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ท่ี สอ.สสจ.พงังา  725/2560 

                                                                                        3    พฤศจิกายน  2560 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2560 

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั  ทุกท่าน 

 ดว้ยคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา   จาํกดั   ชุดท่ี   35   กาํหนดจดั 
ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2560  ในวนัอาทิตยท่ี์  10  ธนัวาคม  2560   เวลา  09.00 น. ณ  อาคารกีฬาคุณธรรม โรงเรียน
เทศบาลบา้นทา้ยชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา    โดยมีระเบียบวาระการประชุม  ดงัน้ี 
 ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2559 
 ระเบียบวาระท่ี  3  รับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี  2560 
 ระเบียบวาระท่ี  4  พิจารณาอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุน  ประจาํปี  2560 
 ระเบียบวาระท่ี  5  พิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี  2560 
 ระเบียบวาระท่ี  6  พิจารณากาํหนดวงเงินกูย้ืมและคํ้าประกนั  ประจาํปี  2561 
 ระเบียบวาระท่ี  7  พิจารณาอนุมติังบประมาณการรับและการจ่าย  ประจาํปี 2560-2561 
 ระเบียบวาระท่ี  8  พิจารณาสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดท่ี  36  ประจาํปี  2561 
                               และพิจารณาสรรหาผูต้รวจสอบกิจการภายในสหกรณ์  ประจาํปี  2561 
 ระเบียบวาระท่ี  9  รายงานผลการตรวจสอบกิจการภายในสหกรณ์  ประจาํปี  2560                       
 ระเบียบวาระท่ี 10 พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจาํปี  2561 
 ระเบียบวาระท่ี 11 เร่ืองอ่ืน ๆ  (ถา้มี) 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอเรียนเชิญเขา้ร่วมประชุม ตามวนัเวลาดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั   
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายบุญศกัด์ิ  รมยพร) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั 
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ระเบียบวาระที ่ ระเบียบวาระที ่ 11  
เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทราบเร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทราบ  

1. สหกรณ์ฯสนบัสนุนเงินทุนเพ่ือการศึกษา    จาํนวน  5,000.-  บาท  “โครงการขบวนการสหกรณ์ไทย  
เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ จงัหวดัพงังา” ทุนการศึกษา จนจบปริญญาตรี  

    1.1 ด.ช.สราวธุ   เทพรัตน ์     ชั้น ป.4 โรงเรียนบา้นทุ่งรักชยัพฒัน ์ อ.คุระบุรี  จ.พงังา 
    1.2 น.ส.เพทาย  พลาพล         ปวช.2  วิทยาลยัการอาชีพทา้ยเหมือง  อ.ทา้ยเหมือง จ.พงังา                                                       
    1.3 นายกอบชยั   ตางาม        ชั้น ม.6 โรงเรียนคุระบุรีชยัพฒันาพิทยาคม  อ.คุระบุรี จ.พงังา 

2. การจดังานวนัสหกรณ์แห่งชาติจงัหวดัพงังา วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2560   ณ ศาลาเขาชา้ง  อ.เมือง จ.พงังา  
สหกรณ์ฯไดรั้บเกียรติบตัรซ่ึงผา่นเกณฑม์าตรฐานระดบัดีเลิศ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  

3. “โครงการสหกรณ์สีขาวดว้ยธรรมาภิบาล ”  ซ่ึงดาํเนินโครงการ  โดยสาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังาร่วมกบั
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากผูว้่าราชการจงัหวดัพงังา    สหกรณ์ฯไดผ้่านเกณฑก์ารประเมิน ตวัช้ีวดัทั้ง 4 ดา้นคือ 
หลกัความรับผิดชอบ,หลกัความโปร่งใส,หลกัการมีส่วนร่วม และหลกันิติธรรม 
        4. แนะนาํผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

4.1............................................................................................... 
4.2............................................................................................... 
4.3............................................................................................... 
4.4............................................................................................... 

                            5. แนะนาํคณะกรรมการ  ,ผูต้รวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั 
5.1............................................................................................... 
5.2............................................................................................... 
5.3............................................................................................... 
5.4............................................................................................... 
5.5............................................................................................... 
5.6............................................................................................... 
5.7............................................................................................... 
5.8............................................................................................... 
5.9............................................................................................... 
5.10............................................................................................... 
5.11............................................................................................... 
5.12............................................................................................... 
5.13............................................................................................... 
5.14............................................................................................... 
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ระเบียบวาระที ่ ระเบียบวาระที ่ 22  
เร่ืองรับรองรายงานเร่ืองรับรองรายงาน   

การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 22555599  
รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี  2559 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัพงังา  จ ากดั 
วนัที ่ 10  ธันวาคม  2560 

ณ อาคารผู้สูงอายุสนามกฬีาเทศบาลเมอืงตะกัว่ป่า อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา 
************************************** 

สมาชิกทั้งหมด        จาํนวน    1,782  คน 
สมาชิกผู้มาประชุม  จาํนวน    1,449  คน คิดเป็นร้อยละ 81.31 ของสมาชิกทั้งหมด 
ผู้เข้าร่วมประชุม      จาํนวน  3  คน 

1. นายวเิชียร     ภู่พทัธยากร ผูส้อบบญัชี 
 2. นายปรีชา     เลิศไกร  ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา) 
 3. นางสาวอภิญญา    ชูจนัทร์   นกัวชิาการตรวจสอบบญัชีชาํนาญการ (สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์พงังา) 
 นายบุญศกัด์ิ    รมยพร  ประธานกรรมการ คณะกรรมการ เจา้หนา้ท่ี สมาชิกฯพร้อมกนัหนา้พระบรมฉายาลกัษณ์ร่วมพิธี
แสดงความสาํนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายความอาลยั แด่พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 
เร่ิมประชุมเวลา  09.10 น. 
 นายบุญศกัด์ิ รมยพร ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม เม่ือสมาชิกมาครบองคป์ระชุมประธานกล่าวเปิดประชุม 
และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
ประธาน   1. การประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ดาํเนินการประชุมโดยเรียนเชิญสมาชิกทั้งหมดเขา้ร่วมประชุม 
  2. สหกรณ์ฯมอบเกียรติบตัรใหแ้ก่สมาชิกฯ คุณเยน็จิตร วบูิลสุตกิจ “ ผูมี้จิตอาสาช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย ์” 
  3. สหกรณ์ฯมอบท่ีนอนลมใหก้บัหน่วยบริการสาธารณสุขในจงัหวดัพงังา 
  4. แนะนาํผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง คือ 
   1.นายวเิชียร ภู่พทัธยากร ผูส้อบบญัชี 
   2. นายปรีชา เลิศไกร ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 

 (สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา) 
   3. นางสาวอภิญญาชูจนัทร์ นกัวชิาการตรวจสอบบญัชีชาํนาญการ 

 (สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์พงังา) 
  5. แนะนาํคณะกรรมการ, ผูต้รวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั 
ทีป่ระชุมใหญ่ รับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2558 
ประธาน มอบใหเ้ลขานุการนาํเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณารับรอง 
เลขานุการเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2558 ณ  อาคารกีฬาคุณธรรม โรงเรียน
เทศบาลทา้ยชา้ง ต.ทา้ยชา้ง อ.เมือง จงัหวดัพงังา ใหท่ี้ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2558 
รายละเอียดตามรายงานกิจการประจาํปีท่ีไดจ้ดัส่งถึงสมาชิกพร้อมหนงัสือเชิญประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2559สมาชิกท่านใดจะ
ขอแกไ้ขรายงาน ขอใหแ้จง้ในท่ีประชุม  หากไม่มีการแกไ้ขก็ขอมติรับรอง 
ประธาน ขอมติจากท่ีประชุมใหญ่ 
มตทิีป่ระชุมใหญ่ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2558 
ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
ประธาน    ในนามคณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 34 ขอเสนอรายงานผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
พงังา  จาํกดั  ประจาํปี  2559 ดงัตอ่ไปน้ี 
 รายงานกจิการทัว่ไป   
  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั  ไดเ้ร่ิมดาํเนินกิจการตั้งแต่วนัท่ี 3 มกราคม 2526 จนถึงปัจจุบนัเป็น
เวลา 33 ปี ปัจจุบนัตั้งอยูเ่ลขท่ี 9/22 ถนนเทศบาลบาํรุง ตาํบลทา้ยชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา   

        สมาชิกภาพในวนัส้ินปี  2559 
    สมาชิกเม่ือวนัส้ินปี 2559   2,110 คน 

(สามญั 1,777 คน สมทบ 333 คน) (ชาย 528 คน หญิง 1,582 คน)  
  -เขา้ใหม่ (เขา้ใหม่=112, ลาออกเขา้ใหม่=3) 115 คน 
  -ลาออก  37 คน 
  -ถึงแก่กรรม  3 คน 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 

3.1 ฐานะการเงนิเปรียบเทยีบกบัปี 2557 -2559 

ที ่ รายการ ปี  2557 ปี  2558 ปี 2559 

บาท บาท บาท 
1 ทุนเรือนหุน้ท่ีชาํระแลว้ 582,684,300.00 631,942,510.00 703,792,960.00 
2 เงินสาํรองและทุนอ่ืน ๆ  40,620,886.53 43,536,599.09 49,214,162.08 
3 ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั 2,119,000.00 3,707,967.83 4,405,382.32 
4 เงินสะสมและสาํรองบาํเหน็จพนกังาน 2,474,800.00 3,037,600.00 3,502,830.00 
5 เงินรับฝาก 430,798,380.12 491,833,640.01 615,623,508.29 
6 ทุนดาํเนินงาน 1,204,140,412.49 1,367,230,228.38 1,600,719,017.78 
7 เงินใหกู้แ้ก่สมาชิกระหวา่งปี 758,807,095.98 790,533,466.88 956,997,016.78 
8 เงินใหกู้ช้าํระคืนระหวา่งปี   596,238,732.36 606,154,622.75 750,688,558.89 
9 เงินใหกู้ค้งเหลืออยูท่ี่สมาชิก 1,211,906,324.96 1,396,285,169.09 1,602,593,626.98 
10 กาํไรสุทธิประจาํปี   43,003,401.30 47,997,589.45 54,012,186.88 
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3.2 ค่าหุ้น 
 - สมาชิกถือหุน้เม่ือวนัตน้ปี 2559       631,942,510.00 บาท 
 บวก  ถือหุน้เพ่ิมระหวา่งปี                    101,633,780.00 บาท 
  รวม 733,576,290.00 บาท 
 หัก  ถอนหุน้คืน                                    29,783,330.00 บาท 
 - สมาชิกถือหุน้เม่ือวนัส้ินปี 2559       703,792,960.00 บาท 
3.3 เงนิรับฝาก 
 - ตน้ปีมีเงินฝากออมทรัพยแ์ละออมทรัพยพ์ิเศษ      491,833,640.01 บาท 
 บวก  ฝากเพ่ิมระหวา่งปี 385,794,904.78 บาท 
  รวม 877,628,544.79 บาท 
 หัก  ถอนระหวา่งปี 262,005,036.50 บาท 
 - คงเหลือเงินฝากเม่ือวนัส้ินปี 615,623,508.29 บาท 
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3.4 การให้เงนิกู้แก่สมาชิก   คงเหลือ ณ วนัส้ินปีทางบญัชี 
ในปี  2559 สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกคงเหลือ ณ ส้ินปี 1,602,593,626.98 บาท  แยกไดด้งัน้ี 

ประเภท ยอดยกมา 
ปี 58 

เงนิกู้ระหว่าง 
ปี 59 

คงเหลอืส้ิน 
ปี  2559 

จ านวน
สัญญา 

1. เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน 15,000.00 301,500.00 30,500.00 12 
2.  เงินกูส้ามญั 1,231,194,813.31 905,898,711.98 1,450,698,077.80 2,707 
3.  เงินกูพิ้เศษ 94,845,217.07 12,580,000.00 92,670,983.87 59 
4. เงินกูส้ามญั (เงินด่วน) 54,679,894.43 34,146,804.80 45,901,619.96 332 
5. เงินกูส้ามญั 5 (เพ่ือซ้ือยานพาหนะ) 9,385,231.05 0.00 6,045,764.34 23 
6. เงินกูเ้พ่ือการศึกษา 6,165,013.23 4,070,000.00 7,234,681.01 45 

รวม 1,396,285,169.09 956,997,016.78 1,602,581,626.98 3,178 
 

3.5 เงนิกู้ยมื เมือ่วนัส้ินปี 2559 สหกรณ์ฯมีหน้ีกบัสถาบนัการเงินอ่ืน ดงัน้ี 

ธนาคาร ยอดยกมา เงนิกู้ระหว่างปี 2559 คงเหลอืส้ินปี  2559 
1. เงินกูห้มุนเวยีน ธกส. 0.00 43,000,000.00 0.00 
2. เงินกูโ้อดี ธ.ออมสิน 0.00 5,742,184.87 0.00 
3. ตัว๋สญัญาใชเ้งิน ธ.ธนชาต 55,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 
4. ตัว๋สญัญาใชเ้งิน ธ.ออมสิน 0.00 50,000,000.00 50,000,000.00 
5. ตัว๋สญัญาใชเ้งิน ธ.กรุงไทย 50,000,000.00 70,000,000.00 50,000,000.00 
6. สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลตาํรวจ จาํกดั 86,666,400.00 0.00 0.00 
7. สหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดั 0.00 50,000,000.00 0.00 
8. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 0.00 50,000,000.00 46,500,000.00 

รวม 191,666,400.00 343,742,184.87 221,500,000.00 

3.6 เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร   
เม่ือวนัส้ินปี  2559  จาํนวนเงิน 39,097,853.83 บาท 

 3.7 เงนิรายได้และค่าใช้จ่ายในปี 2559 
  รายไดก่้อนหกัค่าใชจ่้าย 91,952,804.68  บาท 
  รายจ่ายทั้งส้ิน 37,940,617.80  บาท        
  ค่าใช้จ่ายทั้งส้ินแยกเป็นดงันี ้
   1.ดอกเบ้ียเงินกู/้โอดี/ตัว๋สญัญา  เป็นเงิน                       10,134,519.80  บาท 

 2.ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก   เป็นเงิน                    20,584,413.01     บาท 
 3.ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน    เป็นเงิน                     7,221,684.99   บาท 
            รวมค่าใช้จ่าย   เป็นเงินทั้งส้ิน             37,940,617.80   บาท 

 3.9 ผลการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัพงังา จ ากดั ในรอบปี บญัชี 2559 
ตลอดปีของการดาํเนินกิจการ คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 34 ไดย้ึดมัน่ในอุดมการณ์หลกัการสหกรณ์ เพ่ือส่งเสริม

การออมโดยการถือหุน้ การรับฝากเงิน สามารถช่วยเหลือสมาชิกใหเ้ขา้ถึงเงินกู ้ไดอ้ยา่งสะดวก อยา่งมีวนิยัทางการเงิน และบน 
พ้ืนฐานการเป็นเจา้ของกิจการ อยา่งต่อเน่ือง  
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นโยบายหลกัของคณะกรรมการด าเนินการปีบญัชี2559 (แผนยุทธศาสตร์พฒันาสหกรณ์5 ปี(2556-2560))    
(1) นโยบายดอกเบีย้เงนิกู้ต า่  เพ่ือใหส้มาชิกไดใ้ชบ้ริการเงินกู ้ดอกเบ้ียในอตัราท่ีถูกและเหมาะสม เป็นการแบ่งเบาภาระ

ค่าใชจ่้ายของสมาชิก แต่ทั้งน้ีตอ้งคาํนึงถึงผลตอบแทนของผูล้งทุน คือ ทุนเรือนหุน้ และเงินฝาก โดยเป้าหมายของคณะกรรมการ
คือเงินปันผลแก่สมาชิกไม่ตํ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา ถึงแมว้า่ในช่วงคร่ึงปีแรกตน้ทุนจากสถาบนัการเงินจะสูงมากก็ตาม แต่คณะกรรมการ
ก็ใชว้ธีิระดมเงินฝากจากสมาชิก พร้อมกบัเจรจาสถาบนัการเงินเร่ืองอตัราดอกเบ้ียตํ่า และเปิดวงเงินหลายสถาบนั เพ่ือเพ่ิมอาํนาจ
ในการต่อรอง 

(2) นโยบายเพือ่ส่งเสริมการออม โดยการสะสมเงินค่าหุน้อยา่งต่อเน่ือง และการรับฝากเงิน ในอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ระดบัสูง  เพ่ือใหส้มาชิกมีแรงจูงใจในการออม  สหกรณ์ระดมเงินฝากจากสมาชิก ประเภทเงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ  ณ  วนัส้ินปีมี
เงินฝากรวมเพ่ิมข้ึนจากปี  2558  เป็นจาํนวนเงิน 123,789,868.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.17 ตามลาํดบั จากการดาํเนินงานดงักล่าว
ทาํใหส้หกรณ์สามารถบริหารงานไดป้ระสบความสาํเร็จตามเป้าหมายหลกัท่ีกาํหนดไว ้

(3) นโยบายสร้างความหลากหลายของระบบเงนิกู้  เพ่ือใหส้มาชิกไดเ้ขา้ถึงบริการเงินกูใ้หเ้กิดประโยชน์และสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของสมาชิก บนพ้ืนฐานการดาํเนินงานทางกฎหมาย ขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ เพ่ือลดผลกระทบของ
ความเส่ียง ในการชาํระหน้ีของสมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์ 

(4) นโยบายการจดัสวสัดกิารทีเ่หมาะสม  โดยยดึหลกัการของสหกรณ์ นัน่คือ การช่วยเหลือเพ่ือนสมาชิกซ่ึงกนัและกนั 
การเอ้ืออารีต่อกนัและกนั การมีความเสมอภาค โดยจดัสวสัดิการใหก้บัสมาชิกและครอบครัว เพ่ือบรรเทาภาระความเดือดร้อน  

(5) นโยบายสร้างรายได้ให้แก่สหกรณ์  โดยการเพ่ิมเงินลงทุนในสถาบนัการเงิน หรือสหกรณ์อ่ืนใหห้ลากหลายมาก
ยิง่ข้ึน  

(6) นโยบายการให้บริการทีเ่ป็นมติร โดยสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่สมาชิก จดัทาํโครงการสญัจร “สหกรณ์พบสมาชิก” 
เพ่ือรับทราบปัญหาและความตอ้งการ ภายใตห้ลกัการบริการของหลกัการสหกรณ์ นัน่คือบริการดุจญาติมิตร สมาชิกทุกคนตอ้ง
ร่วมดว้ยช่วยกนั รวมทั้งการพฒันาระบบขอ้มูล ข่าวสารของสหกรณ์  

ผลการด าเนินงาน ในรอบปีทีผ่่านมา มดีงันี ้ 
1. อตัราการเพิม่ทุน การลงทุนร่วมกบัสหกรณ์ของสมาชิก และการเติบโตทางธุรกิจ   
ในปีบญัชี 2559 สหกรณ์มีอตัราการเติบโตของทุนดาํเนินการ (ทุนเรือนหุน้และเงินฝาก) เพ่ิมข้ึนร้อยละ  17.41  

เปรียบเทียบกบัปีบญัชี 2558    มีการกูย้มืเงินจากสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จาํกดัเป็นวงเงิน 50 ลา้นบาท โดยใช้
คณะกรรมการดาํเนินการและผูจ้ดัการสหกรณ์คํ้าประกนั และมีการกูย้มืเงินจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 
เป็นวงเงิน 50 ลา้นบาท โดยใชค้ณะกรรมการดาํเนินการและผูจ้ดัการสหกรณ์คํ้าประกนั รวมเงินทั้งส้ิน 100 ลา้นบาท โดยมีทุน
สาํรอง เป็นเงิน 49,214,162.08 บาท ทุนสะสมตามขอ้บงัคบัและระเบียบอ่ืนๆ เป็นเงิน 4,405,382.32 บาท     

ตารางเปรียบเทยีบทุนด าเนินการ 

 
 
 

รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1. ทุนเรือนหุน้ (บาท) 582,684,300.00 631,942,510.00 703,792,960.00 
2. เงินรับฝากออมทรัพย ์(บาท) 430,798,380.12 491,833,640.01 615,623,508.29 

3. เงินกูส้ถาบนัการเงิน (บาท) 143,942,092.17 191,666,400.00 221,500,000.00 
4. สมาชิก  (คน) 1,901 2,035 2,110 
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การด าเนินการระดมทุนเพือ่ด าเนินกจิการของสหกรณ์ในรอบปีบญัชี 2559  
เป็นทุนภายในสหกรณ์จากเงินฝากของสมาชิก และไดกู้ย้มืเงินจากสถาบนัการเงินอ่ืนๆ เพ่ือใหส้มาชิกไดกู้ย้มืไปใช้

ประโยชน์ตามวตัถุประสงค ์โดยเฉพาะเพ่ือการประกอบอาชีพมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 
อตัราการเพิม่ทุนเรือนหุ้น  เพ่ิมข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งการหกัค่าหุน้รายเดือน (ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์) และการซ้ือหุน้เพ่ิม

พิเศษ  รวมทั้งการออมและลงทุนร่วมกบัสหกรณ์ของสมาชิก ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา มีการเพ่ิมของทุนเรือนหุน้  เฉล่ียเดือนละ 
5.99 ลา้นบาท มีอตัราการเพ่ิมของทุนเรือนหุน้ ร้อยละ 11.37 

เงนิฝากออมทรัพย์ / เงนิฝากออมทรัพย์พเิศษ  ในปีบญัชี 2559 คงอตัราดอกเบ้ีย เงินฝากออมทรัพย ์ ในอตัราท่ีสูงกวา่
ธนาคาร ซ่ึงสอดคลอ้งตามภาวะดอกเบ้ียในตลาดการเงินการธนาคาร      

เงนิฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 2.50 บาท/ปี 
เงนิฝากออมทรัพย์พเิศษ ฝากขั้นตํ่า 100,000 บาท (จ่ายดอกเบ้ียทบตน้ทุกเดือน) ร้อยละ 3.75 บาท/ปี   
2. การบริหารจดัการเงนิทุน รายได้และการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ 
รายไดห้ลกัของสหกรณ์  ส่วนใหญ่มาจากดอกเบ้ียเงินใหกู้แ้ก่สมาชิก   ดว้ยนโยบายดอกเบ้ียเงินกูต้ ํ่า โดยเฉพาะเงินกู้

ประเภทสามญั 5 (เพ่ือซ้ือยานพาหนะ) เงินกูส้ามญั 6 (เพ่ือการศึกษาฯ) เงินกูพิ้เศษเพ่ือการเคหะ การขยายฐานเงินกู ้ และการปรับ
ลดอตัราดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภท  รวมทั้งการใชบ้ริการเงินกูพิ้เศษ(ใชห้ลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั)พร้อมทั้งการเจรจาต่อรองสถาบนั
การเงินเพ่ือลดอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้และพยายามควบคุมรายจ่ายใหอ้ยูใ่นวสิยัท่ีควรประพฤติและปฏิบติั จึงทาํใหร้ายไดข้องสหกรณ์
เพ่ิมข้ึน  ส่วนรายไดท่ี้รองลงมาไดแ้ก่รายไดจ้ากการลงทุนฝากเงินในสถาบนัการเงินหรือสหกรณ์อ่ืน   
      ในปีบญัชี 2559  สหกรณ์มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ ร้อยละ 14.72 
ส่วนรายไดอ่ื้นๆไดแ้ก่ เงินปันผลจากการลงทุนในหุน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดอกเบ้ียรับเงินฝากธนาคารต่างๆ  
และรายไดอ่ื้นของสหกรณ์ 

                    ตารางสรุปรายได้ รายจ่าย และก าไรสุทธิ ประจ าปี 2557 – 2559 

ปี / รายการ รายได้ 
รายจ่าย 

ก าไรสุทธิ 
บาท ร้อยละ 

ปี 2557 69,208,884.98 26,205,483.68 37.86 43,003,401.30 
ปี 2558 80,154,705.99 32,157,116.54 40.13 47,997,589.45 

ปี 2559 91,952,804.68 37,940,617.80 41.26 54,012,186.88 
ตารางแสดงรายได้ปี 2557 - 2559 

ที ่ หมวดรายได้ รายได้ปี 2557 รายได้ปี 2558 รายได้ปี 2559 

1 ดอกเบ้ียเงินกูรั้บจากสมาชิก 69,006,963.06 79,829,460.72 91,356,505.85 

2 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 23,700.00 15,800.00 11,800.00 

3 ดอกเบ้ียรับเงินฝากธนาคาร 62,784.38 78,142.52 376,460.70 

4 ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ส้หกรณ์อ่ืน 58,064.49 37,362.75 10,823.77 

5 ผลตอบแทนจากการลงทุน 48,134.96 45,965.00 55,572.30 

6 รายไดอ่ื้น 9,238.09 134,781.37 141,642.06 

7 กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น - 13,193.63 - 

  รวม 69,208,884.98 80,154,705.99 91,952,804.68 
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ตารางแสดงรายจ่ายปี 2557-2559 

ที ่ หมวดค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายปี2557 ค่าใช้จ่ายปี2558 ค่าใช้จ่ายปี2559 
1 ค่าใชจ่้ายประชุมใหญ่ 1,108,168.00 1,373,721.00 1,555,415.00 
2 ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากออมทรัพย ์ 767,289.45 788,844.98 853,844.22 
3 ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากพิเศษ 12,228,856.56 16,064,373.67 19,730,568.79 

4 ดอกเบ้ียจ่ายตัว๋สญัญาใชเ้งิน 6,237,465.63 5,309,932.60 7,277,307.64 

5 ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู ้ - 3,211,458.97 2,838,665.64 

6 ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูโ้อดี 1,234,549.24 14,483.10 18,546.52 

7 รายจ่ายปกติอ่ืน 4,629,154.80 5,394,302.22 5,666,269.99 
 รวม 26,205,483.68 32,157,116.54 37,940,617.80 

การใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยดัและมปีระสิทธิผล            
คณะกรรมการดาํเนินการและฝ่ายจดัการไดใ้ชจ่้ายงบประมาณประจาํปี 2559 ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2558    

ไดอ้นุมติังบประมาณรายจ่ายปกติ  8,091,600.00 บาท  จ่ายจริง 6,308,328.78 บาท (ใชง้บ ประมาณ ร้อยละ 77.96) และ
งบประมาณตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันา ปีบญัชี 2559 ไดอ้นุมติังบประมาณ 1,120,000.00 บาท จ่ายจริง เป็นเงิน  36,150.00  
บาท (ใชง้บประมาณร้อยละ 3.23) 

รายจ่ายท่ีสาํคญั คือ  การจ่ายดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์โดยเฉพาะเงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ (เฉล่ียเดือนละ 1,644,214.07 
บาท) เม่ือปิดบญัชี 2559 ค่าใชจ่้ายดา้นดอกเบ้ียเงินรับฝาก เป็นเงิน 20,584,413.01  บาท (จ่ายดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยพิ์เศษเป็น
เงิน 19,730,568.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.00 ของค่าใชจ่้ายทั้งหมด) และผลประโยชน์น้ีทั้งหมดไดก้บัคืนสู่สมาชิกผูฝ้ากเงิน   

 และรายจ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนมาในปีบญัชีน้ี คือ จ่ายดอกเบ้ียเงินกูจ้ากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั 
 3. การลงทุนของสหกรณ์ 
ในปีบญัชี 2559 สหกรณ์มีการลงทุนโดยใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงินในสญัญาเงินกูร้ะยะยาวและเร่ิมลงทุนเพ่ือหารายได ้โดย

การลงทุนฝากเงินกบัสถาบนัการเงินและสหกรณ์อ่ืน  สหกรณ์มีรายได ้จากการลงทุน เป็นเงิน  442,856.77  บาท   
- รายไดจ้ากเงินใหกู้แ้ก่สหกรณ์อ่ืน     เป็นเงิน      10,823.77  บาท 
- รายไดจ้ากการลงทุนซ้ือหุน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย    เป็นเงิน      55,572.30  บาท 

       - รายไดจ้ากดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย/์ประจาํของธนาคาร    เป็นเงิน    376,460.70    บาท 
(ดงัตารางสรุปยอดการลงทุนของสหกรณ์ ตลอดปี 2559) 

        4. ผลก าไร    
ในปีบญัชี 2559 สหกรณ์ มีกาํไรสุทธิ ทั้งส้ิน 54,012,186.88 บาท เม่ือเทียบกบัปีบญัชี 2558 พบวา่ มีกาํไรสุทธิในอตัรา 

ท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้  ดงัตาราง 

 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

รายการ 
ก าไรสุทธิ 

43,003,401.30 บาท 
ก าไรสุทธิ 

47,997,589.45 บาท 
ก าไรสุทธิ 

54,012,186.88 บาท 

 ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท 
1. เงินปันผลตามหุน้ 5.35 29,559,983.00 5.35 32,339,981.00 5.45 35,097,124.00 
2. เงินเฉล่ียคืน 7.75 5,012,125.00 7.50 5,632,369.00 7.60 6,610,198.00 
  34,572,108.00  37,972,350.00  41,707,322.00 
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    หมายเหตุ  ตวัเลขเงินปันผลตามหุน้ และเงินเฉล่ียคืน ในปี 2559 ตามระเบียบวาระ ท่ี 5 
5.  การบริการเงนิกู้ยมืแก่สมาชิก 
ในรอบปีบญัชี 2559  สหกรณ์ไดใ้หบ้ริการเงินกูย้มืแก่สมาชิกเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558  เป็นเงิน 

206,308,457.89 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.76 
รายการ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

1. เงนิกู้ฉุกเฉิน 9,995.34 15,000.00 30,500.00 
2. เงนิกู้สามญั 1,119,745,702.64 1,301,424,952.02 1,509,880,143.11 
3. เงนิกู้พเิศษ 92,150,626.98 94,845,217.07 92,670,983.87 

รวม 1,211,906,324.96 1,396,285,169.09 1,602,581,626.98 

การพิจารณาอตัราดอกเบ้ียเงินกู้  คณะกรรมการได้พิจารณาให้เป็นไปตามภาวะอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ์และคาํนวณตน้ทุนการดาํเนินการของสหกรณ์ 

ตารางแสดงอตัราดอกเบีย้เงนิกู้ทุกประเภท ตามประกาศของสหกรณ์ 

ประเภทเงนิกู้/วนัที ่
อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ 

1 กรกฎาคม 2553 1 มกราคม 2557 1 กรกฎาคม 2559 
เงินกูส้ามญั 1  6.00 บาทต่อปี 6.25 บาทต่อปี 6.10 บาทต่อปี 
เงินกูส้ามญั  2,3 6.00 บาทต่อปี 6.25 บาทต่อปี 6.10 บาทต่อปี 
เงินกูส้ามญัหุน้คํ้าประกนั (ส.7) 5.75 บาทต่อปี 6.00 บาทต่อปี 5.85 บาทต่อปี 
เงินกูส้ามญั 4 (เงินด่วน) 5.75 บาทต่อปี 6.00 บาทต่อปี 5.85 บาทต่อปี 

เงินกูส้ามญั 5 (ยานพาหนะ) 
4.00 บาทต่อปี  

(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 
4.25 บาทต่อปี  

(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 
4.25 บาทต่อปี 

(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 

เงินกูส้ามญั 6 (เพื่อการศึกษาฯ) 
4.50 บาทต่อปี  

(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 
4.75 บาทต่อปี  

(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 
4.60 บาทต่อปี 

(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 

เงินกูพิ้เศษ 
4.95 บาทต่อปี  

(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 
5.20 บาทต่อปี  

(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 
5.05 บาทต่อปี 

(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 
เงินกูฉุ้กเฉิน 6.00 บาทต่อปี 6.25 บาทต่อปี 6.10 บาทต่อปี 

         6. ผลการด าเนินการพฒันาสหกรณ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาสหกรณ์ 
ตามท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2558 ไดอ้นุมติังบประมาณรายจ่ายเพ่ือการดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์ ปี 2559-

2560 คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 34 ไดด้าํเนินการดงัน้ี 
6.1 การพฒันาการบริหารจดัการและธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตร์ระบบการจดัการมาตรฐาน 
 -  การจดัจา้งยามรักษาความปลอดภยั  

  สหกรณ์ไดว้า่จา้งบริษทัยามรักษาความปลอดภยั เพ่ือป้องกนัโจรกรรมต่อทรัพยสิ์นของสหกรณ์ในวนัหยดุ และ
ช่วงกลางคืน ตลอดถึงติดตั้งตูย้ามใหต้าํรวจมาตรวจตรายามคํ่าคืน 
  - การพฒันาอาคารสถานท่ี และส่วนการใหบ้ริการสมาชิก  



13 
 

 

สหกรณ์มีอาคารสาํนกังานและพ้ืนท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือรองรับการขยายตวัในงานบริการแก่สมาชิก พร้อมทั้งสร้าง
ความสง่างาม บ่งบอกถึงความมัน่คงของสหกรณ์และความไวว้างใจของสมาชิก  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์
ของสหกรณ์  สมาชิกไดรั้บความสะดวกมากข้ึนเม่ือมาใชบ้ริการ 
  -มุมบริการสมาชิกเพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่สมาชิกท่ีมาใชบ้ริการ เช่น มุมกาแฟ 
  -มุมบริการ Computer Internet เพือ่อาํนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการสืบคน้ขอ้มูลต่างๆ  
  - มุมประชาสมัพนัธ์ 
  เป็นบอร์ดอาคารท่ีประกอบดว้ย บอร์ดผูบ้ริหาร คณะกรรมการ เจา้หนา้ท่ี บอร์ดรายนามประธานสหกรณ์ และ
บอร์ดประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารสหกรณ์ 

ยุทศาสตร์การพฒันาระเบียบ ข้อบังคบั 
-การปรับปรุง ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑว์ธีิปฏิบติั ของสหกรณ์ 
คณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 34 ไดมี้การปรับปรุง ระเบียบ ขอ้บังคบั หลกัเกณฑ์วิธีปฏิบัติ ของสหกรณ์ 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั พ.ร.บ.สหกรณ์ และกฎหมายใหม่ เช่น ประมวลกฎหมายเพง่และพาณิชย ์ท่ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  
11 กมุภาพนัธ์ 2558                                                  

ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการ 
-การแบ่งกลุ่มตามภาระงาน ของคณะกรรมการ 4 ฝ่าย คือ คณะกรรมการอาํนวยการ คณะกรรมการเงินกู ้

คณะกรรมการทุนสาธารณประโยชน์ และคณะกรรมการศึกษาและประชาสมัพนัธ์  โดยไดด้าํเนินการตามภารกิจ 
1. แผนการปฏิบติังานสหกรณ์ ประจาํเดือน และประจาํปี 
2. แผนการบริการจดัการเงินทุนหมนุเวยีน 
3. แผนการใหก้ารพฒันาและการบริการเงินกู ้
4. การจดัสวสัดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
5. การจดัสวสัดิการสมาชิกผูเ้จ็บป่วยและชราภาพ 
6. การจดัสวสัดิการเพ่ือความมัน่คงของครอบครัวสมาชิก 
7. การประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่การดาํเนินงาน 

6.2 การพฒันาระบบงานคอมพวิเตอร์  
ปัจจุบนัสหกรณ์มีเจา้หนา้ท่ีคอมพิวเตอร์ผูดู้แลและพฒันาระบบงาน ไดพ้ฒันาระบบคอมพิวเตอร์สหกรณ์ เพื่อลดความ

ซํ้ าซอ้น เพ่ิมประสิทธิและความเช่ือถือของงาน  ง่ายและสะดวกในการบริหารงานสหกรณ์  และนอกจากน้ี ระบบงานท่ีไดพ้ฒันา
เสริม คือ ระบบการบริการท่ีรองรับ เงินกู ้ประเภทใหม่ ท่ีสหกรณ์จะเปิดใหบ้ริการ ตามนโยบายของคณะกรรมการ    

นอกจากน้ียงัไดพ้ฒันาระบบงานท่ีเก่ียวกบัสวสัดิการเพ่ือเช่ือมต่อกบัระบบเดิมท่ีมีอยู ่ เช่น ระบบสมาคมสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั (ฌกส.), ระบบสมาคมสมาชิกสหกรณ์สาธารณสุข
ไทย (สสธท.), ระบบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.), 
ทะเบียนประกนักลุ่ม และทะเบียนประกนัวนิาศภยั เพ่ือใหมี้การเรียกเก็บในใบเสร็จประจาํเดือน โดยหกั ณ ท่ีจ่าย ลดความซํ้ าซอ้น 
สามารถตรวจสอบ และมีความถูกตอ้ง ทาํใหน้โยบายของคณะกรรมการเกิดประโยชน์สูงสุด 

ปัจจุบนักาํลงัพฒันาระบบงานการพิมพส์ญัญากู ้ สญัญาคํ้าประกนั โดยกรรมการหน่วยสามารถพิมพเ์อกสารไดท่ี้
หน่วยงานโดยระบบท่ีเช่ือมต่อผา่น Internet 

ระบบเวบ็ไซตข์องสหกรณ์ออมทรัพย ์  เพ่ือประชาสมัพนัธ์ข่าวสารใหแ้ก่สมาชิก และเป็นช่องทางติดต่อระหวา่งสมาชิก
และสหกรณ์ และระบบการสอบถามและแสดงผลขอ้มูล เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการบริการสอบถามแก่สมาชิก ทั้งใน
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ส่วนของการแสดงผลและบริการเงินกูแ้ก่สมาชิก ระบบเวบ็เซฟเวอร์ และเวบ็ไซดส์หกรณ์ เพ่ือสอบถามและเขา้ถึงขอ้มูลของ
สมาชิกผา่น www.phangngacoop.com 
 6.3 การส่งเสริมให้สมาชิกมทีีอ่ยู่อาศัยและด าเนินธุรกจิ  โดยสินเช่ือ เพ่ือการเคหะสงเคราะห์และเงินกูพิ้เศษเพ่ือซ้ือท่ีดิน
และประกอบอาชีพเสริมในอตัราดอกเบ้ียตํ่าละผอ่นระยะยาว 
 6.4 คณะกรรมการกบัแนวนโยบายการจดัหาประกนัชีวติ เพ่ือความมัน่คงของครอบครัวสมาชิกในอนาคตและป้องกนั
ความเส่ียงท่ีจะเกิดกบัผูค้ ํ้าประกนัเงินกูใ้นกรณีผูกู้เ้สียชีวติ   
 6.5 การสนบัสนุนให้สมาชิกเข้าร่วมฌาปนกจิสงเคราะห์ สมาคมสมาชิกสหกรณ์สาธารณสุขไทย (สสธท.), สมาคม
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั (ฌกส.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

6.6 การจดัสวสัดกิารแก่สมาชิก 
ทุนสวสัดิการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวกรณีถึงแก่กรรม 
ทุนสวสัดิการสมาชิกผูเ้จ็บป่วยและชราภาพ  
ทุนสวสัดิการสมาชิกผูเ้กษียณอายรุาชการ   
ทุนสวสัดิการสมาชิกผูป้ระสบภยั 
ทุนสวสัดิการแก่สมาชิกเพ่ือส่งเสริมการออม 
และการจดัทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกทุกคน โดย เป้าหมาย ใหบุ้ตรสมาชิกมีโอกาสไดรั้บทุนส่งเสริม

การศึกษาจากสหกรณ์ครบทุกคน โดยจะจดัช่วงชั้นการศึกษาท่ีจะมอบใหท้ั้งหมด คือ บุตรท่ีศึกษาในปีสุดทา้ยของระดบั 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 / มธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ ปวช.3  และ ปริญญาตรี  / ปวส.2    

ในปีบญัชี 2559  สหกรณ์ไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2558 เพ่ือการจดัสวสัดิการแก่
สมาชิกเป็นเงิน 3,477,676.46 บาท รวมยอดยกมาจากปี 2558 เป็นเงิน 459,612.25 บาท รวมทั้งส้ิน 3,937,288.71 บาท โดยจ่ายเป็น
ค่าประกนัชีวติกลุ่มสมาชิกทุกคน  ค่าสวสัดิการตามระเบียบวา่ดว้ยทุนสวสัดิการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2545  
และในปีบญัชี 2559 มีสมาชิกเสียชีวติทั้งส้ิน  3 ราย คือ 

1) นางสาวสุทธิพร จัน่สกลุ หน่วยขา้ราชการบาํนาญ รพ.ตะกัว่ป่า เสียชีวติวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ์ 2559 ไดรั้บสวสัดิการและ
เงินพึงไดรั้บดงัน้ี เงินสวสัดิการสมาชิกผูเ้สียชีวติ จาํนวน 55,400.00 บาท ผลประโยชนจ์ากประกนักลุ่ม 100,000.00 บาท 
ผลประโยชนจ์ากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย (สสธท.) จาํนวน 1,064,341.48 บาท  

2) นางสาวมณฑา สมญานุเคราะห์ หน่วยขา้ราชการบาํนาญ สสอ.ตะกัว่ป่า เสียชีวติวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2559 ไดรั้บ
สวสัดิการและเงินพึงไดรั้บดงัน้ี เงินสวสัดิการสมาชิกผูเ้สียชีวติ จาํนวน 55,400.00 บาท ผลประโยชน์จากประกนักลุ่ม 100,000.00 
บาท 

3) นางสาวนงลกัษณ์ เจ่ียสกลุ หน่วยรพ.ตะกัว่ป่า เสียชีวติวนัท่ี 1 กนัยายน 2559 ไดรั้บสวสัดิการและเงินพึงไดรั้บดงัน้ี 
เงินสวสัดิการสมาชิกผูเ้สียชีวติ จาํนวน 55,400.00 บาท ผลประโยชน์จากประกนักลุ่ม 100,000.00 บาท ผลประโยชนจ์ากประกนั
ชีวติกลุ่มภาคสมคัรใจ จาํนวน 2,200,000.00 บาท และผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จาํนวน 
142,198.00 บาท  

 
 
 
 
 

http://www.phangngacoop.com/
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ในปีบญัชีท่ีผา่นมา สหกรณ์ไดใ้ชจ่้ายทุนสวสัดิการสาํหรับสมาชิก โดยแยกตามประเภททุนสวสัดิการต่างๆ ดงัน้ี 
ล าดบั รายการ จ านวนเงนิ (บาท) 

1 ทุนสวสัดิการสงเคราะห์เพื่อสมาชิก  
         - เงินสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพ                 309,388.00 บาท 
         - เงินของขวญัเพื่อสนบัสนุนการออม     1,139,400.00 บาท 
         - ประกนัชีวติภาคบงัคบั                             836,873.97 บาท 

2,285,661.97 

2 ทุนส่งเสริมเพ่ือการศึกษาแก่บุตรสมาชิก 377,500.00 
3 ทุนสวสัดิการสมาชิกผูเ้กษียณอายรุาชการ 97,000.00 
4 ทุนสวสัดิการสมาชิกผูเ้จ็บป่วยและชราภาพ 143,000.00 
5 ทุนสวสัดิการสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั 2,000.00 

รวมจ านวนเงนิทั้งส้ิน 2,905,161.97 
ทุนสาธารณประโยชน์ ในปีบญัชี 2559 ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2558 จดัสรรจากกาํไรสุทธิ    เป็นเงิน  100,000.00  

บาท รวมยอดยกมาจากปี 2558  เป็นเงิน  518,422.25 บาท  รวมเป็นทุนสาธารณประโยชน์ทั้งส้ิน 618,422.25 บาท ในปีบญัชีท่ี
ผา่นมา สหกรณ์ไดใ้ชจ่้ายทุนสาธารณประโยชน์ เพ่ือประโยชน์ต่อสมาชิก หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและองคก์รทางสงัคม  มีดงัน้ี 

ล าดบั รายการ จ านวนเงนิ (บาท) 
1 ทุนสาธารณประโยชน์ 35,100.00 

รวมจ านวนเงนิทั้งส้ิน 35,100.00 

7. การปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ประกาศ สหกรณ์ และข้อบังคบัของสหกรณ์ 
ดา้นการบริการจดัการสหกรณ์ คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 34ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขระเบียบ และจดัทาํประกาศ 

ดงัน้ี 
- ระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ.2559 
- ระเบียบวา่ดว้ยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2559 
- ระเบียบวา่ดว้ยทุนสวสัดิการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2559 
- ระเบียบวา่ดว้ยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2559 
- ระเบียบวา่ดว้ยทุนสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั พ.ศ.2559 
- ระเบียบวา่ดว้ยทุนสวสัดิการสงเคราะห์สมาชิกผูเ้จ็บป่วย พ.ศ.2559 
- ระเบียบวา่ดว้ยทุนสวสัดิการสมาชิกผูเ้กษียณอายแุละชราภาพ พ.ศ.2559 
- ระเบียบวา่ดว้ยรถสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา พ.ศ.2559 
- ระเบียบวา่ดว้ยวธีิปฏิบติัในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ 

พ.ศ.2559 
- ระเบียบวา่ดว้ยค่าเบ้ียประชุม ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะ ค่าท่ีพกั ค่าตอบแทนและค่าลงทะเบียน       

พ.ศ.2559 
- ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัในการใหบ้ริการเงินกูส้ามญั 1  

(ท่ี 39/2559 ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2559) 
- ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัในการใหบ้ริการเงินกูส้ามญั 2  

(ท่ี 39/2559 ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2559) 
- ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัในการใหบ้ริการเงินกูส้ามญั 3  
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(ท่ี 39/2559 ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2559) 
- ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัในการใหบ้ริการเงินกูส้ามญั 4 (เงินด่วน) 

 (ท่ี 39/2559 ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2559) 
- ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัในการใหบ้ริการเงินกูส้ามญั 6 (เพื่อการศึกษา)  

(ท่ี 39/2559 ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2559) 
- ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัในการใหบ้ริการเงินกูส้ามญั 7  

(ท่ี 39/2559 ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2559) 
- ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัในการใหบ้ริการเงินกูส้ามญั 8  

(ท่ี 39/2559 ลงวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2559) 
- ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัในการใหบ้ริการเงินกูพิ้เศษ 
- ประกาศเร่ืองกาํหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูใ้หแ้ก่สมาชิก (ท่ี 38/2559 ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2559) 
- ประกาศเร่ืองอตัราดอกเบ้ียค่าปรับสมาชิกผูผ้ิดนดัชาํระหน้ี (ลงวนัท่ี 15 สิงหาคม 2559) 

ประธาน ขอมติจากท่ีประชุมใหญ่ 
ทีป่ระชุมใหญ่ รับทราบผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ 
 

ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองพจิารณาอนุมตังิบดุล และงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2559 
ประธาน  ตามขอ้บงัคบัขอ้ 56 ท่ีประชุมใหญ่มีอาํนาจหนา้ท่ีพิจารณา วนิิจฉยัปัญหาทั้งปวงท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบักิจการขอสหกรณ์ ซ่ึง
รวมทั้งการพิจารณาอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุน 

   ดงันั้น คณะกรรมการดาํเนินการจึงขอเสนองบดุลและงบกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2559 ซ่ึงผูส้อบบญัชี ไดต้รวจสอบ
รับรองความถูกตอ้งตามระบบบญัชีสหกรณ์แลว้ดงัต่อไปน้ี  
ประธาน มอบใหน้ายวเิชียร ภู่พทัธยากร ผูส้อบบญัชีนาํเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณา 
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์(นายวิเชียร ภู่พัทธยากร     ผู้สอบบัญชี)ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมางบการเงินของสหกรณ์ฯแสดงถึงผลการ
ดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
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หนังสือรับรองของสหกรณ์ 

 

                                                                                  วนัท่ี  2   พฤศจิกายน 2559 
 

เรียน นายวเิชียร ภู่พทัธยากร  ผูส้อบบญัชี   สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา   จาํกดั 
 

หนงัสือรับรองฉบบัน้ี ใหไ้วเ้พื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 เพื่อแสดงความเห็นวา่งบการเงินดงักล่าว
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 และผลการดาํเนินงานสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของสหกรณ์ออม
ทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
กาํหนดหรือไม่ 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัใหมี้การจดัการท่ีมีประสิทธิผล เพื่อใหก้ารดาํเนินงานของสหกรณ์
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขา้พเจา้ขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกบังบการเงินท่ีตรวจสอบตามท่ีขา้พเจา้ทราบและคิดวา่ควรจะเป็น เช่น 
รายการดงัต่อไปน้ี 

1.งบการเงินไม่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงรวมถึงการละเวน้การแสดง
รายการและขอ้มูลต่าง ๆ 
 2.ขา้พเจา้ไดจ้ดัส่งเอกสารหลกัฐานและขอ้มูล ใหท้่านตรวจสอบครบถว้นแลว้ คือ 

    2.1 บนัทึกทางการบญัชี เอกสารหลกัฐานประกอบรายการบญัชี ขอ้มูลทางการเงิน และขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมด 

     2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 
3.ไม่มีรายการผดิปกติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํของคณะกรรมการดาํเนินการ หรือ เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ 

ผูซ่ึ้งมีหนา้ท่ีสาํคญัเก่ียวกบัระบบบญัชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติท่ีมีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงิน 

4.สหกรณ์ฯไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาทั้งหมด ซ่ึงหากไม่ปฏิบติั อาจมีผลกระทบอยา่งมี
สาระสาํคญัต่องบการเงิน นอกจากน้ีสหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามระเบียบ และขอ้กาํหนดของหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล ซ่ึง
หากไม่ปฏิบติัอาจมีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน 
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5.สหกรณ์ไม่ไดรั้บหนงัสือแจง้จากหน่วยงานอนัมีผลต่องบการเงิน เพราะมิไดป้ฏิบติัตามกฎหมายหรือ

ขอ้บงัคบั ซ่ึงรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนภายหนา้ซ่ึงควรจะได้
นาํมาพิจารณาในการเปิดเผยในงบการเงิน หรือใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการตั้งสาํรองค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 

6.รายการหรือขอ้มูลดงัต่อไปน้ีมีการบนัทึกหรือเปิดเผยไวอ้ยา่งเพียงพอ และเหมาะสมในงบการเงิน 
6.1 ขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงินเก่ียวกบัภาระผกูพนัเงินฝาก  หรือ ขอ้จาํกดัการใชเ้งินกู ้
6.2 สินทรัพยท่ี์ใชเ้ป็นหลกัประกนั 

7.สหกรณ์มีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท์ั้งหมดอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย และไม่มีภาระผกูพนัหรือขอ้ผกูมดั
ใดๆ ในสินทรัพยข์องสหกรณ์ เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

8.สหกรณ์ไดบ้นัทึกหรือเปิดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งท่ีเกิดข้ึนแลว้และอาจเกิดข้ึนใน
ภายหนา้ไวอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งไดมี้การเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกบัหลกัประกนัทั้งหมด
ท่ีสหกรณ์ใหแ้ก่บุคคลท่ีสาม นอกจากน้ีสหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอ่ืนและไม่มีคดีท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

9.นอกจากเร่ืองท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดข้ึนหรือ ไม่ปรากฏ
ขอ้เทจ็จริงใดท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีสาระสาํคญั ซ่ึงตอ้งนาํมาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผยในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินอีก   
       
                                                                            ขอแสดงความนบัถือ     
                        
 
                    (นายบุญศกัด์ิ   รมยพร) 
                          ประธานกรรมการดาํเนินการ 
           
 
                  (นายประภาส    สายทอง) 
                       ผูจ้ดัการสหกรณ์ 
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รายงานของผู้สอบบัญชี 

 

เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์ 

 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย ์  สาธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั  ซ่ึงประกอบดว้ย   งบ
แสดงฐานะการเงิน   ณ  วนัท่ี   30  กนัยายน   2559    งบกาํไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด    สาํหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนั     รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั  และหมายเหตุเร่ืองอ่ืน ๆ    
ความรับผดิชอบของคณะกรรมการสหกรณ์ 

คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการ
ดาํเนินการสหกรณ์พิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้  ขา้พเจา้ได้
ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี  และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ซ่ึงกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติั
ตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณของผูส้อบบญัชีสหกรณ์    รวมถึงวางแผนและปฏิบติังานตรวจสอบเพื่อใหไ้ด้
ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั
หรือไม่ 
การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ิธีการตรวจสอบเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจาํนวนเงิน และการ
เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน  วธีิการตรวจสอบท่ีเลือกใชข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี   ซ่ึงรวมถึงการ
ประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงิน  ไม่วา่จะเกิดจากการ
ทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  ในการประเมินความเส่ียงดงักล่าว   ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามท่ีควรของสหกรณ์   เพื่อออกแบบวธีิการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์  แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน
ของสหกรณ์การตรวจสอบ รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีคณะกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์ใช ้ และ ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีท่ีจดัทาํข้ึนโดยคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ 
รวมทั้งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 

ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้      

WICHIEN  AUDIT   OFFICE                                                                                                                                         WICPA 
15/2 Sritrang Road Krabi-Yai District Amphur Muang Krabi 81000   Tel.  075663361  E-mail  :  wicpa2005@yahoo.com  
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ความเห็น 

 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย ์   สาธารณสุขจงัหวดัพงังา   จาํกดั   
ณ   วนัท่ี  30  กนัยายน  2559   ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั   โดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

 
 
                 
         

       (    นายวเิชียร      ภู่พทัธยากร   ) 

          ผูส้อบบญัชี 

 
 

วนัท่ี   2   พฤศจิกายน   2559 
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สหกรณอ์อมทรพัย ์ สาธารณสุขจังหวดัพงังา  จ ากดั

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ   วนัที่  30  กนัยายน   2559  และ  2558

ปี  2559 ปี  2558

สินทรพัย์ หมายเหตุ บาท บาท

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 39,097,853.83 5,771,023.76

เงินให้กู้ยมืระยะสัน้ 4 107,471,423.72 92,674,348.31

ลูกหน้ีระยะสัน้  -  สทุธิ 5 2,930,696.26 2,717,546.04

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 6 360,724.49 435,117.50

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอื่น 7 358,043.91 89,180.76

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 150,218,742.21 101,687,216.37

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทนุระยะยาว 3 1,492,500.00 992,500.00

เงินให้กู้ยมืระยะยาว 4 1,494,645,248.86 1,303,444,409.02

ลูกหน้ีระยะยาว 5 249,332.32 269,552.92

ทีด่ิน  อาคารและอุปกรณ ์ -  สทุธิ 8 7,540,543.28 8,272,869.49

ค่าตกแต่งสาํนักงานรอตัดบญัชี  -  สทุธิ 406,390.03 561,270.03

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,504,334,014.49 1,313,540,601.46

รวมสินทรพัย์ 1,654,552,756.70 1,415,227,817.83

หนี้ สินและทุนของสหกรณ์

หนี้ สิน

หนี้ สินหมุนเวียน

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยมืระยะสัน้ 9 175,000,146.19 191,667,510.72

ส่วนของเงินกู้ยมืระยะยาวที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12 6,000,000.00 0.00

เงินรับฝาก 10 615,623,508.29 491,833,640.01

หน้ีสนิหมนุเวยีนอื่น 11 2,501,580.94 1,480,820.73

รวมหนี้ สินหมุนเวียน 799,125,235.42 684,981,971.46

หนี้ สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยมืระยะยาว 12 40,500,000.00 0.00

เงินสาํรองบาํเหนจ็เจ้าหน้าที่ 3,502,830.00 3,061,180.00

รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน 44,002,830.00 3,061,180.00

รวมหนี้ สิน 843,128,065.42 688,043,151.46  
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ปี  2559 ปี  2558

หมายเหตุ บาท บาท

หนี้ สินและทุนของสหกรณ์

ทนุของสหกรณ์

ทนุเรือนหุ้น  (  มลูค่าหุ้นละ  10.00  บาท  )

        หุ้นทีช่าํระเตม็มลูค่าแล้ว 703,792,960.00 631,942,510.00

ทนุสาํรอง 49,214,162.08 43,536,599.09

ทนุสะสมตามข้อบงัคับ ระเบยีบและอื่น ๆ 13 4,405,382.32 3,707,967.83

กาํไรสทุธิประจาํปี 14 54,012,186.88 47,997,589.45

รวมทนุของสหกรณ์ 811,424,691.28 727,184,666.37

รวมหนี้ สินและทุนของสหกรณ์ 1,654,552,756.70 1,415,227,817.83

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

(    นายบญุศกัดิ์   รมยพร    )

 ประธานกรรมการดาํเนินการ  

  (  นายกาํธร  สทิธิบตุร    )

 กรรมการและเลขานุการ

วนัที่   18   ตลุาคม    2559
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ปี  2559 ปี  2558

รายไดด้อกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทนุ บาท % บาท %

        ดอกเบี้ ยรับเงินให้กู้ 91,367,329.62 99.53 79,866,823.47 99.84

        ดอกเบี้ ยรับเงินฝาก 376,460.70 0.41 78,142.52 0.10

        ผลตอบแทนจากเงินลงทนุ 55,572.30 0.06 45,965.00 0.06

รวมรายไดด้อกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน 91,799,362.62 100.00 79,990,930.99 100.00

ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย

        ดอกเบี้ ยจ่ายเงินรับฝาก 20,584,413.01 22.42 16,853,218.65 21.07

        ดอกเบี้ จ่ายเงินกู้ยมืระยะสัน้ 7,966,955.06 8.68 7,067,156.18 8.83

        ดอกเบี้ ยจ่ายเงินกู้ยมืระยะยาว 2,167,564.74 2.36 1,468,718.49 1.84

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 30,718,932.81 33.46 25,389,093.32 31.74

บวก    หนี้ สงสยัจะสูญเกินความตอ้งการ

       หน้ีสงสยัจะสญูเกินความต้องการ  -  ดอกเบี้ ยเงินให้กู้ค้างรับ 0.00 0.00 (3,178.76) 0.00

       หน้ีสงสยัจะสญูเกินความต้องการ  -  ลูกหน้ีอื่น (10,000.00) (0.01) (2,000.00) 0.00

รวมหนี้ สงสยัจะสูญเกินความตอ้งการ (10,000.00) (0.01) (5,178.76) (0.01)

รายไดด้อกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทนุสุทธิ 61,090,429.81 66.55 54,607,016.43 68.27

บวก    รายไดอ่ื้น

       ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 11,800.00 0.01 15,800.00 0.02

       รายได้อื่น  ๆ 141,642.06 0.15 134,781.37 0.17

       กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรัพย์ 0.00 0.00 13,193.63 0.02

รวมรายไดที้่มิใช่ดอกเบ้ีย 153,442.06 0.17 163,775.00 0.20

หกั    ค่าใชจ่้ายในการด าเนนิงาน

     ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัเจา้หนา้ที่

เงินเดอืน 2,557,680.00 2.79 2,360,100.00 2.95

ค่าล่วงเวลา 5,800.00 0.01 1,600.00 0.00

ค่าเช่าบ้าน 18,000.00 0.02 18,000.00 0.02

เงินช่วยเหลือบุตรเจ้าหน้าที่ 2,400.00 0.00 2,400.00 0.00

ค่าเล่าเรียนบุตร 38,400.00 0.04 22,800.00 0.03

ค่าสวสัดกิารเจ้าหน้าที่ 1,300.00 0.00 18,000.00 0.02

เงินสมทบประกันสงัคม 74,300.00 0.08 72,583.00 0.09

บาํเหนจ็เจ้าหน้าที่ 441,650.00 0.48 586,380.00 0.73

ค่ารักษาพยาบาล 3,826.50 0.00 3,363.50 0.00

ค่าเบี้ ยเล้ียงเจ้าหน้าที่ 7,200.00 0.01 5,500.00 0.01

ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่ 1,976.00 0.00 1,680.00 0.00

สหกรณอ์อมทรพัย ์ สาธารณสุขจังหวดัพงังา  จ ากดั

งบก าไรขาดทุน

ส าหรบัแต่ละปีส้ินสุดวนัที่  30  กนัยายน  2559  และ  2558
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ปี  2559 ปี  2558

     ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ บาท % บาท %

ค่าเสื่อมราคา 767,186.21 0.84 531,762.35 0.66

ค่าซ่อมแซมบาํรงุรักษาสนิทรัพย์ 13,210.00 0.01 13,050.00 0.02

ค่าตกแต่งสาํนักงานตดัจ่าย 154,880.00 0.17 144,934.79 0.18

ค่าเช่าพ้ืนที่เวบ็เซฟเวอร์และเวบ็ไซด์ 13,375.00 0.01 13,375.00 0.02

ค่าทาํความสะอาดสาํนักงาน 101,440.00 0.11 72,000.00 0.09

ค่าเบี้ ยประกันภยัอัคคีภยั 4,942.33 0.01 3,967.40 0.00

ค่าเบี้ ยประกันภยัยานพาหนะ 25,674.25 0.03 4,201.28 0.01

ค่ารักษาความปลอดภยั 128,667.50 0.14 35,042.50 0.04

ค่าภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 4,998.00 0.01 0.00 0.00

ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ 3,590.92 0.00 0.00 0.00

     ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัสมาชิก

ค่าใช้จ่ายตามแผนกลยุทธ์ 36,150.00 0.04 173,583.00 0.22

     ค่าใชจ่้ายด าเนนิงานอ่ืน

ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ 1,555,415.00 1.69 1,373,721.00 1.72

ค่าเบี้ ยเล้ียงกรรมการ 43,100.00 0.05 77,000.00 0.10

ค่าเบี้ ยประชุมกรรมการ 142,800.00 0.16 115,200.00 0.14

ค่าพาหนะกรรมการ 96,360.00 0.10 116,910.00 0.15

ค่าเบี้ ยเล้ียงและที่พัก 140,636.00 0.15 248,678.00 0.31

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจาํหน่วย 100,644.00 0.11 96,768.00 0.12

ค่าตรวจสอบกิจการ 48,000.00 0.05 30,000.00 0.04

ค่าไฟฟ้า 73,422.98 0.08 68,387.90 0.09

ค่านํา้ประปา 4,250.04 0.00 4,381.86 0.01

ค่าโทรศพัท์ 28,873.00 0.03 28,029.00 0.04

ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 247,167.73 0.27 167,273.04 0.21

ค่ารับรอง 65,619.50 0.07 62,886.00 0.08

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 52,614.53 0.06 40,552.81 0.05

ค่าถ่ายเอกสาร 32,768.00 0.04 23,282.00 0.03

ค่าไปรษณยี์ 39,959.00 0.04 44,923.94 0.06

ค่านํา้มนัเช้ือเพลิง 31,540.00 0.03 42,970.00 0.05

ค่าใช้จ่ายเบ็ตเตลด็ 39,211.50 0.04 47,891.00 0.06

ค่าธรรมเนียมวชิาชีพสอบบัญชี 70,000.00 0.08 70,000.00 0.09

ค่าหนังสอืพิมพ์ 2,440.00 0.00 620.00 0.00

ค่าเบี้ ยประกันภยัขนเงิน 9,737.00 0.01 7,404.61 0.01

ค่าขยะมลูฝอย 480.00 0.00 0.00 0.00

ค่าป้ายบอกทาง 0.00 0.00 22,000.00 0.03

รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนนิงาน 7,231,684.99 7.88 6,773,201.98 8.47

ก าไรสุทธิ 54,012,186.88 58.84 47,997,589.45 60.00  
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ปี  2559 ปี  2558

บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน

ก าไรสุทธิ 54,012,186.88 47,997,589.45

รายการปรบัปรุงเพือ่กระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงินสด

สุทธิจากการด าเนนิงาน

ค่าเสื่อมราคาสนิทรัพย์ 767,186.21 531,762.35

สาํรองบาํเหนจ็เจ้าหน้าที่ 441,650.00 586,380.00

ค่าตกแต่งสาํนักงานรอตดับัญชีตดัจ่าย 154,880.00 144,934.79

ค่าเบี้ ยประกันภยัจ่ายล่วงหน้า 355.47 (24,089.10)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 101,237.50 96,835.00

ดอกเบี้ ยเงินกู้ยมืระยะสัน้ค้างจ่าย (10,447.46) 10,447.46

หน้ีสงสยัจะสญูเกินความต้องการ  -   ลูกหน้ีอื่น (10,000.00) (2,000.00)

ดอกเบี้ ยเงินให้กู้ค้างรับ  74,393.01 (103,483.00)

ดอกเบี้ ยเงินฝากธนาคารค้างรับ  (181,063.95) 9,293.33

ดอกเบี้ ยเงินรับฝากค้างจ่าย 12,489.35 6,222.79

ค่าวสัดสุาํนักงานใช้ไป 80,707.70 6,410.04

ค่าตอบแทนหน่วยค้างจ่าย 93,456.00 0.00

ดอกเบี้ ยเงินกู้ยมืระยะยาวค้างจ่าย 5,478.08 0.00

ดอกเบี้ ยตัว๋สญัญาใช้เงินค้างจ่าย 5,616.44 0.00

เงินปันผลค้างจ่าย 7,008.00 0.00

เงินประกันสงัคมค้างจ่าย 0.00 1,450.00

กาํไรจากการจาํหน่ายสนิทรัพย์ 0.00 (13,193.63)

หน้ีสงสยัจะสญูเกินความต้องการ - ดอกเบี้ ยเงินให้กู้ค้างรับ 0.00 (3,178.76)

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรพัย ์และ

หนี้ สินด าเนนิงาน 55,555,133.23 49,245,380.72

สินทรพัยด์ าเนนิงาน

เงินสดรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์ 312,298.90 344,765.59

เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน (301,500.00) (118,000.00)

เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน 286,000.00 112,995.34

เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินกู้สามญั (944,115,516.78) (775,222,876.43)

เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินกู้สามญั 735,646,569.43 593,526,201.15

เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินกู้พิเศษ (12,580,000.00) (15,000,000.00)

เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินกู้พิเศษ 14,754,233.20 12,305,409.91

สหกรณอ์อมทรพัย ์ สาธารณสุขจังหวดัพงังา  จ ากดั

งบกระแสเงินสด

ส าหรบัแต่ละปีส้ินสุดวนัที่  30  กนัยายน  2559  และ  2558
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ปี  2559 ปี  2558

สินทรพัยด์ าเนนิงาน บาท บาท

เงินสดรับจากลูกหน้ีอื่น  -  ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 10,000.00 2,000.00

เงินสดรับจากลูกหน้ีอื่น 1,756.26 17,425.90

เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงิน  สส ชสอ. (70,137.00) (77,440.00)

เงินสดรับลูกหน้ีเงิน  สส ชสอ. 100,512.00 43,560.00

เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินประกันวนิาศภยั (161,721.94) (172,906.65)

เงินสดรับลูกหน้ีเงินประกันวนิาศภยั 167,891.12 92,443.80

เงินสดรับเงินรอเรียกคืน 1,535.13 9,330.37

เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินประกันกลุ่ม (8,236,959.74) (8,243,578.79)

เงินสดรับลูกหน้ีเงินประกันกลุ่ม 8,031,159.47 8,148,230.73

เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินฌาปนกิจสงเคราะห์  (  สสธท  )   (4,744,618.00) (3,860,754.50)

เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินฌาปนกิจสงเคราะห์  (  สสธท  )   4,701,089.50 3,782,615.00

เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินยมืทดรอง (1,931,160.00) (1,892,722.00)

เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินยมืทดรอง 1,931,160.00 1,893,722.00

เงินสดรับลูกหน้ีตวัแทนหักเงินส่ง 18,098.71 0.00

เงินสดจ่ายซ้ือวสัดสุาํนักงาน (170,397.50) 0.00

เงินสดจ่ายลูกหน้ีตวัแทนหักเงินส่ง 0.00 (39,847.49)

หนี้ สินด าเนนิงาน

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (96,835.00) (8,752.64)

เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน (1,115,400.90) (126,166.68)

เงินสดรับภาษี หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย 238.20 0.00

เงินสดรับล่วงหน้าจากสมาชิก 2,017,920.00 0.00

เงินสดสุทธิ  (  ใชไ้ปใน  )  กิจกรรมด าเนนิงาน (149,988,651.71) (135,238,964.67)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซ้ือครภุณัฑ์ (34,860.00) (187,110.00)

เงินสดจ่ายซ้ือหุ้นชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํกัด (500,000.00) 0.00

เงินสดจ่ายค่าตกแต่งสาํนักงาน 0.00 (55,000.00)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายทรัพยส์นิ 0.00 15,480.00

เงินสดจ่ายซ้ือยานพาหนะ 0.00 (1,381,000.00)

เงินสดจ่ายส่วนปรับปรงุอาคารสาํนักงาน 0.00 (48,959.00)

เงินสดสุทธิ  (  ใชไ้ปใน  )   กิจกรรมลงทุน (534,860.00) (1,656,589.00)
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ปี  2559 ปี  2558

บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 279,127,029.92 341,512,970.94

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (279,127,994.45) (341,512,029.09)

เงินสดรับตัว๋สญัญาใช้เงิน 195,000,000.00 105,000,000.00

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีตัว๋สญัญาใช้เงิน (125,000,000.00) (120,000,000.00)

เงินสดรับเงินกู้ยมืระยะยาว 143,000,000.00 120,700,000.00

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีเงินกู้ยมืระยะยาว (96,500,000.00) (144,642,092.17)

เงินสดรับเงินกู้ยมืระยะสัน้ 0.00 130,000,000.00

เงินสดจ่ายชาํระหน้ีเงินกู้ยมืระยะสัน้ (86,666,400.00) (43,333,600.00)

เงินสดรับจากเงินรับฝาก 385,794,904.78 227,239,154.83

เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก (262,005,036.50) (166,203,894.94)

เงินสดรับจากทนุเรือนหุ้น 101,633,780.00 52,556,940.00

เงินสดจ่ายคืนทนุเรือนหุ้น (29,783,330.00) (3,298,730.00)

เงินสดจ่ายค่าบาํรงุสนันิบาตสหกรณ์ (10,000.00) (10,000.00)

เงินสดจ่ายเงินปันผลตามหุ้น (32,339,981.00) (29,545,698.00)

เงินสดจ่ายเงินเฉล่ียคืน (5,632,369.00) (5,012,125.00)

เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ (700,000.00) (700,000.00)

เงินสดจ่ายทนุสาธารณประโยชน์ (35,100.00) (49,500.00)

เงินสดจ่ายทนุสวสัดกิารสงเคราะห์เพ่ือสมาชิก (2,905,161.97) (3,181,397.91)

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงิน 183,850,341.78 119,519,998.66

เงินสดสุทธิ  เพิม่ข้ึน  (  ลดลง  )   33,326,830.07 (17,375,555.01)

เงินสด  ณ  วนัตน้ปี 5,771,023.76 23,146,578.77

เงินสด  ณ  วนัส้ินปี 39,097,853.83 5,771,023.76
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1.        สรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญั

              -    สหกรณบ์ันทกึบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง

              -    สหกรณฯ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ ยตามเกณฑ์สดัส่วนของเวลา  ส่วนจาํนวนรายได้จะเทา่กับอัตราดอกเบี้ ยคูณด้วยจาํนวนเงินต้น

                   ที่ค้างชาํระตามระยะเวลาที่กู้ยมื

              -    สหกรณฯ์ระงับการรับรู้รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ ยของลูกหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ตามเกณฑ์คงค้าง  จาํนวนเงิน  10,918.23  บาท   

                    ซ่ึงหากสหกรณรั์บรู้ดอกเบี้ ยเงินให้กู้ของลูกหน้ีดงักล่าวแล้วจะทาํให้สหกรณฯ์มกีาํไรสทุธิประจาํปี  เป็นเงิน 54,023,105.11 บาท

              -    สหกรณฯ์ได้ตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูตามหลักเกณฑ์ที่กาํหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ์   ว่าด้วยการจัดช้ันคุณภาพลูกหน้ี

                   เงินกู้และการเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู   พ.ศ.   2544   

              -    สหกรณต์รีาคาวสัดคุงเหลือตามราคาทนุ

              -    เงินลงทนุระยะยาวที่เป็นเงินลงทนุในหลักทรัพยท์ี่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทนุ   และจะรับรู้ เป็นรายได้

                   หรือค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทนุเมื่อสหกรณจ์าํหน่ายเงินลงทนุน้ัน

              -    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ ์ คาํนวณโดยวธิีเส้นตรงในอัตราที่กาํหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ์ ทัง้น้ี ยกเว้นที่ดนิ

              -    ค่าตกแต่งสาํนักงานรอตดับัญชี    ตดัจ่ายเป็นรายปีระยะเวลา   5  ปี

              -    ค่าซ่อมบาํรงุ   ค่าซ่อมแซม    รวมทัง้การซ้ือมาเปล่ียนแทนสาํหรับสนิทรัพยร์ายการย่อย  ๆ     ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้

                   การต่อเตมิหรือเพ่ิมเตมิอาคารและอุปกรณร์ายใหญ่ ๆ ถือเป็นราคาทนุของสนิทรัพย์

              -    เงินสดในงบกระแสเงินสด   หมายถึง   เงินสดในมอื   เงินฝากธนาคารทกุประเภท   

2.        เงินสดและเงินฝากธนาคาร    ประกอบดว้ย ปี  2559 ปี  2558

บาท บาท

เงินสด 20,700.00 8,802.93

เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวนั 284,419.59 130,795.13

ออมทรัพย์ 38,738,033.63 5,577,112.54

ประจาํ 54,700.61 54,313.16

รวม 39,097,853.83 5,771,023.76

3.       เงินลงทุน   ประกอบดว้ย ปี  2559 ปี  2558

           เงินลงทุนระยะยาว    บาท บาท

          เงินลงทนุที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด  -  ราคาทนุ

หุ้นบริษัท  สหประกันชีวติ  จาํกัด   (  มหาชน  ) 200,000.00 200,000.00

หุ้นชุมนุมสหกรณอ์อมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกัด 1,292,500.00 792,500.00

รวม 1,492,500.00 992,500.00

สหกรณอ์อมทรพัย ์ สาธารณสุขจังหวดัพงังา  จ ากดั

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

   วนัที่  30  กนัยายน   2559  และ  2558
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ปี  2559 ปี  2558

4.        เงินใหกู้ยื้ม     ประกอบดว้ย บาท บาท

ระยะสัน้ ระยะยาว ระยะสัน้ ระยะยาว

     เงินใหกู้ยื้ม  -  ปกติ

เงินให้กู้ยมืแก่สหกรณ์ 0.00 0.00 312,298.90 0.00

ลูกหน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน 30,500.00          0.00 15,000.00             0.00

ลูกหน้ีเงินกู้สามญั 102,465,344.52 1,406,949,844.19 87,425,233.93      1,213,521,007.43 

ลูกหน้ีเงินกู้พิเศษ 4,975,579.20     87,695,404.67      4,921,815.48        89,923,401.59      

รวม 107,471,423.72 1,494,645,248.86 92,674,348.31 1,303,444,409.02

5.        ลูกหนี้   - สุทธิ  ประกอบดว้ย ปี  2559 ปี  2558

บาท บาท

ระยะสัน้ ระยะยาว ระยะสัน้ ระยะยาว

ลูกหน้ีตวัแทนหักส่ง 43,954.78          0.00 62,053.49             0.00

ลูกหน้ีเงินประกันกลุ่ม 1,982,632.19 0.00 1,776,831.92 0.00

ลูกหน้ีเงินฌาปนกิจสงเคราะห์(สสธท) 789,676.00 0.00 746,147.50 0.00

ลูกหน้ีอื่น -  ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 178,987.46 0.00 188,987.46 0.00

ลูกหน้ีอื่น 36,634.62 249,332.32 18,170.28 269,552.92

ลูกหน้ีเงิน สส ชสอ. 3,505.00 0.00 33,880.00 0.00

ลูกหน้ีเงินประกันวนิาศภยั 74,293.67 0.00 80,462.85 0.00

รวม 3,109,683.72 249,332.32 2,906,533.50 269,552.92

หัก       ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 178,987.46 0.00 188,987.46 0.00

ลูกหน้ี  -  สทุธิ 2,930,696.26 249,332.32 2,717,546.04 269,552.92

ณ  วนัสิ้นปีบัญชี  2559  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู จาํนวน  178,987.46 บาท เป็นของลูกหน้ีอื่น-ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เตม็จาํนวน

6.         ดอกเบ้ียเงินใหกู้ค้า้งรบั     ประกอบดว้ย ปี  2559 ปี  2558

บาท บาท

ดอกเบี้ ยเงินให้กู้ค้างรับ  -  สมาชิก 360,595.25 434,939.89

ดอกเบี้ ยเงินให้กู้ค้างรับ -  ลูกหน้ีอื่น 129.24 49.27

ดอกเบี้ ยเงินให้กู้ค้างรับ  -  สหกรณอ์ื่น 0.00 128.34

รวม 360,724.49 435,117.50

7.       สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน   ประกอบดว้ย ปี  2559 ปี  2558

บาท บาท

วสัดสุาํนักงานคงเหลือ 150,745.74 61,055.94

ดอกเบี้ ยเงินฝากธนาคารค้างรับ 183,025.04 1,961.09

ค่าเบี้ ยประกันภยัจ่ายล่วงหน้า 23,733.63 24,089.10

เงินรอเรียกคืน 539.50 2,074.63

รวม 358,043.91 89,180.76  
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8.        ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ ์ -  สุทธิ    ประกอบดว้ย ปี  2559 ปี  2558

บาท บาท

ที่ดนิ 2,012,500.00 2,012,500.00

อาคารสาํนักงาน 3,844,772.26 4,064,147.26

ส่วนปรับปรงุอาคารสาํนักงาน 42,735.17 47,631.07

ครภุณัฑ์ 580,381.88 812,237.19

ยานพาหนะ 1,060,153.97 1,336,353.97

ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ ์- สุทธิ 7,540,543.28 8,272,869.49

สหกรณฯ์นาํที่ดนิโฉนดที่  18344  เลขที่ดนิ  1189   หน้าสาํรวจ  6055  ตาํบลท้ายช้าง  อาํเภอเมอืงพังงา  จังหวดัพังงา

         พร้อมสิง่ปลูกสร้าง   จดจาํนองเป็นหลักทรัพยค์ํา้ประกันการชาํระหน้ีเงินกู้   กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร    จาํกัด  

         จาํนวนเงินต้น   ไม่เกินวงเงิน   100.00   ล้านบาท

9.        เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะสั้น    ประกอบดว้ย ปี  2559 ปี  2558

บาท บาท

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 146.19 1,110.72

ตัว๋สญัญาใช้เงิน 175,000,000.00 105,000,000.00

เงินกู้ยมืระยะสัน้ 0.00 86,666,400.00

รวม 175,000,146.19 191,667,510.72

          ณ    วนัสิ้นปีบัญชี   2559    สหกรณฯ์มสีญัญาวงเงินเบิกเกินบัญชีและสญัญาวงเงินกู้ยมืกับสถาบันการเงินต่าง ๆ      ดงัน้ี

ช่ือสถาบันการเงิน          ประเภท วงเงิน อัตราดอกเบี้ ย ภาระคํา้ประกัน

ธ.กรงุไทย  จาํกัด        วงเงินโอดี    4.00   ล้านบาท 10.620 คณะกรรมการดาํเนินงานทัง้ชุดคํา้ประกัน

ธ.กรงุเทพ  จาํกัด        วงเงินโอดี    1.00   ล้านบาท 7.25 คณะกรรมการดาํเนินงานทัง้ชุดคํา้ประกัน

ธ.ธนชาต   จาํกัด        วงเงินโอดี   5.00   ล้านบาท 7.67 คณะกรรมการดาํเนินงานทัง้ชุดคํา้ประกัน

ธ.ออมสนิ   จาํกัด         วงเงินโอดี 10.00   ล้านบาท 7.25 คณะกรรมการดาํเนินงานทัง้ชุดและผู้จดัการคํา้ประกัน

ธ.ออมสนิ   จาํกัด           วงเงินกู้ 120.00  ล้านบาท 3.90 , 4.10 คณะกรรมการดาํเนินงานทัง้ชุดและผู้จดัการคํา้ประกัน

 ( ตัว๋สญัญาใช้เงิน )

ธกส. จาํกัด          วงเงินกู้ 100.00  ล้านบาท 4.35 , 5.00 ทีด่นิและสิ่งปลูกสร้าง/คณะกรรมการดาํเนินงานทัง้ชุด

( เงินกู้ยมืระยะยาว ) และผู้จดัการคํา้ประกัน

ธ.กรงุไทย   จาํกัด           วงเงินกู้ 100.00  ล้านบาท 4.10 คณะกรรมการดาํเนินงานทัง้ชุดและผู้จดัการคํา้ประกัน

 ( ตัว๋สญัญาใช้เงิน )

ธ.ธนชาต   จาํกัด           วงเงินกู้  105.00  ล้านบาท 4.10 คณะกรรมการดาํเนินงานทัง้ชุดคํา้ประกัน

 ( ตัว๋สญัญาใช้เงิน )

ชสอ.แห่งประเทศไทย          วงเงินกู้ 50.00  ล้านบาท 4.30 คณะกรรมการดาํเนินงานทัง้ชุดคํา้ประกัน

( เงินกู้ยมืระยะยาว )
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10.       เงินรบัฝาก    ประกอบดว้ย ปี  2559 ปี  2558

บาท บาท

เงินรับฝากออมทรัพย์ 34,689,824.56      32,982,016.82      

เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ  580,933,683.73    458,851,623.19    

รวม 615,623,508.29 491,833,640.01

11.      หนี้ สินหมุนเวียนอ่ืน      ประกอบดว้ย ปี  2559 ปี  2558

บาท บาท

เงินรอจ่ายคนื 196,736.04 1,312,136.94

เงินประกันสงัคมค้างจ่าย 12,000.00 12,000.00

ดอกเบี้ ยจ่ายเงินรับฝากค้างจ่าย 61,890.68 49,401.33

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 101,237.50 96,835.00

เงินรับล่วงหน้าจากสมาชิก 2,017,920.00 0.00

ดอกเบี้ ยตัว๋สญัญาใช้เงินค้างจ่าย 5,616.44 0.00

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย 238.20 0.00

ค่าตอบแทนหน่วยค้างจ่าย 93,456.00 0.00

เงินปันผลค้างจ่าย 7,008.00 0.00

ดอกเบี้ ยเงินกู้ยมืระยะยาวค้างจ่าย 5,478.08 0.00

ดอกเบี้ ยเงินกู้ยมืระยะสัน้ค้างจ่าย 0.00 10,447.46

รวม 2,501,580.94 1,480,820.73

12.       เงินกูยื้มระยะยาว  ประกอบดว้ย ปี  2559 ปี  2558

บาท บาท

ถึงก าหนดช าระ ถึงก าหนดช าระ

ภายใน  1 ปี เกิน  1 ปี ภายใน 1 ปี เกิน  1 ปี

ชสอ.แห่งประเทศไทย จาํกัด 6,000,000.00 40,500,000.00 0.00 0.00

รวม 6,000,000.00 40,500,000.00 0.00 0.00

ในระหว่างปีปัจจุบัน  และ ณ  สิ้นปีบัญชี  2559  สหกรณฯ์ได้กู้ยมืเงินระยะยาวกับสถาบันการเงิน  ซ่ึงมรีายละเอียด ดงัน้ี

        เงินกู้ยมื จาก  ชสอ.แห่งประเทศไทย  จาํกัด  สญัญา  G 5800052   เมื่อวนัที่   19   กุมภาพันธ์  2559  วงเงินกู้   50.00  ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ ยร้อยละ  4.30   ต่อปี    ชาํระคนื  36  งวด  โดยงวดที่ 1  ถึงงวดที่  24  ชาํระเงินต้นงวดละ  1% ของวงเงินกู้   และงวดที่  25

ถึงงวดที่  36      ชาํระคนืเงินต้นโดยคาํนวณจากต้นเงินคงเหลือหารด้วยจาํนวนงวดชาํระหน้ีคงเหลือ    วนัเร่ิมชาํระหน้ีเดอืน   มนีาคม 2559

กาํหนดชาํระเสรจ็สิ้นวนัที่  28  กุมภาพันธ์  2562  โดยมคีณะกรรมการดาํเนินงานเป็นผู้คํา้ประกัน

13.     ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียบและอ่ืน ๆ    ประกอบดว้ย ปี  2559 ปี  2558

บาท บาท

ทนุสาธารณประโยชน์ 583,322.25 518,422.25

ทนุรักษาระดบัอัตราเงินปันผล 270,933.33 260,933.33

ทนุสวสัดกิารสงเคราะห์เพ่ือสมาชิก 1,032,126.74 459,612.25

ทนุสะสมเพ่ือขยายงาน 2,519,000.00 2,469,000.00

รวม 4,405,382.32 3,707,967.83  
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14.     ก าไรสุทธิประจ าปี    

กาํไรสทุธิประจาํปี    2559   จาํนวน  54,012,186.88   บาท    จะต้องจัดสรรตามกฎหมายเป็นทนุไม่น้อยกว่าร้อยละ   10

      ของกาํไรสทุธิประจาํปี    เป็นเงิน   5,401,218.67  บาท  และ ค่าบาํรงุสนันิบาตสหกรณแ์ห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละ  5  แต่ไม่เกิน

      อัตราทีค่ณะกรรมการพัฒนาสหกรณแ์ห่งชาตกิาํหนด         สาํหรับกาํไรสทุธิประจาํปีส่วนทีเ่หลือสหกรณอ์าจจัดสรรเป็นรายการอื่นตาม

       ข้อบังคบัต่อไป

 15.      การด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องของสหกรณ์

สหกรณฯ์ดาํรงสนิทรัพยส์ภาพคล่อง  ประเภทเงินสด  เงินฝากธนาคาร      เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดาํรงสนิทรัพย์

       สภาพคล่องของสหกรณ ์พ.ศ.  2550  และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ เร่ืองการกาํหนดอัตราการดาํรงสนิทรัพยส์ภาพคล่อง      

       ของสหกรณ ์ ลงวนัที ่  31   ตลุาคม   2550

 
ประธาน ขอมติจากท่ีประชุมใหญ่ 
ทีป่ระชุมใหญ่ รับทราบอนุมติังบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี 2559 
 

ระเบียบวาระที ่ 5 พจิารณาจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 
ประธาน  ผลการดาํเนินงานสหกรณ์ ฯประจาํปีบญัชี 2559 ปรากฏวา่สหกรณ์มีกาํไร จาํนวน 54,012,186.88 บาท   ในนามของ
คณะกรรมการดาํเนินการขอเสนอแนะการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี ดงัต่อไปน้ี 
 

รายการ หลกัเกณฑ์ตามข้อบังคบั จดัสรร จ านวนเงนิ 

ปี2559 

1. เงินสาํรอง  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 12.48 6,740,864.88 

2. เงินบาํรุงสนันิบาตสหกรณ์ ฯ  ไม่เกินร้อยละ 5 ของกาํไรแต่ไม่เกิน 10,000 บาท 0.02 10,000.00 

3. เงินปันผล   ไม่เกินกวา่ร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุน้(5.45% ) 64.98 35,097,124.00 

4. เงินเฉล่ียคืน  ไม่เกินกวา่ร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุน้(7.60% ) 12.24 6,610,198.00 

5. เงินโบนสักรรมการและเจา้หนา้ท่ี  ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 1.46 789,000.00 

6. ทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 0.37 200,000.00 

7. ทุนเพ่ือสวสัดิการแก่สมาชิก  ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 8.33 4,500,000.00 

8. ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล  ไม่เกินร้อยละ 2 ของกาํไรสุทธิ 0.02 10,000.00 

9. ทุนเพ่ือขยายกิจการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 0.10 55,000.00 

รวม 100.00 54,012,186.88 
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ตารางเปรียบเทยีบ การจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2557-2559 

ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน
1. เงินส ารอง 11.23 4,830,374.14 11.83 5,677,562.99 12.48    6,740,864.88     
2. เงินบ ารุงสนันิบาตสหกรณ์ ฯ 0.02 10,000.00 0.02 10,000.00 0.02       10,000.00           
3. เงินปันผล  (5.35%), ( 5.35% ), (5.45% ) 

ของทุนเรือนหุ้น
68.74 29,559,983.00 67.38 32,339,981.00 64.98    35,097,124.00   

4. เงินเฉล่ียคืน (7.75%), (7.50% ), ( 7.60% ) 11.66 5,012,125.00 11.73 5,632,369.00 12.24    6,610,198.00     
5. เงินโบนัสกรรมการและเจา้หน้าท่ี 1.63 700,000.00 1.46 700,000.00 1.46       789,000.00         
6. ทุนสาธารณประโยชน์ 0.47 200,000.00 0.21 100,000.00 0.37       200,000.00         
7. ทุนเพ่ือสวสัดิการแก่สมาชิก 5.42 2,330,919.16 7.25 3,477,676.46 8.33       4,500,000.00     
8. ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 0.02 10,000.00 0.02 10,000.00 0.02       10,000.00           
9. ทุนเพ่ือขยายกิจการ 0.81 350,000.00 0.10 50,000.00 0.10       55,000.00           

รวม 100.00 43,003,401.30 100.00 47,997,589.45 100.00 54,012,186.88
เพ่ือสมาชิกโดยตรง คือเงินปันผล +             

เงินเฉล่ียคืน
80.39 34,572,108.00 79.11 37,972,350.00 77.22 41,707,322.00

เพ่ือสมาชิกโดยออ้ม (ขอ้. 1+6+7+8+9) 17.96 7,721,293.30 19.41 9,315,239.45 21.30 11,505,864.88
รวมจัดสรรให้กบัสมาชิก 98.35 42,293,401.30 98.52 47,287,589.45 98.52 53,213,186.88
เป็นเงินบ ารุงสนันิบาตสหกรณ์ ฯ 0.02 10,000.00 0.02 10,000.00 0.02 10,000.00
เป็นเงินโบนัสกรรมการและเจา้หน้าท่ี 1.63 700,000.00 1.46 700,000.00 1.46 789,000.00

รวม 100.00 43,003,401.30 100.00 47,997,589.45 100.00 54,012,186.88

รายการ
ปี  2558 ปี 2559ปี 2557

 
สมาชิก (นพ.มนตรี ธนกจิ เลขทีส่มาชิก 02366)ขอเสนอเก่ียวกบัโบนสักรรมการและเจา้หนา้ท่ีใหต้ดัจาก 789,000 บาทเหลือ 
750,000 บาท 
ประธาน ขอมติจากท่ีประชุมใหญ่ อนุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2559ตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเสนอและขอมติจากท่ี
ประชุมใหญ่ตามท่ีสมาชิกเสนอใหต้ดัโบนสักรรมการและเจา้หนา้ท่ี 
ทีป่ระชุมใหญ่ เสียงส่วนใหญ่มีมติเห็นดว้ยตามท่ีคณะกรรมการดาํเนินการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง 156 คะแนน และไม่เห็นดว้ย 54 
คะแนนเสียง 
 

ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ืองพจิารณาก าหนดวงเงนิกู้ยมื ประจ าปี 2560 
ประธาน  ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 17  ขอ้ 18 และ ขอ้ 56  กาํหนดวา่วงเงินกูย้มืท่ีประชุมใหญ่อาจกาํหนดวงเงินกูย้มืและคํ้า
ประกนัตามท่ีจาํเป็นและสมควรแก่การดาํเนินงาน วงเงินซ่ึงกาํหนดดงักล่าวน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ จากนายทะเบียนสหกรณ์
ถา้ท่ีประชุมใหญ่ยงัมิไดก้าํหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิไดใ้หค้วามเห็นชอบวงเงิน กูย้มืสาํหรับปีใดก็ใหใ้ชว้งเงินกูย้มื
สาํหรับปีก่อนไปพลาง 
 มติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2558  กาํหนดวงเงินกูย้มื จาํนวน 670 ลา้นบาท (หกร้อยลา้นบาทถว้น) ดงันั้น ในปี 2560 
ขอกาํหนดวงเงินกูย้มืเป็นจาํนวน 670 ลา้นบาท (หกร้อยเจด็สิบลา้นบาทถว้น) ไวเ้ท่าเดิม 
ประธาน ขอมติจากท่ีประชุมใหญ่ 
ทีป่ระชุมใหญ่ มีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัใหก้าํหนดวงเงินกูย้มืประจาํปี 2560 ไวเ้ท่าเดิม 
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ระเบียบวาระที ่ 7    เร่ืองพจิารณาอนุมตังิบประมาณการรับและงบประมาณการจ่ายเงนิ ประจ าปี 2560 
ประธาน  คณะกรรมการดาํเนินการขอเสนอรายละเอียดประมาณการรายได ้และขออนุมติังบประมาณรายจ่าย 
ประจาํปีบญัชี  2560 ดงัต่อไปน้ี 
1. ประมาณการรายได้ 

ที ่ หมวดรายได้ 
ประมาณการ 
ปีบัญชี 2560 

ค าช้ีแจง 

1 ดอกเบ้ียเงินกูรั้บจากสมาชิก 95,000,000.00 ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
2 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 20,000.00 คาดวา่จะมีสมาชิกเขา้ใหม่ 200 คน 
3 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 400,000.00 คาดวา่ไดด้อกเบ้ียเงินฝากธนาคาร ในปีบญัชี 2560 
4 รายไดอ่ื้น 150,000.00 เป็นเงินปันผลจากการลงทุนถือหุน้และรายไดอ่ื้น 
  รวม 95,570,000.00  
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2. ประมาณการงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ                                                                     
  ปี 2560

  ตั้งไว้   จ่ายจริง   ตั้งไว้

เงินเดือน ค าอธิบาย 1

1.1 เงินเดือน        2,710,000.00  2,557,680.00  2,800,000.00 ให้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ย

เจา้หน้าท่ีสหกรณ์

1.2 เงินสมทบประกนัสงัคม             78,000.00        74,300.00        80,000.00 ตามกฎหมายประกนัสงัคม

รวม        2,788,000.00  2,631,980.00  2,880,000.00

เงินช่วยเหลือ ค าอธิบาย 2

2.1 คา่รักษาพยาบาล             45,000.00          3,826.50        45,000.00 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยคา่

รักษาพยาบาล

2.2 เงินช่วยเหลือบุตร                3,000.00          2,400.00          3,000.00 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยเงิน

ช่วยเหลือบุตร

2.3 คา่เล่าเรียนบุตร             40,000.00        38,400.00        60,000.00 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยคา่เล่า

เรียนบุตร

2.4 คา่สวสัดิการเจา้หน้าท่ี             24,000.00          1,300.00        24,000.00 เพ่ือเป็นคา่ชุดท างานพนักงานประจ าปี

 8 คน

2.5 คา่เช่าบา้น             22,000.00        18,000.00        36,000.00 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยการ

จ่ายเงินคา่เช่าบา้นของพนักงาน

สหกรณ์

รวม           134,000.00        63,926.50      168,000.00

3 ค่าตอบแทน ค าอธิบาย 3

3.1 เบ้ียประชุมกรรมการ           270,000.00      142,800.00      210,000.00 ปี 2560 จะมีกรรมการ 15 คน จึงขอ

ประมาณคา่เบ้ียประชุมกรรมการคร้ัง

ละ 700 บาท/คน ประชุมทั้งปี 12 คร้ัง 

และประชุมพิเศษ 8 คร้ัง รวมเป็น 20 

คร้ัง

3.2 คา่ท าการล่วงเวลา             24,000.00          5,800.00        30,000.00 ขอตั้งไวเ้พ่ืองานเร่งด่วนตามระเบียบ

ของสหกรณ์

3.3 คา่ตรวจสอบกิจการภายใน             36,000.00        48,000.00        48,000.00 จ่ายให้ตามจ านวนคร้ังท่ีผูต้รวจกิจการ

ไดท้  าการตรวจสอบกิจการประจ าเดือน

 คร้ังละ 2,000/คน/เดือน จ านวน 2 คน 

จ านวนคร้ัง 12 คร้ัง/ปี

หมวดรายการ

  ปี 2559

1

2

หมายเหตุ
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  ปี 2560

  ตั้งไว้   จ่ายจริง   ตั้งไว้

3 ค่าตอบแทน ค าอธิบาย 3

3.4 คา่ตอบแทนหน่วย           150,000.00      100,644.00      120,000.00 เพ่ือตอบแทนเจา้หน้าท่ีประจ าหน่วย

ต่างๆ ของสหกรณ์ท่ีหน่วยหัก

เงินเดือน 12 เดือนในอตัรา 4 บาท/คน/

เดือน หรือ 48บาท/ปี คาดวา่ปี 2560 

จะมีสมาชิกประมาณ 2,300 คน

3.5 เงินบ าเหน็จเจา้หน้าท่ี           600,000.00      441,650.00      600,000.00 ส ารองไวเ้ป็นบ าเหน็จพนักงาน

ประจ าปี

3.6 คา่สอบบญัชี           100,000.00        70,000.00                       -   ตั้งเป็นคา่จา้งผูต้รวจสอบบญัชีประจ าปี

รวม        1,180,000.00      808,894.00  1,008,000.00

4 ค่าใช้สอย ค าอธิบาย 4

4.1 คา่เบ้ียเล้ียง+ท่ีพกั+คา่พาหนะ           600,000.00      289,272.00      400,000.00 - เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการสมัมนาหรือ

ฝึกอบรมกรรมการ/พนักงาน และ

สามารถใช้ในกิจการของสหกรณ์
- เพ่ือเป็นคา่พาหนะเดินทางไป-กลบั

ในการประชุมประจ าเดือนของ

สหกรณ์ตามท่ีจ่ายจริงและประหยดั

- เพ่ือเป็นเบ้ียประชุมหรือเบ้ียเล้ียง

เจา้หน้าท่ีในกิจการของสหกรณ์

- เพ่ือเป็นคา่เบ้ียเล้ียงคณะกรรมการ

และผูต้รวจสอบกิจการภายในสหกรณ์

4.2 คา่ซ่อมแซม             20,000.00        13,210.00        20,000.00 เพ่ือเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษา

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า/เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ครุภณัฑ์

4.3 คา่รับรอง           100,000.00        65,619.50      100,000.00 เพ่ือเป็นคา่รับรองในการประชุม

ประจ าเดือน หรือแขกผูม้าเยีย่มเยอืน 

หรือพนักงานประจ าหน่วยท่ี

ปฏิบติังานในสหกรณ์

4.4 คา่ธรรมเนียมต่าง ๆ             60,000.00        52,614.53        70,000.00 เพ่ือเป็นคา่ธรรมเนียมในการโอนเงิน 

หรือเงินกูธ้นาคาร

4.5 คา่ใช้จ่ายประชุมใหญ่        1,500,000.00  1,555,415.00  1,700,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการประชุมใหญ่

ประจ าปี 2559

หมวดรายการ

  ปี 2559
หมายเหตุ

 



37 
 

 

  ปี 2560

  ตั้งไว้   จ่ายจริง   ตั้งไว้

4 ค่าใช้สอย ค าอธิบาย 4

4.6 คา่หนังสือพิมพ์                3,600.00          2,440.00          3,600.00 เพ่ือเป็นคา่หนังสือพิมพร์ายวนัของ

สหกรณ์วนัละ 1 ฉบบั

4.7 คา่เช่าพ้ืนท่ีเวบ็เซิฟเวอร์และเวบ็

ไซด์

            17,000.00        13,375.00        17,000.00 เพ่ือเป็นคา่เช่าพ้ืนท่ีเกบ็ฐานขอ้มลู

สมาชิกและเวบ็ไซดส์หกรณ์

4.8 คา่ท าความสะอาดส านักงาน           150,000.00      101,440.00      140,000.00 เพ่ือเป็นคา่จา้งท าความสะอาด

ส านักงาน เดือนละ 8,500 บาท และ

คา่จา้งท าความสะอาดส านักงาน

ประจ าปี

4.9 คา่ท าความสะอาดยานพาหนะ             10,000.00                       -          10,000.00 เพ่ือเป็นคา่จา้งท าความสะอาด

ยานพาหนะของสหกรณ์

4.10 คา่ประกนัอคัคีภยั                6,000.00          4,942.33        10,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับประกนั

อคัคีภยัส านักงาน

4.11 คา่ประกนัขนเงิน                8,000.00          9,737.00        10,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับประกนัขน

4.12 คา่ รปภ.           156,000.00      128,667.50      160,000.00 เพ่ือรักษาความปลอดภยั ทรัพยสิ์น 

ส านักงานสหกรณ์

4.13 คา่ใช้จ่ายยานพาหนะ             60,000.00        29,265.17        60,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับคา่เบ้ีย

ประกนัภยั+คา่ทะเบียน+คา่พรบ.

ยานพาหนะประจ าปี

รวม        2,690,600.00  2,265,998.03  2,700,600.00

5 ค่าวัสดุ ค าอธิบาย 5

5.1 เคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์และวสัดุ

ส้ินเปลือง

          250,000.00      247,167.73      300,000.00 เพ่ือจดัซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์และ

วสัดุใช้ในสหกรณ์

5.2 คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง             50,000.00        31,540.00        50,000.00 ใช้กบัยานพาหนะส าหรับใช้ในการ

ปฏิบติังานของสหกรณ์
5.3 วสัดุยานพาหนะ             30,000.00                       -          30,000.00 เพ่ือใช้ซ่อมแซมยานพาหนะของ

ส านักงาน

5.4 คา่ถ่ายเอกสาร             40,000.00        32,768.00        40,000.00 เพ่ือเป็นคา่ถ่ายเอกสารในการจดัท า

รายงานการประชุมประจ าเดือนของ

คณะกรรมการ

รวม           370,000.00      311,475.73      420,000.00

หมวดรายการ

  ปี 2559
หมายเหตุ
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  ปี 2560

  ตั้งไว้   จ่ายจริง   ตั้งไว้

ครุภณัฑ์+ทีด่ิน+ส่ิงปลูกสร้าง และ

ยานพาหนะ

ค าอธิบาย 6

6.1 คา่ปรับปรุงอาคารส านักงาน

สหกรณ์

          300,000.00                       -        300,000.00 เพ่ือใช้ปรับปรุงตกแต่งและต่อเติม

อาคารภายในส านักงาน

6.2 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์           150,000.00          8,667.00      150,000.00 เพ่ือซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ในงาน

สหกรณ์

6.3 ครุภณัฑส์ านักงาน           200,000.00        26,193.00      100,000.00 เพ่ือซ้ือครุภณัฑท่ี์จ าเป็นในสหกรณ์

รวม           650,000.00        34,860.00      550,000.00

ค่าสาธารณูปโภค ค าอธิบาย 7

7.1 คา่ไปรษณียโ์ทรเลข             60,000.00        39,959.00        60,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสาร

ต่าง ๆ  ของกิจการสหกรณ์

7.2 คา่โทรศพัท์             40,000.00        28,873.00        40,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในส านักงานสหกรณ์

7.3 คา่ไฟฟ้า             90,000.00        73,422.98        90,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าของ

สหกรณ์

7.4 คา่น ้าประปา             10,000.00          4,250.04        10,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายน ้าประปาของ

สหกรณ์

7.5 คา่ภาษีป้าย+คา่ภาษีโรงเรือน

และท่ีดิน

               8,000.00          4,998.00          8,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับคา่ภาษี

ประจ าปี

7.6 คา่ขยะมลูฝอย                1,000.00              480.00          1,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับคา่ขยะ

ประจ าปี

รวม           209,000.00      151,983.02      209,000.00

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค าอธิบาย 8

8.1 คา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็             70,000.00        39,211.50        70,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็ในกรณีไม่

เขา้หมวดขา้งตน้

รวม             70,000.00        39,211.50        70,000.00

       8,091,600.00  6,308,328.78  8,005,600.00 ข้อ 1 - ข้อ 8

6

7

หมวดรายการ

8

 รวมงบประมาณประจ าปี

  ปี 2559
หมายเหตุ
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  ปี 2560

  ตั้งไว้   จ่ายจริง   ตั้งไว้

ค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาสหกรณ์  ปี 2560

                    พนัธกจิที ่1                        

การพฒันาการบริหารจัดการ และ

ธรรมาภบิาล

ค าอธิบาย 9

1.1 การประชุมเชิงปฏิบติัการ การ

จดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปี และ

แผนยทุธศาสตร์ 5 ปี เพ่ือพฒันาการ

บริหารจดัการสหกรณ์

300,000.00         -                  200,000.00   กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน กรรมการ+

ผูต้รวจ+เจา้หน้าท่ี+สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุ 

และคณะวิทยากรจ านวน 2 วนั (เบ้ียเล้ียง,

 คา่พาหนะ, คา่ท่ีพกั และคา่ห้องประชุม)

1.2 การประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือ

การศึกษา และปรับปรุงขอ้บงัคบั,  

ระเบียบ, กฎหมายโดยการมีส่วนร่วม

ของสมาชิก

100,000.00         -                  200,000.00   กลุ่มเป้าหมาย 100 คน (เบ้ียเล้ียง,               

คา่พาหนะ, คา่ท่ีพกั และคา่ห้องประชุม) 

จ านวน 1 วนั

1.3 ด าเนินการการฟ้องร้องผูกู้ ้และ

ผูค้  ้าประกนั

100,000.00         -                  100,000.00   

รวมพนัธกจิที ่1 500,000.00         -                  500,000.00   

พนัธกจิที ่2 ค าอธิบาย 9

การพฒันาการบริหารจัดการ

ให้บริการและประชาสัมพนัธ์

2.1 การส ารวจความพึงพอใจการ

ให้บริการ

20,000.00           14,750.00      20,000.00      เพ่ือยกระดบัการให้บริการท่ีดี สะดวก 

รวดเร็ว ประทบัใจ โดยการเพ่ิมศกัยภาพ

ในการให้บริการ และการตรวจสอบท่ีมี

ประสิทธิภาพ

2.2 โครงการพฒันาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศให้สอดคลอ้ง

กบัระบบการให้บริการทางการเงิน

ท่ีหลากหลายช่องทาง (พฒันา

โปรแกรม)

-                       -                  -                  เพ่ิมช่องทางการให้บริการ และความ

หลากหลายของการบริการโดยการพฒันา

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเป็นของตนเอง 

ปลอดภยัมีศกัยภาพ เพ่ือการให้บริการใน

อนาคต

2.3 โครงการจดัหาเซิฟเวอร์ท่ีมี

ศกัยภาพสูงเพ่ือรองรับการพฒันา

สูงต่อไปในอนาคตอยา่งน้อย 5 ปี

300,000.00         21,400.00      - พฒันาระบบเทคโนโลยท่ีีเป็นของตนเอง

 และรองรับต่อการด าเนินการในอนาคต

2.4 ระบบการให้บริการเงินกูร้ะบบ

คอมพิวเตอร์ จดัเกบ็เอกสารขอ้มลูใน

ระบบอิเลคโทรนิค เพ่ือลดปริมาณ

เอกสาร

-                       -                  -                  

หมวดรายการ

  ปี 2559
หมายเหตุ

9
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  ปี 2560

  ตั้งไว้   จ่ายจริง   ตั้งไว้

พนัธกจิที ่2 ค าอธิบาย 9

การพฒันาการบริหารจัดการ

ให้บริการและประชาสัมพนัธ์

2.5 กิจกรรมสหกรณ์สญัจรเพ่ือการ

ให้ความรู้และบริการนอกสถานท่ี 

ทุกหน่วยอ าเภอ ทุกโรงพยาบาล

-                       -                  -                  

2.6 การประชาสมัพนัธ์ และติดต่อ

สอบถามหลากหลายประเภท และ

หลายช่องทางในระบบโซเชียลเนต

เวิร์ค (พฒันาโปรแกรมจดัส่วนเคาเต

อร์ประชาสมัพนัธ์และเวบ็ไซด)์

-                       -                  -                  ให้ความรู้ และประชาสมัพนัธ์กิจการ

สหกรณ์หลากหลายช่องทางหลายหลาย

วิธีการ

รวมพนัธกจิที ่2 320,000.00         36,150.00      20,000.00      

พนัธกจิที ่3 ค าอธิบาย 9

การพฒันาการลงทุน ด าเนินกจิการ 

และการสร้างความมัน่คงแก่สหกรณ์

3.1 ประชาสมัพนัธ์สหกรณ์ -                       -                  -                  

3.2 กิจกรรมระดมเงินฝาก -                       -                  -                  

3.3 กิจกรรมระดมเงินทุน -                       -                  -                  
3.4 รักษาระดบัผลตอบแทนการ

ลงทุนของสมาชิก เป็นท่ีพึงพอใจ -                 -             -             

3.5 จดัหารถยนตเ์อนกประสงค์ -                 -             -             เพ่ือการบริการนอกสถานท่ี และความ

ปลอดภยัในการด าเนินการสหกรณ์
3.6 จดัหาเซิฟเวอร์ และเตรียมระบบ

เพ่ือรองรับเทคโนโลยใีหม ่(ตาม

พนัธกิจท่ี 2)

-                 -             -             เพ่ือความมัน่คงของระบบขอ้มลูส าคญั

ของสหกรณ์ และรองรับการขยายตวัของ

งานในอนาคต

3.7 จดัสวสัดิการการเงินกูเ้พ่ือ

ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือความมัน่คง

ของสมาชิกและครอบครัว (เสริม

เงินทุนหมนุเวียนจากสถาบนั

การเงิน)

-                 -             -             สมาชิกและครอบครัวมีการพฒันา

คุณภาพชีวิตโดยการสนับสนุนดา้น

สวสัดิการการเงิน และการลงทนุธุรกิจ

9

  ปี 2559
หมายเหตุ

หมวดรายการ

ค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาสหกรณ์ ปี 2560
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  ปี 2560

  ตั้งไว้   จ่ายจริง   ตั้งไว้

พนัธกจิที ่3 ค าอธิบาย 9

การพฒันาการลงทุน ด าเนินกจิการ 

และการสร้างความมัน่คงแก่สหกรณ์

3.8 ขยายฐานและขยายโอกาสให้

สมาชิกเขา้ถึงเงินกูพิ้เศษมากยิง่ข้ึน

-                 -             -             เพ่ือให้สมาชิกมีทรัพยสิ์นถาวรท่ีอยูอ่าศยั 

มัน่คง เป็นของตนเองท่ีเขา้ถึงง่ายและ

ผอ่นระยะยาว
3.9 รีไฟแนนซ ์ เงินกูจ้ากสถาบนั

การเงินอ่ืน

-                       -                  -                  

3.10 ปรับปรุง แกไ้ข เพ่ิมเติมระเบียบ

 ขอ้บงัคบั เง่ือนไข ให้เหมาะสมกบั

การขยายฐานสมาชิก

-                       -                  -                  เพ่ือสร้างโอกาสในการขยายกิจการการ

ด าเนินการของสหกรณ์

3.11 เชิญชวน และจดัปฐมนิเทศน์

สมาชิก และขา้ราชการใหม่

-                       -                  -                  

3.12 จดัท าแผนการใช้เงินท่ี

สอดคลอ้งกบัภาวะการเงินของ

สหกรณ์

-                       -                  -                  เพ่ือการบริการการเงินให้แก่สมาชิกอยา่ง

เหมาะสมโดยพิจารณาถึงความมัน่คงของ

สหกรณ์

3.13  แผนการจดัหาเงินทุนจาก

ภายใน และภายนอกสหกรณ์

-                       -                  -                  

รวมพนัธกจิที ่3 -                 -             -             

พนัธกจิที ่4 ค าอธิบาย 9

การพฒันาสวัสดิการ การพฒันา

สมาชิก และมุมมองด้านสังคม

4.1 จดัสรรงบประมาณท่ีเหมาะสม 

และเพียงพอ(เพ่ิมยอดเงินสวสัดิการ)

-                       -                  - การเพ่ิม และพฒันาสวสัดิการแก่สมาชิกท่ี

เหมาะสม

4.2 เพ่ิมประเภทสวสัดิการท่ี

หลากหลายจากท่ีมีอยูใ่ห้มากข้ึน 

(การประสบภยัธรรมชาติ)

-                       -                  - จากเงินทุนสวสัดิการสมาชิก

4.3 กิจกรรมฝึกอบรม และจดั

สวสัดิการเพ่ือการลงทุนอาชีพเสริม

แก่สมาชิก และครอบครัว

-                       -                  -

4.4 แกไ้ข ปรับปรุง ระเบียบขอ้บงัคบั

 และเง่ือนไขสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ

-                       -                  -

ค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาสหกรณ์ ปี 2560

หมวดรายการ

  ปี 2559
หมายเหตุ

9
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  ปี 2560

  ตั้งไว้   จ่ายจริง   ตั้งไว้

9

พนัธกจิที ่4 ค าอธิบาย 9

การพฒันาสวัสดิการ การพฒันา

สมาชิก และมุมมองด้านสังคม

4.5 จดัโครงการสวสัดิการเงินกูเ้พ่ือ

คุณภาพชีวิตสมาชิก

-                       -                  -

4.6  จดัโครงการสวสัดิการเงินกูเ้พ่ือ

รวมหน้ีจากสถาบนัการเงินอ่ืน

-                       -                  -

4.7 สมาชิกศึกษาดูงานสหกรณ์อ่ืน

เพ่ือน าความรู้ประสบการณ์ 

แนวความคิดมาเป็นแผนการ

ด าเนินการสหกรณ์ประจ าปี

300,000.00         -                  300,000.00   เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ กระบวนทศัน์ให้

สมาชิกสหกรณ์เขา้มามีส่วนร่วมในการ

ด าเนินการ และพฒันาสหกรณ์

4.8 ฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์และ

ส่งเสริมเขา้อบรมสมัมนาเพ่ิมพูน

ความรู้ไปจากสถาบนัและองคก์รท่ี

เก่ียวขอ้ง(ตามพนัธกิจท่ี 1)

-                       -                  - สหกรณ์ และสมาชิกร่วมกนัพฒันา และ

สร้างความมัน่คงกบัสหกรณ์

4.9 สนับสนุนกิจการ

สาธารณประโยชน์ขององคก์รตน้

สงักดัสมาชิก และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

เช่น การกีฬา การกศุล

-                       -                  - เพ่ือช่วยสนับสนุนกิจการ

สาธารณประโยชน์ขององคก์รตน้สงักดั

สมาชิก และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง

4.10 การจดัสรรงบประมาณ และ

โครงการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ -                       

- -                  เพ่ือสาธารณประโยชน์แก่หน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งและสงัคม

รวมพนัธกจิที ่4           300,000.00                       -                         -   

       1,120,000.00        36,150.00      520,000.00

       9,211,600.00  6,344,478.78  8,525,600.00  ถัวจ่ายทุกรายการ

 รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธฯ

ค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาสหกรณ์ ปี 2560

หมวดรายการ

  ปี 2559
หมายเหตุ

 รวมงบประมาณประจ าปี และค่าใช้จ่าย

ตามแผนยุทธฯ  
 
ประธาน ขอมติจากท่ีประชุมใหญ่ 
ที่ประชุมใหญ่ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบประมาณรายได ้งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ประจาํปี 2560 
ระเบียบวาระที ่ 8 เร่ืองพจิารณาการสรรหาและเลอืกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่35 ประจ าปี 2560 
ประธาน ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์  ขอ้ 60 ใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ประกอบดว้ย ประธานกรรมการหน่ึงคน 
และกรรมการดาํเนินการอีก 14 คน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกตามระเบียบวา่ดว้ยการเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์      
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และขอ้บงัคบัสหกรณ์  ขอ้ 62    กาํหนดเวลาอยูใ่นตาํแหน่ง   คณะกรรมการดาํเนินการมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งไดค้ราวละ 
2 ปีไม่เกิน 2 วาระติดต่อกนั  
 ในปี 2560 มีคณะกรรมการท่ียงัมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งอีก 1 ปี ดงัน้ี  

1. นายบุญศกัด์ิ  รมยพร  ประธานคณะกรรมการดาํเนินการ 
2. นายเอนก      โกยสมบูรณ์ กรรมการหน่วยขา้ราชการบาํนาญ 
3. นายกาํธร       สิทธิบุตร  กรรมการหน่วยอาํเภอเมือง   
4. นายสมชาย     ผดุงผล  กรรมการหน่วยอาํเภอเกาะยาว 
5. นายทรงยศ     มาลยั    กรรมการหน่วยโรงพยาบาลพงังา 
6. นายพิภพ        กาญจนพนัธ์ุ  กรรมการหน่วยอาํเภอคุระบุรี   
7. นางประภา      ศิริกลุ  กรรมการหน่วยอาํเภอทบัปุด  
8. นายโกศล         พฒัน์สงฆ ์ กรรมการหน่วยอาํเภอทา้ยเหมือง 

และคณะกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จาํนวน 7 คน ดงัน้ี 
1. นายศกัด์ิชยั            ระววิรรณ          กรรมการหน่วยโรงพยาบาลพงังา 
2. นายบาํรุง                ก่อสุวรรณ   กรรมการหน่วยโรงพยาบาลตะกัว่ป่า 
3. นายษาธิต                มาศรังสฤษด์ิ    กรรมการหน่วยโรงพยาบาลตะกัว่ป่า 
4. นายวรยศ                 ผลแกว้  กรรมการหน่วยสสจ.พงังา    
5. น.ส.ธมลวรรณ      ดีชู       กรรมการหน่วยอาํเภอกะปง     
6. นายขวญัชยั            คงทอง     กรรมการหน่วยอาํเภอตะกัว่ป่า       
7. นายพิเชฐ                เจ๊ะโส๊ะ  กรรมการหน่วยอาํเภอตะกัว่ทุ่ง 

 
ประธาน   สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั   จึงไดป้ระกาศรับสมคัรกรรมการดาํเนินการ ตั้งแต่วนัท่ี 25 ตุลาคม 
2559 ถึงวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2559   ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิไดรั้บการสรรหาในวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2559 และโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการดาํเนินการเม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2559 ให้เปิดขยายเวลาการรับสมคัรกรรมการดาํเนินการ  ตั้งแต่วนัท่ี 14 - 17 
พฤศจิกายน 2559 และประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิไดรั้บการสรรหาในวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 
ประธานสหกรณ์จึงไดป้ระกาศรับสมคัรสรรหาและเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการในตาํแหน่งท่ีวา่งลงตามหน่วยต่างๆ และผลการ
สรรหาและเลือกตั้งดงัรายช่ือต่อไปน้ี 
 เป็นคณะกรรมการดาํเนินการ จาํนวน  7 คน ซ่ึงมีวาระอยูใ่นตาํแหน่ง 2 ปี 
   1.หน่วยสสจ.พงังา  นายสามารถ สินทรัพย ์
   2.หน่วยอาํเภอตะกัว่ป่า  นายรังสรรค ์เต๋ียวสกลุ 
   3.หน่วยอาํเภอตะกัว่ทุ่ง  นายตวงชล แซ่ล่ิม 
   4.หน่วยโรงพยาบาลพงังา                 นายพงษพ์นัธ์ คาํทอง 

  5.หน่วยโรงพยาบาลตะกัว่ป่า 1  นางสาวดารารัตน์ ติปะยานนท ์
   6.หน่วยโรงพยาบาลตะกัว่ป่า 2  นายสมยศ จนัทรวฒัน์ 
   7.หน่วยอาํเภอกะปง  นายประกิจ ทองรงค ์
ประธาน จึงขอเสนอท่ีประชุมผูท่ี้ไดรั้บการสรรหาและเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาํเนินการ เพ่ือพิจารณารับรองคณะกรรมการ
ดาํเนินการชุดท่ี 35 
ทีป่ระชุมใหญ่ มีมติรับรองผูท่ี้ไดรั้บการสรรหารและเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 35 
 



44 
 

 

 

พจิารณาเลอืกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการภายในสหกรณ์ ประจ าปี 2560   
ประธาน ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์พ.ศ. 2555และขอ้บงัคบัของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัพงังาจาํกดัขอ้89ผูต้รวจสอบกิจการให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผูมี้คุณวุฒิความรู้
ความสามารถในดา้นธุรกิจการเงินการบญัชีการเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์จาํนวน2คนให้เป็นผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์เป็นการ
ประจาํปี 
 คุณสมบติัการดาํรงตาํแหน่งและความรับผิดชอบของผูต้รวจสอบกิจการใหเ้ป็นไปตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 
 ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการหรือผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีประจาํในสหกรณ์เป็นผูต้รวจสอบกิจการไม่ได ้
 สหกรณ์ไดมี้ประกาศรับสมคัรผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ประจาํปี2560 และมีผูส้มคัร 1 ท่าน คือ นายบาํรุง ก่อสุวรรณ 
 จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาคดัเลือกแต่งตั้งผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ประจาํปี 2560 
สมาชิก (นายมนตร์ชยั โลหะการ เลขท่ีสมาชิก 00130) เสนอตนเอง คือ นายมนตร์ชยั โลหะการ เป็นผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 
ประธาน ขอมติจากท่ีประชุมใหญ่ 
ทีป่ระชุมใหญ่ มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หน้ายมนตร์ชยัโลหะการ และนายบาํรุง ก่อสุวรรณ เป็นผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 

ระเบียบวาระที ่ 9  เร่ืองรายงานผลการตรวจสอบกจิการภายในสหกรณ์ประจ าปี 2559                          
ประธาน   มอบใหผู้ต้รวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ เสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ 
ผู้ตรวจสอบกจิการ  (นายมนตร์ชัย โลหะการ) 
 ตามท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ไดค้ดัเลือกให้ขา้พเจา้ นายมนตร์ชยั โลหะการ และ นายสามารถ สินทรัพย ์เป็นผู ้
ตรวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ฯ เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2558 นั้น ซ่ึงเป็นการไดรั้บความไวว้างใจจากเพื่อนสมาชิกให้ปฏิบติั
หนา้ท่ีน้ีต่อเน่ืองอีกคร้ังหน่ึง ขา้พเจา้ฯ และนายสามารถ สินทรัพย ์ไดแ้บ่งภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบการตรวจสอบ  โดยขา้พเจา้
รับผิดชอบในดา้นนิติกรรมสญัญา    ความถูกตอ้ง  ครบถว้น   หลกัฐานเอกสารการกูเ้งิน ส่วนนายสามารถ สินทรัพย ์รับผิดชอบ
ในดา้นการเงินการบญัชี ความถูกตอ้งในการรับ – ส่งเงิน โดยปฏิบติัหนา้ท่ีตามระเบียบ     และขอ้บงัคบัท่ีสหกรณ์กาํหนด     โดย
เนน้ตรวจสอบดา้นการปฏิบติัใน    เร่ืองการรับ-ฝากเงิน การพิจารณาวงเงินใหกู้ ้การตรวจสอบเอกสารประกอบการกูเ้งิน เอกสาร
การเบิก-จ่ายเงิน และรายการอ่ืนๆท่ีเห็นวา่จาํเป็นตอ้งตรวจสอบ ถึงแมจ้ะแบ่งภาระส่วนความรับผิดชอบ แต่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีผู ้
ตรวจสอบกิจการภายในสหกรณ์จาํเป็นตอ้งมีการตรวจสอบทั้งสองส่วนไม่สามารถแบ่งแยกไดช้ดัเจน  จากการปฏิบติัหน้าท่ี
ผูต้รวจฯ ไม่พบขอ้บกพร่องท่ีจะก่อความเสียหายแก่สหกรณ์ ในส่วนของขอ้บกพร่องเล็กนอ้ย ไดแ้นะนาํให้ผูรั้บผิดชอบในส่วน
งานนั้นๆปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้งรัดกมุยิง่ข้ึน เม่ือตรวจสอบซํ้ าพบวา่เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงแลว้  
 
 
 

(นายมนตร์ชยั โลหะการ) 
ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ 
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 ผู้ตรวจสอบกจิการ  (นายสามารถ สินทรัพย์)             
             ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2558   เม่ือวนัท่ี  10  ธนัวาคม  2558   ไดเ้ลือกตั้งขา้พเจา้เป็น ผูต้รวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั  สาํหรับปีทางบญัชีส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยายน  2559   จึงขอเสนอผลการ
ตรวจสอบ โดยสรุปดงัน้ี 
วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ 
1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบญัชีและการควบคุมการเงิน 
1.3 เพื่อตรวจสอบการดาํเนินงานอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ 
ขอบเขตการตรวจสอบ/วธีิการตรวจสอบ 
2.1 ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีตามเอกสารหลกัฐาน 
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอ้กาํหนดของสหกรณ์ 
2.3 ตรวจสอบการดาํเนินงานตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติของท่ีประชุม 
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีกาํหนดไว ้
ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะทีส่หกรณ์ควรแก้ไข 
1.ด้านสินเช่ือ   
          การจ่ายเงินใหกู้แ้ก่สมาชิก ถูกตอ้งตามระเบียบเก่ียวกบัการให้กูเ้งินท่ีกาํหนดไว ้มีการติดตามการชาํระหน้ี และการสอบทาน
หน้ี  เรียบร้อยเป็นปัจจุบนั  
2.การบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ 
           การบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ เป็นไปตามระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายของสหกรณ์ 
สรุปข้อสังเกตทีไ่ด้จากการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
1. การตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินควรละเอียดรอบคอบ     และใหค้รบถว้นมากกวา่น้ี      การไปปฏิบติังานนอกสาํนกังาน 

และการเดินทางไปประชุม อบรม ควรมีการขออนุญาตและระบุการเบิกจ่ายใหช้ดัเจน เพ่ือง่ายในการตรวจสอบ 
2. ระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้งตอ้งมีและรายละเอียด กลกัเกณฑท่ี์ครอบคลุม 
3. สิทธิในการฝากเงินของสมาชิกสมทบ ตอ้งกาํหนดใหเ้หมาะสม ถา้เปิดกวา้งหรือมากเกินไป โดยเฉพาะกรณีท่ีมีเจตนาของ

สมาชิกสมทบเป็นกลุ่มบุคคลรวมแลว้จาํนวนเงินเยอะๆ อาจส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ในระยะยาวได ้
4. การพิจารณาสมาชิกท่ีผิดนดัชาํระหน้ีในปีบญัชีท่ีตอ้งขาดจากการเป็นสมาชิกตอ้งมีการตรวจเช็คและดาํเนินการใหร้อบคอบ

ก่อน  
5. สมาชิกสามญัและสมทบท่ีขาดจากการเป็นสมาชิกภาพในกรณีท่ีถูกไล่ ใหอ้อก สหกรณ์ตอ้งดาํเนินการใหถู้กตอ้ง 
6. สหกรณ์ควรดาํเนินการใหถู้กตอ้งในกรณีการผกูบญัชีของสมาชิกโดยเร็วท่ีสุด ตามท่ีผูต้รวจสอบบญัชีไดใ้หค้าํแนะนาํ 

3.ด้านบัญชี 
       การปฏิบติังานเก่ียวกบัการบญัชีและการควบคุมการเงินเป็นไปอยา่งถูกตอ้งครบถว้น 
 
 

(นายสามารถ   สินทรัพย)์ 
ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ 
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ระเบียบวาระที ่ 10  พจิารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัชีรับอนุญาตภาคเอกชน ประจ าปี 2560 
ประธาน  ในปีบญัชี 2559 สาํนกังานสอบบญัชีวเิชียรและวรัิชทนายความเป็นผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบบญัชีตาม
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  เพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั   
  และในปีบญัชี 2560 ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวนัท่ี 14 กนัยายน 2559 ไดป้ระกาศรายช่ือสหกรณ์ท่ีเป็น
เป้าหมายโอนกลบัใหผู้ส้อบบญัชีภาครัฐตรวจสอบบญัชี ปีบญัชี 2560 จาํนวน 74 สหกรณ์โดยมีรายช่ือของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั ในประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ดงักล่าว และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ไดม้อบหมายใหส้าํนกังาน
ตรวจบญัชีสหกรณ์ในพ้ืนท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบบญัชีเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ 
  ดงันั้น ในปีบญัชี 2560 สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์พงังา เป็นผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบบญัชี เพื่อแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั 
ทีป่ระชุมใหญ่ รับทราบ และอนุมติัใหส้าํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์พงังาเป็นผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบบญัชีในปีบญัชี 2560 

 
ระเบียบวาระที ่11 เร่ืองอืน่ๆ ถ้าม ี
ตวัแทนสมาชิกทีไ่ม่ได้รับเงนิเฉลีย่คนื ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมใหจ่้ายเงินเฉล่ียคืนแก่สมาชิกท่ีผิดนดัชาํระหน้ีประจาํปี 2559 
ประธาน กรณีสมาชิกผิดนดัชาํระหน้ี ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ขอ้ 27 (2) เป็นเงินเฉล่ียคืนใหแ้ก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจท่ีสมาชิก
ไดท้าํไวก้บัสหกรณ์ และตามจาํนวนรวมแห่งดอกเบ้ียเงินกู ้ ซ่ึงสมาชิกนั้นๆ ไดส่้งแก่สหกรณ์ ระหวา่งปีแต่สมาชิกท่ีผิดนดัการส่ง
งวดชาํระหน้ีไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียในปีใด มิใหไ้ดรั้บเงินเฉล่ียคืนสาํหรับปีนั้น 
ตวัแทนนายทะเบียน นายปรีชา เลศิไกร (ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์) สมาชิกในท่ีประชุมเสนอขอมติในเร่ืองดงักล่าวไม่ได ้
เพราะไม่ไดมี้การใส่วาระการประชุมในรายงานกิจการประจาํปี 2559  
ประธาน เรียนเชิญตวัแทนนายทะเบียนพบปะสมาชิกฯ และช้ีแจงกรณีหนงัสือฯ จากสมาชิกสมทบหน่วยรพ.พงังา ซ่ึงไม่ไดล้ง
นามในหนงัสือฯ (บตัรสนเท่) 
ตัวแทนนายทะเบียนนายปรีชาเลิศไกร (ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์) ไดอ้ธิบายต่อท่ีประชุมประเด็น สมาชิกสมทบไม่
นบัเป็นองคป์ระชุม จึงไม่สามารถจ่ายเบ้ียประชุมใหก้บัสมาชิกสมทบได ้และประเด็นการใชจ่้ายทุนสาธารณประโยชน์ซ้ือท่ีนอน
ลม คณะกรรมการสามารถใชเ้งินทุนสาธารณประโยชน์ภายใตก้รอบของขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 
ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธาน เม่ือไม่มีสมาชิกผูใ้ดเสนอหรืออภิปราย ผมจึงขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีไดม้าร่วมประชุมในวนัน้ี และ ขอใหทุ้กท่าน
เดินทางกลบั โดยสวสัดิภาพ  ผมจึงขอปิดการประชุม 
ปิดประชุมเวลา 13.40 น. 
 
 
 

            (นายบุญศกัด์ิ รมยพร)                                                   (นายกาํธร  สิทธิบุตร) 
                            ประธานในท่ีประชุม                                                             เลขานุการ 

             ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่  ระเบียบวาระที่  33    
เร่ือง รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2560เร่ือง รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2560   

 

ระเบียบวาระที ่3 เร่ืองรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
ประธาน    ในนามคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 35 ขอเสนอรายงานผลการด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัพงังา  จ  ากดั  ประจ าปี  2560 ดงัต่อไปน้ี 
 รายงานกจิการทัว่ไป   
  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จ  ากดั  ไดเ้ร่ิมด าเนินกิจการตั้งแต่วนัท่ี 3 มกราคม 2526 
จนถึงปัจจุบนัเป็นเวลา 34 ปี ปัจจุบนัตั้งอยูเ่ลขท่ี 9/22 ถนนเทศบาลบ ารุง ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัพงังา   

        สมาชิกภาพในวนัส้ินปี  2560 
    สมาชิกเม่ือวนัส้ินปี 2560   2,172 คน 

(สามญั 1,800 คน สมทบ 372 คน) (ชาย 543 คน หญิง 1,629 คน)  
  -เขา้ใหม่ (เขา้ใหม่=116, ลาออกเขา้ใหม่=2) 118 คน 
  -ลาออก  50 คน 
  -ถึงแก่กรรม  6 คน 
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3.1 ฐานะการเงินเปรียบเทยีบกบัปี 2558 -2560 

ที่ รายการ ปี  2558 ปี 2559 ปี 2560 

บาท บาท บาท 
1 ทุนเรือนหุน้ท่ีช าระแลว้ 631,942,510.00 703,792,960.00 803,672,560.00 
2 เงินส ารองและทุนอ่ืน ๆ  43,536,599.09 49,214,162.08 55,994,188.96 
3 ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั 3,707,967.83 4,405,382.32 5,930,188.57 
4 เงินสะสมและส ารองบ าเหน็จพนกังาน 3,037,600.00 3,502,830.00 3,995,490.00 
5 เงินรับฝาก 491,833,640.01 615,623,508.29 746,718,214.07 
6 ทุนด าเนินงาน 1,367,230,228.38 1,600,719,017.78 1,812,082,915.41 
7 เงินใหกู้แ้ก่สมาชิกระหวา่งปี 790,533,466.88 956,997,016.78 904,880,652.54 
8 เงินใหกู้ช้  าระคืนระหวา่งปี   606,154,622.75 750,688,558.89 725,415,267.25 
9 เงินใหกู้ค้งเหลืออยูท่ี่สมาชิก 1,396,285,169.09 1,602,593,626.98 1,782,047,012.27 

10 ก าไรสุทธิประจ าปี   47,997,589.45 54,012,186.88 61,851,988.68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 

 

 
 

 
 

 
 
 



50 

 

 
 

 
 

3.2 ค่าหุ้น 
 - สมาชิกถือหุน้เม่ือวนัตน้ปี 2560       703,792,960.00 บาท 
 บวก  ถือหุน้เพิ่มระหวา่งปี                    107,576,370.00 บาท 
  รวม 811,369,330.00 บาท 
 หัก  ถอนหุน้คืน                                    7,696,770.00 บาท 
 - สมาชิกถือหุน้เม่ือวนัส้ินปี 2560       803,672,560.00 บาท 
3.3 เงินรับฝาก 
 - ตน้ปีมีเงินฝากออมทรัพยแ์ละออมทรัพยพ์ิเศษ      615,623,508.29 บาท 
 บวก  ฝากเพิ่มระหวา่งปี 366,557,164.52 บาท 
  รวม 982,180,672.81 บาท 
 หัก  ถอนระหวา่งปี 235,462,458.74 บาท 
 - คงเหลือเงินฝากเม่ือวนัส้ินปี 746,718,214.07 บาท 
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3.4 การให้เงินกู้แก่สมาชิก   คงเหลือ ณ วนัส้ินปีทางบญัชี 
ในปี  2560 สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกคงเหลือ ณ ส้ินปี 1,782,047,012.27 บาท  แยกไดด้งัน้ี 

ประเภท ยอดยกมา 
ปี 59 

เงนิกู้ระหว่าง 
ปี 60 

คงเหลอืส้ิน 
ปี  2560 

จ านวน
สัญญา 

1. เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน 30,500.00 560,500.00 19,000.00 7 
2.  เงินกูส้ามญั 1,450,698,077.80 866,931,864.81 1,634,218,221.12 2,597 
3.  เงินกูพิ้เศษ 92,670,983.87 7,810,000.00 90,020,398.40 60 
4. เงินกูส้ามญั (เงินด่วน) 45,901,619.96 26,083,287.73 46,030,703.27 322 
5. เงินกูส้ามญั 5 (เพ่ือซ้ือยานพาหนะ) 6,045,764.34 0.00 3,732,621.42 20 
6. เงินกูเ้พ่ือการศึกษา 7,234,681.01 3,495,000.00 8,026,068.06 55 

รวม 1,602,581,626.98 904,880,652.54 1,782,047,012.27 3,061 
 

3.5 เงินกู้ยมื เมื่อวนัส้ินปี 2560 สหกรณ์ฯมีหน้ีกบัสถาบนัการเงินอ่ืน ดงัน้ี 

ธนาคาร ยอดยกมา เงนิกู้ระหว่างปี 2560 คงเหลอืส้ินปี  2560 

1. เงินกูโ้อดี ธ.ออมสิน 0.00 1,500,000.00 0.00 
2. ตัว๋สญัญาใชเ้งิน ธกส. 0.00 25,000,000.00 0.00 
3. ตัว๋สญัญาใชเ้งิน ธ.ธนชาต 75,000,000.00 80,000,000.00 100,000,000.00 
4. ตัว๋สญัญาใชเ้งิน ธ.ออมสิน 50,000,000.00 0.00 0.00 
5. ตัว๋สญัญาใชเ้งิน ธ.กรุงไทย 50,000,000.00 0.00 25,000,000.00 
6. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 46,500,000.00 0.00 0.00 
7.  ตัว๋สญัญาใชเ้งิน ธ.แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ 0.00 70,000,000.00 70,000,000.00 

รวม 221,500,000.00 176,500,000.00 195,000,000.00 

 
 3.6 เงินสดและเงินฝากธนาคาร   

เม่ือวนัส้ินปี  2560  จ  านวนเงิน 74,478,784.87 บาท 
 3.7 เงินรายได้และค่าใช้จ่ายในปี 2560 
  รายไดก่้อนหกัค่าใชจ่้าย 102,602,095.19 บาท 
  รายจ่ายทั้งส้ิน   40,750,106.51 บาท        
  ค่าใช้จ่ายทั้งส้ินแยกเป็นดังนี้ 
   1.ดอกเบ้ียเงินกู/้โอดี/ตัว๋สัญญา  เป็นเงิน                      8,371,003.94  บาท 

 2.ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก   เป็นเงิน                    24,770,549.39     บาท 
 3.ค่าใชจ่้ายด าเนินงาน    เป็นเงิน                     7,608,553.18   บาท 
            รวมค่าใช้จ่าย   เป็นเงินทั้งส้ิน          40,750,106.51   บาท 
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 3.9 ผลการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัพงังา จ ากดั ในรอบปี บัญชี 2560 

ตลอดปีของการด าเนินกิจการ คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 35 ไดย้ดึมัน่ในอุดมการณ์หลกัการสหกรณ์ 
เพื่อส่งเสริมการออมโดยการถือหุน้ การรับฝากเงิน สามารถช่วยเหลือสมาชิกใหเ้ขา้ถึงเงินกู ้ ไดอ้ยา่งสะดวก และ
อยา่งมีวนิยัทางการเงิน บนพื้นฐานการเป็นเจา้ของกิจการ อยา่งต่อเน่ือง 

นโยบายหลกัของคณะกรรมการด าเนินการปีบัญชี 2560 (แผนยุทธศาสตร์พฒันาสหกรณ์ 5 ปี(2556-2560))    

(1) นโยบายดอกเบีย้เงินกู้ต ่า  เพื่อใหส้มาชิกไดใ้ชบ้ริการเงินกู ้ ดอกเบ้ียในอตัราท่ีถูกและเหมาะสม เป็น
การแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายของสมาชิก แต่ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึงผลตอบแทนของผูล้งทุน คือ ทุนเรือนหุน้ และเงินฝาก 
โดยเป้าหมายของคณะกรรมการคือเงินปันผลแก่สมาชิกไม่ต ่ากวา่ปีท่ีผา่นมา คณะกรรมการก็ใชว้ธีิระดมเงินฝาก
จากสมาชิก พร้อมกบัเจรจาสถาบนัการเงินเร่ืองอตัราดอกเบ้ียต ่า และเปิดวงเงินหลายสถาบนั เพื่อเพิ่มอ านาจใน
การต่อรอง 

(2) นโยบายเพือ่ส่งเสริมการออม โดยการสะสมเงินค่าหุ้นอยา่งต่อเน่ือง และการรับฝากเงิน ในอตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากระดบัสูง  เพื่อใหส้มาชิกมีแรงจูงใจในการออม  สหกรณ์ระดมเงินฝากจากสมาชิก ประเภทเงิน
ฝากออมทรัพยพ์ิเศษ  ณ  วนัส้ินปีมีเงินฝากรวมเพิ่มข้ึนจากปี  2559  เป็นจ านวนเงิน 131,094,705.78 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 21.30 ตามล าดบั จากการด าเนินงานดงักล่าวท าใหส้หกรณ์สามารถบริหารงานไดป้ระสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายหลกัท่ีก าหนดไว ้

(3) นโยบายสร้างความหลากหลายของระบบเงินกู้  เพื่อใหส้มาชิกไดเ้ขา้ถึงบริการเงินกูใ้หเ้กิดประโยชน์
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิก บนพื้นฐานการด าเนินงานทางกฎหมาย ขอ้บงัคบัและระเบียบของ
สหกรณ์ เพื่อลดผลกระทบของความเส่ียง ในการช าระหน้ีของสมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์ 

(4) นโยบายการจัดสวสัดิการทีเ่หมาะสม  โดยยดึหลกัการของสหกรณ์ นัน่คือ การช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก
ซ่ึงกนัและกนั การเอ้ืออารีต่อกนัและกนั การมีความเสมอภาค โดยจดัสวสัดิการใหก้บัสมาชิกและครอบครัว เพื่อ
บรรเทาภาระความเดือดร้อน  
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(5) นโยบายสร้างรายได้ให้แก่สหกรณ์  โดยการเพิ่มเงินลงทุนในสถาบนัการเงิน หรือสหกรณ์อ่ืนให้
หลากหลายมากยิง่ข้ึน  

(6) นโยบายการให้บริการที่เป็นมิตร โดยสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อสมาชิก ภายใตห้ลกัการบริการของ
หลกัการสหกรณ์ นัน่คือบริการดุจญาติมิตร สมาชิกทุกคนตอ้งร่วมดว้ยช่วยกนั รวมทั้งการพฒันาระบบขอ้มูล 
ข่าวสารของสหกรณ์ 

ผลการด าเนินงาน ในรอบปีที่ผ่านมา มีดังนี ้ 
1. อตัราการเพิม่ทุน การลงทุนร่วมกบัสหกรณ์ของสมาชิก และการเติบโตทางธุรกิจ   
ในปีบญัชี 2560 สหกรณ์มีอตัราการเติบโตของทุนด าเนินการ (ทุนเรือนหุน้และเงินฝาก) เพิ่มข้ึนร้อยละ  

17.51  เปรียบเทียบกบัปีบญัชี 2559    มีการกูย้มืเงินจากธนาคารธนชาต, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารแลนด์
แอนด์เฮา้ส์ เป็นวงเงินตัว๋สัญญาใชเ้งิน 195 ลา้นบาท โดยใชค้ณะกรรมการด าเนินการและผูจ้ดัการสหกรณ์ค ้า
ประกนั โดยมีทุนส ารอง เป็นเงิน 55,994,188.96 บาท ทุนสะสมตามขอ้บงัคบัและระเบียบอ่ืนๆ เป็นเงิน 
5,930,188.57 บาท     

 
ตารางเปรียบเทียบทุนด าเนินการ 

การด าเนินการระดมทุนเพือ่ด าเนินกจิการของสหกรณ์ในรอบปีบัญชี 2560  
เป็นทุนภายในสหกรณ์จากเงินฝากของสมาชิก และไดกู้ย้มืเงินจากสถาบนัการเงินอ่ืนๆ เพือ่ใหส้มาชิกได้

กูย้มืไปใชป้ระโยชน์ตามวตัถุประสงค ์โดยเฉพาะเพื่อการประกอบอาชีพมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
อตัราการเพิม่ทุนเรือนหุ้น  เพิ่มข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ ทั้งการหกัค่าหุน้รายเดือน (ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์) และ

การซ้ือหุน้เพิ่มพิเศษ  รวมทั้งการออมและลงทุนร่วมกบัสหกรณ์ของสมาชิก ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา มีการเพิ่ม
ของทุนเรือนหุน้  เฉล่ียเดือนละ 8.32 ลา้นบาท มีอตัราการเพิ่มของทุนเรือนหุ้น ร้อยละ 14.19 

เงินฝากออมทรัพย์ / เงินฝากออมทรัพย์พเิศษ  ในปีบญัชี 2560 คงอตัราดอกเบ้ีย เงินฝากออมทรัพย ์ ใน
อตัราท่ีสูงกวา่ธนาคาร     

เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 2.50 บาท/ปี 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ฝากขั้นต ่า 100,000 บาท (จ่ายดอกเบ้ียทบตน้ทุกเดือน) ร้อยละ 3.75 บาท/ปี   
2. การบริหารจัดการเงินทุน รายได้และการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ 
รายไดห้ลกัของสหกรณ์  ส่วนใหญ่มาจากดอกเบ้ียเงินใหกู้แ้ก่สมาชิก   ดว้ยนโยบายดอกเบ้ียเงินกูต้  ่า 

โดยเฉพาะเงินกูป้ระเภทสามญั 5 (เพื่อซ้ือยานพาหนะ) เงินกูส้ามญั 6 (เพื่อการศึกษาฯ) เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ 
การขยายฐานเงินกู ้และการปรับลดอตัราดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภท  รวมทั้งการใชบ้ริการเงินกูพ้ิเศษ(ใชห้ลกัทรัพย์
ค  ้าประกนั)พร้อมทั้งการเจรจาต่อรองสถาบนัการเงินเพื่อลดอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ และพยายามควบคุมรายจ่ายใหอ้ยู่

รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
1. ทุนเรือนหุน้ (บาท) 631,942,510.00 703,792,960.00 803,672,560.00 
2. เงินรับฝากออมทรัพย ์(บาท) 491,833,640.01 615,623,508.29 746,718,214.07 
3. เงินกูส้ถาบนัการเงิน (บาท) 191,666,400.00 221,500,000.00 195,000,000.00 
4. สมาชิก  (คน) 2,035 2,110 2,172 
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ในวสิัยท่ีควรประพฤติและปฏิบติั จึงท าใหร้ายไดข้องสหกรณ์เพิ่มข้ึน  ส่วนรายไดท่ี้รองลงมาไดแ้ก่รายไดจ้ากการ
ลงทุนฝากเงินในสถาบนัการเงินหรือสหกรณ์อ่ืน        
 ในปีบญัชี 2560  สหกรณ์มีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ ร้อยละ 11.58 ส่วนรายไดอ่ื้นๆไดแ้ก่ เงินปันผลจาก
การลงทุนในหุน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดอกเบ้ียรับเงินฝากธนาคารต่างๆ  และรายไดอ่ื้นของ
สหกรณ์ 

                    ตารางสรุปรายได้ รายจ่าย และก าไรสุทธิ ประจ าปี 2558 – 2560 

ปี / รายการ รายได้ 
รายจ่าย 

ก าไรสุทธิ 
บาท ร้อยละ 

ปี 2558 80,154,705.99 32,157,116.54 40.13 47,997,589.45 
ปี 2559 91,952,804.68 37,940,617.80 41.26 54,012,186.88 
ปี 2560 102,602,095.19 40,750,106.51 39.72 61,851,988.68 

                                                         
ตารางแสดงรายได้ปี 2558 - 2560 

ที่ หมวดรายได้ รายได้ปี 2558 รายได้ปี 2559 รายได้ปี 2560 

1 ดอกเบ้ียเงินกูรั้บจากสมาชิก 79,829,460.72 91,356,505.85 101,899,271.91 
2 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 15,800.00 11,800.00 12,000.00 
3 ดอกเบ้ียรับเงินฝากธนาคาร 78,142.52 376,460.70 421,302.59 
4 ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ส้หกรณ์อ่ืน 37,362.75 10,823.77 - 
5 ผลตอบแทนจากการลงทุน 45,965.00 55,572.30 131,150.10 
6 รายไดอ่ื้น 134,781.37 141,642.06 138,370.59 
7 ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 13,193.63 - - 

  รวม 80,154,705.99 91,952,804.68 102,602,095.19 

 
ตารางแสดงรายจ่ายปี 2558 - 2560 

ที่ หมวดค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายปี2558 ค่าใช้จ่ายปี2559 ค่าใช้จ่ายปี2560 
1 ค่าใชจ่้ายประชุมใหญ่ 1,373,721.00 1,555,415.00 1,587,008.00 
2 ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากออมทรัพย ์ 788,844.98 853,844.22 817,091.60 
3 ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากพิเศษ 16,064,373.67 19,730,568.79 23,953,457.79 
4 ดอกเบ้ียจ่ายตัว๋สัญญาใชเ้งิน 5,309,932.60 7,277,307.64 7,997,208.22 
5 ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู ้ 3,211,458.97 2,838,665.64 359,138.35 
6 ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูโ้อดี 14,483.10 18,546.52 14,657.37 
7 รายจ่ายปกติอ่ืน 5,394,302.22 5,666,269.99 6,021,545.18 

 รวม 32,157,116.54 37,940,617.80 40,750,106.51 
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การใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยดัและมีประสิทธิผล            
คณะกรรมการด าเนินการและฝ่ายจดัการไดใ้ชจ่้ายงบประมาณประจ าปี 2560 ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่สามญั

ประจ าปี 2559   ไดอ้นุมติังบประมาณรายจ่ายปกติ 8,005,600.00 บาท  จ่ายจริง 6,661,392.68 บาท (ใชง้บ 
ประมาณ ร้อยละ 83.21) และงบประมาณตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันา ปีบญัชี 2560 ไดอ้นุมติังบประมาณ 
820,000.00 บาท จ่ายจริง เป็นเงิน 213,970.00 บาท (ใชง้บประมาณร้อยละ 26.09) 

รายจ่ายท่ีส าคญั คือ  การจ่ายดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์ โดยเฉพาะเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ (เฉล่ียเดือน
ละ 1,996,121.48 บาท) เม่ือปิดบญัชี 2560 ค่าใชจ่้ายดา้นดอกเบ้ียเงินรับฝาก เป็นเงิน 24,770,549.39 บาท (จ่าย
ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ เป็นเงิน 23,953,457.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.78 ของค่าใชจ่้ายทั้งหมด) และ
ผลประโยชน์น้ีทั้งหมดไดก้บัคืนสู่สมาชิกผูฝ้ากเงิน   

 และรายจ่ายท่ีเพิ่มข้ึนมาในปีบญัชีน้ี คือ จ่ายดอกเบ้ียตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีสหกรณ์กูย้มืมาจากธนาคารแลนด์
แอนด์เฮา้ส์ 

 3. การลงทุนของสหกรณ์ 
ในปีบญัชี 2560 สหกรณ์มีการลงทุนโดยการลงทุนเพื่อหารายได ้ โดยการลงทุนฝากเงินกบัสถาบนั

การเงิน สหกรณ์มีรายไดจ้ากการลงทุนเป็นเงิน 552,452.69 บาท   
- รายไดจ้ากการลงทุนซ้ือหุน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เป็นเงิน 131,150.10 บาท 

       - รายไดจ้ากดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย/์ประจ าของธนาคาร  เป็นเงิน    421,302.59   บาท 
(ดงัตารางสรุปยอดการลงทุนของสหกรณ์ ตลอดปี 2560) 

        4. ผลก าไร    
ในปีบญัชี 2560 สหกรณ์ มีก าไรสุทธิ ทั้งส้ิน 61,851,988.68 บาท เม่ือเทียบกบัปีบญัชี 2559 พบวา่ มีก าไร

สุทธิมีอตัราท่ีเพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ ดงัตาราง 

 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

รายการ 
ก าไรสุทธิ 

47,997,589.45 บาท 
ก าไรสุทธิ 

54,012,186.88 บาท 
ก าไรสุทธิ 

61,851,988.68  บาท 

 ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท 

1. เงินปันผลตามหุน้ 5.35 32,339,981.00 5.45 35,097,124.00 5.50 41,276,612.00 
2. เงินเฉล่ียคืน 7.50 5,632,369.00 7.60 6,610,198.00 8.20 8,011,119.00 
  37,972,350.00  41,707,322.00  49,287,731.00 

    หมายเหตุ  ตวัเลขเงินปันผลตามหุน้ และเงินเฉล่ียคืน ในปี 2560 ตามระเบียบวาระ ท่ี 5 
5.  การบริการเงินกู้ยมืแก่สมาชิก 
ในรอบปีบญัชี 2560 สหกรณ์ไดใ้หบ้ริการเงินกูย้มืแก่สมาชิกเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559  เป็นเงิน 

179,465,385.29 บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.20  
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รายการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. เงินกู้ฉุกเฉิน 15,000.00 30,500.00 19,000.00 
2. เงินกู้สามัญ 1,301,424,952.02 1,509,880,143.11 1,692,007,613.87 
3. เงินกู้พเิศษ 94,845,217.07 92,670,983.87 90,020,398.40 

รวม 1,396,285,169.09 1,602,581,626.98 1,782,047,012.27 
 

การพิจารณาอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้  คณะกรรมการไดพ้ิจารณาใหเ้ป็นไปตามภาวะอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ์และค านวณตน้ทุนการด าเนินการของสหกรณ์ 

ตารางแสดงอตัราดอกเบีย้เงินกู้ทุกประเภท ตามประกาศของสหกรณ์ 

ประเภทเงนิกู้/วนัที ่
อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ 

1 มกราคม 2557 1 กรกฎาคม 2559 1 กรกฎาคม 2560 
เงินกูส้ามญั 1  6.25 บาทต่อปี 6.10 บาทต่อปี 6.00 บาทต่อปี 
เงินกูส้ามญั  2,3 6.25 บาทต่อปี 6.10 บาทต่อปี 6.00 บาทต่อปี 
เงินกูส้ามญัหุน้ค ้าประกนั (ส.7) 6.00 บาทต่อปี 5.85 บาทต่อปี 5.75 บาทต่อปี 
เงินกูส้ามญั 4 (เงินด่วน) 6.00 บาทต่อปี 5.85 บาทต่อปี 5.75 บาทต่อปี 

เงินกูส้ามญั 5 (ยานพาหนะ) 
4.25 บาทต่อปี  

(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 
4.25 บาทต่อปี 

(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 
4.25 บาทต่อปี 

(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 

เงินกูส้ามญั 6 (เพื่อการศึกษาฯ) 
4.75 บาทต่อปี  

(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 
4.60 บาทต่อปี 

(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 
4.60 บาทต่อปี 

(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 

เงินกูพิ้เศษ 
5.20 บาทต่อปี  

(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 
5.05 บาทต่อปี 

(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 
5.00 บาทต่อปี 

(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 
เงินกูฉุ้กเฉิน 6.25 บาทต่อปี 6.10 บาทต่อปี 6.00 บาทต่อปี 

           

6. ผลการด าเนินการพฒันาสหกรณ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาสหกรณ์ 
ตามท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2559 ไดอ้นุมติังบประมาณรายจ่ายเพื่อการด าเนินงานตามแผน

ยทุธศาสตร์ ปี 2560 คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 35 ไดด้ าเนินการดงัน้ี 
6.1 การพฒันาการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ระบบการจัดการมาตรฐาน 
 -  การจดัจา้งยามรักษาความปลอดภยั  

  สหกรณ์ไดว้า่จา้งบริษทัยามรักษาความปลอดภยั เพื่อป้องกนัโจรกรรมต่อทรัพยสิ์นของสหกรณ์
ในวนัหยดุ และช่วงกลางคืน ตลอดถึงติดตั้งตูย้ามให้ต ารวจมาตรวจตรายามค ่าคืน 
  - การพฒันาอาคารสถานท่ี และส่วนการใหบ้ริการสมาชิก  

สหกรณ์มีอาคารส านกังานและพื้นท่ีเป็นของตนเอง เพื่อรองรับการขยายตวัในงานบริการแก่
สมาชิก พร้อมทั้งสร้างความสง่างาม บ่งบอกถึงความมัน่คงของสหกรณ์และความไวว้างใจของสมาชิก  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์  สมาชิกไดรั้บความสะดวกมากข้ึนเม่ือมาใชบ้ริการ 
  -มุมบริการสมาชิกเพื่ออ านวยความสะดวกแก่สมาชิกท่ีมาใชบ้ริการ เช่น มุมกาแฟ 
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  -มุมบริการ Computer Internet เพื่ออ านวยความสะดวกแก่สมาชิกในการสืบคน้ขอ้มูลต่างๆ  
  - มุมประชาสัมพนัธ์ 
  เป็นบอร์ดอาคารท่ีประกอบดว้ย บอร์ดผูบ้ริหาร คณะกรรมการ เจา้หนา้ท่ี บอร์ดรายนาม
ประธานสหกรณ์ และบอร์ดประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารสหกรณ์ 

ยุทศาสตร์การพฒันาระเบียบ ข้อบังคับ 
-การปรับปรุง ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑว์ธีิปฏิบติั ของสหกรณ์ 
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 35 ไดมี้การปรับปรุง ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑว์ธีิปฏิบติั ของ

สหกรณ์ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั พ.ร.บ.สหกรณ์ และกฎหมายใหม่ เช่น ประมวลกฎหมายเพง่และพาณิชย ์ ท่ีมีผล
บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2558                                                  

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
-การแบ่งกลุ่มตามภาระงาน ของคณะกรรมการ 5 ฝ่าย คือ คณะกรรมการอ านวยการ 

คณะกรรมการเงินกู ้ คณะกกรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ คณะกรรมการสวสัดิการสงเคราะห์และทุน
สาธารณประโยชน์ และคณะกรรมการตรวจสอบหลกัทรัพยค์  ้าประกนัสินเช่ือพิเศษ โดยไดด้ าเนินการตามภารกิจ 

1. แผนการปฏิบติังานสหกรณ์ ประจ าเดือน และประจ าปี 
2. แผนการบริการจดัการเงินทุนหมุนเวยีน 
3. แผนการใหก้ารพฒันาและการบริการเงินกู ้
4. การจดัสวสัดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
5. การจดัสวสัดิการสมาชิกผูเ้จ็บป่วยและชราภาพ 
6. การจดัสวสัดิการเพื่อความมัน่คงของครอบครัวสมาชิก 
7. การประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่การด าเนินงาน 

6.2 การพฒันาระบบงานคอมพวิเตอร์  
ปัจจุบนัสหกรณ์มีเจา้หนา้ท่ีคอมพิวเตอร์ผูดู้แลและพฒันาระบบงาน ไดพ้ฒันาระบบคอมพิวเตอร์สหกรณ์ 

เพื่อลดความซ ้ าซอ้น เพิ่มประสิทธิและความเช่ือถือของงาน  ง่ายและสะดวกในการบริหารงานสหกรณ์  และ
นอกจากน้ี ระบบงานท่ีไดพ้ฒันาเสริม คือ ระบบการบริการท่ีรองรับ เงินกู ้ ประเภทใหม่ ท่ีสหกรณ์จะเปิด
ใหบ้ริการ ตามนโยบายของคณะกรรมการ    

นอกจากน้ียงัไดพ้ฒันาระบบงานท่ีเก่ียวกบัสวสัดิการเพื่อเช่ือมต่อกบัระบบเดิมท่ีมีอยู ่ เช่น ระบบสมาคม
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จ ากดั (ฌกส.), ระบบสมาคม
สมาชิกสหกรณ์สาธารณสุขไทย (สสธท.), ระบบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.), ทะเบียนประกนักลุ่ม และทะเบียนประกนัวนิาศภยั เพื่อใหมี้การเรียกเก็บ
ในใบเสร็จประจ าเดือน โดยหกั ณ ท่ีจ่าย ลดความซ ้ าซอ้น สามารถตรวจสอบ และมีความถูกตอ้ง ท าใหน้โยบาย
ของคณะกรรมการเกิดประโยชน์สูงสุด 

ปัจจุบนัก าลงัพฒันาระบบงานการพิมพส์ัญญากู ้ สัญญาค ้าประกนั โดยกรรมการหน่วยสามารถพิมพ์
เอกสารไดท่ี้หน่วยงานโดยระบบท่ีเช่ือมต่อผา่น Internet 
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ระบบเวบ็ไซตข์องสหกรณ์ออมทรัพย ์  เพื่อประชาสัมพนัธ์ข่าวสารใหแ้ก่สมาชิก และเป็นช่องทางติดต่อ
ระหวา่งสมาชิกและสหกรณ์ และระบบการสอบถามและแสดงผลขอ้มูล เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ
บริการสอบถามแก่สมาชิก ทั้งในส่วนของการแสดงผลและบริการเงินกูแ้ก่สมาชิก ระบบเวบ็เซฟเวอร์ และเวบ็

ไซดส์หกรณ์ เพื่อสอบถามและเขา้ถึงขอ้มูลของสมาชิกผา่น www.phangngacoop.com 
 6.3 การส่งเสริมให้สมาชิกมีที่อยู่อาศัยและด าเนินธุรกจิ  โดยสินเช่ือ เพื่อการเคหะสงเคราะห์และเงินกู้
พิเศษเพื่อซ้ือท่ีดินและประกอบอาชีพเสริมในอตัราดอกเบ้ียต ่าละผอ่นระยะยาว 
 6.4 คณะกรรมการกบัแนวนโยบายการจัดหาประกนัชีวติ เพื่อความมัน่คงของครอบครัวสมาชิกใน
อนาคตและป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดกบัผูค้  ้าประกนัเงินกูใ้นกรณีผูกู้เ้สียชีวติ   
 6.5 การสนับสนุนให้สมาชิกเข้าร่วมฌาปนกจิสงเคราะห์ สมาคมสมาชิกสหกรณ์สาธารณสุขไทย 
(สสธท.), สมาคมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จ ากดั (ฌกส.) 
และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

6.6 ทุนสาธารณประโยชน์ 
 1. เพื่อสนบัสนุนการศึกษาโดยทัว่ไปในลกัษณะการใหทุ้นตามการร้องขอ 

2. เพื่อการกุศล 
3. เพื่อการสาธารณประโยชน์ 
4. เพื่อเป็นทุนสวสัดิการของสหกรณ์ภายใตทุ้นสาธารณประโยชน์ 
 - ทุนสวสัดิการสงเคราะห์เพื่อสมาชิกและครอบครัว 
 - ทุนสวสัดิการสมาชิกผูเ้จบ็ป่วย 
 - ทุนสวสัดิการเพื่อการศึกษาส าหรับบุตรสมาชิก 
 - ทุนสวสัดิการผูเ้กษียณอายุ  
 - ทุนสวสัดิการผูช้ราภาพ 
 - ทุนสวสัดิการอ่ืนๆ 

 ในปีบญัชี 2560 สหกรณ์ไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2559 เป็นเงิน 
4,700,000.00 บาท รวมยอดยกมาจากปี 2559 เป็นเงิน 1,615,448.99 บาท รวมเป็นทุนสาธารณประโยชน์ทั้งส้ิน 
6,315,448.99 บาท ในปีบญัชีท่ีผา่นมา สหกรณ์ไดใ้ชจ่้ายทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิก 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และองคก์รทางสังคม  

ในปีบญัชี 2560 มีสมาชิกเสียชีวติทั้งส้ิน  5 ราย คือ 
1) นางเตือนจิตต์ มหิตพงษ์ ขา้ราชการบ านาญ หน่วยสสอ.ตะกัว่ป่า เสียชีวิตวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 

ไดรั้บสวสัดิการและเงินพึงไดรั้บดงัน้ี เงินสวสัดิการสมาชิกผูเ้สียชีวิต จ านวน 60,000.00 บาท ผลประโยชน์จาก
ประกนักลุ่ม จ านวน 100,000.00 บาท ผลประโยชน์ประกนัชีวิตกลุ่มภาคสมคัรใจ จ านวน 600,000.00 บาท และ
ผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จ  านวน 142,394.00 บาท 

 
 

http://www.phangngacoop.com/


59 

 

2) นายอมร วิสุทธิไมตรี หน่วยสหกรณ์ (สมาชิกสมทบ) เสียชีวิตวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2559 ได้รับ
สวสัดิการและเงินพึงไดรั้บดงัน้ี ผลประโยชน์จากประกนักลุ่ม จ านวน 100,000.00 บาท 

3)  นางจนัวรรณ สัจจารักษ ์หน่วยสสจ.พงังา เสียชีวติวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2559 ไดรั้บสวสัดิการและเงินพึง
ได้รับดังน้ี เงินสวสัดิการสมาชิกผูเ้สียชีวิต จ  านวน 60,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกันกลุ่ม จ านวน 
100,000.00 บาท ผลประโยชน์ประกนัชีวติกลุ่มภาคสมคัรใจ จ านวน 2,000,000.00 บาท ผลประโยชน์จากสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จ  านวน 142,002 บาท และผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย (สสธท.) จ านวน 1,022,084.35 บาท 

4)  นายวรวชิญ ์กาญจนวฒันกุล หน่วยสหกรณ์ เสียชีวิตวนัท่ี 27 มกราคม 2560 ไดรั้บสวสัดิการและเงิน
พึงได้รับดงัน้ี เงินสวสัดิการสมาชิกผูเ้สียชีวิต จ  านวน 40,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกนักลุ่ม จ านวน 
100,000.00 บาท ผลประโยชน์ประกนัชีวิตกลุ่มภาคสมคัรใจ จ านวน 1,000,000.00 บาท และผลประโยชน์จาก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จ  านวน 141,904.00 บาท  

5)  นางอมัพร พวงแก้ว ขา้ราชการบ านาญ หน่วยสสจ.พงังา เสียชีวิตวนัท่ี 18 เมษายน 2560 ได้รับ
สวสัดิการและเงินพึงไดรั้บดงัน้ี เงินสวสัดิการสมาชิกผูเ้สียชีวติ จ  านวน 60,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกนั
กลุ่ม จ านวน 100,000.00 บาท ผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จ  านวน 141,610.00 
บาท และผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) 
จ านวน 1,019,370.44 บาท 

ในปีบญัชีท่ีผ่านมา สหกรณ์ได้ใช้จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิก หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งและองคก์รทางสังคม  มีดงัน้ี 
  

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1 เพื่อสนบัสนุนการศึกษาโดยทัว่ไปในลกัษณะการใหทุ้นตามการร้องขอ 8,000.00 
2 เพื่อการกุศล 29,590.00 
3 เพื่อการสาธารณประโยชน์ 108,000.00 
4 เพื่อเป็นทุนสวสัดิการของสหกรณ์ภายใตทุ้นสาธารณประโยชน์ 3,094,603.75 

  
 

- ทุนสวสัดิการสงเคราะห์เพื่อสมาชิกและครอบครัว 546,980.00    
    - ทุนสวสัดิการสมาชิกผูเ้จบ็ป่วย 120,000.00    
    - ทุนสวสัดิการเพื่อการศึกษาส าหรับบุตรสมาชิก 447,000.00    
    - ทุนสวสัดิการผูเ้กษียณอายุ 146,000.00    
    - ทุนสวสัดิการผูช้ราภาพ 15,500.00    
    - ทุนสวสัดิการอ่ืนๆ 1,819,123.75    

รวมจ านวนเงินทั้งส้ิน 3,240,193.75 
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7. การปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ประกาศ สหกรณ์ และข้อบังคับของสหกรณ์ 
ดา้นการบริการจดัการสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 35 ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขระเบียบ และ

จดัท าประกาศ ดงัน้ี 
- ระเบียบวา่ดว้ยทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2560 
- ระเบียบวา่ดว้ยเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 
- ระเบียบวา่ดว้ยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ. 2560 
- ระเบียบวา่ดว้ยการใหส้หกรณ์อ่ืนกูย้มืเงิน พ.ศ. 2560 
- ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัในการใหบ้ริการเงินกูส้ามญั 1  

(ท่ี 6/2560 ลงวนัท่ี 13 มีนาคม 2560) 
- ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัในการใหบ้ริการเงินกูส้ามญั 2  

(ท่ี 6/2560 ลงวนัท่ี 13 มีนาคม 2560) 
- ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัในการใหบ้ริการเงินกูส้ามญั 3 

 (ท่ี 6/2560 ลงวนัท่ี 13 มีนาคม 2560) 
- ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัในการใหบ้ริการเงินกูส้ามญั 4 (เงินด่วน) 

 (ท่ี 6/2560 ลงวนัท่ี 13 มีนาคม 2560) 
- ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัในการใหบ้ริการเงินกูส้ามญั 6 (เพื่อการศึกษา)  

(ท่ี 6/2560 ลงวนัท่ี 13 มีนาคม 2560) 
- ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัในการใหบ้ริการเงินกูส้ามญั 7  

(ท่ี 6/2560 ลงวนัท่ี 13 มีนาคม 2560) 
- ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัในการใหบ้ริการเงินกูส้ามญั 8 

 (ท่ี 6/2560 ลงวนัท่ี 13 มีนาคม 2560) 
- ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัในการใหบ้ริการเงินกูพ้ิเศษ  

(ท่ี 5/2560 ลงวนัท่ี 13 มีนาคม 2560) 
- ประกาศเร่ืองก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูใ้หแ้ก่สมาชิก 

(ท่ี 10/2560 ลงวนัท่ี 15 มิถุนายน 2560) 
ทีป่ระชุมใหญ่  
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่  ระเบียบวาระที่  44  

เร่ืองพจิารณาอนุมตังิบดุลเร่ืองพจิารณาอนุมตังิบดุล  
และงบก าไรขาดทุนประจ าปี และงบก าไรขาดทุนประจ าปี 22556600  

ระเบียบวาระที ่4 เร่ืองพจิารณาอนุมัติงบดุล และงบก าไรขาดทุนประจ าปี 2560 
ประธาน  ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 59 อ านาจหนา้ท่ีของท่ีประชุมใหญ่ ท่ีประชุมใหญ่มีอ านาจหนา้ท่ีพิจารณา วินิจฉยั
ปัญหาทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งการพิจารณาอนุมติังบดุลและงบก าไรขาดทุน 

ดงันั้น คณะกรรมการด าเนินการ จึงขอเสนองบดุลและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2560 ซ่ึงผูส้อบบญัชี ได้
ตรวจสอบรับรองความถูกตอ้งตามระบบบญัชีสหกรณ์แลว้ ดงัต่อไปน้ี 
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หนังสือรับรองของสหกรณ์ 
 

วันที่  28  ตุลาคม  2560   
 
เรียน  คุณอภิญญา  ชูจันทร์ ผู้สอบบัญชี ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา 

 หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จ ากัด  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เพ่ือแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จ ากัด โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด
หรือไม ่
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล  เพ่ือให้การด าเนินงานของสหกรณ์เป็นไป
ตามกฎหมายสหกรณ์  ระเบียบ  ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
 ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่าควร   จะเป็น 
เช่น  รายการดังต่อไปนี้ 

1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการแสดง
รายการและข้อมูลต่าง ๆ  

2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ 
  2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้องทั้งหมด 
  2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 
 3. ไม่มีรายการผิดปกติท่ีเกี่ยวข้องกับการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ผู้
ซึ่งมีหน้าที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคัญต่องบการเงิน 
 4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด  ซึ่งหากไม่ปฏิบัติมาอาจมีผลกระทบอย่าง          มี
สาระส าคัญต่องบการเงิน  นอกจากนี้  สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนดของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแล  ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน 
 5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ข้อบังคับ  ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย  หรือถูกประเมินภาษีอากร  หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้าซึ่งควรจะ
ได้น ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งส ารองค่าเสียหายที่อาจ
เกิดข้ึน 
 6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน 
  6.1 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจ ากัดการใช้เงินกู้ 
  6.2 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน 

 7.  สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  และไม่มีภาระผูกพันหรือ  ข้อผูกมัด
ใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์  เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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 8.  สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์  ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้นในภาย
หน้าไว้อย่างเหมาะสม  รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่
สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม  นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอ่ืนและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
 9.  นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว  ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือ     ไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส าคัญ  ซึ่งต้องน ามาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 (นายบุญศักดิ์  รมยพร) 
 ประธานกรรมการ 
 
 
 
 (นายประภาส  สายทอง) 
 ผู้จัดการสหกรณ์ 
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รายงานของผู้สอบบัญชี 

เสนอ  นายทะเบียนสหกรณ์ 
 
ความเห็น 

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จ ากัด  ซึ่งประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ  วันที่  30  กันยายน  2560 งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา  
จ ากัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้อง
ตามท่ีควรในสาระส าคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ความ
รับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 

 เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหาก
ส าหรับเรื่องเหล่านี้ 

 สหกรณ์มีลูกหนี้เงินกู้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จ านวน 1 ราย ซึ่งลูกหนี้ดังกล่าว ได้ลาออกจากราชการและถูก
จ าคุกในคดีปลอมแปลงเอกสารของผู้ค้ าประกัน โดยที่สหกรณ์ไม่ได้ฟ้องร้องด าเนินคดี สหกรณ์ได้ติดตามหนี้ และตก
ลงให้ลูกหนี้        ท าสัญญารับสภาพหนี้ เพ่ือช าระหนี้เดือนละ 2,000.00 บาท (ไม่คิดดอกเบี้ยตามมติที่ประชุม) ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2560 มียอดคงเหลือ 175,987.46 บาท  และวันที่ 30 กันยายน 2559   มียอดเงินคงเหลือ 
178,987.46 บาท จึงยังคงมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถช าระหนี้ให้กับสหกรณ์ได้ภายใต้สัญญารับสภาพผิด 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน 

 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์พิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท างบการเงิน ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 
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ในการจัดท างบการเงิน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามรถของสหกรณ์ใน
การด าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การ
บัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์หรือหยุด
ด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้
เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์จะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญ เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 

 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจ
และการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยง
ที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การ
ตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อการออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะด าเนินการสหกรณ์ใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องซึ่งจัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของสหกรณ์ในการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการ
เปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่องได้ 
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 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการ
ควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

 จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มี
นัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้
อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อ
สาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้า เพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว 

 
 

 
 
                                              (นางสาวอภิญญา  ชูจันทร์) 
                                  ผู้สอบบัญชี 
 

ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา      
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
วันที่  28  ตุลาคม  2560 
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ปี  2560 ปี  2559

หมายเหตุ บาท บาท

สนิทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 74,479,220.42 39,097,853.83

เงินให้กูยื้มระยะส้ัน 4 120,115,852.76 107,471,423.72

ลูกหนี้ระยะส้ัน  -  สุทธิ 5 2,870,610.33 2,930,696.26

ดอกเบีย้เงินให้กูค้้างรับ - สุทธิ 6 488,101.43 360,724.49

สินทรัพย์หมนุเวียนอืน่ 7 495,085.53 358,043.91

รวมสนิทรัพยห์มุนเวียน 198,448,870.47 150,218,742.21

สนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 3 6,492,500.00 1,492,500.00

เงินให้กูยื้มระยะยาว 4 1,661,103,678.53 1,494,645,248.86

ลูกหนี้ระยะยาว - สุทธิ 5 579,112.28 249,332.32

ท่ีดิน  อาคารและอปุกรณ์  -  สุทธิ 8 7,059,232.78 7,540,543.28

ค่าตกแต่งสํานักงานรอตัดบัญชี 251,510.03 406,390.03

รวมสนิทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,675,486,033.62 1,504,334,014.49

รวมสนิทรัพย์ 1,873,934,904.09 1,654,552,756.70

หน้ีสนิหมุนเวียน

เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารและเงินกูยื้มระยะส้ัน 9 195,000,000.00 175,000,146.19

ส่วนของเงินกูยื้มระยะยาวท่ีถงึกาํหนดชําระภายในหนึ่งปี 12 0.00 6,000,000.00

เงินรับฝาก 10 746,718,214.07 615,623,508.29

หนี้สินหมนุเวียนอืน่ 11 772,273.81 2,501,580.94

รวมหน้ีสนิหมุนเวียน 942,490,487.88 799,125,235.42

หน้ีสนิไม่หมุนเวียน

เงินกูยื้มระยะยาว 12 0.00 40,500,000.00

เงินสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าท่ี 3,995,490.00 3,502,830.00

รวมหน้ีสนิไม่หมุนเวียน 3,995,490.00 44,002,830.00

รวมหน้ีสนิ 946,485,977.88 843,128,065.42

สหกรณอ์อมทรัพยส์าธารณสุขจังหวัดพังงา  จ ากัด

สินทรัพย์

หน้ีสินและทนุของสหกรณ์

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2560 
งบแสดงฐานะการเงิน
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ปี  2560 ปี  2559

หมายเหตุ บาท บาท

ทนุของสหกรณ์

ทุนเรือนหุน้  (  มลูค่าหุน้ละ  10.00  บาท  )

        หุน้ท่ีชําระเต็มมลูค่าแล้ว 803,672,560.00 703,792,960.00

ทุนสํารอง 55,994,188.96 49,214,162.08

ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอืน่ ๆ 13 5,930,188.57 4,405,382.32

กําไรสุทธิประจําปี 61,851,988.68 54,012,186.88

รวมทนุของสหกรณ์ 927,448,926.21 811,424,691.28

รวมหน้ีสิน้และทนุของสหกรณ์ 1,873,934,904.09 1,654,552,756.70

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปน็ส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

0.00 0.00

(นายบุญศักด์ิ   รมยพร)
ประธานกรรมการ

(นายรังสรรค์   เต่ียวสกลุ)
เลขานุการ

  วันท่ี  28  ตุลาคม  2560

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



69 

  

 

บาท % บาท %

รายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทนุ
ดอกเบี้ยรับเงินใหกู้้ 101,915,810.24 99.46 91,367,329.62 99.53

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 421,302.59 0.41 376,460.70 0.41

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 131,150.10 0.13 55,572.30 0.06

รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 102,468,262.93 100.00 91,799,362.62 100.00

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 24,770,549.39 24.17 20,584,413.01 22.42

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูยื้มระยะส้ัน 8,011,865.59 7.82 7,966,955.06 8.68

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูยื้มระยะยาว 359,138.35 0.35 2,167,564.74 2.36

รวมค่าใชจ้่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 33,141,553.33 32.34 30,718,932.81 33.46

หกั หน้ีสงสยัจะสญู
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อืน่ท่ีไม่กอ่ใหเ้กดิรายได้ (3,000.00) 0.00 (10,000.00) (0.01)

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อืน่ 19,391.70 0.02 0.00 0.00

หนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยเงินใหกู้ค้้างรับลูกหนี้อืน่ 146.63 0.00 0.00 0.00

รวมหนี้สงสัยจะสูญ 16,538.33 0.02 (10,000.00) (0.01)

รายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทนุสทุธิ 69,310,171.27 67.64 61,090,429.81 66.55

บวก รายได้อ่ืน  
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 12,000.00 0.01 11,800.00 0.01

รายได้อืน่  ๆ 138,370.59 0.14 141,642.06 0.15

รวมรายได้อืน่ 150,370.59 0.15 153,442.06 0.16

หกั ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที่

เงินเดือน 2,761,080.00 2.69 2,557,680.00 2.79

ค่าล่วงเวลา 24,332.00 0.02 5,800.00 0.01

ค่าเชา่บา้น 25,500.00 0.02 18,000.00 0.02

เงินชว่ยเหลือบตุรเจ้าหน้าท่ี 1,400.00 0.00 2,400.00 0.00

ค่าเล่าเรียนบตุร 7,200.00 0.01 38,400.00 0.04

ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าท่ี 24,000.00 0.02 1,300.00 0.00

เงินสมทบประกนัสังคม 73,631.00 0.07 74,300.00 0.08

บําเหน็จเจ้าหน้าท่ี 492,660.00 0.49 441,650.00 0.48

ค่ารักษาพยาบาล 1,453.00 0.00 3,826.50 0.00

ค่าเบี้ยเล้ียงเจ้าหน้าท่ี 15,000.00 0.01 7,200.00 0.01

ค่าพาหนะเจ้าหน้าท่ี 0.00 0.00 1,976.00 0.00

ปี  2559ปี  2560

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2560 

งบก าไรขาดทนุ

สหกรณอ์อมทรัพยส์าธารณสุขจังหวัดพังงา  จ ากัด
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บาท % บาท %

ค่าใช้จา่ยเก่ียวกับอาคาร สถานทีแ่ละอุปกรณ์

ค่าเส่ือมราคา 737,760.50 0.72 767,186.21 0.84

ค่าปรับปรุงสํานักงาน 16,200.00 0.02 0.00 0.00

ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาสินทรัพย์ 20,085.00 0.02 13,210.00 0.01

ค่าซ่อมบํารุงยานพาหนะ 4,028.26 0.00 0.00 0.00

ค่าตกแต่งสํานักงานตัดจ่าย 154,880.00 0.15 154,880.00 0.17

ค่าเชา่พืน้ที่เว็บเซฟเวอร์และเว็บไซด์ 16,050.00 0.02 13,375.00 0.01

ค่าทําความสะอาดสํานักงาน 104,466.50 0.10 101,440.00 0.11

ค่าเบี้ยประกนัภัยอคัคีภัย 4,942.33 0.00 4,942.33 0.01

ค่าเบี้ยประกนัภัยยานพาหนะ 22,698.40 0.02 25,674.25 0.03

ค่าทําความสะอาดยานพาหนะ 420.00 0.00 0.00 0.00

ค่ารักษาความปลอดภัย 139,902.50 0.14 128,667.50 0.14

ค่าภาษปีา้ยและภาษโีรงเรือนและที่ดิน 4,998.00 0.00 4,998.00 0.01

ค่าใชจ้่ายยานพาหนะ 9,775.39 0.01 3,590.92 0.00

ค่าใช้จา่ยเก่ียวกับสมาชิก

ค่าใชจ้่ายตามแผนกลยุทธ์ 213,970.00 0.21 36,150.00 0.04

ค่าใช้จา่ยด าเนินงานอ่ืน

ค่าใชจ้่ายในการประชมุใหญ่ 1,587,008.00 1.55 1,555,415.00 1.69

ค่าเบี้ยเล้ียงกรรมการ 44,400.00 0.04 43,100.00 0.05

ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 132,300.00 0.13 142,800.00 0.16

ค่าเบี้ยประชมุผู้ตรวจสอบกจิการ 8,500.00 0.01 0.00 0.00

ค่าพาหนะกรรมการ 78,664.00 0.08 96,360.00 0.10

ค่าพาหนะผู้ตรวจสอบกจิการ 2,720.00 0.00 0.00 0.00

ค่าเบี้ยเล้ียงและที่พกั 159,077.23 0.16 140,636.00 0.15

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําหน่วย 101,564.00 0.10 100,644.00 0.11

ค่าตรวจสอบกจิการ 48,000.00 0.05 48,000.00 0.05

ค่าไฟฟา้ 67,271.86 0.07 73,422.98 0.08

ค่าน้ําประปา 4,237.20 0.00 4,250.04 0.00

ค่าโทรศัพท์ 28,060.65 0.03 28,873.00 0.03

ค่าเคร่ืองเขยีนแบบพมิพ์ 192,009.24 0.20 247,167.73 0.27

ค่าธรรมเนียมวิชาชพีสอบบญัชี 0.00 0.00 70,000.00 0.08

ค่ารับรอง 67,783.00 0.07 65,619.50 0.07

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 43,979.50 0.04 52,614.53 0.06

ค่าถา่ยเอกสาร 21,693.00 0.02 32,768.00 0.04

ค่าไปรษณีย์ 45,152.00 0.04 39,959.00 0.04

ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 36,870.00 0.04 31,540.00 0.03

ค่าหนังสือพมิพ์ 2,440.00 0.00 2,440.00 0.00

ค่าเบี้ยประกนัภัยขนเงิน 10,342.62 0.01 9,737.00 0.01

ค่าขยะมูลฝอย 480.00 0.00 480.00 0.00

ค่าใชจ้่ายเบต็เตล็ด 49,568.00 0.05 39,211.50 0.04

รวมค่าใชจ้่ายในการดําเนินงาน 7,608,553.18 7.43 7,231,684.99 7.88

ก าไรสทุธิ 61,851,988.68 60.36 54,012,186.88 58.84

ปี  2560 ปี  2559
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ปี  2560 ปี  2559
บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
กําไรสุทธิ 61,851,988.68 54,012,186.88
รายการปรับปรุงเพือ่กระทบยอดกําไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
จากการดําเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาอาคารและอปุกรณ์ 737,760.50 767,186.21
สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าท่ี 492,660.00 441,650.00
ค่าตกแต่งสํานักงานรอตัดบัญชีตัดจ่าย 154,880.00 154,880.00
ค่าเบีย้ประกนัภัยจ่ายล่วงหน้า (1,586.65) 355.47
ลูกหนี้ สสธท.จ่ายล่วงหน้า (48,760.00) 0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 750.00 101,237.50
ดอกเบีย้เงินกูยื้มระยะส้ันค้างจ่าย 0.00 (10,447.46)
หนี้สงสัยจะสูญเกนิความต้องการ  -   ลูกหนี้ไมก่อ่ให้เกดิรายได้ (3,000.00) (10,000.00)
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อืน่ 19,391.70 0.00
หนี้สงสัยจะสูญ -ดอกเบีย้เงินให้กูอ้ืน่ค้างรับ 146.63 0.00
ดอกเบีย้เงินให้กูค้้างรับ  (127,523.57) 74,393.01
ดอกเบีย้เงินฝากธนาคารค้างรับ  (143,055.31) (181,063.95)
ดอกเบีย้เงินรับฝากค้างจ่าย 13,652.01 12,489.35
ค่าวัสดุสํานักงานใช้ไป 60,015.24 80,707.70
ค่าตอบแทนหน่วยค้างจ่าย 3,460.00 93,456.00
ค่าตรวจสอบกจิการค้างจ่าย 40,000.00 0.00
ดอกเบีย้เงินกูยื้มระยะยาวค้างจ่าย (5,478.08) 5,478.08
ดอกเบีย้ต๋ัวสัญญาใช้เงินค้างจ่าย 82,575.34 5,616.44
เงินปันผลค้างจ่าย 0.00 7,008.00

กําไรจากการดําเนินงานกอ่นการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ และ
หนี้สินดําเนินงาน 63,127,876.49 55,555,133.23
สินทรัพย์ดําเนินงาน

เงินสดรับจากเงินให้กูแ้กส่หกรณ์ 0.00 312,298.90
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกูฉุ้กเฉิน (569,500.00) (301,500.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูฉุ้กเฉิน 581,000.00 286,000.00
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกูส้ามญั (916,097,338.12) (944,115,516.78)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูส้ามญั 733,680,900.42 735,646,569.43
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกูพ้เิศษ (7,922,582.92) (12,580,000.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูพ้เิศษ 10,573,168.39 14,754,233.20

สหกรณ์ออมทรัพย ์ สาธารณสขุจังหวัดพังงา  จ ากัด

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิน้สดุวันที ่ 30  กันยายน  2560  และ  2559
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ปี  2560 ปี  2559
สนิทรัพยด์ าเนินงาน บาท บาท

เงินสดรับจากลูกหนี้อืน่  -  ท่ีไมก่อ่ให้เกดิรายได้ 3,000.00 10,000.00
เงินสดรับจากลูกหนี้อืน่ 285,966.94 1,756.26
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงิน  สส ชสอ. (107,768.22) (70,137.00)
เงินสดรับลูกหนี้เงิน  สส ชสอ. 104,495.97 100,512.00
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินประกนัวินาศภัย (163,134.23) (161,721.94)
เงินสดรับลูกหนี้เงินประกนัวินาศภัย 170,010.98 167,891.12
เงินสดรับเงินรอเรียกคืน 539.50 1,535.13
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินประกนักลุ่ม (8,356,940.14) (8,236,959.74)
เงินสดรับลูกหนี้เงินประกนักลุ่ม 8,483,392.89 8,031,159.47
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินฌาปนกจิสงเคราะห์  (  สสธท  )   (5,227,350.60) (4,744,618.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินฌาปนกจิสงเคราะห์  (  สสธท  )   5,187,785.60 4,701,089.50
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินยืมทดรอง (2,410,842.00) (1,931,160.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินยืมทดรอง 2,401,842.00 1,931,160.00
เงินสดรับ (จ่าย) ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง (5,051.40) 18,098.71
เงินสดจ่ายซ้ือวัสดุสํานักงาน (4,194.40) (170,397.50)

หน้ีสนิด าเนินงาน
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (83,354.00) (96,835.00)
เงินสดรับ (จ่าย) เงินรอจ่ายคืน 78,267.07 (1,115,400.90)
เงินสดจ่ายดอกเบีย้รับรอจ่ายคืน 148,771.36 0.00
เงินสดรับภาษ ีหัก ณ ท่ีจ่าย ค้างจ่าย 1,389.30 238.20
เงินสดรับ (จ่าย) ล่วงหน้าจากสมาชิก (2,012,744.63) 2,017,920.00

เงินสดสทุธ ิ (  ใช้ไปใน  )  กิจกรรมด าเนินงาน (118,132,393.75) (149,988,651.71)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินสดจ่ายซ้ือครุภัณฑ์ (159,450.00) (34,860.00)
เงินสดจ่ายซ้ือหุน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจํากดั (5,000,000.00) (500,000.00)
เงินสดจ่ายส่วนปรับปรุงอาคารสํานักงาน (97,000.00) 0.00

เงินสดสทุธ ิ (  ใช้ไปใน  )   กิจกรรมลงทนุ (5,256,450.00) (534,860.00)
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ปี  2560 ปี  2559
บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับเงินเบิกเกนิบัญชีธนาคาร 433,291,478.97 279,127,029.92
เงินสดจ่ายชําระหนี้เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคาร (433,291,625.16) (279,127,994.45)
เงินสดรับต๋ัวสัญญาใช้เงิน 150,000,000.00 195,000,000.00
เงินสดจ่ายชําระหนี้ต๋ัวสัญญาใช้เงิน (130,000,000.00) (125,000,000.00)
เงินสดรับเงินกูยื้มระยะยาว 0.00 143,000,000.00
เงินสดจ่ายชําระหนี้เงินกูยื้มระยะยาว (46,500,000.00) (96,500,000.00)
เงินสดจ่ายชําระหนี้เงินกูยื้มระยะส้ัน 0.00 (86,666,400.00)
เงินสดรับจากเงินรับฝาก 366,557,164.52 385,794,904.78
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก (235,462,458.74) (262,005,036.50)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุน้ 107,576,370.00 101,633,780.00
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุน้ (7,696,770.00) (29,783,330.00)
เงินสดจ่ายค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ (10,000.00) (10,000.00)
เงินสดจ่ายเงินปันผลตามหุน้ (35,093,719.50) (32,339,981.00)
เงินสดจ่ายเงินเฉล่ียคืน (6,571,036.00) (5,632,369.00)
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าท่ี (789,000.00) (700,000.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ (148,590.00) (35,100.00)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสงเคราะห์เพือ่สมาชิก (3,091,603.75) (2,905,161.97)

เงินสดสทุธไิด้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 158,770,210.34 183,850,341.78
เงินสดสทุธ ิ เพ่ิมข้ึน 35,381,366.59 33,326,830.07
เงินสด  ณ  วันต้นปี 39,097,853.83 5,771,023.76
เงินสด  ณ  วันสิน้ปี 74,479,220.42 39,097,853.83  
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1. สรปุนโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ

- สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง

- สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบีย้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจํานวนรายได้จะเท่ากบัอตัราดอกเบีย้คูณด้วยจํานวนเงินต้นท่ีค้างชําระตาม

ระยะเวลาท่ีกูยื้ม

- สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ท่ีเกดิจากดอกเบีย้ของลูกหนี้ท่ีไมก่อ่ให้เกดิรายได้ ตามเกณฑ์คงค้าง จํานวน 10,698.29 บาท ซ่ึงหากสหกรณ์

รับรู้ดอกเบีย้เงินให้กูข้องลูกหนี้ดังกล่าวแล้วจะทําให้สหกรณ์มกีําไรสุทธิประจําปี เป็นเงิน 61,862,686.97 บาท

- สหกรณ์ได้ต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูแ้ละ

การเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544

- สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน

- เงินลงทุนระยะยาวท่ีเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีไมอ่ยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน และจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายใน

งบกําไรขาดทุนเมือ่สหกรณ์จําหน่ายเงินลงทุนนั้น

- ค่าเส่ือมราคาอาคารและอปุกรณ์สํานักงาน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงในอตัราท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ท้ังนี้ ยกเว้นท่ีดิน

- ค่าตกแต่งสํานักงานรอตัดบัญชี ตัดจ่ายเป็นรายปีระยะเวลา 5 ปี

- ค่าซ่อมบํารุง ค่าซ่อมแซม รวมท้ังการซ้ือมาเปล่ียนแทนสําหรับสินทรัยพร์ายการย่อย ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้การต่อเติมหรือ

เพิม่เติมอาคารและอปุกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์

- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมอื เงินฝากธนาคารทุกประเภท

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร    ประกอบด้วย

ปี  2560 ปี  2559

บาท บาท

เงินสด 20,000.00 20,700.00

เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน 47,514.24 284,419.59

ออมทรัพย์ 74,356,512.18 38,738,033.63

ประจํา 55,194.00 54,700.61

รวม 74,479,220.42 39,097,853.83

ณ วันส้ินป ีสหกรณ์นําเงินฝากธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย จํานวน 2 บญัช ี บญัชกีระแสรายวัน เปน็เงิน 10,000.00 บาท  บญัชอีอมทรัพย์

เปน็เงิน 47,419,455.36 บาท รวมเปน็เงินท้ังส้ิน 47,429,455.36 บาท  แต่เนื่องจากธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย มีผลการดําเนินงานจาก รายงาน

ขอ้มูลทางการเงิน โดยผู้สอบบญัชแีละงบการเงินสําหรับป ีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารดําเนินงานมีผลขาดทุนและธนาคารมีสัดส่วนหนี้สินรวม

มากกว่าสินทรัพย์รวม ทําใหส้หกรณ์มีความเส่ียงในความไม่แน่นอนในมูลค่าของบญัชเีงินฝากธนาคารทุกบญัชี

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่ 30  กันยายน  2560 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สหกรณอ์อมทรัพยส์าธารณสุขจังหวัดพังงา  จ ากัด

 
 
 
 
 
 
 



75 

  

3. เงินลงทนุระยะยาว   ประกอบด้วย

ปี  2560 ปี  2559

บาท บาท

ราคาทนุ ราคาทนุ

เงินลงทนุระยะยาว  
เงินลงทนุทีไ่ม่อยูใ่นความต้องการของตลาด

หุ้นบริษทั  สหประกนัชวิีต  จํากดั   (  มหาชน  ) 200,000.00             200,000.00

หุ้นชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จํากดั 6,292,500.00           1,292,500.00

6,492,500.00           1,492,500.00

4. เงินใหกู้้ยมื   ประกอบด้วย

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

ลูกหนี้เงินกูฉ้กุเฉนิ 19,000.00               0.00 30,500.00               0.00

ลูกหนี้เงินกูส้ามัญ 114,535,877.44       1,576,644,255.45     102,465,344.52       1,406,949,844.19   

ลูกหนี้เงินกูพ้เิศษ 5,560,975.32          84,459,423.08         4,975,579.20          87,695,404.67        

รวม 120,115,852.76 1,661,103,678.53 107,471,423.72 1,494,645,248.86

5. ลูกหน้ี  - สุทธิ  ประกอบด้วย

ปี  2560 ปี  2559
บาท บาท

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

ลูกหนี้ตัวแทนหกัส่ง 49,006.18               0.00 43,954.78               0.00

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 9,000.00                0.00 0.00 0.00

ลูกหนี้เงินประกนักลุ่ม 1,856,179.44 0.00 1,982,632.19 0.00

ลูกหนี้เงินฌาปนกจิสงเคราะห(์สสธท) 829,241.00 0.00 789,676.00 0.00

ลูกหนี้อืน่ 72,381.24 579,112.28 36,634.62 249,332.32

ลูกหนี้อืน่ -  ท่ีไม่กอ่ใหเ้กดิรายได้ 175,987.46 0.00 178,987.46 0.00

ลูกหนี้เงิน สส ชสอ. 6,777.25 0.00 3,505.00 0.00

ลูกหนี้เงินประกนัวินาศภัย 67,416.92 0.00 74,293.67 0.00

รวม 3,065,989.49 579,112.28 3,109,683.72 249,332.32

หกั    ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 195,379.16 0.00 178,987.46 0.00

ลูกหน้ี  -  สุทธิ 2,870,610.33 579,112.28 2,930,696.26 249,332.32

ณ  วันส้ินปบีญัช ี 2560  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญขา้งต้น เปน็ของลูกหนี้อืน่-ท่ีไม่กอ่ใหเ้กดิรายได้ จํานวน  175,987.46 บาท และลูกหนี้อืน่

จํานวน 19,391.70 บาท

     รวมเงินลงทนุระยะยาว

ปี  2560

บาท

ปี  2559

บาท
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6. ดอกเบ้ียเงินใหกู้้ค้างรบั   ประกอบด้วย

ปี  2560 ปี  2559

บาท บาท

ดอกเบี้ยเงินใหกู้ค้้างรับ  -  สมาชกิ 487,934.20 360,595.25

ดอกเบี้ยเงินใหกู้ค้้างรับ  -  ลูกหนี้อืน่ 313.86 129.24

รวม 488,248.06 360,724.49

หกั ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 146.63 0.00

ดอกเบี้ยเงินใหกู้ค้้างรับ - สุทธิ 488,101.43 360,724.49

7. สินทรพัยห์มุนเวยีนอ่ืน   ประกอบด้วย

ปี  2560 ปี  2559

บาท บาท

วัสดุสํานักงานคงเหลือ 94,924.90 150,745.74

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ 326,080.35 183,025.04

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 25,320.28 23,733.63

เงินฌาปนกจิสงเคราะห(์สสธท) จ่ายล่วงหน้า 48,760.00 0.00

เงินรอเรียกคืน 0.00 539.50

รวม 495,085.53 358,043.91

8. ทีดิ่น  อาคารและอุปกรณ์  -  สุทธิ    ประกอบด้วย

ปี  2560 ปี  2559

บาท บาท

ท่ีดิน 2,012,500.00 2,012,500.00

อาคารสํานักงาน 3,844,772.26 4,064,147.26

ส่วนปรับปรุงอาคารสํานักงาน 139,735.17 47,631.07

ครุภัณฑ์ 739,831.88 847,097.19

ยานพาหนะ 1,060,153.97 1,336,353.97

รวม 7,796,993.28 8,307,729.49

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม 737,760.50 767,186.21

ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 7,059,232.78 7,540,543.28

ค่าเส่ือมราคาสะสม แยกเปน็ ค่าเส่ือมราคาสะสมอาคารสํานักงาน จํานวน 219,375.00 บาท ค่าเส่ือมราคาสะสมครุภัณฑ์ จํานวน 235,535.63 บาท

ค่าเส่ือมราคาสะสมยานพาหนะ จํานวน 276,200.00 บาท และค่าเส่ือมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคารสํานักงาน จํานวน 6,649.87 บาท

สหกรณ์ฯนําท่ีดินโฉนดท่ี  18344  เลขท่ีดิน  1189   หน้าสํารวจ  6055  ตําบลท้ายชา้ง  อาํเภอเมือง จังหวัดพงังา พร้อมส่ิงปลูกสร้างจดจํานอง

เปน็หลักทรัพย์คํ้าประกนัการชําระหนี้เงินกู ้  กบัธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากดั จํานวนเงินต้น ไม่เกนิวงเงิน 100.00 ล้านบาท  
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9. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยมืระยะสั้น    ประกอบด้วย

ปี  2560 ปี  2559

บาท บาท

เงินเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 0.00 146.19

ต๋ัวสัญญาใชเ้งิน 195,000,000.00 175,000,000.00

รวม 195,000,000.00 175,000,146.19

ณ วันส้ินปบีญัช ี2560 สหกรณ์มีสัญญาวงเงินกูยื้มกบัสถาบนัการเงินต่าง ๆ ดังนี้

อัตราดอกเบ้ีย

ธ.แลนด์แอนด์เฮาส์ 70.00 ล้านบาท 3.70                       ประธานกรรมการ/คณะกรรมการ

ธ.กรุงไทย 25.00 ล้านบาท 3.70                       ประธานกรรมการ/คณะกรรมการ/ผู้จัดการ

ธ.ธนชาต 100.00 ล้านบาท 3.70                       ประธานกรรมการ/คณะกรรมการ

10. เงินรบัฝาก    ประกอบด้วย

ปี  2560 ปี  2559

บาท บาท

เงินรบัฝาก - สมาชิก

เงินรับฝากออมทรัพย์ 34,295,484.67         34,689,824.56        

เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ  712,422,729.40       580,933,683.73      

รวมเงินรบัฝาก 746,718,214.07 615,623,508.29

11. หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน      ประกอบด้วย

ปี  2560 ปี  2559
บาท บาท

เงินรอจ่ายคืน 275,003.11 196,736.04

เงินประกนัสังคมรอนําส่ง 12,750.00 12,000.00

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากค้างจ่าย 75,542.69 61,890.68

ค่าตรวจสอบบญัชกีจิการค้างจ่าย 40,000.00 0.00

ค่าใชจ้่ายค้างจ่าย 17,883.50 101,237.50

เงินรับล่วงหน้าจากสมาชกิ 5,175.37 2,017,920.00

ดอกเบี้ยต๋ัวสัญญาใชเ้งินค้างจ่าย 88,191.78 5,616.44

ภาษหีกั ณ ท่ีจ่าย ค้างจ่าย 1,627.50 238.20

ค่าตอบแทนหน่วยค้างจ่าย 96,916.00 93,456.00

เงินปนัผลค้างจ่าย 10,412.50 7,008.00

ดอกเบี้ยรับรอจ่ายคืน 148,771.36 0.00

ดอกเบี้ยเงินกูยื้มระยะยาวค้างจ่าย 0.00 5,478.08

รวม 772,273.81 2,501,580.94

วงเงินประเภท

ต๋ัวสัญญาใชเ้งิน

ต๋ัวสัญญาใชเ้งิน

ต๋ัวสัญญาใชเ้งิน

ช่ือสถานบันการเงิน ภาระค้ าประกัน
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12. เงินกู้ยมืระยะยาว  ประกอบด้วย

ภายใน  1 ปี เกิน  1 ปี ภายใน  1 ปี เกิน  1 ปี

ชสอ.แหง่ประเทศไทย จํากดั 0.00 0.00 6,000,000.00 40,500,000.00

รวม 0.00 0.00 6,000,000.00 40,500,000.00

13. ทนุสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ    ประกอบด้วย

ปี  2560 ปี  2559
บาท บาท

ทุนสาธารณประโยชน์ 3,075,255.24 583,322.25

ทุนรักษาระดับอตัราเงินปนัผล 280,933.33 270,933.33

ทุนสะสมเพือ่ขยายงาน 2,574,000.00 2,519,000.00

ทุนสวัสดิการสงเคราะหเ์พือ่สมาชกิ 0.00 1,032,126.74

รวม 5,930,188.57 4,405,382.32

ระหว่างป ีสหกรณ์ได้มีการประชมุคณะกรรมการดําเนินการคร้ังท่ี 3 วันท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2560 ได้กาํหนดระเบยีบว่าด้วย ทุนเพือ่การศึกษา 

ทุนเพือ่การกศุล และการสาธารณประโยชน์อืน่ พ.ศ. 2560  โดยกาํหนดใหท้นุสวัสดิการสงเคราะหเ์พือ่สมาชกิของสหกรณ์ ใหจ้่ายภายใต้ทุนสาธารณะ

ประโยชน์ แต่ท้ังนี้การจ่ายทุนสวัสดิการใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบว่าด้วยทุนสวัสดิการนั้น ๆ

 14. การด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องของสหกรณ์

สหกรณ์ฯดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง  ประเภทเงินสด  เงินฝากธนาคาร  เปน็ไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดํารงสินทรัพย์ สภาพคล่องของสหกรณ์

พ.ศ.  2550  และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ืองการกาํหนดอตัราการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์  ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2550

ถึงก าหนดช าระ

บาท บาท

ถึงก าหนดช าระ

ปี  2560 ปี  2559
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ระเบียบวาระที่  ระเบียบวาระที่  55  

พจิารณาอนุพจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรสุทธิมตัจิดัสรรก าไรสุทธิ

ประจ าปี ประจ าปี 22556600  
 
ระเบียบวาระที ่ 5 พจิารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 
ประธาน  ผลการด าเนินงานสหกรณ์ ฯประจ าปีบญัชี 2560 มีผลก าไรสุทธิ จ านวน 61,851,988.68 บาท   ในนาม
ของคณะกรรมการด าเนินการ ขอเสนอการจดัสรรก าไรสุทธิ ดงัต่อไปน้ี 
 

รายการ หลกัเกณฑ์ตามข้อบังคับ 
จัดสรร 

จ านวนเงิน 
ปี2560 

1. เงินส ารอง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 13.17 8,144,257.68 

2. เงินบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ ฯ 
ในอตัราร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 
30,000 บาท 

0.05 30,000.00 

3. เงินปันผล ไม่เกินกวา่ร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุน้(5.50% ) 66.73 41,276,612.00 
4. เงินเฉล่ียคืน ไม่เกินกวา่ร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุน้(8.20% ) 12.95 8,011,119.00 
5. เงินโบนสักรรมการและเจา้หนา้ท่ี ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 1.34 830,000.00 
6. ทุนสาธารณประโยชน์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 5.66 3,500,000.00 
7. ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละ 2 ของก าไรสุทธิ 0.02 10,000.00 
8. ทุนเพื่อขยายกิจการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 0.08 50,000.00 

รวม 100.00 61,851,988.68 
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ตารางเปรียบเทียบ การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2558-2560 
 

ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน
1. เงินส ารอง 11.83 5,677,562.99 12.48    6,740,864.88     13.17    8,144,257.68     
2. เงินบ ารุงสนันิบาตสหกรณ์ ฯ 0.02 10,000.00 0.02       10,000.00           0.05       30,000.00           

3. เงินปันผล (5.35%), (5.45%), (5.50%) ของ

ทุนเรือนหุ้น
67.38 32,339,981.00 64.98    35,097,124.00   66.73    41,276,612.00   

4. เงินเฉล่ียคืน (7.50%), (7.60%), (8.20%) 11.73 5,632,369.00 12.24    6,610,198.00     12.95    8,011,119.00     
5. เงินโบนัสกรรมการและเจา้หน้าท่ี 1.46 700,000.00 1.46       789,000.00         1.34       830,000.00         
6. ทุนสาธารณประโยชน์ 7.45 3,577,676.46 8.70       4,700,000.00     5.66       3,500,000.00     
7. ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 0.02 10,000.00 0.02       10,000.00           0.02       10,000.00           
8. ทุนเพ่ือขยายกิจการ 0.10 50,000.00 0.10       55,000.00           0.08       50,000.00           

รวม 100.00 47,997,589.45 100.00 54,012,186.88 100.00 61,851,988.68
เพ่ือสมาชิกโดยตรง คือเงินปันผล +เงินเฉล่ียคืน 79.11 37,972,350.00 77.22 41,707,322.00 79.69 49,287,731.00

เพ่ือสมาชิกโดยออ้ม (ขอ้. 1+6+7+8) 19.41 9,315,239.45 21.30 11,505,864.88 18.92 11,704,257.68
รวมจัดสรรให้กบัสมาชิก 98.52 47,287,589.45 98.52 53,213,186.88 98.61 60,991,988.68
เป็นเงินบ ารุงสนันิบาตสหกรณ์ ฯ 0.02 10,000.00 0.02 10,000.00 0.05       30,000.00
เป็นเงินโบนัสกรรมการและเจา้หน้าท่ี 1.46 700,000.00 1.46 789,000.00 1.34 830,000.00

รวม 100.00 47,997,589.45 100.00 54,012,186.88 100.00 61,851,988.68

ปี 2560
รายการ

ปี  2558 ปี 2559

 
 
 
ทีป่ระชุมใหญ่  
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่  ระเบียบวาระที่  66  

พจิารณาก าหนดวงเงนิกู้ยมืพจิารณาก าหนดวงเงนิกู้ยมื  

ประจ าปี ประจ าปี 22556611  
ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ืองพจิารณาก าหนดวงเงินกู้ยมื ประจ าปี 2561 
ประธาน  ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 17  และ ขอ้ 18 วงเงินกูย้ืมหรือการค ้าประกนั ท่ีประชุมใหญ่อาจก าหนด
วงเงินกูย้ืมและค ้าประกนัส าหรับปีหน่ึงๆไวต้ามท่ีจ าเป็นและสมควรแก่การด าเนินงาน วงเงินซ่ึงก าหนดดงัว่าน้ี
ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ถา้ท่ีประชุมใหญ่ยงัมิได้ก าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์     
ยงัมิไดใ้ห้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ืมหรือการค ้าประกนัส าหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ืมหรือการค ้าประกนัส าหรับ  
ปีก่อนไปพลาง 
 มติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2559  ก าหนดวงเงินกูย้ืม จ  านวน 670 ลา้นบาท (หกร้อยเจด็สิบลา้นบาท
ถว้น) ดงันั้น ในปี 2561 ขอก าหนดวงเงินกูย้มืเป็นจ านวน 670 ลา้นบาท (หกร้อยเจด็สิบลา้นบาทถว้น) ไวเ้ท่าเดิม 
ทีป่ระชุมใหญ่   
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่  ระเบียบวาระที่  77  

พจิารณาอนุมตังิบประมาณการรับพจิารณาอนุมตังิบประมาณการรับ

และงบประมาณการจ่ายและงบประมาณการจ่าย  
ประจ าปีประจ าปี  22556611  

ระเบียบวาระที ่ 7    เร่ืองพจิารณาอนุมัติงบประมาณการรับและงบประมาณการจ่ายเงิน ประจ าปี 2561  
ประธาน  คณะกรรมการด าเนินการขอเสนอรายละเอียดประมาณการรายได ้และขออนุมติังบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีบญัชี  2561 ดงัต่อไปน้ี 

1. ประมาณการรายได้ 
 

ที่ หมวดรายได้ 
ประมาณการ 

ค าช้ีแจง 
ปีบญัชี 2561 

1 ดอกเบ้ียเงินกูรั้บจากสมาชิก 110,000,000.00 ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากการให้เงินกูแ้ก่สมาชิก 
2 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 20,000.00 คาดวา่จะมีสมาชิกเขา้ใหม่ 200 คน 
3 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 400,000.00 คาดวา่ไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร ในปีบญัชี 2561 
4 รายไดอ่ื้น 200,000.00 เป็นเงินปันผลจากการลงทุนถือหุน้และรายไดอ่ื้น 
  รวม 110,620,000.00   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
83 

 
 
 

2. ประมาณการงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ                                                                     
  ปี 2561

  ตั้งไว้   จ่ายจริง   ตั้งไว้

เงินเดือน ค าอธิบาย 1

1.1 เงินเดือน        2,800,000.00    2,761,080.00    3,000,000.00 ให้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยเจา้หน้าท่ีสหกรณ์

 หมวด 3
1.2 เงินสมทบประกนัสงัคม             80,000.00          73,631.00          90,000.00 ตามกฎหมายประกนัสงัคม

รวม        2,880,000.00    2,834,711.00    3,090,000.00

เงินช่วยเหลือ ค าอธิบาย 2

2.1 คา่รักษาพยาบาล             45,000.00            1,453.00          20,000.00 ให้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยเจา้หน้าท่ีสหกรณ์

 หมวด 16

2.2 เงินช่วยเหลือบุตร                3,000.00            1,400.00                         -   

2.3 คา่เล่าเรียนบุตร             60,000.00            7,200.00          60,000.00 ให้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยเจา้หน้าท่ีสหกรณ์

 หมวด 15

2.4 คา่สวสัดิการเจา้หน้าท่ี             24,000.00          24,000.00          24,000.00 เพ่ือเป็นคา่ชุดท างานพนักงานประจ าปี 8 คน

2.5 คา่เช่าบา้น             36,000.00          25,500.00          36,000.00 ให้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยเจา้หน้าท่ีสหกรณ์

 หมวด 18

รวม           168,000.00          59,553.00        140,000.00

3 ค่าตอบแทน ค าอธิบาย 3

3.1 เบ้ียประชุมกรรมการและผู ้

ตรวจสอบกิจการ

          210,000.00        140,800.00        222,000.00 ปี 2561 จะมีกรรมการ 15 คน จึงขอประมาณคา่

เบ้ียประชุมกรรมการคร้ังละ 700 บาท/คน 

ประชุมทั้งปี 12 คร้ัง และประชุมพิเศษ 8 คร้ัง 

รวมเป็น 20 คร้ัง และผูต้รวจสอบกิจการ 2 คน 

จึงขอประมาณคา่เบ้ียประชุมผูต้รวจสอบ

กิจการคร้ังละ 500 บาท/คน ประชุมทั้งปี 12 

คร้ัง

3.2 คา่ท าการล่วงเวลา             30,000.00          24,332.00          30,000.00 ขอตั้งไวเ้พ่ืองานเร่งด่วนให้เป็นไปตาม

ระเบียบวา่ดว้ยเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ หมวด 14

3.3 คา่ตรวจสอบกิจการ             48,000.00          48,000.00          48,000.00 จ่ายให้ตามจ านวนคร้ังท่ีผูต้รวจกิจการไดท้  า

การตรวจสอบกิจการประจ าเดือน คร้ังละ 

2,000/คน/เดือน จ านวน 2 คน จ านวนคร้ัง 12 

คร้ัง/ปี

3.4 คา่ตอบแทนหน่วย           120,000.00        101,564.00        120,000.00 เพ่ือตอบแทนเจา้หน้าท่ีประจ าหน่วยต่างๆ 

ของสหกรณ์ท่ีหน่วยหักเงินเดือน 12 เดือนใน

อตัรา 4 บาท/คน/เดือน หรือ 48บาท/ปี คาดวา่ปี

 2561 จะมีสมาชิกประมาณ 2,500 คน

หมวดรายการ
  ปี 2560

หมายเหตุ

1

2
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  ปี 2561

  ตั้งไว้   จ่ายจริง   ตั้งไว้

3 ค่าตอบแทน ค าอธิบาย 3

3.5 เงินบ าเหน็จเจา้หน้าท่ี           600,000.00        492,660.00        600,000.00 ให้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยเจา้หน้าท่ีสหกรณ์

 หมวด 8

3.6 คา่สอบบญัชี                            -                           -          100,000.00 ตั้งเป็นคา่จา้งผูต้รวจสอบบญัชีประจ าปี

รวม        1,008,000.00        807,356.00    1,120,000.00

4 ค่าใช้สอย ค าอธิบาย 4

4.1 คา่เบ้ียเล้ียง+ท่ีพกั+คา่พาหนะ           400,000.00        299,861.23        350,000.00 - เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการสมัมนาหรือ

ฝึกอบรมกรรมการ/พนักงาน และสามารถใช้

ในกิจการของสหกรณ์
- เพ่ือเป็นคา่พาหนะเดินทางไป-กลบัในการ

ประชุมประจ าเดือนของสหกรณ์ตามท่ีจ่ายจริง

และประหยดั

- เพ่ือเป็นเบ้ียประชุมหรือเบ้ียเล้ียงเจา้หน้าท่ี

ในกิจการของสหกรณ์

- เพ่ือเป็นคา่เบ้ียเล้ียงคณะกรรมการและผู ้

ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

4.2 คา่ซ่อมแซม             20,000.00          20,085.00          24,000.00 เพ่ือเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองใช้ไฟฟ้า

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และครุภณัฑ์

4.3 คา่รับรอง           100,000.00          67,783.00        100,000.00 เพ่ือเป็นคา่รับรองในการประชุมประจ าเดือน 

หรือแขกผูม้าเยีย่มเยอืน หรือพนักงานประจ า

หน่วยท่ีปฏิบติังานในสหกรณ์

4.4 คา่ธรรมเนียมต่าง ๆ             70,000.00          43,979.50          70,000.00 เพ่ือเป็นคา่ธรรมเนียมในการโอนเงิน หรือ

เงินกูธ้นาคาร

4.5 คา่ใช้จ่ายประชุมใหญ่        1,700,000.00    1,587,008.00    1,800,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ประจ าปี

4.6 คา่หนังสือพิมพ์                3,600.00            2,440.00            3,600.00 เพ่ือเป็นคา่หนังสือพิมพร์ายวนัของสหกรณ์

วนัละ 1 ฉบบั

4.7 คา่เช่าพ้ืนท่ีเวบ็เซิฟเวอร์และ

เวบ็ไซด์

            17,000.00          16,050.00          17,000.00 เพ่ือเป็นคา่เช่าพ้ืนท่ีเกบ็ฐานขอ้มลูสมาชิกและ

เวบ็ไซดส์หกรณ์

4.8 คา่ท าความสะอาดส านักงาน           140,000.00        104,466.50        120,000.00 เพ่ือเป็นคา่จา้งท าความสะอาดส านักงาน ราย

เดือน และซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท าความสะอาด

ส านักงาน

4.9 คา่ท าความสะอาดยานพาหนะ             10,000.00                420.00          10,000.00 เพ่ือเป็นคา่จา้งท าความสะอาดยานพาหนะ

ของสหกรณ์

หมวดรายการ
  ปี 2560

หมายเหตุ
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  ตั้งไว้   จ่ายจริง   ตั้งไว้

4 ค่าใช้สอย ค าอธิบาย 4

4.10 คา่ประกนัอคัคีภยั             10,000.00            4,942.33            6,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับประกนัอคัคีภยั

ส านักงาน

4.11 คา่ประกนัขนเงิน             10,000.00          10,342.62          15,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับประกนัขนเงิน

4.12 คา่รักษาความปลอดภยั

ส านักงาน

          160,000.00        139,902.50        140,000.00 เพ่ือรักษาความปลอดภยั ทรัพยสิ์น ส านักงาน

สหกรณ์

4.13 คา่ใช้จ่ายยานพาหนะ             60,000.00          32,473.79          60,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับคา่เบ้ียประกนัภยั+

คา่ทะเบียน+คา่พรบ.ยานพาหนะประจ าปี+คา่

บ ารุงรักษายานพาหนะ

รวม        2,700,600.00    2,329,754.47    2,715,600.00

5 ค่าวัสดุ ค าอธิบาย 5

5.1 เคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์และ

วสัดุส้ินเปลือง

          300,000.00        192,009.24        250,000.00 - เพ่ือจดัซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์และวสัดุใช้

ในสหกรณ์

- เพ่ือเป็นคา่ถ่ายเอกสารในสหกรณ์

5.2 คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง             50,000.00          36,870.00          50,000.00 ใช้กบัยานพาหนะส าหรับใช้ในการ

ปฏิบติังานของสหกรณ์
5.3 วสัดุยานพาหนะ             30,000.00            4,028.26                         -   ตั้งงบใน ขอ้ 4.13 แทน

5.4 คา่ถ่ายเอกสาร             40,000.00          21,693.00                         -   ตั้งงบใน ขอ้ 5.1 แทน

5.5 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย                            -                           -            17,000.00 เพ่ือเป็นคา่เคร่ืองแต่งกายกรรมการ 15 คน + ผู ้

ตรวจสอบกิจการ 2 คน

รวม           420,000.00        254,600.50        317,000.00

ครุภณัฑ์+ทีด่ิน+ส่ิงปลูกสร้าง 

และยานพาหนะ
ค าอธิบาย 6

6.1 คา่ปรับปรุงอาคารส านักงาน

สหกรณ์

          300,000.00          16,200.00        300,000.00 เพ่ือใช้ปรับปรุงตกแต่งและต่อเติมอาคาร

ภายในส านักงาน

6.2 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์           150,000.00        110,170.00        150,000.00 เพ่ือซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ในงานสหกรณ์

6.3 ครุภณัฑส์ านักงาน           100,000.00          49,280.00        100,000.00 เพ่ือซ้ือครุภณัฑท่ี์จ าเป็นในสหกรณ์

รวม           550,000.00        175,650.00        550,000.00

7 ค่าสาธารณูปโภค ค าอธิบาย 7

7.1 คา่ไปรษณียโ์ทรเลข             60,000.00          45,152.00          60,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสารต่าง ๆ  

ในสหกรณ์

7.2 คา่โทรศพัท์             40,000.00          28,060.65          40,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในส านักงานสหกรณ์

7.3 คา่ไฟฟ้า             90,000.00          67,271.86          90,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าของสหกรณ์

7.4 คา่น ้าประปา             10,000.00            4,237.20          10,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายน ้าประปาของสหกรณ์

6

หมวดรายการ
  ปี 2560

หมายเหตุ
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  ปี 2561

  ตั้งไว้   จ่ายจริง   ตั้งไว้

7 ค่าสาธารณูปโภค ค าอธิบาย 7

7.5 คา่ภาษีป้าย+คา่ภาษีโรงเรือน

และท่ีดิน

               8,000.00            4,998.00            8,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับคา่ภาษีประจ าปี

7.6 คา่ขยะมลูฝอย                1,000.00                480.00            1,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับคา่ขยะประจ าปี

รวม           209,000.00        150,199.71        209,000.00

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค าอธิบาย 8

8.1 คา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็             70,000.00          49,568.00          60,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็ในกรณีไมเ่ขา้

หมวดขา้งตน้

8.2 คา่บ ารุงต่างๆ                            -                           -            10,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับคา่บ ารุงชมรมต่างๆ 

ท่ีสหกรณ์เป็นสมาชิก

รวม             70,000.00          49,568.00          70,000.00

       8,005,600.00    6,661,392.68    8,211,600.00 ข้อ 1 - ข้อ 8 รวมงบประมาณประจ าปี

หมวดรายการ
  ปี 2560

หมายเหตุ
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  ตั้งไว้   จ่ายจริง

ค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์การ

                    พนัธกจิที ่1                        

การพฒันาการบริหารจัดการ และ

ธรรมาภบิาล

ค าอธิบาย 9

1.1 การประชุมเชิงปฏิบติัการ การ

จดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปี และ

แผนยทุธศาสตร์ 5 ปี เพ่ือพฒันาการ

บริหารจดัการสหกรณ์

300,000.00         213,970.00   กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 50 คน กรรมการ+ผูต้รวจ+

เจา้หน้าท่ี+สมาชิกผูท้รงคุณวฒิุ และคณะ

วิทยากรจ านวน 2 วนั (เบ้ียเล้ียง, คา่พาหนะ, 

คา่ท่ีพกั และคา่ห้องประชุม)

1.2 การประชุมเชิงปฏิบติัการเพ่ือ

การศึกษา และปรับปรุงขอ้บงัคบั,  

ระเบียบ, กฎหมายโดยการมีส่วนร่วม

ของสมาชิก

100,000.00         -                  กลุ่มเป้าหมาย 100 คน (เบ้ียเล้ียง, คา่พาหนะ, 

คา่ท่ีพกั และคา่ห้องประชุม) จ านวน 1 วนั

1.3 ด าเนินการการฟ้องร้องผูกู้ ้และ

ผูค้  ้าประกนั

100,000.00         -                  

รวมพนัธกจิที ่1 500,000.00         213,970.00   

พนัธกจิที ่2 ค าอธิบาย 9

การพฒันาการบริหารจัดการ

ให้บริการและประชาสัมพนัธ์

2.1 การส ารวจความพึงพอใจการ

ให้บริการ

20,000.00           -                  เพ่ือยกระดบัการให้บริการท่ีดี สะดวก รวดเร็ว 

ประทบัใจ โดยการเพ่ิมศกัยภาพในการให้บริการ

 และการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ

2.2 โครงการพฒันาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศให้สอดคลอ้ง

กบัระบบการให้บริการทางการเงิน

ท่ีหลากหลายช่องทาง (พฒันา

โปรแกรม)

-                       -                  เพ่ิมช่องทางการให้บริการ และความ

หลากหลายของการบริการโดยการพฒันา

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเป็นของตนเอง 

ปลอดภยัมีศกัยภาพ เพ่ือการให้บริการในอนาคต

2.3 โครงการจดัหาเซิฟเวอร์ท่ีมี

ศกัยภาพสูงเพ่ือรองรับการพฒันา

สูงต่อไปในอนาคตอยา่งน้อย 5 ปี

300,000.00         -                  พฒันาระบบเทคโนโลยท่ีีเป็นของตนเอง และ

รองรับต่อการด าเนินการในอนาคต

2.4 ระบบการให้บริการเงินกูร้ะบบ

คอมพิวเตอร์ จดัเกบ็เอกสารขอ้มลูใน

ระบบอิเลคโทรนิค เพ่ือลดปริมาณ

เอกสาร

-                       -                  

9

หมวดรายการ

  ปี 2560
หมายเหตุ
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  ตั้งไว้   จ่ายจริง

พนัธกจิที ่2 ค าอธิบาย 9

การพฒันาการบริหารจัดการ

ให้บริการและประชาสัมพนัธ์

2.5 กิจกรรมสหกรณ์สญัจรเพ่ือการ

ให้ความรู้และบริการนอกสถานท่ี 

ทุกหน่วยอ าเภอ ทุกโรงพยาบาล

-                       -                  

2.6 การประชาสมัพนัธ์ และติดต่อ

สอบถามหลากหลายประเภท และ

หลายช่องทางในระบบโซเชียลเนต

เวิร์ค (พฒันาโปรแกรมจดัส่วนเคาเต

อร์ประชาสมัพนัธ์และเวบ็ไซด)์

-                       -                  ให้ความรู้ และประชาสมัพนัธ์กิจการสหกรณ์

หลากหลายช่องทางหลายหลายวิธีการ

รวมพนัธกจิที ่2 320,000.00         -                  

พนัธกจิที ่3 ค าอธิบาย 9

การพฒันาการลงทุน ด าเนินกจิการ 

และการสร้างความมัน่คงแก่สหกรณ์

3.1 ประชาสมัพนัธ์สหกรณ์ -                       -                  

3.2 กิจกรรมระดมเงินฝาก -                       -                  

3.3 กิจกรรมระดมเงินทุน -                       -                  
3.4 รักษาระดบัผลตอบแทนการ

ลงทุนของสมาชิก เป็นท่ีพึงพอใจ -                 -             

3.5 จดัหารถยนตเ์อนกประสงค์ -                 -             เพ่ือการบริการนอกสถานท่ี และความปลอดภยั

ในการด าเนินการสหกรณ์

3.6 จดัหาเซิฟเวอร์ และเตรียมระบบ

เพ่ือรองรับเทคโนโลยใีหม ่(ตาม

พนัธกิจท่ี 2)

-                 -             เพ่ือความมัน่คงของระบบขอ้มลูส าคญัของ

สหกรณ์ และรองรับการขยายตวัของงานใน

อนาคต

3.7 จดัสวสัดิการการเงินกูเ้พ่ือ

ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือความมัน่คง

ของสมาชิกและครอบครัว (เสริม

เงินทุนหมนุเวียนจากสถาบนั

การเงิน)

-                 -             สมาชิกและครอบครัวมีการพฒันาคุณภาพชีวิต

โดยการสนับสนุนดา้นสวสัดิการการเงิน และ

การลงทุนธุรกิจ

หมวดรายการ

  ปี 2560
หมายเหตุ
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พนัธกจิที ่3 ค าอธิบาย 9

การพฒันาการลงทุน ด าเนินกจิการ 

และการสร้างความมัน่คงแก่สหกรณ์

3.8 ขยายฐานและขยายโอกาสให้

สมาชิกเขา้ถึงเงินกูพิ้เศษมากยิง่ข้ึน

-                 -             เพ่ือให้สมาชิกมีทรัพยสิ์นถาวรท่ีอยูอ่าศยั มัน่คง 

เป็นของตนเองท่ีเขา้ถึงง่ายและผอ่นระยะยาว

3.9 รีไฟแนนซ ์ เงินกูจ้ากสถาบนั

การเงินอ่ืน

-                       -                  

3.10 ปรับปรุง แกไ้ข เพ่ิมเติมระเบียบ

 ขอ้บงัคบั เง่ือนไข ให้เหมาะสมกบั

การขยายฐานสมาชิก

-                       -                  เพ่ือสร้างโอกาสในการขยายกิจการการ

ด าเนินการของสหกรณ์

3.11 เชิญชวน และจดัปฐมนิเทศน์

สมาชิก และขา้ราชการใหม่

-                       -                  

3.12 จดัท าแผนการใช้เงินท่ี

สอดคลอ้งกบัภาวะการเงินของ

สหกรณ์

-                       -                  เพ่ือการบริการการเงินให้แก่สมาชิกอยา่ง

เหมาะสมโดยพิจารณาถึงความมัน่คงของสหกรณ์

3.13  แผนการจดัหาเงินทุนจาก

ภายใน และภายนอกสหกรณ์

-                       -                  

รวมพนัธกจิที ่3 -                 -             

พนัธกจิที ่4 ค าอธิบาย 9

การพฒันาสวัสดิการ การพฒันา

สมาชิก และมุมมองด้านสังคม

4.1 จดัสรรงบประมาณท่ีเหมาะสม 

และเพียงพอ(เพ่ิมยอดเงินสวสัดิการ)

-                       -                  การเพ่ิม และพฒันาสวสัดิการแก่สมาชิกท่ี

เหมาะสม

4.2 เพ่ิมประเภทสวสัดิการท่ี

หลากหลายจากท่ีมีอยูใ่ห้มากข้ึน 

(การประสบภยัธรรมชาติ)

-                       -                  จากเงินทุนสวสัดิการสมาชิก

4.3 กิจกรรมฝึกอบรม และจดั

สวสัดิการเพ่ือการลงทุนอาชีพเสริม

แก่สมาชิก และครอบครัว

-                       -                  

4.4 แกไ้ข ปรับปรุง ระเบียบขอ้บงัคบั

 และเง่ือนไขสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ฯ

-                       -                  

หมวดรายการ

  ปี 2560
หมายเหตุ

9 ค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาสหกรณ์ ปี 2560
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  ตั้งไว้   จ่ายจริง

9

พนัธกจิที ่4 ค าอธิบาย 9

การพฒันาสวัสดิการ การพฒันา

สมาชิก และมุมมองด้านสังคม

4.5 จดัโครงการสวสัดิการเงินกูเ้พ่ือ

คุณภาพชีวิตสมาชิก

-                       -                  

4.6  จดัโครงการสวสัดิการเงินกูเ้พ่ือ

รวมหน้ีจากสถาบนัการเงินอ่ืน

-                       -                  

4.7 สมาชิกศึกษาดูงานสหกรณ์อ่ืน

เพ่ือน าความรู้ประสบการณ์ 

แนวความคิดมาเป็นแผนการ

ด าเนินการสหกรณ์ประจ าปี

300,000.00         -                  เพ่ือสร้างองคค์วามรู้ กระบวนทศัน์ให้สมาชิก

สหกรณ์เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการ และ

พฒันาสหกรณ์

4.8 ฝึกอบรมสมาชิกสหกรณ์และ

ส่งเสริมเขา้อบรมสมัมนาเพ่ิมพูน

ความรู้ไปจากสถาบนัและองคก์รท่ี

เก่ียวขอ้ง(ตามพนัธกิจท่ี 1)

-                       -                  สหกรณ์ และสมาชิกร่วมกนัพฒันา และสร้าง

ความมัน่คงกบัสหกรณ์

4.9 สนับสนุนกิจการ

สาธารณประโยชน์ขององคก์รตน้

สงักดัสมาชิก และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง 

เช่น การกีฬา การกศุล

-                       -                  เพ่ือช่วยสนับสนุนกิจการสาธารณประโยชน์

ขององคก์รตน้สงักดัสมาชิก และองคก์รท่ี

เก่ียวขอ้ง

4.10 การจดัสรรงบประมาณ และ

โครงการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ -                       

- เพ่ือสาธารณประโยชน์แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

และสงัคม

รวมพนัธกจิที ่4           300,000.00                       -   

       1,120,000.00      213,970.00 รวมค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธฯ

หมวดรายการ

  ปี 2560
หมายเหตุ

ค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาสหกรณ์ ปี 2560

 
 
 
 
 
 
 
 



 
91 

 
 

แผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัพงังา จ ากดัปี บัญชี 2561 – 2564   
…………………………………………………………... 

                 การจดัท าแผนยทุธศาสตร์ของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จ ากดัโดยคณะกรรมการ
ด าเนินการ ชุดท่ี 35 ร่วมกบัสมาชิก เม่ือวนัท่ี 18-19 มีนาคม  2560 ณ โรงแรมภูงา อ าเภอเมืองพงังา จงัหวดัพงังา
ไดมี้การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis)  ขององคก์รเพื่อพิจารณาจุดแขง็ (Strengths) จุดอ่อน 
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threats) โดยการวิเคราะห์จุดแขง็และจุดอ่อนจะเป็นการ
วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในขององคก์ร ส่วนการวเิคราะห์โอกาสและอุปสรรค จะเป็นการวเิคราะห์เก่ียวกบั
สภาวะแวดลอ้มภายนอก ท่ีน่าจะมีผลกระทบต่อการด าเนินกิจการของสหกรณ์ 

การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร 

จุดแข็ง (Strengths) ประกอบดว้ย 
1.มีแผนยทุธศาสตร์ระยะปานกลาง (5ปี) และแผนปฏิบติัการขององคก์ร 
2.การบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการมีความโปร่งใสตรวจสอบไดเ้ป็นไปตามกฎหมายขอ้บงัคบั 
และ/หรือระเบียบของสหกรณ์ 
3.คณะกรรมการ ผูต้รวจสอบกิจการ และฝ่ายจดัการ มีสมรรถนะในการท างาน 
4.สหกรณ์มีสภาพคล่องต่อการบริหารจดัการวงเงินกูย้มืและการก่อหน้ีผกูพนัเม่ือมีความจ าเป็นตอ้งกูย้มืเงิน 
5.สหกรณ์มีแนวโนม้พึ่งพาเงินทุนภายในมากข้ึน  
6.การช าระหน้ีและทุนเรือนหุน้ของสมาชิกผา่นหน่วยงานตน้สังกดั(งานการเงิน)ไดเ้ป็นล าดบัแรก 
7.การใหบ้ริการดา้นสินเช่ือแก่สมาชิกท่ีหลากหลายประเภทและถูกตอ้งรวดเร็ว 
8.สมาชิกมีความรับผดิชอบต่อหน้ีสินและมีอุดมการณ์ร่วมกนั 
9.ดอกเบ้ียเงินกูส้าหรับสมาชิกท่ีกูเ้งินต ่ากวา่สถาบนัการเงินอ่ืนๆ 
10.ดอกเบ้ียเงินฝากของสหกรณ์ฯอยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป 
11.มีสวสัดิการใหส้มาชิกและบุคคลในครอบครัวเช่นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกและสวสัดิการสงเคราะห์
ครอบครัวสมาชิกและสวสัดิการอ่ืนๆ 
12. มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบติังาน ท่ีเหมาะสม 
13. มีการน าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อใหบ้ริการสมาชิก และใชเ้ป็นช่องทางการส่ือสารระหวา่งสหกรณ์กบัสมาชิก  
14. มีการเปิดรับสมคัรสมาชิกเพิ่มเติมตลอดเวลาท าใหส้หกรณ์มีความมัน่คง 

จุดอ่อน (Weakness) ประกอบดว้ย 
1. คณะกรรมการด าเนินการเจา้หนา้ท่ีรวมถึงสมาชิกยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในหลกัการทฤษฎีขอ้บงัคบั 
และระเบียบของสหกรณ์ 
2. กรรมการบางส่วนยงัไม่มีความช านาญดา้นทกัษะการวิเคราะห์การเงิน 
3. สัดส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพยต์  ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน 
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4. ระบบการตรวจสอบภายในของสหกรณ์ยงัขาดความรอบคอบในการปฏิบติังานเช่น การกลัน่กรองขอ้มูล 
ของเจา้หนา้ท่ีไปสู่คณะกรรมการด าเนินการ 
5. ปัจจยัเส่ียงในการบริหารจดัการภายในระหวา่งคณะกรรมการด าเนินการและเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
6. การพิจารณาการใหเ้งินกูย้งัมีความยดืหยุน่ซ่ึงเป็นปัจจยัเส่ียงต่อศกัยภาพการส่งช าระหน้ีของสมาชิก 
7. ขาดการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 
8. ขาดการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
9. ระบบโปรแกรมงานสหกรณ์ขาดการพฒันาใหท้นัสมยั 
10. การประชาสัมพนัธ์ข่าวสารของสหกรณ์ไม่ทัว่ถึง 

การวเิคราะห์เกีย่วกบัสภาวะแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunity) ประกอบดว้ย 
1. ระเบียบฯกระทรวงสาธารณสุขท าใหส้หกรณ์มีกฎเกณฑท่ี์ชดัเจนในการอนุมติัสินเช่ือใหก้บัสมาชิก 
2. สหกรณ์สามารถท่ีจะใหส้หกรณ์ฯอ่ืนกูย้มืเงินไดต้ามระเบียบฯของสหกรณ์ 
3. สหกรณ์มีโอกาสขยายตวัเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่มากในอนาคตเน่ืองจากมีการเพิ่มจ านวนสมาชิกจากบุคลากร
สาธารณสุขและระดมทุนจากการซ้ือหุน้และการฝากเงิน 
4. สมาชิกของสหกรณ์ไม่ตอ้งมีภาระในการเสียภาษีจากเงินไดก้รณีไดรั้บดอกเบ้ียจากเงินฝากออมทรัพย ์
ทุกประเภทรวมถึงเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนก็ไม่ตอ้งเสียภาษีเช่นกนั 
5. สมาชิกมีโอกาสสร้างความมัน่คงในชีวติมีแหล่งเงินกูด้อกเบ้ียต ่าและเพื่อความมัน่คงในอนาคต 
6. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเช่นสหกรณ์จงัหวดัส านกังานตรวจบญัชีฯจงัหวดัใหค้  าแนะน าและก ากบัดูแลอยา่งใกลชิ้ด 
7. สมาชิกมีความเช่ือมัน่และทศันคติท่ีดีต่อสหกรณ์เพิ่มมากข้ึน 

อุปสรรค (Threats) ประกอบดว้ย 
1. สภาวะเศรษฐกิจสังคมการเมืองส่ิงแวดลอ้มภายในประเทศมีผลต่อการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
2. สมาชิกยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในหลกัการทฤษฎีขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 
3. สภาวะเงินเฟ้อสูงข้ึน มีผลต่อการครองชีพของสมาชิก 
4. สภาพสังคมมีผลกระทบต่อการออมของสมาชิก 
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แผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัพังงา จ ากดั  ปีบัญชี 2561 – 2564   
…………………………………………………………... 

วสัิยทัศน์ : สหกรณ์เป็นสถาบนัการเงินท่ีดีท่ีสุดของสมาชิก 
พนัธกจิ 

1. สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัสหกรณ์ดว้ยการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 
2. พฒันาประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 
3. ส่งเสริมและพฒันาการลงทุน ด าเนินกิจการ เพื่อสร้างความมัน่คงแก่สหกรณ์ 
4. ส่งเสริม สนบัสนุนดา้นคุณภาพชีวติและการจดัสวสัดิการแก่สมาชิก 
5. พฒันาฐานขอ้มูลและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
6. ส่งเสริม สนบัสนุนดา้นสังคมแก่ชุมชนส่ิงแวดลอ้ม และการมีส่วนร่วมของสมาชิก 

เป้าประสงค์ 
1. เป็นองคก์รท่ีมีความเขม้แข็งในการบริหารจดัการท่ีดีมีประสิทธิภาพ 
2. มีบริการอยา่งดีเยีย่มมีความหลากหลายมีความถูกตอ้งและรวดเร็ว 
3. สหกรณ์มัน่คง สมาชิกมีความเช่ือมัน่และไดผ้ลตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
4. สมาชิกเขา้ถึงการจดัสวสัดิการของสหกรณ์และมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
5. ใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศในการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
6. มีการส่งเสริม สนบัสนุนดา้นสังคมแก่ชุมชน ส่ิงแวดลอ้มและการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
เพื่อใหบ้รรลุตามวสิัยทศัน์พนัธกิจและเป้าประสงค ์ดงักล่าวขา้งตน้สหกรณ์ไดก้ าหนดกรอบยทุธศาสตร์ 

(Strategy map) เพื่อยกระดบัความสามารถของสหกรณ์ ประกอบดว้ย  6 ยทุธศาสตร์ 13 กลยทุธ ์29 โครงการ ดงัน้ี 
ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาองคก์รบุคลากรดา้นการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล 
                          ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ และ 9 โครงการ คือ 
กลยุทธ์ที ่1 พฒันาศกัยภาพของคณะกรรมการด าเนินการผูต้รวจสอบกิจการเจา้หนา้ท่ีและสมาชิก 

         1.1โครงการอบรมและสัมมนาความรู้การบริหารงานในสหกรณ์ 
                       1.2 โครงการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธ์ที ่2 พฒันาระบบการบริหารและระบบการควบคุมภายใน 
                       2.1 โครงการพฒันาระบบการควบคุมภายใน  
                       2.2 โครงการมาตรฐานการบริหารจดัการสหกรณ์  
                       2.3 โครงการประเมินผลและจดัท าแผนด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ์ 
                       2.4 โครงการปรับปรุงพฒันากฎระเบียบ 
                       2.5 โครงการประเมินผลทบทวนแผนยทุธศาสตร์ 
                       2.6 โครงการจดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
          2.7 โครงการเร่งรัดหน้ีและติดตามหน้ี 
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ยุทธศาสตร์ที ่2 พฒันาประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 
                          ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ และ 5 โครงการ คือ 
กลยุทธ์ที ่1 พฒันาการใหบ้ริการสมาชิกแบบมีจิตใจใหบ้ริการ (Service Mind) 
                        1.1โครงการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ 

1.2 โครงการพฒันาความรู้และเทคนิคการใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี  
1.3 โครงการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมงานของสหกรณ์ 

กลยุทธ์ที ่2 สร้างบรรยากาศภายในองคก์รให้เอ้ือต่อการใหบ้ริการแก่สมาชิกและการปฏิบติังาน 
                      2.1 โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ส านกังานสหกรณ์ 
                       2.2 โครงการรวมพลงั 5 ส 
ยุทธศาสตร์ที ่3 พฒันาการลงทุน ด าเนินกิจการ และการสร้างความมัน่คงแก่สหกรณ์ 
                         ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ และ 3 โครงการ คือ 
กลยุทธ์ที ่1 พฒันาการลงทุนและเพิ่มโอกาสการลงทุนขยายธุรกิจและกิจการ 

1.1 โครงการพฒันาระบบการถือหุน้สมาชิก 

1.2 โครงการลงทุนเพื่อพฒันากิจการ 

กลยุทธ์ที ่2 พฒันาการบริหารจดัการเงินทุนหมุนเวยีน  
     2.1โครงการพฒันาการจดัการเงินทุนตามหลกัการสหกรณ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริม สนบัสนุนดา้นคุณภาพชีวติและการจดัสวสัดิการให้แก่สมาชิก 
                          ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ และ 5 โครงการ คือ 
กลยุทธ์ที ่1 พฒันาคุณภาพชีวิตของสมาชิก 

1.1 โครงการส่งเสริมการออมเพื่อคุณภาพชีวิต  
1.2 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารจดัการสหกรณ์ตน้แบบ 
1.3 โครงการส่งเสริมสุขภาพ (ลดพุงลดโรค) 
1.4 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม 

กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริม สนบัสนุนเพื่อความมัน่คงของครอบครัว 
     2.1 โครงการจดัตั้งกองทุนช่วยเหลือผูค้  ้าประกนั 
ยุทธศาสตร์ที ่5  พฒันาฐานขอ้มูลและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                          ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ และ 3 โครงการ คือ 
กลยุทธ์ที ่1 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                       1.1 โครงการพฒันาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  
                        1.2 โครงการบริหารจดัการขอ้มูลสมาชิกโดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
กลยุทธ์ที ่2 พฒันาศกัยภาพของเจา้หนา้ท่ีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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                       2.1 โครงการอบรมพฒันาเจา้หนา้ท่ีดา้นระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายระบบกลอ้งวงจรปิด
และอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ 
ยุทธศาสตร์ที ่6 ส่งเสริม สนบัสนุนทางดา้นสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
                         ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ์ และ 6 โครงการ คือ 
กลยุทธ์ที ่1 สร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชน 

1.1 โครงการบ าเพญ็สาธารณประโยชน์โดยกลุ่มสมาชิก 
                        1.2 โครงการสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อบ ารุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม การศึกษาและกีฬา 
กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
                            2.1 โครงการร่วมรณรงคป์ลูกป่า 
                            2.2 โครงการร่วมรณรงคล์ดภาวะโลกร้อน 
กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
                       3.1 โครงการสร้างแรงจูงใจในการแสดงความคิดเห็นจากสมาชิก 
                        3.2 โครงการสัญจรสหกรณ์ฯพบปะสมาชิกหน่วยงานตน้สังกดั 
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งบประมาณรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาสหกรณ์ ปีบัญชี 2561 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาองคก์ร บุคลากรดา้นการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล 

ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ จ  านวน 9 โครงการ 
กลยุทธ์ที ่1 พฒันาศกัยภาพของ
คณะกรรมการด าเนินการผูต้รวจสอบ
กิจการเจา้หนา้ท่ีและสมาชิก 
(2 โครงการ) 

1.โครงการอบรมและสัมมนาความรู้การบริหารงานใน
สหกรณ์ 
 2.โครงการพฒันาทรัพยากรบุคคล 

100,000 
 

100,000 

กลยุทธ์ที ่2 พฒันาระบบการบริหาร
และระบบการควบคุมภายใน 
(7 โครงการ) 

1.โครงการพฒันาระบบการควบคุมภายใน 
2.โครงการมาตรฐานการบริหารจดัการสหกรณ์ 
3.โครงการประเมินผลและจดัท าแผนด าเนินงาน
ประจ าปีของสหกรณ์ 
4.โครงการปรับปรุงกฎระเบียบ  
5.โครงการประเมินผลทบทวนแผนยทุธศาสตร์ 
6. โครงการจดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
7. โครงการเร่งรัดหน้ีและติดตามหน้ี 

งบด าเนินการ 
งบด าเนินการ 

50,000 
 

50,000 
50,000 

งบด าเนินการ 
100,000 

รวมงบประมาณ 450,000 

ยุทธศาสตร์ที ่2 พฒันาประสิทธิภาพการให้บริการ 

ประกอบดว้ย  2 กลยทุธ์ จ  านวน 5 โครงการ 
กลยุทธ์ที ่1พฒันาการใหบ้ริการ
สมาชิกแบบมีจิตใจใหบ้ริการ (Service 
Mind) 

1.โครงการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ 
2.โครงการพฒันาความรู้และเทคนิคการใหบ้ริการของ
เจา้หนา้ท่ี 
3.โครงการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมงานของสหกรณ์ 

100,000 
 
งบด าเนินการ 

50,000 
กลยุทธ์ที ่2 สร้างบรรยากาศภายใน
องคก์รใหเ้อ้ือต่อการใหบ้ริการแก่
สมาชิกและการปฏิบติังาน 

1.โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ส านกังานสหกรณ์ 
2.โครงการรวมพลงั 5 ส 
 

30,000 
งบด าเนินการ 
 

รวมงบประมาณ 180,000 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 พฒันาการลงทุน ด าเนินกิจการ และการสร้างความมัน่คงแก่สหกรณ์ 

ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ จ  านวน 3โครงการ 

กลยุทธ์ที ่1พฒันาการลงทุนและเพิ่ม
โอกาสการลงทุนขยายธุรกิจและ
กิจการ 
(2โครงการ) 

1. โครงการพฒันาระบบการถือหุน้สมาชิก 
2. โครงการลงทุนเพื่อพฒันากิจการ 
 

งบด าเนินการ 
งบด าเนินการ 

กลยุทธ์ที ่2 พฒันาการบริหารจดัการ
เงินทุนหมุนเวยีน(1โครงการ) 

 1.โครงการพฒันาการจดัการเงินทุนตามหลกัการ
สหกรณ์ 

งบด าเนินการ 
 

รวมงบประมาณ งบด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริม สนบัสนุนดา้นคุณภาพชีวติและการจดัสวสัดิการให้แก่สมาชิก 
ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์  จ  านวน 5 โครงการ 

กลยุทธ์ที ่1พฒันาคุณภาพชีวิตของ
สมาชิก(4โครงการ) 

1. โครงการส่งเสริมการออมเพื่อคุณภาพชีวติ 
2.โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารจดัการสหกรณ์
ตน้แบบ 
3.โครงการส่งเสริมสุขภาพ (ลดพุงลดโรค) 
4.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม 

20,000 
300,000 

 
50,000 

100,000 
กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริม สนบัสนุนเพื่อ
ความมัน่คงของครอบครัว(1โครงการ) 

1. โครงการจดัตั้งกองทุนช่วยเหลือผูค้  ้าประกนั 
 

งบทุน
สวสัดิการฯ 

รวมงบประมาณ 470,000 

ยุทธศาสตร์ที ่5  พฒันาฐานขอ้มูลและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                          ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ จ  านวน 3 โครงการ 

กลยุทธ์ที ่1 พฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ(2โครงการ) 
 

1.โครงการพฒันาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
และระบบสารสนเทศ 
2.โครงการบริหารจดัการขอ้มูลสมาชิก 
โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

งบด าเนินการ 
 

งบด าเนินการ 

กลยุทธ์ที ่2 พฒันาศกัยภาพของ
เจา้หนา้ท่ีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1โครงการ) 

1.โครงการอบรมพฒันาเจา้หนา้ท่ีดา้นระบบ
คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายระบบกลอ้งวงจรปิด 
และอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ 

งบด าเนินการ 
 

รวมงบประมาณ งบด าเนินการ 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที ่6  ส่งเสริม สนบัสนุนทางดา้นสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และการมีส่วนร่วมของสมาชิก 

ประกอบดว้ย 3กลยทุธ์ จ  านวน 6 โครงการ 
กลยุทธ์ที ่1 สร้างประโยชน์แก่สังคม
และชุมชน(2โครงการ) 

1.โครงการบ าเพญ็สาธารณประโยชน์โดยกลุ่มสมาชิก 
2.โครงการสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อบ ารุงศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม การศึกษาและกีฬา 

50,000 
 

50,000 
กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม(2โครงการ) 
 

1.โครงการร่วมรณรงคป์ลูกป่า 
2.โครงการร่วมรณรงคล์ดภาวะโลกร้อน 

30,000 
20,000 

กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของสมาชิก(2โครงการ) 
 

1.โครงการสร้างแรงจูงใจในการแสดงความคิดเห็นจาก
สมาชิก 
2.โครงการสัญจรสหกรณ์ฯพบปะสมาชิกหน่วยงาน 
ตน้สังกดั 

30,000 
 

80,000 

รวมงบประมาณ 260,000 

รวมงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์    จ านวน   1,360,000.-บาท 
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แผนด าเนินการ กจิกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ ฉบับที ่3  ประจ าปีบัญชี 2561 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย วธีิการด าเนินการ งบประมาณ ช่วงเวลา ผู้รับผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาองค์กร บุคลากรด้านการบริหารจดัการทีม่ปีระสิทธิภาพมธีรรมาภบิาล 

กลยุทธ์ที ่1 พฒันาศักยภาพของคณะกรรมการด าเนินการผู้ตรวจสอบกจิการเจ้าหน้าทีแ่ละสมาชิก 

โครงการอบรมและสมัมนาความรู้การ
บริหารงานในสหกรณ์ 

1.เพ่ือเสริมสร้างความรู้แก่
คณะกรรมการ 
2. เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพใหก้าร
บริหารงานของสหกรณ์ 

-คณะกรรมการ
ด าเนินการ 
-ผูต้รวจสอบกิจการ 
-เจา้หนา้ท่ี 
-ตวัแทนสมาชิก 

จดัอบรมและสมัมนา
คณะกรรมการ ผูต้รวจสอบ
กิจการ และตวัแทนสมาชิก 

100,000 ม.ค.-ส.ค.61 คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

โครงการพฒันาทรัพยากรบุคคล 1. เพื่อใหส้มาชิกมีความรู้
เก่ียวกบัระบบงานของสหกรณ์ 
2. เพื่อใหส้มาชิกท่ีสนใจจะเป็น
กรรมการด าเนินงานมีความรู้
เก่ียวกบัสหกรณ์ 

-คณะกรรมการ
ด าเนินการ 
-ผูต้รวจสอบกิจการ 
-เจา้หนา้ท่ี 
-ตวัแทนสมาชิก 

- จดัอบรม 
-จดัอบรมความรู้เก่ียวกบั
สหกรณ์ 
- สมัมนาแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ 

100,000 ม.ค.-ส.ค.61 คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

กลยุทธ์ที ่2 พฒันาระบบการบริหารและระบบการควบคุมภายใน 

โครงการพฒันาระบบการควบคุม
ภายใน 

เพ่ือการพฒันาสู่การเป็นองคก์ร
ท่ีมีธรรมาภิบาล 

-กรรมการ 
-เจา้หนา้ท่ี 
-สมาชิก 

ด าเนินการพฒันากระบวนการ
ควบคุมภายในใหมี้
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

งบด าเนินการ 
 

ม.ค.-ส.ค.61 
 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

โครงการมาตรฐานการบริหารจดัการ
สหกรณ์ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพของ
องคก์รดา้นการบริหารจดัการ 

-กรรมการ 
-เจา้หนา้ท่ี 
-สมาชิก 

ด าเนินการพฒันาการบริหาร
จดัการใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
ตวัช้ีวดั 

งบด าเนินการ 
 

ม.ค.-ส.ค.61 
 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ 
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แผนด าเนินการ กจิกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ ฉบับที ่3  ประจ าปีบัญชี 2561 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย วธีิการด าเนินการ งบประมาณ ช่วงเวลา ผู้รับผดิชอบ 

กลยุทธ์ที ่2   พฒันาระบบการบริหารและระบบการควบคุมภายใน 

โครงการประเมินผลและจดัท าแผน
ด าเนินงานประจ าปีของสหกรณ์ 

1. เพื่อประเมินความส าเร็จการ
ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว ้
2. เพื่อจดัท าแผนด าเนินการ
ประจ าปีส าหรับปีต่อไป 

-กรรมการ 
-เจา้หนา้ท่ี 
-สมาชิก 

1. จดัประชุมคณะกรรมการ 
และเจา้หนา้ท่ี เพื่อสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนในปีท่ีผา่น
มา 
2. จดัท าแผนด าเนินการส าหรับ
ปีต่อไปโดยใชแ้ผนยทุธ์ฯระยะ 
4 ปี เป็นแนวทางการจดัท า
โครงการ 

50,000 
 
 

ม.ค.-ส.ค.61 
 
 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ 
 

โครงการพฒันากฎระเบียบ 1. เพื่อใหก้ฎระเบียบมีความ
เหมาะสมต่อสถานการณ์
ปัจจุบนั 
2. เพ่ือความสะดวกต่อการ
ปฏิบติังาน 

-กรรมการ 
-เจา้หนา้ท่ี 
-สมาชิก 

- จดัประชุมคณะท างานเพื่อ
ทบทวน กฎระเบียบ ท่ีมีปัญหา
หรือความไม่ชดัเจน 
- จดัท ากฎระเบียบฉบบัใหม่
เพื่อประกาศใช ้

50,000 
 

ม.ค.-ส.ค.61 
 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

โครงการประเมินผลทบทวนแผน
ยทุธศาสตร์ 

เพื่อทบทวนแผนยทุธฯท่ี
ก าหนดไวใ้หมี้ความเหมาะสม
กบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

-กรรมการ 
-เจา้หนา้ท่ี 
-สมาชิก 

-จดัประชุมคณะกรรมการ 
คณะท างาน เพื่อทบทวน 
แผนยทุธฯท่ีก าหนดไว ้
-ปรับปรุงแผนยทุธฯให้
สอดคลอ้งกบัเหตุการณ์ปัจจุบนั 
เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการจดัท า
แผนด าเนินงานประจ าปี 

50,000 ม.ค.-ส.ค.61 คณะกรรมการ
ด าเนินการ 
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แผนด าเนินการ กจิกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ ฉบับที ่3  ประจ าปีบัญชี 2561 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย วธีิการด าเนินการ งบประมาณ ช่วงเวลา ผู้รับผดิชอบ 

กลยุทธ์ที ่2  พฒันาระบบการบริหารและระบบการควบคุมภายใน  

โครงการจดัประชุมใหญ่สามญัประจ าปี - เพื่อประชุมสมาชิกสามญั
ประจ าปี ตามขอ้บงัคบัท่ี
ก าหนดไว ้
- เพื่อคดัเลือกกรรมการ
ด าเนินงาน 
- เพ่ือพิจารณาการแกไ้ข
ขอ้บงัคบั 

-กรรมการ 
-เจา้หนา้ท่ี 
-สมาชิก 

จดัประชุมสมาชิกจากทุก
หน่วยงาน 

งบด าเนินการ 
 

ม.ค.-ส.ค.61 
 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

โครงการเร่งรัดหน้ีและติดตามหน้ี เพ่ือการติดตามและเร่งรัดหน้ีท่ี
สมาชิกคา้งจ่ายกบัสหกรณ์ 

-กรรมการ 
-เจา้หนา้ท่ี 
-สมาชิก 

- จดัประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาด าเนินการ 
- ติดตาม และเร่งรัดสมาชิก
ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระ 

100,000 ม.ค.-ส.ค.61 คณะกรรมการ
ด าเนินการ 
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แผนด าเนินการ กจิกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ ฉบับที ่3  ประจ าปีบัญชี 2561 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย วธีิการด าเนินการ งบประมาณ ช่วงเวลา ผู้รับผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที ่2  พฒันาประสิทธิภาพการให้บริการ  

กลยุทธ์ที ่1 พฒันาการให้บริการสมาชิกแบบมจีติใจให้บริการ(Service Mind)  
โครงการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการ
ดา้นสินเช่ือ  

เพ่ือใหก้ารบริการสินเช่ือแก่
สมาชิกมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

-สมาชิก  
-เจา้หนา้ท่ี  
 

จดัประชุมตวัแทนสมาชิก และ
กรรมการเพื่อเสนอแนวทางการ
ด าเนินงานดา้นการบริการ
สินเช่ือท่ีมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

100,000 
 

ม.ค.-ส.ค.61 
 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

โครงการพฒันาความรู้และเทคนิคการ
ใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี  

- เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพการ
ใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีในทุก
ดา้น 
- เพื่อใหส้มาชิกไดรั้บบริการท่ีดี 

-สมาชิก  
-เจา้หนา้ท่ี  
 

จดัประชุมตวัแทนสมาชิก 
กรรมการ และเจา้หนา้ท่ี เพื่อ
ก าหนดแนวทางด าเนินงาน
ใหบ้ริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

งบด าเนินการ 
 
 

ม.ค.-ส.ค.61 
 
 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ 
 

โครงการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมงาน
ของสหกรณ์  

- เพื่อสมาชิกไดรั้บทราบขอ้มูล
ข่าวสาร การด าเนินงานของ
สหกรณ์ 
- เพื่อสหกรณ์ไดรั้บทราบ
ขอ้คิดเห็นจากสมาชิก 
 

-สมาชิก  
-เจา้หนา้ท่ี  
 

ก าหนดและจดัท าจุดเผยแพร่
ขอ้มูลและรับฟังเหตุผลระหวา่ง
สมาชิกกบัสหกรณ์ในแต่ละ
หน่วยงาน 

50,000 ม.ค.-ส.ค.61 
 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ 
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แผนด าเนินการ กจิกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ ฉบับที ่3  ประจ าปีบัญชี 2561 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย วธีิการด าเนินการ งบประมาณ ช่วงเวลา ผู้รับผดิชอบ 

กลยุทธ์ที ่2 สร้างบรรยากาศภายในองค์กรให้เอือ้ต่อการให้บริการแก่สมาชิกและการปฏิบตังิาน   

โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ส านกังาน - เพื่อใหส้ านกังาน
สหกรณ์มีความพร้อม
ในการใหบ้ริการ 
- เพื่อใหส้มาชิกไดใ้ช้
บริการอยา่งสะดวก 

-หน่วยงานสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุข 

จดัความพร้อมของส านกังานใหมี้ความ
พร้อมและเหมาะสมต่อการใหบ้ริการ
แก่สมาชิก 

30,000 

 

ม.ค.-ส.ค.61 

 

คณะกรรมการ

ด าเนินการ 

โครงการรวมพลงั 5 ส เพื่อพฒันาและ
ปรับปรุงใหส้ านกังาน
มีความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อย เหมาะต่อ
การปฏิบติังาน 

-หน่วยงานสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุข 

เจา้หนา้ท่ีร่วมมือด าเนินการตามหลกั 5 
ส เป็นประจ าทุกเดือน 

งบด าเนินการ ม.ค.-ส.ค.61 คณะกรรมการ

ด าเนินการ 
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แผนด าเนินการ กจิกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ ฉบับที ่3  ประจ าปีบัญชี 2561 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย วธีิการด าเนินการ งบประมาณ ช่วงเวลา ผู้รับผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 พฒันาการลงทุน ด าเนินกจิการ และการสร้างความมัน่คงแก่สหกรณ์ 

กลยุทธ์ที ่1 พฒันาการลงทุนและเพิม่โอกาสการลงทุนขยายธุรกจิและกจิการ 

โครงการพฒันาระบบการถือหุน้สมาชิก 

 

 
 

1.เพื่อขยายและสร้าง
โอกาสการลงทุน 
2.เพื่อเพ่ิมมูลค่าของ
ทุนเรือนหุน้ของ
สมาชิกใหเ้พ่ิมข้ึน 
3.ขยายฐานสมาชิก
เพ่ือเพ่ิมทุนด าเนินการ 

1.สหกรณ์มีความมัน่คง โดยความ
เช่ือมัน่และการสนบัสนุนจากสมาชิก 
2.สหกรณ์ลงทุนในอสงัหาริมทรัพยท่ี์
มัน่คง 
3.รักษาระดบัผลตอบแทนการลงทุน
ของสมาชิก เป็นท่ีพึงพอใจและไม่นอ้ย
กวา่การลงทุนในสถาบนัการเงิน  

1.ปรับปรุงระเบียบการถือหุน้สมาชิก 
2.ประชาสมัพนัธ์ กิจการสหกรณ์ 
3.กิจกรรมระดมเงินฝาก 
4.กิจกรรมระดมทุนเรือนหุน้ 
 
 
 

งบด าเนินการ 
 
 
 
 
 

ตลอดปีบญัชี 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการฯ
ฝ่ายจดัการ 
 
 
 
 
 

โครงการลงทุนเพื่อพฒันากิจการ เพ่ือหารายไดเ้พ่ิม
ใหก้บัสหกรณ์ 

มีรายไดจ้ากการมีหุน้สะสมในชุมนุม
สหกรณ์แห่งประเทศไทยเพ่ิมข้ึน 

ซ้ือหุน้กบัชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยเพ่ิมเติม 

งบด าเนินการ ตลอดปีบญัชี ผูจ้ดัการและ
คณะกรรมการ
อ านวยการ 

กลยุทธ์ที ่2 พฒันาการบริหารจดัการเงนิทุนหมนุเวยีน  
โครงการพฒันาการจดัการเงินทุนตาม
หลกัการสหกรณ์ 

 

เพื่อการบริการ 
การเงินใหแ้ก่สมาชิก
อยา่งเหมาะสมโดย
พิจารณาถึงความ
มัน่คงของสหกรณ์
และสมาชิก 

1.สมาชิกและครอบครัวมีการพฒันา
คุณภาพชีวติโดยการสนบัสนุนดา้น
สวสัดิการ การเงิน และการลงทุนธุรกิจ
จากสหกรณ์เป็นหลกั 
2.สหกรณ์มีความมัน่คง โดยความ
เช่ือมัน่และการสนบัสนุนจากสมาชิก 

1.จดัสรรงบประมาณ 
2.จดัสรรเงินทุนจากผลก าไรสุทธิ
ประจ าปี 

งบด าเนินการ ตลอดปีบญัชี  
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แผนด าเนินการ กจิกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ ฉบับที ่3  ประจ าปีบัญชี 2561 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย วธีิการด าเนินการ งบประมาณ ช่วงเวลา ผู้รับผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริม สนับสนุนด้านคุณภาพชีวติและการจดัสวสัดกิารให้แก่สมาชิก  
กลยุทธ์ที ่1 พฒันาคุณภาพชีวติของสมาชิก 
โครงการส่งเสริมการออมเพ่ือคุณภาพชีวติ 

 

 

1.เพื่อสนบัสนุนการออม
ทรัพยต์ามวตัถุประสงคข์อง
สหกรณ์ 
2.เพื่อลดเงินกูจ้ากแหล่ง
เงินกูภ้ายนอก 
3.เพ่ือลดค่าใชจ่้ายในการ
ด าเนินงาน 

1. สหกรณ์มีเงินฝากเพ่ิมข้ึนจากปี
2560ไม่นอ้ยกวา่10 % 
2. สมาชิกมีนิสยัรักการออม 
 

1.เสนอโครงการต่อคณะกรรมการ
อ านวยการ 
2.น าเสนอโครงการใหท่ี้ประชุม
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณา
อนุมติั 
3.ประชาสมัพนัธ์เชิญชวนสมาชิกฝาก
เงินออมทรัพย ์

20,000.- 
 

ม.ค.-ส.ค.61  

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารจดัการ
สหกรณ์ตน้แบบ 
 

 

 
 

เพื่อใหค้ณะกรรมการ
ด าเนินการ 
 ผูต้รวจสอบกิจการ 
เจา้หนา้ท่ีและตวัแทน
สมาชิก ไดมี้การพฒันาองค์
ความรู้ดา้นการบริหาร
จดัการสหกรณ์ และน า
ความรู้และเทคนิคต่างๆ ท่ี
ไดรั้บน ามาพฒันาสหกรณ์
ใหมี้ประสิทธิภาพและ
มัน่คง  

คณะกรรมการ ,เจา้หนา้ท่ี,ผู ้
ตรวจสอบ และตวัแทนสมาชิก
จ านวน 80 คน 
 

1.จดัประชุมอบรมคณะกรรมการ , 
เจา้หนา้ท่ี,ผูต้รวจสอบ และตวัแทน
สมาชิก 
2.ศึกษาดุงานสหกรณ์ตน้แบบ 

300,000.- ม.ค.-ส.ค.61  
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แผนด าเนินการ กจิกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ ฉบับที ่3  ประจ าปีบัญชี 2561 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย วธีิการด าเนินการ งบประมาณ ช่วงเวลา ผู้รับผดิชอบ 

กลยุทธ์ที ่1 พฒันาคุณภาพชีวติของสมาชิก 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ (ลดพงุลดโรค) 

 
 
 

1.เพื่อลดความเส่ียงต่อโรคท่ีมีภาวะ
น ้ าหนกัเกินมาตรฐาน 
2.เพ่ือเป็นการชกัชวนสมาชิกเขา้ร่วม
กิจกรรมของทางสหกรณ์ 
 
 

สมาชิกท่ีมีน ้ าหนกัเกิน
เกณฑม์าตรฐาน 
 
 
 

1.น าเสนอโครงการคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาอนุมติั 
2.ประชาสมัพนัธ์เชิญชวนสมาชิก 
3.วธีิด าเนินการ อาจจะบูรณาการ
ร่วมกบัหน่วยงานสาธารณสุขซ่ึง
ด าเนินการโครงการลกัษณะเช่นน้ี 

50,000.- ม.ค.-ส.ค.61 
 
 
 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ
สหกรณ์ 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม 
 
 
 

เพื่อใหส้มาชิกและครอบครัวสมาชิก
มีรายไดเ้สริมโดยการสนบัสนุน
ความรู้ในการประกอบอาชีพจาก
สหกรณ์ 
 

จดัอบรม ปีละ 2-3 รุ่นๆ
ละ 30-40 คน 
 
 

1.น าเสนอโครงการคณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาอนุมติั 
3. แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินงาน
ตามโครงการ 
4.ประชาสมัพนัธ์เชิญชวนสมาชิก 
5. จดัอบรมกลุ่มอาชีพ 

100,000.- ม.ค.-ส.ค.61 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริม สนับสนุนเพือ่ความมัน่คงของครอบครัว 
โครงการจดัตั้งกองทุนช่วยเหลือผูค้  ้า
ประกนั 

1.เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกท่ีตอ้ง
รับผิดชอบใชห้น้ีแทนผูกู้ ้
2.เพื่อการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
 
 

1.ผูค้  ้าประกนัทุกราย 
2.จ่ายตามระเบียบกองทุน
ช่วยเหลือผูค้  ้าประกนั 
(จะด าเนินการร่างระเบียบ
กองทุนภายในปี 61) 

1.เสนอโครงการต่อคณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อขอความเห็นชอบ 
2.น าเสนอโครงการใหท่ี้ประชุมใหญ่
สามญัประจ าปีพจิารณาอนุมติั 

1. เงินทุน 
สาธารณประโยชน์ 
2. เงินสมทบจากผู ้
กู ้
 

ตามระเบียบ
และประกาศ
กองทุนฯ 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ
สหกรณ์ 
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แผนด าเนินการ กจิกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ ฉบับที ่3  ประจ าปีบัญชี 2561 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย วธีิการด าเนินการ งบประมาณ ช่วงเวลา ผู้รับผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที ่5  พฒันาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  

กลยุทธ์ที ่1 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

โครงการพฒันาระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
และระบบสารสนเทศ 
 
 
 
 
 

1.พฒันาระบบใหส้ามารถเก็บขอ้มูล

สญัญาอิเลก็ทรอนิกส์ 

2.พฒันาระบบต่างๆของสหกรณ์ใหดี้

ยิง่ข้ึน 
3.พฒันาใหส้ามารถส่งค าขอต่างๆ 
เช่น ค าขอสมคัรสมาชิกใหม่,ค าขอกู ้
ผา่นทางเวบ็ไซตส์หกรณ์ได ้
4.พฒันาใหส้ามารถพิมพส์ญัญากู ้
ผา่นทางเวบ็ไซตส์หกรณ์ได ้

- คณะกรรมการ
ด าเนินการ 
- เจา้หนา้ท่ีคอมพิวเตอร์
ผูพ้ฒันาระบบ 
 
 
 
 
 

จดัท าโปรแกรมการเก็บขอ้มูลสญัญา 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตลอดปีบญัชี 
 
 
 
 
 
 
 

 

- คณะกรรมการ
ด าเนินการ 
- เจา้หนา้ท่ี
คอมพิวเตอร์
ผูพ้ฒันาระบบ 
 
 
 

 

โครงการบริหารจดัการขอ้มูลสมาชิก 
โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

1.ออกแบบ ระบบขอ้มูล ระบบงาน
สหกรณ์ กรณีออกหน่วยเคล่ือนท่ี 
หรือ เปิดสาขาของสหกรณ์ 
2.สร้างระบบฐานขอ้มูลระบบ
สวสัดิการสมาชิก ใหค้รอบคลุมทุก
สวสัดิการ 
3.ออกแบบการเช่ือมขอ้มูลสมาชิก 
ระหวา่งระบบสหกรณ์กบัเวบ็ไซต ์ให้
ดียิง่ข้ึน 

- เจา้หนา้ท่ีคอมพิวเตอร์
ผูพ้ฒันาระบบ 
 
 

 

จดัท าโปรแกรมระบบงานเพื่อรองรับ งบด าเนินการ ตลอดปีบญัชี - เจา้หนา้ท่ี
คอมพิวเตอร์
ผูพ้ฒันาระบบ 
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แผนด าเนินการ กจิกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ ฉบับที ่3  ประจ าปีบัญชี 2561 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย วธีิการด าเนินการ งบประมาณ ช่วงเวลา ผู้รับผดิชอบ 

กลยุทธ์ที ่2 พฒันาศักยภาพของเจ้าหน้าทีด้่านเทคโนโลยสีารสนเทศ 

โครงการอบรมพฒันาเจา้หนา้ท่ีดา้นระบบ

คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายระบบกลอ้งวงจร

ปิดและอปุกรณ์โสตทศันูปกรณ์ 

1.ฝึกอบรม ระบบปฏิบติัการ Window 
Server ในระบบ Administrator 
2.ฝึกอบรม โปรแกรมพฒันาเวบ็ไซต ์
3.ฝึกอบรม ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์( Computer Network) 
 

- เจา้หนา้ท่ีคอมพิวเตอร์
ผูพ้ฒันาระบบ 

 

จดัฝึกอบรม 
 

งบด าเนินการ 
 

ตลอดปีบญัชี - เจา้หนา้ท่ี
คอมพิวเตอร์
ผูพ้ฒันาระบบ 
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แผนด าเนินการ กจิกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ ฉบับที ่3  ประจ าปีบัญชี 2561 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย วธีิการด าเนินการ งบประมาณ ช่วงเวลา ผู้รับผดิชอบ 

ยุทธศาสตร์ที ่6  การส่งเสริมสนบัสนุนด้านสังคม ชุมชน ส่ิงแวดล้อมและการมส่ีวนร่วมของสมาชิก 

กลยุทธ์ที1่  สร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชน 

โครงการบ าเพญ็สาธารณประโยชน์โดย
กลุ่มสมาชิก  

เพ่ือใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ต่างๆ 

-พ้ืนท่ีด าเนินการใน
จงัหวดัพงังา   

ร่วมด าเนินกิจกรรมตามวาระและ
โอกาสท่ีก าหนดในช่วงเวลาต่างๆ 

50,000 ม.ค.-ส.ค.61 คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

โครงการสนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือบ ารุง
ศาสนา ศิลปวฒันธรรม การศึกษาและกีฬา 

เพ่ือสนบัสนุน กิจกรรมต่างๆ ท่ีไดรั้บ
การร้องขอ 

-พ้ืนท่ีด าเนินการใน
จงัหวดัพงังา   

ร่วมด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโอกาส
ท่ีไดรั้บการร้องขอ 

50,000 ม.ค.-ส.ค.61 คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

กลยุทธ์ที ่2  ส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
โครงการร่วมรณรงคป์ลูกป่า เพ่ือร่วมสนบัสนุนกิจกรรมท่ีก าหนด

ข้ึนกบัหน่วยงานอ่ืนๆ 
-พ้ืนท่ีในจงัหวดัพงังา ร่วมสนบัสนุนและร่วมด าเนิน

กิจกรรมตามท่ีไดรั้บการร้องขอ 
30,000 ม.ค.-ส.ค.61 คณะกรรมการ

ด าเนินการ 

โครงการร่วมรณรงคล์ดภาวะโลกร้อน เพื่อสนบัสนุนการรณรงคต์าม
โครงการท่ีก าหนด 

-พ้ืนท่ีในจงัหวดัพงังา ร่วมสนบัสนุนและร่วมด าเนิน
กิจกรรมการรณรงคใ์นดา้นต่างๆ 

20,000 ม.ค.-ส.ค.61 คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของสมาชิก 

โครงการสร้างแรงจูงใจในการแสดงความ
คิดเห็นจากสมาชิก 

เพื่อกระตุน้และจูงใจใหส้มาชิกได้
ร่วมแสดงความคิดเห็นมากยิง่ข้ึน 

-โรงพยาบาลทัว่ไป 
-พ้ืนท่ีตวัแทนหน่วย
สมาชิก 
-ตวัแทนหน่วยระดบั
อ าเภอ 

จดัส่ิงสนบัสนุนมอบใหก้บัผูแ้สดง
ความคิดเห็นตามกิจกรรมท่ีจดัข้ึนเป็น
ระยะๆ 

30,000 ม.ค.-ส.ค.61 คณะกรรมการ
ด าเนินการ 
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แผนด าเนินการ กจิกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ ฉบับที ่3  ประจ าปีบัญชี 2561 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/โครงการ วตัถุประสงค์ เป้าหมาย วธีิการด าเนินการ งบประมาณ ช่วงเวลา ผู้รับผดิชอบ 

กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของสมาชิก 

โครงการสญัจรสหกรณ์ฯพบปะสมาชิก
หน่วยงานตน้สงักดั 

- เพ่ือช้ีแจงการด าเนินงานใหส้มาชิก
ไดรั้บทราบ 
- เพื่อรับฟังขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ
จากสมาชิก 

-โรงพยาบาลทัว่ไป 
-พ้ืนท่ีตวัแทนหน่วย
สมาชิก 
-ตวัแทนหน่วยระดบั
อ าเภอ 

- จดัใหค้ณะกรรมการด าเนินการไป
พบปะกบัสมาชิกแต่ละหน่วยงานตาม
ก าหนดเวลา 
- จดัประชุมสมาชิกเพื่อรับฟัง และ
แสดงความคิดเห็นขอ้เสนอ เพื่อ
พฒันาการด าเนินงาน 

80,000 ม.ค.-ส.ค.61 คณะกรรมการ
ด าเนินการ 
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ระเบียบวาระที่  ระเบียบวาระที่  88 
พจิารณาพจิารณาการสรรหาและเลอืกตั้งการสรรหาและเลอืกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่3366  

ประจ าปี ประจ าปี 22556611    
และผู้ตรวจสอบกจิการภายในสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกจิการภายในสหกรณ์ 

ประจ าปี ประจ าปี 22556611  
ระเบียบวาระที ่ 8 เร่ืองพจิารณาการสรรหาและเลอืกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 36 ประจ าปี 2561 
ประธาน ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 60 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์   ประกอบดว้ย 
ประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการดาํเนินการอีก 14 คน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกท่ีไดรั้บการ
เลือกตั้งตามระเบียบวา่ดว้ยการเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการสหกรณ์      

และขอ้บงัคบัสหกรณ์  ขอ้ 62    กาํหนดเวลาอยูใ่นตาํแหน่ง   คณะกรรมการดาํเนินการมีวาระอยูใ่น
ตาํแหน่งไดค้ราวละ 2 ปี นบัแต่วนัเลือกตั้ง ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกนั 
 ในปี 2561 มีคณะกรรมการท่ียงัมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งอีก 1 ปี ดงัน้ี  

1. นายสามารถ  สินทรัพย ์ กรรมการหน่วยสสจ.พงังา 
2. นายรังสรรค ์ เต๋ียวสกุล กรรมการหน่วยอาํเภอตะกัว่ป่า 
3. นายพงษพ์นัธ์  คาํทอง  กรรมการหน่วยโรงพยาบาลพงังา 
4. นายตวงชล  แซ่ล่ิม  กรรมการหน่วยอาํเภอตะกัว่ทุ่ง 
5. นายประกิจ  ทองรงค ์ กรรมการหน่วยอาํเภอกะปง 
6. นางสาวดารารัตน์ ติปะยานนท ์ กรรมการหน่วยโรงพยาบาลตะกัว่ป่า  
7. นายสมยศ  จนัทรวฒัน์ กรรมการหน่วยโรงพยาบาลตะกัว่ป่า  
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และคณะกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จาํนวน 8 คน ดงัน้ี 
1. นายบุญศกัด์ิ  รมยพร  ประธานคณะกรรมการดาํเนินการ 
2. นายอเนก  โกยสมบูรณ์ กรรมการหน่วยขา้ราชการบาํนาญ 
3. นายกาํธร  สิทธิบุตร กรรมการหน่วยอาํเภอเมือง 
4. นายทรงยศ  มาลยั  กรรมการหน่วยโรงพยาบาลพงังา 
5. นายสมชาย  ผดุงผล  กรรมการหน่วยอาํเภอเกาะยาว 
6. นายโกศล   พฒัน์สงฆ ์ กรรมการหน่วยอาํเภอทา้ยเหมือง 
7. นางประภา  ศิริกุล  กรรมการหน่วยอาํเภอทบัปุด 
8. นายพิภพ  กาญจนพนัธ์ กรรมการหน่วยอาํเภอคุระบุรี 

 

ประธาน   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั   ได้ประกาศรับสมคัรกรรมการดาํเนินการ  
ประกอบดว้ย   ตาํแหน่งประธาน  1  ตาํแหน่ง  และกรรมการดาํเนินการ 7 ตาํแหน่ง  ตั้งแต่วนัท่ี 10 ตุลาคม 2560 
ถึงวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560 ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิไดรั้บการสรรหาในวนัท่ี 24 ตุลาคม 2560 และโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการดาํเนินการ ให้เปิดขยายเวลาการรับสมคัรกรรมการดาํเนินการ คร้ังท่ี1 ตั้งแต่วนัท่ี 24 ตุลาคม 
2560 ถึงวนัท่ี 27 ตุลาคม 2560  และประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิไดรั้บการสรรหาในวนัท่ี 30 ตุลาคม 2560 ขยายเวลา
การรับสมคัรกรรมการดาํเนินการ คร้ังท่ี 2 ตั้งแต่วนัท่ี 30 ตุลาคม 2560 ถึงวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560  และ
ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิไดรั้บการสรรหาในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน 2560  
ทีป่ระชุมใหญ่ 

1. ผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ จาํนวน 1 คน ซ่ึงมีวาระอยูใ่นตาํแหน่ง 2 ปี คือ 
1.1 ................................................................ 

2. ผูท่ี้ไดรั้บเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาํเนินการ จาํนวน  7 คน  ซ่ึงมีวาระอยู่ในตาํแหน่ง  2 ปี ดงัน้ี
  1.1   หน่วยอาํเภอเมืองพงังา  ………………………………………… 

  1.2   หน่วยอาํเภอคุระบุรี   ………………………………………… 
  1.3   หน่วยอาํเภอเกาะยาว  ………………………………………… 

1.4  หน่วยโรงพยาบาลพงังา        ………………………………………… 
  1.5  หน่วยอาํเภอทา้ยเหมือง  ………………………………………… 

  1.6  หน่วยอาํเภอทบัปุด   ………………………………………… 
  1.7  หน่วยขา้ราชการบาํนาญ  ………………………………………… 
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พจิารณาเลอืกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการภายในสหกรณ์ ประจ าปี 2561    

ประธาน     ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าดว้ยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2555    และขอ้บงัคบั
ของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั ขอ้ 89 ผูต้รวจสอบกิจการให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้ง
สมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมี้คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในดา้นธุรกิจ การเงิน การบญัชี การเศรษฐกิจ หรือ
การสหกรณ์ จาํนวน 2 คนใหเ้ป็นผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์เป็นการประจาํปี 
 คุณสมบติั การดาํรงตาํแหน่ง และความรับผิดชอบ ของผูต้รวจสอบกิจการให้เป็นไปตามท่ีนายทะเบียน
สหกรณ์กาํหนด 
 ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการหรือผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งหน้าท่ีประจาํในสหกรณ์ เป็นผู ้
ตรวจสอบกิจการไม่ได ้
 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั   ไดป้ระกาศรับสมคัรตาํแหน่งผูต้รวจสอบกิจการ
สหกรณ์ประจาํปี 2561 จาํนวน 2 ตาํแหน่ง ตั้งแต่วนัท่ี 10 ตุลาคม 2560 ถึงวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560   ประกาศ
รายช่ือผูมี้สิทธ์ิไดรั้บการสรรหาเพื่อเลือกตั้งในท่ีประชุมใหญ่ ในวนัท่ี 24 ตุลาคม 2560  
 จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้ง และแต่งตั้งผูต้รวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ประจาํปี 2561 
ทีป่ระชุมใหญ่   
……………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………….……………… 
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ระเบียบวาระที่  ระเบียบวาระที่  99  

รายงานผลการตรวจรายงานผลการตรวจสอบกจิการสอบกจิการ

ภายในสหกรณ์ประจ าปี ภายในสหกรณ์ประจ าปี 22556600  
ระเบียบวาระที ่ 9  เร่ืองรายงานผลการตรวจสอบกจิการภายในสหกรณ์ประจ าปี 2560                          
ประธาน   มอบใหผู้ต้รวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ เสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ 
 
ผู้ตรวจสอบกจิการ (นายมนตร์ชัย โลหะการ) 

ตามท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี   ไดค้ดัเลือกใหข้า้พเจา้   นายมนตร์ชยั   โลหะการ   และ    นายบาํรุง  
ก่อสุวรรณ เป็นผูต้รวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ฯ เม่ือวนัท่ี 10 ธันวาคม 2559 นั้น ซ่ึงเป็นการได้รับความ
ไวว้างใจจากเพื่อนสมาชิกให้ปฏิบติัหน้าท่ีน้ีต่อเน่ืองอีกคร้ังหน่ึง ขา้พเจา้ฯ และนายบาํรุง ไดแ้บ่งภาระหน้าท่ี
ความรับผดิชอบการตรวจสอบ โดยขา้พเจา้รับผิดชอบในดา้นนิติกรรมสัญญา ความถูกตอ้ง ครบถว้น หลกัฐาน
เอกสารการกูเ้งิน ส่วนนายบาํรุง รับผดิชอบในดา้นการเงินการบญัชี ความถูกตอ้งในการรับ – ส่งเงิน โดยปฏิบติั
หน้าท่ีตามระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีสหกรณ์กาํหนด โดยเน้นตรวจสอบดา้นการปฏิบติัในเร่ืองการรับ-ฝากเงิน 
การพิจารณาวงเงินให้กู ้การตรวจสอบเอกสารประกอบการกูเ้งิน เอกสารการเบิก-จ่ายเงิน และรายการอ่ืนๆท่ี
เห็นวา่จาํเป็นตอ้งตรวจสอบ ถึงแมจ้ะแบ่งภาระส่วนความรับผิดชอบ แต่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบกิจการ
ภายในสหกรณ์จาํเป็นตอ้งมีการตรวจสอบทั้งสองส่วนไม่สามารถแบ่งแยกได้ชัดเจน จากการปฏิบติัหน้าท่ี
ผูต้รวจฯ ไม่พบขอ้บกพร่องท่ีจะก่อความเสียหายแก่สหกรณ์ ในส่วนของขอ้บกพร่องเล็กน้อย ได้แนะนาํให้
ผูรั้บผดิชอบในส่วนงานนั้นๆปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้งรัดกุมยิง่ข้ึน เม่ือตรวจสอบซํ้ าพบวา่เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ
ดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงแลว้  

 
 

(นายมนตร์ชยั โลหะการ) 
ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั 
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ผู้ตรวจสอบกจิการ (นายบ ารุง ก่อสุวรรณ) 
ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2559 เม่ือวนัท่ี 10 ธันวาคม 2559 ได้คดัเลือกข้าพเจ้าเป็นผู ้

ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั สําหรับปีทางบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2560 ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาํเนินการเป็นประจาํทุกเดือนท่ี
เขา้ตรวจสอบนั้น จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจาํปีโดยสรุปดงัน้ี 
วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

1. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ 
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบญัชีและการควบคุมการเงิน 
3. เพื่อตรวจสอบการดาํเนินงานอ่ืนๆของสหกรณ์ 

ขอบเขตการตรวจสอบ/วธีิการตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีตามเอกสารหลกัฐาน 
2. ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอ้กาํหนดของสหกรณ์ 
3. ตรวจสอบการดาํเนินงานตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติของท่ีประชุม 
4. ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีกาํหนดไว ้

ผลการตรวจสอบ 
1. ผลการดาํเนินงาน 
สหกรณ์มีผลการดาํเนินงานท่ีดีข้ึน แนวโน้มอตัรากาํไรสุทธิ เงินหุ้น เงินฝาก และจาํนวนสมาชิกเพิ่ม

มากข้ึน การจดัสรรสวสัดิการต่างๆเป็นไป ตามหลกัการสหกรณ์ มิไดมุ้่งผลกาํไรสูงสุดแต่มุ่งเนน้การแกปั้ญหา
ของสมาชิกอยา่งเท่าเทียมกนัเป็นหลกั  

2. ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
สหกรณ์บริหารงานเป็นไปตามหลักการสหกรณ์ และมีธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก เปิดโอกาสให้สมาชิก คณะกรรมการดาํเนินการ ตลอดจน
เจ้าหน้าท่ีได้ไปอบรมเสริมความรู้เพื่อนํามาพฒันาสหกรณ์ การบริหารงานได้ปฏิบัติตามกฎหมาย พรบ. 
ขอ้บงัคบั และระเบียบต่างๆ  

3. ดา้นบญัชี 
การปฏิบติังานเก่ียวกบัการบญัชีและการควบคุมการเงินเป็นไปอยา่งถูกตอ้งครบถว้น  
4. ดา้นการเงิน 
การใช้จ่ายเงินต่างๆเป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายท่ีประชุมใหญ่กาํหนด การเบิกจ่ายมีเอกสาร

หลกัฐานประกอบครบถว้นตามระเบียบ 
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5. ดา้นสินเช่ือ 
การใหสิ้นเช่ือเป็นไปตามระเบียบ ในรายท่ีจาํเป็นตอ้งช่วยเหลือไดมี้การพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ

เพื่อหาขอ้มูลเชิงลึก ก่อนนําเสนอคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณาช่วยเหลือโดยไม่ให้เกิดความเส่ียงต่อ
สหกรณ์ 

6. ดา้นการลงทุน 
ไม่พบการลงทุนท่ีมีความเส่ียง ไดล้งทุนตามกฎหมายสหกรณ์กาํหนด 
7. ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สหกรณ์ไดน้าํเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยในการบริหารงาน ตลอดจนให้บริการแก่สมาชิก สร้าง

ความสะดวก รวดเร็ว และน่าเช่ือถือ  
สรุปข้อสังเกตทีไ่ด้จากการตรวจสอบและขอเสนอแนะซ่ึงคณะกรรมการได้น าไปพจิารณาด าเนินการ 
- กระตุน้ให้คณะกรรมการแต่ละหน่วย และเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ ศึกษาระเบียบ ขอ้บงัคบัให้ชดัเจนเพื่อ

ตอบขอ้สงสัยของสมาชิกอยา่งมีหลกัการและเหตุผล 
- นาํเสนอคาํแนะนาํนายทะเบียนสหกรณ์เร่ืองการกาํหนดระเบียบเก่ียวกบัการยืมเงินทดรองจ่ายข้ึนถือ

ใช ้
- นาํเสนอใหส้มาชิกมีสิทธิท่ีจะขอไปประชุม อบรม สัมมนา เก่ียวกบัสหกรณ์เพื่อนาํความรู้ท่ีไดม้าร่วม

พฒันาสหกรณ์ 
- ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบการเบิกจ่ายต่างๆในทุกหมวดใหค้รบถว้นถูกตอ้ง พร้อมหารือกบั

ผูป้ฏิบติัเพื่อหาแนวทางในการแกปั้ญหา 
- นาํเสนอใหป้ฏิบติัตามระเบียบวา่ดว้ยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินอยา่งเคร่งครัด 
- นาํเสนอให้ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข

จงัหวดัพงังา 
- นาํเสนอใหท้บทวนและปฏิบติัตามประกาศการซ้ือหุน้พิเศษ 
คณะกรรมการดาํเนินและเจา้หนา้ท่ีไดห้ารือกบัผูต้รวจสอบกิจการเพื่อดาํเนินการตามนโยบาย แผนงาน 

งบประมาณ กฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบและมติต่างๆ การพิจารณาตีความและเห็นชอบไดด้าํเนินการตามอาํนาจ 
ไม่ขดัต่อขอ้บงัคบั ระเบียบ และกฎหมาย 
 
 

(นายบาํรุง ก่อสุวรรณ) 
ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั 
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ระเบียบวาระที่  ระเบียบวาระที่  1100  

พจิารณาคดัเลอืกผู้สอบบัญชี พจิารณาคดัเลอืกผู้สอบบัญชี   
ประจ าปี ประจ าปี 22556611  

ระเบียบวาระที ่ 10  พจิารณาคัดเลอืกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภาคเอกชน ประจ าปี 2561 
ประธาน  ในปีบญัชี 2560 กรมตรวจบญัชีสหกรณ์จงัหวดัพงังาเป็นผูรั้บผดิชอบในการตรวจสอบบญัชีตาม
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์      เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
พงังา  จาํกดั   
  และในปีบญัชี   2561   สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา    จาํกดั    จะตอ้งจดัจา้งผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตภาคเอกชน เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์และขอ้บงัคบั ขอ้ 24 ในการดาํเนินการประจาํปี 
2561 เน่ืองจากสหกรณ์มีทุนดาํเนินงานเกินกว่า 100 ล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  
จาํกดั  ไดด้าํเนินการจดัส่งหนงัสือถึงผูส้อบบญัชีเพื่อคดัเลือกผูส้อบบญัชีภาคเอกชน จาํนวน 6 ราย ไดรั้บการ
ตอบกลบั จาํนวน 1 ราย ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี  35  เม่ือวนัท่ี  28  ตุลาคม 2560  ได้
พิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบใหเ้สนอ  บริษทั พี.พี.เอฟ.ออดิทต้ิง จาํกดั (คุณยพุิน  ฟุ้งเฟ้ือง) ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรับผิดชอบในการตรวจบญัชีสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั คือ 
 

1. บริษทั พี.พี.เอฟ. ออดิทต้ิง จาํกดั (คุณยพุิน ฟุ้งเฟ่ือง) 
เสนอค่าธรรมเนียมบริการการสอบบญัชีเป็น จาํนวน 80,000.00 บาท 
 

 จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีสหกรณ์ฯประจาํปี 2561   
   
ทีป่ระชุมใหญ่    
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 



118 

 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่  ระเบียบวาระที่  1111  
 

 
 
 

 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
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ท่ี ฌกส.สอ.สสจ.พงังา  726/2560 

                                                                                      3   พฤศจิกายน  2560 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2560 

เรียน  สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั  ทุกท่าน 

 ดว้ยคณะกรรมการดาํเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัพงังา  จาํกดั  กาํหนดให้มีการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2560 ในวนัอาทิตยท่ี์  10  ธันวาคม  2560   
เวลา  09.00 น. ณ  อาคารกีฬาคุณธรรม โรงเรียนเทศบาลบา้นทา้ยชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา    โดยมีระเบียบ
วาระการประชุม  ดงัน้ี 
 ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2559 
 ระเบียบวาระท่ี  3  รับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี  2560 
 ระเบียบวาระท่ี  4  พิจารณาอนุมติังบประมาณการรับและงบประมาณการจ่ายประจาํปี 2561 
 ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองอ่ืน ๆ  (ถา้มี) 
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญเขา้ร่วมประชุม ตามวนัเวลาดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั   
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 (นายเอนก  โกยสมบูรณ์) 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั 

 
 
 
 



121 

 
 

ระเบียบวาระที่  ระเบียบวาระที่  11  
 

เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบเร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ  
 

 

ระเบียบวาระที่  ระเบียบวาระที่  22  

เร่ืองรับรองรายงานเร่ืองรับรองรายงาน  

การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 22555599  
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รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2559  
สมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัพงังา  จ ากดั  

วนัที ่ 10  ธันวาคม  2559 
ณ อาคารผู้สูงอายุสนามกฬีาเทศบาลเมอืงตะกัว่ป่า อ.ตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา   

……………………………………………… 
สมาชิกผูม้าประชุม  จาํนวน  1,176 คน (คิดเป็นร้อยละ 81.31) 
สมาชิกทั้งหมด        จาํนวน  1,453 คน 
เร่ิมประชุมเวลา  13.24 น. 
 นายเอนก โกยสมบูรณ์ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั  
เป็นประธานในท่ีประชุม  เม่ือสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม  ประธานกล่าวเปิดประชุม และนายกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั  ดาํเนินการตามวาระ 
 

ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

ทีป่ระชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2558 
นายกสมาคม    เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2558 เม่ือวนัท่ี  10  ธนัวาคม  2558 ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล
บ้านท้ายช้าง ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พงังา  ให้ท่ีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2558  
รายละเอียดตามท่ีไดจ้ดัส่งถึงใหส้มาชิกพร้อมหนงัสือนดัเชิญประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2559  หากสมาชิกท่านใดมีขอ้ทว้งติง
หรือสงสยัหรือจะขอแกไ้ขรายงาน ขอใหแ้จง้ท่ีประชุมไดรั้บทราบดว้ย 
ทีป่ระชุมใหญ่   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2558 
 

ระเบียบวาระที ่ 3  รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
นายกสมาคม  ในนามของคณะกรรมการดาํเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
พงังา  จาํกดั  ขอเสนอรายงานผลการดาํเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
พงังา  จาํกดั  ประจาํปี 2559 ดงัต่อไปน้ี 
 สมาชิกภาพในวนัส้ินปี 2559  
   สมาชิกเม่ือวนัส้ินปี 2559 1,453 คน 

- เขา้ใหม่     29 คน 
- ลาออก     15 คน 
- ถึงแก่กรรม        1 คน 

ทีป่ระชุมใหญ่  รับทราบผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ 
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นายกสมาคม 1.  พจิารณางบรายรับและรายจ่ายประจ าปี 2559 

รายรับ

คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ 2,900.00      บาท

เงินคา่บ ารุงสมาคม 145,100.00 บาท

ดอกเบ้ียเงินฝาก 16,205.70    บาท

เงินสงเคราะห์เรียกเกบ็ 145,100.00 บาท

รายไดด้ าเนินงาน  2% 2,902.00      บาท

รวมรายรับ 312,207.70 บาท

รายจ่าย

เงินสงเคราะห์ศพ (1 ราย) 145,100.00 บาท

คา่ใช้จ่ายในการด าเนินการของสมาคม 132,000.00 บาท

รวมรายจ่าย 277,100.00 บาท

รายรับมากกว่ารายจ่าย 35,107.70    บาท

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพงังา จ ากดั

รายงานงานแสดงรายรับและรายจ่าย

 
ทีป่ระชุมใหญ่   รับทราบงบรายรับและรายจ่ายประจาํปี 2559 
  2. พจิารณางบดุล ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559 
นายกสมาคม  ขอเสนองบดุล ณ วนัท่ี  30  กนัยายน  2559  ใหท่ี้ประชุมไดพิ้จารณาตามเอกสารประกอบการประชุม 

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จ  ากดั 710,906.49     

ลูกหน้ี-เงินคา่บ ารุงสมาคมเรียกเกบ็ (คุณนงลกัษณ์ เจ่ียสกลุ) 145,100.00     

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 856,006.49     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน -

รวมสินทรัพย์ 856,006.49     

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพงังา จ ากดั (ฌกส.)

งบดุล

ณ วันที ่30 กนัยายน 2559

สินทรัพย์

 



124 

 
 

หนีสิ้น

เงินสงเคราะห์ศพ รอน าจ่ายแก่ญาติสมาชิก (คุณนงลกัษณ์ เจ่ียสกลุ) 142,198.00     

เงินสงเคราะห์รับล่วงหน้า (อ่ีม่ี=700,ยนิดี=200) 900.00             

รวมหนีสิ้น 143,098.00     

ทุน

เงินทนุยกมาตน้งวด 677,800.79     

รายรับมากกวา่รายจ่าย 35,107.70       

รวมทุน 712,908.49     

รวมหนีสิ้นและทุน 856,006.49     

หนีสิ้นและทุน

 
ทีป่ระชุมใหญ่   รับทราบงบดุล ณ วนัท่ี  30  กนัยายน  2559 และมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองงบดุลประจาํปี  
 

ระเบียบวาระที ่ 4  พจิารณาอนุมตังิบประมาณการรับและงบประมาณการจ่าย ประจ าปี 2560 
นายกสมาคม  คณะกรรมการดาํเนินการขอเสนอรายละเอียดประมาณการรายได ้และขออนุมติังบประมาณรายจ่ายประจาํ 
ปี 2560 ใหท่ี้ประชุมร่วมพิจารณา 
ทีป่ระชุมใหญ่ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัประมาณการรับและงบประมาณการจ่ายประจาํปี 2560 
   
ระเบียบวาระที ่ 5  เร่ืองอืน่ ๆ  (ถ้าม)ี 
นายกสมาคม   เม่ือไม่มีสมาชิกผูใ้ดเสนอจึงขอปิดประชุม  
 

ปิดประชุมเวลา  13.30 น. 
 

                            ลงช่ือ                                                                ลงช่ือ           
                                        (นายเอนก โกยสมบูรณ์)   (นายกาํธร  สิทธิบุตร) 
                                        นายกสมาคมในท่ีประชุม                                                   เลขานุการ 
                                                                                                                    ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่  ระเบียบวาระที่  33  

เร่ืองรัเร่ืองรับทราบผลการด าเนินงานบทราบผลการด าเนินงาน

ประจ าปี ประจ าปี 22556600  
ประธาน    ในนามคณะกรรมการดาํเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัพงังา  จาํกดั  ขอเสนอรายงานผลการดาํเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั  ประจาํปี  2560 ดงัต่อไปน้ี 
 สมาชิกภาพในวนัส้ินปี 2560  
   สมาชิกเม่ือวนัส้ินปี 2560 1,449 คน 

- เขา้ใหม่      19 คน 
- ลาออก      18 คน 
- ถึงแก่กรรม        5 คน 
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สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จ  ากดั 901,894.53     

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 901,894.53     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน -

รวมสินทรัพย์ 901,894.53     

หนีสิ้น

เงินสงเคราะห์ศพ รอน าจ่ายแก่ญาติสมาชิก (คุณมานิดา จิตติธีรนันท)์ 142,002.00     

เงินสงเคราะห์รับล่วงหน้า (อีม่ี=100) 100.00             

รวมหนีสิ้น 142,102.00     

ทุน

เงินทุนยกมาตน้งวด 712,908.49     

รายรับ มากกว่า รายจ่าย 46,884.04       

รวมทุน 759,792.53     

รวมหนีสิ้นและทุน 901,894.53     

(นายเอนก  โกยสมบูรณ์)

                นายกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิก

                  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวัดพังงา จ ากดั

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ศพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพงังา จ ากดั (ฌปศ.)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่30 กนัยายน 2560

สินทรัพย์

หนีสิ้นและทุน
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จ านวนสมาชิก

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 1,453         คน

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 1,449         คน

เขา้ระหวา่งปี 19               คน

ลาออกระหวา่งปี 18               คน

ถึงแก่กรรมระหวา่งปี 5                 คน

รายรับ

คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ (19 ราย) 1,900.00         บาท

เงินคา่บ ารุงสมาคม (1,449 ราย) 144,900.00     บาท

เงินสงเคราะห์เรียกเกบ็ (5 ราย) 724,400.00     บาท

ดอกเบ้ียเงินฝาก 17,696.04       บาท

รายไดด้ าเนินงาน  2% (5 ราย) 14,488.00       บาท

รวมรายรับ 903,384.04     บาท

รายจ่าย

เงินสงเคราะห์ศพ (5 ราย) 724,400.00     บาท

จ่ายเงินคา่สมคัรคืนสมาชิก 1 ราย (คุณศรีวิไล ณรงคท์อง) 100.00             บาท

คา่ใช้จ่ายในการด าเนินการของสมาคม (เดือน ต.ค.59-ก.ย. 60) 132,000.00     บาท

รวมรายจ่าย 856,500.00     บาท

รายรับมากกว่ารายจ่าย 46,884.04       บาท

รายงานงานแสดงรายรับและรายจ่าย

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ศพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพงังา จ ากดั (ฌปศ.)

ณ วันที ่30 กนัยายน 2560

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพงังา จ ากดั
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ระเบียบวาระที่  ระเบียบวาระที่  44  

พจิารณาอนุมตังิบประมาณการรัพจิารณาอนุมตังิบประมาณการรับบ

และงบประมาณการจ่ายประจ าปี และงบประมาณการจ่ายประจ าปี 

22556611  
ระเบียบวาระที ่ 4    เร่ืองพจิารณาอนุมัติงบประมาณการรับและงบประมาณการจ่ายเงิน ประจ าปี 2561  
ประธาน  คณะกรรมการดาํเนินการขอเสนอรายละเอียดประมาณการรายได ้และขออนุมติังบประมาณรายจ่าย 
ประจาํปีบญัชี  2561 ดงัต่อไปน้ี 
1. ประมาณการรายได้ 

ที่ หมวดรายได้ 
ประมาณการ 
ปีบัญชี 2561 

ค าช้ีแจง 

1 ค่าบาํรุงสมาคม 150,000.00 ค่าบาํรุงสมาคมประจาํปี เรียกเก็บ 100 บาท/ปี 
(สมาชิกประมาณ 1,500 คน) 

2 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 2,000.00 คาดวา่จะมีสมาชิกเขา้ใหม่  20 คน 
3 ดอกเบ้ียเงินฝาก 16,000.00 คาดวา่ไดด้อกเบ้ียเงินฝาก ในปีบญัชี 2561 
4 รายไดด้าํเนินงาน 14,000.00 คาดวา่จะได ้2 % จากยอดเงินสงเคราะห์เรียกเก็บ 

  รวม 183,000.00  
 
2. ประมาณการรายจ่าย 

ที่ หมวดรายจ่าย 
ประมาณการ 
ปีบัญชี 2561 

ค าช้ีแจง 

1 ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการของ
สมาคม 

132,000.00 ค่าเหมาจ่ายดาํเนินงานประจาํปี 2561  
(เดือนละ 11,000 บาท 12 เดือน)  
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  รวม 132,000.00  

 
 

ระเบียบวาระที่  ระเบียบวาระที่  55  

เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี)เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี)  
 
 
................................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       สารจากประธานกรรมการ 
 

                                                                                             
 

พระราชด ารัส พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 2527   
ณ พระต าหนกัจิตรลดารโหฐาน ความตอนหน่ึงวา่ “ สหกรณ์ แปลวา่ การท างานดว้ยกนั หมายถึง ผนึกก าลงั  
ผูท้  างานเก่ียวขอ้งกนั การท างานท่ีเก่ียวขอ้งกนันั้นใหพ้รักพร้อมกนัทุกดา้นและตอ้งกระท างานนั้น ดว้ยความรู้ 
ความสามารถ ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตดว้ยความเมตตาหวงัดีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผแ่ก่กนัและกนั จึงจะเป็นสหกรณ์แท ้
ซ่ึงมีแต่ความเจริญกา้วหนา้ และอ านวยประโยชน์อนัพึงประสงค ์”  

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จ ากดั ด าเนินกิจการมาครบ 34 ปี  มุ่งพฒันาในทุกๆดา้น 
เนน้การใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ อนัเป็นท่ีพึงพอใจแก่สมาชิก การจดัสวสัดิการเพื่อคุณภาพชีวติท่ีดีของสมาชิก 
ควบคุมอตัราเงินกูแ้ละเงินฝาก ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ตามเจตนารมณ์หลกัการสหกรณ์ คือการมีส่วนร่วม  
การใหค้วามร่วมมือ  การมีใจเปิดกวา้ง การใชห้ลกัประชาธิปไตย  น าไปสู่การเอ้ืออารีเอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั 
            “ สุจริตในหนา้ท่ี สร้างสรรคส่ิ์งดีๆแก่สมาชิกฯ ยดึมัน่ในความซ่ือสัตย ์มีความชดัเจน พร้อมคุณธรรม ”  
เพื่อพฒันาสหกรณ์ฯใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ มัน่คงยิง่ข้ึน “ การให ้คือ ความสุขทั้งผูใ้ห้และผูรั้บ ” 

คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 35  มีความปรารถนาดี ตอ้งการใหส้มาชิกฯ มีคุณภาพชีวติดา้นการเงิน   
ท่ีดีข้ึน ส่งเสริมการออมทรัพยแ์ละลดภาระเร่ืองหน้ีสินของครอบครัว จึงลดอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้เนน้การบริหาร
ตามหลกัธรรมาภิบาล เพื่อใหส้มาชิกไดรั้บเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนท่ีเหมาะสม ดูแลสวสัดิการดา้นต่างๆ 
ดว้ยสิทธิความเสมอภาคทัว่กนั เพื่อบรรเทาภาระความเดือดร้อนท่ีมีต่อครอบครัว ไดน้อ้มน าหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช ้นัน่คือ “ เขา้ใจ เขา้ถึง พฒันา ”  

 ในโอกาส การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2560 คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 35 ผูต้รวจสอบกิจการ 
และเจา้หนา้ท่ี สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จ ากดั ขอใหบุ้ญบารมีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีสมาชิกทุกท่าน
เคารพนบัถือ จงปกป้องคุม้ครองให้แคลว้คลาดปลอดจากภยัพิบติัทั้งปวง มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์แขง็แรง              
มีความสุข ความเจริญ ตลอดปีและตลอดไป 
 

   
                       (นายบุญศกัด์ิ   รมยพร) 

                                ประธานกรรมการ 
                                                            สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จ ากดั 


