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ที่ สอ.สสจ.พังงา 725/2560
3 พฤศจิกายน 2560
เรื่ อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560
เรี ยน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ทุกท่าน
ด้วยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ชุดที่ 35 กําหนดจัด
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารกีฬาคุณธรรม โรงเรี ยน
เทศบาลบ้านท้ายช้าง อําเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559
ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2560
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุน ประจําปี 2560
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2560
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากําหนดวงเงินกูย้ ืมและคํ้าประกัน ประจําปี 2561
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณการรับและการจ่าย ประจําปี 2560-2561
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 36 ประจําปี 2561
และพิจารณาสรรหาผูต้ รวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ ประจําปี 2561
ระเบียบวาระที่ 9 รายงานผลการตรวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ ประจําปี 2560
ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2561
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและขอเรี ยนเชิญเข้าร่ วมประชุม ตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรี ยงกัน
ขอแสดงความนับถือ
(นายบุญศักดิ์ รมยพร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทราบ
1. สหกรณ์ฯสนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษา จํานวน 5,000.- บาท “โครงการขบวนการสหกรณ์ไทย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ จังหวัดพังงา” ทุนการศึกษา จนจบปริ ญญาตรี
1.1 ด.ช.สราวุธ เทพรัตน์ ชั้น ป.4 โรงเรี ยนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ อ.คุระบุรี จ.พังงา
1.2 น.ส.เพทาย พลาพล
ปวช.2 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
1.3 นายกอบชัย ตางาม ชั้น ม.6 โรงเรี ยนคุระบุรีชยั พัฒนาพิทยาคม อ.คุระบุรี จ.พังงา
2. การจัดงานวันสหกรณ์แห่ งชาติ จงั หวัดพังงา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศาลาเขาช้าง อ.เมือง จ.พังงา
สหกรณ์ฯได้รับเกียรติบตั รซึ่ งผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเลิศ ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
3. “โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ” ซึ่ งดําเนิ นโครงการ โดยสํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงาร่ วมกับ
ผูท้ รงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากผูว้ ่าราชการจังหวัดพังงา สหกรณ์ฯได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตัวชี้ วดั ทั้ง 4 ด้านคือ
หลักความรับผิดชอบ,หลักความโปร่ งใส,หลักการมีส่วนร่ วม และหลักนิติธรรม
4. แนะนําผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.1...............................................................................................
4.2...............................................................................................
4.3...............................................................................................
4.4...............................................................................................
5. แนะนําคณะกรรมการ ,ผูต้ รวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
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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ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงาน
การประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี 2559
รายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2559
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
วันที่ 10 ธันวาคม 2560
ณ อาคารผู้สูงอายุสนามกีฬาเทศบาลเมืองตะกัว่ ป่ า อาเภอตะกัว่ ป่ า จังหวัดพังงา
**************************************
สมาชิกทั้งหมด จํานวน 1,782 คน
สมาชิกผู้มาประชุม จํานวน 1,449 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.31 ของสมาชิกทั้งหมด
ผู้เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 3 คน
1. นายวิเชียร
ภู่พทั ธยากร
ผูส้ อบบัญชี
2. นายปรี ชา
เลิศไกร
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มส่งเสริ มสหกรณ์ (สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา)
3. นางสาวอภิญญา ชูจนั ทร์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชาํ นาญการ (สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พงั งา)
นายบุญศักดิ์ รมยพร ประธานกรรมการ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกฯพร้อมกันหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมพิธี
แสดงความสํานึกในพระมหากรุ ณาธิคุณถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
เริ่มประชุมเวลา 09.10 น.
นายบุญศักดิ์ รมยพร ประธานกรรมการ เป็ นประธานในที่ประชุม เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมประธานกล่าวเปิ ดประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
ประธาน
1. การประชุมใหญ่สามัญประจําปี ดําเนินการประชุมโดยเรี ยนเชิญสมาชิกทั้งหมดเข้าร่ วมประชุม
2. สหกรณ์ฯมอบเกียรติบตั รให้แก่สมาชิกฯ คุณเย็นจิตร วิบูลสุตกิจ “ ผูม้ ีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ”
3. สหกรณ์ฯมอบที่นอนลมให้กบั หน่วยบริ การสาธารณสุขในจังหวัดพังงา
4. แนะนําผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ
1.นายวิเชียร ภู่พทั ธยากร
ผูส้ อบบัญชี
2. นายปรี ชา เลิศไกร
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มส่งเสริ มสหกรณ์
(สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา)
3. นางสาวอภิญญาชูจนั ทร์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชาํ นาญการ
(สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พงั งา)
5. แนะนําคณะกรรมการ, ผูต้ รวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
ทีป่ ระชุมใหญ่ รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2558
ประธาน มอบให้เลขานุการนําเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณารับรอง
เลขานุการเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 ณ อาคารกีฬาคุณธรรม โรงเรี ยน
เทศบาลท้ายช้าง ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จังหวัดพังงา ให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558
รายละเอียดตามรายงานกิจการประจําปี ที่ได้จดั ส่งถึงสมาชิกพร้อมหนังสื อเชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559สมาชิกท่านใดจะ
ขอแก้ไขรายงาน ขอให้แจ้งในที่ประชุม หากไม่มีการแก้ไขก็ขอมติรับรอง
ประธาน ขอมติจากที่ประชุมใหญ่
มติทปี่ ระชุมใหญ่ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2559
ประธาน ในนามคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 34 ขอเสนอรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
พังงา จํากัด ประจําปี 2559 ดังต่อไปนี้
รายงานกิจการทัว่ ไป
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ได้เริ่ มดําเนินกิจการตั้งแต่วนั ที่ 3 มกราคม 2526 จนถึงปัจจุบนั เป็ น
เวลา 33 ปี ปัจจุบนั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 9/22 ถนนเทศบาลบํารุ ง ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมือง จังหวัดพังงา
สมาชิกภาพในวันสิ้นปี 2559
สมาชิกเมื่อวันสิ้นปี 2559
2,110
คน
(สามัญ 1,777 คน สมทบ 333 คน) (ชาย 528 คน หญิง 1,582 คน)
-เข้าใหม่
(เข้าใหม่=112, ลาออกเข้าใหม่=3)
115
คน
-ลาออก
37
คน
-ถึงแก่กรรม
3
คน
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3.1 ฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปี 2557 -2559
ที่
รายการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ทุนเรื อนหุน้ ที่ชาํ ระแล้ว
เงินสํารองและทุนอื่น ๆ
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
เงินสะสมและสํารองบําเหน็จพนักงาน
เงินรับฝาก
ทุนดําเนินงาน
เงินให้กแู้ ก่สมาชิกระหว่างปี
เงินให้กชู้ าํ ระคืนระหว่างปี
เงินให้กคู้ งเหลืออยูท่ ี่สมาชิก
กําไรสุทธิประจําปี

ปี 2557
บาท
582,684,300.00
40,620,886.53
2,119,000.00
2,474,800.00
430,798,380.12
1,204,140,412.49
758,807,095.98
596,238,732.36
1,211,906,324.96
43,003,401.30

ปี 2558
บาท
631,942,510.00
43,536,599.09
3,707,967.83
3,037,600.00
491,833,640.01
1,367,230,228.38
790,533,466.88
606,154,622.75
1,396,285,169.09
47,997,589.45

ปี 2559
บาท
703,792,960.00
49,214,162.08
4,405,382.32
3,502,830.00
615,623,508.29
1,600,719,017.78
956,997,016.78
750,688,558.89
1,602,593,626.98
54,012,186.88
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3.2 ค่ าหุ้น
- สมาชิกถือหุน้ เมื่อวันต้นปี 2559
บวก ถือหุน้ เพิ่มระหว่างปี
รวม
หัก ถอนหุน้ คืน
- สมาชิกถือหุน้ เมื่อวันสิ้นปี 2559
3.3 เงินรับฝาก
- ต้นปี มีเงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ
บวก ฝากเพิ่มระหว่างปี
รวม
หัก ถอนระหว่างปี
- คงเหลือเงินฝากเมื่อวันสิ้นปี

631,942,510.00
101,633,780.00
733,576,290.00
29,783,330.00
703,792,960.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

491,833,640.01
385,794,904.78
877,628,544.79
262,005,036.50
615,623,508.29

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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3.4 การให้ เงินกู้แก่ สมาชิก คงเหลือ ณ วันสิ้นปี ทางบัญชี
ในปี 2559 สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกคงเหลือ ณ สิ้นปี 1,602,593,626.98 บาท แยกได้ดงั นี้
ประเภท
ยอดยกมา
เงินกู้ระหว่ าง
คงเหลือสิ้น
ปี 58
ปี 59
ปี 2559
1. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
15,000.00
301,500.00
30,500.00
2. เงินกูส้ ามัญ
1,231,194,813.31 905,898,711.98
1,450,698,077.80
3. เงินกูพ้ ิเศษ
94,845,217.07
12,580,000.00
92,670,983.87
4. เงินกูส้ ามัญ (เงินด่วน)
54,679,894.43
34,146,804.80
45,901,619.96
5. เงินกูส้ ามัญ 5 (เพื่อซื้อยานพาหนะ)
9,385,231.05
0.00
6,045,764.34
6. เงินกูเ้ พื่อการศึกษา
6,165,013.23
4,070,000.00
7,234,681.01
รวม
1,396,285,169.09 956,997,016.78
1,602,581,626.98

จานวน
สัญญา
12
2,707
59
332
23
45
3,178

3.5 เงินกู้ยมื เมือ่ วันสิ้นปี 2559 สหกรณ์ฯมีหนี้กบั สถาบันการเงินอื่น ดังนี้
ธนาคาร
ยอดยกมา
เงินกู้ระหว่ างปี 2559 คงเหลือสิ้นปี 2559
1. เงินกูห้ มุนเวียน ธกส.
0.00
43,000,000.00
0.00
2. เงินกูโ้ อดี ธ.ออมสิ น
0.00
5,742,184.87
0.00
3. ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ธ.ธนชาต
55,000,000.00
75,000,000.00
75,000,000.00
4. ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ธ.ออมสิ น
0.00
50,000,000.00
50,000,000.00
5. ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ธ.กรุ งไทย
50,000,000.00
70,000,000.00
50,000,000.00
6. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด
86,666,400.00
0.00
0.00
7. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด
0.00
50,000,000.00
0.00
8. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
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 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เมื่อวันสิ้นปี 2559 จํานวนเงิน 39,097,853.83 บาท
3.7 เงินรายได้ และค่ าใช้ จ่ายในปี 2559
รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย
91,952,804.68 บาท
รายจ่ายทั้งสิ้น
37,940,617.80 บาท
ค่ าใช้ จ่ายทั้งสิ้นแยกเป็ นดังนี้
1.ดอกเบี้ยเงินกู/้ โอดี/ตัว๋ สัญญา เป็ นเงิน
10,134,519.80
บาท
2.ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
เป็ นเงิน
20,584,413.01
บาท
3.ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
เป็ นเงิน
7,221,684.99
บาท
รวมค่ าใช้ จ่าย
เป็ นเงินทั้งสิ้น
37,940,617.80
บาท
3.9 ผลการดาเนินงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ในรอบปี บัญชี 2559
ตลอดปี ของการดําเนิ นกิจการ คณะกรรมการดําเนิ นการ ชุดที่ 34 ได้ยึดมัน่ ในอุดมการณ์หลักการสหกรณ์ เพื่อส่ งเสริ ม
การออมโดยการถือหุน้ การรับฝากเงิน สามารถช่วยเหลือสมาชิกให้เข้าถึงเงินกู้ ได้อย่างสะดวก อย่างมีวนิ ยั ทางการเงิน และบน
พื้นฐานการเป็ นเจ้าของกิจการ อย่างต่อเนื่อง
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นโยบายหลักของคณะกรรมการดาเนินการปี บัญชี2559 (แผนยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาสหกรณ์ 5 ปี (2556-2560))
(1) นโยบายดอกเบีย้ เงินกู้ตา่ เพื่อให้สมาชิกได้ใช้บริ การเงินกู้ ดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกและเหมาะสม เป็ นการแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายของสมาชิก แต่ท้ งั นี้ตอ้ งคํานึงถึงผลตอบแทนของผูล้ งทุน คือ ทุนเรื อนหุน้ และเงินฝาก โดยเป้ าหมายของคณะกรรมการ
คือเงินปั นผลแก่สมาชิกไม่ต่าํ กว่าปี ที่ผา่ นมา ถึงแม้วา่ ในช่วงครึ่ งปี แรกต้นทุนจากสถาบันการเงินจะสูงมากก็ตาม แต่คณะกรรมการ
ก็ใช้วธิ ีระดมเงินฝากจากสมาชิก พร้อมกับเจรจาสถาบันการเงินเรื่ องอัตราดอกเบี้ยตํ่า และเปิ ดวงเงินหลายสถาบัน เพื่อเพิ่มอํานาจ
ในการต่อรอง
(2) นโยบายเพือ่ ส่ งเสริมการออม โดยการสะสมเงินค่าหุน้ อย่างต่อเนื่อง และการรับฝากเงิน ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ระดับสูง เพื่อให้สมาชิกมีแรงจูงใจในการออม สหกรณ์ระดมเงินฝากจากสมาชิก ประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ณ วันสิ้นปี มี
เงินฝากรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 123,789,868.28 บาท คิดเป็ นร้อยละ 25.17 ตามลําดับ จากการดําเนินงานดังกล่าว
ทําให้สหกรณ์สามารถบริ หารงานได้ประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายหลักที่กาํ หนดไว้
(3) นโยบายสร้ างความหลากหลายของระบบเงินกู้ เพื่อให้สมาชิกได้เข้าถึงบริ การเงินกูใ้ ห้เกิดประโยชน์และสอดคล้อง
กับความต้องการของสมาชิก บนพื้นฐานการดําเนินงานทางกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ เพื่อลดผลกระทบของ
ความเสี่ ยง ในการชําระหนี้ของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์
(4) นโยบายการจัดสวัสดิการทีเ่ หมาะสม โดยยึดหลักการของสหกรณ์ นัน่ คือ การช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกซึ่งกันและกัน
การเอื้ออารี ต่อกันและกัน การมีความเสมอภาค โดยจัดสวัสดิการให้กบั สมาชิกและครอบครัว เพื่อบรรเทาภาระความเดือดร้อน
(5) นโยบายสร้ างรายได้ ให้ แก่ สหกรณ์ โดยการเพิ่มเงินลงทุนในสถาบันการเงิน หรื อสหกรณ์อื่นให้หลากหลายมาก
ยิง่ ขึ้น
(6) นโยบายการให้ บริการทีเ่ ป็ นมิตร โดยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ สมาชิก จัดทําโครงการสัญจร “สหกรณ์พบสมาชิก”
เพื่อรับทราบปั ญหาและความต้องการ ภายใต้หลักการบริ การของหลักการสหกรณ์ นัน่ คือบริ การดุจญาติมิตร สมาชิกทุกคนต้อง
ร่ วมด้วยช่วยกัน รวมทั้งการพัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสารของสหกรณ์
ผลการดาเนินงาน ในรอบปี ทีผ่ ่านมา มีดงั นี้
1. อัตราการเพิม่ ทุน การลงทุนร่ วมกับสหกรณ์ของสมาชิก และการเติบโตทางธุรกิจ
ในปี บัญชี 2559 สหกรณ์มีอตั ราการเติบโตของทุนดําเนินการ (ทุนเรื อนหุน้ และเงินฝาก) เพิม่ ขึ้นร้อยละ 17.41
เปรี ยบเทียบกับปี บัญชี 2558 มีการกูย้ มื เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัดเป็ นวงเงิน 50 ล้านบาท โดยใช้
คณะกรรมการดําเนินการและผูจ้ ดั การสหกรณ์ค้ าํ ประกัน และมีการกูย้ มื เงินจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
เป็ นวงเงิน 50 ล้านบาท โดยใช้คณะกรรมการดําเนินการและผูจ้ ดั การสหกรณ์ค้ าํ ประกัน รวมเงินทั้งสิ้น 100 ล้านบาท โดยมีทุน
สํารอง เป็ นเงิน 49,214,162.08 บาท ทุนสะสมตามข้อบังคับและระเบียบอื่นๆ เป็ นเงิน 4,405,382.32 บาท
ตารางเปรียบเทียบทุนดาเนินการ
รายการ
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
582,684,300.00
631,942,510.00
1. ทุนเรื อนหุน้ (บาท)
703,792,960.00
2. เงินรับฝากออมทรัพย์ (บาท)
430,798,380.12
491,833,640.01
615,623,508.29
143,942,092.17
191,666,400.00
3. เงินกูส้ ถาบันการเงิน (บาท)
221,500,000.00
4. สมาชิก (คน)
1,901
2,035
2,110
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การดาเนินการระดมทุนเพือ่ ดาเนินกิจการของสหกรณ์ ในรอบปี บัญชี 2559
เป็ นทุนภายในสหกรณ์จากเงินฝากของสมาชิก และได้กยู้ มื เงินจากสถาบันการเงินอื่นๆ เพื่อให้สมาชิกได้กยู้ มื ไปใช้
ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะเพื่อการประกอบอาชีพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อัตราการเพิม่ ทุนเรือนหุ้น เพิม่ ขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งการหักค่าหุน้ รายเดือน (ตามข้อบังคับสหกรณ์) และการซื้อหุน้ เพิม่
พิเศษ รวมทั้งการออมและลงทุนร่ วมกับสหกรณ์ของสมาชิก ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา มีการเพิ่มของทุนเรื อนหุน้ เฉลี่ยเดือนละ
5.99 ล้านบาท มีอตั ราการเพิ่มของทุนเรื อนหุน้ ร้อยละ 11.37
เงินฝากออมทรัพย์ / เงินฝากออมทรัพย์ พเิ ศษ ในปี บัญชี 2559 คงอัตราดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์ ในอัตราที่สูงกว่า
ธนาคาร ซึ่งสอดคล้องตามภาวะดอกเบี้ยในตลาดการเงินการธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 2.50 บาท/ปี
เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ ฝากขั้นตํ่า 100,000 บาท (จ่ายดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือน) ร้อยละ 3.75 บาท/ปี
2. การบริหารจัดการเงินทุน รายได้ และการควบคุมการใช้ จ่ายงบประมาณ
รายได้หลักของสหกรณ์ ส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยเงินให้กแู้ ก่สมาชิก ด้วยนโยบายดอกเบี้ยเงินกูต้ ่าํ โดยเฉพาะเงินกู้
ประเภทสามัญ 5 (เพื่อซื้อยานพาหนะ) เงินกูส้ ามัญ 6 (เพื่อการศึกษาฯ) เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะ การขยายฐานเงินกู้ และการปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภท รวมทั้งการใช้บริ การเงินกูพ้ ิเศษ(ใช้หลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน)พร้อมทั้งการเจรจาต่อรองสถาบัน
การเงินเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และพยายามควบคุมรายจ่ายให้อยูใ่ นวิสยั ที่ควรประพฤติและปฏิบตั ิ จึงทําให้รายได้ของสหกรณ์
เพิ่มขึ้น ส่วนรายได้ที่รองลงมาได้แก่รายได้จากการลงทุนฝากเงินในสถาบันการเงินหรื อสหกรณ์อื่น
ในปี บัญชี 2559 สหกรณ์มีรายได้เพิม่ ขึ้นจากปี ที่แล้ว ร้อยละ 14.72
ส่วนรายได้อื่นๆได้แก่ เงินปั นผลจากการลงทุนในหุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารต่างๆ
และรายได้อื่นของสหกรณ์
ตารางสรุปรายได้ รายจ่ าย และกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2557 – 2559
รายจ่ าย
ปี / รายการ
รายได้
กาไรสุ ทธิ
บาท
ร้ อยละ
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
ตารางแสดงรายได้ ปี 2557 - 2559
รายได้ ปี 2557
หมวดรายได้

ที่

41.26

54,012,186.88

รายได้ ปี 2558

รายได้ ปี 2559

69,006,963.06

79,829,460.72

91,356,505.85

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

23,700.00

15,800.00

11,800.00

3

ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร

62,784.38

78,142.52

376,460.70

4

ดอกเบี้ยรับเงินให้กสู้ หกรณ์อื่น

58,064.49

37,362.75

10,823.77

5

ผลตอบแทนจากการลงทุน

48,134.96

45,965.00

55,572.30

6

รายได้อื่น

9,238.09

134,781.37

141,642.06

7

กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สิน

-

13,193.63

-

69,208,884.98

80,154,705.99

91,952,804.68

1

ดอกเบี้ยเงินกูร้ ับจากสมาชิก

2

รวม
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ที่
1
2
3
4

ตารางแสดงรายจ่ ายปี 2557-2559
หมวดค่ าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่ายปี 2557
ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่
1,108,168.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์
767,289.45
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากพิเศษ
12,228,856.56
ดอกเบี้ยจ่ายตัว๋ สัญญาใช้เงิน
6,237,465.63

5

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้

-

ค่ าใช้ จ่ายปี 2558
1,373,721.00
788,844.98
16,064,373.67
5,309,932.60

ค่ าใช้ จ่ายปี 2559
1,555,415.00
853,844.22
19,730,568.79
7,277,307.64

3,211,458.97

2,838,665.64

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูโ้ อดี
1,234,549.24
14,483.10
18,546.52
รายจ่ายปกติอื่น
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
การใช้ จ่ายงบประมาณอย่ างประหยัดและมีประสิทธิผล
คณะกรรมการดําเนินการและฝ่ ายจัดการได้ใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 2559 ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558
ได้อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายปกติ 8,091,600.00 บาท จ่ายจริ ง 6,308,328.78 บาท (ใช้งบ ประมาณ ร้อยละ 77.96) และ
งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี บัญชี 2559 ได้อนุมตั ิงบประมาณ 1,120,000.00 บาท จ่ายจริ ง เป็ นเงิน 36,150.00
บาท (ใช้งบประมาณร้อยละ 3.23)
รายจ่ายที่สาํ คัญ คือ การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ โดยเฉพาะเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เฉลี่ยเดือนละ 1,644,214.07
บาท) เมื่อปิ ดบัญชี 2559 ค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยเงินรับฝาก เป็ นเงิน 20,584,413.01 บาท (จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเป็ น
เงิน 19,730,568.79 บาท คิดเป็ นร้อยละ 52.00 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด) และผลประโยชน์น้ ีท้ งั หมดได้กบั คืนสู่สมาชิกผูฝ้ ากเงิน
และรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นมาในปี บัญชีน้ ี คือ จ่ายดอกเบี้ยเงินกูจ้ ากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
3. การลงทุนของสหกรณ์
ในปี บัญชี 2559 สหกรณ์มีการลงทุนโดยให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงินในสัญญาเงินกูร้ ะยะยาวและเริ่ มลงทุนเพื่อหารายได้ โดย
การลงทุนฝากเงินกับสถาบันการเงินและสหกรณ์อื่น สหกรณ์มีรายได้ จากการลงทุน เป็ นเงิน 442,856.77 บาท
- รายได้จากเงินให้กแู้ ก่สหกรณ์อื่น
เป็ นเงิน 10,823.77
บาท
- รายได้จากการลงทุนซื้อหุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
เป็ นเงิน 55,572.30
บาท
- รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์/ประจําของธนาคาร
เป็ นเงิน 376,460.70
บาท
(ดังตารางสรุ ปยอดการลงทุนของสหกรณ์ ตลอดปี 2559)
4. ผลกาไร
ในปี บัญชี 2559 สหกรณ์ มีกาํ ไรสุทธิ ทั้งสิ้น 54,012,186.88 บาท เมื่อเทียบกับปี บัญชี 2558 พบว่า มีกาํ ไรสุทธิในอัตรา
ที่เพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้ว ดังตาราง
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
กาไรสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ
รายการ
43,003,401.30 บาท
47,997,589.45 บาท
54,012,186.88 บาท
ร้ อยละ
บาท
ร้ อยละ
บาท
ร้ อยละ
บาท
5.35
29,559,983.00
5.35 32,339,981.00
5.45
35,097,124.00
1. เงินปันผลตามหุน้
2. เงินเฉลี่ยคืน
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
6
7
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หมายเหตุ ตัวเลขเงินปั นผลตามหุน้ และเงินเฉลี่ยคืน ในปี 2559 ตามระเบียบวาระ ที่ 5
5. การบริการเงินกู้ยมื แก่ สมาชิก
ในรอบปี บัญชี 2559 สหกรณ์ได้ให้บริ การเงินกูย้ มื แก่สมาชิกเพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2558 เป็ นเงิน
206,308,457.89 บาท หรื อเพิม่ ขึ้นร้อยละ 14.76
รายการ
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
9,995.34
15,000.00
30,500.00
1. เงินกู้ฉุกเฉิน
1,119,745,702.64
1,301,424,952.02
1,509,880,143.11
2. เงินกู้สามัญ
92,150,626.98
94,845,217.07
92,670,983.87
3. เงินกู้พเิ ศษ
1,211,906,324.96
1,396,285,169.09
1,602,581,626.98
รวม
การพิจารณาอัตราดอกเบี้ ยเงิ นกู้ คณะกรรมการได้พิจารณาให้เป็ นไปตามภาวะอัตราดอกเบี้ ยอ้างอิ งธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ธนาคารพาณิ ชย์ และคํานวณต้นทุนการดําเนินการของสหกรณ์
ตารางแสดงอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ทกุ ประเภท ตามประกาศของสหกรณ์
อัตราดอกเบีย้
อัตราดอกเบีย้
อัตราดอกเบีย้
ประเภทเงินกู้/วันที่
1 กรกฎาคม 2553
1 มกราคม 2557
1 กรกฎาคม 2559
เงินกูส้ ามัญ 1
6.00 บาทต่อปี
6.25 บาทต่อปี
6.10 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญ 2,3
6.00 บาทต่อปี
6.25 บาทต่อปี
6.10 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญหุน้ คํ้าประกัน (ส.7)
5.75 บาทต่อปี
6.00 บาทต่อปี
5.85 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญ 4 (เงินด่วน)
5.75 บาทต่อปี
6.00 บาทต่อปี
5.85 บาทต่อปี
4.00 บาทต่อปี
4.25 บาทต่อปี
4.25 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญ 5 (ยานพาหนะ)
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
4.50 บาทต่อปี
4.75 บาทต่อปี
4.60 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญ 6 (เพื่อการศึกษาฯ)
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
4.95 บาทต่อปี
5.20 บาทต่อปี
5.05 บาทต่อปี
เงินกูพ้ ิเศษ
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
เงินกูฉ้ ุกเฉิ น
6.00 บาทต่อปี
6.25 บาทต่อปี
6.10 บาทต่อปี
6. ผลการดาเนินการพัฒนาสหกรณ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสหกรณ์
ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 ได้อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายเพื่อการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 25592560 คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 34 ได้ดาํ เนินการดังนี้
6.1 การพัฒนาการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการมาตรฐาน
- การจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัย
สหกรณ์ได้วา่ จ้างบริ ษทั ยามรักษาความปลอดภัย เพื่อป้ องกันโจรกรรมต่อทรัพย์สินของสหกรณ์ในวันหยุด และ
ช่วงกลางคืน ตลอดถึงติดตั้งตูย้ ามให้ตาํ รวจมาตรวจตรายามคํ่าคืน
- การพัฒนาอาคารสถานที่ และส่วนการให้บริ การสมาชิก
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สหกรณ์มีอาคารสํานักงานและพื้นที่เป็ นของตนเอง เพื่อรองรับการขยายตัวในงานบริ การแก่สมาชิก พร้อมทั้งสร้าง
ความสง่างาม บ่งบอกถึงความมัน่ คงของสหกรณ์และความไว้วางใจของสมาชิก เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ของสหกรณ์ สมาชิกได้รับความสะดวกมากขึ้นเมื่อมาใช้บริ การ
-มุมบริ การสมาชิกเพื่ออํานวยความสะดวกแก่สมาชิกที่มาใช้บริ การ เช่น มุมกาแฟ
-มุมบริ การ Computer Internet เพือ่ อํานวยความสะดวกแก่สมาชิกในการสื บค้นข้อมูลต่างๆ
- มุมประชาสัมพันธ์
เป็ นบอร์ดอาคารที่ประกอบด้วย บอร์ดผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ บอร์ดรายนามประธานสหกรณ์ และ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารสหกรณ์
ยุทศาสตร์ การพัฒนาระเบียบ ข้ อบังคับ
-การปรับปรุ ง ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์วธิ ีปฏิบตั ิ ของสหกรณ์
คณะกรรมการดําเนิ นการชุ ดที่ 34 ได้มีการปรับปรุ ง ระเบี ยบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์วิธีปฏิ บัติ ของสหกรณ์
เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ และกฎหมายใหม่ เช่น ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิ ชย์ ที่มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่
11 กุมภาพันธ์ 2558
ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ
-การแบ่งกลุ่มตามภาระงาน ของคณะกรรมการ 4 ฝ่ าย คือ คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการเงินกู้
คณะกรรมการทุนสาธารณประโยชน์ และคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ โดยได้ดาํ เนินการตามภารกิจ
1. แผนการปฏิบตั ิงานสหกรณ์ ประจําเดือน และประจําปี
2. แผนการบริ การจัดการเงินทุนหมุนเวียน
3. แผนการให้การพัฒนาและการบริ การเงินกู้
4. การจัดสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
5. การจัดสวัสดิการสมาชิกผูเ้ จ็บป่ วยและชราภาพ
6. การจัดสวัสดิการเพื่อความมัน่ คงของครอบครัวสมาชิก
7. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การดําเนินงาน
6.2 การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
ปั จจุบนั สหกรณ์มีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ผดู ้ ูแลและพัฒนาระบบงาน ได้พฒั นาระบบคอมพิวเตอร์สหกรณ์ เพื่อลดความ
ซํ้าซ้อน เพิ่มประสิ ทธิและความเชื่อถือของงาน ง่ายและสะดวกในการบริ หารงานสหกรณ์ และนอกจากนี้ ระบบงานที่ได้พฒั นา
เสริ ม คือ ระบบการบริ การที่รองรับ เงินกู้ ประเภทใหม่ ที่สหกรณ์จะเปิ ดให้บริ การ ตามนโยบายของคณะกรรมการ
นอกจากนี้ยงั ได้พฒั นาระบบงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการเพื่อเชื่อมต่อกับระบบเดิมที่มีอยู่ เช่น ระบบสมาคมสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด (ฌกส.), ระบบสมาคมสมาชิกสหกรณ์สาธารณสุข
ไทย (สสธท.), ระบบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.),
ทะเบียนประกันกลุ่ม และทะเบียนประกันวินาศภัย เพื่อให้มีการเรี ยกเก็บในใบเสร็จประจําเดือน โดยหัก ณ ที่จ่าย ลดความซํ้าซ้อน
สามารถตรวจสอบ และมีความถูกต้อง ทําให้นโยบายของคณะกรรมการเกิดประโยชน์สูงสุด
ปั จจุบนั กําลังพัฒนาระบบงานการพิมพ์สญ
ั ญากู้ สัญญาคํ้าประกัน โดยกรรมการหน่วยสามารถพิมพ์เอกสารได้ที่
หน่วยงานโดยระบบที่เชื่อมต่อผ่าน Internet
ระบบเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่สมาชิก และเป็ นช่องทางติดต่อระหว่างสมาชิก
และสหกรณ์ และระบบการสอบถามและแสดงผลข้อมูล เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการบริ การสอบถามแก่สมาชิก ทั้งใน
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ส่วนของการแสดงผลและบริ การเงินกูแ้ ก่สมาชิก ระบบเว็บเซฟเวอร์ และเว็บไซด์สหกรณ์ เพื่อสอบถามและเข้าถึงข้อมูลของ
สมาชิกผ่าน www.phangngacoop.com
6.3 การส่ งเสริมให้ สมาชิกมีทอี่ ยู่อาศัยและดาเนินธุรกิจ โดยสิ นเชื่อ เพื่อการเคหะสงเคราะห์และเงินกูพ้ ิเศษเพื่อซื้อที่ดิน
และประกอบอาชีพเสริ มในอัตราดอกเบี้ยตํ่าละผ่อนระยะยาว
6.4 คณะกรรมการกับแนวนโยบายการจัดหาประกันชีวติ เพื่อความมัน่ คงของครอบครัวสมาชิกในอนาคตและป้ องกัน
ความเสี่ ยงที่จะเกิดกับผูค้ ้ าํ ประกันเงินกูใ้ นกรณี ผกู ้ เู้ สี ยชีวติ
6.5 การสนับสนุนให้ สมาชิกเข้ าร่ วมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาคมสมาชิกสหกรณ์สาธารณสุขไทย (สสธท.), สมาคม
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด (ฌกส.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
6.6 การจัดสวัสดิการแก่ สมาชิก
ทุนสวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวกรณี ถึงแก่กรรม
ทุนสวัสดิการสมาชิกผูเ้ จ็บป่ วยและชราภาพ
ทุนสวัสดิการสมาชิกผูเ้ กษียณอายุราชการ
ทุนสวัสดิการสมาชิกผูป้ ระสบภัย
ทุนสวัสดิการแก่สมาชิกเพื่อส่งเสริ มการออม
และการจัดทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกทุกคน โดย เป้ าหมาย ให้บุตรสมาชิกมีโอกาสได้รับทุนส่งเสริ ม
การศึกษาจากสหกรณ์ครบทุกคน โดยจะจัดช่วงชั้นการศึกษาที่จะมอบให้ท้ งั หมด คือ บุตรที่ศึกษาในปี สุดท้ายของระดับ
ประถมศึกษาปี ที่ 6 / มัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อ ปวช.3 และ ปริ ญญาตรี / ปวส.2
ในปี บัญชี 2559 สหกรณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 เพือ่ การจัดสวัสดิการแก่
สมาชิกเป็ นเงิน 3,477,676.46 บาท รวมยอดยกมาจากปี 2558 เป็ นเงิน 459,612.25 บาท รวมทั้งสิ้น 3,937,288.71 บาท โดยจ่ายเป็ น
ค่าประกันชีวติ กลุ่มสมาชิกทุกคน ค่าสวัสดิการตามระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ. 2545
และในปี บัญชี 2559 มีสมาชิกเสี ยชีวติ ทั้งสิ้น 3 ราย คือ
1) นางสาวสุทธิพร จัน่ สกุล หน่วยข้าราชการบํานาญ รพ.ตะกัว่ ป่ า เสี ยชีวติ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ได้รับสวัสดิการและ
เงินพึงได้รับดังนี้ เงินสวัสดิการสมาชิกผูเ้ สี ยชีวติ จํานวน 55,400.00 บาท ผลประโยชน์จากประกันกลุ่ม 100,000.00 บาท
ผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) จํานวน 1,064,341.48 บาท
2) นางสาวมณฑา สมญานุเคราะห์ หน่วยข้าราชการบํานาญ สสอ.ตะกัว่ ป่ า เสี ยชีวติ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ได้รับ
สวัสดิการและเงินพึงได้รับดังนี้ เงินสวัสดิการสมาชิกผูเ้ สี ยชีวติ จํานวน 55,400.00 บาท ผลประโยชน์จากประกันกลุ่ม 100,000.00
บาท
3) นางสาวนงลักษณ์ เจี่ยสกุล หน่วยรพ.ตะกัว่ ป่ า เสี ยชีวติ วันที่ 1 กันยายน 2559 ได้รับสวัสดิการและเงินพึงได้รับดังนี้
เงินสวัสดิการสมาชิกผูเ้ สี ยชีวติ จํานวน 55,400.00 บาท ผลประโยชน์จากประกันกลุ่ม 100,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกัน
ชีวติ กลุ่มภาคสมัครใจ จํานวน 2,200,000.00 บาท และผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จํานวน
142,198.00 บาท
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ในปี บัญชีที่ผา่ นมา สหกรณ์ได้ใช้จ่ายทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิก โดยแยกตามประเภททุนสวัสดิการต่างๆ ดังนี้
ลาดับ
รายการ
จานวนเงิน (บาท)
1
ทุนสวัสดิการสงเคราะห์เพื่อสมาชิก
2,285,661.97
- เงินสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพ
309,388.00 บาท
- เงินของขวัญเพื่อสนับสนุนการออม 1,139,400.00 บาท
- ประกันชีวติ ภาคบังคับ
836,873.97 บาท
2
ทุนส่งเสริ มเพื่อการศึกษาแก่บุตรสมาชิก
377,500.00
3
ทุนสวัสดิการสมาชิกผูเ้ กษียณอายุราชการ
97,000.00
4
ทุนสวัสดิการสมาชิกผูเ้ จ็บป่ วยและชราภาพ
143,000.00
5
ทุนสวัสดิการสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัย
2,000.00
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น
2,905,161.97
ทุนสาธารณประโยชน์ ในปี บัญชี 2559 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 จัดสรรจากกําไรสุทธิ เป็ นเงิน 100,000.00
บาท รวมยอดยกมาจากปี 2558 เป็ นเงิน 518,422.25 บาท รวมเป็ นทุนสาธารณประโยชน์ท้ งั สิ้น 618,422.25 บาท ในปี บัญชีที่
ผ่านมา สหกรณ์ได้ใช้จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรทางสังคม มีดงั นี้
ลาดับ
รายการ
จานวนเงิน (บาท)
1
ทุนสาธารณประโยชน์
35,100.00
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น
35,100.00
7. การปรับปรุงแก้ ไข ระเบียบ ประกาศ สหกรณ์ และข้ อบังคับของสหกรณ์
ด้านการบริ การจัดการสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 34ได้มีการปรับปรุ งแก้ไขระเบียบ และจัดทําประกาศ
ดังนี้
- ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.2559
- ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2559
- ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2559
- ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2559
- ระเบียบว่าด้วยทุนสงเคราะห์ผปู ้ ระสบภัย พ.ศ.2559
- ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกผูเ้ จ็บป่ วย พ.ศ.2559
- ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสมาชิกผูเ้ กษียณอายุและชราภาพ พ.ศ.2559
- ระเบียบว่าด้วยรถสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา พ.ศ.2559
- ระเบียบว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
พ.ศ.2559
- ระเบียบว่าด้วยค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าที่พกั ค่าตอบแทนและค่าลงทะเบียน
พ.ศ.2559
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการให้บริ การเงินกูส้ ามัญ 1
(ที่ 39/2559 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการให้บริ การเงินกูส้ ามัญ 2
(ที่ 39/2559 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการให้บริ การเงินกูส้ ามัญ 3
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(ที่ 39/2559 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการให้บริ การเงินกูส้ ามัญ 4 (เงินด่วน)
(ที่ 39/2559 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการให้บริ การเงินกูส้ ามัญ 6 (เพื่อการศึกษา)
(ที่ 39/2559 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการให้บริ การเงินกูส้ ามัญ 7
(ที่ 39/2559 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการให้บริ การเงินกูส้ ามัญ 8
(ที่ 39/2559 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2559)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการให้บริ การเงินกูพ้ ิเศษ
- ประกาศเรื่ องกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้แก่สมาชิก (ที่ 38/2559 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2559)
- ประกาศเรื่ องอัตราดอกเบี้ยค่าปรับสมาชิกผูผ้ ิดนัดชําระหนี้ (ลงวันที่ 15 สิ งหาคม 2559)
ประธาน ขอมติจากที่ประชุมใหญ่
ทีป่ ระชุมใหญ่ รับทราบผลการดําเนินงานของสหกรณ์
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมตั งิ บดุล และงบกาไรขาดทุนประจาปี 2559
ประธาน ตามข้อบังคับข้อ 56 ที่ประชุมใหญ่มีอาํ นาจหน้าที่พิจารณา วินิจฉัยปั ญหาทั้งปวงที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการขอสหกรณ์ ซึ่ง
รวมทั้งการพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุน
ดังนั้น คณะกรรมการดําเนินการจึงขอเสนองบดุลและงบกําไรขาดทุน ประจําปี 2559 ซึ่งผูส้ อบบัญชี ได้ตรวจสอบ
รับรองความถูกต้องตามระบบบัญชีสหกรณ์แล้วดังต่อไปนี้
ประธาน มอบให้นายวิเชียร ภู่พทั ธยากร ผูส้ อบบัญชีนาํ เสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา
ผู้สอบบัญชี สหกรณ์ (นายวิเชี ยร ภู่ พัทธยากร ผู้สอบบัญชี )ในรอบปี บัญชี ที่ผ่านมางบการเงิ นของสหกรณ์ฯแสดงถึ งผลการ
ดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
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หนังสื อรับรองของสหกรณ์
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559
เรี ยน นายวิเชียร ภู่พทั ธยากร ผูส้ อบบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
หนังสื อรับรองฉบับนี้ ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์
กําหนดหรื อไม่
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิ ทธิผล
เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์
เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ตรวจสอบตามที่ขา้ พเจ้าทราบและคิดว่าควรจะเป็ น เช่น
รายการดังต่อไปนี้
1.งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่ งรวมถึงการละเว้นการแสดง
รายการและข้อมูลต่าง ๆ
2.ข้าพเจ้าได้จดั ส่ งเอกสารหลักฐานและข้อมูล ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการและรายงานการประชุมใหญ่
3.ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการ หรื อ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ผูซ้ ่ ึ งมีหน้าที่สาํ คัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรื อรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงิน
4.สหกรณ์ฯได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด
ซึ่ งหากไม่ปฏิบตั ิ
อาจมีผลกระทบอย่างมี
สาระสําคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบตั ิตามระเบียบ และข้อกําหนดของหน่วยงานที่กาํ กับดูแล ซึ่ ง
หากไม่ปฏิบตั ิอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน
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5.สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสื อแจ้งจากหน่วยงานอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายหรื อ
ข้อบังคับ ซึ่ งรวมถึงการถูกเรี ยกชดเชย หรื อถูกประเมินภาษีอากร หรื อมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้าซึ่ งควรจะได้
นํามาพิจารณาในการเปิ ดเผยในงบการเงิน หรื อใช้เป็ นหลักเกณฑ์ในการตั้งสํารองค่าเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
6.รายการหรื อข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรื อเปิ ดเผยไว้อย่างเพียงพอ และเหมาะสมในงบการเงิน
6.1 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรื อ ข้อจํากัดการใช้เงินกู้
6.2 สิ นทรัพย์ที่ใช้เป็ นหลักประกัน
7.สหกรณ์มีกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ท้ งั หมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพันหรื อข้อผูกมัด
ใดๆ ในสิ นทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8.สหกรณ์ได้บนั ทึกหรื อเปิ ดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้นใน
ภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมด
ที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
9.นอกจากเรื่ องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นแล้วไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรื อ ไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริ งใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสําคัญ ซึ่ งต้องนํามาปรับปรุ งงบการเงินหรื อเปิ ดเผยในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญศักดิ์ รมยพร)
ประธานกรรมการดําเนินการ

(นายประภาส สายทอง)
ผูจ้ ดั การสหกรณ์
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ซึ่ งประกอบด้วย งบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ และหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสหกรณ์
คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่ งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิ
ตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีสหกรณ์
รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้
ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
หรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี เกี่ยวกับจํานวนเงิน และการ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี
ซึ่ งรวมถึงการ
ประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจากการ
ทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของสหกรณ์
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายใน
ของสหกรณ์การตรวจสอบ รวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ใช้ และ ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จดั ทําขึ้นโดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
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
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

( นายวิเชียร ภู่พทั ธยากร )
ผูส้ อบบัญชี
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

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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สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินให้ กู้ยมื ระยะสัน้
ลูกหนี้ระยะสัน้ - สุทธิ
ดอกเบี้ยเงินให้ กู้ค้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินให้ กู้ยมื ระยะยาว
ลูกหนี้ระยะยาว
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ค่าตกแต่งสํานักงานรอตัดบัญชี - สุทธิ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หมายเหตุ
2
4
5
6
7

ส่วนของเงินกู้ยมื ระยะยาวที่ถึงกํา หนดชําระภายในหนึ่งปี

เงินรับฝาก
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้ สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยมื ระยะยาว
เงินสํารองบําเหน็จเจ้ าหน้ าที่
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน

ปี 2558

บาท

บาท

39,097,853.83

5,771,023.76

107,471,423.72

92,674,348.31

2,930,696.26

2,717,546.04

360,724.49

435,117.50

358,043.91

89,180.76

150,218,742.21

101,687,216.37

1,492,500.00

992,500.00

1,494,645,248.86

1,303,444,409.02

249,332.32

269,552.92

7,540,543.28

8,272,869.49

406,390.03

561,270.03

1,504,334,014.49

1,313,540,601.46

1,654,552,756.70

1,415,227,817.83

9

175,000,146.19

191,667,510.72

12

6,000,000.00

0.00

10

615,623,508.29

491,833,640.01

11

2,501,580.94

1,480,820.73

799,125,235.42

684,981,971.46

40,500,000.00

0.00

3,502,830.00

3,061,180.00

44,002,830.00

3,061,180.00

843,128,065.42

688,043,151.46

3
4
5
8

รวมสินทรัพย์
หนี้ สินและทุนของสหกรณ์
หนี้ สิน
หนี้ สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยมื ระยะสัน้

ปี 2559

12
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หมายเหตุ

ปี 2559

ปี 2558

บาท

บาท

หนี้ สินและทุนของสหกรณ์
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น ( มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท )
หุ้นทีช่ าํ ระเต็มมูลค่าแล้ ว
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามข้ อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ
กําไรสุทธิประจําปี
รวมทุนของสหกรณ์

รวมหนี้ สินและทุนของสหกรณ์

703,792,960.00

631,942,510.00

49,214,162.08

43,536,599.09

13

4,405,382.32

3,707,967.83

14

54,012,186.88

47,997,589.45

811,424,691.28

727,184,666.37

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

( นายบุญศักดิ์ รมยพร )
ประธานกรรมการดําเนินการ

( นายกําธร สิทธิบตุ ร )
กรรมการและเลขานุการ
วันที่ 18 ตุลาคม 2559
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สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบกาไรขาดทุน
สาหรับแต่ละปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558
ปี 2559

ปี 2558

รายได้ดอกเบี้ ยและผลตอบแทนจากการลงทุน

บาท
%
บาท
ดอกเบี้ยรับเงินให้ กู้
91,367,329.62
99.53
79,866,823.47
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
376,460.70
0.41
78,142.52
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
55,572.30
0.06
45,965.00
รวมรายได้ดอกเบี้ ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 91,799,362.62 100.00 79,990,930.99

%
99.84
0.10
0.06
100.00

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ย
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
ดอกเบี้จ่ายเงินกู้ยมื ระยะสัน้
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยมื ระยะยาว
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ ย

20,584,413.01
7,966,955.06
2,167,564.74
30,718,932.81

22.42
16,853,218.65
8.68
7,067,156.18
2.36
1,468,718.49
33.46 25,389,093.32

21.07
8.83
1.84
31.74

บวก หนี้ สงสัยจะสูญเกินความต้องการ
หนี้สงสัยจะสูญเกินความต้ องการ - ดอกเบี้ยเงินให้ กู้ค้างรับ
หนี้สงสัยจะสูญเกินความต้ องการ - ลูกหนี้อ่ืน
รวมหนี้ สงสัยจะสูญเกินความต้องการ

รายได้ดอกเบี้ ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ
บวก รายได้อื่น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
รายได้ อ่ืน ๆ
กํา ไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ ย

0.00

0.00

(3,178.76)

0.00

(10,000.00)
(10,000.00)

(0.01)
(0.01)

(2,000.00)
(5,178.76)

0.00
(0.01)

61,090,429.81

66.55

54,607,016.43

68.27

11,800.00
141,642.06
0.00
153,442.06

0.01
0.15
0.00
0.17

15,800.00
134,781.37
13,193.63
163,775.00

0.02
0.17
0.02
0.20

2,557,680.00
5,800.00
18,000.00
2,400.00
38,400.00
1,300.00
74,300.00
441,650.00
3,826.50
7,200.00
1,976.00

2.79
0.01
0.02
0.00
0.04
0.00
0.08
0.48
0.00
0.01
0.00

2,360,100.00
1,600.00
18,000.00
2,400.00
22,800.00
18,000.00
72,583.00
586,380.00
3,363.50
5,500.00
1,680.00

2.95
0.00
0.02
0.00
0.03
0.02
0.09
0.73
0.00
0.01
0.00

หัก ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
ค่าเช่าบ้ าน
เงินช่วยเหลือบุตรเจ้ าหน้าที่
ค่าเล่าเรียนบุตร
ค่าสวัสดิการเจ้ าหน้าที่
เงินสมทบประกันสังคม
บํา เหน็จเจ้ าหน้าที่
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้ าหน้าที่
ค่าพาหนะเจ้ าหน้าที่
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ปี 2559
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา
ค่าซ่อมแซมบํา รุงรักษาสินทรัพย์
ค่าตกแต่งสํานักงานตัดจ่าย
ค่าเช่าพื้นที่เว็บเซฟเวอร์และเว็บไซด์
ค่าทําความสะอาดสํานักงาน
ค่าเบี้ยประกันภัยอัคคีภยั
ค่าเบี้ยประกันภัยยานพาหนะ
ค่ารักษาความปลอดภัย
ค่าภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
ค่าใช้ จ่ายยานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
ค่าใช้ จ่ายตามแผนกลยุทธ์
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอื่น
ค่าใช้ จ่ายในการประชุมใหญ่
ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าพาหนะกรรมการ
ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พกั
ค่าตอบแทนเจ้ าหน้าที่ประจําหน่วย
ค่าตรวจสอบกิจการ
ค่าไฟฟ้ า
ค่านํา้ ประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ค่ารับรอง
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าไปรษณีย์
ค่านํา้ มันเชื้อเพลิง
ค่าใช้ จ่ายเบ็ตเตล็ด
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี
ค่าหนังสือพิมพ์
ค่าเบี้ยประกันภัยขนเงิน
ค่าขยะมูลฝอย
ค่าป้ ายบอกทาง

รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กาไรสุทธิ

ปี 2558

บาท
767,186.21
13,210.00
154,880.00
13,375.00
101,440.00
4,942.33
25,674.25
128,667.50
4,998.00
3,590.92

%
0.84
0.01
0.17
0.01
0.11
0.01
0.03
0.14
0.01
0.00

บาท
531,762.35
13,050.00
144,934.79
13,375.00
72,000.00
3,967.40
4,201.28
35,042.50
0.00
0.00

%
0.66
0.02
0.18
0.02
0.09
0.00
0.01
0.04
0.00
0.00

36,150.00

0.04

173,583.00

0.22

1,555,415.00
43,100.00
142,800.00
96,360.00
140,636.00
100,644.00
48,000.00
73,422.98
4,250.04
28,873.00
247,167.73
65,619.50
52,614.53
32,768.00
39,959.00
31,540.00
39,211.50
70,000.00
2,440.00
9,737.00
480.00
0.00

1.69
0.05
0.16
0.10
0.15
0.11
0.05
0.08
0.00
0.03
0.27
0.07
0.06
0.04
0.04
0.03
0.04
0.08
0.00
0.01
0.00
0.00

1,373,721.00
77,000.00
115,200.00
116,910.00
248,678.00
96,768.00
30,000.00
68,387.90
4,381.86
28,029.00
167,273.04
62,886.00
40,552.81
23,282.00
44,923.94
42,970.00
47,891.00
70,000.00
620.00
7,404.61
0.00
22,000.00

1.72
0.10
0.14
0.15
0.31
0.12
0.04
0.09
0.01
0.04
0.21
0.08
0.05
0.03
0.06
0.05
0.06
0.09
0.00
0.01
0.00
0.03

7,231,684.99

7.88

6,773,201.98

8.47

54,012,186.88

58.84

47,997,589.45

60.00
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สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบกระแสเงินสด
สาหรับแต่ละปี สิ้ นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสุทธิ
รายการปรับปรุงเพือ่ กระทบยอดกาไรสุทธิเป็ นเงินสด
สุทธิจากการดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
สํารองบํา เหน็จเจ้ าหน้าที่
ค่าตกแต่งสํานักงานรอตัดบัญชีตดั จ่าย
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
ดอกเบี้ยเงินกู้ยมื ระยะสัน้ ค้ างจ่าย
หนี้สงสัยจะสูญเกินความต้ องการ - ลูกหนี้อ่ืน
ดอกเบี้ยเงินให้ กู้ค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้ างรับ
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้ างจ่าย
ค่าวัสดุสาํ นักงานใช้ ไป
ค่าตอบแทนหน่วยค้ างจ่าย
ดอกเบี้ยเงินกู้ยมื ระยะยาวค้ างจ่าย
ดอกเบี้ยตัว๋ สัญญาใช้ เงินค้ างจ่าย
เงินปั นผลค้ างจ่าย
เงินประกันสังคมค้ างจ่าย
กํา ไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์
หนี้สงสัยจะสูญเกินความต้ องการ - ดอกเบี้ยเงินให้ กู้ค้างรับ
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และ
หนี้ สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน
เงินสดรับจากเงินให้ กู้แก่สหกรณ์
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พเิ ศษ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้พเิ ศษ

ปี 2559

ปี 2558

บาท

บาท

54,012,186.88

767,186.21
441,650.00
154,880.00
355.47
101,237.50
(10,447.46)
(10,000.00)
74,393.01
(181,063.95)
12,489.35
80,707.70
93,456.00
5,478.08
5,616.44
7,008.00
0.00
0.00
0.00

47,997,589.45

531,762.35
586,380.00
144,934.79
(24,089.10)
96,835.00
10,447.46
(2,000.00)
(103,483.00)
9,293.33
6,222.79
6,410.04
0.00
0.00
0.00
0.00
1,450.00
(13,193.63)
(3,178.76)

55,555,133.23

49,245,380.72

312,298.90
(301,500.00)
286,000.00
(944,115,516.78)
735,646,569.43
(12,580,000.00)
14,754,233.20

344,765.59
(118,000.00)
112,995.34
(775,222,876.43)
593,526,201.15
(15,000,000.00)
12,305,409.91

26
ปี 2559
สินทรัพย์ดาเนินงาน
บาท
เงินสดรับจากลูกหนี้อ่ืน - ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้
10,000.00
เงินสดรับจากลูกหนี้อ่ืน
1,756.26
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงิน สส ชสอ.
(70,137.00)
เงินสดรับลูกหนี้เงิน สส ชสอ.
100,512.00
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินประกันวินาศภัย
(161,721.94)
เงินสดรับลูกหนี้เงินประกันวินาศภัย
167,891.12
เงินสดรับเงินรอเรียกคืน
1,535.13
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินประกันกลุ่ม
(8,236,959.74)
เงินสดรับลูกหนี้เงินประกันกลุ่ม
8,031,159.47
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ( สสธท )
(4,744,618.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ( สสธท )
4,701,089.50
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินยืมทดรอง
(1,931,160.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินยืมทดรอง
1,931,160.00
เงินสดรับลูกหนี้ตวั แทนหักเงินส่ง
18,098.71
เงินสดจ่ายซื้อวัสดุสาํ นักงาน
(170,397.50)
เงินสดจ่ายลูกหนี้ตวั แทนหักเงินส่ง
0.00
หนี้ สินดาเนินงาน
เงินสดจ่ายค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
(96,835.00)
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน
(1,115,400.90)
เงินสดรับภาษี หัก ณ ที่จ่าย ค้ างจ่าย
238.20
เงินสดรับล่วงหน้าจากสมาชิก
2,017,920.00
เงินสดสุทธิ ( ใช้ไปใน ) กิจกรรมดาเนินงาน
(149,988,651.71)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อครุภณ
ั ฑ์
(34,860.00)
เงินสดจ่ายซื้อหุ้ นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทยจํากัด
(500,000.00)
เงินสดจ่ายค่าตกแต่งสํานักงาน
0.00
เงินสดรับจากการจําหน่ายทรัพย์สนิ
0.00
เงินสดจ่ายซื้อยานพาหนะ
0.00
เงินสดจ่ายส่วนปรับปรุงอาคารสํานักงาน
0.00
เงินสดสุทธิ ( ใช้ไปใน ) กิจกรรมลงทุน
(534,860.00)

ปี 2558
บาท
2,000.00
17,425.90
(77,440.00)
43,560.00
(172,906.65)
92,443.80
9,330.37
(8,243,578.79)
8,148,230.73
(3,860,754.50)
3,782,615.00
(1,892,722.00)
1,893,722.00
0.00
0.00
(39,847.49)
(8,752.64)
(126,166.68)
0.00
0.00
(135,238,964.67)
(187,110.00)
0.00
(55,000.00)
15,480.00
(1,381,000.00)
(48,959.00)
(1,656,589.00)
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดจ่ายชําระหนี้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดรับตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
เงินสดจ่ายชําระหนี้ตวั๋ สัญญาใช้ เงิน
เงินสดรับเงินกู้ ยมื ระยะยาว
เงินสดจ่ายชําระหนี้เงินกู้ ยมื ระยะยาว
เงินสดรับเงินกู้ ยมื ระยะสัน้
เงินสดจ่ายชําระหนี้เงินกู้ ยมื ระยะสัน้
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้ น
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้ น
เงินสดจ่ายค่าบํา รุงสันนิบาตสหกรณ์
เงินสดจ่ายเงินปั นผลตามหุ้ น
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้ าหน้ าที่
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสงเคราะห์เพื่อสมาชิก
เงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิ เพิม่ ขึ้ น ( ลดลง )
เงินสด ณ วันต้นปี
เงินสด ณ วันสิ้ นปี

ปี 2559

ปี 2558

บาท

บาท

279,127,029.92
(279,127,994.45)
195,000,000.00
(125,000,000.00)
143,000,000.00
(96,500,000.00)
0.00
(86,666,400.00)
385,794,904.78
(262,005,036.50)
101,633,780.00
(29,783,330.00)
(10,000.00)
(32,339,981.00)
(5,632,369.00)
(700,000.00)
(35,100.00)
(2,905,161.97)
183,850,341.78
33,326,830.07
5,771,023.76

341,512,970.94
(341,512,029.09)
105,000,000.00
(120,000,000.00)
120,700,000.00
(144,642,092.17)
130,000,000.00
(43,333,600.00)
227,239,154.83
(166,203,894.94)
52,556,940.00
(3,298,730.00)
(10,000.00)
(29,545,698.00)
(5,012,125.00)
(700,000.00)
(49,500.00)
(3,181,397.91)
119,519,998.66
(17,375,555.01)
23,146,578.77

39,097,853.83

5,771,023.76
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สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558
1.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
- สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้ เกณฑ์คงค้ าง
- สหกรณ์ฯรับรู้รายได้ ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลา ส่วนจํานวนรายได้ จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคูณด้ วยจํานวนเงินต้ น
ที่ค้างชําระตามระยะเวลาที่กู้ยมื
- สหกรณ์ฯระงับการรับรู้รายได้ ท่เี กิดจากดอกเบี้ยของลูกหนี้ท่ไี ม่ก่อให้ เกิดรายได้ ตามเกณฑ์คงค้ าง จํานวนเงิน 10,918.23 บาท
ซึ่งหากสหกรณ์รบั รู้ดอกเบี้ยเงินให้ กู้ของลูกหนี้ดงั กล่าวแล้วจะทําให้ สหกรณ์ฯมีกาํ ไรสุทธิประจําปี เป็ นเงิน 54,023,105.11 บาท
- สหกรณ์ฯได้ ต้งั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ท่กี าํ หนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้ วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้
เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
- สหกรณ์ตรี าคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน
- เงินลงทุนระยะยาวที่เป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ท่ไี ม่อยู่ในความต้ องการของตลาดแสดงด้ วยราคาทุน และจะรับรู้เป็ นรายได้
หรือค่าใช้ จ่ายในงบกํา ไรขาดทุนเมื่อสหกรณ์จาํ หน่ายเงินลงทุนนั้น
- ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่กาํ หนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ทัง้ นี้ ยกเว้นที่ดนิ
- ค่าตกแต่งสํานักงานรอตัดบัญชี ตัดจ่ายเป็ นรายปี ระยะเวลา 5 ปี
- ค่าซ่อมบํา รุง ค่าซ่อมแซม รวมทัง้ การซื้อมาเปลี่ยนแทนสําหรับสินทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายหักจากรายได้
การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท

2.

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
ประจํา
รวม

3.

เงินลงทุน ประกอบด้วย
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้ องการของตลาด - ราคาทุน
หุ้ นบริษัท สหประกันชีวติ จํากัด ( มหาชน )
หุ้ นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด
รวม

ปี 2559

ปี 2558

บาท
20,700.00

บาท
8,802.93

284,419.59
38,738,033.63
54,700.61
39,097,853.83

130,795.13
5,577,112.54
54,313.16
5,771,023.76

ปี 2559

ปี 2558

บาท

บาท

200,000.00
1,292,500.00
1,492,500.00

200,000.00
792,500.00
992,500.00
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4.

เงินให้กูย้ ืม

ประกอบด้วย

เงินให้กูย้ ืม - ปกติ
เงินให้ กู้ยมื แก่สหกรณ์
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
ลูกหนี้เงินกู้พเิ ศษ
รวม
5.

ปี 2559

ปี 2558

บาท

บาท

ระยะสัน้

ระยะยาว

0.00
30,500.00
102,465,344.52
4,975,579.20

0.00
0.00
1,406,949,844.19
87,695,404.67

107,471,423.72 1,494,645,248.86

ลูกหนี้ - สุทธิ ประกอบด้วย

ลูกหนี้ตวั แทนหักส่ง
ลูกหนี้เงินประกันกลุ่ม
ลูกหนี้เงินฌาปนกิจสงเคราะห์(สสธท)
ลูกหนี้อ่ืน - ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้
ลูกหนี้อ่ืน
ลูกหนี้เงิน สส ชสอ.
ลูกหนี้เงินประกันวินาศภัย
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ - สุทธิ

ระยะสัน้

ระยะยาว

312,298.90
15,000.00
87,425,233.93
4,921,815.48

0.00
0.00
1,213,521,007.43
89,923,401.59

92,674,348.31 1,303,444,409.02

ปี 2559

ปี 2558

บาท

บาท

ระยะสัน้
43,954.78
1,982,632.19
789,676.00
178,987.46
36,634.62
3,505.00
74,293.67
3,109,683.72
178,987.46
2,930,696.26

ระยะยาว
0.00
0.00
0.00
0.00
249,332.32
0.00
0.00
249,332.32
0.00

ระยะสัน้
62,053.49
1,776,831.92
746,147.50
188,987.46
18,170.28
33,880.00
80,462.85
2,906,533.50
188,987.46

249,332.32

2,717,546.04

ระยะยาว
0.00
0.00
0.00
0.00
269,552.92
0.00
0.00
269,552.92
0.00
269,552.92

ณ วันสิ้นปี บัญชี 2559 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 178,987.46 บาท เป็ นของลูกหนี้อ่ืน-ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ เต็มจํานวน
6.

ดอกเบี้ ยเงินให้กูค้ า้ งรับ

ประกอบด้วย

ดอกเบี้ยเงินให้ กู้ค้างรับ - สมาชิก
ดอกเบี้ยเงินให้ กู้ค้างรับ - ลูกหนี้อ่ืน
ดอกเบี้ยเงินให้ กู้ค้างรับ - สหกรณ์อ่ืน
รวม
7.

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

ปี 2559

ปี 2558

บาท
360,595.25
129.24
0.00

บาท
434,939.89
49.27
128.34

360,724.49

435,117.50

ปี 2559

ปี 2558

วัสดุสาํ นักงานคงเหลือ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้ างรับ
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
เงินรอเรียกคืน

บาท
150,745.74
183,025.04
23,733.63
539.50

บาท
61,055.94
1,961.09
24,089.10
2,074.63

รวม

358,043.91

89,180.76
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8.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย
ทีด่ นิ
อาคารสํานักงาน
ส่วนปรับปรุงอาคารสํานักงาน
ครุภณ
ั ฑ์
ยานพาหนะ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

ปี 2559

ปี 2558

บาท
2,012,500.00
3,844,772.26
42,735.17
580,381.88
1,060,153.97

บาท
2,012,500.00
4,064,147.26
47,631.07
812,237.19
1,336,353.97

7,540,543.28

8,272,869.49

สหกรณ์ฯนําที่ดนิ โฉนดที่ 18344 เลขทีด่ นิ 1189 หน้าสํารวจ 6055 ตําบลท้ายช้ าง อํา เภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง จดจํานองเป็ นหลักทรัพย์คาํ้ ประกันการชําระหนี้เงินกู้ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
จํานวนเงินต้ น ไม่เกินวงเงิน 100.00 ล้านบาท
9.

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสั้น ประกอบด้วย

ปี 2559
บาท

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
เงินกู้ยมื ระยะสัน้
รวม

ปี 2558

146.19
175,000,000.00
0.00

บาท
1,110.72
105,000,000.00
86,666,400.00

175,000,146.19

191,667,510.72

ณ วันสิ้นปี บัญชี 2559 สหกรณ์ฯมีสญ
ั ญาวงเงินเบิกเกินบัญชีและสัญญาวงเงินกู้ยมื กับสถาบันการเงินต่าง ๆ ดังนี้
ชื่อสถาบันการเงิน
ประเภท
วงเงิน
อัตราดอกเบี้ย
ภาระคํา้ ประกัน
ธ.กรุงไทย จํากัด
วงเงินโอดี
4.00 ล้านบาท
10.620
คณะกรรมการดําเนินงานทัง้ ชุดคํา้ ประกัน
ธ.กรุงเทพ จํากัด
วงเงินโอดี
1.00 ล้านบาท
7.25
คณะกรรมการดําเนินงานทัง้ ชุดคํา้ ประกัน
ธ.ธนชาต จํากัด
วงเงินโอดี
5.00 ล้านบาท
7.67
คณะกรรมการดําเนินงานทัง้ ชุดคํา้ ประกัน
ธ.ออมสิน จํากัด
วงเงินโอดี 10.00 ล้านบาท
7.25
คณะกรรมการดําเนินงานทัง้ ชุดและผู้จดั การคํา้ ประกัน
ธ.ออมสิน จํากัด
วงเงินกู้
120.00 ล้านบาท
3.90 , 4.10
คณะกรรมการดําเนินงานทัง้ ชุดและผู้จดั การคํา้ ประกัน
( ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน )
ธกส. จํากัด
วงเงินกู้
100.00 ล้านบาท
4.35 , 5.00
ทีด่ นิ และสิ่งปลูกสร้ าง/คณะกรรมการดําเนินงานทัง้ ชุด
( เงินกู้ยมื ระยะยาว )
และผู้จดั การคํา้ ประกัน
ธ.กรุงไทย จํากัด
วงเงินกู้
100.00 ล้านบาท
4.10
คณะกรรมการดําเนินงานทัง้ ชุดและผู้จดั การคํา้ ประกัน
( ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน )
ธ.ธนชาต จํากัด
วงเงินกู้
105.00 ล้านบาท
4.10
คณะกรรมการดําเนินงานทัง้ ชุดคํา้ ประกัน
( ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน )
ชสอ.แห่งประเทศไทย
วงเงินกู้
50.00 ล้านบาท
4.30
คณะกรรมการดําเนินงานทัง้ ชุดคํา้ ประกัน
( เงินกู้ยมื ระยะยาว )
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10.

ปี 2559

เงินรับฝาก ประกอบด้วย

บาท
34,689,824.56
580,933,683.73
615,623,508.29

เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
รวม
11.

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น

ประกอบด้วย

เงินรอจ่ายคืน
เงินประกันสังคมค้ างจ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากค้ างจ่าย
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าจากสมาชิก
ดอกเบี้ยตัว๋ สัญญาใช้ เงินค้ างจ่าย
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้ างจ่าย
ค่าตอบแทนหน่วยค้ างจ่าย
เงินปั นผลค้ างจ่าย
ดอกเบี้ยเงินกู้ยมื ระยะยาวค้ างจ่าย
ดอกเบี้ยเงินกู้ยมื ระยะสัน้ ค้ างจ่าย
รวม
12.

รวม

ปี 2558

บาท
196,736.04
12,000.00
61,890.68
101,237.50
2,017,920.00
5,616.44
238.20
93,456.00
7,008.00
5,478.08
0.00
2,501,580.94

บาท
1,312,136.94
12,000.00
49,401.33
96,835.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,447.46
1,480,820.73

ปี 2558

บาท
ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี
6,000,000.00
40,500,000.00
6,000,000.00

บาท
32,982,016.82
458,851,623.19
491,833,640.01

ปี 2559

ปี 2559

เงินกูย้ ืมระยะยาว ประกอบด้วย

ชสอ.แห่ งประเทศไทย จํากัด

ปี 2558

บาท
ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี

40,500,000.00

เกิน 1 ปี
0.00

0.00

0.00

0.00

ในระหว่างปี ปั จจุบัน และ ณ สิ้นปี บัญชี 2559 สหกรณ์ฯได้ กู้ยมื เงินระยะยาวกับสถาบันการเงิน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
เงินกู้ยมื จาก ชสอ.แห่ งประเทศไทย จํากัด สัญญา G 5800052 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 วงเงินกู้ 50.00 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ยร้ อยละ 4.30 ต่อปี ชําระคืน 36 งวด โดยงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 24 ชําระเงินต้ นงวดละ 1% ของวงเงินกู้ และงวดที่ 25
ถึงงวดที่ 36 ชําระคืนเงินต้ นโดยคํานวณจากต้ นเงินคงเหลือหารด้ วยจํานวนงวดชําระหนี้คงเหลือ วันเริ่มชําระหนี้เดือน มีนาคม 2559
กํา หนดชําระเสร็จสิ้นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานเป็ นผู้คาํ้ ประกัน
13.

ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ ประกอบด้วย
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล
ทุนสวัสดิการสงเคราะห์เพื่อสมาชิก
ทุนสะสมเพื่อขยายงาน
รวม

ปี 2559

ปี 2558

บาท
583,322.25
270,933.33
1,032,126.74
2,519,000.00
4,405,382.32

บาท
518,422.25
260,933.33
459,612.25
2,469,000.00
3,707,967.83
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14.

กาไรสุทธิ ประจาปี
กํา ไรสุทธิประจําปี 2559 จํานวน 54,012,186.88 บาท จะต้ องจัดสรรตามกฎหมายเป็ นทุนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10
ของกํา ไรสุทธิประจําปี เป็ นเงิน 5,401,218.67 บาท และ ค่าบํา รุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทยไม่เกินร้ อยละ 5 แต่ไม่เกิน
อัตราทีค่ ณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่ งชาติกาํ หนด
สําหรับกํา ไรสุทธิประจําปี ส่วนทีเ่ หลือสหกรณ์อาจจัดสรรเป็ นรายการอื่นตาม
ข้ อบังคับต่อไป

15.

การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
สหกรณ์ฯดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ประเภทเงินสด เงินฝากธนาคาร เป็ นไปตามกฎกระทรวงว่าด้ วยการดํารงสินทรัพย์
สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการกํา หนดอัตราการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ของสหกรณ์ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550

ประธาน ขอมติจากที่ประชุมใหญ่
ทีป่ ระชุมใหญ่ รับทราบอนุมตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี 2559
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2559
ประธาน ผลการดําเนินงานสหกรณ์ ฯประจําปี บัญชี 2559 ปรากฏว่าสหกรณ์มีกาํ ไร จํานวน 54,012,186.88 บาท ในนามของ
คณะกรรมการดําเนินการขอเสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ดังต่อไปนี้
รายการ

หลักเกณฑ์ ตามข้ อบังคับ

จัดสรร

จานวนเงิน

ปี 2559
1. เงินสํารอง

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ

12.48

6,740,864.88

2. เงินบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์ ฯ

ไม่เกินร้อยละ 5 ของกําไรแต่ไม่เกิน 10,000 บาท

0.02

10,000.00

3. เงินปันผล

ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรื อนหุน้ (5.45% )

64.98

35,097,124.00

4. เงินเฉลี่ยคืน

ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรื อนหุน้ (7.60% )

12.24

6,610,198.00

5. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่

ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ

1.46

789,000.00

6. ทุนสาธารณประโยชน์

ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ

0.37

200,000.00

7. ทุนเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก

ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ

8.33

4,500,000.00

8. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล

ไม่เกินร้อยละ 2 ของกําไรสุทธิ

0.02

10,000.00

9. ทุนเพื่อขยายกิจการ

ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ

0.10

55,000.00

100.00

54,012,186.88

รวม
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ตารางเปรียบเทียบ การจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2557-2559
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
รายการ
ร้ อยละ จานวนเงิน ร้ อยละ จานวนเงิน ร้ อยละ จานวนเงิน
1. เงิ นสารอง
11.23 4,830,374.14 11.83 5,677,562.99 12.48 6,740,864.88
2. เงิ นบารุ งสันนิ บาตสหกรณ์ ฯ
0.02
10,000.00
0.02
10,000.00 0.02
10,000.00
3. เงิ นปันผล (5.35%), ( 5.35% ), (5.45% )
68.74 29,559,983.00 67.38 32,339,981.00 64.98 35,097,124.00
ของทุนเรื อนหุ ้น
4. เงิ นเฉลี่ยคืน (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. เงิ นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
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. ทุนเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิ ก
5.42 2,330,919.16
7.25 3,477,676.46 8.33 4,500,000.00
8. ทุนรักษาระดับอัตราเงิ นปันผล
0.02
10,000.00
0.02
10,000.00 0.02
10,000.00
9. ทุนเพื่อขยายกิจการ
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
เพื่อสมาชิ กโดยตรง คือเงิ นปันผล +
80.39 34,572,108.00 79.11 37,972,350.00 77.22 41,707,322.00
เงิ นเฉลี่ยคืน
เพื่อสมาชิ กโดยอ้อม (ข้อ. 1+6+7+8+9)
17.96 7,721,293.30 19.41 9,315,239.45 21.30 11,505,864.88
รวมจัดสรรให้ กบั สมาชิก
98.35 42,293,401.30 98.52 47,287,589.45 98.52 53,213,186.88
เป็ นเงิ นบารุ งสันนิ บาตสหกรณ์ ฯ
0.02
10,000.00
0.02
10,000.00
0.02
10,000.00
เป็ นเงิ นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
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
สมาชิก (นพ.มนตรี ธนกิจ เลขทีส่ มาชิก 02366)ขอเสนอเกี่ยวกับโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ให้ตดั จาก 789,000 บาทเหลือ
750,000 บาท
ประธาน ขอมติจากที่ประชุมใหญ่ อนุมตั ิจดั สรรกําไรสุทธิประจําปี 2559ตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอและขอมติจากที่
ประชุมใหญ่ตามที่สมาชิกเสนอให้ตดั โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
ทีป่ ระชุมใหญ่ เสี ยงส่วนใหญ่มีมติเห็นด้วยตามที่คณะกรรมการดําเนินการเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยง 156 คะแนน และไม่เห็นด้วย 54
คะแนนเสี ยง
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากาหนดวงเงินกู้ยมื ประจาปี 2560
ประธาน ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 17 ข้อ 18 และ ข้อ 56 กําหนดว่าวงเงินกูย้ มื ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกูย้ มื และคํ้า
ประกันตามที่จาํ เป็ นและสมควรแก่การดําเนินงาน วงเงินซึ่งกําหนดดังกล่าวนี้ตอ้ งได้รับความเห็นชอบ จากนายทะเบียนสหกรณ์
ถ้าที่ประชุมใหญ่ยงั มิได้กาํ หนดหรื อนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ความเห็นชอบวงเงิน กูย้ มื สําหรับปี ใดก็ให้ใช้วงเงินกูย้ มื
สําหรับปี ก่อนไปพลาง
มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 กําหนดวงเงินกูย้ มื จํานวน 670 ล้านบาท (หกร้อยล้านบาทถ้วน) ดังนั้น ในปี 2560
ขอกําหนดวงเงินกูย้ มื เป็ นจํานวน 670 ล้านบาท (หกร้อยเจ็ดสิ บล้านบาทถ้วน) ไว้เท่าเดิม
ประธาน ขอมติจากที่ประชุมใหญ่
ทีป่ ระชุมใหญ่
มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิให้กาํ หนดวงเงินกูย้ มื ประจําปี 2560 ไว้เท่าเดิม
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมตั งิ บประมาณการรับและงบประมาณการจ่ ายเงิน ประจาปี 2560
ประธาน คณะกรรมการดําเนินการขอเสนอรายละเอียดประมาณการรายได้ และขออนุมตั ิงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี บัญชี 2560 ดังต่อไปนี้
1. ประมาณการรายได้
ประมาณการ
ที่
หมวดรายได้
คาชี้แจง
ปี บัญชี 2560
1
ดอกเบี้ยเงินกูร้ ับจากสมาชิก
95,000,000.00 ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
2
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
20,000.00 คาดว่าจะมีสมาชิกเข้าใหม่ 200 คน
3
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
400,000.00 คาดว่าได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ในปี บัญชี 2560
4
รายได้อื่น
150,000.00 เป็ นเงินปั นผลจากการลงทุนถือหุน้ และรายได้อื่น
รวม
95,570,000.00
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2. ประมาณการงบประมาณรายจ่ าย และงบประมาณรายจ่ ายตามแผนยุทธศาสตร์ ฯ
ปี 2559
ปี 2560
หมายเหตุ
หมวดรายการ
ตั้งไว้
จ่ ายจริง
ตั้งไว้
1 เงินเดือน
คาอธิบาย 1
1.1 เงินเดือน
2,710,000.00 2,557,680.00 2,800,000.00 ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วย
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
1.2 เงินสมทบประกันสังคม
78,000.00 74,300.00 80,000.00 ตามกฎหมายประกันสังคม
รวม 2,788,000.00 2,631,980.00 2,880,000.00
2 เงินช่ วยเหลื อ
คาอธิบาย 2
2.1 ค่ารักษาพยาบาล
45,000.00
3,826.50 45,000.00 เพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยค่า
รักษาพยาบาล
2.2 เงินช่ วยเหลือบุตร
3,000.00
2,400.00
3,000.00 เพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยเงิน
ช่ วยเหลือบุตร
2.3 ค่าเล่าเรี ยนบุตร
40,000.00 38,400.00 60,000.00 เพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าเล่า
เรี ยนบุตร
2.4 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่
24,000.00
1,300.00 24,000.00 เพื่อเป็ นค่าชุ ดทางานพนักงานประจาปี
8 คน
2.5 ค่าเช่ าบ้าน
22,000.00 18,000.00 36,000.00 เพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยการ
จ่ายเงินค่าเช่ าบ้านของพนักงาน
สหกรณ์
รวม
134,000.00 63,926.50 168,000.00
3 ค่ าตอบแทน
คาอธิบาย 3
3.1 เบี้ยประชุ มกรรมการ
270,000.00 142,800.00 210,000.00 ปี 2560 จะมีกรรมการ 15 คน จึงขอ
ประมาณค่าเบี้ยประชุ มกรรมการครั้ง
ละ 700 บาท/คน ประชุ มทั้งปี 12 ครั้ง
และประชุ มพิเศษ 8 ครั้ง รวมเป็ น 20
ครั้ง
3.2 ค่าทาการล่วงเวลา
24,000.00
5,800.00 30,000.00 ขอตั้งไว้เพื่องานเร่ งด่วนตามระเบียบ
ของสหกรณ์
3.3 ค่าตรวจสอบกิจการภายใน
36,000.00 48,000.00 48,000.00 จ่ายให้ตามจานวนครั้งทีผ่ ตู้ รวจกิจการ
ได้ทาการตรวจสอบกิจการประจาเดือน
ครั้งละ 2,000/คน/เดือน จานวน 2 คน
จานวนครั้ง 12 ครั้ง/ปี
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ปี 2559
หมวดรายการ
3 ค่ าตอบแทน
3.4 ค่าตอบแทนหน่ วย

ตั้งไว้

จ่ ายจริง

150,000.00

100,644.00

3.5 เงินบาเหน็จเจ้าหน้าที่

600,000.00

441,650.00

3.6 ค่าสอบบัญชี

100,000.00

70,000.00

รวม
4 ค่ าใช้ สอย
4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง+ทีพ่ กั +ค่าพาหนะ

1,180,000.00
600,000.00

ปี 2560
ตั้งไว้

หมายเหตุ

คาอธิบาย 3
120,000.00 เพื่อตอบแทนเจ้าหน้าทีป่ ระจาหน่ วย
ต่างๆ ของสหกรณ์ทหี่ น่ วยหัก
เงินเดือน 12 เดือนในอัตรา 4 บาท/คน/
เดือน หรื อ 48บาท/ปี คาดว่าปี 2560
จะมีสมาชิ กประมาณ 2,300 คน
600,000.00 สารองไว้เป็ นบาเหน็จพนักงาน
ประจาปี
- ตั้งเป็ นค่าจ้างผูต้ รวจสอบบัญชี ประจาปี

808,894.00 1,008,000.00
289,272.00

คาอธิบาย 4
400,000.00 - เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาหรื อ
ฝึ กอบรมกรรมการ/พนักงาน และ
สามารถใช้ในกิจการของสหกรณ์
- เพื่อเป็ นค่าพาหนะเดินทางไป-กลับ
ในการประชุ มประจาเดือนของ
สหกรณ์ตามทีจ่ า่ ยจริ งและประหยัด
- เพื่อเป็ นเบี้ยประชุ มหรื อเบี้ยเลี้ยง
เจ้าหน้าทีใ่ นกิจการของสหกรณ์

4.2 ค่าซ่อมแซม

20,000.00

13,210.00

20,000.00

4.3 ค่ารับรอง

100,000.00

65,619.50

100,000.00

4.4 ค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ

60,000.00

52,614.53

70,000.00

4.5 ค่าใช้จา่ ยประชุ มใหญ่

1,500,000.00 1,555,415.00 1,700,000.00

- เพื่อเป็ นค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ
และผูต้ รวจสอบกิจการภายในสหกรณ์
เพื่อเป็ นค่าซ่อมแซมบารุ งรักษา
เครื่ องใช้ไฟฟ้ า/เครื่ องคอมพิวเตอร์
ครุ ภณ
ั ฑ์
เพื่อเป็ นค่ารับรองในการประชุ ม
ประจาเดือน หรื อแขกผูม้ าเยีย่ มเยือน
หรื อพนักงานประจาหน่ วยที่
ปฏิบตั งิ านในสหกรณ์
เพื่อเป็ นค่าธรรมเนี ยมในการโอนเงิน
หรื อเงินกูธ้ นาคาร
เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยในการประชุ มใหญ่
ประจาปี 2559
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ปี 2559
หมวดรายการ
4 ค่ าใช้ สอย
4.6 ค่าหนังสือพิมพ์

ตั้งไว้

ปี 2560
ตั้งไว้

จ่ ายจริง

3,600.00

2,440.00

3,600.00

4.7 ค่าเช่ าพื้นทีเ่ ว็บเซิฟเวอร์และเว็บ
ไซด์
4.8 ค่าทาความสะอาดสานักงาน

17,000.00

13,375.00

17,000.00

150,000.00

101,440.00

140,000.00

4.9 ค่าทาความสะอาดยานพาหนะ

10,000.00

-

10,000.00

4.10 ค่าประกันอัคคีภยั

6,000.00

4,942.33

10,000.00

4.11 ค่าประกันขนเงิน
4.12 ค่า รปภ.

8,000.00
156,000.00

9,737.00
128,667.50

10,000.00
160,000.00

4.13 ค่าใช้จา่ ยยานพาหนะ

60,000.00

29,265.17

60,000.00

รวม
5 ค่ าวัสดุ
5.1 เครื่ องเขียนแบบพิมพ์ และวัสดุ
สิ้นเปลือง
5.2 ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง

คาอธิบาย 4
เพื่อเป็ นค่าหนังสือพิมพ์รายวันของ
สหกรณ์วนั ละ 1 ฉบับ
เพื่อเป็ นค่าเช่ าพื้นทีเ่ ก็บฐานข้อมูล
สมาชิ กและเว็บไซด์สหกรณ์
เพื่อเป็ นค่าจ้างทาความสะอาด
สานักงาน เดือนละ 8,500 บาท และ
ค่าจ้างทาความสะอาดสานักงาน
ประจาปี
เพื่อเป็ นค่าจ้างทาความสะอาด
ยานพาหนะของสหกรณ์
เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับประกัน
อัคคีภยั สานักงาน
เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับประกันขน
เพื่อรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สิน
สานักงานสหกรณ์
เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับค่าเบี้ย
ประกันภัย+ค่าทะเบียน+ค่าพรบ.
ยานพาหนะประจาปี

2,690,600.00 2,265,998.03 2,700,600.00
250,000.00

247,167.73

300,000.00

50,000.00

31,540.00

50,000.00

5.3 วัสดุยานพาหนะ

30,000.00

-

30,000.00

5.4 ค่าถ่ายเอกสาร

40,000.00

32,768.00

40,000.00

370,000.00

311,475.73

420,000.00

รวม

หมายเหตุ

คาอธิบาย 5
เพื่อจัดซื้อเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ และ
วัสดุใช้ในสหกรณ์
ใช้กบั ยานพาหนะสาหรับใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านของสหกรณ์
เพื่อใช้ซ่อมแซมยานพาหนะของ
สานักงาน
เพื่อเป็ นค่าถ่ายเอกสารในการจัดทา
รายงานการประชุ มประจาเดือนของ
คณะกรรมการ
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ปี 2559
หมวดรายการ
6 ครุภณ
ั ฑ์ +ทีด่ ิน+สิ่งปลู กสร้ าง และ
ยานพาหนะ
6.1 ค่าปรับปรุ งอาคารสานักงาน
สหกรณ์
6.2 ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้

ปี 2560
ตั้งไว้

จ่ ายจริง

คาอธิบาย 6
300,000.00

-

150,000.00

8,667.00

200,000.00
650,000.00

26,193.00
34,860.00

60,000.00

39,959.00

7.2 ค่าโทรศัพท์

40,000.00

28,873.00

7.3 ค่าไฟฟ้ า

90,000.00

73,422.98

7.4 ค่าน้ าประปา

10,000.00

4,250.04

8,000.00

4,998.00

1,000.00

480.00

209,000.00

151,983.02

70,000.00

39,211.50

6.3 ครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน
รวม
7 ค่ าสาธารณูปโภค
7.1 ค่าไปรษณี ยโ์ ทรเลข

7.5 ค่าภาษีป้าย+ค่าภาษีโรงเรื อน
และทีด่ ิน
7.6 ค่าขยะมูลฝอย
รวม
8 ค่ าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ ด
8.1 ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด
รวม
รวมงบประมาณประจาปี

หมายเหตุ

70,000.00 39,211.50
8,091,600.00 6,308,328.78

300,000.00 เพื่อใช้ปรับปรุ งตกแต่งและต่อเติม
อาคารภายในสานักงาน
150,000.00 เพื่อซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ใช้ในงาน
สหกรณ์
100,000.00 เพื่อซื้อครุ ภณ
ั ฑ์ทจี่ าเป็ นในสหกรณ์
550,000.00
คาอธิบาย 7
60,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยในการติดต่อสื่อสาร
ต่าง ๆ ของกิจการสหกรณ์
40,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยในสานักงานสหกรณ์
90,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยกระแสไฟฟ้ าของ
สหกรณ์
10,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยน้ าประปาของ
สหกรณ์
8,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับค่าภาษี
ประจาปี
1,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับค่าขยะ
ประจาปี
209,000.00
คาอธิบาย 8
70,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ดในกรณี ไม่
เข้าหมวดข้างต้น
70,000.00
8,005,600.00 ข้ อ 1 - ข้ อ 8
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ปี 2559
ตั้งไว้
จ่ ายจริง
หมวดรายการ
9 ค่ าใช้ จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสหกรณ์ ปี 2560
พันธกิจที่ 1
การพัฒนาการบริหารจัดการ และ
ธรรมาภิบาล
1.1 การประชุ มเชิ งปฏิบตั กิ าร การ
300,000.00
จัดทาแผนปฏิบตั งิ านประจาปี และ
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี เพื่อพัฒนาการ
บริ หารจัดการสหกรณ์
1.2 การประชุ มเชิ งปฏิบตั กิ ารเพื่อ
การศึกษา และปรับปรุ งข้อบังคับ,
ระเบียบ, กฎหมายโดยการมีส่วนร่ วม
ของสมาชิ ก
1.3 ดาเนิ นการการฟ้ องร้องผูก้ ู้ และ
ผูค้ ้าประกัน
รวมพันธกิจที่ 1
พันธกิจที่ 2
การพัฒนาการบริหารจัดการ
ให้ บริการและประชาสั มพันธ์
2.1 การสารวจความพึงพอใจการ
ให้บริ การ

2.2 โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้อง
กับระบบการให้บริ การทางการเงิน
ทีห่ ลากหลายช่ องทาง (พัฒนา
โปรแกรม)
2.3 โครงการจัดหาเซิฟเวอร์ทมี่ ี
ศักยภาพสูงเพื่อรองรับการพัฒนา
สูงต่อไปในอนาคตอย่างน้อย 5 ปี
2.4 ระบบการให้บริ การเงินกูร้ ะบบ
คอมพิวเตอร์ จัดเก็บเอกสารข้อมูลใน
ระบบอิเลคโทรนิ ค เพื่อลดปริ มาณ
เอกสาร

ปี 2560
ตั้งไว้

หมายเหตุ
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200,000.00 กลุม่ เป้ าหมาย จานวน 50 คน กรรมการ+
ผูต้ รวจ+เจ้าหน้าที+่ สมาชิ กผูท้ รงคุณวุฒิ
และคณะวิทยากรจานวน 2 วัน (เบี้ยเลี้ยง,
ค่าพาหนะ, ค่าทีพ่ กั และค่าห้องประชุ ม)

100,000.00

-

200,000.00 กลุม่ เป้ าหมาย 100 คน (เบี้ยเลี้ยง,
ค่าพาหนะ, ค่าทีพ่ กั และค่าห้องประชุ ม)
จานวน 1 วัน

100,000.00

-

100,000.00

500,000.00

-

500,000.00
คาอธิบาย 9

20,000.00

-

300,000.00

-

14,750.00

-

21,400.00

-

20,000.00 เพื่อยกระดับการให้บริ การทีด่ ี สะดวก
รวดเร็ว ประทับใจ โดยการเพิ่มศักยภาพ
ในการให้บริ การ และการตรวจสอบทีม่ ี
ประสิทธิภาพ
- เพิ่มช่ องทางการให้บริ การ และความ
หลากหลายของการบริ การโดยการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ ป็ นของตนเอง
ปลอดภัยมีศกั ยภาพ เพื่อการให้บริ การใน
อนาคต
พัฒนาระบบเทคโนโลยีทเี่ ป็ นของตนเอง
และรองรับต่อการดาเนิ นการในอนาคต
-

40
ปี 2559
ตั้งไว้
จ่ ายจริง
หมวดรายการ
9 ค่ าใช้ จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสหกรณ์ ปี 2560
พันธกิจที่ 2
การพัฒนาการบริหารจัดการ
ให้ บริการและประชาสั มพันธ์
2.5 กิจกรรมสหกรณ์สญ
ั จรเพื่อการ
ให้ความรู้และบริ การนอกสถานที่
ทุกหน่ วยอาเภอ ทุกโรงพยาบาล
2.6 การประชาสัมพันธ์ และติดต่อ
สอบถามหลากหลายประเภท และ
หลายช่ องทางในระบบโซเชี ยลเนต
เวิร์ค (พัฒนาโปรแกรมจัดส่วนเคาเต
อร์ประชาสัมพันธ์และเว็บไซด์)
รวมพันธกิจที่ 2
320,000.00 36,150.00
พันธกิจที่ 3
การพัฒนาการลงทุน ดาเนินกิจการ
และการสร้ างความมัน่ คงแก่สหกรณ์
3.1 ประชาสัมพันธ์สหกรณ์
3.2 กิจกรรมระดมเงินฝาก
3.3 กิจกรรมระดมเงินทุน
3.4 รักษาระดับผลตอบแทนการ

ปี 2560
ตั้งไว้

หมายเหตุ
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-

-

ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์กิจการ
สหกรณ์หลากหลายช่ องทางหลายหลาย
วิธีการ

20,000.00
คาอธิบาย 9

-

-

-

ลงทุนของสมาชิ ก เป็ นทีพ่ ึงพอใจ

-

-

-

3.5 จัดหารถยนต์เอนกประสงค์

-

-

-

เพื่อการบริ การนอกสถานที่ และความ

-

ปลอดภัยในการดาเนิ นการสหกรณ์
เพื่อความมัน่ คงของระบบข้อมูลสาคัญ
ของสหกรณ์ และรองรับการขยายตัวของ

3.6 จัดหาเซิฟเวอร์ และเตรี ยมระบบ
เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ (ตาม
พันธกิจที่ 2)
3.7 จัดสวัสดิการการเงินกูเ้ พื่อ
ส่งเสริ มการลงทุนเพื่อความมัน่ คง
ของสมาชิ กและครอบครัว (เสริ ม
เงินทุนหมุนเวียนจากสถาบัน
การเงิน)

-

-

-

-

-

งานในอนาคต
สมาชิ กและครอบครัวมีการพัฒนา
คุณภาพชี วติ โดยการสนับสนุ นด้าน
สวัสดิการการเงิน และการลงทุนธุรกิจ

41
ปี 2559
ตั้งไว้
จ่ ายจริง
หมวดรายการ
9 ค่ าใช้ จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสหกรณ์ ปี 2560
พันธกิจที่ 3
การพัฒนาการลงทุน ดาเนินกิจการ
และการสร้ างความมัน่ คงแก่ สหกรณ์
3.8 ขยายฐานและขยายโอกาสให้
-

ปี 2560
ตั้งไว้
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-

สมาชิ กเข้าถึงเงิ นกูพ้ ิเศษมากยิง่ ขึ้น
3.9 รี ไฟแนนซ์ เงิ นกูจ้ ากสถาบัน
การเงิ นอื่น
3.10 ปรับปรุ ง แก้ไข เพิ่มเติมระเบียบ
ข้อบังคับ เงื่ อนไข ให้เหมาะสมกับ
การขยายฐานสมาชิ ก
3.11 เชิ ญชวน และจัดปฐมนิ เทศน์
สมาชิ ก และข้าราชการใหม่
3.12 จัดทาแผนการใช้เงิ นที่
สอดคล้องกับภาวะการเงิ นของ
สหกรณ์
3.13 แผนการจัดหาเงิ นทุนจาก
ภายใน และภายนอกสหกรณ์
รวมพันธกิจที่ 3
พันธกิจที่ 4
การพัฒนาสวัสดิการ การพัฒนา
สมาชิก และมุมมองด้ านสั งคม
4.1 จัดสรรงบประมาณทีเ่ หมาะสม
และเพียงพอ(เพิ่มยอดเงิ นสวัสดิการ)
4.2 เพิ่มประเภทสวัสดิการที่
หลากหลายจากทีม่ อี ยูใ่ ห้มากขึ้น
(การประสบภัยธรรมชาติ)
4.3 กิจกรรมฝึ กอบรม และจัด
สวัสดิการเพื่อการลงทุนอาชี พเสริ ม
แก่สมาชิ ก และครอบครัว
4.4 แก้ไข ปรับปรุ ง ระเบียบข้อบังคับ
และเงื่ อนไขสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ฯ

หมายเหตุ

เพื่อให้สมาชิ กมีทรัพย์สินถาวรทีอ่ ยูอ่ าศัย
มัน่ คง เป็ นของตนเองทีเ่ ข้าถึงง่ายและ
ผ่อนระยะยาว

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เพื่อสร้างโอกาสในการขยายกิจการการ
ดาเนิ นการของสหกรณ์

เพื่อการบริ การการเงิ นให้แก่สมาชิ กอย่าง
เหมาะสมโดยพิจารณาถึงความมัน่ คงของ
สหกรณ์

คาอธิบาย 9

-

-

-

การเพิ่ม และพัฒนาสวัสดิการแก่สมาชิ กที่
เหมาะสม

-

-

-

จากเงิ นทุนสวัสดิการสมาชิ ก

-

-

-

-

-

-
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ปี 2559
ตั้งไว้
จ่ ายจริง
หมวดรายการ
9 ค่ าใช้ จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสหกรณ์ ปี 2560
พันธกิจที่ 4
การพัฒนาสวัสดิการ การพัฒนา
สมาชิก และมุมมองด้ านสั งคม
4.5 จัดโครงการสวัสดิการเงินกูเ้ พื่อ
คุณภาพชี วติ สมาชิ ก
4.6 จัดโครงการสวัสดิการเงินกูเ้ พื่อ
รวมหนี้ จากสถาบันการเงินอื่น
4.7 สมาชิ กศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น
300,000.00
เพื่อนาความรู้ประสบการณ์
แนวความคิดมาเป็ นแผนการ
ดาเนิ นการสหกรณ์ประจาปี
4.8 ฝึ กอบรมสมาชิ กสหกรณ์และ
ส่งเสริ มเข้าอบรมสัมมนาเพิ่มพูน
ความรู้ไปจากสถาบันและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง(ตามพันธกิจที่ 1)
4.9 สนับสนุ นกิจการ
สาธารณประโยชน์ขององค์กรต้น
สังกัดสมาชิ ก และองค์กรทีเ่ กี่ยวข้อง
เช่ น การกีฬา การกุศล
4.10 การจัดสรรงบประมาณ และ
โครงการเพื่อประโยชน์ตอ่ สาธารณะ
รวมพันธกิจที่ 4
รวมค่ าใช้ จ่ายตามแผนยุทธฯ
รวมงบประมาณประจาปี และค่ าใช้ จ่าย
ตามแผนยุทธฯ

ปี 2560
ตั้งไว้

หมายเหตุ
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300,000.00 เพื่อสร้างองค์ความรู้ กระบวนทัศน์ให้
สมาชิ กสหกรณ์เข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ดาเนิ นการ และพัฒนาสหกรณ์
-

สหกรณ์ และสมาชิ กร่ วมกันพัฒนา และ
สร้างความมัน่ คงกับสหกรณ์

-

เพื่อช่ วยสนับสนุ นกิจการ
สาธารณประโยชน์ขององค์กรต้นสังกัด
สมาชิ ก และองค์กรทีเ่ กี่ยวข้อง
-

เพื่อสาธารณประโยชน์แก่หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องและสังคม

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 ถัวจ่ ายทุกรายการ

ประธาน ขอมติจากที่ประชุมใหญ่
ที่ประชุ มใหญ่ มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิงบประมาณรายได้ งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ ฯ
ประจําปี 2560
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 35 ประจาปี 2560
ประธาน ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 60 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน
และกรรมการดําเนินการอีก 14 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์
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และข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 62 กําหนดเวลาอยูใ่ นตําแหน่ง คณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยูใ่ นตําแหน่งได้คราวละ
2 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
ในปี 2560 มีคณะกรรมการที่ยงั มีวาระอยูใ่ นตําแหน่งอีก 1 ปี ดังนี้
1. นายบุญศักดิ์
รมยพร
ประธานคณะกรรมการดําเนินการ
2. นายเอนก
โกยสมบูรณ์
กรรมการหน่วยข้าราชการบํานาญ
3. นายกําธร
สิ ทธิบุตร
กรรมการหน่วยอําเภอเมือง
4. นายสมชาย
ผดุงผล
กรรมการหน่วยอําเภอเกาะยาว
5. นายทรงยศ
มาลัย
กรรมการหน่วยโรงพยาบาลพังงา
6. นายพิภพ
กาญจนพันธุ์
กรรมการหน่วยอําเภอคุระบุรี
7. นางประภา
ศิริกลุ
กรรมการหน่วยอําเภอทับปุด
8. นายโกศล
พัฒน์สงฆ์
กรรมการหน่วยอําเภอท้ายเหมือง
และคณะกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ จํานวน 7 คน ดังนี้
1. นายศักดิ์ชยั
ระวิวรรณ
กรรมการหน่วยโรงพยาบาลพังงา
2. นายบํารุ ง
ก่อสุวรรณ
กรรมการหน่วยโรงพยาบาลตะกัว่ ป่ า
3. นายษาธิต
มาศรังสฤษดิ์
กรรมการหน่วยโรงพยาบาลตะกัว่ ป่ า
4. นายวรยศ
ผลแก้ว
กรรมการหน่วยสสจ.พังงา
5. น.ส.ธมลวรรณ
ดีชู
กรรมการหน่วยอําเภอกะปง
6. นายขวัญชัย
คงทอง
กรรมการหน่วยอําเภอตะกัว่ ป่ า
7. นายพิเชฐ
เจ๊ะโส๊ะ
กรรมการหน่วยอําเภอตะกัว่ ทุ่ง
ประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด จึงได้ประกาศรับสมัครกรรมการดําเนิ นการ ตั้งแต่วนั ที่ 25 ตุลาคม
2559 ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ์ ได้รับการสรรหาในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 และโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนิ นการเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ให้เปิ ดขยายเวลาการรับสมัครกรรมการดําเนิ นการ ตั้งแต่วนั ที่ 14 - 17
พฤศจิกายน 2559 และประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ได้รับการสรรหาในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
ประธานสหกรณ์จึงได้ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกตั้งกรรมการดําเนิ นการในตําแหน่งที่วา่ งลงตามหน่วยต่างๆ และผลการ
สรรหาและเลือกตั้งดังรายชื่อต่อไปนี้
เป็ นคณะกรรมการดําเนินการ จํานวน 7 คน ซึ่งมีวาระอยูใ่ นตําแหน่ง 2 ปี
1.หน่วยสสจ.พังงา
นายสามารถ สิ นทรัพย์
2.หน่วยอําเภอตะกัว่ ป่ า
นายรังสรรค์ เตี๋ยวสกุล
3.หน่วยอําเภอตะกัว่ ทุ่ง
นายตวงชล แซ่ลิ่ม
4.หน่วยโรงพยาบาลพังงา
นายพงษ์พนั ธ์ คําทอง
5.หน่วยโรงพยาบาลตะกัว่ ป่ า 1
นางสาวดารารัตน์ ติปะยานนท์
6.หน่วยโรงพยาบาลตะกัว่ ป่ า 2
นายสมยศ จันทรวัฒน์
7.หน่วยอําเภอกะปง
นายประกิจ ทองรงค์
ประธาน จึงขอเสนอที่ประชุมผูท้ ี่ได้รับการสรรหาและเลือกตั้งเป็ นคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อพิจารณารับรองคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 35
ทีป่ ระชุมใหญ่ มีมติรับรองผูท้ ี่ได้รับการสรรหารและเลือกตั้งเป็ นคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 35
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พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ ประจาปี 2560
ประธาน ตามระเบียบนายทะเบี ยนสหกรณ์วา่ ด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์พ.ศ. 2555และข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขจังหวัดพังงาจํากัดข้อ89ผูต้ รวจสอบกิ จการให้ที่ประชุมใหญ่เลื อกตั้งสมาชิ กหรื อบุคคลภายนอกผูม้ ีคุณวุฒิความรู ้
ความสามารถในด้านธุรกิจการเงินการบัญชีการเศรษฐกิจหรื อการสหกรณ์จาํ นวน2คนให้เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์เป็ นการ
ประจําปี
คุณสมบัติการดํารงตําแหน่งและความรับผิดชอบของผูต้ รวจสอบกิจการให้เป็ นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการหรื อผูซ้ ่ ึงดํารงตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการไม่ได้
สหกรณ์ได้มีประกาศรับสมัครผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ประจําปี 2560 และมีผสู ้ มัคร 1 ท่าน คือ นายบํารุ ง ก่อสุวรรณ
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ประจําปี 2560
สมาชิก (นายมนตร์ชยั โลหะการ เลขที่สมาชิก 00130) เสนอตนเอง คือ นายมนตร์ชยั โลหะการ เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
ประธาน ขอมติจากที่ประชุมใหญ่
ทีป่ ระชุมใหญ่ มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้นายมนตร์ชยั โลหะการ และนายบํารุ ง ก่อสุวรรณ เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องรายงานผลการตรวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ ประจาปี 2559
ประธาน มอบให้ผตู ้ รวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ เสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการภายในสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ (นายมนตร์ ชัย โลหะการ)
ตามที่ ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ได้คดั เลื อกให้ขา้ พเจ้า นายมนตร์ ชยั โลหะการ และ นายสามารถ สิ นทรั พย์ เป็ นผู ้
ตรวจสอบกิ จการภายในสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 นั้น ซึ่ งเป็ นการได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนสมาชิกให้ปฏิ บตั ิ
หน้าที่น้ ีต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าฯ และนายสามารถ สิ นทรัพย์ ได้แบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบการตรวจสอบ โดยข้าพเจ้า
รับผิดชอบในด้านนิติกรรมสัญญา ความถูกต้อง ครบถ้วน หลักฐานเอกสารการกูเ้ งิน ส่ วนนายสามารถ สิ นทรัพย์ รับผิดชอบ
ในด้านการเงินการบัญชี ความถูกต้องในการรับ – ส่งเงิน โดยปฏิบตั ิหน้าที่ตามระเบียบ และข้อบังคับที่สหกรณ์กาํ หนด โดย
เน้นตรวจสอบด้านการปฏิบตั ิใน เรื่ องการรับ-ฝากเงิน การพิจารณาวงเงินให้กู้ การตรวจสอบเอกสารประกอบการกูเ้ งิน เอกสาร
การเบิก-จ่ายเงิน และรายการอื่นๆที่เห็นว่าจําเป็ นต้องตรวจสอบ ถึงแม้จะแบ่งภาระส่วนความรับผิดชอบ แต่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ผู ้
ตรวจสอบกิ จการภายในสหกรณ์จาํ เป็ นต้องมีการตรวจสอบทั้งสองส่ วนไม่สามารถแบ่งแยกได้ชดั เจน จากการปฏิ บตั ิหน้าที่
ผูต้ รวจฯ ไม่พบข้อบกพร่ องที่จะก่อความเสี ยหายแก่สหกรณ์ ในส่ วนของข้อบกพร่ องเล็กน้อย ได้แนะนําให้ผรู ้ ับผิดชอบในส่ วน
งานนั้นๆปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้องรัดกุมยิง่ ขึ้น เมื่อตรวจสอบซํ้าพบว่าเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบดําเนินการแก้ไขปรับปรุ งแล้ว

(นายมนตร์ชยั โลหะการ)
ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
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ผู้ตรวจสอบกิจการ (นายสามารถ สินทรัพย์ )
ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็ น ผูต้ รวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด สําหรับปี ทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 จึงขอเสนอผลการ
ตรวจสอบ โดยสรุ ปดังนี้
วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ
1.1
เพื่อตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการดําเนินการ
1.2
เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3
เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์
ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ
2.1
ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2
ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์
2.3
ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
2.4
ตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กาํ หนดไว้
ผลการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะทีส่ หกรณ์ ควรแก้ ไข
1.ด้ านสินเชื่อ
การจ่ายเงินให้กแู้ ก่สมาชิก ถูกต้องตามระเบียบเกี่ยวกับการให้กเู้ งินที่กาํ หนดไว้ มีการติดตามการชําระหนี้ และการสอบทาน
หนี้ เรี ยบร้อยเป็ นปั จจุบนั
2.การบริหารงานของคณะกรรมการดาเนินการ
การบริ หารงานของคณะกรรมการดําเนินการ เป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายของสหกรณ์
สรุปข้ อสังเกตทีไ่ ด้ จากการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะ
1. การตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายเงินควรละเอียดรอบคอบ และให้ครบถ้วนมากกว่านี้ การไปปฏิบตั ิงานนอกสํานักงาน
และการเดินทางไปประชุม อบรม ควรมีการขออนุญาตและระบุการเบิกจ่ายให้ชดั เจน เพื่อง่ายในการตรวจสอบ
2. ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างต้องมีและรายละเอียด กลักเกณฑ์ที่ครอบคลุม
3. สิ ทธิในการฝากเงินของสมาชิกสมทบ ต้องกําหนดให้เหมาะสม ถ้าเปิ ดกว้างหรื อมากเกินไป โดยเฉพาะกรณี ที่มีเจตนาของ
สมาชิกสมทบเป็ นกลุ่มบุคคลรวมแล้วจํานวนเงินเยอะๆ อาจส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ในระยะยาวได้
4. การพิจารณาสมาชิกที่ผิดนัดชําระหนี้ในปี บัญชีที่ตอ้ งขาดจากการเป็ นสมาชิกต้องมีการตรวจเช็คและดําเนินการให้รอบคอบ
ก่อน
5. สมาชิกสามัญและสมทบที่ขาดจากการเป็ นสมาชิกภาพในกรณี ที่ถูกไล่ ให้ออก สหกรณ์ตอ้ งดําเนิ นการให้ถูกต้อง
6. สหกรณ์ควรดําเนินการให้ถูกต้องในกรณี การผูกบัญชีของสมาชิกโดยเร็ วที่สุด ตามที่ผตู ้ รวจสอบบัญชีได้ให้คาํ แนะนํา
3.ด้ านบัญชี
การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงินเป็ นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน

(นายสามารถ สิ นทรัพย์)
ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
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ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภาคเอกชน ประจาปี 2560
ประธาน
ในปี บัญชี 2559 สํานักงานสอบบัญชีวเิ ชียรและวิรัชทนายความเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชี ตาม
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
และในปี บัญชี 2560 ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 ได้ประกาศรายชื่อสหกรณ์ที่เป็ น
เป้ าหมายโอนกลับให้ผสู ้ อบบัญชีภาครัฐตรวจสอบบัญชี ปี บัญชี 2560 จํานวน 74 สหกรณ์โดยมีรายชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ในประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ดงั กล่าว และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มอบหมายให้สาํ นักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์
ดังนั้น ในปี บัญชี 2560 สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พงั งา เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชี เพื่อแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
ทีป่ ระชุมใหญ่ รับทราบ และอนุมตั ิให้สาํ นักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พงั งาเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีในปี บัญชี 2560
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอืน่ ๆ ถ้ ามี
ตัวแทนสมาชิกทีไ่ ม่ ได้ รับเงินเฉลีย่ คืน ได้เสนอต่อที่ประชุมให้จ่ายเงินเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกที่ผิดนัดชําระหนี้ประจําปี 2559
ประธาน กรณี สมาชิกผิดนัดชําระหนี้ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ขอ้ 27 (2) เป็ นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่ วนธุรกิจที่สมาชิก
ได้ทาํ ไว้กบั สหกรณ์ และตามจํานวนรวมแห่งดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งสมาชิกนั้นๆ ได้ส่งแก่สหกรณ์ ระหว่างปี แต่สมาชิกที่ผิดนัดการส่ง
งวดชําระหนี้ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยในปี ใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปี นั้น
ตัวแทนนายทะเบียน นายปรีชา เลิศไกร (ผู้อานวยการกลุ่มส่ งเสริมสหกรณ์ ) สมาชิกในที่ประชุมเสนอขอมติในเรื่ องดังกล่าวไม่ได้
เพราะไม่ได้มีการใส่วาระการประชุมในรายงานกิจการประจําปี 2559
ประธาน เรี ยนเชิ ญตัวแทนนายทะเบี ยนพบปะสมาชิ กฯ และชี้แจงกรณี หนังสื อฯ จากสมาชิกสมทบหน่วยรพ.พังงา ซึ่ งไม่ได้ลง
นามในหนังสื อฯ (บัตรสนเท่)
ตัวแทนนายทะเบียนนายปรี ชาเลิศไกร (ผู้อานวยการกลุ่มส่ งเสริ มสหกรณ์ ) ได้อธิ บายต่อที่ ประชุมประเด็น สมาชิ กสมทบไม่
นับเป็ นองค์ประชุม จึงไม่สามารถจ่ายเบี้ยประชุมให้กบั สมาชิกสมทบได้ และประเด็นการใช้จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ซ้ื อที่นอน
ลม คณะกรรมการสามารถใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ภายใต้กรอบของข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรื ออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรื อไม่
ประธาน เมื่อไม่มีสมาชิกผูใ้ ดเสนอหรื ออภิปราย ผมจึงขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้มาร่ วมประชุมในวันนี้ และ ขอให้ทุกท่าน
เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ ผมจึงขอปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 13.40 น.

(นายบุญศักดิ์ รมยพร)
ประธานในที่ประชุม

(นายกําธร สิ ทธิบุตร)
เลขานุการ
ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรั บทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2560
ประธาน ในนามคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 35 ขอเสนอรายงานผลการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ประจาปี 2560 ดังต่อไปนี้
รายงานกิจการทัว่ ไป
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ได้เริ่ มดาเนิ นกิจการตั้งแต่วนั ที่ 3 มกราคม 2526
จนถึงปัจจุบนั เป็ นเวลา 34 ปี ปั จจุบนั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 9/22 ถนนเทศบาลบารุ ง ตาบลท้ายช้าง อาเภอเมือง จังหวัดพังงา
สมาชิกภาพในวันสิ้ นปี 2560
สมาชิกเมื่อวันสิ้ นปี 2560
2,172
คน
(สามัญ 1,800 คน สมทบ 372 คน) (ชาย 543 คน หญิง 1,629 คน)
-เข้าใหม่
(เข้าใหม่=116, ลาออกเข้าใหม่=2)
118
คน
-ลาออก
50
คน
-ถึงแก่กรรม
6
คน
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3.1 ฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปี 2558 -2560
ที่
รายการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ทุนเรื อนหุน้ ที่ชาระแล้ว
เงินสารองและทุนอื่น ๆ
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
เงินสะสมและสารองบาเหน็จพนักงาน
เงินรับฝาก
ทุนดาเนินงาน
เงินให้กแู้ ก่สมาชิกระหว่างปี
เงินให้กชู้ าระคืนระหว่างปี
เงินให้กคู้ งเหลืออยูท่ ี่สมาชิก
กาไรสุทธิประจาปี

ปี 2558
ปี 2559
บาท
บาท
631,942,510.00 703,792,960.00
43,536,599.09
49,214,162.08
3,707,967.83
4,405,382.32
3,037,600.00
3,502,830.00
491,833,640.01 615,623,508.29
1,367,230,228.38 1,600,719,017.78
790,533,466.88 956,997,016.78
606,154,622.75 750,688,558.89
1,396,285,169.09 1,602,593,626.98
47,997,589.45
54,012,186.88

ปี 2560
บาท
803,672,560.00
55,994,188.96
5,930,188.57
3,995,490.00
746,718,214.07
1,812,082,915.41
904,880,652.54
725,415,267.25
1,782,047,012.27
61,851,988.68
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3.2 ค่ าหุ้น
- สมาชิกถือหุน้ เมื่อวันต้นปี 2560
บวก ถือหุ น้ เพิ่มระหว่างปี
รวม
หัก ถอนหุน้ คืน
- สมาชิกถือหุ น้ เมื่อวันสิ้ นปี 2560
3.3 เงินรับฝาก
- ต้นปี มีเงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ
บวก ฝากเพิ่มระหว่างปี
รวม
หัก ถอนระหว่างปี
- คงเหลือเงินฝากเมื่อวันสิ้ นปี

703,792,960.00
107,576,370.00
811,369,330.00
7,696,770.00
803,672,560.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

615,623,508.29
366,557,164.52
982,180,672.81
235,462,458.74
746,718,214.07

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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3.4 การให้ เงินกู้แก่ สมาชิ ก คงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ทางบัญชี
ในปี 2560 สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกคงเหลือ ณ สิ้ นปี 1,782,047,012.27 บาท แยกได้ดงั นี้
ประเภท
1. เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉิ น
2. เงินกูส้ ามัญ
3. เงินกูพ้ ิเศษ
4. เงินกูส้ ามัญ (เงินด่วน)
5. เงินกูส้ ามัญ 5 (เพื่อซื้อยานพาหนะ)
6. เงินกูเ้ พื่อการศึกษา

รวม

ยอดยกมา
ปี 59

เงินกู้ระหว่ าง
ปี 60

คงเหลือสิ้น
ปี 2560

จานวน
สั ญญา

30,500.00
1,450,698,077.80
92,670,983.87
45,901,619.96
6,045,764.34
7,234,681.01

560,500.00
866,931,864.81
7,810,000.00
26,083,287.73
0.00
3,495,000.00

19,000.00
1,634,218,221.12
90,020,398.40
46,030,703.27
3,732,621.42
8,026,068.06

7
2,597
60
322
20
55

1,602,581,626.98

904,880,652.54

1,782,047,012.27

3,061

3.5 เงินกู้ยมื เมื่อวันสิ้นปี 2560 สหกรณ์ฯมีหนี้กบั สถาบันการเงินอื่น ดังนี้
ยอดยกมา
เงินกู้ระหว่ างปี 2560 คงเหลือสิ้นปี 2560
ธนาคาร
1. เงินกูโ้ อดี ธ.ออมสิ น
2. ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ธกส.
3. ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ธ.ธนชาต
4. ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ธ.ออมสิ น
5. ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ธ.กรุ งไทย
6. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
7. ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์

รวม

0.00
0.00
75,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
46,500,000.00
0.00
221,500,000.00

1,500,000.00
25,000,000.00
80,000,000.00
0.00
0.00
0.00
70,000,000.00
176,500,000.00

3.6 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เมื่อวันสิ้ นปี 2560 จานวนเงิน 74,478,784.87 บาท
3.7 เงินรายได้ และค่ าใช้ จ่ายในปี 2560
รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย
102,602,095.19 บาท
รายจ่ายทั้งสิ้ น
40,750,106.51 บาท
ค่ าใช้ จ่ายทั้งสิ้นแยกเป็ นดังนี้
1.ดอกเบี้ยเงินกู/้ โอดี/ตัว๋ สัญญา เป็ นเงิน
8,371,003.94
2.ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
เป็ นเงิน
24,770,549.39
3.ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
เป็ นเงิน
7,608,553.18
รวมค่ าใช้ จ่าย
เป็ นเงินทั้งสิ้ น
40,750,106.51

0.00
0.00
100,000,000.00
0.00
25,000,000.00
0.00
70,000,000.00
195,000,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
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3.9 ผลการดาเนินงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ในรอบปี บัญชี 2560
ตลอดปี ของการดาเนินกิจการ คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 35 ได้ยดึ มัน่ ในอุดมการณ์หลักการสหกรณ์
เพื่อส่ งเสริ มการออมโดยการถือหุ น้ การรับฝากเงิน สามารถช่วยเหลือสมาชิกให้เข้าถึงเงินกู้ ได้อย่างสะดวก และ
อย่างมีวนิ ยั ทางการเงิน บนพื้นฐานการเป็ นเจ้าของกิจการ อย่างต่อเนื่ อง
นโยบายหลักของคณะกรรมการดาเนินการปี บัญชี 2560 (แผนยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาสหกรณ์ 5 ปี (2556-2560))
(1) นโยบายดอกเบีย้ เงินกู้ต่า เพื่อให้สมาชิกได้ใช้บริ การเงินกู้ ดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกและเหมาะสม เป็ น
การแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิก แต่ท้ งั นี้ตอ้ งคานึงถึงผลตอบแทนของผูล้ งทุน คือ ทุนเรื อนหุ น้ และเงินฝาก
โดยเป้ าหมายของคณะกรรมการคือเงินปั นผลแก่สมาชิกไม่ต่ากว่าปี ที่ผา่ นมา คณะกรรมการก็ใช้วธิ ี ระดมเงินฝาก
จากสมาชิก พร้อมกับเจรจาสถาบันการเงินเรื่ องอัตราดอกเบี้ยต่า และเปิ ดวงเงินหลายสถาบัน เพื่อเพิ่มอานาจใน
การต่อรอง
(2) นโยบายเพือ่ ส่ งเสริมการออม โดยการสะสมเงินค่าหุ ้นอย่างต่อเนื่อง และการรับฝากเงิน ในอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากระดับสู ง เพื่อให้สมาชิกมีแรงจูงใจในการออม สหกรณ์ระดมเงินฝากจากสมาชิก ประเภทเงิน
ฝากออมทรัพย์พิเศษ ณ วันสิ้ นปี มีเงินฝากรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็ นจานวนเงิน 131,094,705.78 บาท คิดเป็ น
ร้อยละ 21.30 ตามลาดับ จากการดาเนิ นงานดังกล่าวทาให้สหกรณ์สามารถบริ หารงานได้ประสบความสาเร็ จตาม
เป้ าหมายหลักที่กาหนดไว้
(3) นโยบายสร้ างความหลากหลายของระบบเงินกู้ เพื่อให้สมาชิกได้เข้าถึงบริ การเงินกูใ้ ห้เกิดประโยชน์
และสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก บนพื้นฐานการดาเนิ นงานทางกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบของ
สหกรณ์ เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ ยง ในการชาระหนี้ของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์
(4) นโยบายการจัดสวัสดิการทีเ่ หมาะสม โดยยึดหลักการของสหกรณ์ นัน่ คือ การช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก
ซึ่ งกันและกัน การเอื้ออารี ต่อกันและกัน การมีความเสมอภาค โดยจัดสวัสดิการให้กบั สมาชิกและครอบครัว เพื่อ
บรรเทาภาระความเดือดร้อน
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(5) นโยบายสร้ างรายได้ ให้ แก่สหกรณ์ โดยการเพิ่มเงินลงทุนในสถาบันการเงิน หรื อสหกรณ์อื่นให้
หลากหลายมากยิง่ ขึ้น
(6) นโยบายการให้ บริการที่เป็ นมิตร โดยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิก ภายใต้หลักการบริ การของ
หลักการสหกรณ์ นัน่ คือบริ การดุจญาติมิตร สมาชิกทุกคนต้องร่ วมด้วยช่วยกัน รวมทั้งการพัฒนาระบบข้อมูล
ข่าวสารของสหกรณ์
ผลการดาเนินงาน ในรอบปี ที่ผ่านมา มีดังนี้
1. อัตราการเพิม่ ทุน การลงทุนร่ วมกับสหกรณ์ของสมาชิก และการเติบโตทางธุ รกิจ
ในปี บัญชี 2560 สหกรณ์มีอตั ราการเติบโตของทุนดาเนินการ (ทุนเรื อนหุน้ และเงินฝาก) เพิ่มขึ้นร้อยละ
17.51 เปรี ยบเทียบกับปี บัญชี 2559 มีการกูย้ มื เงินจากธนาคารธนชาต, ธนาคารกรุ งไทย และธนาคารแลนด์
แอนด์เฮ้าส์ เป็ นวงเงินตัว๋ สัญญาใช้เงิน 195 ล้านบาท โดยใช้คณะกรรมการดาเนิ นการและผูจ้ ดั การสหกรณ์ค้ า
ประกัน โดยมีทุนสารอง เป็ นเงิน 55,994,188.96 บาท ทุนสะสมตามข้อบังคับและระเบียบอื่นๆ เป็ นเงิน
5,930,188.57 บาท
ตารางเปรี ยบเทียบทุนดาเนินการ
รายการ
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
1. ทุนเรื อนหุน้ (บาท)
631,942,510.00 703,792,960.00
803,672,560.00
2. เงินรับฝากออมทรัพย์ (บาท)
491,833,640.01 615,623,508.29
746,718,214.07
3. เงินกูส้ ถาบันการเงิน (บาท)
191,666,400.00 221,500,000.00
195,000,000.00
4. สมาชิก (คน)
2,035
2,110
2,172
การดาเนินการระดมทุนเพือ่ ดาเนินกิจการของสหกรณ์ ในรอบปี บัญชี 2560
เป็ นทุนภายในสหกรณ์จากเงินฝากของสมาชิก และได้กยู้ มื เงินจากสถาบันการเงินอื่นๆ เพือ่ ให้สมาชิกได้
กูย้ มื ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะเพื่อการประกอบอาชีพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อัตราการเพิม่ ทุนเรือนหุ้น เพิ่มขึ้นอย่างสม่าเสมอ ทั้งการหักค่าหุ น้ รายเดือน (ตามข้อบังคับสหกรณ์) และ
การซื้ อหุ น้ เพิ่มพิเศษ รวมทั้งการออมและลงทุนร่ วมกับสหกรณ์ของสมาชิก ในรอบปี บัญชี ที่ผา่ นมา มีการเพิ่ม
ของทุนเรื อนหุน้ เฉลี่ยเดือนละ 8.32 ล้านบาท มีอตั ราการเพิ่มของทุนเรื อนหุ ้น ร้อยละ 14.19
เงินฝากออมทรัพย์ / เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ ในปี บัญชี 2560 คงอัตราดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์ ใน
อัตราที่สูงกว่าธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 2.50 บาท/ปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ฝากขั้นต่า 100,000 บาท (จ่ายดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือน) ร้อยละ 3.75 บาท/ปี
2. การบริ หารจัดการเงินทุน รายได้ และการควบคุมการใช้ จ่ายงบประมาณ
รายได้หลักของสหกรณ์ ส่ วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยเงินให้กแู้ ก่สมาชิก ด้วยนโยบายดอกเบี้ยเงินกูต้ ่า
โดยเฉพาะเงินกูป้ ระเภทสามัญ 5 (เพื่อซื้ อยานพาหนะ) เงินกูส้ ามัญ 6 (เพื่อการศึกษาฯ) เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะ
การขยายฐานเงินกู้ และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภท รวมทั้งการใช้บริ การเงินกูพ้ ิเศษ(ใช้หลักทรัพย์
ค้ าประกัน)พร้อมทั้งการเจรจาต่อรองสถาบันการเงินเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และพยายามควบคุมรายจ่ายให้อยู่
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ในวิสัยที่ควรประพฤติและปฏิบตั ิ จึงทาให้รายได้ของสหกรณ์เพิ่มขึ้น ส่ วนรายได้ที่รองลงมาได้แก่รายได้จากการ
ลงทุนฝากเงินในสถาบันการเงินหรื อสหกรณ์อื่น
ในปี บัญชี 2560 สหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้ว ร้อยละ 11.58 ส่ วนรายได้อื่นๆได้แก่ เงินปันผลจาก
การลงทุนในหุ น้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารต่างๆ และรายได้อื่นของ
สหกรณ์
ตารางสรุ ปรายได้ รายจ่ าย และกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2558 – 2560
รายจ่ าย
ปี / รายการ
รายได้
กาไรสุ ทธิ
บาท
ร้ อยละ
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

ที่
1
2
3
4
5
6
7

ตารางแสดงรายได้ ปี 2558 - 2560
หมวดรายได้
รายได้ ปี 2558
รายได้ ปี 2559
79,829,460.72
91,356,505.85
ดอกเบี้ยเงินกูร้ ับจากสมาชิก
15,800.00
11,800.00
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
78,142.52
376,460.70
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
37,362.75
10,823.77
ดอกเบี้ยรับเงินให้กสู้ หกรณ์อื่น
45,965.00
55,572.30
ผลตอบแทนจากการลงทุน
134,781.37
141,642.06
รายได้อื่น
13,193.63
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน
80,154,705.99
91,952,804.68
รวม

ที่
1
2
3
4
5
6
7

ตารางแสดงรายจ่ ายปี 2558 - 2560
หมวดค่ าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่ายปี 2558 ค่ าใช้ จ่ายปี 2559 ค่ าใช้ จ่ายปี 2560
1,373,721.00
1,555,415.00 1,587,008.00
ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่
788,844.98
853,844.22
817,091.60
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์
16,064,373.67
19,730,568.79 23,953,457.79
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากพิเศษ
5,309,932.60
7,277,307.64 7,997,208.22
ดอกเบี้ยจ่ายตัว๋ สัญญาใช้เงิน
3,211,458.97
2,838,665.64
359,138.35
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
14,483.10
18,546.52
14,657.37
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูโ้ อดี
5,394,302.22
5,666,269.99 6,021,545.18
รายจ่ายปกติอื่น
32,157,116.54
37,940,617.80 40,750,106.51
รวม

รายได้ ปี 2560
101,899,271.91
12,000.00
421,302.59
131,150.10
138,370.59
102,602,095.19
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การใช้ จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดและมีประสิ ทธิผล
คณะกรรมการดาเนิ นการและฝ่ ายจัดการได้ใช้จ่ายงบประมาณประจาปี 2560 ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2559 ได้อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายปกติ 8,005,600.00 บาท จ่ายจริ ง 6,661,392.68 บาท (ใช้งบ
ประมาณ ร้อยละ 83.21) และงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี บัญชี 2560 ได้อนุมตั ิงบประมาณ
820,000.00 บาท จ่ายจริ ง เป็ นเงิน 213,970.00 บาท (ใช้งบประมาณร้อยละ 26.09)
รายจ่ายที่สาคัญ คือ การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ โดยเฉพาะเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เฉลี่ยเดือน
ละ 1,996,121.48 บาท) เมื่อปิ ดบัญชี 2560 ค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยเงินรับฝาก เป็ นเงิน 24,770,549.39 บาท (จ่าย
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เป็ นเงิน 23,953,457.79 บาท คิดเป็ นร้อยละ 58.78 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด) และ
ผลประโยชน์น้ ีท้ งั หมดได้กบั คืนสู่ สมาชิกผูฝ้ ากเงิน
และรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นมาในปี บัญชีน้ ี คือ จ่ายดอกเบี้ยตัว๋ สัญญาใช้เงินที่สหกรณ์กยู้ มื มาจากธนาคารแลนด์
แอนด์เฮ้าส์
3. การลงทุนของสหกรณ์
ในปี บัญชี 2560 สหกรณ์มีการลงทุนโดยการลงทุนเพื่อหารายได้ โดยการลงทุนฝากเงินกับสถาบัน
การเงิน สหกรณ์มีรายได้จากการลงทุนเป็ นเงิน 552,452.69 บาท
- รายได้จากการลงทุนซื้ อหุ น้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย เป็ นเงิน 131,150.10 บาท
- รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์/ประจาของธนาคาร เป็ นเงิน 421,302.59 บาท
(ดังตารางสรุ ปยอดการลงทุนของสหกรณ์ ตลอดปี 2560)
4. ผลกาไร
ในปี บัญชี 2560 สหกรณ์ มีกาไรสุ ทธิ ทั้งสิ้ น 61,851,988.68 บาท เมื่อเทียบกับปี บัญชี 2559 พบว่า มีกาไร
สุ ทธิมีอตั ราที่เพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้ว ดังตาราง
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
กาไรสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ
47,997,589.45 บาท
54,012,186.88 บาท
61,851,988.68 บาท
ร้ อยละ
บาท
ร้ อยละ
บาท
ร้ อยละ
บาท
5.35 32,339,981.00
5.45 35,097,124.00
5.50 41,276,612.00
1. เงินปันผลตามหุน้
7.50 5,632,369.00
7.60 6,610,198.00
8.20 8,011,119.00
2. เงินเฉลี่ยคืน
37,972,350.00
41,707,322.00
49,287,731.00
หมายเหตุ ตัวเลขเงินปันผลตามหุน้ และเงินเฉลี่ยคืน ในปี 2560 ตามระเบียบวาระ ที่ 5
5. การบริการเงินกู้ยมื แก่ สมาชิ ก
ในรอบปี บัญชี 2560 สหกรณ์ได้ให้บริ การเงินกูย้ มื แก่สมาชิกเพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559 เป็ นเงิน
179,465,385.29 บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.20
รายการ
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รายการ
1. เงินกู้ฉุกเฉิน
2. เงินกู้สามัญ
3. เงินกู้พเิ ศษ
รวม

ปี 2558
15,000.00
1,301,424,952.02
94,845,217.07
1,396,285,169.09

ปี 2559
30,500.00
1,509,880,143.11
92,670,983.87
1,602,581,626.98

ปี 2560
19,000.00
1,692,007,613.87
90,020,398.40
1,782,047,012.27

การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
คณะกรรมการได้พิจารณาให้เป็ นไปตามภาวะอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิ ชย์ และคานวณต้นทุนการดาเนินการของสหกรณ์
ตารางแสดงอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ทุกประเภท ตามประกาศของสหกรณ์
ประเภทเงินกู้/วันที่
เงินกูส้ ามัญ 1
เงินกูส้ ามัญ 2,3
เงินกูส้ ามัญหุน้ ค้ าประกัน (ส.7)
เงินกูส้ ามัญ 4 (เงินด่วน)
เงินกูส้ ามัญ 5 (ยานพาหนะ)
เงินกูส้ ามัญ 6 (เพื่อการศึกษาฯ)
เงินกูพ้ ิเศษ
เงินกูฉ้ ุกเฉิ น

อัตราดอกเบีย้
1 มกราคม 2557
6.25 บาทต่อปี
6.25 บาทต่อปี
6.00 บาทต่อปี
6.00 บาทต่อปี
4.25 บาทต่อปี
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
4.75 บาทต่อปี
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
5.20 บาทต่อปี
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
6.25 บาทต่อปี

อัตราดอกเบีย้
1 กรกฎาคม 2559
6.10 บาทต่อปี
6.10 บาทต่อปี
5.85 บาทต่อปี
5.85 บาทต่อปี
4.25 บาทต่อปี
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
4.60 บาทต่อปี
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
5.05 บาทต่อปี
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
6.10 บาทต่อปี

อัตราดอกเบีย้
1 กรกฎาคม 2560
6.00 บาทต่อปี
6.00 บาทต่อปี
5.75 บาทต่อปี
5.75 บาทต่อปี
4.25 บาทต่อปี
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
4.60 บาทต่อปี
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
5.00 บาทต่อปี
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
6.00 บาทต่อปี

6. ผลการดาเนินการพัฒนาสหกรณ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสหกรณ์
ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 ได้อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายเพื่อการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ ปี 2560 คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 35 ได้ดาเนินการดังนี้
6.1 การพัฒนาการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการมาตรฐาน
- การจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัย
สหกรณ์ได้วา่ จ้างบริ ษทั ยามรักษาความปลอดภัย เพื่อป้ องกันโจรกรรมต่อทรัพย์สินของสหกรณ์
ในวันหยุด และช่วงกลางคืน ตลอดถึงติดตั้งตูย้ ามให้ตารวจมาตรวจตรายามค่าคืน
- การพัฒนาอาคารสถานที่ และส่ วนการให้บริ การสมาชิก
สหกรณ์มีอาคารสานักงานและพื้นที่เป็ นของตนเอง เพื่อรองรับการขยายตัวในงานบริ การแก่
สมาชิก พร้อมทั้งสร้างความสง่างาม บ่งบอกถึงความมัน่ คงของสหกรณ์และความไว้วางใจของสมาชิก เพื่อให้
สอดคล้องกับการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ของสหกรณ์ สมาชิกได้รับความสะดวกมากขึ้นเมื่อมาใช้บริ การ
-มุมบริ การสมาชิกเพื่ออานวยความสะดวกแก่สมาชิกที่มาใช้บริ การ เช่น มุมกาแฟ
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-มุมบริ การ Computer Internet เพื่ออานวยความสะดวกแก่สมาชิกในการสื บค้นข้อมูลต่างๆ
- มุมประชาสัมพันธ์
เป็ นบอร์ดอาคารที่ประกอบด้วย บอร์ ดผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ บอร์ ดรายนาม
ประธานสหกรณ์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารสหกรณ์
ยุทศาสตร์ การพัฒนาระเบียบ ข้ อบังคับ
-การปรับปรุ ง ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์วธิ ีปฏิบตั ิ ของสหกรณ์
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 35 ได้มีการปรับปรุ ง ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์วธิ ี ปฏิบตั ิ ของ
สหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ และกฎหมายใหม่ เช่น ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิ ชย์ ที่มีผล
บังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ
-การแบ่งกลุ่มตามภาระงาน ของคณะกรรมการ 5 ฝ่ าย คือ คณะกรรมการอานวยการ
คณะกรรมการเงินกู้ คณะกกรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการสวัสดิการสงเคราะห์และทุน
สาธารณประโยชน์ และคณะกรรมการตรวจสอบหลักทรัพย์ค้ าประกันสิ นเชื่อพิเศษ โดยได้ดาเนิ นการตามภารกิจ
1. แผนการปฏิบตั ิงานสหกรณ์ ประจาเดือน และประจาปี
2. แผนการบริ การจัดการเงินทุนหมุนเวียน
3. แผนการให้การพัฒนาและการบริ การเงินกู้
4. การจัดสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
5. การจัดสวัสดิการสมาชิกผูเ้ จ็บป่ วยและชราภาพ
6. การจัดสวัสดิการเพื่อความมัน่ คงของครอบครัวสมาชิก
7. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การดาเนินงาน
6.2 การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
ปัจจุบนั สหกรณ์มีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ผดู้ ูแลและพัฒนาระบบงาน ได้พฒั นาระบบคอมพิวเตอร์สหกรณ์
เพื่อลดความซ้ าซ้อน เพิ่มประสิ ทธิ และความเชื่อถือของงาน ง่ายและสะดวกในการบริ หารงานสหกรณ์ และ
นอกจากนี้ ระบบงานที่ได้พฒั นาเสริ ม คือ ระบบการบริ การที่รองรับ เงินกู้ ประเภทใหม่ ที่สหกรณ์จะเปิ ด
ให้บริ การ ตามนโยบายของคณะกรรมการ
นอกจากนี้ยงั ได้พฒั นาระบบงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการเพื่อเชื่อมต่อกับระบบเดิมที่มีอยู่ เช่น ระบบสมาคม
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด (ฌกส.), ระบบสมาคม
สมาชิกสหกรณ์สาธารณสุ ขไทย (สสธท.), ระบบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.), ทะเบียนประกันกลุ่ม และทะเบียนประกันวินาศภัย เพื่อให้มีการเรี ยกเก็บ
ในใบเสร็ จประจาเดือน โดยหัก ณ ที่จ่าย ลดความซ้ าซ้อน สามารถตรวจสอบ และมีความถูกต้อง ทาให้นโยบาย
ของคณะกรรมการเกิดประโยชน์สูงสุ ด
ปั จจุบนั กาลังพัฒนาระบบงานการพิมพ์สัญญากู้ สัญญาค้ าประกัน โดยกรรมการหน่วยสามารถพิมพ์
เอกสารได้ที่หน่วยงานโดยระบบที่เชื่อมต่อผ่าน Internet
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ระบบเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ขา่ วสารให้แก่สมาชิก และเป็ นช่องทางติดต่อ
ระหว่างสมาชิกและสหกรณ์ และระบบการสอบถามและแสดงผลข้อมูล เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการ
บริ การสอบถามแก่สมาชิก ทั้งในส่ วนของการแสดงผลและบริ การเงินกูแ้ ก่สมาชิก ระบบเว็บเซฟเวอร์ และเว็บ
ไซด์สหกรณ์ เพื่อสอบถามและเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกผ่าน www.phangngacoop.com
6.3 การส่ งเสริมให้ สมาชิกมีที่อยู่อาศัยและดาเนินธุรกิจ โดยสิ นเชื่อ เพื่อการเคหะสงเคราะห์และเงินกู้
พิเศษเพื่อซื้ อที่ดินและประกอบอาชีพเสริ มในอัตราดอกเบี้ยต่าละผ่อนระยะยาว
6.4 คณะกรรมการกับแนวนโยบายการจัดหาประกันชีวติ เพื่อความมัน่ คงของครอบครัวสมาชิกใน
อนาคตและป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดกับผูค้ ้ าประกันเงินกูใ้ นกรณี ผกู ้ เู้ สี ยชีวติ
6.5 การสนับสนุนให้ สมาชิ กเข้ าร่ วมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาคมสมาชิกสหกรณ์สาธารณสุ ขไทย
(สสธท.), สมาคมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด (ฌกส.)
และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
6.6 ทุนสาธารณประโยชน์
1. เพื่อสนับสนุนการศึกษาโดยทัว่ ไปในลักษณะการให้ทุนตามการร้องขอ
2. เพื่อการกุศล
3. เพื่อการสาธารณประโยชน์
4. เพื่อเป็ นทุนสวัสดิการของสหกรณ์ภายใต้ทุนสาธารณประโยชน์
- ทุนสวัสดิการสงเคราะห์เพื่อสมาชิกและครอบครัว
- ทุนสวัสดิการสมาชิกผูเ้ จ็บป่ วย
- ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาสาหรับบุตรสมาชิก
- ทุนสวัสดิการผูเ้ กษียณอายุ
- ทุนสวัสดิการผูช้ ราภาพ
- ทุนสวัสดิการอื่นๆ
ในปี บัญชี 2560 สหกรณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 เป็ นเงิน
4,700,000.00 บาท รวมยอดยกมาจากปี 2559 เป็ นเงิน 1,615,448.99 บาท รวมเป็ นทุนสาธารณประโยชน์ท้ งั สิ้ น
6,315,448.99 บาท ในปี บัญชีที่ผา่ นมา สหกรณ์ได้ใช้จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรทางสังคม
ในปี บัญชี 2560 มีสมาชิกเสี ยชีวติ ทั้งสิ้ น 5 ราย คือ
1) นางเตือนจิตต์ มหิ ตพงษ์ ข้าราชการบานาญ หน่ วยสสอ.ตะกัว่ ป่ า เสี ยชี วิตวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
ได้รับสวัสดิการและเงินพึงได้รับดังนี้ เงินสวัสดิการสมาชิ กผูเ้ สี ยชี วิต จานวน 60,000.00 บาท ผลประโยชน์จาก
ประกันกลุ่ม จานวน 100,000.00 บาท ผลประโยชน์ประกันชี วิตกลุ่มภาคสมัครใจ จานวน 600,000.00 บาท และ
ผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จานวน 142,394.00 บาท
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2) นายอมร วิสุ ท ธิ ไ มตรี หน่ วยสหกรณ์ (สมาชิ ก สมทบ) เสี ยชี วิตวันที่ 16 พฤศจิ ก ายน 2559 ได้รับ
สวัสดิการและเงินพึงได้รับดังนี้ ผลประโยชน์จากประกันกลุ่ม จานวน 100,000.00 บาท
3) นางจันวรรณ สัจจารักษ์ หน่วยสสจ.พังงา เสี ยชีวติ วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ได้รับสวัสดิการและเงินพึง
ได้รั บ ดัง นี้ เงิ น สวัส ดิ ก ารสมาชิ ก ผูเ้ สี ย ชี วิต จานวน 60,000.00 บาท ผลประโยชน์ จากประกัน กลุ่ ม จานวน
100,000.00 บาท ผลประโยชน์ประกันชีวติ กลุ่มภาคสมัครใจ จานวน 2,000,000.00 บาท ผลประโยชน์จากสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จานวน 142,002 บาท และผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขไทย (สสธท.) จานวน 1,022,084.35 บาท
4) นายวรวิชญ์ กาญจนวัฒนกุล หน่วยสหกรณ์ เสี ยชี วิตวันที่ 27 มกราคม 2560 ได้รับสวัสดิการและเงิน
พึงได้รับดังนี้ เงิ นสวัสดิ การสมาชิ กผูเ้ สี ยชี วิต จานวน 40,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกันกลุ่ ม จานวน
100,000.00 บาท ผลประโยชน์ประกันชี วิตกลุ่มภาคสมัครใจ จานวน 1,000,000.00 บาท และผลประโยชน์จาก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จานวน 141,904.00 บาท
5) นางอัมพร พวงแก้ว ข้าราชการบานาญ หน่ วยสสจ.พังงา เสี ยชี วิตวันที่ 18 เมษายน 2560 ได้รับ
สวัสดิการและเงินพึงได้รับดังนี้ เงินสวัสดิการสมาชิกผูเ้ สี ยชีวติ จานวน 60,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกัน
กลุ่ม จานวน 100,000.00 บาท ผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จานวน 141,610.00
บาท และผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรั พย์สาธารณสุ ขไทย (สสธท.)
จานวน 1,019,370.44 บาท
ในปี บัญชี ที่ ผ่า นมา สหกรณ์ ไ ด้ใ ช้จ่า ยทุ นสาธารณประโยชน์ เพื่ อประโยชน์ ต่อสมาชิ ก หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องและองค์กรทางสังคม มีดงั นี้
ลาดับ
1
2
3
4

รายการ
จานวนเงิน (บาท)
เพื่อสนับสนุนการศึกษาโดยทัว่ ไปในลักษณะการให้ทุนตามการร้องขอ
8,000.00
เพื่อการกุศล
29,590.00
เพื่อการสาธารณประโยชน์
108,000.00
เพื่อเป็ นทุนสวัสดิการของสหกรณ์ภายใต้ทุนสาธารณประโยชน์
3,094,603.75
- ทุนสวัสดิการสงเคราะห์เพื่อสมาชิกและครอบครัว
546,980.00
- ทุนสวัสดิการสมาชิกผูเ้ จ็บป่ วย
120,000.00
- ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาสาหรับบุตรสมาชิก
447,000.00
- ทุนสวัสดิการผูเ้ กษียณอายุ
146,000.00
- ทุนสวัสดิการผูช้ ราภาพ
15,500.00
- ทุนสวัสดิการอื่นๆ
1,819,123.75
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น
3,240,193.75

60

7. การปรับปรุ งแก้ ไข ระเบียบ ประกาศ สหกรณ์ และข้ อบังคับของสหกรณ์
ด้านการบริ การจัดการสหกรณ์ คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 35 ได้มีการปรับปรุ งแก้ไขระเบียบ และ
จัดทาประกาศ ดังนี้
- ระเบียบว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2560
- ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ. 2560
- ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ. 2560
- ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงิน พ.ศ. 2560
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการให้บริ การเงินกูส้ ามัญ 1
(ที่ 6/2560 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการให้บริ การเงินกูส้ ามัญ 2
(ที่ 6/2560 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการให้บริ การเงินกูส้ ามัญ 3
(ที่ 6/2560 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการให้บริ การเงินกูส้ ามัญ 4 (เงินด่วน)
(ที่ 6/2560 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการให้บริ การเงินกูส้ ามัญ 6 (เพื่อการศึกษา)
(ที่ 6/2560 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการให้บริ การเงินกูส้ ามัญ 7
(ที่ 6/2560 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการให้บริ การเงินกูส้ ามัญ 8
(ที่ 6/2560 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการให้บริ การเงินกูพ้ ิเศษ
(ที่ 5/2560 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560)
- ประกาศเรื่ องกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้แก่สมาชิก
(ที่ 10/2560 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560)
ทีป่ ระชุ มใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องพิจารณาอนุมตั งิ บดุล
และงบกาไรขาดทุนประจาปี 2560
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกาไรขาดทุนประจาปี 2560
ประธาน ตามข้อบังคับ ข้อ 59 อานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณา วินิจฉัย
ปั ญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่ งรวมทั้งการพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน
ดังนั้น คณะกรรมการดาเนินการ จึงขอเสนองบดุลและงบกาไรขาดทุน ประจาปี 2560 ซึ่ งผูส้ อบบัญชี ได้
ตรวจสอบรับรองความถูกต้องตามระบบบัญชีสหกรณ์แล้ว ดังต่อไปนี้
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หนังสือรับรองของสหกรณ์
วันที่ 28 ตุลาคม 2560
เรียน คุณอภิญญา ชูจันทร์ ผู้สอบบัญชี สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา
หนั ง สื อ รั บ รองฉบั บ นี้ ใ ห้ ไว้ เ พื่อ ประโยชน์ ข องท่ านในการตรวจสอบงบการเงิ น ของสหกรณ์อ อมทรั พ ย์
สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และผลการดาเนินงานสาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
หรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การดาเนินงานของสหกรณ์เป็นไป
ตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่าควร
จะเป็น
เช่น รายการดังต่อไปนี้
1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการแสดง
รายการและข้อมูลต่าง ๆ
2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระทาของคณะกรรมการดาเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ผู้
ซึ่งมีหน้าที่สาคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาคัญต่องบการเงิน
4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติมาอาจมีผลกระทบอย่าง
มี
สาระสาคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกาหนดของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่กากับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงิน
5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิ ดขึ้นในภายหน้าซึ่งควรจะ
ได้นามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งสารองค่าเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น
6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน
6.1 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจากัดการใช้เงินกู้
6.2 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
7. สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพันหรือ ข้อผูกมัด
ใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้นในภาย
หน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่
สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือ ไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสาคัญ ซึ่งต้องนามาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผยใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญศักดิ์ รมยพร)
ประธานกรรมการ

(นายประภาส สายทอง)
ผู้จัดการสหกรณ์
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด ซึ่งประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 งบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สาหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงิน ข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา
จากัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้อง
ตามที่ควรในสาระสาคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้ าได้ป ฏิบั ติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ความ
รับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของข้าพเจ้ า ข้าพเจ้ ามีความเป็น อิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงิน สาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหาก
สาหรับเรื่องเหล่านี้
สหกรณ์มีลูกหนี้เงินกู้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จานวน 1 ราย ซึ่งลูกหนี้ดังกล่าว ได้ลาออกจากราชการและถูก
จาคุกในคดีปลอมแปลงเอกสารของผู้ค้าประกัน โดยที่สหกรณ์ไม่ได้ฟ้องร้องดาเนินคดี สหกรณ์ได้ติดตามหนี้ และตก
ลงให้ลูกหนี้
ทาสัญญารับสภาพหนี้ เพื่อชาระหนี้เดือนละ 2,000.00 บาท (ไม่คิดดอกเบี้ยตามมติที่ประชุม) ณ
วันที่ 30 กันยายน 2560 มียอดคงเหลือ 175,987.46 บาท และวันที่ 30 กันยายน 2559 มียอดเงินคงเหลือ
178,987.46 บาท จึงยังคงมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถชาระหนี้ให้กับสหกรณ์ได้ภายใต้สัญญารับสภาพผิด
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ คณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์พิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงิน ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
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ในการจัดทางบการเงิน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามรถของสหกรณ์ใน
การดาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การ
บัญ ชี ส าหรับ การด าเนิ น งานต่ อเนื่ องเว้ น แต่ คณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ มี ความตั้ ง ใจที่ จ ะเลิ กสหกรณ์ หรือหยุ ด
ดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม ปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้
เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์จะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญ เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจ
และการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า รวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่ อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยง
ที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การ
ตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อการออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์
 ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญชี ที่ คณะด าเนิ น การสหกรณ์ ใช้ และความสมเหตุ ส มผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้ รับว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของสหกรณ์ในการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการ
เปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐาน
การสอบบั ญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ จนถึ ง วั น ที่ ในรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี ของข้า พเจ้ า อย่ า งไรก็ ต าม เหตุ การณ์ ห รื อ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่องได้
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 ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญในระบบการ
ควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
จากเรื่ องทั้งหลายที่ สื่ อสารกั บ คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ข้า พเจ้ าได้พิ จารณาเรื่องต่ าง ๆ ที่ มี
นัยสาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกาหนดเป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้
อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคั บห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อ
สาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ย ากที่จ ะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่ าวในรายงานของ
ข้าพเจ้า เพราะการกระทาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

(นางสาวอภิญญา ชูจันทร์)
ผู้สอบบัญชี
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่ 28 ตุลาคม 2560

67

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ
ดอกเบีย้ เงินให้กคู้ า้ งรับ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
ลูกหนี้ระยะยาว - สุทธิ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ค่าตกแต่งสํานักงานรอตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ปี 2560

ปี 2559

บาท

บาท

74,479,220.42

39,097,853.83

120,115,852.76

107,471,423.72

2,870,610.33

2,930,696.26

488,101.43

360,724.49

495,085.53

358,043.91

198,448,870.47

150,218,742.21

6,492,500.00

1,492,500.00

1,661,103,678.53

1,494,645,248.86

579,112.28

249,332.32

7,059,232.78

7,540,543.28

251,510.03

406,390.03

1,675,486,033.62

1,504,334,014.49

1,873,934,904.09

1,654,552,756.70

9

195,000,000.00

175,000,146.19

12

0.00

6,000,000.00

10

746,718,214.07

615,623,508.29

11

772,273.81

2,501,580.94

942,490,487.88

799,125,235.42

0.00

40,500,000.00

3,995,490.00

3,502,830.00

3,995,490.00

44,002,830.00

946,485,977.88

843,128,065.42

หมายเหตุ
2
4
5
6
7

3
4
5
8

รวมสินทรัพย์

หนีส้ ินและทุนของสหกรณ์
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสั้น
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถงึ กําหนดชําระภายในหนึ่งปี

เงินรับฝาก
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่
รวมหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ

12
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หมายเหตุ
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุน้ ( มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท )
หุน้ ทีช่ ําระเต็มมูลค่าแล้ว
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอืน่ ๆ
กําไรสุทธิประจําปี
รวมทุนของสหกรณ์
รวมหนีส้ นิ้ และทุนของสหกรณ์

13

ปี 2560

ปี 2559

บาท

บาท

803,672,560.00

703,792,960.00

55,994,188.96

49,214,162.08

5,930,188.57

4,405,382.32

61,851,988.68

54,012,186.88

927,448,926.21

811,424,691.28

1,873,934,904.09

1,654,552,756.70

0.00

0.00

หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิ นนี้

(นายบุญศักดิ์ รมยพร)
ประธานกรรมการ

(นายรังสรรค์ เตีย่ วสกุล)
เลขานุการ
วันที่ 28 ตุลาคม 2560
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
ปี 2560
บาท

ปี 2559
%

บาท

%

รายได้ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากการลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน

101,915,810.24
421,302.59
131,150.10
102,468,262.93

99.46
0.41
0.13
100.00

91,367,329.62
376,460.70
55,572.30
91,799,362.62

99.53
0.41
0.06
100.00

24,770,549.39
8,011,865.59
359,138.35
33,141,553.33

24.17
7.82
0.35
32.34

20,584,413.01
7,966,955.06
2,167,564.74
30,718,932.81

22.42
8.68
2.36
33.46

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อนื่ ที่ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อนื่
หนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยเงินให้กคู้ า้ งรับลูกหนี้อนื่
รวมหนี้สงสัยจะสูญ

(3,000.00)
19,391.70
146.63
16,538.33

0.00
0.02
0.00
0.02

(10,000.00)
0.00
0.00
(10,000.00)

(0.01)
0.00
0.00
(0.01)

รายได้ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ
บวก รายได้อนื่

69,310,171.27

67.64

61,090,429.81

66.55

12,000.00
138,370.59
150,370.59

0.01
0.14
0.15

11,800.00
141,642.06
153,442.06

0.01
0.15
0.16

2,761,080.00
24,332.00
25,500.00
1,400.00
7,200.00
24,000.00
73,631.00
492,660.00
1,453.00
15,000.00
0.00

2.69
0.02
0.02
0.00
0.01
0.02
0.07
0.49
0.00
0.01
0.00

2,557,680.00
5,800.00
18,000.00
2,400.00
38,400.00
1,300.00
74,300.00
441,650.00
3,826.50
7,200.00
1,976.00

2.79
0.01
0.02
0.00
0.04
0.00
0.08
0.48
0.00
0.01
0.00

ค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูย้ ืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูย้ ืมระยะยาว
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน

หัก หนีส้ งสัยจะสูญ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
รายได้อนื่ ๆ
รวมรายได้อนื่

หัก ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับเจ้าหน้าที่
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือบุตรเจ้าหน้าที่
ค่าเล่าเรียนบุตร
ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่
เงินสมทบประกันสังคม
บําเหน็จเจ้าหน้าที่
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่
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ปี 2560
บาท
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับอาคาร สถานทีแ่ ละอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา
ค่าปรับปรุงสํานักงาน
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาสินทรัพย์
ค่าซ่อมบํารุงยานพาหนะ
ค่าตกแต่งสํานักงานตัดจ่าย
ค่าเช่าพืน้ ที่เว็บเซฟเวอร์และเว็บไซด์
ค่าทําความสะอาดสํานักงาน
ค่าเบี้ยประกันภัยอัคคีภัย
ค่าเบี้ยประกันภัยยานพาหนะ
ค่าทําความสะอาดยานพาหนะ
ค่ารักษาความปลอดภัย
ค่าภาษีปา้ ยและภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับสมาชิก
ค่าใช้จ่ายตามแผนกลยุทธ์
ค่าใช้จา่ ยดาเนินงานอืน่
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่
ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าเบี้ยประชุมผู้ตรวจสอบกิจการ
ค่าพาหนะกรรมการ
ค่าพาหนะผู้ตรวจสอบกิจการ
ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พกั
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําหน่วย
ค่าตรวจสอบกิจการ
ค่าไฟฟ้า
ค่าน้ําประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี
ค่ารับรอง
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าไปรษณีย์
ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
ค่าหนังสือพิมพ์
ค่าเบี้ยประกันภัยขนเงิ น
ค่าขยะมูลฝอย
ค่าใช้จ่ายเบ็ตเตล็ด
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

กาไรสุทธิ

ปี 2559
%

บาท

%

737,760.50
16,200.00
20,085.00
4,028.26
154,880.00
16,050.00
104,466.50
4,942.33
22,698.40
420.00
139,902.50
4,998.00
9,775.39

0.72
0.02
0.02
0.00
0.15
0.02
0.10
0.00
0.02
0.00
0.14
0.00
0.01

767,186.21
0.00
13,210.00
0.00
154,880.00
13,375.00
101,440.00
4,942.33
25,674.25
0.00
128,667.50
4,998.00
3,590.92

0.84
0.00
0.01
0.00
0.17
0.01
0.11
0.01
0.03
0.00
0.14
0.01
0.00

213,970.00

0.21

36,150.00

0.04

1,587,008.00
44,400.00
132,300.00
8,500.00
78,664.00
2,720.00
159,077.23
101,564.00
48,000.00
67,271.86
4,237.20
28,060.65
192,009.24
0.00
67,783.00
43,979.50
21,693.00
45,152.00
36,870.00
2,440.00
10,342.62
480.00
49,568.00

1.55
0.04
0.13
0.01
0.08
0.00
0.16
0.10
0.05
0.07
0.00
0.03
0.20
0.00
0.07
0.04
0.02
0.04
0.04
0.00
0.01
0.00
0.05

1,555,415.00
43,100.00
142,800.00
0.00
96,360.00
0.00
140,636.00
100,644.00
48,000.00
73,422.98
4,250.04
28,873.00
247,167.73
70,000.00
65,619.50
52,614.53
32,768.00
39,959.00
31,540.00
2,440.00
9,737.00
480.00
39,211.50

1.69
0.05
0.16
0.00
0.10
0.00
0.15
0.11
0.05
0.08
0.00
0.03
0.27
0.08
0.07
0.06
0.04
0.04
0.03
0.00
0.01
0.00
0.04

7,608,553.18

7.43

7,231,684.99

7.88

61,851,988.68

60.36

54,012,186.88

58.84
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สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กําไรสุทธิ
รายการปรับปรุงเพือ่ กระทบยอดกําไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
จากการดําเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่
ค่าตกแต่งสํานักงานรอตัดบัญชีตดั จ่าย
ค่าเบีย้ ประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้ สสธท.จ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ดอกเบีย้ เงินกูย้ ืมระยะสั้นค้างจ่าย
หนี้สงสัยจะสูญเกินความต้องการ - ลูกหนี้ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อนื่
หนี้สงสัยจะสูญ -ดอกเบีย้ เงินให้กอู้ นื่ ค้างรับ
ดอกเบีย้ เงินให้กคู้ า้ งรับ
ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารค้างรับ
ดอกเบีย้ เงินรับฝากค้างจ่าย
ค่าวัสดุสํานักงานใช้ไป
ค่าตอบแทนหน่วยค้างจ่าย
ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย
ดอกเบีย้ เงินกูย้ ืมระยะยาวค้างจ่าย
ดอกเบีย้ ตัว๋ สัญญาใช้เงินค้างจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และ
หนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงาน
เงินสดรับจากเงินให้กแู้ ก่สหกรณ์
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกูฉ้ ุกเฉิน
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูฉ้ ุกเฉิน
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกูส้ ามัญ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูส้ ามัญ
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกูพ้ เิ ศษ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูพ้ เิ ศษ

ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

61,851,988.68

54,012,186.88

737,760.50
492,660.00
154,880.00
(1,586.65)
(48,760.00)
750.00
0.00
(3,000.00)
19,391.70
146.63
(127,523.57)
(143,055.31)
13,652.01
60,015.24
3,460.00
40,000.00
(5,478.08)
82,575.34
0.00

767,186.21
441,650.00
154,880.00
355.47
0.00
101,237.50
(10,447.46)
(10,000.00)
0.00
0.00
74,393.01
(181,063.95)
12,489.35
80,707.70
93,456.00
0.00
5,478.08
5,616.44
7,008.00

63,127,876.49

55,555,133.23

0.00
(569,500.00)
581,000.00
(916,097,338.12)
733,680,900.42
(7,922,582.92)
10,573,168.39

312,298.90
(301,500.00)
286,000.00
(944,115,516.78)
735,646,569.43
(12,580,000.00)
14,754,233.20
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สินทรัพย์ดาเนินงาน
เงินสดรับจากลูกหนี้อนื่ - ทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้
เงินสดรับจากลูกหนี้อนื่
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงิน สส ชสอ.
เงินสดรับลูกหนี้เงิน สส ชสอ.
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินประกันวินาศภัย
เงินสดรับลูกหนี้เงินประกันวินาศภัย
เงินสดรับเงินรอเรียกคืน
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินประกันกลุ่ม
เงินสดรับลูกหนี้เงินประกันกลุ่ม
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ( สสธท )
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ( สสธท )
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินยืมทดรอง
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินยืมทดรอง
เงินสดรับ (จ่าย) ลูกหนี้ตวั แทนหักเงินส่ง
เงินสดจ่ายซื้อวัสดุสํานักงาน
หนีส้ นิ ดาเนินงาน
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินสดรับ (จ่าย) เงินรอจ่ายคืน
เงินสดจ่ายดอกเบีย้ รับรอจ่ายคืน
เงินสดรับภาษี หัก ณ ทีจ่ ่าย ค้างจ่าย
เงินสดรับ (จ่าย) ล่วงหน้าจากสมาชิก
เงินสดสุทธิ ( ใช้ไปใน ) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อครุภัณฑ์
เงินสดจ่ายซื้อหุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจํากัด
เงินสดจ่ายส่วนปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เงินสดสุทธิ ( ใช้ไปใน ) กิจกรรมลงทุน

ปี 2560
บาท
3,000.00
285,966.94
(107,768.22)
104,495.97
(163,134.23)
170,010.98
539.50
(8,356,940.14)
8,483,392.89
(5,227,350.60)
5,187,785.60
(2,410,842.00)
2,401,842.00
(5,051.40)
(4,194.40)

ปี 2559
บาท
10,000.00
1,756.26
(70,137.00)
100,512.00
(161,721.94)
167,891.12
1,535.13
(8,236,959.74)
8,031,159.47
(4,744,618.00)
4,701,089.50
(1,931,160.00)
1,931,160.00
18,098.71
(170,397.50)

(83,354.00)
78,267.07
148,771.36
1,389.30
(2,012,744.63)
(118,132,393.75)

(96,835.00)
(1,115,400.90)
0.00
238.20
2,017,920.00
(149,988,651.71)

(159,450.00)
(5,000,000.00)
(97,000.00)
(5,256,450.00)

(34,860.00)
(500,000.00)
0.00
(534,860.00)
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ปี 2560
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดจ่ายชําระหนี้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดรับตัว๋ สัญญาใช้เงิน
เงินสดจ่ายชําระหนี้ตวั๋ สัญญาใช้เงิน
เงินสดรับเงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินสดจ่ายชําระหนี้เงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินสดจ่ายชําระหนี้เงินกูย้ ืมระยะสั้น
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก
เงินสดรับจากทุนเรือนหุน้
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุน้
เงินสดจ่ายค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์
เงินสดจ่ายเงินปันผลตามหุน้
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสงเคราะห์เพือ่ สมาชิก
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิ เพิม่ ขึ้น
เงินสด ณ วันต้นปี
เงินสด ณ วันสิน้ ปี

433,291,478.97
(433,291,625.16)
150,000,000.00
(130,000,000.00)
0.00
(46,500,000.00)
0.00
366,557,164.52
(235,462,458.74)
107,576,370.00
(7,696,770.00)
(10,000.00)
(35,093,719.50)
(6,571,036.00)
(789,000.00)
(148,590.00)
(3,091,603.75)
158,770,210.34
35,381,366.59
39,097,853.83
74,479,220.42

ปี 2559
บาท
279,127,029.92
(279,127,994.45)
195,000,000.00
(125,000,000.00)
143,000,000.00
(96,500,000.00)
(86,666,400.00)
385,794,904.78
(262,005,036.50)
101,633,780.00
(29,783,330.00)
(10,000.00)
(32,339,981.00)
(5,632,369.00)
(700,000.00)
(35,100.00)
(2,905,161.97)
183,850,341.78
33,326,830.07
5,771,023.76
39,097,853.83
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
1. สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ

- สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
- สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบีย้ ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจํานวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบีย้ คูณด้วยจํานวนเงินต้นทีค่ า้ งชําระตาม
ระยะเวลาทีก่ ยู้ ืม
- สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ทเี่ กิดจากดอกเบีย้ ของลูกหนี้ทไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ ตามเกณฑ์คงค้าง จํานวน 10,698.29 บาท ซึ่งหากสหกรณ์
รับรู้ดอกเบีย้ เงินให้กขู้ องลูกหนี้ดงั กล่าวแล้วจะทําให้สหกรณ์มกี ําไรสุทธิประจําปี เป็นเงิน 61,862,686.97 บาท
- สหกรณ์ได้ตงั้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ทกี่ ําหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูแ้ ละ
การเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
- สหกรณ์ตรี าคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน
- เงินลงทุนระยะยาวทีเ่ ป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทไี่ ม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน และจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายใน
งบกําไรขาดทุนเมือ่ สหกรณ์จําหน่ายเงินลงทุนนั้น
- ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์สํานักงาน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราทีก่ ําหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ทัง้ นี้ ยกเว้นทีด่ นิ
- ค่าตกแต่งสํานักงานรอตัดบัญชี ตัดจ่ายเป็นรายปีระยะเวลา 5 ปี
- ค่าซ่อมบํารุง ค่าซ่อมแซม รวมทัง้ การซื้อมาเปลี่ยนแทนสําหรับสินทรัยพ์รายการย่อย ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้การต่อเติมหรือ
เพิม่ เติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

ปี 2560
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
ประจํา
รวม

ปี 2559

บาท
20,000.00

บาท
20,700.00

47,514.24
74,356,512.18
55,194.00

284,419.59
38,738,033.63
54,700.61

74,479,220.42

39,097,853.83

ณ วันสิ้นปี สหกรณ์นําเงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จํานวน 2 บัญชี บัญชีกระแสรายวัน เป็นเงิน 10,000.00 บาท บัญชีออมทรัพย์
เป็นเงิน 47,419,455.36 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 47,429,455.36 บาท แต่เนื่องจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีผลการดําเนินงานจาก รายงาน
ข้อมูลทางการเงิน โดยผู้สอบบัญชีและงบการเงินสําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารดําเนินงานมีผลขาดทุนและธนาคารมีสดั ส่วนหนี้สนิ รวม
มากกว่าสินทรัพย์รวม ทําให้สหกรณ์มีความเสี่ยงในความไม่แน่นอนในมูลค่าของบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี
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3. เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย

ปี 2560

ปี 2559

บาท

บาท

ราคาทุน

ราคาทุน

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
หุ้นบริษทั สหประกันชีวติ จํากัด ( มหาชน )
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
รวมเงินลงทุนระยะยาว

200,000.00
6,292,500.00
6,492,500.00

200,000.00
1,292,500.00
1,492,500.00

4. เงินให้กยู้ มื ประกอบด้วย

ปี 2560

ปี 2559

บาท

บาท

ระยะสั้น
ลูกหนี้เงินกูฉ้ กุ เฉิน
ลูกหนี้เงินกูส้ ามัญ
ลูกหนี้เงินกูพ้ เิ ศษ
รวม

ระยะยาว

19,000.00
114,535,877.44
5,560,975.32
120,115,852.76

0.00
1,576,644,255.45
84,459,423.08
1,661,103,678.53

ระยะสั้น

ระยะยาว

30,500.00
102,465,344.52
4,975,579.20
107,471,423.72

0.00
1,406,949,844.19
87,695,404.67
1,494,645,248.86

5. ลูกหนี้ - สุทธิ ประกอบด้วย

ปี 2560

ปี 2559

บาท

บาท

ระยะสั้น
ลูกหนี้ตวั แทนหักส่ง
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
ลูกหนี้เงินประกันกลุ่ม
ลูกหนี้เงินฌาปนกิจสงเคราะห์(สสธท)
ลูกหนี้อนื่
ลูกหนี้อนื่ - ที่ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้
ลูกหนี้เงิน สส ชสอ.
ลูกหนี้เงินประกันวินาศภัย
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ - สุทธิ

49,006.18
9,000.00
1,856,179.44
829,241.00
72,381.24
175,987.46
6,777.25
67,416.92
3,065,989.49
195,379.16
2,870,610.33

ระยะยาว
0.00
0.00
0.00
0.00
579,112.28
0.00
0.00
0.00
579,112.28
0.00
579,112.28

ระยะสั้น
43,954.78
0.00
1,982,632.19
789,676.00
36,634.62
178,987.46
3,505.00
74,293.67
3,109,683.72
178,987.46
2,930,696.26

ณ วันสิ้นปีบญ
ั ชี 2560 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญข้างต้น เป็นของลูกหนี้อนื่ -ที่ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ จํานวน 175,987.46 บาท และลูกหนี้อนื่
จํานวน 19,391.70 บาท

ระยะยาว
0.00
0.00
0.00
0.00
249,332.32
0.00
0.00
0.00
249,332.32
0.00
249,332.32
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6. ดอกเบีย้ เงินให้กคู้ ้างรับ ประกอบด้วย

ปี 2560
ดอกเบี้ยเงินให้กคู้ า้ งรับ - สมาชิก
ดอกเบี้ยเงินให้กคู้ า้ งรับ - ลูกหนี้อนื่
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยเงินให้กคู้ า้ งรับ - สุทธิ

บาท
487,934.20
313.86
488,248.06
146.63
488,101.43

ปี 2559
บาท
360,595.25
129.24
360,724.49
0.00
360,724.49

7. สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ ประกอบด้วย

ปี 2560
วัสดุสํานักงานคงเหลือ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงินฌาปนกิจสงเคราะห์(สสธท) จ่ายล่วงหน้า
เงินรอเรียกคืน
รวม

บาท
94,924.90
326,080.35
25,320.28
48,760.00
0.00
495,085.53

ปี 2559
บาท
150,745.74
183,025.04
23,733.63
0.00
539.50
358,043.91

8. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย

ปี 2560
ที่ดนิ
อาคารสํานักงาน
ส่วนปรับปรุงอาคารสํานักงาน
ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
รวม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

บาท
2,012,500.00
3,844,772.26
139,735.17
739,831.88
1,060,153.97
7,796,993.28
737,760.50
7,059,232.78

ปี 2559
บาท
2,012,500.00
4,064,147.26
47,631.07
847,097.19
1,336,353.97
8,307,729.49
767,186.21
7,540,543.28

ค่าเสื่อมราคาสะสม แยกเป็น ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสํานักงาน จํานวน 219,375.00 บาท ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ จํานวน 235,535.63 บาท
ค่าเสื่อมราคาสะสมยานพาหนะ จํานวน 276,200.00 บาท และค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคารสํานักงาน จํานวน 6,649.87 บาท
สหกรณ์ฯนําที่ดนิ โฉนดที่ 18344 เลขที่ดนิ 1189 หน้าสํารวจ 6055 ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมือง จังหวัดพังงา พร้อมสิ่งปลูกสร้างจดจํานอง
เป็นหลักทรัพย์คา้ํ ประกันการชําระหนี้เงินกู้ กับธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด จํานวนเงินต้น ไม่เกินวงเงิน 100.00 ล้านบาท
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9. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้น ประกอบด้วย

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
รวม

ปี 2560

ปี 2559

บาท

บาท

0.00
195,000,000.00
195,000,000.00

146.19
175,000,000.00
175,000,146.19

ณ วันสิ้นปีบญ
ั ชี 2560 สหกรณ์มีสญ
ั ญาวงเงินกูย้ ืมกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ดังนี้
ชื่อสถานบันการเงิน

ประเภท

วงเงิน

อัตราดอกเบีย้

ภาระค้าประกัน

ธ.แลนด์แอนด์เฮาส์

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน

70.00 ล้านบาท

3.70

ประธานกรรมการ/คณะกรรมการ

ธ.กรุงไทย

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน

25.00 ล้านบาท

3.70

ประธานกรรมการ/คณะกรรมการ/ผู้จัดการ

ธ.ธนชาต

ตัว๋ สัญญาใช้เงิน

100.00 ล้านบาท

3.70

ประธานกรรมการ/คณะกรรมการ

10. เงินรับฝาก ประกอบด้วย

เงินรับฝาก - สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
รวมเงินรับฝาก
11. หนี้สินหมุนเวียนอืน่

ปี 2560

ปี 2559

บาท

บาท

34,295,484.67
712,422,729.40
746,718,214.07

34,689,824.56
580,933,683.73
615,623,508.29

ประกอบด้วย

ปี 2560

ปี 2559

บาท
275,003.11
12,750.00
75,542.69
40,000.00
17,883.50
5,175.37
88,191.78
1,627.50
96,916.00
10,412.50

บาท
196,736.04
12,000.00
61,890.68
0.00
101,237.50
2,017,920.00
5,616.44
238.20
93,456.00
7,008.00

ดอกเบี้ยรับรอจ่ายคืน

148,771.36

0.00

ดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมระยะยาวค้างจ่าย
รวม

0.00
772,273.81

5,478.08
2,501,580.94

เงินรอจ่ายคืน
เงินประกันสังคมรอนําส่ง
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากค้างจ่าย
ค่าตรวจสอบบัญชีกจิ การค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าจากสมาชิก
ดอกเบี้ยตัว๋ สัญญาใช้เงินค้างจ่าย
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย
ค่าตอบแทนหน่วยค้างจ่าย
เงินปันผลค้างจ่าย
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12. เงินกูย้ มื ระยะยาว ประกอบด้วย

ปี 2560

ปี 2559

บาท
ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี

บาท
ถึงกาหนดชาระ
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี

ชสอ.แห่งประเทศไทย จํากัด
รวม

0.00
0.00

0.00
0.00

6,000,000.00
6,000,000.00

40,500,000.00
40,500,000.00

13. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอืน่ ๆ ประกอบด้วย

ปี 2560

ปี 2559

ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนรักษาระดับอัตราเงิ นปันผล
ทุนสะสมเพือ่ ขยายงาน

บาท
3,075,255.24
280,933.33
2,574,000.00

บาท
583,322.25
270,933.33
2,519,000.00

ทุนสวัสดิการสงเคราะห์เพือ่ สมาชิก
รวม

0.00
5,930,188.57

1,032,126.74
4,405,382.32

ระหว่างปี สหกรณ์ได้มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินการครั้งที่ 3 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ได้กาํ หนดระเบียบว่าด้วย ทุนเพือ่ การศึกษา
ทุนเพือ่ การกุศล และการสาธารณประโยชน์อนื่ พ.ศ. 2560 โดยกําหนดให้ทนุ สวัสดิการสงเคราะห์เพือ่ สมาชิกของสหกรณ์ ให้จ่ายภายใต้ทนุ สาธารณะ
ประโยชน์ แต่ทั้งนี้การจ่ายทุนสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการนั้น ๆ
14. การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
สหกรณ์ฯดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ประเภทเงิ นสด เงิ นฝากธนาคาร เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการดํารงสินทรัพย์ สภาพคล่องของสหกรณ์
พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการกําหนดอัตราการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550
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ระเบียบวาระที่ 5
พิจารณาอนุมัมตั จิ ดั สรรกาไรสุ ทธิ
ประจาปี 2560
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2560
ประธาน ผลการดาเนินงานสหกรณ์ ฯประจาปี บัญชี 2560 มีผลกาไรสุ ทธิ จานวน 61,851,988.68 บาท ในนาม
ของคณะกรรมการดาเนินการ ขอเสนอการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ดังต่อไปนี้
รายการ

หลักเกณฑ์ ตามข้ อบังคับ

1. เงินสารอง

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ

2. เงินบารุ งสันนิบาตสหกรณ์ ฯ

ในอัตราร้อยละ 1 ของกาไรสุทธิ แต่ไม่เกิน
30,000 บาท

3. เงินปันผล
4. เงินเฉลี่ยคืน
5. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
6. ทุนสาธารณประโยชน์
7. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล
8. ทุนเพื่อขยายกิจการ

ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรื อนหุน้ (5.50% )
ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรื อนหุน้ (8.20% )
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
ไม่เกินร้อยละ 2 ของกาไรสุทธิ
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ

รวม

จัดสรร
ปี 2560
13.17

จานวนเงิน
8,144,257.68

0.05

30,000.00

66.73
12.95
1.34
5.66
0.02
0.08
100.00

41,276,612.00
8,011,119.00
830,000.00
3,500,000.00
10,000.00
50,000.00
61,851,988.68
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ตารางเปรียบเทียบ การจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2558-2560
รายการ

ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ร้ อยละ จานวนเงิน ร้ อยละ จานวนเงิน ร้ อยละ จานวนเงิน
11.83 5,677,562.99 12.48 6,740,864.88 13.17 8,144,257.68
0.02
10,000.00 0.02
10,000.00
0.05
30,000.00

1. เงิ นสารอง
2. เงิ นบารุ งสันนิ บาตสหกรณ์ ฯ
3. เงิ นปันผล (5.35%), (5.45%), (5.50%) ของ
67.38
ทุนเรื อนหุ ้น
4. เงิ นเฉลี่ยคืน (7.50%), (7.60%), (8.20%)
11.73
5. เงิ นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
1.46
6. ทุนสาธารณประโยชน์
7.45
7. ทุนรักษาระดับอัตราเงิ นปันผล
0.02
8. ทุนเพื่อขยายกิจการ
0.10
รวม
100.00
เพื่อสมาชิ กโดยตรง คือเงิ นปันผล +เงิ นเฉลี่ยคืน 79.11
เพื่อสมาชิ กโดยอ้อม (ข้อ. 1+6+7+8)
19.41
รวมจัดสรรให้ กบั สมาชิก
98.52
เป็ นเงิ นบารุ งสันนิ บาตสหกรณ์ ฯ
0.02
เป็ นเงิ นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
1.46
รวม
100.00

32,339,981.00

64.98

5,632,369.00 12.24
700,000.00 1.46
3,577,676.46 8.70
10,000.00 0.02
50,000.00 0.10
47,997,589.45 100.00
37,972,350.00 77.22
9,315,239.45 21.30
47,287,589.45 98.52
10,000.00
0.02
700,000.00
1.46
47,997,589.45 100.00

35,097,124.00

66.73

41,276,612.00

6,610,198.00 12.95
789,000.00
1.34
4,700,000.00
5.66
10,000.00
0.02
55,000.00
0.08
54,012,186.88 100.00
41,707,322.00 79.69
11,505,864.88 18.92
53,213,186.88 98.61
10,000.00 0.05
789,000.00
1.34
54,012,186.88 100.00

8,011,119.00
830,000.00
3,500,000.00
10,000.00
50,000.00
61,851,988.68
49,287,731.00
11,704,257.68
60,991,988.68
30,000.00
830,000.00
61,851,988.68

ทีป่ ระชุ มใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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ระเบียบวาระที่ 6
พิจารณากาหนดวงเงินกู้ยมื
ประจาปี 2561
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากาหนดวงเงินกู้ยมื ประจาปี 2561
ประธาน ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 17 และ ข้อ 18 วงเงิ นกูย้ ืมหรื อการค้ าประกัน ที่ประชุ มใหญ่อาจกาหนด
วงเงิ นกูย้ ืมและค้ าประกันสาหรับปี หนึ่ งๆไว้ตามที่จาเป็ นและสมควรแก่การดาเนิ นงาน วงเงินซึ่ งกาหนดดังว่านี้
ต้องได้รับความเห็ นชอบจากนายทะเบี ยนสหกรณ์ ถ้าที่ประชุ มใหญ่ยงั มิ ได้กาหนด หรื อนายทะเบี ยนสหกรณ์
ยังมิได้ให้ความเห็ นชอบวงเงินกูย้ ืมหรื อการค้ าประกันสาหรับปี ใด ก็ให้ใช้วงเงิ นกูย้ ืมหรื อการค้ าประกันสาหรับ
ปี ก่อนไปพลาง
มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 กาหนดวงเงินกูย้ ืม จานวน 670 ล้านบาท (หกร้อยเจ็ดสิ บล้านบาท
ถ้วน) ดังนั้น ในปี 2561 ขอกาหนดวงเงินกูย้ มื เป็ นจานวน 670 ล้านบาท (หกร้อยเจ็ดสิ บล้านบาทถ้วน) ไว้เท่าเดิม
ทีป่ ระชุ มใหญ่
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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ระเบียบวาระที่ 7
พิจารณาอนุมตั งิ บประมาณการรับ
และงบประมาณการจ่ าย
ประจาปี 2561
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณการรั บและงบประมาณการจ่ ายเงิน ประจาปี 2561
ประธาน คณะกรรมการดาเนินการขอเสนอรายละเอียดประมาณการรายได้ และขออนุมตั ิงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี บัญชี 2561 ดังต่อไปนี้
1.
ประมาณการรายได้
ที่
1
2
3
4

หมวดรายได้
ดอกเบี้ยเงินกูร้ ับจากสมาชิก
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายได้อื่น
รวม

ประมาณการ
ปี บัญชี 2561
110,000,000.00
20,000.00
400,000.00
200,000.00
110,620,000.00

คาชี้แจง
ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
คาดว่าจะมีสมาชิกเข้าใหม่ 200 คน
คาดว่าได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ในปี บัญชี 2561
เป็ นเงินปั นผลจากการลงทุนถือหุน้ และรายได้อื่น
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2. ประมาณการงบประมาณรายจ่ าย และงบประมาณรายจ่ ายตามแผนยุทธศาสตร์ ฯ
ปี 2560

หมวดรายการ

ตั้งไว้

1 เงินเดือน
1.1 เงินเดือน

2,800,000.00

1.2 เงินสมทบประกันสังคม
รวม
2 เงินช่ วยเหลื อ
2.1 ค่ารักษาพยาบาล

80,000.00
2,880,000.00
45,000.00

2.2 เงินช่ วยเหลือบุตร
2.3 ค่าเล่าเรี ยนบุตร

3,000.00
60,000.00

2.4 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่
2.5 ค่าเช่ าบ้าน

24,000.00
36,000.00
รวม

3 ค่ าตอบแทน
3.1 เบี้ยประชุ มกรรมการและผู้
ตรวจสอบกิจการ

168,000.00
210,000.00

จ่ ายจริง

ปี 2561
ตั้งไว้

หมายเหตุ

คาอธิบาย 1
2,761,080.00 3,000,000.00 ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
หมวด 3
73,631.00
90,000.00 ตามกฎหมายประกันสังคม
2,834,711.00 3,090,000.00
คาอธิบาย 2
1,453.00
20,000.00 ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
หมวด 16
1,400.00
7,200.00
60,000.00 ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
หมวด 15
24,000.00
24,000.00 เพื่อเป็ นค่าชุ ดทางานพนักงานประจาปี 8 คน
25,500.00
36,000.00 ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
หมวด 18
59,553.00 140,000.00
คาอธิบาย 3
140,800.00 222,000.00 ปี 2561 จะมีกรรมการ 15 คน จึงขอประมาณค่า
เบี้ยประชุ มกรรมการครั้งละ 700 บาท/คน
ประชุ มทั้งปี 12 ครั้ง และประชุ มพิเศษ 8 ครั้ง
รวมเป็ น 20 ครั้ง และผูต้ รวจสอบกิจการ 2 คน
จึงขอประมาณค่าเบี้ยประชุ มผูต้ รวจสอบ
กิจการครั้งละ 500 บาท/คน ประชุ มทั้งปี 12
ครั้ง

3.2 ค่าทาการล่วงเวลา

30,000.00

24,332.00

3.3 ค่าตรวจสอบกิจการ

48,000.00

48,000.00

3.4 ค่าตอบแทนหน่ วย

120,000.00

101,564.00

30,000.00 ขอตั้งไว้เพื่องานเร่ งด่วนให้เป็ นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ หมวด 14
48,000.00 จ่ายให้ตามจานวนครั้งทีผ่ ตู้ รวจกิจการได้ทา
การตรวจสอบกิจการประจาเดือน ครั้งละ
2,000/คน/เดือน จานวน 2 คน จานวนครั้ง 12
ครั้ง/ปี
120,000.00 เพื่อตอบแทนเจ้าหน้าทีป่ ระจาหน่ วยต่างๆ
ของสหกรณ์ทหี่ น่ วยหักเงินเดือน 12 เดือนใน
อัตรา 4 บาท/คน/เดือน หรื อ 48บาท/ปี คาดว่าปี
2561 จะมีสมาชิ กประมาณ 2,500 คน
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หมวดรายการ

ตั้งไว้

3 ค่ าตอบแทน
3.5 เงินบาเหน็จเจ้าหน้าที่

600,000.00

3.6 ค่าสอบบัญชี
รวม
4 ค่ าใช้ สอย
4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง+ทีพ่ กั +ค่าพาหนะ

1,008,000.00
400,000.00

จ่ ายจริง

ปี 2561
ตั้งไว้

หมายเหตุ

คาอธิบาย 3
492,660.00 600,000.00 ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
หมวด 8
100,000.00 ตั้งเป็ นค่าจ้างผูต้ รวจสอบบัญชี ประจาปี
807,356.00 1,120,000.00
คาอธิบาย 4
299,861.23 350,000.00 - เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาหรื อ
ฝึ กอบรมกรรมการ/พนักงาน และสามารถใช้
ในกิจการของสหกรณ์
- เพื่อเป็ นค่าพาหนะเดินทางไป-กลับในการ
ประชุ มประจาเดือนของสหกรณ์ตามทีจ่ า่ ยจริ ง
และประหยัด
- เพื่อเป็ นเบี้ยประชุ มหรื อเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
ในกิจการของสหกรณ์
- เพื่อเป็ นค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการและผู้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

4.2 ค่าซ่อมแซม

20,000.00

20,085.00

24,000.00 เพื่อเป็ นค่าซ่อมแซมบารุ งรักษาเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
เครื่ องคอมพิวเตอร์ และครุ ภณ
ั ฑ์

4.3 ค่ารับรอง

100,000.00

67,783.00

4.4 ค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ

70,000.00

43,979.50

100,000.00 เพื่อเป็ นค่ารับรองในการประชุ มประจาเดือน
หรื อแขกผูม้ าเยีย่ มเยือน หรื อพนักงานประจา
หน่ วยทีป่ ฏิบตั งิ านในสหกรณ์
70,000.00 เพื่อเป็ นค่าธรรมเนี ยมในการโอนเงิน หรื อ
เงินกูธ้ นาคาร
1,800,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยในการประชุ มใหญ่ประจาปี
3,600.00 เพื่อเป็ นค่าหนังสือพิมพ์รายวันของสหกรณ์
วันละ 1 ฉบับ
17,000.00 เพื่อเป็ นค่าเช่ าพื้นทีเ่ ก็บฐานข้อมูลสมาชิ กและ
เว็บไซด์สหกรณ์
120,000.00 เพื่อเป็ นค่าจ้างทาความสะอาดสานักงาน ราย
เดือน และซื้อวัสดุอปุ กรณ์ทาความสะอาด
สานักงาน
10,000.00 เพื่อเป็ นค่าจ้างทาความสะอาดยานพาหนะ
ของสหกรณ์

4.5 ค่าใช้จา่ ยประชุ มใหญ่
4.6 ค่าหนังสือพิมพ์

1,700,000.00 1,587,008.00
3,600.00
2,440.00

4.7 ค่าเช่ าพื้นทีเ่ ว็บเซิฟเวอร์และ
เว็บไซด์
4.8 ค่าทาความสะอาดสานักงาน

17,000.00

16,050.00

140,000.00

104,466.50

4.9 ค่าทาความสะอาดยานพาหนะ

10,000.00

420.00
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ตั้งไว้

4 ค่ าใช้ สอย
4.10 ค่าประกันอัคคีภยั
4.11 ค่าประกันขนเงิน
4.12 ค่ารักษาความปลอดภัย
สานักงาน
4.13 ค่าใช้จา่ ยยานพาหนะ

รวม
5 ค่ าวัสดุ
5.1 เครื่ องเขียนแบบพิมพ์ และ
วัสดุสิ้นเปลือง

จ่ ายจริง

ปี 2561
ตั้งไว้

10,000.00

4,942.33

6,000.00

10,000.00
160,000.00

10,342.62
139,902.50

15,000.00
140,000.00

60,000.00

32,473.79

60,000.00

192,009.24

250,000.00

5.2 ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง

50,000.00

36,870.00

50,000.00

5.3 วัสดุยานพาหนะ
5.4 ค่าถ่ายเอกสาร
5.5 วัสดุเครื่ องแต่งกาย

30,000.00
40,000.00
-

4,028.26
21,693.00
-

17,000.00

420,000.00

254,600.50

317,000.00

6 ครุภณ
ั ฑ์ +ทีด่ ิน+สิ่งปลู กสร้ าง
และยานพาหนะ
6.1 ค่าปรับปรุ งอาคารสานักงาน
สหกรณ์
6.2 ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
6.3 ครุ ภณ
ั ฑ์สานักงาน
รวม
7 ค่ าสาธารณูปโภค
7.1 ค่าไปรษณี ยโ์ ทรเลข

คาอธิบาย 4
เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับประกันอัคคีภยั
สานักงาน
เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับประกันขนเงิน
เพื่อรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สิน สานักงาน
สหกรณ์
เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับค่าเบี้ยประกันภัย+
ค่าทะเบียน+ค่าพรบ.ยานพาหนะประจาปี +ค่า
บารุ งรักษายานพาหนะ

2,700,600.00 2,329,754.47 2,715,600.00
300,000.00

รวม

หมายเหตุ

คาอธิบาย 5
- เพื่อจัดซื้อเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ และวัสดุใช้
ในสหกรณ์
- เพื่อเป็ นค่าถ่ายเอกสารในสหกรณ์
ใช้กบั ยานพาหนะสาหรับใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านของสหกรณ์
ตั้งงบใน ข้อ 4.13 แทน
ตั้งงบใน ข้อ 5.1 แทน
เพื่อเป็ นค่าเครื่ องแต่งกายกรรมการ 15 คน + ผู้
ตรวจสอบกิจการ 2 คน

คาอธิบาย 6
300,000.00

16,200.00

150,000.00
100,000.00
550,000.00

110,170.00
49,280.00
175,650.00

60,000.00

45,152.00

7.2 ค่าโทรศัพท์

40,000.00

28,060.65

300,000.00 เพื่อใช้ปรับปรุ งตกแต่งและต่อเติมอาคาร
ภายในสานักงาน
150,000.00 เพื่อซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ใช้ในงานสหกรณ์
100,000.00 เพื่อซื้อครุ ภณ
ั ฑ์ทจี่ าเป็ นในสหกรณ์
550,000.00
คาอธิบาย 7
60,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยในการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ
ในสหกรณ์
40,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยในสานักงานสหกรณ์

7.3 ค่าไฟฟ้ า
7.4 ค่าน้ าประปา

90,000.00
10,000.00

67,271.86
4,237.20

90,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยกระแสไฟฟ้ าของสหกรณ์
10,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยน้ าประปาของสหกรณ์

86

ปี 2560

หมวดรายการ

ตั้งไว้

7 ค่ าสาธารณูปโภค
7.5 ค่าภาษีป้าย+ค่าภาษีโรงเรื อน
และทีด่ ิน
7.6 ค่าขยะมูลฝอย
รวม
8 ค่ าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ ด
8.1 ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด
8.2 ค่าบารุ งต่างๆ
รวม
รวมงบประมาณประจาปี

8,000.00

จ่ ายจริง
4,998.00

ปี 2561
ตั้งไว้

หมายเหตุ

คาอธิบาย 7
8,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับค่าภาษีประจาปี

1,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับค่าขยะประจาปี
209,000.00
คาอธิบาย 8
70,000.00
49,568.00
60,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ดในกรณี ไม่เข้า
หมวดข้างต้น
10,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับค่าบารุ งชมรมต่างๆ
ทีส่ หกรณ์เป็ นสมาชิ ก
70,000.00
49,568.00
70,000.00
8,005,600.00 6,661,392.68 8,211,600.00 ข้ อ 1 - ข้ อ 8
1,000.00
209,000.00

480.00
150,199.71

ทีป่ ระชุ มใหญ่
……………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….……………………
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หมวดรายการ
9 ค่ าใช้ จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ การ
พันธกิจที่ 1
การพัฒนาการบริหารจัดการ และ
ธรรมาภิบาล
1.1 การประชุ มเชิ งปฏิบตั กิ าร การ
จัดทาแผนปฏิบตั งิ านประจาปี และ
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี เพื่อพัฒนาการ
บริ หารจัดการสหกรณ์
1.2 การประชุ มเชิ งปฏิบตั กิ ารเพื่อ
การศึกษา และปรับปรุ งข้อบังคับ,
ระเบียบ, กฎหมายโดยการมีส่วนร่ วม
ของสมาชิ ก
1.3 ดาเนิ นการการฟ้ องร้องผูก้ ู้ และ
ผูค้ ้ าประกัน
รวมพันธกิจที่ 1
พันธกิจที่ 2
การพัฒนาการบริหารจัดการ
ให้ บริการและประชาสั มพันธ์
2.1 การสารวจความพึงพอใจการ
ให้บริ การ
2.2 โครงการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้อง
กับระบบการให้บริ การทางการเงิ น
ทีห่ ลากหลายช่ องทาง (พัฒนา
โปรแกรม)
2.3 โครงการจัดหาเซิฟเวอร์ทมี่ ี
ศักยภาพสูงเพื่อรองรับการพัฒนา
สูงต่อไปในอนาคตอย่างน้อย 5 ปี
2.4 ระบบการให้บริ การเงิ นกูร้ ะบบ
คอมพิวเตอร์ จัดเก็บเอกสารข้อมูลใน
ระบบอิเลคโทรนิ ค เพื่อลดปริ มาณ
เอกสาร

ตั้งไว้

จ่ ายจริง

หมายเหตุ

คาอธิบาย 9
300,000.00

213,970.00 กลุม่ เป้ าหมาย จานวน 50 คน กรรมการ+ผูต้ รวจ+
เจ้าหน้าที+่ สมาชิ กผูท้ รงคุณวุฒิ และคณะ
วิทยากรจานวน 2 วัน (เบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ,
ค่าทีพ่ กั และค่าห้องประชุ ม)

100,000.00

-

100,000.00

-

500,000.00

กลุม่ เป้ าหมาย 100 คน (เบี้ยเลี้ยง, ค่าพาหนะ,
ค่าทีพ่ กั และค่าห้องประชุ ม) จานวน 1 วัน

213,970.00
คาอธิบาย 9

20,000.00

-

300,000.00

-

-

เพื่อยกระดับการให้บริ การทีด่ ี สะดวก รวดเร็ ว
ประทับใจ โดยการเพิ่มศักยภาพในการให้บริ การ
และการตรวจสอบทีม่ ปี ระสิ ทธิ ภาพ

-

เพิ่มช่ องทางการให้บริ การ และความ
หลากหลายของการบริ การโดยการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ ป็ นของตนเอง
ปลอดภัยมีศกั ยภาพ เพื่อการให้บริ การในอนาคต

-

พัฒนาระบบเทคโนโลยีทเี่ ป็ นของตนเอง และ
รองรับต่อการดาเนิ นการในอนาคต

-
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หมายเหตุ
ตั้งไว้
จ่ ายจริง
หมวดรายการ
9 ค่ าใช้ จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสหกรณ์ ปี 2560
คาอธิบาย 9
พันธกิจที่ 2
การพัฒนาการบริหารจัดการ
ให้ บริการและประชาสั มพันธ์
2.5 กิจกรรมสหกรณ์สญ
ั จรเพื่อการ
ให้ความรู้และบริ การนอกสถานที่
ทุกหน่ วยอาเภอ ทุกโรงพยาบาล
2.6 การประชาสัมพันธ์ และติดต่อ
- ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์กิจการสหกรณ์
สอบถามหลากหลายประเภท และ
หลากหลายช่ องทางหลายหลายวิธีการ
หลายช่ องทางในระบบโซเชี ยลเนต
เวิร์ค (พัฒนาโปรแกรมจัดส่วนเคาเต
อร์ประชาสัมพันธ์และเว็บไซด์)
รวมพันธกิจที่ 2
320,000.00
พันธกิจที่ 3
คาอธิบาย 9
การพัฒนาการลงทุน ดาเนินกิจการ
และการสร้ างความมัน่ คงแก่สหกรณ์
3.1 ประชาสัมพันธ์สหกรณ์
3.2 กิจกรรมระดมเงินฝาก
3.3 กิจกรรมระดมเงินทุน
3.4 รักษาระดับผลตอบแทนการ

-

-

ลงทุนของสมาชิ ก เป็ นทีพ่ ึงพอใจ

-

-

3.5 จัดหารถยนต์เอนกประสงค์

-

-

เพื่อการบริ การนอกสถานที่ และความปลอดภัย
ในการดาเนิ นการสหกรณ์

3.6 จัดหาเซิฟเวอร์ และเตรี ยมระบบ

-

-

เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ (ตาม
พันธกิจที่ 2)
3.7 จัดสวัสดิการการเงินกูเ้ พื่อ
ส่งเสริ มการลงทุนเพื่อความมัน่ คง
ของสมาชิ กและครอบครัว (เสริ ม
เงินทุนหมุนเวียนจากสถาบัน
การเงิน)

เพื่อความมัน่ คงของระบบข้อมูลสาคัญของ
สหกรณ์ และรองรับการขยายตัวของงานใน
อนาคต

-

-

สมาชิ กและครอบครัวมีการพัฒนาคุณภาพชี วติ
โดยการสนับสนุ นด้านสวัสดิการการเงิน และ
การลงทุนธุรกิจ
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ปี 2560

หมายเหตุ
ตั้งไว้
จ่ ายจริง
หมวดรายการ
9 ค่ าใช้ จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสหกรณ์ ปี 2560
พันธกิจที่ 3
คาอธิบาย 9
การพัฒนาการลงทุน ดาเนินกิจการ
และการสร้ างความมัน่ คงแก่ สหกรณ์
3.8 ขยายฐานและขยายโอกาสให้
- เพื่อให้สมาชิ กมีทรัพย์สินถาวรทีอ่ ยูอ่ าศัย มัน่ คง
สมาชิ กเข้าถึงเงิ นกูพ้ ิเศษมากยิง่ ขึ้น
3.9 รี ไฟแนนซ์ เงิ นกูจ้ ากสถาบัน
การเงิ นอื่น
3.10 ปรับปรุ ง แก้ไข เพิ่มเติมระเบียบ
ข้อบังคับ เงื่ อนไข ให้เหมาะสมกับ
การขยายฐานสมาชิ ก
3.11 เชิ ญชวน และจัดปฐมนิ เทศน์
สมาชิ ก และข้าราชการใหม่
3.12 จัดทาแผนการใช้เงิ นที่
สอดคล้องกับภาวะการเงิ นของ
สหกรณ์
3.13 แผนการจัดหาเงิ นทุนจาก
ภายใน และภายนอกสหกรณ์
รวมพันธกิจที่ 3
พันธกิจที่ 4
การพัฒนาสวัสดิการ การพัฒนา
สมาชิก และมุมมองด้ านสั งคม
4.1 จัดสรรงบประมาณทีเ่ หมาะสม
และเพียงพอ(เพิ่มยอดเงิ นสวัสดิการ)
4.2 เพิ่มประเภทสวัสดิการที่
หลากหลายจากทีม่ อี ยูใ่ ห้มากขึ้น
(การประสบภัยธรรมชาติ)
4.3 กิจกรรมฝึ กอบรม และจัด
สวัสดิการเพื่อการลงทุนอาชี พเสริ ม
แก่สมาชิ ก และครอบครัว
4.4 แก้ไข ปรับปรุ ง ระเบียบข้อบังคับ
และเงื่ อนไขสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ฯ

เป็ นของตนเองทีเ่ ข้าถึงง่ายและผ่อนระยะยาว
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เพื่อสร้างโอกาสในการขยายกิจการการ
ดาเนิ นการของสหกรณ์

เพื่อการบริ การการเงิ นให้แก่สมาชิ กอย่าง
เหมาะสมโดยพิจารณาถึงความมัน่ คงของสหกรณ์

คาอธิบาย 9

-

-

การเพิ่ม และพัฒนาสวัสดิการแก่สมาชิ กที่
เหมาะสม

-

-

จากเงิ นทุนสวัสดิการสมาชิ ก

-

-

-

-
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ปี 2560
ตั้งไว้
จ่ ายจริง
หมวดรายการ
9 ค่ าใช้ จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสหกรณ์ ปี 2560
พันธกิจที่ 4
การพัฒนาสวัสดิการ การพัฒนา
สมาชิก และมุมมองด้ านสั งคม
4.5 จัดโครงการสวัสดิการเงินกูเ้ พื่อ
คุณภาพชี วติ สมาชิ ก
4.6 จัดโครงการสวัสดิการเงินกูเ้ พื่อ
รวมหนี้ จากสถาบันการเงินอื่น
4.7 สมาชิ กศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น
300,000.00
เพื่อนาความรู้ประสบการณ์
แนวความคิดมาเป็ นแผนการ
ดาเนิ นการสหกรณ์ประจาปี
4.8 ฝึ กอบรมสมาชิ กสหกรณ์และ
ส่งเสริ มเข้าอบรมสัมมนาเพิ่มพูน
ความรู้ไปจากสถาบันและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง(ตามพันธกิจที่ 1)
4.9 สนับสนุ นกิจการ
สาธารณประโยชน์ขององค์กรต้น
สังกัดสมาชิ ก และองค์กรทีเ่ กี่ยวข้อง
เช่ น การกีฬา การกุศล
4.10 การจัดสรรงบประมาณ และ
โครงการเพื่อประโยชน์ตอ่ สาธารณะ
รวมพันธกิจที่ 4
รวมค่ าใช้ จ่ายตามแผนยุทธฯ

300,000.00
1,120,000.00

213,970.00

หมายเหตุ

คาอธิบาย 9

เพื่อสร้างองค์ความรู้ กระบวนทัศน์ให้สมาชิ ก
สหกรณ์เข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนิ นการ และ
พัฒนาสหกรณ์
สหกรณ์ และสมาชิ กร่ วมกันพัฒนา และสร้าง
ความมัน่ คงกับสหกรณ์

เพื่อช่ วยสนับสนุ นกิจการสาธารณประโยชน์
ขององค์กรต้นสังกัดสมาชิ ก และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง
เพื่อสาธารณประโยชน์แก่หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
และสังคม
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แผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัดปี บัญชี 2561 – 2564
…………………………………………………………...
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัดโดยคณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 35 ร่ วมกับสมาชิก เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมภูงา อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ขององค์กรเพื่อพิจารณาจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน
(Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threats) โดยการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนจะเป็ นการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กร ส่ วนการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค จะเป็ นการวิเคราะห์เกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมภายนอก ที่น่าจะมีผลกระทบต่อการดาเนิ นกิจการของสหกรณ์
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในขององค์ กร
จุดแข็ง (Strengths) ประกอบด้วย
1.มีแผนยุทธศาสตร์ระยะปานกลาง (5ปี ) และแผนปฏิบตั ิการขององค์กร
2.การบริ หารงานของคณะกรรมการดาเนิ นการมีความโปร่ งใสตรวจสอบได้เป็ นไปตามกฎหมายข้อบังคับ
และ/หรื อระเบียบของสหกรณ์
3.คณะกรรมการ ผูต้ รวจสอบกิจการ และฝ่ ายจัดการ มีสมรรถนะในการทางาน
4.สหกรณ์มีสภาพคล่องต่อการบริ หารจัดการวงเงินกูย้ มื และการก่อหนี้ผกู พันเมื่อมีความจาเป็ นต้องกูย้ มื เงิน
5.สหกรณ์มีแนวโน้มพึ่งพาเงินทุนภายในมากขึ้น
6.การชาระหนี้และทุนเรื อนหุ น้ ของสมาชิกผ่านหน่วยงานต้นสังกัด(งานการเงิน)ได้เป็ นลาดับแรก
7.การให้บริ การด้านสิ นเชื่อแก่สมาชิกที่หลากหลายประเภทและถูกต้องรวดเร็ ว
8.สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อหนี้สินและมีอุดมการณ์ร่วมกัน
9.ดอกเบี้ยเงินกูส้ าหรับสมาชิกที่กเู้ งินต่ากว่าสถาบันการเงินอื่นๆ
10.ดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ฯอยูใ่ นระดับที่สูงกว่าธนาคารพาณิ ชย์ทวั่ ไป
11.มีสวัสดิการให้สมาชิ กและบุคคลในครอบครัวเช่นทุนส่ งเสริ มการศึกษาบุตรสมาชิ กและสวัสดิการสงเคราะห์
ครอบครัวสมาชิกและสวัสดิการอื่นๆ
12. มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการปฏิบตั ิงาน ที่เหมาะสม
13. มีการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้บริ การสมาชิก และใช้เป็ นช่องทางการสื่ อสารระหว่างสหกรณ์กบั สมาชิก
14. มีการเปิ ดรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติมตลอดเวลาทาให้สหกรณ์มีความมัน่ คง
จุดอ่ อน (Weakness) ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการดาเนินการเจ้าหน้าที่รวมถึงสมาชิกยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการทฤษฎีขอ้ บังคับ
และระเบียบของสหกรณ์
2. กรรมการบางส่ วนยังไม่มีความชานาญด้านทักษะการวิเคราะห์การเงิน
3. สัดส่ วนทุนสารองต่อสิ นทรัพย์ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน

92

4. ระบบการตรวจสอบภายในของสหกรณ์ยงั ขาดความรอบคอบในการปฏิบตั ิงานเช่น การกลัน่ กรองข้อมูล
ของเจ้าหน้าที่ไปสู่ คณะกรรมการดาเนิ นการ
5. ปั จจัยเสี่ ยงในการบริ หารจัดการภายในระหว่างคณะกรรมการดาเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
6. การพิจารณาการให้เงินกูย้ งั มีความยืดหยุน่ ซึ่ งเป็ นปั จจัยเสี่ ยงต่อศักยภาพการส่ งชาระหนี้ของสมาชิก
7. ขาดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง
8. ขาดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. ระบบโปรแกรมงานสหกรณ์ขาดการพัฒนาให้ทนั สมัย
10. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสหกรณ์ไม่ทวั่ ถึง
การวิเคราะห์ เกีย่ วกับสภาวะแวดล้อมภายนอก
โอกาส (Opportunity) ประกอบด้วย
1. ระเบียบฯกระทรวงสาธารณสุ ขทาให้สหกรณ์มีกฎเกณฑ์ที่ชดั เจนในการอนุมตั ิสินเชื่อให้กบั สมาชิก
2. สหกรณ์สามารถที่จะให้สหกรณ์ฯอื่นกูย้ มื เงินได้ตามระเบียบฯของสหกรณ์
3. สหกรณ์มีโอกาสขยายตัวเป็ นสหกรณ์ขนาดใหญ่มากในอนาคตเนื่ องจากมีการเพิ่มจานวนสมาชิ กจากบุคลากร
สาธารณสุ ขและระดมทุนจากการซื้ อหุ น้ และการฝากเงิน
4. สมาชิกของสหกรณ์ไม่ตอ้ งมีภาระในการเสี ยภาษีจากเงินได้กรณี ได้รับดอกเบี้ยจากเงินฝากออมทรัพย์
ทุกประเภทรวมถึงเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนก็ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีเช่นกัน
5. สมาชิกมีโอกาสสร้างความมัน่ คงในชีวติ มีแหล่งเงินกูด้ อกเบี้ยต่าและเพื่อความมัน่ คงในอนาคต
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสหกรณ์จงั หวัดสานักงานตรวจบัญชี ฯจังหวัดให้คาแนะนาและกากับดูแลอย่างใกล้ชิด
7. สมาชิกมีความเชื่อมัน่ และทัศนคติที่ดีต่อสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น
อุปสรรค (Threats) ประกอบด้วย
1. สภาวะเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่ งแวดล้อมภายในประเทศมีผลต่อการดาเนิ นธุ รกิจของสหกรณ์
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. สมาชิกยังขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการทฤษฎีขอ้ บังคับและระเบียบของสหกรณ์
3. สภาวะเงินเฟ้ อสู งขึ้น มีผลต่อการครองชีพของสมาชิก
4. สภาพสังคมมีผลกระทบต่อการออมของสมาชิก
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แผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ปี บัญชี 2561 – 2564
…………………………………………………………...
วิสัยทัศน์ : สหกรณ์เป็ นสถาบันการเงินที่ดีที่สุดของสมาชิก
พันธกิจ
1. สร้างความเข้มแข็งให้กบั สหกรณ์ดว้ ยการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาประสิ ทธิภาพการให้บริ การ
3. ส่ งเสริ มและพัฒนาการลงทุน ดาเนิ นกิจการ เพื่อสร้างความมัน่ คงแก่สหกรณ์
4. ส่ งเสริ ม สนับสนุนด้านคุณภาพชีวติ และการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก
5. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ส่ งเสริ ม สนับสนุนด้านสังคมแก่ชุมชนสิ่ งแวดล้อม และการมีส่วนร่ วมของสมาชิก
เป้าประสงค์
1. เป็ นองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการบริ หารจัดการที่ดีมีประสิ ทธิภาพ
2. มีบริ การอย่างดีเยีย่ มมีความหลากหลายมีความถูกต้องและรวดเร็ ว
3. สหกรณ์มนั่ คง สมาชิกมีความเชื่อมัน่ และได้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรม
4. สมาชิกเข้าถึงการจัดสวัสดิการของสหกรณ์และมีคุณภาพชีวติ ที่ดี
5. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
6. มีการส่ งเสริ ม สนับสนุนด้านสังคมแก่ชุมชน สิ่ งแวดล้อมและการมีส่วนร่ วมของสมาชิก
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์พนั ธกิจและเป้ าประสงค์ ดังกล่าวข้างต้นสหกรณ์ได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์
(Strategy map) เพื่อยกระดับความสามารถของสหกรณ์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 13 กลยุทธ์ 29 โครงการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาองค์กรบุคลากรด้านการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพมีธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ และ 9 โครงการ คือ
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการดาเนินการผูต้ รวจสอบกิจการเจ้าหน้าที่และสมาชิก
1.1โครงการอบรมและสัมมนาความรู้การบริ หารงานในสหกรณ์
1.2 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบการบริ หารและระบบการควบคุมภายใน
2.1 โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
2.2 โครงการมาตรฐานการบริ หารจัดการสหกรณ์
2.3 โครงการประเมินผลและจัดทาแผนดาเนินงานประจาปี ของสหกรณ์
2.4 โครงการปรับปรุ งพัฒนากฎระเบียบ
2.5 โครงการประเมินผลทบทวนแผนยุทธศาสตร์
2.6 โครงการจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี
2.7 โครงการเร่ งรัดหนี้ และติดตามหนี้
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ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาประสิ ทธิภาพการให้บริ การ
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ และ 5 โครงการ คือ
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาการให้บริ การสมาชิกแบบมีจิตใจให้บริ การ (Service Mind)
1.1โครงการพัฒนารู ปแบบการให้บริ การด้านสิ นเชื่อ
1.2 โครงการพัฒนาความรู้และเทคนิคการให้บริ การของเจ้าหน้าที่
1.3 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานของสหกรณ์
กลยุทธ์ ที่ 2 สร้างบรรยากาศภายในองค์กรให้เอื้อต่อการให้บริ การแก่สมาชิกและการปฏิบตั ิงาน
2.1 โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์สานักงานสหกรณ์
2.2 โครงการรวมพลัง 5 ส
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาการลงทุน ดาเนิ นกิจการ และการสร้างความมัน่ คงแก่สหกรณ์
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ และ 3 โครงการ คือ
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาการลงทุนและเพิ่มโอกาสการลงทุนขยายธุ รกิจและกิจการ
1.1 โครงการพัฒนาระบบการถือหุน้ สมาชิก
1.2 โครงการลงทุนเพื่อพัฒนากิจการ
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาการบริ หารจัดการเงินทุนหมุนเวียน
2.1โครงการพัฒนาการจัดการเงินทุนตามหลักการสหกรณ์
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ส่ งเสริ ม สนับสนุนด้านคุณภาพชี วติ และการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ และ 5 โครงการ คือ
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
1.1 โครงการส่ งเสริ มการออมเพื่อคุณภาพชีวิต
1.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การบริ หารจัดการสหกรณ์ตน้ แบบ
1.3 โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพ (ลดพุงลดโรค)
1.4 โครงการส่ งเสริ มการประกอบอาชีพเสริ ม
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริ ม สนับสนุนเพื่อความมัน่ คงของครอบครัว
2.1 โครงการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ าประกัน
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ และ 3 โครงการ คือ
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
1.2 โครงการบริ หารจัดการข้อมูลสมาชิกโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.1 โครงการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ดา้ นระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายระบบกล้องวงจรปิ ด
และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ส่ งเสริ ม สนับสนุนทางด้านสังคม ชุมชน สิ่ งแวดล้อม และการมีส่วนร่ วมของสมาชิก
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ และ 6 โครงการ คือ
กลยุทธ์ ที่ 1 สร้างประโยชน์แก่สังคมและชุมชน
1.1 โครงการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยกลุ่มสมาชิก
1.2 โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อบารุ งศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาและกีฬา
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริ มการอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม
2.1 โครงการร่ วมรณรงค์ปลูกป่ า
2.2 โครงการร่ วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
กลยุทธ์ ที่ 3 ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของสมาชิก
3.1 โครงการสร้างแรงจูงใจในการแสดงความคิดเห็นจากสมาชิก
3.2 โครงการสัญจรสหกรณ์ฯพบปะสมาชิกหน่วยงานต้นสังกัด
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งบประมาณรายจ่ ายตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสหกรณ์ ปี บัญชี 2561
ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์

โครงการ

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาองค์กร บุคลากรด้านการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพมีธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จานวน 9 โครงการ
1.โครงการอบรมและสัมมนาความรู้การบริ หารงานใน
100,000
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการดาเนินการผูต้ รวจสอบ สหกรณ์
2.โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
100,000
กิจการเจ้าหน้าที่และสมาชิก
(2 โครงการ)
งบดาเนินการ
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบการบริ หาร 1.โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
2.โครงการมาตรฐานการบริ หารจัดการสหกรณ์
งบดาเนินการ
และระบบการควบคุมภายใน
3.โครงการประเมินผลและจัดทาแผนดาเนินงาน
50,000
(7 โครงการ)
ประจาปี ของสหกรณ์
4.โครงการปรับปรุ งกฎระเบียบ
50,000
5.โครงการประเมินผลทบทวนแผนยุทธศาสตร์
50,000
6. โครงการจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี
งบดาเนินการ
7. โครงการเร่ งรัดหนี้ และติดตามหนี้
100,000
รวมงบประมาณ
450,000
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาประสิ ทธิภาพการให้บริ การ
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จานวน 5 โครงการ
1.โครงการพัฒนารู ปแบบการให้บริ การด้านสิ นเชื่อ
กลยุทธ์ ที่ 1พัฒนาการให้บริ การ
สมาชิกแบบมีจิตใจให้บริ การ (Service 2.โครงการพัฒนาความรู้และเทคนิคการให้บริ การของ
เจ้าหน้าที่
Mind)
3.โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานของสหกรณ์
1.โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์สานักงานสหกรณ์
กลยุทธ์ ที่ 2 สร้างบรรยากาศภายใน
2.โครงการรวมพลัง 5 ส
องค์กรให้เอื้อต่อการให้บริ การแก่
สมาชิกและการปฏิบตั ิงาน
รวมงบประมาณ

100,000
งบดาเนินการ
50,000
30,000
งบดาเนินการ
180,000
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ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์

โครงการ

งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาการลงทุน ดาเนิ นกิจการ และการสร้างความมัน่ คงแก่สหกรณ์
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จานวน 3โครงการ
1. โครงการพัฒนาระบบการถือหุน้ สมาชิก
กลยุทธ์ ที่ 1พัฒนาการลงทุนและเพิม่
2. โครงการลงทุนเพื่อพัฒนากิจการ
โอกาสการลงทุนขยายธุ รกิจและ
กิจการ
(2โครงการ)
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาการบริ หารจัดการ
เงินทุนหมุนเวียน(1โครงการ)

1.โครงการพัฒนาการจัดการเงินทุนตามหลักการ
สหกรณ์
รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ส่ งเสริ ม สนับสนุนด้านคุณภาพชี วติ และการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จานวน 5 โครงการ
1. โครงการส่ งเสริ มการออมเพื่อคุณภาพชีวติ
กลยุทธ์ ที่ 1พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
2.โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การบริ หารจัดการสหกรณ์
สมาชิก(4โครงการ)
ต้นแบบ
3.โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพ (ลดพุงลดโรค)
4.โครงการส่ งเสริ มการประกอบอาชีพเสริ ม
1. โครงการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ าประกัน
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริ ม สนับสนุนเพื่อ
ความมัน่ คงของครอบครัว(1โครงการ)
รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จานวน 3 โครงการ
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี 1.โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ(2โครงการ)
2.โครงการบริ หารจัดการข้อมูลสมาชิก
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
1.โครงการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ดา้ นระบบ
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ระบบเครื อข่ายระบบกล้องวงจรปิ ด
และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
(1โครงการ)
รวมงบประมาณ

งบดาเนินการ
งบดาเนินการ

งบดาเนินการ
งบดาเนินการ

20,000
300,000
50,000
100,000
งบทุน
สวัสดิการฯ
470,000

งบดาเนินการ
งบดาเนินการ
งบดาเนินการ

งบดาเนินการ
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ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์
โครงการ
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ส่ งเสริ ม สนับสนุนทางด้านสังคม ชุมชน สิ่ งแวดล้อม และการมีส่วนร่ วมของสมาชิก
ประกอบด้วย 3กลยุทธ์ จานวน 6 โครงการ
กลยุทธ์ ที่ 1 สร้างประโยชน์แก่สังคม 1.โครงการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยกลุ่มสมาชิก
2.โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อบารุ งศาสนา
และชุมชน(2โครงการ)
ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาและกีฬา
1.โครงการร่ วมรณรงค์ปลูกป่ า
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริ มการอนุ รักษ์
2.โครงการร่ วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
สิ่ งแวดล้อม(2โครงการ)
กลยุทธ์ ที่ 3 ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ของสมาชิก(2โครงการ)

1.โครงการสร้างแรงจูงใจในการแสดงความคิดเห็นจาก
สมาชิก
2.โครงการสัญจรสหกรณ์ฯพบปะสมาชิกหน่วยงาน
ต้นสังกัด
รวมงบประมาณ

รวมงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ จานวน 1,360,000.-บาท

50,000
50,000
30,000
20,000
30,000
80,000
260,000

99

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ /โครงการ

แผนดาเนินการ กิจกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ ฉบับที่ 3 ประจาปี บัญชี 2561
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาองค์ กร บุคลากรด้ านการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการดาเนินการผู้ตรวจสอบกิจการเจ้ าหน้ าทีแ่ ละสมาชิก
โครงการอบรมและสัมมนาความรู ้การ 1.เพื่อเสริ มสร้างความรู ้แก่
-คณะกรรมการ
บริ หารงานในสหกรณ์
คณะกรรมการ
ดาเนินการ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้การ
-ผูต้ รวจสอบกิจการ
บริ หารงานของสหกรณ์
-เจ้าหน้าที่
-ตัวแทนสมาชิก
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. เพื่อให้สมาชิกมีความรู ้
-คณะกรรมการ
เกี่ยวกับระบบงานของสหกรณ์ ดาเนินการ
2. เพื่อให้สมาชิกที่สนใจจะเป็ น -ผูต้ รวจสอบกิจการ
กรรมการดาเนินงานมีความรู ้
-เจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับสหกรณ์
-ตัวแทนสมาชิก

ช่ วงเวลา

ผู้รับผิดชอบ

จัดอบรมและสัมมนา
คณะกรรมการ ผูต้ รวจสอบ
กิจการ และตัวแทนสมาชิก

100,000

ม.ค.-ส.ค.61

คณะกรรมการ
ดาเนินการ

- จัดอบรม
-จัดอบรมความรู ้เกี่ยวกับ
สหกรณ์
- สัมมนาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของสหกรณ์

100,000

ม.ค.-ส.ค.61

คณะกรรมการ
ดาเนินการ

กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและระบบการควบคุมภายใน
โครงการพัฒนาระบบการควบคุม
ภายใน
โครงการมาตรฐานการบริ หารจัดการ
สหกรณ์

เพื่อการพัฒนาสู่การเป็ นองค์กร -กรรมการ
ที่มีธรรมาภิบาล
-เจ้าหน้าที่
-สมาชิก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
-กรรมการ
องค์กรด้านการบริ หารจัดการ -เจ้าหน้าที่
-สมาชิก

ดาเนินการพัฒนากระบวนการ
ควบคุมภายในให้มี
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
ดาเนินการพัฒนาการบริ หาร
จัดการให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
ตัวชี้วดั

งบดาเนินการ ม.ค.-ส.ค.61

คณะกรรมการ
ดาเนินการ

งบดาเนินการ ม.ค.-ส.ค.61

คณะกรรมการ
ดาเนินการ
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แผนดาเนินการ กิจกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ ฉบับที่ 3 ประจาปี บัญชี 2561
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ

ช่ วงเวลา

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและระบบการควบคุมภายใน
โครงการประเมินผลและจัดทาแผน
ดาเนินงานประจาปี ของสหกรณ์

1. เพื่อประเมินความสาเร็ จการ -กรรมการ
ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ -เจ้าหน้าที่
2. เพื่อจัดทาแผนดาเนินการ
-สมาชิก
ประจาปี สาหรับปี ต่อไป

โครงการพัฒนากฎระเบียบ

1. เพื่อให้กฎระเบียบมีความ
เหมาะสมต่อสถานการณ์
ปั จจุบนั
2. เพื่อความสะดวกต่อการ
ปฏิบตั ิงาน
เพื่อทบทวนแผนยุทธฯที่
กาหนดไว้ให้มีความเหมาะสม
กับสถานการณ์ปัจจุบนั

โครงการประเมินผลทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์

-กรรมการ
-เจ้าหน้าที่
-สมาชิก

-กรรมการ
-เจ้าหน้าที่
-สมาชิก

1. จัดประชุมคณะกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ เพื่อสรุ ปผลการ
ดาเนินงานตามแผนในปี ที่ผา่ น
มา
2. จัดทาแผนดาเนินการสาหรับ
ปี ต่อไปโดยใช้แผนยุทธ์ฯระยะ
4 ปี เป็ นแนวทางการจัดทา
โครงการ
- จัดประชุมคณะทางานเพื่อ
ทบทวน กฎระเบียบ ที่มีปัญหา
หรื อความไม่ชดั เจน
- จัดทากฎระเบียบฉบับใหม่
เพื่อประกาศใช้
-จัดประชุมคณะกรรมการ
คณะทางาน เพื่อทบทวน
แผนยุทธฯที่กาหนดไว้
-ปรับปรุ งแผนยุทธฯให้
สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบนั
เพื่อใช้เป็ นแนวทางการจัดทา
แผนดาเนินงานประจาปี

50,000

ม.ค.-ส.ค.61

คณะกรรมการ
ดาเนินการ

50,000

ม.ค.-ส.ค.61

คณะกรรมการ
ดาเนินการ

50,000

ม.ค.-ส.ค.61

คณะกรรมการ
ดาเนินการ
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แผนดาเนินการ กิจกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ ฉบับที่ 3 ประจาปี บัญชี 2561
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ

ช่ วงเวลา

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและระบบการควบคุมภายใน
โครงการจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี - เพื่อประชุมสมาชิกสามัญ
ประจาปี ตามข้อบังคับที่
กาหนดไว้
- เพื่อคัดเลือกกรรมการ
ดาเนินงาน
- เพื่อพิจารณาการแก้ไข
ข้อบังคับ
โครงการเร่ งรัดหนี้และติดตามหนี้
เพื่อการติดตามและเร่ งรัดหนี้ที่
สมาชิกค้างจ่ายกับสหกรณ์

-กรรมการ
-เจ้าหน้าที่
-สมาชิก

จัดประชุมสมาชิกจากทุก
หน่วยงาน

-กรรมการ
-เจ้าหน้าที่
-สมาชิก

- จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาดาเนินการ
- ติดตาม และเร่ งรัดสมาชิก
ลูกหนี้ที่คา้ งชาระ

งบดาเนินการ

ม.ค.-ส.ค.61

คณะกรรมการ
ดาเนินการ

100,000

ม.ค.-ส.ค.61

คณะกรรมการ
ดาเนินการ
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แผนดาเนินการ กิจกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ ฉบับที่ 3 ประจาปี บัญชี 2561
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการให้ บริการ
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาการให้ บริการสมาชิกแบบมีจติ ใจให้ บริการ(Service Mind)
โครงการพัฒนารู ปแบบการให้บริ การ เพื่อให้การบริ การสิ นเชื่อแก่
-สมาชิก
ด้านสิ นเชื่อ
สมาชิกมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
-เจ้าหน้าที่

โครงการพัฒนาความรู ้และเทคนิคการ
ให้บริ การของเจ้าหน้าที่

โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงาน
ของสหกรณ์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ให้บริ การของเจ้าหน้าที่ในทุก
ด้าน
- เพื่อให้สมาชิกได้รับบริ การที่ดี
- เพื่อสมาชิกได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร การดาเนินงานของ
สหกรณ์
- เพื่อสหกรณ์ได้รับทราบ
ข้อคิดเห็นจากสมาชิก

-สมาชิก
-เจ้าหน้าที่

-สมาชิก
-เจ้าหน้าที่

จัดประชุมตัวแทนสมาชิก และ
100,000
กรรมการเพื่อเสนอแนวทางการ
ดาเนินงานด้านการบริ การ
สิ นเชื่อที่มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
จัดประชุมตัวแทนสมาชิก
งบดาเนินการ
กรรมการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อ
กาหนดแนวทางดาเนินงาน
ให้บริ การที่มีประสิทธิภาพ
กาหนดและจัดทาจุดเผยแพร่
50,000
ข้อมูลและรับฟังเหตุผลระหว่าง
สมาชิกกับสหกรณ์ในแต่ละ
หน่วยงาน

ช่ วงเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค.-ส.ค.61

คณะกรรมการ
ดาเนินการ

ม.ค.-ส.ค.61

คณะกรรมการ
ดาเนินการ

ม.ค.-ส.ค.61

คณะกรรมการ
ดาเนินการ
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แผนดาเนินการ กิจกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ ฉบับที่ 3 ประจาปี บัญชี 2561
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ

ช่ วงเวลา

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ ที่ 2 สร้ างบรรยากาศภายในองค์ กรให้ เอือ้ ต่ อการให้ บริการแก่ สมาชิกและการปฏิบตั งิ าน
โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์สานักงาน

โครงการรวมพลัง 5 ส

- เพื่อให้สานักงาน
สหกรณ์มีความพร้อม
ในการให้บริ การ
- เพื่อให้สมาชิกได้ใช้
บริ การอย่างสะดวก
เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุ งให้สานักงาน
มีความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย เหมาะต่อ
การปฏิบตั ิงาน

-หน่วยงานสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุข

จัดความพร้อมของสานักงานให้มีความ
พร้อมและเหมาะสมต่อการให้บริ การ
แก่สมาชิก

30,000

-หน่วยงานสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุข

เจ้าหน้าที่ร่วมมือดาเนินการตามหลัก 5
ส เป็ นประจาทุกเดือน

งบดาเนินการ

ม.ค.-ส.ค.61

คณะกรรมการ
ดาเนินการ

ม.ค.-ส.ค.61

คณะกรรมการ
ดาเนินการ
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แผนดาเนินการ กิจกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ ฉบับที่ 3 ประจาปี บัญชี 2561
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ

ช่ วงเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาการลงทุน ดาเนินกิจการ และการสร้ างความมัน่ คงแก่ สหกรณ์
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาการลงทุนและเพิม่ โอกาสการลงทุนขยายธุรกิจและกิจการ
1.เพื่อขยายและสร้าง 1.สหกรณ์มีความมัน่ คง โดยความ
โครงการพัฒนาระบบการถือหุน้ สมาชิก
โอกาสการลงทุน
เชื่อมัน่ และการสนับสนุนจากสมาชิก
2.เพื่อเพิ่มมูลค่าของ 2.สหกรณ์ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่
ทุนเรื อนหุน้ ของ
มัน่ คง
สมาชิกให้เพิ่มขึ้น
3.รักษาระดับผลตอบแทนการลงทุน
3.ขยายฐานสมาชิก
ของสมาชิก เป็ นที่พึงพอใจและไม่นอ้ ย
เพื่อเพิ่มทุนดาเนินการ กว่าการลงทุนในสถาบันการเงิน
เพื่อหารายได้เพิ่ม
มีรายได้จากการมีหุน้ สะสมในชุมนุม
โครงการลงทุนเพื่อพัฒนากิจการ
ให้กบั สหกรณ์
สหกรณ์แห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน
โครงการพัฒนาการจัดการเงินทุนตาม
เพื่อการบริ การ
หลักการสหกรณ์
การเงินให้แก่สมาชิก
อย่างเหมาะสมโดย
พิจารณาถึงความ
มัน่ คงของสหกรณ์
และสมาชิก

1.ปรับปรุ งระเบียบการถือหุน้ สมาชิก
2.ประชาสัมพันธ์ กิจการสหกรณ์
3.กิจกรรมระดมเงินฝาก
4.กิจกรรมระดมทุนเรื อนหุน้

งบดาเนินการ

ตลอดปี บัญชี

คณะกรรมการฯ
ฝ่ ายจัดการ

ซื้อหุน้ กับชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยเพิ่มเติม

งบดาเนินการ

ตลอดปี บัญชี

ผูจ้ ดั การและ
คณะกรรมการ
อานวยการ

งบดาเนินการ

ตลอดปี บัญชี

1.สมาชิกและครอบครัวมีการพัฒนา
1.จัดสรรงบประมาณ
คุณภาพชีวติ โดยการสนับสนุนด้าน
2.จัดสรรเงินทุนจากผลกาไรสุทธิ
สวัสดิการ การเงิน และการลงทุนธุรกิจ ประจาปี
จากสหกรณ์เป็ นหลัก
2.สหกรณ์มีความมัน่ คง โดยความ
เชื่อมัน่ และการสนับสนุนจากสมาชิก
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แผนดาเนินการ กิจกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ ฉบับที่ 3 ประจาปี บัญชี 2561
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ส่ งเสริม สนับสนุนด้ านคุณภาพชีวติ และการจัดสวัสดิการให้ แก่ สมาชิก
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิก
โครงการส่งเสริ มการออมเพื่อคุณภาพชีวติ
1.เพื่อสนับสนุนการออม
1. สหกรณ์มีเงินฝากเพิ่มขึ้นจากปี
ทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ของ 2560ไม่นอ้ ยกว่า10 %
สหกรณ์
2. สมาชิกมีนิสยั รักการออม
2.เพื่อลดเงินกูจ้ ากแหล่ง
เงินกูภ้ ายนอก
3.เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน
โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การบริ หารจัดการ เพื่อให้คณะกรรมการ
คณะกรรมการ ,เจ้าหน้าที่,ผู ้
สหกรณ์ตน้ แบบ
ดาเนินการ
ตรวจสอบ และตัวแทนสมาชิก
ผูต้ รวจสอบกิจการ
จานวน 80 คน
เจ้าหน้าที่และตัวแทน
สมาชิก ได้มีการพัฒนาองค์
ความรู ้ดา้ นการบริ หาร
จัดการสหกรณ์ และนา
ความรู ้และเทคนิคต่างๆ ที่
ได้รับนามาพัฒนาสหกรณ์
ให้มีประสิ ทธิภาพและ
มัน่ คง

1.เสนอโครงการต่อคณะกรรมการ
อานวยการ
2.นาเสนอโครงการให้ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
อนุมตั ิ
3.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกฝาก
เงินออมทรัพย์
1.จัดประชุมอบรมคณะกรรมการ ,
เจ้าหน้าที่,ผูต้ รวจสอบ และตัวแทน
สมาชิก
2.ศึกษาดุงานสหกรณ์ตน้ แบบ

ช่ วงเวลา

20,000.-

ม.ค.-ส.ค.61

300,000.-

ม.ค.-ส.ค.61

ผู้รับผิดชอบ
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แผนดาเนินการ กิจกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ ฉบับที่ 3 ประจาปี บัญชี 2561
ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ /โครงการ
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวติ ของสมาชิก
โครงการส่งเสริ มสุขภาพ (ลดพุงลดโรค)

โครงการส่งเสริ มการประกอบอาชีพเสริ ม

วัตถุประสงค์

เป้ าหมาย

วิธีการดาเนินการ

1.เพื่อลดความเสี่ ยงต่อโรคที่มีภาวะ
น้ าหนักเกินมาตรฐาน
2.เพื่อเป็ นการชักชวนสมาชิกเข้าร่ วม
กิจกรรมของทางสหกรณ์

สมาชิกที่มีน้ าหนักเกิน
เกณฑ์มาตรฐาน

1.นาเสนอโครงการคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาอนุมตั ิ
2.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิก
3.วิธีดาเนินการ อาจจะบูรณาการ
ร่ วมกับหน่วยงานสาธารณสุขซึ่ง
ดาเนินการโครงการลักษณะเช่นนี้

เพื่อให้สมาชิกและครอบครัวสมาชิก
มีรายได้เสริ มโดยการสนับสนุน
ความรู ้ในการประกอบอาชีพจาก
สหกรณ์

จัดอบรม ปี ละ 2-3 รุ่ นๆ
ละ 30-40 คน

1.นาเสนอโครงการคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาอนุมตั ิ
3. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินงาน
ตามโครงการ
4.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิก
5. จัดอบรมกลุ่มอาชีพ

1.ผูค้ ้ าประกันทุกราย
2.จ่ายตามระเบียบกองทุน
ช่วยเหลือผูค้ ้ าประกัน
(จะดาเนินการร่ างระเบียบ
กองทุนภายในปี 61)

1.เสนอโครงการต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการเพื่อขอความเห็นชอบ
2.นาเสนอโครงการให้ที่ประชุมใหญ่
สามัญประจาปี พิจารณาอนุมตั ิ

กลยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริม สนับสนุนเพือ่ ความมัน่ คงของครอบครัว
โครงการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ า
1.เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ตอ้ ง
ประกัน
รับผิดชอบใช้หนี้แทนผูก้ ู้
2.เพื่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

งบประมาณ

ช่ วงเวลา

ผู้รับผิดชอบ

50,000.- ม.ค.-ส.ค.61 คณะกรรมการ
ดาเนินการ
สหกรณ์

100,000.- ม.ค.-ส.ค.61

1. เงินทุน
ตามระเบียบ คณะกรรมการ
สาธารณประโยชน์ และประกาศ ดาเนินการ
2. เงินสมทบจากผู ้ กองทุนฯ
สหกรณ์
กู้

107

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ /โครงการ

แผนดาเนินการ กิจกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ ฉบับที่ 3 ประจาปี บัญชี 2561
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาฐานข้ อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบโปรแกรม
1.พัฒนาระบบให้สามารถเก็บข้อมูล
คอมพิวเตอร์
สัญญาอิเล็กทรอนิกส์
และระบบสารสนเทศ
2.พัฒนาระบบต่างๆของสหกรณ์ให้ดี
ยิง่ ขึ้น
3.พัฒนาให้สามารถส่งคาขอต่างๆ
เช่น คาขอสมัครสมาชิกใหม่,คาขอกู้
ผ่านทางเว็บไซต์สหกรณ์ได้
4.พัฒนาให้สามารถพิมพ์สญ
ั ญากู้
ผ่านทางเว็บไซต์สหกรณ์ได้
โครงการบริ หารจัดการข้อมูลสมาชิก
1.ออกแบบ ระบบข้อมูล ระบบงาน
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
สหกรณ์ กรณี ออกหน่วยเคลื่อนที่
หรื อ เปิ ดสาขาของสหกรณ์
2.สร้างระบบฐานข้อมูลระบบ
สวัสดิการสมาชิก ให้ครอบคลุมทุก
สวัสดิการ
3.ออกแบบการเชื่อมข้อมูลสมาชิก
ระหว่างระบบสหกรณ์กบั เว็บไซต์ ให้
ดียงิ่ ขึ้น

ช่ วงเวลา

ผู้รับผิดชอบ

- คณะกรรมการ
ดาเนินการ
- เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ผูพ้ ฒั นาระบบ

จัดทาโปรแกรมการเก็บข้อมูลสัญญา

งบดาเนินการ

ตลอดปี บัญชี

- คณะกรรมการ
ดาเนินการ
- เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์
ผูพ้ ฒั นาระบบ

- เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ผูพ้ ฒั นาระบบ

จัดทาโปรแกรมระบบงานเพื่อรองรับ

งบดาเนินการ

ตลอดปี บัญชี

- เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์
ผูพ้ ฒั นาระบบ
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ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ /โครงการ

แผนดาเนินการ กิจกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ ฉบับที่ 3 ประจาปี บัญชี 2561
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ

กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของเจ้ าหน้ าทีด่ ้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ดา้ นระบบ 1.ฝึ กอบรม ระบบปฏิบตั ิการ Window - เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ผูพ้ ฒั นาระบบ
คอมพิวเตอร์ระบบเครื อข่ายระบบกล้องวงจร Server ในระบบ Administrator
2.ฝึ กอบรม โปรแกรมพัฒนาเว็บไซต์
ปิ ดและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
3.ฝึ กอบรม ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์( Computer Network)

จัดฝึ กอบรม

งบดาเนินการ

ช่ วงเวลา
ตลอดปี บัญชี

ผู้รับผิดชอบ
- เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์
ผูพ้ ฒั นาระบบ
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แผนดาเนินการ กิจกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ ฉบับที่ 3 ประจาปี บัญชี 2561
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ

ช่ วงเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การส่ งเสริมสนับสนุนด้ านสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้ อมและการมีส่วนร่ วมของสมาชิก
กลยุทธ์ ท1ี่ สร้ างประโยชน์ แก่ สังคมและชุมชน
โครงการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์โดย
กลุ่มสมาชิก
โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพือ่ บารุ ง
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาและกีฬา
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริมการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
โครงการร่ วมรณรงค์ปลูกป่ า

โครงการร่ วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ต่างๆ
เพื่อสนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับ
การร้องขอ

-พื้นที่ดาเนินการใน
จังหวัดพังงา

ร่ วมดาเนินกิจกรรมตามวาระและ
โอกาสที่กาหนดในช่วงเวลาต่างๆ

50,000

ม.ค.-ส.ค.61

คณะกรรมการ
ดาเนินการ

-พื้นที่ดาเนินการใน
จังหวัดพังงา

ร่ วมดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโอกาส
ที่ได้รับการร้องขอ

50,000

ม.ค.-ส.ค.61

คณะกรรมการ
ดาเนินการ

เพื่อร่ วมสนับสนุนกิจกรรมที่กาหนด
ขึ้นกับหน่วยงานอื่นๆ

-พื้นที่ในจังหวัดพังงา

ร่ วมสนับสนุนและร่ วมดาเนิน
กิจกรรมตามที่ได้รับการร้องขอ

30,000

ม.ค.-ส.ค.61

คณะกรรมการ
ดาเนินการ

เพื่อสนับสนุนการรณรงค์ตาม
โครงการที่กาหนด

-พื้นที่ในจังหวัดพังงา

ร่ วมสนับสนุนและร่ วมดาเนิน
กิจกรรมการรณรงค์ในด้านต่างๆ

20,000

ม.ค.-ส.ค.61

คณะกรรมการ
ดาเนินการ

เพื่อกระตุน้ และจูงใจให้สมาชิกได้
ร่ วมแสดงความคิดเห็นมากยิง่ ขึ้น

-โรงพยาบาลทัว่ ไป
-พื้นที่ตวั แทนหน่วย
สมาชิก
-ตัวแทนหน่วยระดับ
อาเภอ

จัดสิ่ งสนับสนุนมอบให้กบั ผูแ้ สดง
ความคิดเห็นตามกิจกรรมที่จดั ขึ้นเป็ น
ระยะๆ

30,000

ม.ค.-ส.ค.61

คณะกรรมการ
ดาเนินการ

กลยุทธ์ ที่ 3 ส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมของสมาชิก
โครงการสร้างแรงจูงใจในการแสดงความ
คิดเห็นจากสมาชิก
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แผนดาเนินการ กิจกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ ฉบับที่ 3 ประจาปี บัญชี 2561
วัตถุประสงค์
เป้ าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ

ช่ วงเวลา

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ ที่ 3 ส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมของสมาชิก
โครงการสัญจรสหกรณ์ฯพบปะสมาชิก
หน่วยงานต้นสังกัด

- เพื่อชี้แจงการดาเนินงานให้สมาชิก
ได้รับทราบ
- เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จากสมาชิก

-โรงพยาบาลทัว่ ไป
-พื้นที่ตวั แทนหน่วย
สมาชิก
-ตัวแทนหน่วยระดับ
อาเภอ

- จัดให้คณะกรรมการดาเนินการไป
พบปะกับสมาชิกแต่ละหน่วยงานตาม
กาหนดเวลา
- จัดประชุมสมาชิกเพื่อรับฟัง และ
แสดงความคิดเห็นข้อเสนอ เพื่อ
พัฒนาการดาเนินงาน

80,000

ม.ค.-ส.ค.61

คณะกรรมการ
ดาเนินการ
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ระเบียบวาระที่ 8
พิจารณาการสรรหาและเลือกตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 36
ประจาปี 2561
และผู้ตรวจสอบกิจการภายในสหกรณ์
ประจาปี 2561
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ชุ ดที่ 36 ประจาปี 2561
ประธาน
ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 60 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดําเนินการอีก 14 คน ซึ่ งที่ประชุ มใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิ กที่ได้รับการ
เลือกตั้งตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณ์
และข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 62 กําหนดเวลาอยูใ่ นตําแหน่ง คณะกรรมการดําเนิ นการมีวาระอยูใ่ น
ตําแหน่งได้คราวละ 2 ปี นับแต่วนั เลือกตั้ง ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
ในปี 2561 มีคณะกรรมการที่ยงั มีวาระอยูใ่ นตําแหน่งอีก 1 ปี ดังนี้
1. นายสามารถ
สิ นทรัพย์
กรรมการหน่วยสสจ.พังงา
2. นายรังสรรค์
เตี๋ยวสกุล
กรรมการหน่วยอําเภอตะกัว่ ป่ า
3. นายพงษ์พนั ธ์
คําทอง
กรรมการหน่วยโรงพยาบาลพังงา
4. นายตวงชล
แซ่ลิ่ม
กรรมการหน่วยอําเภอตะกัว่ ทุ่ง
5. นายประกิจ
ทองรงค์
กรรมการหน่วยอําเภอกะปง
6. นางสาวดารารัตน์ ติปะยานนท์ กรรมการหน่วยโรงพยาบาลตะกัว่ ป่ า
7. นายสมยศ
จันทรวัฒน์
กรรมการหน่วยโรงพยาบาลตะกัว่ ป่ า

112

และคณะกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ จํานวน 8 คน ดังนี้
1. นายบุญศักดิ์
รมยพร
2. นายอเนก
โกยสมบูรณ์
3. นายกําธร
สิ ทธิบุตร
4. นายทรงยศ
มาลัย
5. นายสมชาย
ผดุงผล
6. นายโกศล
พัฒน์สงฆ์
7. นางประภา
ศิริกุล
8. นายพิภพ
กาญจนพันธ์

ประธานคณะกรรมการดําเนินการ
กรรมการหน่วยข้าราชการบํานาญ
กรรมการหน่วยอําเภอเมือง
กรรมการหน่วยโรงพยาบาลพังงา
กรรมการหน่วยอําเภอเกาะยาว
กรรมการหน่วยอําเภอท้ายเหมือง
กรรมการหน่วยอําเภอทับปุด
กรรมการหน่วยอําเภอคุระบุรี

ประธาน สหกรณ์ ออมทรั พ ย์สาธารณสุ ข จัง หวัดพัง งา จํา กัด ได้ป ระกาศรั บ สมัค รกรรมการดําเนิ นการ
ประกอบด้วย ตําแหน่งประธาน 1 ตําแหน่ง และกรรมการดําเนินการ 7 ตําแหน่ง ตั้งแต่วนั ที่ 10 ตุลาคม 2560
ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ ได้รับการสรรหาในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 และโดยมติที่ประชุ ม
คณะกรรมการดําเนิ นการ ให้เปิ ดขยายเวลาการรับสมัครกรรมการดําเนิ นการ ครั้งที่ 1 ตั้งแต่วนั ที่ 24 ตุ ลาคม
2560 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 และประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ ได้รับการสรรหาในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ขยายเวลา
การรั บ สมัค รกรรมการดําเนิ นการ ครั้ ง ที่ 2 ตั้ง แต่วนั ที่ 30 ตุ ล าคม 2560 ถึ งวันที่ 2 พฤศจิ ก ายน 2560 และ
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ ได้รับการสรรหาในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560
ทีป่ ระชุ มใหญ่
1. ผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งเป็ นประธานกรรมการ จํานวน 1 คน ซึ่ งมีวาระอยูใ่ นตําแหน่ง 2 ปี คือ
1.1 ................................................................
2. ผูท้ ี่ได้รับเลื อกตั้งเป็ นคณะกรรมการดําเนิ นการ จํานวน 7 คน ซึ่ งมีวาระอยู่ในตําแหน่ ง 2 ปี ดังนี้
1.1 หน่วยอําเภอเมืองพังงา
…………………………………………
1.2 หน่วยอําเภอคุระบุรี
…………………………………………
1.3 หน่วยอําเภอเกาะยาว
…………………………………………
1.4 หน่วยโรงพยาบาลพังงา
…………………………………………
1.5 หน่วยอําเภอท้ายเหมือง
…………………………………………
1.6 หน่วยอําเภอทับปุด
…………………………………………
1.7 หน่วยข้าราชการบํานาญ
…………………………………………

113

พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ ประจาปี 2561
ประธาน ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2555 และข้อบังคับ
ของสหกรณ์ ออมทรั พย์สาธารณสุ ขจัง หวัดพังงา จํากัด ข้อ 89 ผูต้ รวจสอบกิ จการให้ที่ป ระชุ มใหญ่เลื อกตั้ง
สมาชิกหรื อบุคคลภายนอก ผูม้ ีคุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถในด้านธุ รกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรื อ
การสหกรณ์ จํานวน 2 คนให้เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์เป็ นการประจําปี
คุณสมบัติ การดํารงตําแหน่ง และความรับผิดชอบ ของผูต้ รวจสอบกิ จการให้เป็ นไปตามที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาํ หนด
ที่ ประชุ มใหญ่จะเลื อกตั้งกรรมการดําเนิ นการหรื อผูซ้ ่ ึ ง ดํารงตํา แหน่ งหน้าที่ ประจําในสหกรณ์ เป็ นผู ้
ตรวจสอบกิจการไม่ได้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ได้ประกาศรั บสมัครตําแหน่ งผูต้ รวจสอบกิ จการ
สหกรณ์ ประจําปี 2561 จํานวน 2 ตําแหน่ ง ตั้งแต่วนั ที่ 10 ตุ ลาคม 2560 ถึ งวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ประกาศ
รายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ ได้รับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง และแต่งตั้งผูต้ รวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ประจําปี 2561
ทีป่ ระชุ มใหญ่
……………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………….………………
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ระเบียบวาระที่ 9
รายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ภายในสหกรณ์ ประจาปี 2560
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องรายงานผลการตรวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ประจาปี 2560
ประธาน มอบให้ผตู ้ รวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ เสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการภายในสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ (นายมนตร์ ชัย โลหะการ)
ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ได้คดั เลือกให้ขา้ พเจ้า นายมนตร์ชยั โลหะการ และ นายบํารุ ง
ก่ อสุ วรรณ เป็ นผูต้ รวจสอบกิ จการภายในสหกรณ์ ฯ เมื่ อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 นั้น ซึ่ งเป็ นการได้รับความ
ไว้วางใจจากเพื่อนสมาชิ กให้ปฏิ บตั ิหน้าที่น้ ี ต่อเนื่ องอีกครั้งหนึ่ ง ข้าพเจ้าฯ และนายบํารุ ง ได้แบ่งภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบการตรวจสอบ โดยข้าพเจ้ารับผิดชอบในด้านนิติกรรมสัญญา ความถูกต้อง ครบถ้วน หลักฐาน
เอกสารการกูเ้ งิน ส่ วนนายบํารุ ง รับผิดชอบในด้านการเงินการบัญชี ความถูกต้องในการรับ – ส่ งเงิน โดยปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามระเบียบและข้อบังคับที่สหกรณ์ กาํ หนด โดยเน้นตรวจสอบด้านการปฏิ บตั ิในเรื่ องการรั บ-ฝากเงิ น
การพิจารณาวงเงิ นให้กู้ การตรวจสอบเอกสารประกอบการกูเ้ งิ น เอกสารการเบิก-จ่ายเงิน และรายการอื่นๆที่
เห็นว่าจําเป็ นต้องตรวจสอบ ถึงแม้จะแบ่งภาระส่ วนความรับผิดชอบ แต่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบกิจการ
ภายในสหกรณ์ จาํ เป็ นต้องมี การตรวจสอบทั้งสองส่ วนไม่สามารถแบ่ง แยกได้ชัดเจน จากการปฏิ บตั ิ หน้า ที่
ผูต้ รวจฯ ไม่พบข้อบกพร่ องที่จะก่ อความเสี ยหายแก่สหกรณ์ ในส่ วนของข้อบกพร่ องเล็กน้อย ได้แนะนําให้
ผูร้ ับผิดชอบในส่ วนงานนั้นๆปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้องรัดกุมยิง่ ขึ้น เมื่อตรวจสอบซํ้าพบว่าเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
ดําเนินการแก้ไขปรับปรุ งแล้ว

(นายมนตร์ชยั โลหะการ)
ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
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ผู้ตรวจสอบกิจการ (นายบารุ ง ก่ อสุ วรรณ)
ตามที่ ที่ ประชุ มใหญ่ สามัญประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 ได้คดั เลื อกข้าพเจ้าเป็ นผู้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด สําหรับปี ทางบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2560 ข้าพเจ้าได้เข้าตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนิ นการเป็ นประจําทุกเดือนที่
เข้าตรวจสอบนั้น จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจําปี โดยสรุ ปดังนี้
วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ
1. เพื่อตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการดําเนินการ
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
3. เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่นๆของสหกรณ์
ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2. ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์
3. ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
4. ตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กาํ หนดไว้
ผลการตรวจสอบ
1. ผลการดําเนินงาน
สหกรณ์ มีผลการดําเนิ นงานที่ดีข้ ึน แนวโน้มอัตรากําไรสุ ทธิ เงินหุ ้น เงิ นฝาก และจํานวนสมาชิ กเพิ่ม
มากขึ้น การจัดสรรสวัสดิการต่างๆเป็ นไป ตามหลักการสหกรณ์ มิได้มุ่งผลกําไรสู งสุ ดแต่มุ่งเน้นการแก้ปัญหา
ของสมาชิกอย่างเท่าเทียมกันเป็ นหลัก
2. ด้านการบริ หารงานทัว่ ไป
สหกรณ์ บ ริ ห ารงานเป็ นไปตามหลัก การสหกรณ์ และมี ธ รรมาภิ บ าล เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของ
คณะกรรมการและรับฟั งความคิดเห็ นของสมาชิ ก เปิ ดโอกาสให้สมาชิ ก คณะกรรมการดําเนิ นการ ตลอดจน
เจ้า หน้า ที่ ไ ด้ไ ปอบรมเสริ ม ความรู้ เพื่ อนํามาพัฒ นาสหกรณ์ การบริ หารงานได้ป ฏิ บ ัติต ามกฎหมาย พรบ.
ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ
3. ด้านบัญชี
การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงินเป็ นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
4. ด้านการเงิน
การใช้จ่า ยเงิ นต่ า งๆเป็ นไปตามงบประมาณรายจ่ า ยที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ก าํ หนด การเบิ ก จ่ า ยมี เ อกสาร
หลักฐานประกอบครบถ้วนตามระเบียบ
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5. ด้านสิ นเชื่อ
การให้สินเชื่อเป็ นไปตามระเบียบ ในรายที่จาํ เป็ นต้องช่วยเหลือได้มีการพิจารณาจากคณะอนุ กรรมการ
เพื่ อหาข้อมู ลเชิ งลึ ก ก่ อนนํา เสนอคณะกรรมการดําเนิ นการพิ จารณาช่ วยเหลื อโดยไม่ใ ห้เกิ ดความเสี่ ยงต่ อ
สหกรณ์
6. ด้านการลงทุน
ไม่พบการลงทุนที่มีความเสี่ ยง ได้ลงทุนตามกฎหมายสหกรณ์กาํ หนด
7. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สหกรณ์ได้นาํ เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริ หารงาน ตลอดจนให้บริ การแก่สมาชิ ก สร้าง
ความสะดวก รวดเร็ ว และน่าเชื่อถือ
สรุ ปข้ อสั งเกตทีไ่ ด้ จากการตรวจสอบและขอเสนอแนะซึ่งคณะกรรมการได้ นาไปพิจารณาดาเนินการ
- กระตุน้ ให้คณะกรรมการแต่ละหน่ วย และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับให้ชดั เจนเพื่อ
ตอบข้อสงสัยของสมาชิกอย่างมีหลักการและเหตุผล
- นําเสนอคําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ์เรื่ องการกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่ายขึ้นถือ
ใช้
- นําเสนอให้สมาชิกมีสิทธิ ที่จะขอไปประชุม อบรม สัมมนา เกี่ยวกับสหกรณ์เพื่อนําความรู ้ที่ได้มาร่ วม
พัฒนาสหกรณ์
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายต่างๆในทุกหมวดให้ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมหารื อกับ
ผูป้ ฏิบตั ิเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา
- นําเสนอให้ปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินอย่างเคร่ งครัด
- นําเสนอให้ปฏิ บตั ิตามข้อบังคับสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จังหวัดพังงา
- นําเสนอให้ทบทวนและปฏิบตั ิตามประกาศการซื้ อหุ น้ พิเศษ
คณะกรรมการดําเนินและเจ้าหน้าที่ได้หารื อกับผูต้ รวจสอบกิจการเพื่อดําเนิ นการตามนโยบาย แผนงาน
งบประมาณ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและมติต่างๆ การพิจารณาตีความและเห็นชอบได้ดาํ เนิ นการตามอํานาจ
ไม่ขดั ต่อข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมาย

(นายบํารุ ง ก่อสุ วรรณ)
ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
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ระเบียบวาระที่ 10
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2561
ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี รับอนุญาตภาคเอกชน ประจาปี 2561
ประธาน ในปี บัญชี 2560 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จงั หวัดพังงาเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชี ตาม
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
พังงา จํากัด
และในปี บัญชี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด จะต้องจัดจ้างผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตภาคเอกชน เพื่อให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์และข้อบังคับ ข้อ 24 ในการดําเนินการประจําปี
2561 เนื่ องจากสหกรณ์ มีทุนดํา เนิ นงานเกิ นกว่า 100 ล้านบาท สหกรณ์ ออมทรั พย์ส าธารณสุ ขจังหวัดพังงา
จํากัด ได้ดาํ เนิ นการจัดส่ งหนังสื อถึงผูส้ อบบัญชี เพื่อคัดเลือกผูส้ อบบัญชี ภาคเอกชน จํานวน 6 ราย ได้รับการ
ตอบกลับ จํานวน 1 ราย ซึ่ งที่ประชุ มคณะกรรมการดําเนิ นการ ชุดที่ 35 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ได้
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอ บริ ษทั พี.พี.เอฟ.ออดิทติ้ง จํากัด (คุณยุพิน ฟุ้ งเฟื้ อง) ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
เพื่อให้ที่ประชุ มใหญ่พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตรับผิดชอบในการตรวจบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด คือ
1.

บริ ษทั พี.พี.เอฟ. ออดิทติ้ง จํากัด (คุณยุพิน ฟุ้ งเฟื่ อง)
เสนอค่าธรรมเนียมบริ การการสอบบัญชี เป็ น จํานวน 80,000.00 บาท

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ฯประจําปี 2561
ทีป่ ระชุ มใหญ่
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 11
................................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................................
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ที่ ฌกส.สอ.สสจ.พังงา 726/2560
3 พฤศจิกายน 2560
เรื่ อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560
เรี ยน สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ทุกท่าน
ด้วยคณะกรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จังหวัดพังงา จํากัด กําหนดให้มีการประชุ มใหญ่สามัญประจําปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560
เวลา 09.00 น. ณ อาคารกีฬาคุณธรรม โรงเรี ยนเทศบาลบ้านท้ายช้าง อําเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559
ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2560
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณการรับและงบประมาณการจ่ายประจําปี 2561
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและขอเรี ยนเชิญเข้าร่ วมประชุม ตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรี ยงกัน
ขอแสดงความนับถือ
(นายเอนก โกยสมบูรณ์)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงาน
การประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2559
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รายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2559
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด
วันที่ 10 ธันวาคม 2559
ณ อาคารผู้สูงอายุสนามกีฬาเทศบาลเมืองตะกัว่ ป่ า อ.ตะกัว่ ป่ า จังหวัดพังงา
………………………………………………
สมาชิกผูม้ าประชุม จํานวน 1,176 คน (คิดเป็ นร้อยละ 81.31)
สมาชิกทั้งหมด
จํานวน 1,453 คน
เริ่ มประชุมเวลา 13.24 น.
นายเอนก โกยสมบูรณ์ นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
เป็ นประธานในที่ ประชุ ม เมื่ อสมาชิ กมาประชุ มครบองค์ประชุ ม ประธานกล่าวเปิ ดประชุ ม และนายกสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ดําเนินการตามวาระ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุมทราบ
ทีป่ ระชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2558
นายกสมาคม เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรี ยนเทศบาล
บ้านท้า ยช้าง ต.ท้ายช้า ง อ.เมื อ ง จ.พัง งา ให้ที่ ประชุ มพิ จารณาและรั บรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญ ประจําปี 2558
รายละเอียดตามที่ได้จดั ส่งถึงให้สมาชิกพร้อมหนังสื อนัดเชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 หากสมาชิกท่านใดมีขอ้ ท้วงติง
หรื อสงสัยหรื อจะขอแก้ไขรายงาน ขอให้แจ้งที่ประชุมได้รับทราบด้วย
ทีป่ ระชุมใหญ่ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558
ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2559
นายกสมาคม ในนามของคณะกรรมการดําเนิ นการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
พังงา จํากัด ขอเสนอรายงานผลการดําเนิ นงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
พังงา จํากัด ประจําปี 2559 ดังต่อไปนี้
สมาชิกภาพในวันสิ้นปี 2559
สมาชิกเมื่อวันสิ้นปี 2559
1,453
คน
- เข้าใหม่
29
คน
- ลาออก
15
คน
- ถึงแก่กรรม
1
คน
ทีป่ ระชุมใหญ่ รับทราบผลการดําเนินงานของสหกรณ์
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นายกสมาคม

1. พิจารณางบรายรับและรายจ่ ายประจาปี 2559

รายงานงานแสดงรายรับและรายจ่ าย
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด
รายรับ
ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า
เงิ นค่าบารุ งสมาคม
ดอกเบี้ยเงิ นฝาก
เงิ นสงเคราะห์เรี ยกเก็บ
รายได้ดาเนิ นงาน 2%
รวมรายรับ

2,900.00
145,100.00
16,205.70
145,100.00
2,902.00
312,207.70

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

145,100.00
132,000.00
277,100.00
35,107.70

บาท
บาท
บาท
บาท

รายจ่ าย
เงิ นสงเคราะห์ศพ (1 ราย)
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นการของสมาคม
รวมรายจ่ าย
รายรับมากกว่ ารายจ่ าย

ทีป่ ระชุมใหญ่ รับทราบงบรายรับและรายจ่ายประจําปี 2559
2. พิจารณางบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
นายกสมาคม ขอเสนองบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 ให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามเอกสารประกอบการประชุม
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด (ฌกส.)

งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงิ นฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
ลูกหนี้ -เงิ นค่าบารุ งสมาคมเรี ยกเก็บ (คุณนงลักษณ์ เจีย่ สกุล)
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

710,906.49
145,100.00
856,006.49
856,006.49
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หนีส้ ิ นและทุน
หนีส้ ิ น
เงิ นสงเคราะห์ศพ รอนาจ่ายแก่ญาติสมาชิ ก (คุณนงลักษณ์ เจีย่ สกุล)
เงิ นสงเคราะห์รับล่วงหน้า (อีม่ =ี่ 700,ยินดี=200)
รวมหนีส้ ิ น
ทุน
เงิ นทุนยกมาต้นงวด
รายรับมากกว่ารายจ่าย
รวมทุน
รวมหนีส้ ิ นและทุน

142,198.00
900.00
143,098.00
677,800.79
35,107.70
712,908.49
856,006.49

ทีป่ ระชุมใหญ่ รับทราบงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองงบดุลประจําปี
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั งิ บประมาณการรับและงบประมาณการจ่ าย ประจาปี 2560
นายกสมาคม คณะกรรมการดําเนินการขอเสนอรายละเอียดประมาณการรายได้ และขออนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายประจํา
ปี 2560 ให้ที่ประชุมร่ วมพิจารณา
ทีป่ ระชุมใหญ่ มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิประมาณการรับและงบประมาณการจ่ายประจําปี 2560
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
นายกสมาคม เมื่อไม่มีสมาชิกผูใ้ ดเสนอจึงขอปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.
ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นายเอนก โกยสมบูรณ์)
นายกสมาคมในที่ประชุม

(นายกําธร สิ ทธิบุตร)
เลขานุการ
ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องรับทราบผลการด
บทราบผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2560
ประธาน ในนามคณะกรรมการดําเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จังหวัดพังงา จํากัด ขอเสนอรายงานผลการดําเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ประจําปี 2560 ดังต่อไปนี้
สมาชิกภาพในวันสิ้นปี 2560
สมาชิกเมื่อวันสิ้ นปี 2560
1,449 คน
- เข้าใหม่
19 คน
- ลาออก
18 คน
- ถึงแก่กรรม
5 คน
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ศพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด (ฌปศ.)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน

901,894.53
901,894.53

สิ นทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

901,894.53
หนีส้ ิ นและทุน

หนีส้ ิ น
เงินสงเคราะห์ศพ รอนาจ่ายแก่ญาติสมาชิ ก (คุณมานิ ดา จิตติธีรนันท์)
เงินสงเคราะห์รับล่วงหน้า (อีม=ี่ 100)
รวมหนีส้ ิ น
ทุน
เงินทุนยกมาต้นงวด
รายรับ มากกว่ า รายจ่าย
รวมทุน
รวมหนีส้ ิ นและทุน

(นายเอนก โกยสมบูรณ์)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด

142,002.00
100.00
142,102.00
712,908.49
46,884.04
759,792.53
901,894.53
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รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2560
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด
จานวนสมาชิก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
1,453
คน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
1,449
คน
เข้าระหว่างปี
19
คน
ลาออกระหว่างปี
18
คน
ถึงแก่กรรมระหว่างปี
5
คน
รายงานงานแสดงรายรับและรายจ่ าย
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ศพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด (ฌปศ.)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
รายรับ
ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า (19 ราย)
เงินค่าบารุ งสมาคม (1,449 ราย)
เงินสงเคราะห์เรี ยกเก็บ (5 ราย)
ดอกเบี้ยเงินฝาก
รายได้ดาเนิ นงาน 2% (5 ราย)
รวมรายรับ

1,900.00
144,900.00
724,400.00
17,696.04
14,488.00
903,384.04

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

724,400.00
100.00
132,000.00
856,500.00
46,884.04

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายจ่ าย
เงินสงเคราะห์ศพ (5 ราย)
จ่ายเงินค่าสมัครคืนสมาชิ ก 1 ราย (คุณศรี วไิ ล ณรงค์ทอง)
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นการของสมาคม (เดือน ต.ค.59-ก.ย. 60)
รวมรายจ่ าย
รายรับมากกว่ ารายจ่ าย
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ระเบียบวาระที่ 4
พิจารณาอนุมตั งิ บประมาณการรับ
และงบประมาณการจ่ ายประจาปี
256 1
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณการรั บและงบประมาณการจ่ ายเงิน ประจาปี 2561
ประธาน คณะกรรมการดําเนินการขอเสนอรายละเอียดประมาณการรายได้ และขออนุ มตั ิงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี บัญชี 2561 ดังต่อไปนี้
1. ประมาณการรายได้
ประมาณการ
ที่
หมวดรายได้
คาชี้แจง
ปี บัญชี 2561
1 ค่าบํารุ งสมาคม
150,000.00 ค่าบํารุ งสมาคมประจําปี เรี ยกเก็บ 100 บาท/ปี
(สมาชิกประมาณ 1,500 คน)
2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
2,000.00 คาดว่าจะมีสมาชิกเข้าใหม่ 20 คน
3 ดอกเบี้ยเงินฝาก
16,000.00 คาดว่าได้ดอกเบี้ยเงินฝาก ในปี บัญชี 2561
4 รายได้ดาํ เนินงาน
14,000.00 คาดว่าจะได้ 2 % จากยอดเงินสงเคราะห์เรี ยกเก็บ
รวม
183,000.00
2. ประมาณการรายจ่ าย
ที่

หมวดรายจ่ าย

1

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการของ
สมาคม

ประมาณการ
คาชี้แจง
ปี บัญชี 2561
132,000.00 ค่าเหมาจ่ายดําเนินงานประจําปี 2561
(เดือนละ 11,000 บาท 12 เดือน)
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รวม

132,000.00

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

สารจากประธานกรรมการ

พระราชดารัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2527
ณ พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน ความตอนหนึ่งว่า “ สหกรณ์ แปลว่า การทางานด้วยกัน หมายถึง ผนึกกาลัง
ผูท้ างานเกี่ยวข้องกัน การทางานที่เกี่ยวข้องกันนั้นให้พรักพร้อมกันทุกด้านและต้องกระทางานนั้น ด้วยความรู้
ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ตด้วยความเมตตาหวังดีเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่แก่กนั และกัน จึงจะเป็ นสหกรณ์แท้
ซึ่ งมีแต่ความเจริ ญก้าวหน้า และอานวยประโยชน์อนั พึงประสงค์ ”
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ดาเนิ นกิจการมาครบ 34 ปี มุง่ พัฒนาในทุกๆด้าน
เน้นการให้บริ การที่มีคุณภาพ อันเป็ นที่พึงพอใจแก่สมาชิ ก การจัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวติ ที่ดีของสมาชิก
ควบคุมอัตราเงินกูแ้ ละเงินฝาก ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ตามเจตนารมณ์หลักการสหกรณ์ คือการมีส่วนร่ วม
การให้ความร่ วมมือ การมีใจเปิ ดกว้าง การใช้หลักประชาธิ ปไตย นาไปสู่ การเอื้ออารี เอื้ออาทรซึ่ งกันและกัน
“ สุ จริ ตในหน้าที่ สร้างสรรค์สิ่งดีๆแก่สมาชิกฯ ยึดมัน่ ในความซื่ อสัตย์ มีความชัดเจน พร้อมคุณธรรม ”
เพื่อพัฒนาสหกรณ์ฯให้มีความเจริ ญก้าวหน้า มัน่ คงยิง่ ขึ้น “ การให้ คือ ความสุ ขทั้งผูใ้ ห้และผูร้ ับ ”
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 35 มีความปรารถนาดี ต้องการให้สมาชิกฯ มีคุณภาพชีวติ ด้านการเงิน
ที่ดีข้ ึน ส่ งเสริ มการออมทรัพย์และลดภาระเรื่ องหนี้สินของครอบครัว จึงลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เน้นการบริ หาร
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สมาชิกได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่เหมาะสม ดูแลสวัสดิการด้านต่างๆ
ด้วยสิ ทธิความเสมอภาคทัว่ กัน เพื่อบรรเทาภาระความเดือดร้อนที่มีต่อครอบครัว ได้นอ้ มนาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ นัน่ คือ “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ”
ในโอกาส การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 35 ผูต้ รวจสอบกิจการ
และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ขอให้บุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สมาชิกทุกท่าน
เคารพนับถือ จงปกป้ องคุม้ ครองให้แคล้วคลาดปลอดจากภัยพิบตั ิท้ งั ปวง มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง
มีความสุ ข ความเจริ ญ ตลอดปี และตลอดไป

(นายบุญศักดิ์ รมยพร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด

