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3-6 ปี สหกรณ์จ่ายทุนสงเคราะห์ฯ จ านวน 200,000 บาท 
      - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6-9 ปี สหกรณ์จ่ายทุนสงเคราะห์ฯ จ านวน 300,000 บาท 
   - เป็นสมาชิกตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไป หรือเป็นสมาชิกก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2564 สหกรณ์จ่ายทุน
สงเคราะห์ฯ จ านวน 400,000 บาท 
สหกรณ์ได้ก าหนดให้ความช่วยเหลือเป็นค่าพวงหรีดเคารพศพรายละไม่เกิน 1,000 บาท ค่าจัดพิธีงานศพ               
รายละ 10,000 บาท  ดังนี้ 

          ที่มาของทุนสงเคราะห์ฯ จ านวน (บาท) 
(1) เงินทุนสงเคราะห์ฯ ยกมา 8,659,679.79 
(2) จัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปี 2563 18,341,000.00 
(3) เงินงบประมาณรายจา่ยประจ าปี 26,000,000.00 

รวม 53,000,679.79 
           จ่ายทุนสงเคราะห์ดังนี้                                                     จ านวน (บาท) 
(1) เงินช่วยคา่จัดงานศพ 81 ราย  810,000.00 
(2) เงินค่าพวงหรีด 43 ราย  41,600.00 
(3) เงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแกก่รรม 69 ราย 27,600,000.00 
(4) ค่าเบี้ยประกนักลุ่ม  3,101.50 

รวม 28,454,701.50 
คงเหลือยกไป 24,545,978.29 

    
             7.2 การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ 
  ในปี 2564 สหกรณ์ฯ ได้ใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ เพ่ือประโยชน์โดยรวม 
แก่สมาชิก ชุมชนและสิ่งแวดล้อม การกีฬา และการกุศลเพ่ือประโยชน์สาธารณะ รายละเอียดดังนี้  

          ที่มาของทุน จ านวน (บาท) 
(1) คงเหลือยกมา 245,333.23 
(2) จัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปี 2563 900,000.00 

รวม 1,145,333.23 
           จ่ายทุนดังนี้                                                                 จ านวน (บาท) 
(1)  สนบัสนนุการจัดสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 500,000.00 
(2)  สนบัสนนุการจัดกิจกรรมชมรมข้าราชการอาวุโส กสส. 200,000.00 
(3)  ด้านศาสนา/วฒันธรรม    22,000.00 
(4)  ด้านการรักษาพยาบาล (ดา้นอุปกรณ์การแพทย์) 5,000.00 

รวม 727,000.00 
คงเหลือยกไป 418,333.23 

 
 

รายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงาน ปี 2564 9



   รายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงาน ปี 2564 

      7.3 กำรใช้เงินทุนส่งเสริมกำรศึกษำและกำรอบรมสัมมนำ  

ในปี 2564  สหกรณ์ฯ ได้ใช้เงินทุนส่งเสริมการศึกษาและอบรมสัมมนาโดยจัดสรรเป็น
ทุนการศึกษาให้กับสมาชิกและบุตรของสมาชิก การอบรมสัมมนาตามโครงการต่าง ๆ ร่วมกับสหกรณ์เครือข่าย
และหน่วยงานภายนอก ดังนี้ 

 ที่มำของทุน จ ำนวน (บำท) 
(1) คงเหลือยกมา 113,154.51 
(2) จัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปี 2563 2,100,000.00 

รวม 2,213,154.51 
  จ่ำยทุนดังนี้   จ ำนวน (บำท) 

(1) ทุนสง่เสริมการศึกษาประจ าปี 2564 1,997,300.00 
(2) ทุนต่อเนื่องระดับปริญญาตรี   140,000.00  
(3) อบรมสัมมนาตามโครงการต่าง ๆ    60,000.00 

รวม 2,197,300.00 
คงเหลือยกไป 15,854.51 

7.4 กำรใช้เงินทุนเพื่อจัดสวัสดิกำรให้แก่สมำชิก 
     ระเบียบว่าดว้ยการใช้เงินทนุเพ่ือจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก พ.ศ. 2564 ก าหนดให้ความช่วยเหลือสมาชิก

ประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย, ค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก สมาชิกสมทบ และบุคคลในครอบครัวของสมาชิก, 
ค่าใช้จ่ายจัดงานศพบุคคลในครอบครัวของสมาชิก (บิดา มารดา และคู่สมรส), เงินรางวัลเสริมคุณค่าชีวิตส าหรับ
สมาชิกสูงวัย ,เงินรับขวัญทายาทใหม่ และอุปกรณ์ช่วยเหลือโควิดรายละเอียดดังนี้ 

 ที่มำของทุน จ ำนวน (บำท) 
(1) คงเหลือยกมา 3,444,821.00 
(2) จัดสรรจากก าไรสุทธิประจ าปี 2563 2,000,000.00 

รวม 5,444,821.00 
  จ่ำยทุนดังนี้    จ ำนวน (บำท) 

(1) ช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยธรรมชาติหรืออัคคีภัย 140 ราย 518,000.00 
(2) ช่วยค่ารักษาพยาบาลสมาชิก 129 ราย สมทบ 5 ราย 1,315,000.00  
(3) ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบิดามารดาและคู่สมรส 39 ราย    97,500.00 
(4) ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจัดงานศพบิดามารดาและคู่สมรส 186 ราย 372,000.00 
(5) เงินรางวัลเสริมคุณค่าชีวิตส าหรับสมาชิกสูงวัย 640 ราย 1,342,500.00 
(6) เงินรับขวัญทายาทใหม่ 40 ราย 40,000.00 
(7) อุปกรณ์ช่วยเหลือเพ่ือป้องกันโควิด 295,150.00 

รวม 3,980,150.00 
คงเหลือยกไป 1,464,671.00 
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บทที่ 3 ฐำนะกำรเงินของสหกรณ์
 

 

รำยกำร ปีบัญชี 
2560 

ปีบัญชี 
2561 

ปีบัญชี 
2562 

ปีบัญชี 
2563 

ปีบัญช ี
 2564 

สินทรัพย ์
สินทรัพย์หมุนเวียน 725.60 815.98 841.62 729.14 809.25 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 4,691.92 4,927.70 5,312.76 5,674.12 5,776.92 

รวมสินทรัพย์ 5,417.52 5,743.68 6,154.38 6,403.26 6,586.17 
หนี้สินและทุนของสหกรณ ์

หนี้สินหมุนเวียน 2,382.46 2,580.43 2,799.81 2,885.64 2,936.28 
ทุนของสหกรณ์ 3,035.06 3,163.25 3,354.57 3,517.62 3,649.89 

รวมหนี้สินและทุน 5,417.52 5.743.68 6.154.38 6.403.26 6,586.17 
ผลกำรด ำเนินกำร 
รายได้ดอกเบี้ย 282.17 294.24 309.22 290.49 296.11 
รายได้ทีไ่ม่ใช่ดอกเบี้ย 0.65 0.33 0.50 0.58 10.74 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 73.40 76.38 79.97 58.29 52.19 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนนิงาน 41.21 42.43 53.95 47.88 47.14 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ (0.18) 0.00 7.78 1.48 (1.54) 
ก าไรสุทธ ิ 167.63 175.77 175.79 183.41 209.06 

       การด าเนินงานของสหกรณ์ มีปีการเงินตามปีปฏิทิน ณ วันสิ้นปี สหกรณ์ต้องจัดท างบแสดงฐานะการเงินเพ่ือ
เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ ในปี 2564  สหกรณ์มีฐานะการเงิน ดังนี้ 

รำยกำรส ำคัญจำกงบแสดงฐำนะกำรเงิน ระหว่ำงปี 2560-2564 
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บทที่ 3 ฐำนะกำรเงินของสหกรณ์
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รายได้ดอกเบี้ย 282.17 294.24 309.22 290.49 296.11 
รายได้ทีไ่ม่ใช่ดอกเบี้ย 0.65 0.33 0.50 0.58 10.74 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 73.40 76.38 79.97 58.29 52.19 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนนิงาน 41.21 42.43 53.95 47.88 47.14 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ (0.18) 0.00 7.78 1.48 (1.54) 
ก าไรสุทธ ิ 167.63 175.77 175.79 183.41 209.06 

       การด าเนินงานของสหกรณ์ มีปีการเงินตามปีปฏิทิน ณ วันสิ้นปี สหกรณ์ต้องจัดท างบแสดงฐานะการเงินเพ่ือ
เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ ในปี 2564  สหกรณ์มีฐานะการเงิน ดังนี้ 
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สินทรัพย ์
สินทรัพย์หมุนเวียน 725.60 815.98 841.62 729.14 809.25 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 4,691.92 4,927.70 5,312.76 5,674.12 5,776.92 
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รายได้ดอกเบี้ย 282.17 294.24 309.22 290.49 296.11 
รายได้ทีไ่ม่ใช่ดอกเบี้ย 0.65 0.33 0.50 0.58 10.74 
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 73.40 76.38 79.97 58.29 52.19 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนนิงาน 41.21 42.43 53.95 47.88 47.14 
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ (0.18) 0.00 7.78 1.48 (1.54) 
ก าไรสุทธ ิ 167.63 175.77 175.79 183.41 209.06 

       การด าเนินงานของสหกรณ์ มีปีการเงินตามปีปฏิทิน ณ วันสิ้นปี สหกรณ์ต้องจัดท างบแสดงฐานะการเงินเพ่ือ
เสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ ในปี 2564  สหกรณ์มีฐานะการเงิน ดังนี้ 
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บัทท่�  3  ฐานะการเงินของสหกรณ์์
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บทที่  4  ผลกำรด ำเนินงำน 
ในปีบัญชี 2564  สหกรณ์มีทุนด าเนินงานทั้งสิ้น  6,586.170 ล้านบาท สูงขึ้นจากปีก่อน 182.91 ล้าน

บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.86 ทุนด าเนินงานส่วนใหญ่ สหกรณ์น าไปจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิก  สหกรณ์มีรายได้
หลักจากดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ ดอกเบี้ยและผลตอบแทนบางส่วน ในปี 2564 มีรายได้ดอกเบี้ย 296.11 ล้านบาท  
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 5.62 ล้านบาท  หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.93 สิ้นสุดปีบัญชี 2564 สหกรณ์มีก าไร 209.06 ล้าน
บาท  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 25.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.99 โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้  

4.1 กำรรับฝำกเงินแกส่มำชิก 
ปี 2564 สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิก คือ เงินรับฝากประเภทออมทรัพย์ เงินรับฝากประเภทออม

ทรัพย์พิเศษ และเงินรับฝากประเภทประจ า ในแต่ละประเภทมีผลิตภัณฑ์เงินฝากและยอดเงินฝากคงเหลือ 
ณ สิ้นปีทางบัญชีเปรียบเทียบกับปี 2563 ดังนี้ 

รำยกำร ปีบัญช ี
2563 2564 

ประเภทออมทรัพย์ 871,730,432.34 1,177,305,837.44 
- ออมทรัพย์ 19,555,574.37 2,809,362.23 
- ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 295,982,653.95 273,989,717.19 
- ออมทรัพย์ยั่งยืน 556,192,204.02 900,506,758.02 
ประเภทออมทรัพย์พิเศษ 1,938,899,684.59 1,595,766,373.82 
- ออมทรัพย์พิเศษ 1,784,736,859.80 1,537,885,249.85 
- ออมทรัพย์พิเศษ 2 13,499,801.10 12,898,122.01 
- ออมทรัพย์พิเศษเกษียนเปี่ยมสุข 5,674,200.38 2,958,711.59 
- ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ 16,733,853.20 10,184,544.31 
- ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ 2 16,001,094.01 7,582,817.71 
- ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ 3 96,788,973.74 17,658,451.18 
- ออมทรัพย์พิเศษ30 ปี 5,464,902.36 6,598,477.17 
ประเภทประจ ำ 44,451,393.51 57,146,251.90 
  ประจ า 3-12 เดือน 44,451,393.51 57,146,251.90 
รวมเงินรับฝำกจำกสมำชิก 2,855,081,510.44 2,830,218,463.16 

บัทท่�  4  ผลการดำเนินงาน
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    ในปี 2564  สหกรณ์มีเงินรับฝากจากสมาชิกยกมาต้นปี จ านวน 2,855.081 ล้านบาท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564  สหกรณ์มีเงินรับฝากคงเหลือจ านวนทั้งสิ้น 2,830.218 ล้านบาท เมื่อเทียบกับต้นปีสหกรณ์มี
ปริมาณเงินรับฝากจากสมาชิกลดลงจ านวน 24.863 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.871 อัตราการขยายตัวลดลง 
สืบเน่ืองจากการปรับวิธีการจ่ายดอกเบี้ยจากเดิมให้เป็นรูปแบบเดียวกับธนาคารพาณิชย์โดยจ่ายทุกวันที่ 30 
มิถุนายน และ 31 ธันวาคม อีกทั้งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากสมาชิกให้ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ย
นโยบายของภาครัฐและสภาวะเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 (Covid-19)

            จากกราฟเปรียบเทียบสัดส่วนของเงินรับฝากปี พ.ศ.2563 และ พ.ศ. 2564  โดยมีการเปลี่ยนแปลง
อัตราส่วนอยู่ 2 ประเภทคือ เงินรับฝากประเภทออมทรัพย์และเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ ซึ่งเห็นได้
ว่ามีสัดส่วนการเติบโตของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนและเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์
พิเศษมีอัตราลดลงในอัตราร้อยละ 12 เท่ากัน สืบเนื่องมาจากการสิ้นสุดโครงการรับเงินฝากประเภทออมทรัพย์
พิเศษ(ทวีทรัพย์) ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูง และการเปิดผลิตภัณฑ์เงินรับฝากประเภทออมทรัพย์ยั่งยืนที่ให้อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ให้สมาชิกได้ออมต่อเดือนไม่เกิน 30% ของเงินได้รายเดือน และก าหนดเพดานของเงิน
คงเหลือสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท ยกเว้นดอกเบี้ยที่จะได้รับเมื่อถึงเพดานที่ก าหนด ทั้งนี้ สหกรณ์ให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์ 
โดยให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอ่ืน ๆ ทั้งใน
รูปแบบการหักเงินได้รายเดือนจากต้นสังกัด การน าเงินที่ทางรัฐจ่ายให้เมื่อเกษียณอายุราชการ เงินสะสมจาก
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการหรือเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพลูกจ้างและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

รายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงาน ปี 2564 15



4.2 กำรให้เงินกู้แก่สมำชิก 
 ในปี 2564 สหกรณ์มีการให้เงินกู้ 3 ประเภท ได้แก่เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ โดยมี

ยอดเงินกู้คงเหลือสุทธิ ดังนี้  

ประเภทเงินกู ้ 2563 2564 
เงินกู้ฉุกเฉิน 74,354,095.19 66,883,815.03 
เงินกู้สำมัญ 5,886,633,569.95 6,050,726,491.11 
เงินกู้พิเศษ 283,576,823.11 245,731,499.59 

รวม 6,244,564,488.25 6,363,341,805.73 
             โดยระหว่างปีสหกรณ์ได้มีเงินกู้ที่เป็นโครงการต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ (โควิด19) 
เงินกู้สามัญเพ่ือจัดซื้อยานพาหนะ เงินกู้สามัญเพ่ือช าระหนี้เอนกประสงค์ และเงินกู้สามัญเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์
สื่อสาร ซ่ึงมีการจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกทั้งสิ้น 787.62 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้ 

รำยกำร จ ำนวน
รำย อนุมัติวงเงินกู ้ จ่ำยเงินกู้สุทธ ิ

เงินกู้ฉุกเฉิน 2,039     69,822,815.03   68,502,354.56 
เงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ (โควิด) 1,195       23,074,700.00 23,074,700.00 
เงินกู้สามัญเอนกประสงค ์ 229       60,842,380.62 60,762,949.62 
เงินกู้สามัญไมเ่กินมูลค่าหุ้น 485     123,437,076.60 51,650,617.63 
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 11  1,042,500.00 1,013,580.00 
เงินกู้สามัญ 2,622   3,379,420,100.00 552,218,496.70 
เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน 6  985,314.20 985,314.20 
เงินกู้สามัญเพื่อการปรบัโครงสร้างหนี้ 79     152,480,532.60  - 
เงินกู้พิเศษ 33  8,380,900.00 8,380,900.00 
เงินกู้พิเศษบัตรเครดติ 1  50,500.00 50,500.00 
เงินกู้สามัญเพื่อช าระหนี้ฉุกเฉิน 10  480,755.08  - 
เงินกู้สามัญเพื่อจัดซื้อยานพาหนะ 40       13,831,342.20 13,831,342.20 
เงินกู้สามัญเพื่อจัดซื้ออุปกรณส์ื่อสาร 181  7,150,688.00 7,150,688.00 

รวม 4,892  3,840,999,604.33 787,621,442.91 

การให้เงินกู้แก่สมาชิกนอกจากมีการให้เงินกู้แล้วยังมีในเรื่องของรับช าระหนี้ ซึ่งในปี 2563 มีการตั้ง
หนี้สงสัยจะสูญ เป็นจ านวนเงิน 9,380,312.88 บาท แบ่งเป็นลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 25,049.59 บาท เงินกู้สามัญ 
3,779,781.76 บาท ลูกหนี้เงินกู้ตามค าพิพากษา 1,962,337.38 บาท และลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ 
3,613,144.15 บาท  โดยในปี 2564  ได้รับคืนลูกหนี้ดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 2,859,701.68 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 30.49 ของหนี้สงสัยจะสูญ 
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4.2 กำรให้เงินกู้แก่สมำชิก 
 ในปี 2564 สหกรณ์มีการให้เงินกู้ 3 ประเภท ได้แก่เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ โดยมี

ยอดเงินกู้คงเหลือสุทธิ ดังนี้  

ประเภทเงินกู ้ 2563 2564 
เงินกู้ฉุกเฉิน 74,354,095.19 66,883,815.03 
เงินกู้สำมัญ 5,886,633,569.95 6,050,726,491.11 
เงินกู้พิเศษ 283,576,823.11 245,731,499.59 

รวม 6,244,564,488.25 6,363,341,805.73 
             โดยระหว่างปีสหกรณ์ได้มีเงินกู้ที่เป็นโครงการต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ (โควิด19) 
เงินกู้สามัญเพ่ือจัดซื้อยานพาหนะ เงินกู้สามัญเพ่ือช าระหนี้เอนกประสงค์ และเงินกู้สามัญเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์
สื่อสาร ซ่ึงมีการจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกทั้งสิ้น 787.62 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้ 

รำยกำร จ ำนวน
รำย อนุมัติวงเงินกู ้ จ่ำยเงินกู้สุทธ ิ

เงินกู้ฉุกเฉิน 2,039     69,822,815.03   68,502,354.56 
เงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ (โควิด) 1,195       23,074,700.00 23,074,700.00 
เงินกู้สามัญเอนกประสงค ์ 229       60,842,380.62 60,762,949.62 
เงินกู้สามัญไมเ่กินมูลค่าหุ้น 485     123,437,076.60 51,650,617.63 
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 11  1,042,500.00 1,013,580.00 
เงินกู้สามัญ 2,622   3,379,420,100.00 552,218,496.70 
เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน 6  985,314.20 985,314.20 
เงินกู้สามัญเพื่อการปรบัโครงสร้างหนี้ 79     152,480,532.60  - 
เงินกู้พิเศษ 33  8,380,900.00 8,380,900.00 
เงินกู้พิเศษบัตรเครดติ 1  50,500.00 50,500.00 
เงินกู้สามัญเพื่อช าระหนี้ฉุกเฉิน 10  480,755.08  - 
เงินกู้สามัญเพื่อจัดซื้อยานพาหนะ 40       13,831,342.20 13,831,342.20 
เงินกู้สามัญเพื่อจัดซื้ออุปกรณส์ื่อสาร 181  7,150,688.00 7,150,688.00 

รวม 4,892  3,840,999,604.33 787,621,442.91 

การให้เงินกู้แก่สมาชิกนอกจากมีการให้เงินกู้แล้วยังมีในเรื่องของรับช าระหนี้ ซึ่งในปี 2563 มีการตั้ง
หนี้สงสัยจะสูญ เป็นจ านวนเงิน 9,380,312.88 บาท แบ่งเป็นลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 25,049.59 บาท เงินกู้สามัญ 
3,779,781.76 บาท ลูกหนี้เงินกู้ตามค าพิพากษา 1,962,337.38 บาท และลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ 
3,613,144.15 บาท  โดยในปี 2564  ได้รับคืนลูกหนี้ดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 2,859,701.68 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 30.49 ของหนี้สงสัยจะสูญ 
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การให้เงินกู้แก่สมาชิิกนอกจากมีการให้เงินกู้แล้วิยังมีในเรื�องของรับชิำระหนี� ซ่ึ่�งในปี 2563 มีการตั�งหนี�

สงสัยจะสูญ เป็นจำนวินเงิน 9,380,312.88 บาทั แบ่งเป็นลูกหนี�เงินกู้ฉุุกเฉุิน 25,049.59 บาทั เงินกู้สามัญ 

3,779,781.76 บาทั ลูกหนี�เงินกู้ตามคำพิัพัากษา 1,962,337.38 บาทั และลูกหนี�เงินกู้ขาดสมาชิิกภาพั 

3,613,144.15 บาทั โดยในปี 2564 ได้รับคืนลูกหนี�ดังกล่าวิเป็นจำนวินเงิน 2,859,701.68 บาทั คิดเป็นร้อยละ 

30.49 ของหนี�สงสัยจะสูญ

4.3  การจัดสวัสดิการและการสงเคราะหส์มาชิก 
  นอกเหนือจากการรับเงินฝากและการให้เงินกู้แล้ว ยังมีสิ่งที่ส าคัญต่อการอยู่ร่วมกัน การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นั่นคือ สวัสดิการ นั่นเอง  โดยสหกรณ์จ าแนกการให้สวัสดิการเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
  1. สวัสดิการ  สหกรณ์มีการให้สวัสดิการที่เกือบจะครอบคลุมในทุกช่วงอายุ อาทิเช่น 
รับขวัญทายาทใหม่ เงินเสริมคุณค่าผู้สูงวัย ค่ารักษาพยาบาล  เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติ เงิน
ทุนการศึกษา รวมถึงเงินช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม อีกด้วย ที่กล่าวมา ครอบคลุม ไปยังการเกิด 
แก่ เจ็บ และตาย แล้ว  แต่สหกรณ์ก็จะยังไม่หยุดที่พัฒนาการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น   โดยในปี
สหกรณ์ได้เพ่ิมการจ่ายสวัสดิการส าหรับสมาชิกที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและสมาชิกทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดย
สหกรณ์จะจ่ายเงินเป็นรายเดือนให้สมาชิก เพื่อเป็นการดูแลในส่วนของค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง  

สวัสดิการ จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) 
1. เงินรางวัลผู้สูงวัย 640 1,342,500 
2. ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจัดงานศพบคุคลในครอบครัว 186 372,000 
3. ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิกและสมาชิกสมทบ 134 1,315,000 
4. ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว 39 97,500 
5. ช่วยเหลือประสบภัยธรรมชาตหิรืออัคคีภัย 140 518,000 
6. เงินรับขวัญทายาทใหม ่ 40 40,000 
7. อุปกรณ์ช่วยเหลือโควิด (หน่วยงาน) - 295,150 

 1,179 3,980,150 
  2. ทุนการศึกษา  การให้ทุนการศึกษาของสหกรณ์ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ทุนเรียนดี  
ทุนการศึกษา และทุนการศึกษาต่อเนื่อง  โดยในปี 2564 สหกรณ์ได้จ่ายทุนการศึกษาทั้งสิ้น 2,137,300 บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  ประเภททุนเรียนดี   

ระดับชั้น มูลค่าทุน 
(บาท) 

จ านวนผู้ได้รับทุน 
(ราย) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

มัธยมศึกษาตอนต้น 3,000 30 90,000 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 4,000 30 120,000 
อุดมศึกษา 9,000 30 270,000 

รวม  90 480,000 
  ประเภททุนการศึกษา 

ระดับชั้น มูลค่าทุน 
(บาท) 

จ านวนผู้ได้รับ
ทุน 

(ราย) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ประถมศึกษา 2,000 156 312,000 
มัธยมศึกษาตอนต้น 2,500 73 182,500 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,500 52 182,000 
อุดมศึกษา 5,000 74 570,000 
ปริญญาโท (ส าหรับสมาชิกเท่านั้น) 7,200 64 460,800 

รวม  419 1,507,300 
ทุนการศึกษาส าหรับบุตรผู้พิการของ
สมาชิก 

5,000 2 10,000 

รวมท้ังสิ้น  511 1,997,300 
 

4.2 กำรให้เงินกู้แก่สมำชิก 
 ในปี 2564 สหกรณ์มีการให้เงินกู้ 3 ประเภท ได้แก่เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ โดยมี

ยอดเงินกู้คงเหลือสุทธิ ดังนี้  

ประเภทเงินกู ้ 2563 2564 
เงินกู้ฉุกเฉิน 74,354,095.19 66,883,815.03 
เงินกู้สำมัญ 5,886,633,569.95 6,050,726,491.11 
เงินกู้พิเศษ 283,576,823.11 245,731,499.59 

รวม 6,244,564,488.25 6,363,341,805.73 
             โดยระหว่างปีสหกรณ์ได้มีเงินกู้ที่เป็นโครงการต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ (โควิด19) 
เงินกู้สามัญเพ่ือจัดซื้อยานพาหนะ เงินกู้สามัญเพ่ือช าระหนี้เอนกประสงค์ และเงินกู้สามัญเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์
สื่อสาร ซ่ึงมีการจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกทั้งสิ้น 787.62 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้ 

รำยกำร จ ำนวน
รำย อนุมัติวงเงินกู ้ จ่ำยเงินกู้สุทธ ิ

เงินกู้ฉุกเฉิน 2,039     69,822,815.03   68,502,354.56 
เงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ (โควิด) 1,195       23,074,700.00 23,074,700.00 
เงินกู้สามัญเอนกประสงค ์ 229       60,842,380.62 60,762,949.62 
เงินกู้สามัญไมเ่กินมูลค่าหุ้น 485     123,437,076.60 51,650,617.63 
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 11  1,042,500.00 1,013,580.00 
เงินกู้สามัญ 2,622   3,379,420,100.00 552,218,496.70 
เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน 6  985,314.20 985,314.20 
เงินกู้สามัญเพื่อการปรบัโครงสร้างหนี้ 79     152,480,532.60  - 
เงินกู้พิเศษ 33  8,380,900.00 8,380,900.00 
เงินกู้พิเศษบัตรเครดติ 1  50,500.00 50,500.00 
เงินกู้สามัญเพื่อช าระหนี้ฉุกเฉิน 10  480,755.08  - 
เงินกู้สามัญเพื่อจัดซื้อยานพาหนะ 40       13,831,342.20 13,831,342.20 
เงินกู้สามัญเพื่อจัดซื้ออุปกรณส์ื่อสาร 181  7,150,688.00 7,150,688.00 

รวม 4,892  3,840,999,604.33 787,621,442.91 

การให้เงินกู้แก่สมาชิกนอกจากมีการให้เงินกู้แล้วยังมีในเรื่องของรับช าระหนี้ ซึ่งในปี 2563 มีการตั้ง
หนี้สงสัยจะสูญ เป็นจ านวนเงิน 9,380,312.88 บาท แบ่งเป็นลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 25,049.59 บาท เงินกู้สามัญ 
3,779,781.76 บาท ลูกหนี้เงินกู้ตามค าพิพากษา 1,962,337.38 บาท และลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ 
3,613,144.15 บาท  โดยในปี 2564  ได้รับคืนลูกหนี้ดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 2,859,701.68 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 30.49 ของหนี้สงสัยจะสูญ 
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4.2 กำรให้เงินกู้แก่สมำชิก 
 ในปี 2564 สหกรณ์มีการให้เงินกู้ 3 ประเภท ได้แก่เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ โดยมี

ยอดเงินกู้คงเหลือสุทธิ ดังนี้  

ประเภทเงินกู ้ 2563 2564 
เงินกู้ฉุกเฉิน 74,354,095.19 66,883,815.03 
เงินกู้สำมัญ 5,886,633,569.95 6,050,726,491.11 
เงินกู้พิเศษ 283,576,823.11 245,731,499.59 

รวม 6,244,564,488.25 6,363,341,805.73 
             โดยระหว่างปีสหกรณ์ได้มีเงินกู้ที่เป็นโครงการต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ (โควิด19) 
เงินกู้สามัญเพ่ือจัดซื้อยานพาหนะ เงินกู้สามัญเพ่ือช าระหนี้เอนกประสงค์ และเงินกู้สามัญเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์
สื่อสาร ซ่ึงมีการจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิกทั้งสิ้น 787.62 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้ 

รำยกำร จ ำนวน
รำย อนุมัติวงเงินกู ้ จ่ำยเงินกู้สุทธ ิ

เงินกู้ฉุกเฉิน 2,039     69,822,815.03   68,502,354.56 
เงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ (โควิด) 1,195       23,074,700.00 23,074,700.00 
เงินกู้สามัญเอนกประสงค ์ 229       60,842,380.62 60,762,949.62 
เงินกู้สามัญไมเ่กินมูลค่าหุ้น 485     123,437,076.60 51,650,617.63 
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 11  1,042,500.00 1,013,580.00 
เงินกู้สามัญ 2,622   3,379,420,100.00 552,218,496.70 
เงินกู้สามัญเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน 6  985,314.20 985,314.20 
เงินกู้สามัญเพื่อการปรบัโครงสร้างหนี้ 79     152,480,532.60  - 
เงินกู้พิเศษ 33  8,380,900.00 8,380,900.00 
เงินกู้พิเศษบัตรเครดติ 1  50,500.00 50,500.00 
เงินกู้สามัญเพื่อช าระหนี้ฉุกเฉิน 10  480,755.08  - 
เงินกู้สามัญเพื่อจัดซื้อยานพาหนะ 40       13,831,342.20 13,831,342.20 
เงินกู้สามัญเพื่อจัดซื้ออุปกรณส์ื่อสาร 181  7,150,688.00 7,150,688.00 

รวม 4,892  3,840,999,604.33 787,621,442.91 

การให้เงินกู้แก่สมาชิกนอกจากมีการให้เงินกู้แล้วยังมีในเรื่องของรับช าระหนี้ ซึ่งในปี 2563 มีการตั้ง
หนี้สงสัยจะสูญ เป็นจ านวนเงิน 9,380,312.88 บาท แบ่งเป็นลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 25,049.59 บาท เงินกู้สามัญ 
3,779,781.76 บาท ลูกหนี้เงินกู้ตามค าพิพากษา 1,962,337.38 บาท และลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ 
3,613,144.15 บาท  โดยในปี 2564  ได้รับคืนลูกหนี้ดังกล่าวเป็นจ านวนเงิน 2,859,701.68 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 30.49 ของหนี้สงสัยจะสูญ 
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แนวโน้มกำรจ่ำยเงนิกู้ให้แก่สมำชิก 

4.3  การจัดสวัสดิการและการสงเคราะหส์มาชิก 
  นอกเหนือจากการรับเงินฝากและการให้เงินกู้แล้ว ยังมีสิ่งที่ส าคัญต่อการอยู่ร่วมกัน การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นั่นคือ สวัสดิการ นั่นเอง  โดยสหกรณ์จ าแนกการให้สวัสดิการเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
  1. สวัสดิการ  สหกรณ์มีการให้สวัสดิการที่เกือบจะครอบคลุมในทุกช่วงอายุ อาทิเช่น 
รับขวัญทายาทใหม่ เงินเสริมคุณค่าผู้สูงวัย ค่ารักษาพยาบาล  เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยธรรมชาติ เงิน
ทุนการศึกษา รวมถึงเงินช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม อีกด้วย ที่กล่าวมา ครอบคลุม ไปยังการเกิด 
แก่ เจ็บ และตาย แล้ว  แต่สหกรณ์ก็จะยังไม่หยุดที่พัฒนาการจัดสวัสดิการให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น   โดยในปี
สหกรณ์ได้เพ่ิมการจ่ายสวัสดิการส าหรับสมาชิกที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและสมาชิกทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดย
สหกรณ์จะจ่ายเงินเป็นรายเดือนให้สมาชิก เพื่อเป็นการดูแลในส่วนของค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่อง  

สวัสดิการ จ านวนราย จ านวนเงิน (บาท) 
1. เงินรางวัลผู้สูงวัย 640 1,342,500 
2. ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายจัดงานศพบคุคลในครอบครัว 186 372,000 
3. ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลสมาชิกและสมาชิกสมทบ 134 1,315,000 
4. ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว 39 97,500 
5. ช่วยเหลือประสบภัยธรรมชาตหิรืออัคคีภัย 140 518,000 
6. เงินรับขวัญทายาทใหม ่ 40 40,000 
7. อุปกรณ์ช่วยเหลือโควิด (หน่วยงาน) - 295,150 

 1,179 3,980,150 
  2. ทุนการศึกษา  การให้ทุนการศึกษาของสหกรณ์ แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ทุนเรียนดี  
ทุนการศึกษา และทุนการศึกษาต่อเนื่อง  โดยในปี 2564 สหกรณ์ได้จ่ายทุนการศึกษาทั้งสิ้น 2,137,300 บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  ประเภททุนเรียนดี   

ระดับชั้น มูลค่าทุน 
(บาท) 

จ านวนผู้ได้รับทุน 
(ราย) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

มัธยมศึกษาตอนต้น 3,000 30 90,000 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 4,000 30 120,000 
อุดมศึกษา 9,000 30 270,000 

รวม  90 480,000 
  ประเภททุนการศึกษา 

ระดับชั้น มูลค่าทุน 
(บาท) 

จ านวนผู้ได้รับ
ทุน 

(ราย) 

รวมเป็นเงิน 
(บาท) 

ประถมศึกษา 2,000 156 312,000 
มัธยมศึกษาตอนต้น 2,500 73 182,500 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3,500 52 182,000 
อุดมศึกษา 5,000 74 570,000 
ปริญญาโท (ส าหรับสมาชิกเท่านั้น) 7,200 64 460,800 

รวม  419 1,507,300 
ทุนการศึกษาส าหรับบุตรผู้พิการของ
สมาชิก 

5,000 2 10,000 

รวมท้ังสิ้น  511 1,997,300 
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   รายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงาน ปี 2564 

3. ทุนสงเครำะห์ครอบครัวสมำชิกผู้ถึงแก่กรรม
ในปี  2 564  ที่ ผ่ า นมา  สหกรณ์ จ่ า ย ทุ น ส ง เ คร าะห์ ค ร อบครั ว สม าชิ กผู้ ถึ ง แ ก่ ก ร รม

จ านวน 28.69 ล้านบาท  โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินทุน  ดังนี้ 

อำยุ จ ำนวนรำยที่ถึงแก่กรรม 
2563 2564 

31 - 40 1 - 
41 – 50 1 3 
51 – 60 7 12 
61 – 70 12 28 
71 – 80 19 21 
81 – 90 11 14 
91 - 100 2 6 

รวม 53 84 

รำยกำร ปี 2563 ปี 2564 หมำยเหตุ 
 ยอดยกมา     5,561,146.29     8,659,679.79 
 เงินจัดสรร     8,790,000.00    18,341,000.00 
 งบประมาณรายจา่ย   26,000,000.00    26,000,000.00 
 รวมจัดสรร  40,351,146.29   53,000,679.79 
 ค่าจัดการศพและพวงหรีด     560,820.00        821,600.00 
 ช าระค่าเบี้ยประกนั   27,530,646.50         33,101.50 จ่ายเบี้ยประกันท่ีอยู่ระหว่าง

กรมธรรม์มผีลบังคับอยู ่
 จ่ายเงินสงเคราะห์     3,600,000.00    27,600,000.00 ปี 63 บริษัท จ่าย 45 ราย 

 สหกรณ์จ่าย 9 ราย 
ปี 64 สหกรณ์จ่าย 69 ราย 

รวมจ่ำย  31,691,466.50   28,454,701.50 

โดยการบริหารจัดการทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม นั้นทุกปีสหกรณ์จะน าเงินไปด าเนินการ
ซื้อประกันเพ่ือคุ้มครองชีวิตให้กับสมาชิกในวงเงิน 400,000 บาท  แต่ในปี 2564 คณะกรรมการด าเนินการได้
พิจารณาเห็นว่า สหกรณ์สามารถจ่ายเงินทุนสงเคราะห์ฯ ได้เองโดยไม่จ าเป็นต้องไปซื้อประกัน และผลของการไม่ซื้อ
ประกันท าให้สหกรณ์จ่ายเงินทุนสงเคราะห์ดังกล่าวลดลง  โดยมีรายละเอียดประมาณการดังนี้ 

รำยกำร ถ้ำหำกซื้อประกัน สหกรณ์จ่ำยเอง หมำยเหตุ 
ค่าเบี้ยประกัน 33,300,000.00 - 
ค่าจัดการศพและคา่พวงหรีด 821,600.00 821,600 
จ่ายเงินสงเคราะห์ 4,000,000.00 27,600,000 สมาชิกถึงแก่กรรมเกินอายุ86 ปี 

นอกเหนือจากที่บริษัทคุ้มครอง
จ านวน 10 ราย 

รวมจ่าย 38,121,600.00 28,421,600.00 

ทุนต่ อเนื่ องระดับปริญญำตรีสหกรณ์ฯ ได้ มอบทุนการศึ กษาต่ อเนื่ องระดั บปริญญาตรี 
ตามโครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้รับเงิน
ทุนการศึกษาปีละ 40,000 บาท โดยสหกรณ์ฯ จ่ายเงินทุนปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 20,000 บาท ตามภาคการศึกษาจนจบ
หลักสูตร (4  ปี) 

ที่ผ่านมา สหกรณ์ได้มอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกแล้วดังนี้ 
ล ำดับ ชื่อ-สกุล บุตรของ ปีกำรศึกษำ สถำนะ 

1 น.ส.รัตนาภรณ ์ ภูพันใบ นายเชิดชัย ภูพันใบ ปี 58-61 จบการศึกษา 
2 นายเนติพทัธ ์ งามสวย นายวชิา งามสวย ปี 58-61 จบการศึกษา 
3 น.ส.แพรวา สู่ผ่าน นายบุญส่ง สู่ผ่าน ปี 59-62 จบการศึกษา 
4 นายกันตพงศ ์ เหลืองอุดม นายสพุนธ ์ เหลืองอุดม ปี 61-64 จบการศึกษา 
5 น.ส.พัชราภา มุลจันดา นายอนนัต ์ มุลจันดา ปี 62-ปัจจุบนั ก าลังศึกษาระดบัปริญญาตร ี

ชั้นปทีี่ 3  คณะศิลปศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

6 นายนรากุล กะมุทา นายศุภากรณ ์ กะมุทา ปี 63-ปัจจุบนั ก าลังศึกษาระดบัปริญญาตร ี
ชั้นปทีี่ 2 คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัพิบลูสงคราม 

7 น.ส.กัญญาณัฐ ภูใจดี น.ส.รัชนีย ์ พ้องสียง ปี 63-ปัจจุบนั ก าลังศึกษาระดบัปริญญาตร ี
ชั้นปทีี่ 2 คณะบัญชีและการจัดการ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

8 น.ส.ชลลดา สุขส่ง นายทอแสง สุขส่ง ปี 64-ปัจจุบนั ก าลังศึกษาระดบัปริญญาตร ี
ชั้นปทีี่ 1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 

ทุนต่ อเนื่ องระดับปริญญำตรีสหกรณ์ฯ ได้ มอบทุนการศึ กษาต่ อเนื่ องระดั บปริญญาตรี 
ตามโครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้รับเงิน
ทุนการศึกษาปีละ 40,000 บาท โดยสหกรณ์ฯ จ่ายเงินทุนปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 20,000 บาท ตามภาคการศึกษาจนจบ
หลักสูตร (4  ปี) 

ที่ผ่านมา สหกรณ์ได้มอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกแล้วดังนี้ 
ล ำดับ ชื่อ-สกุล บุตรของ ปีกำรศึกษำ สถำนะ 

1 น.ส.รัตนาภรณ ์ ภูพันใบ นายเชิดชัย ภูพันใบ ปี 58-61 จบการศึกษา 
2 นายเนติพทัธ ์ งามสวย นายวชิา งามสวย ปี 58-61 จบการศึกษา 
3 น.ส.แพรวา สู่ผ่าน นายบุญส่ง สู่ผ่าน ปี 59-62 จบการศึกษา 
4 นายกันตพงศ ์ เหลืองอุดม นายสพุนธ ์ เหลืองอุดม ปี 61-64 จบการศึกษา 
5 น.ส.พัชราภา มุลจันดา นายอนนัต ์ มุลจันดา ป ี62-ปัจจุบนั ก าลังศึกษาระดบัปริญญาตร ี

ชั้นปทีี่ 3  คณะศิลปศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

6 นายนรากุล กะมุทา นายศุภากรณ ์ กะมุทา ป ี63-ปัจจุบนั ก าลังศึกษาระดบัปริญญาตร ี
ชั้นปทีี่ 2 คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัพิบลูสงคราม 

7 น.ส.กัญญาณัฐ ภูใจดี น.ส.รัชนีย ์ พ้องสียง ปี 63-ปัจจุบนั ก าลังศึกษาระดบัปริญญาตร ี
ชั้นปทีี่ 2 คณะบัญชีและการจัดการ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

8 น.ส.ชลลดา สุขส่ง นายทอแสง สุขส่ง ปี 64-ปัจจุบนั ก าลังศึกษาระดบัปริญญาตร ี
ชั้นปทีี่ 1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 

รายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงาน ปี 256418



   รายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินงาน ปี 2564 

3. ทุนสงเครำะห์ครอบครัวสมำชิกผู้ถึงแก่กรรม
ในปี  2 564  ที่ ผ่ า นมา  สหกรณ์ จ่ า ย ทุ น ส ง เ คร าะห์ ค ร อบครั ว สม าชิ กผู้ ถึ ง แ ก่ ก ร รม

จ านวน 28.69 ล้านบาท  โดยมีรายละเอียดการจ่ายเงินทุน  ดังนี้ 

อำยุ จ ำนวนรำยที่ถึงแก่กรรม 
2563 2564 

31 - 40 1 - 
41 – 50 1 3 
51 – 60 7 12 
61 – 70 12 28 
71 – 80 19 21 
81 – 90 11 14 
91 - 100 2 6 

รวม 53 84 

รำยกำร ปี 2563 ปี 2564 หมำยเหตุ 
 ยอดยกมา     5,561,146.29     8,659,679.79 
 เงินจัดสรร     8,790,000.00    18,341,000.00 
 งบประมาณรายจา่ย   26,000,000.00    26,000,000.00 
 รวมจัดสรร  40,351,146.29   53,000,679.79 
 ค่าจัดการศพและพวงหรีด     560,820.00        821,600.00 
 ช าระค่าเบี้ยประกนั   27,530,646.50         33,101.50 จ่ายเบี้ยประกันท่ีอยู่ระหว่าง

กรมธรรม์มผีลบังคับอยู ่
 จ่ายเงินสงเคราะห์     3,600,000.00    27,600,000.00 ปี 63 บริษัท จ่าย 45 ราย 

 สหกรณ์จ่าย 9 ราย 
ปี 64 สหกรณ์จ่าย 69 ราย 

รวมจ่ำย  31,691,466.50   28,454,701.50 

โดยการบริหารจัดการทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม นั้นทุกปีสหกรณ์จะน าเงินไปด าเนินการ
ซื้อประกันเพ่ือคุ้มครองชีวิตให้กับสมาชิกในวงเงิน 400,000 บาท  แต่ในปี 2564 คณะกรรมการด าเนินการได้
พิจารณาเห็นว่า สหกรณ์สามารถจ่ายเงินทุนสงเคราะห์ฯ ได้เองโดยไม่จ าเป็นต้องไปซื้อประกัน และผลของการไม่ซื้อ
ประกันท าให้สหกรณ์จ่ายเงินทุนสงเคราะห์ดังกล่าวลดลง  โดยมีรายละเอียดประมาณการดังนี้ 

รำยกำร ถ้ำหำกซื้อประกัน สหกรณ์จ่ำยเอง หมำยเหตุ 
ค่าเบี้ยประกัน 33,300,000.00 - 
ค่าจัดการศพและคา่พวงหรีด 821,600.00 821,600 
จ่ายเงินสงเคราะห์ 4,000,000.00 27,600,000 สมาชิกถึงแก่กรรมเกินอายุ86 ปี 

นอกเหนือจากที่บริษัทคุ้มครอง
จ านวน 10 ราย 

รวมจ่าย 38,121,600.00 28,421,600.00 

ทุนต่ อเนื่ องระดับปริญญำตรีสหกรณ์ฯ ได้ มอบทุนการศึ กษาต่ อเนื่ องระดั บปริญญาตรี 
ตามโครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้รับเงิน
ทุนการศึกษาปีละ 40,000 บาท โดยสหกรณ์ฯ จ่ายเงินทุนปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 20,000 บาท ตามภาคการศึกษาจนจบ
หลักสูตร (4  ปี) 

ที่ผ่านมา สหกรณ์ได้มอบทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกแล้วดังนี้ 
ล ำดับ ชื่อ-สกุล บุตรของ ปีกำรศึกษำ สถำนะ 

1 น.ส.รัตนาภรณ ์ ภูพันใบ นายเชิดชัย ภูพันใบ ปี 58-61 จบการศึกษา 
2 นายเนติพทัธ ์ งามสวย นายวชิา งามสวย ปี 58-61 จบการศึกษา 
3 น.ส.แพรวา สู่ผ่าน นายบุญส่ง สู่ผ่าน ปี 59-62 จบการศึกษา 
4 นายกันตพงศ ์ เหลืองอุดม นายสพุนธ ์ เหลืองอุดม ปี 61-64 จบการศึกษา 
5 น.ส.พัชราภา มุลจันดา นายอนนัต ์ มุลจันดา ปี 62-ปัจจุบนั ก าลังศึกษาระดบัปริญญาตร ี

ชั้นปทีี่ 3  คณะศิลปศาสตร ์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

6 นายนรากุล กะมุทา นายศุภากรณ ์ กะมุทา ปี 63-ปัจจุบนั ก าลังศึกษาระดบัปริญญาตร ี
ชั้นปทีี่ 2 คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัพิบลูสงคราม 

7 น.ส.กัญญาณัฐ ภูใจดี น.ส.รัชนีย ์ พ้องสียง ปี 63-ปัจจุบนั ก าลังศึกษาระดบัปริญญาตร ี
ชั้นปทีี่ 2 คณะบัญชีและการจัดการ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

8 น.ส.ชลลดา สุขส่ง นายทอแสง สุขส่ง ปี 64-ปัจจุบนั ก าลังศึกษาระดบัปริญญาตร ี
ชั้นปทีี่ 1 คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี 
มหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ 

รายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงาน ปี 2564 19



4.4 มำตรกำรช่วยเหลอืสมำชิกในช่วงกำรแพร่ระบำดของ Covid19 
จากสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสู่การช่วยเหลือสมาชิกที่ยั่งยืน   ในช่วงระยะเวลาที่ผ่าน

มาสหกรณ์ได้มีบทบาทในการให้ความช่วยเหลือสมาชิกท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยในปี 2564 เกิดการระบาด
ของไวรัสโคโรน่า และคาดว่าจะยังคงลุกลามไปในปีต่อไป ซึ่งถือเป็นปีที่ทุกชีวิตต้องล าบาก และเป็นปีแห่งการ
เพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพก็ว่าได้  สหกรณ์ได้เห็นถึงปัญหา โดยไม่สามารถละทิ้งหรือละเลยสมาชิกของ
เราได้ จึงมีมาตรการที่หลากหลายในการช่วยเหลือสมาชิกขึ้น อาทิเช่น โครงการเงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ(โควิด) ที่ให้
วงเงินแก่สมาชิกรายละไม่เกิน 20,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี ถือเป็นการปล่อยเงินกู้ที่ต่ า
กว่าต้นทุนการด าเนินการ ทั้งนี้เป็นเพราะสหกรณ์เห็นถึงความยากล าบากของสมาชิกอย่างแท้จริงและอีก
โครงการที่สืบเนื่องมาจากปี 2563  และเป็นโครงการที่สมาชิกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก คือมาตรการพัก
ช าระต้นเงิน  ซึ่งในปี 2564  สหกรณ์ได้ก าหนดให้พักช าระต้นเงินรวมกันเป็นเวลา 6 งวด เพ่ือเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกบางส่วน  เงินส่วนที่ลดก็เพ่ือให้สมาชิกน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันหรือจัดซื้ออุปกรณ์ป้อง
การโควิดต่อไป  โดยขอสรุปมาตรการช่วยเหลือดังนี้ 

 

 

เพื่อกำรรักษำพยำบำล 

จ่ายเงินเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับสมาชิกที่
ติดเชื้อรายละ 10,000 บาท สมาชิกสมทบ รายละ 
5,000 บาท เป็นจ านวน 91 ราย แบ่งเป็นสมาชิก 
87 ราย และสมาชิกสมทบ 4 รายรวมเป็นเงิน 
890,000 บาท  

เพื่อป้องกัน 

จ่ายเงินเพื่อมอบให้ส านักงานทีม่ีสมาชิกสหกรณ์ได้จดัหา
อุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันโรค เป็นจ านวนเงิน 
295,150 บาท 

เพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 

โครงการเงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ (โควิด) เป็นการให้เงินกู้
รายละไม่เกิน 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ    
2.00 ต่อปี โดยมีสมาชิกใชบ้ริการจ านวน 1,195 ราย 
เป็นเงิน 23.07 ล้านบาท   

เพื่อลดภำระค่ำใช้จ่ำย 

โครงการพักช าระตน้เงินโดยในปี 2564 ได้ให้พักช าระต้น
เงินกู้จ านวน 1,641 สัญญา  ต้นเงินที่ได้รับการพักช าระรวม 
49.70 ล้านบาท  

รายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงาน ปี 256420



4.5 กำรเชื่อมโยงควำมร่วมมือระหว่ำงสหกรณ์และองค์กรอื่น 

      ในปี2564 สหกรณ์ได้มีการเชื่อมโยงเครือข่าย
ด้วยความร่วมมือระหว่างสหกรณ์โดยความร่วมมือ
หลักของเราอาทิเช่นชมรมเครือข่ายเขตดุสิต และภาคี
สหกรณ์บางเขน เกิดความร่วมมือทั้งในด้านวิชาการ 
ด้านการเงิน รวมทั้งแลกเปลี่ยนการบริหารจัดการ
ต่างๆ ซึ่งในปีนี้ก็ถือเป็นปีที่มีการพบปะยามล าบาก
เพราะต้องปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงแลกเปลี่ยนหรือพบปะผ่าน
ระบบ Zoom  

เครือข่ ายภาคีสหกรณ์บางเขน เป็นการ
เชื่อมโยงเครือข่ายของสหกรณ์ โดยเป็นการรวมตัว
ของสหกรณ์ จ านวน 13 แห่ง ดังนี้  สอ.กรมปศุสัตว์ 
จ ากัด , สอ.กรมประมง จ ากัด , สอ.กรมป่าไม้ จ ากัด , 
สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จ ากัด, สอ.กรมวิชาการ
เกษตร จ ากัด , สอ .กรมพัฒนาที่ดิน จ ากัด , สอ .
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด , สอ.กรมการขนส่ง
ทางบก จ ากัด , สอ.ดาต้าวันเอเชีย (ประเทศไทย) 
จ ากัด , สอ.ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
จ ากัด , สอ.สื่อสารทหาร จ ากัด , สอ.ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ ากัด 

ซ่ึง ในปี  2563 -2564 สหกรณ์ข้าราชการ
สหกรณ์ จ ากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์ 
จ ากัด เป็นเจ้าภาพการร่วมกัน แต่เนื่องจากเกิดการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 
19) ตั้งแต่ต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการแพร่
ระบาดขยายวงกว้างทั่วประเทศ มีผลกระทบต่อ
ประชาชน จึงไม่สามารถด าเนินกิจกรรมระหว่าง
สหกรณ์สมาชิกภาคีสหกรณ์บางเขนได้ ในปีนี้จึงจัด
กิจกรรมโครงการ CSR “ชาวภาคีสหกรณ์บางเขนร่วม
ใจต้านโควิด-19 สนับสนุนงานสาธารณสุขสภากาชาด
ไทย” ขึ้น

     และนอกเหนือจากการเข้าร่วมเครือข่ายแล้ว ก็ยัง
มีสหกรณ์ที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างกัน  รวมทั้งมีองค์กรมาให้ความรู้ต่อ
การบริหารและด าเนินงานของสหกรณ์ อาทิเช่น 

 สหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จ ากดั 

ส านกังาน ปปง. 

สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จ ากดั 
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4.6 กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนประจ ำปี 
ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมมีมติอนุมัติแผนงาน/โครงการ 

ตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2564 รายละเอียดดังนี้ 

แผนงำน/โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
แผนงำน/โครงกำร ตำมแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปี 2564 
แผนพัฒนำองค์กร 
โครงการสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ 
สหกรณ์ 

สหกรณ์ได้จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ ประจ าปี 2564 ในวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2564 
ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์เพ่ือ    

(1) ทบทวนแผนการปฏิบัติงาน และแผนกลยุทธ์
(2) รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการท างาน
(3) ต้องการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการบริการ

สมาชิกเพ่ือตอบสนองตามเกณฑ์ก ากับ

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 

คณะท างานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับกรม เข้าตรวจ
ประเมิน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563  

โครงการพัฒนาสหกรณ์สู่สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น สหกรณ์ได้ร่วมส่งผลงานเพ่ือเข้ารับคัดเลือกสหกรณ์ที่มีผลงาน
ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2563/2564 สสพ.1 ได้แจ้งผลการ
คัดเลือก โดยสหกรณ์ได้คะแนนเป็นล าดับที่ 2 ด้วยคะแนนรวม 
838 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 83.80  

โครงการสัมมนาผู้ประสานงานสหกรณ์ 
ประจ าจังหวัด 

สหกรณ์ได้จัดสัมมนาผู้ประสานงานสหกรณ์ประจ าจังหวัด 
ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 โดยประชุม 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ  
และซักซ้อมการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติของ
คณะกรรมการด าเนินการ  ที่ก าหนดขึ้นใหม่ และรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ประสานงานและสมาชิกในจังหวัดต่างๆ เพ่ือ
น ามาแก้ไขปรับปรุงการให้บริการ และการบริหารงานด้าน
ต่างๆ ให้แก่สมาชิก ในการนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จ านวน 
105  ราย 

โครงการพบปะสมาชิกสัญจร งดจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด  COVID 19 
โครงการอบรมอาชีพเสริมส าหรับสมาชิก งดจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด  COVID 19 
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แผนงำน/โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
แผนพัฒนำกำรให้บริกำรและจัดสวัสดิกำรแก่สมำชิก 
โครงการส่งเสริมสุขภาพส าหรับสมาชิกสูงวัย งดจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID 19 
โครงการจัดท าข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ได้มีการจัดท าประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก 

ผ่านช่องทาง ดังนี้ 
1. จดหมายข่าว  2. Facebook  3.  Appication Line
4. ป้ายประชาสัมพันธ์ 4. Website  5. Mobile Appication

โครงการเพิ่มและพัฒนาสวัสดิการ ในปี 2564 คณะกรรมการด าเนินการได้แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ   
ต่าง ๆ ดังนี้ 
(1) ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก

- แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2-5)
(2) ระเบียบว่าด้วยการใช้เงินทุนเพ่ือจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก

พ.ศ. 2564
* เพ่ิมสวัสดิการผู้สูงวัย เป็นช่วงอายุ 60 ปี 65 ปี 70 ปี
75 ปี 80 ปี 85 ปี 90 ปี 95 ปี และ 100 ปี
* เพ่ิมสวัสดิการผู้ป่วยติดเตียง และทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิง

(3) ระเบียบว่าด้วยสมาชิก การถือหุ้น และส่งช าระค่าหุ้น
- แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5)

* ปรับปรุงหลักเกณฑ์ อัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือน
(4) พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก

ผู้ถึงแก่กรรมแบบขั้นบันได ดังนี้
    1 สมาชิกท่ีเป็นสมาชิกก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2564 สหกรณ์จะ
จ่ายทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก จ านวน 400,000 บาท  
    2 สมาชิกท่ีเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 สหกรณ ์  
จะจ่ายทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

- เป็นสมาชิกไม่เกิน 3 ปี   สหกรณ์จ่ายทุนสงเคราะห์ฯ
จ านวน 100,000 บาท 

- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 3-6 ปี สหกรณ์จ่ายทุนสงเคราะห์ฯ
จ านวน 200,000 บาท 

- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6-9 ปี สหกรณ์จ่ายทุนสงเคราะห์ฯ
จ านวน 300,000 บาท 

- เป็นสมาชิกตั้งแต่ 9 ปี ขึ้นไป  สหกรณ์จ่ายทุนสงเคราะห์ฯ
จ านวน 400,000 บาท 
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แผนงำน/โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
แผนเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรจัดกำร 
โครงการสัมมนาการบริหารการเงินแก่สมาชิก งดจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด  COVID 19 
โครงการส่งเสริมการออม ส่งเสริมให้สมาชิกฝากเงินรายเดือน เพ่ือการออมอย่างต่อเนื่อง 
โครงการจัดท ากระบวนการบริหารความเสี่ยง 
และควบคุมภายใน 

(1) แต่งตั้งคณะท างานควบคุมภายใน เพ่ือให้การวางระบบควบคุม
ภายในของสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ส่งผลต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
ประหยัด และมีประสิทธิผล
(2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเเสี่ยง  เพ่ือให้การ
ด าเนินการด้านการบริหารความเส่ียงของสหกรณ์ข้าราชการ
สหกรณ์ จ ากัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศและค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการให้เงินกู้ 
แก่สมาชิก 

เพ่ิมและพัฒนาโครงการเงินกู้ต่างๆ ดังนี้ 
1. โครงการเงินกู้ฉุกเฉินพิเศษโควิด
2. โครงการเงินกู้สามัญเพ่ือช าระหนี้เอนกประสงค์
3. โครงการเงินกู้สามัญเพ่ือจัดซื้อยานพาหนะ
4. โครงการเงินกู้สามัญเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์สื่อสาร
5. การปรับโครงสร้างหนี้

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาเงินฝาก เปิดโครงการเงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน เพื่อให้สมาชิกออมเงินจาก
เงินเดือนที่ได้รับ เพ่ือความมั่นคง และส่งเสริมการออม โดยให้อัตรา
ดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

แผนเชื่อมโยงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสหกรณ์และองค์กรอื่น 
โครงการสัมมนาสหกรณ์ภาคีบางเขน งดจัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 
แผนเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้เทคโนโลยีและสำรสนเทศ 
โครงการพัฒนาช่องทางการให้บริการผ่าน
แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ อาทิเช่น Facebook, Line, 
Website, Mobile App 

อยู่ระหว่างการพัฒนาโปรแกรมระบบงาน เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน 
Mobile Application  ให้สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลแบบ  
รวดเร็วยิ่งขึ้น       

โครงการปรับปรุงระบบงานสหกรณ์ ได้จ้างบริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จ ากัด อยู่ระหว่างการพัฒนา 
และตรวจรับ 
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บทที่  5  บทสรุป 
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด  ครบรอบ 72 ปี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564  ในปีด าเนินงาน 

2565 เป็นปีที่ 73 เป้าหมายการด าเนินงานในการส่งเสริมการออมของสมาชิกจึงเป็นเป้าหมายหลักที่
ด าเนินงานมาต่อเนื่อง ภาพรวมทุนโดยการถือหุ้นและการรับฝากเงิน เพ่ือน าเงินไปให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก ที่
มีความจ าเป็นต้องการเงินทุนไปใช้จ่ายในสิ่งที่จ าเป็น ลงทุนซื้อที่ดิน สร้างบ้าน รถยนต์ และปัจจัยอ่ืนที่จ าเป็น
ในครอบครัว  โดยคณะกรรมการด าเนินการทุกชุดที่ผ่านมาได้ให้ความส าคัญในการก าหนดอัตราเงินปันผล 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  ให้มีความสัมพันธ์กัน เพ่ือให้ก่อเกิดประโยชน์แก่มวลสมาชิก   
ทุกฝ่าย 

ปี 2564 สหกรณ์มีสมาชิกทั้งสิ้น 7,938 คน  ทุนเรือนหุ้น 3,032.387 ล้านบาท  เงินรับฝาก 
2,930.285 ล้านบาท เงินส ารอง 376.652 ล้านบาท และทุนอ่ืนๆ 30.442 ล้านบาท  มีลูกหนี้เงินกู้ 6,366.636 
ล้านบาท ซึ่งเงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์เกือบทั้งหมดน าไปให้สมาชิกกู้ โดยการด าเนินงานในปี 2564  
สหกรณ์ได้มีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบของ Covid19 อาทิเช่น (1) การพักช าระต้นเงินกู้ (2) 
การขอปรับโครงสร้างหนี้ (3) การให้เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ  วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท ต่อคน อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 2 ต่อปี (4) การจ่ายเงินเป็นค่ารักษาพยาบาลสมาชิก ที่ป่วยจาก Covid19 รายละ 10,000 บาท และ
จัดเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายให้ผู้ประสานงานของสหกรณ์ในทุกจังหวัด เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน Covid 19  

ส าหรับการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก ในปี 2564 นับว่ามีการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมเติมการจัด
สวัสดิการให้แก่สมาชิก ดังนี้ 
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ในด้านการจัดทุนเพ่ือการศึกษาของสมาชิกและบุตร  โดยในปี 2564 สหกรณ์ได้ให้
ทุนการศึกษาดังนี ้

ทุนกำรศึกษำ จ ำนวน (รำย) จ ำนวนเงิน (บำท) 
บุตรสมาชิก 447 1,537,300 
สมาชิก 64 460,000 

รวม 511 1,997,300 

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์จัดตั้งขึ้นในส่วน
ของราชการ สังกัด กรมสหกรณ์ กระทรวงเกษตราธิการเดิม จนมาถึง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ปี 2565 ก้าวสู่ปีที่ 73 ของการด าเนินการ การพัฒนาของสหกรณ์มีความม่ันคงมาเป็นล าดับ 
สามารถใช้เงินทุนภายในจากค่าหุ้นและเงินรับฝากจากสมาชิก เป็นทุนหมุนเวียนในการบริการให้เงินกู้ยืมแก่
สมาชิก ในช่วงปี 2563 ได้น าเงินทุน 30 ล้านบาท ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล รายได้เกือบทั้งหมดจึงมาจาก
ดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนั้น คณะกรรมการด าเนินการจึงให้ความส าคัญในการก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เหมาะสม
กับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก เป็นประเด็นหลัก นอกเหนือจากการให้เงินกู้ปกติแล้ว สหกรณ์ได้ออก
ผลิตภัณฑ์เงินกู้ ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ า เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกตามสถานการณ์ กล่าวคือ การให้เงินกู้สามัญเพ่ือ
การจัดซื้ออุปกรณ์สื่อสาร ในช่วงวิกฤตการณ์ COVID 19 ที่ทุกคนต้องใช้ช่องทางออนไลน์ ในการติดต่อหรือ
การศึกษาของบุตรหลาน การให้เงินกู้เพ่ือจัดซื้อยานพาหนะ หรือการให้เงินกู้เพ่ือช าระหนี้เอนกประสงค์และ
บัตรเครดิต เพ่ือช่วยสมาชิกที่มีหนี้จากแหล่งดอกเบี้ยสูง มาใช้เงินกู้ จากสหกรณ์ที่ก าหนดอัตราดอกเบี้ยที่
เหมาะสม หวังจะลดค่าใช้จ่ายของสมาชิก เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้น 

ก้าวต่อไป การด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 73 ได้วางแนวทางการให้
สวัสดิการแก่สมาชิกเพ่ิมมากข้ึนและปรับปรุงวิธีการให้ความช่วยเหลือที่สะดวกรวดเร็วและเหมาะสมกับสมาชิก 
เพ่ือการก้าวสู่ระบบสวัสดิการสหกรณ์อย่างสมบูรณ์ 
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สถิติข้อมูลย้อนหลังของสหกรณ์
สมำชิก  : ตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลสมาชิก 5 ปีย้อนหลังปี 2560-2564

 ปี 
รำยกำร 2560 2561 2562 2563 2564 

สมำชิก 
ยกมา 6,631 7,127 7,375 7,432 7,561 
เข้าใหม่ 619 380 210 266 235 
ลาออก 46 64 85 84 58 
ถึงแก่กรรม 77 68 68 53 84 
คงเหลือ 7,127 7,375 7,432 7,561 7,654 
สมำชิกสมทบ 
ยกมา 336 285 310 335 289 
เข้าใหม่ 171 85 69 55 73 
ลาออก 222 60 44 66 113 
ถึงแก่กรรม 
คงเหลือ 285 310 335 324 284 
รวมสมำชิกทั้งสิ้น 7,412 7,685 7,767 7,885 7,938 
จากข้อมูลข้างต้น เห็นวา่สมาชกิสมทบมีแนวโน้มทีล่ดลง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคบัที่จะโอนย้ายหรือ
สมัครเป็นสมาชิกได้ โดยสมาชิกสมทบของสหกรณ์ต้องเป็นพนักงานราชการ  

ทุนเรอืนหุ้น  : ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลทุนเรือนหุ้น 5 ปีย้อนหลังปี 2560-2564
 ปี 

รำยกำร 2560 2561 2562 2563 2564 

ยกมา 2,375.64 2,552.08 2,659.05 2,827.72 2,958.17 
ถือหุ้นเพิ่ม 211.58 165.68 205.46 166.36 117.55 
ถอนคืน 35.14 58.72 37.44 35.26 43.33 
คงเหลือ 2,552.08 2,659.05 2,827.72 2,958.17 3,032.39 

ในปี 2564 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นรายเดือนของสมาชกิจากอัตราไม่น้อยกว่า 5 ของเงินได้รายเดือน เปน็ถือ
หุ้นร้อยละ 3 แต่ไมเกินร้อยละ 5 ของเงินได้รายเดือน 

ภำคผนวก ในด้านการจัดทุนเพ่ือการศึกษาของสมาชิกและบุตร  โดยในปี 2564 สหกรณ์ได้ให้
ทุนการศึกษาดังนี ้

ทุนกำรศึกษำ จ ำนวน (รำย) จ ำนวนเงิน (บำท) 
บุตรสมาชิก 447 1,537,300 
สมาชิก 64 460,000 

รวม 511 1,997,300 

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด เป็นสหกรณ์ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์จัดตั้งขึ้นในส่วน
ของราชการ สังกัด กรมสหกรณ์ กระทรวงเกษตราธิการเดิม จนมาถึง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ปี 2565 ก้าวสู่ปีที่ 73 ของการด าเนินการ การพัฒนาของสหกรณ์มีความมั่นคงมาเป็นล าดับ 
สามารถใช้เงินทุนภายในจากค่าหุ้นและเงินรับฝากจากสมาชิก เป็นทุนหมุนเวียนในการบริการให้เงินกู้ยืมแก่
สมาชิก ในช่วงปี 2563 ได้น าเงินทุน 30 ล้านบาท ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล รายได้เกือบทั้งหมดจึงมาจาก
ดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนั้น คณะกรรมการด าเนินการจึงให้ความส าคัญในการก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เหมาะสม
กับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก เป็นประเด็นหลัก นอกเหนือจากการให้เงินกู้ปกติแล้ว สหกรณ์ได้ออก
ผลิตภัณฑ์เงินกู้ ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ า เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกตามสถานการณ์ กล่าวคือ การให้เงินกู้สามัญเพ่ือ
การจัดซื้ออุปกรณ์สื่อสาร ในช่วงวิกฤตการณ์ COVID 19 ที่ทุกคนต้องใช้ช่องทางออนไลน์ ในการติดต่อหรือ
การศึกษาของบุตรหลาน การให้เงินกู้เพ่ือจัดซื้อยานพาหนะ หรือการให้เงินกู้เพ่ือช าระหนี้เอนกประสงค์และ
บัตรเครดิต เพ่ือช่วยสมาชิกที่มีหนี้จากแหล่งดอกเบี้ยสูง มาใช้เงินกู้ จากสหกรณ์ที่ก าหนดอัตราดอกเบี้ยที่
เหมาะสม หวังจะลดค่าใช้จ่ายของสมาชิก เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้น 

ก้าวต่อไป การด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 73 ได้วางแนวทางการให้
สวัสดิการแก่สมาชิกเพ่ิมมากข้ึนและปรับปรุงวิธีการให้ความช่วยเหลือที่สะดวกรวดเร็วและเหมาะสมกับสมาชิก 
เพ่ือการก้าวสู่ระบบสวัสดิการสหกรณ์อย่างสมบูรณ์ 
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เงินรับฝำกจำกสมำชิก  : ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลเงนิรับฝากจากสมาชิก 5 ปีย้อนหลังปี 2560-2564

 ปี 
รำยกำร 2560 2561 2562 2563 2564 

ยกมา 2,148.93 2,377.80 2,575.71 2,793.91 2,855.15 
รับฝาก 1,387.58 1,410.56 1,660.80 2,169.15 1,913.08 
ถอน 1,158.71 1,212.65 1,442.60 2,107.91 1,988.22 
คงเหลือ 2,377.80 2,575.71 2,793.91 2,855.15 2,930.29 
ในปี 2562-2564 อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากในตลาดการเงินลดลง และรัฐบาลได้ออกพันธบัตรหลายครั้ง ส่งผลให้
สมาชิกบางรายถอนเงินไปเพื่อการดังกล่าว ประกอบกับสหกรณป์รับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลง เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาวะการเงินในตลาดการเงินที่เปลีย่นแปลงไป สง่ผลให้แนวโน้มเงนิรับฝากมีอัตราที่ลดลงจากปีก่อน 

เงินให้กู้แก่สมำชิก  : ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลเงินให้กู้แก่สมาชิก  5 ปีย้อนหลังปี 2560-2564

 ปี 
รำยกำร 2560 2561 2562 2563 2564 

ยกมา 5,024.14 5,240.90 5,508.30 5,935.96 6,244.56 
ให้กู้ 4,834.08 4,683.70 5,369.88 4,608.65 3,927.35 
รับช าระ 4,617.32 4,416.31 4,942.22 4,300.04 3,808.46 
คงเหลือ 5,240.90 5,508.30 5,935.96 6,244.56 6,363.34 
การให้เงินกู้แก่สมาชิกในปี 2563 และ 2564 ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา่ Covid 19 
โดยมาตรการการพักช าระตน้เงินให้แก่สมาชิก ท าให้อัตราหมุนเวียนการให้เงินกู้มีรอบหมุนที่ลดลง 

สวัสดิกำรและทุนสงเครำะห์
 : ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลทนุสวสัดิการและทนุสงเคราะห์ 5 ปียอ้นหลังปี 2560-2564 

 ปี 
รำยกำร 2560 2561 2562 2563 2564 

รับขวัญทายาทใหม่ 0.02 0.04 
ค่ารักษาพยาบาล 0.43 0.62 0.52 0.54 1.71 
ประสบภัยธรรมชาต ิ 2.48 0.19 0.08 0.23 0.51 
บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต 0.24 0.27 0.35 0.34 0.37 
เสริมคุณค่าส าหรับผูสู้งวัย 0.32 2.44 0.43 0.49 1.35 
รวมทุนสวัสดิการ 3.47 3.52 1.38 1.62 3.98 
ค่าจัดการงานศพสมาชิก 
และพวงหรีดเคารพศพ 

0.56 0.74 0.70 0.56 0.82 

เงินสงเคราะห์ครอบครัว
สมาชิกถึงแก่กรรม 

24.62 32.62 28.35 31.13 27.63 

รวมทุนสงเคราะห์ฯ 25.18 33.36 29.05 31.69 28.45 
ในปี 2564 มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการ การช่วยเงนิสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวติจากการซื้อประกันส าหรับสมาชิกอายุ
ไม่เกิน 85 ปี เป็นสหกรณ์บริการจ่ายเงินสงเคราะห์ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายดา้นนี้ลดลง 
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คณะกรรมการด าเนินการชดุที่ 73 
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คณะกรรมการด าเนินการชดุที่ 73 
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 ฝ่ายจัดการ 
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ประมวลภำพกิจกรรม 
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด   
จัดสามัญประจ าปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่บอลรมู 
อาคารชาเลนเจอร์ 1 ศนูย์ประชุมอมิแพค็  
เมืองทองธานี อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

28 กันยายน 2564 ครบรอบ 72 ปี 
สหกรณ์ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงท าให้สหกรณ์ไม่
สามารถจัดงาน ณ ส านกังานสหกรณ์ได้         
จึงได้ท าบุญ ณ วัดนรนาถสุนทริการาม 

รายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงาน ปี 256432



ข้อมูลกำรเสียชีวิตของสมำชิกสหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์  จ ำกัด  ปี  2564

ล ำดับ ชื่อ-สกุล ทะเบียน อำยุ สำเหตุกำรตำย 
1 นางนวลหงษ ์      สิริภูบาล 4141 77 หัวใจห้องบนสั่นพริ้ว 
2 นายวนัวลิต      ไทยใหญ่ 15711 42 เลือดออกทางเดินอาหาร 
3 นายถนัด            ค าสุข 7824 81 มะเร็งปอด 
4 นายสนั่น           อมรกุล 2523 79 ปอดติดเชื้อ 
5 นายยงยุทธิ ์        บัวทองผุด 12960 62 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 
6 นายขบวน         ทองดี 10884 57 ติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด 
7 นายวชิัย       ลือชาประการ 5195 79 ปอดอักเสบ 
8 นายสมาน          สุขสมใจ 6704 72 ปอดติดเชื้อ 
9 นายอ านวย      กล่อมอ าภา 2244 82 โรคชรา 
10 นายปรีฎา          เจียไพบูลย ์ 15184 67 ภาวะสมองขาดเลือดเฉียบพลัน 
11 นายมนตรี         ณ รังสี 6179 68 โรคมะเร็งไต 
12 นายวชัระ         อามานนท ์ 14124 55 อุบัติเหตุ 
13 นายบรรจง         ทรวงประเสริฐ 4995 80 หลอดเลือดขาขาดเลือด 
14 นายแขนง         สุขล้อม 13981 81 ชราภาพ 
15 นายประกอบ      ภู่ก าชัย 2259 87 ปอดอักเสบติดเชื้อ 
16 นางพรพิมล         สุรทานนท ์ 2872 78 ปอดอักเสบ 
17 นายประยูร         ท้องฟ้า 6304 69 มะเร็งปอด 
18 นายสุรนิทร ์         เกตุเงิน 4455 77 ชราภาพ 
19 นายสพุจน ์         ธรรมตะถา 10657 54 มะเร็งตับ 
20 นางโสรัตน ์           ช่วยเจริญ 7306 64 เส้นเลือดสมองแตก 
21 นายวีระ          นาชยัเวียง 7823 64 ไตวายเฉียบพลัน 
22 นายประชุม          พิพิธหิรัญการ 2358 94 ติดเชื้อในกระแสเลือด 
23 นายประวิทย ์     ตรงคง 12743 65 ชราภาพ 
24 นางปิยฉัตร           มีประดิษฐ ์ 7309 64 มะเร็งปอดระยะลุกลาม 
25 นายวฑิูรย์          แข็งขัน 9720 63 ล าไส้กลืนกนั 
26 นายนิคม          ประหยัดทรัพย ์ 14383 56 ตับอ่อนอักเสบ 
27 นายผดุง             กูลจีรัง 3294 89 ภาวะเลือดแดงกัดเซาะ 
28 นายสมทุร           วิมุกตานนท ์ 2030 94 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 
29 นายวนัชัย          แย้มคล้าย 8184 64 มะเร็งตับ 
30 นายสดุใจ         ใหญ่ประเสริฐ 14221 60 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 
31 นายนิยม              บุระเนตร 13958 63 ภาวะหัวใจล้มเหลว 
32 นายสละ           ทองเบ็ญญ์ 10700 62 เส้นเลือดในสมองตีบ 
33 นายธวชัชัย          ทองเย็น 13923 55 ขาดอากาศหายใจจากการจมน้ า 
34 นายประยุทธ       หวานนอก 10966 69 มะเร็งต่อมน้ าเหลือง 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล ทะเบียน อำยุ สำเหตุกำรตำย 
35 นายบุญพาสน ์ จิตเวช 8485 66 ตายโดยธรรมชาต ิ
36 นายชลอ ปั่นเปี่ยม 6029 66 ไตวายระยะสุดท้าย 
37 นายประเสริฐ พ่วงผจง 8239 86 ปอดติดเชื้อ 
38 นายจรัฐฤทธิ ์ มาน้อยทวีทรัพย ์ 12901 57 ไตวายเฉียบพลัน 
39 นายวนัชัย              เผือกเงิน 13324 59 หลอดเลือดสมองตีบ 
40 นางไพลนิ โบษกรนัฎ 4082 72 มะเร็งปอด 
41 นายนพดล จันทรพรหม 10109 59 หลอดเลือดสมองตีบ 
42 นายวสิูตร ยมหา 6404 67 จมน้ าเสียชีวิต 
43 นางชูศรี รัตนอุดม 11263 92 ติดเชื้อในกระแสเลือด 
44 นายธานนิทร ์ ตระกูลคู 9919 73 ชราภาพ 
45 นายมนตรี            สุวรรณชื่น 9398 67 ไตวายเฉียบพลัน 
46 นายพยนต ์ ชื่นเมือง 13116 77 ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว 
47 นายสมเกียรติ ์ เลขาวิจิตร์ 13659 57 มะเร็งโคนลิน้ 
48 นายสมภพ ชินประหัษฐ ์ 11798 75 ปอดอักเสบจากโควิด 
49 นายเดชา เก้าเด่น 8264 67 ไตวาย 
50 นางสายหยุด หงษ์แก้ว 3138 76 ชราภาพ 
51 นายทวีศักดิ ์ โหมดบ ารุง 7825 65 มะเร็งเม็ดเลือดขาว 
52 นายวรรณา ขวัญงาม 2752 88 ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 
53 นายพิจักษณ ์ มายะ 14654 45 เส้นเลือดแกนสมองแตก 
54 นางมานิตย ์ ลักษณากร 2255 83 โรคชรา 
55 นางอ านวย กันแตง 5715 84 โรคชรา 
56 นายกิตติพงษ ์ พรมมา 11667 58 ปอดติดเชื้อแบคทีเรีย 
57 นางพะเยาว ์ บรรจงศิริ 6776 67 มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 
58 นายลิขิต ถนอมถิ่น 3031 98 ปอดอักเสบติดเชื้อ 
59 นายปราณ ี บุณยพิพัฒน ์ 5423 96 หัวใจล้มเหลว 
60 นายวิมาน ลุนศิลา 4719 72 ติดเชื้อในกระแสเลือด 
61 นายสมชาย เอ่ียมรอด 12963 81 ภาวะปอดอักเสบ 
62 นายบุญถิ่น อุทธศรี 8753 76 หายใจล้มเหลวเฉียบพลัน 
63 นายสนอง สมแสง 4393 75 ชราภาพ 
64 นายทองอยู ่ ชาญณรงค ์ 4011 73 ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ 
65 นางฉลวย แจ่มใส 7996 66 ติดเชื้อในหลอดลมปิด 
66 นายพิพฒัน ์ อูเซ็ง 11249 65 ปอดติดเชื้อรุนแรง 
67 นายส าล ี ปานะสุทธ ิ 2564 81 ภาวะหัวใจหยุดเต้น 
68 นายไพบลูย ์ โมรี 9113 71 ปอดอักเสบติดเชื้อ 
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ล ำดับ ชื่อ-สกุล ทะเบียน อำยุ สำเหตุกำรตำย 
69 นายชวน โยกเกณฑ์ 6514 84 ปอดติดเชื้อ 
70 นายวลัลภ ดาวเฉลิมวงศ ์ 10584 69 โรคหัวใจ 
71 นายไสว วรรณใหม่ 13695 69 มะเร็งตับ 
72 นายเสริม เกลี้ยงกลางดอน 6447 73 อุบัติเหตุ 
73 นายสุเทพ ประทุมศิริ 10584 69 มะเร็งตับ 
74 นายประสิทธิ ์ หัสดร 6182 70 มะเร็งตับ 
75 นายมนัส เสือเพ็ง 5461 77 ปอดอุดกั้นเร้ือรัง 
76 นายจ ารัส อนันตทรัพย ์ 7632 67 ปอดอักเสบติดเชื้อ 
77 นายวีระ             ศัลย์วิเศษ 7729 62 ภาวะน้ าตาลต่ า 
78 นายด ารงค ์ สุทธิสาคร 12181 80 มะเร็งตับระยะลุกลาม 
79 นายสมเจตน ์ เพ็ชรพะวงศ ์ 1942 81 มะเร็งล าไส้ระยะแพร่กระจาย 
80 นายวรเดช ศรีบานแจ่ม 2699 94 ปอดอักเสบ 
81 นายเทพ สัมพันธวงศ ์ 5887 81 มะเร็งปอด 
82 นายเอ้ือม พูลพัฒน ์ 6238 79 ติดเชื้อในกระแสเลือด 
83 น.ส.ณัฐนนัท ์ ศรีวิรักษ์ 17270 44 โรคธาลัสซีเมีย 
84 น.ส.รจนา เพียงประสิทธิพ์ร 13955 67 มะเร็งเต้านม 
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