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ารจากประธานกรรมการส
   สำหรับการดำเนินงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
พังงา จำกัด คณะกรรมการดำเนินงานชุดท่ี ๓๘ โดยมีผมเปนประธาน 
ขอเรียนใหทราบวา คณะกรรมการดำเนินการทุกทานไดใชความรู 
ความสามารถบริหารงานสหกรณตามหลักธรรมาภิบาล มุงเนนและใส
ใจดานสวัสดิการ ตอสมาชิก พรอมรับขอเสนอแนะจากสมาชิก  เพ่ือนำมาพัฒนาสหกรณ นอกจากน้ียังไดรับ
การสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สำนักงานสหกรณ จังหวัดพังงา สำนักงานตรวจบัญชี
สหกรณพังงา, ผูตรวจสอบกิจการภายใน, เจาหนาท่ีสหกรณ (ฝายจัดการ) ท่ีไดทุมเทกำลังกายใจปฏิบัติงาน
ดวยความเต็มใจ เจาหนาท่ีการเงินทุกหนวยงาน ตลอดจนธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารธนชาต, 
ธนาคารไทยพาณิชย, ธกส.พังงา ท่ีไดอำนวยความสะดวกใหสหกรณดวยดีตลอดมา ขอขอบคุณและหวังเปน
อยางยิ่งวาคงไดรับความรวมมือดวยดีตอไป   
 
 ในป ๒๕๖๓ คณะกรรมการบริหารงานโดยมุงเนนการสรางความสมดุล และประโยชนระหวางสมาชิก
ผูลงทุน และสมาชิกท่ีตองนำเงินไปแกปญหา โดยสหกรณเปนศูนยกลางดานการเงิน ท้ังดานการออม และใน
ดานการกูยืม สวนในดานการชวยสมาชิกและครอบครัวสมาชิกสหกรณ เพ่ือใหไดรับผลประโยชนในดานตางๆ 
มีท้ังทางตรงและทางออมตามสถานการณ ปจจุบันซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วมาก สหกรณมีความ
มุงมั่นปฏิบัติงานเพื่อใหสมาชิกสหกรณมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสวัสดิการในการดำรงชีวิตอยางพอเพียง ไดรับ
ผลตอบแทนท่ีชอบธรรมโดยยึดหลักการบริหารจัดการท่ีโปรงใส ตรวจสอบไดตลอดเวลา และในชวงเวลาท่ีผาน
มาไดเกิดภาวะวิกฤตการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) สงผลกระทบตอเศรษฐกิจไปโดยท่ัว 
รวมถึงสมาชิกสหกรณไดรับผลกระทบนี้ ประกอบกับคำแนะนำจากนายทะเบียน(สหกรณจังหวัด) โดย
คณะกรรมการดำเนินการ ไดกำหนดมาตรการชวยเหลือสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบดังกลาว สหกรณใหสมาชิกกู 
เงินกูสามัญ COVID-๑๙ ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด และประกาศการพักชำระหนี้เงินตนใหกับสมาชิกผูกูเงิน
ประเภทสามัญ ๑-๒-๓ เปนระยะเวลา ๔ เดือน โดยใหสงชำระเฉพาะดอกเบ้ีย และยกเวนเบ้ียปรับผิดนัดชำระ
หน้ี  มีผลพักชำระหน้ีต้ังแตเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ (โดยไมขยายระยะเวลางวดชำระหน้ีตาม
สัญญา)    
 ในรอบปที่ผานมาคณะกรรมการบริหารงานสหกรณใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดตั้งใจไว ขอให
สมาชิกเช่ือม่ันถึงการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ ยังคงยึดม่ันผลประโยชนของสมาชิกเปนสำคัญ 
สุดทายนี้ผมและคณะกรรมการชุดที่ ๓๘ พรอมดวยเจาหนาที่สหกรณขออาราธนาศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ในสากลโลกโปรดอำนวยพรใหทานสมาชิกจงประสบแตความสุข ความเจริญ มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ 
ตลอดป และตลอดไป

(นายวิรัตน เพาะปลูก) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จำกัด
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ที่ สอ.สสจ.พงังา 572 /2563 

                                    วนัที่ 5  พฤศจิกายน  2563 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2563 

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั   

 ดว้ยคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั ชุดที่ 38 กาํหนดจดั
ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2563  ในวนัอาทิตยท์ี่ 6 ธนัวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า 
แอนด ์สปา  อาํเภอตะก ัว่ป่า  จงัหวดัพงังา  โดยมีระเบียบวาระการประชุม  ดงัน้ี 
 ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
 ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2562 
 ระเบียบวาระที่  3  รับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี  2563 
 ระเบียบวาระที่  4  พิจารณาอนุมตัิงบการเงิน  ประจาํปี  2563 
 ระเบียบวาระที่  5  พิจารณาอนุมตัิจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี  2563 
 ระเบียบวาระที่  6  พิจารณากาํหนดวงเงินกูย้ืมและคํ้าประกนั  ประจาํปี  2564 
 ระเบียบวาระที่  7  พิจารณาอนุมตัิงบประมาณการรับและการจ่าย  ประจาํปี  2563-2564 
 ระเบียบวาระที่  8  พิจารณาสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดที่  39  ประจาํปี  2564 
                               และพิจารณาสรรหาผูต้รวจสอบกจิการภายในสหกรณ์  ประจาํปี  2564 
 ระเบียบวาระที่  9  รายงานผลการตรวจสอบกจิการภายในสหกรณ์  ประจาํปี  2563                     
 ระเบียบวาระที่  10  พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจาํปี  2564 
 ระเบียบวาระที่  11  เร่ืองอื่น ๆ  (ถา้มี) 
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญเขา้ร่วมประชุม ตามวนัเวลาดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั   
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
  

(นายวริัตน ์    เพาะปลูก) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั 
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ระเบียบวาระที่  1 
เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน 1. แนะนาํผูใ้ห้เกยีรติรับเชิญมาร่วมประชุม 

2. การจัดงานวนัสหกรณ์แห่งชาติจังหวดัพังงา วนัที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาเขาช้าง อ.เมือง จ.พังงา 
สหกรณ์ฯ ไดรั้บเกยีรติบตัรซ่ึงผ่านเกณฑม์าตรฐานระดบัดีเลิศ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3. สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั ไดรั้บผลการประเมินเป็นสหกรณ์ดีเด่นระดบัจงัหวดั 
4. แจง้รายนามคณะกรรมการดาํเนินการ ผูต้รวจสอบกจิการ และเจ้าหนา้ที่สหกรณ์ 

คณะกรรมการด าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ 
1. นายวรัิตน ์ เพาะปลูก ประธานกรรมการ 1. นายมนตร์ชยั โลหะการ ผูต้รวจสอบกจิการ 
2. นายสามารถ  สินทรัพย ์ รองประธานฯคนที ่1 2. นายวรยศ  ผลแกว้ ผูต้รวจสอบกจิการ 
3. นายทรงยศ  มาลยั รองประธานฯคนที ่2 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
4. นายศกัด์ิชยั ระววิรรณ เหรัญญิก 1. นายประภาส  สายทอง ผูจ้ดัการ 
5. นายกาํธร  สิทธิบุตร เลขานุการ 2. นายธีรยทุธ  เทศพิทกัษ ์ รองผูจ้ดัการ 
6. นายวสูิตร  รอดการ กรรมการ 3. นางเพ็ญนภา  เพ็ชรช่วย จนท.บริหารงานทัว่ไป 
7. นายสมยศ จนัทรวฒัน ์ กรรมการ 4. น.ส.ธนาภา  รักษกาญจน ์ จนท.บริหารงานทัว่ไป 
8. นายขวญัชยั  คงทอง กรรมการ 5. น.ส.ภาวณีิ   สิตบุศย ์ เจา้หนา้ที่วเิคราะหสิ์นเช่ือ 
9. นายอรุณ  เสล่ราษฎร์ กรรมการ 6. น.ส.องัคณา  เจริญฤทธ์ิ เจา้หนา้ที่บญัชี 
10. นายประสิทธ์ิ  มุ่งกจิ กรรมการ 7. น.ส.สุชาดา  ถวลิการ  เจา้หนา้ที่การเงิน 
11. นางเพชรสี  เกบ็สมบติั กรรมการ 8. นายวโรภาส  นิจอภยั เจา้หนา้ที่คอมพิวเตอร์ 
12. นายพิสิษฐส์รรค ์ สิงห์จร กรรมการ    
13. นางประภา  ศิริกุล กรรมการ    
14. นายนชัฒภทัร  ปานอาํพนั กรรมการ    
15. นายสราวธุ  หิริ กรรมการ    

 
 
 
 
 
 



3

ระเบียบวาระที่  2 
เร่ืองรับรองรายงาน 

การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 
สรุปรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จ ากัด 

วันที่ 10 ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
ณ ศูนย์ศึกษาวิจัย ศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จ.พังงา 

.............................................................................................................. 
จาํนวนสมาชิกทั้งหมด   จาํนวน 1,844 คน 
จาํนวนสมาชิกผูม้าประชุม  จาํนวน 1,559 คน (คิดเป็นร้อยละ 84.54) 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม   จาํนวน 7 คน 
 1. นายจงรัก ยงัพลขนัธ ์  ผูอ้าํนวยการกลุม่ส่งเสริมสหกรณ์ 1 (สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา) 
 2. นายองอาจ สงวนพงษ ์  ผูอ้าํนวยการกลุม่ส่งเสริมและพฒันาการบริหารการจดัการสหกรณ์ 
     (สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา)  
 3. น.ส.ฉววีรรณ เกดิควน   นกัวชิาการสหกรณ์ชาํนาญการ (สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา) 
 4. นายกมัพล ทองคาํ  นกัวชิาการสหกรณ์ปฏิบติัการ (สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา) 
 5. น.ส.อภิญญา ชูจนัทร์   นกัวชิาการตรวจสอบบญัชีชาํนาญการ 

(สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์พงังา) 
 6. นางอาภรณ์ คาํมา  นกัวชิาการตรวจสอบบญัชีชาํนาญการ 
     (สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์พงังา) 
 7. นางยพุิน ฟุ้ งเฟ่ือง   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภาคเอกชน 
เร่ิมประชุมเวลา 09.26 น. 
นายบุญศกัด์ิ รมยพร ประธานสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั เป็นประธานในท่ีประชุม เมื่อสมาชิกมา
ครบองคป์ระชุม ประธานกล่าวเปิดประชุม และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ประธาน 1. การประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯขอ้.50 ให้คณะกรรมการดาํเนินการ สหกรณ์ฯเรียก
ประชุมอยา่งนอ้ยปีละคร้ังภายในหน่ึงร้อยหา้สิบวนันบัแต่วนัส้ินปีทางบญัชีของสหกรณ์ โดยเรียนเชิญสมาชิกทั้งหมดเขา้
ร่วมประชุม ขณะน้ีสมาชิกลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม จาํนวน 826 คน ซ่ึงถือวา่ครบองคป์ระชุม ตามข้อบังคับฯ การนับ
องคป์ระชุมตอ้งไม่นอ้ยกวา่ก ึง่หน่ึงของจาํนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อยคน  จึงจะถือวา่ครบองค์ประชุม 
ขอ้ 50.การประชุมใหญ่สามญั   
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  2. แนะนาํผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เก ีย่วขอ้ง คือ 
 2.1. นายจงรัก ยงัพลขนัธ ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่ส่งเสริมสหกรณ์ 1 (สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา) 
 2.2. นายองอาจ สงวนพงษ ์ ผูอ้าํนวยการกลุม่ส่งเสริมและพฒันาการบริหารการจดัการสหกรณ์ 
     (สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา)  
 2.3. น.ส.ฉววีรรณ เกดิควน  นกัวชิาการสหกรณ์ชาํนาญการ (สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา) 
 2.4. นายกมัพล ทองคาํ  นกัวชิาการสหกรณ์ปฏิบติัการ (สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา) 
 2.5. น.ส.อภิญญา ชูจนัทร์  นกัวชิาการตรวจสอบบญัชีชาํนาญการ  
     (สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์พงังา) 
 2.6. นางอาภรณ์ คาํมา  นกัวชิาการตรวจสอบบญัชีชาํนาญการ  
     (สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์พงังา) 
 2.7. นางยพุิน ฟุ้ งเฟ่ือง   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภาคเอกชน  

3. สหกรณ์ฯสนบัสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษา จาํนวน 5,000.-บาท “โครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระ
เกยีรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ จงัหวดัพงังา” ทุนการศึกษา จนจบปริญญาตรี และได้ดาํเนินการมอบทุนดังกล่าว 
ในวนัศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562  “7 มิถุนายน วนักจิกรรมสหกรณ์นกัเรียน ปี 2562” ณ โรงเรียนคุระบุรีชยัพัฒนาพิทยาคม 
อาํเภอคุระบุรี จงัหวดัพงังา 

4. การจัดงานวนัสหกรณ์แห่งชาติจังหวดัพังงา วนัที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศาลาเขาช้าง อ.เมือง  จ.พังงา 
สหกรณ์ฯ ไดรั้บเกยีรติบตัรซ่ึงผ่านเกณฑม์าตรฐานระดบัดีเลิศ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

5. สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั ไดรั้บผลการประเมินเป็นสหกรณ์ดีเด่นระดบัจงัหวดั 
6.ประธานสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจังหวดัพังงา จาํกดั (นายบุญศักด์ิ  รมยพร) ได้รับการแต่งตั้ งเป็น

ประธานสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัพงังา (ตามประกาศสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยที่  42/2562 ลว. 27 ก.ย. 2562 
เร่ือง คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จงัหวดัพงังา) 

7. แจง้รายนามคณะกรรมการดาํเนินการ ผูต้รวจสอบกจิการ และเจา้หนา้ที่สหกรณ์ 
ที่ประชุมใหญ่ รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 
ประธาน มอบเลขานุการนาํเสนอ 
เลขานุการ การประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2561 เมื่อวนัที่ 10 ธนัวาคม 2561 ณ ร้านอาหารชิม ตาํบลบางม่วง อาํเภอตะก ัว่
ป่า จงัหวดัพงังา รายละเอียดตามรายงานกจิการประจาํปี ที่ได้จัดส่งถึงสมาชิกพร้อมหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญ
ประจาํปี 2562 ลงวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2562  ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ ขอ้ 56. การแจง้กาํหนดการประชุมใหญ่ เมื่อมีการ
ประชุมใหญ่ทุกคราว ให้สหกรณ์มีหนงัสือแจง้ วนั เวลา สถานที่ และเร่ืองที่จะประชุม ให้บรรดาสมาชิกทราบล่วงหน้า
ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนั  มีสมาชิกท่านใดจะขอแกไ้ขรายงานรายงานการประชุม หากไม่มีการแกไ้ขกข็อมติรับรอง   
ประธาน  ขอมติจากท่ีประชุมใหญ ่
มติท่ีประชุมใหญ่  มมีติรับรองรายงานการประชุมใหญส่ามญัประจาํปี 2561 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
ประธาน นาํเสนอผลการดาํเนินงานสหกรณ์ประจาํปีบญัชี 2562 
ประธาน    ในนามคณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี  37  ขอเสนอรายงานผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั  ประจาํปี  2562  ดงัต่อไปน้ี 
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 รายงานกิจการทั่วไป   
  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั  ไดเ้ร่ิมดาํเนินกจิการ ตั้งแต่วนัท่ี  3  มกราคม  2526  จนถึง
ปัจจุบนัเป็นเวลา 36  ปี ปัจจุบนัตั้งอยูเ่ลขท่ี 9/22 ถนนเทศบาลบาํรุง ตาํบลทา้ยชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา   

สมาชิกภาพในวันส้ินปี  2562 
 สมาชิกเมื่อวนัส้ินปี  2562  2,246 คน สมาชิกสามญั 1,843 คน 

(ชาย 547 คน หญิง 1,699 คน) สมาชิกสมทบ 403 คน 
 - เขา้ใหม ่ 76    คน - เป็นบุคคลภายนอก 60 คน 
 - ลาออก 64 คน - เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของสมาชิกสามญั 59 คน 
 - ถึงแกก่รรม 4 คน - เป็นลูกจา้งชัว่คราว พนกังานกระทรวง 284 คน 

 

 
 

3.1 ฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปี 2560-2562 
ที่ รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

บาท บาท บาท 
1 ทุนเรือนหุ้นที่ชาํระแลว้ 803,672,560.00 876,022,600.00 966,151,930.00 
2 เงินสาํรอง 55,994,188.96 64,138,446.64 72,435,787.25 
3 ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั 5,930,188.57 5,715,535.07 5,064,760.25 
4 เงินสะสมและสาํรองบาํเหน็จเจา้หนา้ที ่ 3,995,490.00 4,490,480.00 5,174,220.00 
5 เงินรับฝาก 746,718,214.07 955,289,661.28 951,844,204.81 
6 ทุนดาํเนินงาน 1,812,082,915.41 1,906,598,792.33 2,166,621,853.54 
7 เงินให้กูแ้กส่มาชิกระหวา่งปี 904,880,652.54 976,175,539.20 831,962,350.00 
8 เงินให้กูช้าํระคืนระหวา่งปี   725,427,267.25 896,332,289.89 758,379,252.33 
9 เงินให้กูค้งเหลอือยูท่ีส่มาชิก 1,782,047,012.27 1,861,890,261.58 1,935,473,359.25 

10 กาํไรสุทธิประจาํปี   61,851,988.68 66,713,675.61 70,604,812.35 
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   3.2 ค่าหุ้น 
 - สมาชิกถือหุ้นเมื่อวนัตน้ปี        876,022,600.00 บาท 
 บวก  ถือหุ้นเพิ่มระหวา่งปี                    100,570,550.00 บาท 
  รวม 976,593,150.00 บาท 
 หัก  ถอนหุ้นคืน                                    10,441,220.00 บาท 
 - สมาชิกถือหุ้นเมื่อวนัส้ินปี        966,151,930.00 บาท 
   3.3 เงินรับฝาก 
 - ตน้ปีมีเงินฝากออมทรัพยแ์ละออมทรัพยพ์ิเศษ      955,289,661.28 บาท 
 บวก  ฝากเพิม่ระหวา่งปี 292,489,387.72 บาท 
  รวม 1,247,779,049.00 บาท 
 หัก  ถอนระหวา่งปี 295,934,844.19 บาท 
 - คงเหลือเงินฝากเมื่อวนัส้ินปี 951,844,204.81 บาท 

 

3.4 การให้เงินกู้แก่สมาชิก   คงเหลือ ณ วนัส้ินปีทางบญัชี 
ในปี  2562 สหกรณ์ให้เงินกูแ้กส่มาชิกคงเหลือ ณ ส้ินปี 1,935,473,359.25  บาท  แยกไดด้งัน้ี 

ประเภท ยอดยกมา เงินกู้ระหว่าง 
ปี 2562 

คงเหลือส้ิน 
ปี  2562 

จ านวน
สัญญา 

1. เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 223,793.00 1,716,500.00 271,500.00 33 
2.  เงินกูส้ามญั 1,736,313,373.13 823,763,850.00 1,832,845,078.68 2,872 
3.  เงินกูพ้ิเศษ 71,394,005.54 3,500,000.00 61,742,538.41 42 
4. เงินกูส้ามญั (เงินด่วน) 45,886,040.56 0.00 33,307,322.76 259 
5. เงินกูส้ามญั 5 (เพื่อซ้ือยานพาหนะ) 1,498,427.77 0.00 336,752.38 5 
6. เงินกูเ้พื่อการศึกษา 6,574,621.58 2,982,000.00 6,970,166.02 55 

รวม 1,861,890,261.58 831,962,350.00 1,935,473,359.25 3,266 
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3.5 เงินกู้ยืม เม่ือวันส้ินปี 2562 สหกรณ์ฯมหีน้ีกบัสถาบนัการเงินอื่น ดงัน้ี 

ธนาคาร ยอดยกมา เงินกู้ระหว่างปี 2562 คงเหลือส้ินปี  2562 
1. เงินกูโ้อดี ธ.ออมสิน 0.00 10,000,000.00 0.00 
2. ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธ.ธนชาต 0.00 105,000,000.00 105,000,000.00 
3. ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธ.แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ 0.00 60,000,000.00 60,000,000.00 
4. ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธกส. 0.00 50,000,000.00 0.00 

รวม 0.00 225,000,000.00 165,000,000.00 
 

3.6 เงินสดและเงินฝากธนาคาร   
เมื่อวนัส้ินปี  2562  จาํนวนเงิน  160,711,906.13  บาท 

3.7 เงินรายได้และค่าใช้จ่ายในปี 2562 
  รายไดก้อ่นหักค่าใชจ่้าย 114,734,914.97   บาท 
  รายจ่ายทั้งส้ิน   44,130,102.62   บาท        
  ค่าใช้จ่ายทั้งส้ินแยกเป็นดังน้ี 
   1.ดอกเบ้ียเงินกูโ้อดี/ตัว๋สัญญา   เป็นเงิน                             31,286.42 บาท 

 2.ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก เป็นเงิน                      35,890,337.41     บาท 
 3.ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน  เป็นเงิน                        8,208,478.79    บาท 
            รวมค่าใช้จ่าย เป็นเงินทั้งส้ิน            44,130,102.62  บาท 
 

 
 

3.9 ผลการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จ ากัด ในรอบปี บัญชี  2562 
ตลอดปีของการดาํเนินกจิการ คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 37 ไดย้ดึมัน่ในอุดมการณ์ หลกัการสหกรณ์ เพื่อ

ส่งเสริมการออมโดยการถือหุ้น การรับฝากเงิน สามารถช่วยเหลือสมาชิกให้เขา้ถึงเงินกู ้ไดอ้ยา่งสะดวก และอย่างมีวินัย
ทางการเงิน บนพื้นฐานการเป็นเจา้ของกจิการ อยา่งต่อเน่ือง 
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นโยบายหลักของคณะกรรมการด าเนินการปีบัญชี 2562 (แผนยุทธศาสตร์พัฒนาสหกรณ์ 4 ปี(2561-2564))    
(1) นโยบายดอกเบ้ียเงินกู้ต ่า  เพื่อให้สมาชิกไดใ้ชบ้ริการเงินกู ้ดอกเบ้ียในอตัราท่ีถูกและเหมาะสม เป็นการแบ่ง

เบาภาระค่าใชจ่้ายของสมาชิก แต่ทั้งน้ีตอ้งคาํนึงถึงผลตอบแทนของผูล้งทุน คือ ทุนเรือนหุ้น และเงินฝากโดยเป้าหมาย
ของคณะกรรมการคือเงินปันผลแกส่มาชิกไม่ต ํ่ากวา่ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการกใ็ช้วธีิระดมเงินฝากจากสมาชิก พร้อมกบั
เจรจาสถาบนัการเงินเร่ืองอตัราดอกเบ้ียตํ่า และเปิดวงเงินหลายสถาบนั เพื่อเพิ่มอาํนาจในการต่อรอง 

(2) นโยบายเพื่อส่งเสริมการออม โดยการสะสมเงินค่าหุ้นอยา่งต่อเน่ือง และการรับฝากเงิน ในอตัราดอกเบ้ียเงิน
ฝากระดบัสูง เพื่อให้สมาชิกมีแรงจูงใจในการออม สหกรณ์ระดมเงินฝากจากสมาชิก ประเภทเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ    
ณ วนัส้ินปีมีเงินฝากรวมลดลงจากปี 2561 เป็นจาํนวนเงิน 3,445,456.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.36 ตามลาํดบัจากการ
ดาํเนินงานดงักล่าวทาํให้สหกรณ์สามารถบริหารงานไดป้ระสบความสาํเร็จตามเป้าหมายหลกัที่กาํหนดไว ้

(3) นโยบายสร้างความหลากหลายของระบบเงินกู้  เพื่อให้สมาชิกได้เข้าถึงบริการเงินกูใ้ห้เกดิประโยชน์และ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิก บนพื้นฐานการดาํเนินงานทางกฎหมาย ขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ เพื่อ
ลดผลกระทบของความเส่ียง ในการชาํระหน้ีของสมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์ 

(4) นโยบายการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม โดยยดึหลกัการของสหกรณ์ นัน่คือ การช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกซ่ึงกนั
และกนั การเอื้ออารีต่อกนัและกนั การมีความเสมอภาค โดยจดัสวสัดิการให้กบัสมาชิกและครอบครัว เพื่อบรรเทาภาระ
ความเดือดร้อน  

(5) นโยบายสร้างรายได้ให้แก่สหกรณ์ โดยการเพิ่มเงินลงทุนในสถาบนัการเงิน หรือสหกรณ์อื่นให้หลากหลาย
มากยิง่ข้ึน  

(6) นโยบายการให้บริการที่เป็นมิตร โดยสร้างความสัมพนัธท่ี์ดีต่อสมาชิก ภายใตห้ลกัการบริการ นัน่คือบริการ
ดุจญาติมิตร สมาชิกทุกคนตอ้งร่วมดว้ยช่วยกนั รวมทั้งการพฒันาระบบขอ้มูล ข่าวสารของสหกรณ์ 

ผลการด าเนินงาน ในรอบปีท่ีผ่านมา มีดังน้ี  
1. อัตราการเพิม่ทุน การลงทุนร่วมกบัสหกรณ์ของสมาชิก และการเติบโตทางธุรกจิ   
ในปีบญัชี 2562 สหกรณ์มีอตัราการเติบโตของทุนดาํเนินการ (ทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก) เพิ่มข้ึนร้อยละ  4.73  

เปรียบเทียบกบัปีบญัชี 2561 โดยมีทุนสาํรอง เป็นเงิน 72,435,787.25 บาท ทุนสะสมตามขอ้บงัคบัและระเบียบอื่นๆ เป็น
เงิน 5,064,760.25  บาท     

ตารางเปรียบเทียบทุนด าเนินการ 

การด าเนินการระดมทุนเพื่อด าเนินกิจการของสหกรณ์ในรอบปีบัญชี  2562 
เป็นทุนภายในสหกรณ์จากเงินฝากของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้กูย้ ืมไปใช้ประโยชน์ตามวตัถุประสงค ์

โดยเฉพาะเพื่อการประกอบอาชีพมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 

รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
1. ทุนเรือนหุ้น (บาท) 803,672,560.00 876,022,600.00 966,151,930.00 
2. เงินรับฝากออมทรัพย ์(บาท) 746,718,214.07 955,289,661.28 951,844,204.81 
3. เงินกูส้ถาบนัการเงิน (บาท) 195,000,000.00 0.00 165,000,000.00 
4. สมาชิก  (คน) 2,172 2,234 2,246 
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อัตราการเพิ่มทุนเรือนหุ้น  เพิ่มข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งการหกัค่าหุน้รายเดือน (ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์) และการซ้ือ
หุ้นเพิ่มพิเศษ  รวมทั้งการออมและลงทุนร่วมกบัสหกรณ์ของสมาชิก ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา มีการเพิ่มของทุนเรือนหุ้น  
เฉลี่ยเดือนละ 7.51 ลา้นบาท มีอตัราการเพิ่มของทุนเรือนหุ้น ร้อยละ 10.29 

เงินฝากออมทรัพย์ / เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ในปีบญัชี 2562 ลดอตัราดอกเบ้ีย เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษใน
อตัราที่สูงกวา่ธนาคาร     

เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 2.50 บาท/ปี 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ฝากขั้นตํ่า 100,000 บาท (จ่ายดอกเบ้ียทบตน้ทุกเดือน) ร้อยละ 3.60 บาท/ปี   
2. การบริหารจัดการเงินทุน รายได้และการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ 
รายไดห้ลกัของสหกรณ์  ส่วนใหญ่มาจากดอกเบ้ียเงินให้กูแ้กส่มาชิก   ดว้ยนโยบายดอกเบ้ียเงินกูต้ ํ่า โดยเฉพาะ

เงินกูป้ระเภทสามญั 5 (เพื่อซ้ือยานพาหนะ) เงินกูส้ามญั 6 (เพื่อการศึกษาฯ) เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ การขยายฐานเงินกู ้
และการปรับลดอตัราดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภท  รวมทั้งการใชบ้ริการเงินกูพ้ิเศษ (ใชห้ลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั) พร้อมทั้ งการ
เจรจาต่อรองสถาบนัการเงินเพื่อลดอตัราดอกเบ้ียเงินกู  ้และพยายามควบคุมรายจ่ายให้อยู่ในวิสัยท่ีควรประพฤติและ
ปฏิบติั จึงทาํให้รายไดข้องสหกรณ์เพิ่มข้ึน  ส่วนรายไดท่ี้รองลงมาไดแ้ก ่ดอกเบ้ียรับตัว๋สัญญาใชเ้งินสหกรณ์ออมทรัพย์
ตาํรวจพงังา จาํกดั ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และดอกเบ้ียรับเงินฝาก
ประจาํสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี จาํกดั      

ในปีบญัชี 2562  สหกรณ์มีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ ร้อยละ 4.26 ส่วนรายไดอ้ื่นๆไดแ้ก ่ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดอกเบ้ียรับเงินฝากธนาคารต่างๆ  และรายไดอ้ื่นของสหกรณ์ 

                    ตารางสรุปรายได้ รายจ่าย และก าไรสุทธิ ประจ าปี 2560 - 2562 

ปี / รายการ รายได้ รายจ่าย ก าไรสุทธิ บาท ร้อยละ 
ปี 2560 102,602,095.19 40,750,106.51 39.72 61,851,988.68 
ปี 2561 110,046,107.25 43,363,660.20 39.40 66,713,675.61 
ปี 2562 114,734,914.97 44,130,102.62 38.46 70,604,812.35 

ตารางแสดงรายได้ปี 2560 - 2562 
ที่ หมวดรายได้ รายได้ปี 2560 รายได้ปี 2561 รายได้ปี 2562 
1 ดอกเบ้ียเงินกูรั้บจากสมาชิก 101,899,271.91 109,180,696.80 111,212,713.57 
2 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 12,000.00 11,100.00 7,600.00 
3 ดอกเบ้ียรับเงินฝากธนาคาร 421,302.59 74,303.32        240,986.53 
4 ดอกเบ้ียรับเงินฝากสหกรณ์อื่น - 378,082.20 223,561.64 
5 ดอกเบ้ียรับเงินให้กูส้หกรณ์อื่น - - 2,058,986.30 
6 ผลตอบแทนจากการลงทุน 131,150.10 232,584.69 729,913.46 
7 เงินรางวลัสลากออมสิน - - 49,900.00 
8 รายไดอ้ื่น 138,370.59 169,340.24 211,253.47 

  รวม 102,602,095.19 110,046,107.25 114,734,914.97 
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ตารางแสดงรายจ่ายปี 2560 - 2562 

ที่ หมวดค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายปี 2560 ค่าใช้จ่ายปี 2561 ค่าใช้จ่ายปี 2562 
1 ค่าใชจ่้ายประชุมใหญ ่ 1,587,008.00 1,669,262.00 1,658,041.00 
2 ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากออมทรัพย ์ 817,091.60 921,848.56 998,668.36 
3 ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากพิเศษ 23,953,457.79 32,406,460.20 34,891,669.05 
4 ดอกเบ้ียจ่ายตัว๋สัญญาใชเ้งิน 7,997,208.22 2,369,445.08 28,345.61 
5 ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู ้ 359,138.35 - - 
6 ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูโ้อดี 14,657.37 237.27 2,940.81 
7 รายจ่ายปกติอื่น 6,021,545.18 5,996,407.09 6,550,437.79 

 รวม 40,750,106.51 43,363,660.20 44,130,102.62 
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยดัและมีประสิทธิผล            

คณะกรรมการดาํเนินการและฝ่ายจดัการไดใ้ชจ่้ายงบประมาณประจาํปี 2562  ซ่ึงที่ประชุมใหญ่สามัญประจาํ     
ปี 2561 ไดอ้นุมติังบประมาณรายจ่ายปกติ 8,450,400.00 บาท  จ่ายจริง 7,100,253.46 บาท (ใชง้บประมาณ ร้อยละ 84.02) 
และงบประมาณตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันา ปีบญัชี 2562 ไดอ้นุมติังบประมาณ 1,360,000.00 บาท จ่ายจริง เป็นเงิน 
274,865.79 บาท (ใชง้บประมาณร้อยละ 20.21) 

รายจ่ายท่ีสาํคญั คือ  การจ่ายดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย  ์โดยเฉพาะเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ (เฉลี่ยเดือนละ 
2,907,639.09 บาท) เม่ือปิดบญัชี 2562 ค่าใชจ่้ายดา้นดอกเบ้ียเงินรับฝาก เป็นเงิน 35,890,337.41 บาท (จ่ายดอกเบ้ียเงินฝาก
ออมทรัพยพ์ิเศษเป็นเงิน 34,891,669.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.07 ของค่าใชจ่้ายทั้งหมด) และผลประโยชนน้ี์ทั้งหมดได้
กบัคืนสู่สมาชิกผูฝ้ากเงิน   

 3. การลงทุนของสหกรณ์ 
ในปีบญัชี 2562 สหกรณ์มีการลงทุนโดยการลงทุนเพื่อหารายได ้โดยการลงทุนฝากเงินกบัสถาบนัการเงินและ

สหกรณ์อื่น สหกรณ์มีรายไดจ้ากการลงทุนเป็นเงิน 3,253,447.93 บาท   
- รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับตัว๋สญัญาใชเ้งินสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจพงังา จาํกดั เป็นเงิน 2,058,986.30 บาท 
- รายไดจ้ากการลงทุนซ้ือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เป็นเงิน  729,913.46 บาท 

       - รายไดจ้ากดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย/์ประจาํของธนาคาร  เป็นเงิน  240,986.53  บาท 
 - รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับเงินฝากประจาํสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จาํกดั เป็นเงิน 
223,561.64 บาท 
        4. ผลก าไร    

ในปีบญัชี  2562  สหกรณ์ มีกาํไรสุทธิ ทั้งส้ิน  70,604,812.35  บาท เมื่อเทียบกบัปีบญัชี 2561 พบวา่ มีกาํไรสุทธิ
มีอตัราท่ีเพิม่ข้ึนจากปีท่ีแลว้ ดงัตาราง 
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 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รายการ ก าไรสุทธิ 
  61,851,988.68  บาท 

ก าไรสุทธิ 
 66,713,675.61 บาท 

ก าไรสุทธิ 
 70,604,812.35 บาท 

 ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท 
1. เงินปันผลตามหุ้น 5.50 41,276,612.00 5.52 46,104,138.00 5.50 50,415,850.00 
2. เงินเฉลี่ยคืน 8.20 8,011,119.00 8.23 8,676,650.00 8.25 8,915,028.00 
  49,287,731.00  54,780,788.00  59,330,878.00 
    หมายเหตุ  ตวัเลขเงินปันผลตามหุ้น และเงินเฉลี่ยคืน ในปี  2562  ตามระเบียบวาระที่  5 

5.  การบริการเงินกู้ยมืแก่สมาชิก 
ในรอบปีบญัชี  2562  สหกรณ์ไดใ้หบ้ริการเงินกูย้มืแกส่มาชิกเพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2561  เป็นเงิน 

73,583,097.67  บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.95 
รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

1. เงินกู้ ฉุกเฉิน 19,000.00 223,793.00 271,500.00 
2. เงินกู้สามัญ 1,692,007,613.87 1,790,272,463.04 1,873,459,320.84 
3. เงินกู้พเิศษ 90,020,398.40 71,394,005.54 61,742,538.41 

รวม 1,782,047,012.27 1,861,890,261.58 1,935,473,359.25 
การพิจารณาอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาให้เป็นไปตามภาวะอัตราดอกเบ้ียอ้างอิงธนาคาร  

แห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ์และคาํนวณตน้ทุนการดาํเนินการของสหกรณ์ 
ตารางแสดงอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ทกุประเภท ตามประกาศของสหกรณ์ 

ประเภทเงินกู้ /วันที ่ อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ีย 
1 กรกฎาคม 2559 1 กรกฎาคม 2560 1 สิงหาคม 2561 1 มิถุนายน 2562 

เงินกูส้ามญั 1  6.10 บาทต่อปี 6.00 บาทต่อปี 5.95 บาทต่อปี 5.90 บาทต่อปี 
เงินกูส้ามญั  2,3 6.10 บาทต่อปี 6.00 บาทต่อปี 5.95 บาทต่อปี 5.90 บาทต่อปี 
เงินกูส้ามญั 4 (เงินด่วน) 5.85 บาทต่อปี 5.75 บาทต่อปี 5.75 บาทต่อปี 5.75 บาทต่อปี 

เงินกูส้ามญั 5 (ยานพาหนะ) 4.25 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 

4.25 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 

4.25 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 

4.25 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 

เงินกูส้ามญั 6 (เพื่อการศึกษาฯ) 4.60 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 

4.60 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 

4.60 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 

4.60 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 

เงินกูส้ามญั 7  5.85 บาทต่อปี 5.75 บาทต่อปี 5.75 บาทต่อปี 5.75 บาทต่อปี 
เงินกูส้ามญั 8 (เงินประจาํ
ตาํแหน่ง) 6.10 บาทต่อปี 6.00 บาทต่อปี 5.95 บาทต่อปี 5.90 บาทต่อปี 
เงินกูส้ามญั 9  - - - 5.75 บาทต่อปี 

เงินกูพ้ิเศษ 5.05 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 

5.00 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 

5.00 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 

5.00 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 

เงินกูฉุ้กเฉิน 6.10 บาทต่อปี 6.00 บาทต่อปี 5.95 บาทต่อปี 5.90 บาทต่อปี 
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          6. ผลการด าเนินการพัฒนาสหกรณ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ 
ตามที่ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2561 ไดอ้นุมติังบประมาณรายจ่ายเพื่อการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์     

ปี 2562 คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที่ 37 ไดด้าํเนินการดงัน้ี 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ ปีบัญชี 2562  

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ จ่ายจริง 
ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาองคก์ร บุคลากรดา้นการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล 
ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ ์จาํนวน 9 โครงการ 
กลยทุธ์ที ่1 พฒันาศกัยภาพของ
คณะกรรมการดาํเนินการผูต้รวจ
สอบกจิการเจา้หนา้ที่และสมาชิก 
(2 โครงการ) 

1.โครงการอบรมและสัมมนาความรู้การ
บริหารงานในสหกรณ์ 

100,000.00 
 

91,836.00 
 

2.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจดัการ
สหกรณ์ 

300,000.00 128,400.00 

รวม  220,236.00 
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ จ่ายจริง 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนบัสนุนดา้นคุณภาพชีวติและการจดัสวสัดิการให้แกส่มาชิก 
ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ ์ จาํนวน 5 โครงการ 
กลยทุธ์ที ่2 ส่งเสริม สนบัสนุน
เพื่อความมัน่คงของครอบครัว
(1โครงการ) 

1. โครงการจดัตั้งกองทุนช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนั 
 

งบทุน
สาธารณประโยชน ์

38,629.79 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริม สนนัสนุนทางดา้นสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และการมส่ีวนร่วมของสมาชิก 
ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ ์จาํนวน 6 โครงการ 
กลยทุธ์ที่ 1 สร้างประโยชนแ์ก่
สังคมและชุมชน (1 โครงการ) 

1.โครงการสนนัสนุนกจิกรรมเพื่อบาํรุงศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม การศึกษา และกฬีา 

50,000.00 13,000.00 

กลยทุธ์ที่ 2 ส่งเสริมการอนุรักษ ์
ส่ิงแวดลอ้ม (1 โครงการ) 

1. โครงการร่วมรณรงคป์ลูกป่า 20,000.00 3,000.00 

รวม  54,629.79 
รวมงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์จ่ายจริง 274,865.79 

6.1 การพัฒนาการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ระบบการจัดการมาตรฐาน 

  - การพฒันาอาคารสถานที่ และส่วนการใหบ้ริการสมาชิก  
สหกรณ์มีอาคารสาํนกังานและพื้นท่ีเป็นของตนเอง เพื่อรองรับการขยายตัวในงานบริการแกส่มาชิก 

พร้อมทั้งสร้างความสง่างาม บ่งบอกถึงความมัน่คงของสหกรณ์และความไวว้างใจของสมาชิก  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ
จดัทาํแผนยทุธศาสตร์ของสหกรณ์  สมาชิกไดรั้บความสะดวกมากข้ึนเมื่อมาใชบ้ริการ 
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  -มุมบริการสมาชิกเพื่ออาํนวยความสะดวกแกส่มาชิกท่ีมาใชบ้ริการ เช่น มุมกาแฟ 
  -มุมบริการ Computer Internet เพื่ออาํนวยความสะดวกแกส่มาชิกในการสืบคน้ขอ้มูลต่างๆ  
  - มุมประชาสัมพนัธ ์

ยุทศาสตร์การพัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ 
-การปรับปรุง ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑว์ธีิปฏิบติั ของสหกรณ์ 
คณะกรรมการดาํเนินการชุดที่ 37  ได้มีการปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติของ

สหกรณ์ เพื่อให้สอดคลอ้งกบั พ.ร.บ.สหกรณ์ และกฎหมายใหม่ เช่น ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย ์ 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 

-การแบ่งกลุ่มตามภาระงาน ของคณะกรรมการ 5 ฝ่าย คือ คณะกรรมการอาํนวยการ คณะกรรมการ
เงินกู ้คณะกกรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการสวสัดิการสงเคราะห์และทุนสาธารณประโยชน์ และ
คณะกรรมการตรวจสอบหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัสินเช่ือพิเศษ โดยไดด้าํเนินการตามภารกจิ 

1. แผนการปฏิบติังานสหกรณ์ ประจาํเดือน และประจาํปี 
2. แผนการบริการจดัการเงินทุนหมุนเวยีน 
3. แผนการให้การพฒันาและการบริการเงินกู ้
4. การจดัสวสัดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
5. การจดัสวสัดิการสมาชิกผูเ้จ็บป่วยและชราภาพ 
6. การจดัสวสัดิการเพื่อความมัน่คงของครอบครัวสมาชิก 
7. การประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่การดาํเนินงาน 

6.2 การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์  
ปัจจุบนัสหกรณ์มีเจา้หนา้ที่คอมพิวเตอร์ผูดู้แลและพฒันาระบบงาน ไดพ้ฒันาระบบคอมพิวเตอร์สหกรณ์ เพื่อ

ลดความซํ้าซ้อน เพิ่มประสิทธิและความเช่ือถือของงานง่ายและสะดวกในการบริหารงานสหกรณ์  และนอกจากน้ี 
ระบบงานที่ไดพ้ฒันาเสริม คือ ระบบการบริการที่รองรับ เงินกู ้ประเภทใหม่ ที่สหกรณ์จะเปิดให้บริการ ตามนโยบายของ
คณะกรรมการ    

นอกจากน้ียงัได้พัฒนาระบบงานท่ีเก ีย่วกบัสวสัดิการเพื่อเช่ือมต่อกบัระบบเดิมที่มีอยู่ เช่น ระบบสมาคม
ฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพังงา จาํกดั  (ฌกส.), ระบบสมาคมสมาชิกสหกรณ์
สาธารณสุขไทย (สสธท.), ระบบสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์แห่งประเทศ
ไทย (สส.ชสอ.), ทะเบียนประกนักลุ่ม และทะเบียนประกนัวนิาศภยั เพื่อให้มีการเรียกเกบ็ในใบเสร็จประจาํเดือน โดยหกั 
ณ ท่ีจ่าย ลดความซํ้าซ้อน สามารถตรวจสอบ และมีความถูกตอ้ง ทาํให้นโยบายของคณะกรรมการเกดิประโยชนสู์งสุด 

ปัจจุบนักาํลงัพฒันาระบบงานการพมิพส์ัญญากู ้สัญญาคํ้าประกนั โดยกรรมการหน่วยสามารถพิมพเ์อกสารไดท้ี่
หน่วยงานโดยระบบที่เช่ือมต่อผ่าน Internet 

ระบบเวบ็ไซตข์องสหกรณ์ออมทรัพย ์ เพื่อประชาสัมพนัธข่์าวสารใหแ้กส่มาชิก และเป็นช่องทางติดต่อระหวา่ง
สมาชิกและสหกรณ์ และระบบการสอบถามและแสดงผลขอ้มูล เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบริการสอบถามแก่
สมาชิก ทั้งในส่วนของการแสดงผลและบริการเงินกูแ้กส่มาชิก ระบบเวบ็เซฟเวอร์ และเว็บไซด์สหกรณ์ เพื่อสอบถาม
และเขา้ถึงขอ้มูลของสมาชิกผ่าน www.phangngacoop.com 
 6.3 การส่งเสริมให้สมาชิกมีที่อยู่อาศัยและด าเนินธุรกิจ  โดยสินเช่ือ เพื่อการเคหะสงเคราะห์และเงินกูพ้ิเศษเพื่อ
ซ้ือท่ีดินและประกอบอาชีพเสริมในอตัราดอกเบ้ียตํ่าละผ่อนระยะยาว 
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 6.4 คณะกรรมการกับแนวนโยบายการจัดหาประกันชีวิต เพื่อความมัน่คงของครอบครัวสมาชิกในอนาคต และ
ป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกดิกบัผูค้ ํ้าประกนัเงินกูใ้นกรณีผูกู้เ้สียชีวติ   
 6.5 การสนับสนุนให้สมาชิกเข้าร่วมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาคมสมาชิกสหกรณ์สาธารณสุขไทย (สสธท.), 
สมาคมสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจังหวดัพังงา จาํกดั  (ฌกส.) และสมาคม
ฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

6.6 ทุนสาธารณประโยชน์ 
 1. เพื่อสนบัสนุนการศึกษาโดยทัว่ไปในลกัษณะการให้ทุนตามการร้องขอ 

2. เพื่อการกุศล 
3. เพื่อการสาธารณประโยชน ์
4. เพื่อเป็นทุนสวสัดิการของสหกรณ์ภายใตทุ้นสาธารณประโยชน์ 
 - ทุนสวสัดิการสงเคราะห์เพื่อสมาชิกและครอบครัว 
 - ทุนสวสัดิการสมาชิกผูเ้จ็บป่วย 
 - ทุนสวสัดิการเพื่อการศกึษาสาํหรับบุตรสมาชิก 
 - ทุนสวสัดิการผูเ้กษยีณอาย ุ  
 - ทุนสวสัดิการผูช้ราภาพ 
 - ทุนสวสัดิการช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนัเงินกู ้
 - ทุนสวสัดิการอื่นๆ 

ในปีบญัชี 2562 สหกรณ์ไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2561 เป็นเงิน 3,700,000 บาท 
ยอดยกมาจากปี 2561 เป็นเงิน 2,800,601.74 บาท รวมเป็นทุนสาธารณประโยชนท์ั้งส้ิน 5,500,601.74 บาท ในปีบัญชีท่ี
ผ่านมา สหกรณ์ไดใ้ชจ่้ายทุนสาธารณประโยชน ์เพื่อประโยชนต่์อสมาชิก หน่วยงานที่เก ีย่วขอ้ง และองคก์รทางสังคม  

ในปีบญัชี 2562 มสีมาชิกเสียชีวติ  4 ราย คือ 
1) นายจรูญ บุญเกดิ ขา้ราชการบาํนาญ หน่วยสสจ.พงังา เสียชีวติวนัที่ 14 ธนัวาคม 2561 ได้รับสวสัดิการและ

เงินพึงได้รับดังน้ี เงินสวสัดิการสมาชิกผู้เสียชีวิต จาํนวน 60,000.00 บาท ผลประโยชนจ์ากประกนักลุ่ม จาํนวน 
200,000.00 บาท ผลประโยชนป์ระกนัชีวติกลุ่มภาคสมคัรใจ จาํนวน 300,000.00 บาท และผลประโยชน์จากสมาคม
ฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จาํนวน 142,394.00  บาท  

2) นายลิ่ม โฉมทอง ขา้ราชการบาํนาญ หน่วยรพ.พงังา เสียชีวติวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ ์2562 ได้รับสวสัดิการและ
เงินพึงได้รับดังน้ี เงินสวสัดิการสมาชิกผู้เสียชีวิต จาํนวน 60,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกนักลุ่ม จาํนวน 
200,000.00 บาท ผลประโยชนป์ระกนัชีวติกลุ่มภาคสมคัรใจ จาํนวน 200,000.00 บาท และผลประโยชน์จากสมาคม
ฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จาํนวน 142,002.00  บาท  

3) นางสาวอุทัยวรรณ พวงแกว้ ข้าราชการบาํนาญ หน่วยรพ.พังงา เสียชีวิตวนัที่ 10 มีนาคม 2562 ได้รับ
สวสัดิการและเงินพึงไดรั้บดงัน้ี เงินสวสัดิการสมาชิกผูเ้สียชีวติ จาํนวน 150,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกนักลุ่ม 
จาํนวน 100,000.00 บาท ผลประโยชนป์ระกนัชีวติกลุ่มภาคสมคัรใจ จาํนวน 500,000.00 บาท ผลประโยชน์จากสมาคม
ฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จาํนวน 141,806.00  บาท และผลประโยชนจ์ากสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย (สสธท.) จาํนวน 1,035,004.48 บาท 
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4) นายเหมรา เสกสรรณ์ ขา้ราชการ หน่วยรพ.ตะก ัว่ป่า เสียชีวติวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2562 ไดรั้บสวสัดิการและเงิน
พึงไดรั้บดงัน้ี เงินสวสัดิการสมาชิกผูเ้สียชีวติ จาํนวน 70,000.00 บาท ผลประโยชนจ์ากประกนักลุ่ม จาํนวน 100,000.00 
บาท ผลประโยชน์ประกนัชีวิตกลุ่มภาคสมัครใจ จาํนวน 600,000.00 บาท และ ผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกจิ
สงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จาํนวน 141,316.00  บาท และผลประโยชนจ์ากสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย (สสธท.) จาํนวน 1,004,039.88 บาท 

ในปีบญัชีที่ผ่านมา สหกรณ์ไดใ้ชจ่้ายทุนสาธารณประโยชน ์เพื่อประโยชนต่์อสมาชิก หน่วยงานที่เก ีย่วขอ้ง และ
องคก์รทางสังคม  มีดงัน้ี 

ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 
1 เพื่อสนบัสนุนการศึกษาโดยทัว่ไปในลกัษณะการให้ทุนตามการร้องขอ 7,800.00 
2 เพื่อการกศุล 15,000.00 
3 เพื่อการสาธารณประโยชน ์ 0.00 
4 เพื่อเป็นทุนสวสัดิการของสหกรณ์ภายใตทุ้นสาธารณประโยชน ์ 3,387,974.82 

  
 

- ทุนสวสัดิการสงเคราะห์เพื่อสมาชิกและครอบครัว 572,199.00   
    - ทุนสวสัดิการสมาชิกผูเ้จ็บป่วย 133,500.00   
    - ทุนสวสัดิการเพื่อการศกึษาสาํหรับบุตรสมาชิก 603,500.00   
    - ทุนสวสัดิการผูเ้กษยีณอาย ุ 138,000.00   
    - ทุนสวสัดิการผูช้ราภาพ 42,000.00   

  
- ทุนสวสัดิการช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนัเงินกู ้ 38,629.79 

     - ทุนสวสัดิการอื่นๆ 1,860,146.03   
รวมจ านวนเงินทั้งส้ิน 3,410,774.82 

7. การปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ประกาศ สหกรณ์ และข้อบังคับของสหกรณ์ 
ดา้นการบริการจดัการสหกรณ์ คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที่ 37 ไดม้ีการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บงัคบั ระเบียบ และ

จดัทาํประกาศ ดงัน้ี 
- ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2562 
-  ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัในการให้บริการเงินกูส้ามญั 1 (ท่ี 4/2562 ลงวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562) 
-  ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัในการให้บริการเงินกูส้ามญั 2 (ท่ี 4/2562 ลงวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562) 
-  ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัในการให้บริการเงินกูส้ามญั  3 (ท่ี 4/2562 ลงวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562) 
-  ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัในการให้บริการเงินกูส้ามญั 6 (ท่ี 4/2562 ลงวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562) 
-  ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัในการให้บริการเงินกูส้ามญั 8 (ท่ี 4/2562 ลงวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562) 
-  ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัในการให้บริการเงินกูส้ามญั 9 (ท่ี 4/2562 ลงวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562) 
-  ประกาศเงินกูส้ามญั 4 (ที่ 4/2562 ลงวนัที่ 27 พฤษภาคม 2562) ขอระงับและยกเลิก เงินกูป้ระเภทน้ีตาม

เจตจาํนงของ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 47 และคาํแนะนาํของนายทะเบียน (หนังสือสหกรณ์จังหวดัพังงาที่พง 
0010/486 ลงวนัที่ 11 มิถุนายน 2557)  

-  ประกาศเงินกูส้ามญั 7 (ที่ 4/2562 ลงวนัที่ 27 พฤษภาคม 2562) ขอระงับและยกเลิก เงินกูป้ระเภทน้ีตาม
เจตจาํนงของ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 47 และคาํแนะนาํของนายทะเบียน (หนังสือสหกรณ์จังหวดัพังงาที่พง 
0010/486 ลงวนัที่ 11 มิถุนายน 2557)   



18

-  ประกาศเร่ืองกาํหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูใ้ห้แกส่มาชิก (ท่ี 2/2562 ลงวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562)  
-  ประกาศเร่ืองอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์ เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ (ท่ี 2/2562 ลงวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562)  

ประธาน  สมาชิกท่านใดมขีอ้สงสัยสอบถาม หรือขอ้เสนอแนะเพิม่เติมเรียนเชิญครับ 
ที่ประชุมใหญ่  รับทราบผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ และไม่มีการสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2562 
ประธาน  ขอ้บงัคบัสหกรณ์ฯ ขอ้ 59 อาํนาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอาํนาจหน้าที่พิจารณา วินิจฉัย
ปัญหาทุกอยา่งท่ีเกดิข้ึนเก ีย่วกบักจิการของสหกรณ์  ซ่ึงรวมทั้งการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไร
ขาดทุน 

ดงันั้น คณะกรรมการดาํเนินการจึงขอเสนองบการเงิน ประจาํปี 2562 ซ่ึงผูส้อบบญัชี ไดต้รวจสอบรับรองความ
ถูกตอ้งตามระบบบญัชีสหกรณ์แลว้ 
ประธาน  ขอมอบใหผู้ส้อบบญัชีรับอนุญาตภาคเอกชน (นางยพุิน ฟุ้ งเฟ่ือง) นาํเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพจิารณา  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภาคเอกชน (นางยุพิน ฟุ้งเฟ่ือง) การดาํเนินการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัพงังาจาํกดั ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่  30  กนัยายน  2562 งบกาํไรขาดทุน และ
งบกระแสเงินสดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัเห็นวา่งบการเงินขา้งตน้
น้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
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หนังสือรับรองของสหกรณ์ 

 
วนัที่  19  ตุลาคม  2562   

 
เรียน  คุณยุพิน ฟุ้งเฟ่ือง ผู้สอบบัญชี บริษัท พี.พี.เอฟ. ออดิทต้ิง จ ากัด 

 หนังสือรับรองฉบับน้ีให้ไวเ้พื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เพื่อแสดงความเห็นวา่งบการเงินดังกล่าวแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 และผลการดาํเนินงานสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระสาํคญัตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนดหรือไม่  
 ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัให้มีการจดัการที่มปีระสิทธิผล  เพื่อให้การดาํเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตาม
กฎหมายสหกรณ์  ระเบียบ  ขอ้บงัคบัท่ีเก ีย่วขอ้ง 
 ขา้พเจา้ขอรับรองรายละเอียดเก ีย่วกบังบการเงินที่ตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่าควรจะเป็น เช่น  
รายการดงัต่อไปน้ี 

1. งบการเงินไม่มีการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญั ซ่ึงรวมถึงการละเวน้การแสดงรายการ
และขอ้มูลต่าง ๆ  

2. ขา้พเจา้ไดจ้ดัเอกสารหลกัฐานและขอ้มูลดงัต่อไปน้ีให้ท่านตรวจสอบครบถว้นแลว้ คือ 
  2.1 บนัทึกทางการบญัชี เอกสารหลกัฐานประกอบรายการบญัชี และขอ้มูลอื่นท่ีเก ีย่วขอ้งทั้งหมด 
  2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 
 3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เก ีย่วขอ้งกบัการกระทาํของคณะกรรมการดาํเนินการหรือเจา้หนา้ที่ของสหกรณ์ ผู ้ซ่ึงมี
หนา้ที่สาํคญัเก ีย่วกบัระบบบญัชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อ
งบการเงิน 
 4. สหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด  ซ่ึงหากไม่ปฏิบติัมาอาจมีผลกระทบอยา่งมีสาระสําคัญต่อ
งบการเงิน  นอกจากน้ี  สหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามระเบียบและขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล  
ซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน 
 5. สหกรณ์ไม่ไดรั้บหนงัสือแจง้จากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ขอ้บงัคบั  ซ่ึงรวมถึงการถูกเรียกชดเชย  หรือถูกประเมินภาษีอากร  หรือมีหน้ีสินท่ีอาจเกดิข้ึนในภายหน้าซ่ึงควรจะได้
นาํมาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  หรือใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการตั้งสาํรองค่าเสียหายท่ีอาจเกดิข้ึน 
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 6. รายการหรือขอ้มูลดงัต่อไปน้ีมีการบนัทึกหรือเปิดเผยไวอ้ยา่งเพยีงพอและเหมาะสมในงบการเงิน 
  6.1 ขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงินเก ีย่วกบัภาระผูกพนัเงินฝาก หรือขอ้จาํกดัการใชเ้งินกู ้
  6.2 สินทรัพยท์ีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั 
 7.  สหกรณ์มีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท์ั้งหมดอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย  และไม่มีภาระผูกพนัหรือ  ขอ้ผูกมดัใด ๆ 
ในสินทรัพยข์องสหกรณ์  เวน้แต่ที่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 8.  สหกรณ์ไดบ้นัทึกหรือเปิดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ์  ทั้งท่ีเกดิข้ึนแลว้และอาจเกดิข้ึนในภายหนา้
ไวอ้ยา่งเหมาะสม  รวมทั้งไดม้ีการเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินเก ีย่วกบัหลกัประกนัทั้งหมดท่ีสหกรณ์ให้แก่
บุคคลท่ีสาม  นอกจากน้ีสหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีท่ีคาดวา่จะเกดิข้ึน  
 9.  นอกจากเร่ืองท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว  ไม่มีเหตุการณ์ใดเกดิข้ึนหรือไม่ปรากฏ
ขอ้เท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีสาระสาํคญั  ซ่ึงตอ้งนาํมาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอีก 
 

ขอแสดงความนบัถอื     

        
(นายบุญศกัด์ิ  รมยพร) 

ประธานกรรมการ 
 

    
(นายประภาส  สายทอง) 

ผูจ้ดัการสหกรณ์ 
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บริษัท  พี.พี.เอฟ.  ออดทิติง้  จ ากัด 
 
เลขท่ี 207 ซอย ตรัง-ปะเหลียน 1 หมู่ท่ี 4 ถนนตรัง-ปะเหลียน ต.บ้านควน อ.เมือง  จ.ตรัง  92000  
เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  0925560000070 
 

รายงานของผู้สอบบญัชี  
 

เสนอ    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จ ากัด 
 
ความเหน็ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุจังหวัดพังงา  จ ากัด ซึ่งประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 งบก าไรขาดทนุและงบกระแสเงินสด  ส าหรับปีสิน้สดุวันเดียวกัน และ
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุจังหวัดพังงา จ ากัด  ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ผลการด าเนินงาน และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและตามระเบียบกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ความ
รับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในสว่นของความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณของผู้สอบบญัชีสหกรณ์ตามระเบียบนาย
ทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ คือ เร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสดุตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพ ของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหลา่นีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี ้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ือง
เหลา่นี ้
 เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปนี  ้

1. เงินให้กู้ ยืม 
ตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 5 เงินให้กู้ ยืม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562   สหกรณ์ฯมีเงินให้

กู้ ยืม จ านวนเงิน  2,024,767,728.12  บาท คิดเป็นร้อยละ 90.50 ของสินทรัพย์ทัง้สิน้ ซึ่งเป็นเร่ืองส าคัญในการ
ตรวจสอบและไม่มีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู เน่ืองจากไม่มีลกูหนีร้ายใดเข้าเกณฑ์การจัดชัน้คณุภาพลกูหนีเ้งินกู้และ
การตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู พ.ศ. 2544 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
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2. ลูกหนีร้ะยะสัน้ 
    ตามท่ีกลา่วไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 6 ลกูหนีร้ะยะสัน้  ในระหว่างปี  สหกรณ์ได้ขออนุมัติตัด
จ าหน่ายหนีส้ญูจากท่ีประชุมใหญ่สามัญ  ประจ าปี 2561  เม่ือวนัท่ี 10  ธันวาคม  2561 ของลกูหนีร้ายหน่ึงจ านวนเงิน  
174,987.46  บาท  และมีบญัชีค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูจ านวนเงิน  174,987.46  บาท  ท่ีประชุมใหญ่ได้อนมุัติตามค าขอ 
 ณ  วนัท่ี  30  กนัยายน  2562  สหกรณ์ฯ  มีลกูหนีร้ะยะสัน้จ านวนเงิน  705,631.13  บาท  คิดเป็นร้อยละ  
0.03  ของสนิทรัพย์ทัง้สิน้  ไม่มีการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  เน่ืองจากไม่มีลกูหนีร้ายใดเข้าเกณฑ์กาจัดชัน้คุณภาพ
ลกูหนีเ้งินกู้และการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  พ.ศ. 2544  ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 

ข้าพเจ้าได้ท าการประเมินความเสีย่งและกิจกรรมการควบคมุเก่ียวกับธุรกิจสินเช่ือและเลือกตัวอย่างมาสุม่
ทดสอบว่าได้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีได้ก า หนดไว้หรือไม่ การทดสอบการควบคุมภายใน
ประกอบด้วย การสอบทานระเบียบการให้เงินกู้ แก่สมาชิก สงัเกตการณ์และสอบถามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบค าขอกู้  คณุสมบตัิผู้กู้  วงเงินกู้  ผู้ ค า้ประกัน สอบถามรายงาน  การประชุมเก่ียวกับการ
พิจารณาอนมุัติเงินให้กู้แต่ละประเภทว่าเป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนด 

ข้าพเจ้าสุม่สอบทานการช าระหนีบ้ญัชีย่อยลกูหนีเ้งินให้กู้  เพื่อติดตามว่ามีลกูหนีเ้งินให้กู้ รายใด  ไม่สามารถ
ช าระหนีต้ามท่ีก าหนด เพื่อน าไปท ารายละเอียดการแยกอายหุนี ้เพื่อสอบทานว่ามีลกูหนีร้ายใดเข้าหลกัเกณฑ์การจัด
ชัน้คณุภาพลกูหนีเ้งินกู้และการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู พ.ศ. 2544 ตามระเบียบ             นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด
พบว่าไม่ต้องตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูหนีเ้งินให้กู้   สว่นลกูหนีอ้ื่นได้ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเต็มมูลค่าแล้ว 
โดยข้าพเจ้าปฏิบตัิงานอย่างเป็นอิสระ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน 
 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหลา่นีโ้ดย
ถูกต้องตามท่ีควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคมุภายในท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงิน ท่ีปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนั
เป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาดในการจัดท างบการเงิน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเน่ือ ง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเ ก่ียวกับการ
ด าเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมี เร่ืองดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ มีความตัง้ใจท่ีจะเลกิสหกรณ์หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ือง
ต่อไปได้ 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม 
ปราศจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบญัชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตสุมผล คือ ความเช่ือมั่นใน
ระดบัสงูแต่ไม่ได้เป็นการรับประกนัว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมลูท่ีขดัต่อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจ
เกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคญั เม่ือคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผู้ ใช้งบการเงินจากการใช้งบ
การเงินเหลา่นี ้
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 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้ใช้
ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 ระบแุละประเมินความเสีย่งจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคัญในงบ
การเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหลา่นัน้ และได้หลกัฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่งท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาดเน่ืองจากการ
ทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดง
ข้อมลู การแสดงข้อมลูท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสทิธิผลของการควบคมุภายในของสหกรณ์ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใช้และความ
สมเหตผุลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องซึ่งจัดท าขึน้โดยคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ และจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับว่า มีความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ความสามารถของสหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่
แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสงัเกต ไว้ในรายงานของผู้ สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการ
เปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าว ไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ข้าพเจ้าจะเปลีย่นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนวันท่ี ใน
รายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น
เหตใุห้สหกรณ์ต้องหยดุการด าเนินงานต่อเน่ืองได้ 

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมลูท่ี
เก่ียวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โดยถกูต้องตามท่ีควร
หรือไม่ ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบท่ีได้วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมี
นยัส าคญัในระบบการควบคมุภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
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จากเร่ืองทัง้หลายท่ีสือ่สารกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆท่ีมีนัยส าคัญ

ท่ีสดุ ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ือง
เหลา่นีไ้ว้ในรายงานของผู้สอบบญัชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักลา่วต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณท่ี์ยากท่ีจะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท า
ดงักลา่ว สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผู้ มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ จะได้จากการสือ่สารดงักลา่ว 
 

 
 
    
( นางยพุิน  ฟุ้ งเฟ่ือง ) 
      ผู้สอบบญัชี 

 
วนัท่ี  19  ตลุาคม  2562 
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ปี  2562 ปี  2561
หมายเหตุ หน่วย:บาท หน่วย:บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 165,711,906.13 84,421,992.66
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี  จํากดั 3 10,000,000.00 0.00
เงินให้กู้ยมืระยะสัน้ 5 207,546,891.10 125,010,770.48
ลูกหนีร้ะยะสัน้  -  สุทธิ 6 3,133,859.71 3,070,854.41
ดอกเบีย้เงินให้กู้ค้างรับ - สุทธิ 7 477,392.79 1,033,959.01
สินทรัพย์หมนุเวยีนอ่ืน 8 236,707.96 233,891.86
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 387,106,757.69 213,771,468.42

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทนุระยะยาว 4 26,492,500.00 16,492,500.00
เงินให้กู้ยมืระยะยาว 5 1,817,220,837.02 1,735,574,774.84
ลูกหนีร้ะยะยาว - สุทธิ 6 618,299.33 1,013,450.96
ทีด่ิน  อาคารและอปุกรณ์  -  สุทธิ 9 5,778,326.64 6,363,643.69
ค่าตกแต่งสาํนกังานรอตดับญัชี 9,945.21 96,630.03
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,850,119,908.20 1,759,540,999.52
รวมสินทรัพย์ 2,237,226,665.89 1,973,312,467.94

หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยมืระยะสัน้ 10 165,000,000.00 0.00
เงินรับฝาก 11 951,844,204.81 955,289,661.28
หนีส้ินหมนุเวยีนอ่ืน 12 950,951.23 942,069.34
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,117,795,156.04 956,231,730.62

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินสาํรองบําเหน็จเจ้าหน้าที่ 5,174,220.00 4,490,480.00
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 5,174,220.00 4,490,480.00
รวมหนีสิ้น 1,122,969,376.04 960,722,210.62

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จ ากัด
งบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2562 

สินทรัพย์

หนีสิ้นและทุนของสหกรณ์
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ปี  2562 ปี  2561
ทุนของสหกรณ์ หมายเหตุ หน่วย:บาท หน่วย:บาท
ทนุเรือนหุ้น  (  มลูค่าหุ้นละ  10.00  บาท  )
        หุ้นทีชํ่าระเต็มมลูค่าแล้ว 966,151,930.00 876,022,600.00
ทนุสาํรอง 72,435,787.25 64,138,446.64
ทนุสะสมตามข้อบงัคบั ระเบยีบและอ่ืน ๆ 13 5,064,760.25 5,715,535.07
กําไรสุทธิประจําปี 70,604,812.35 66,713,675.61
รวมทุนของสหกรณ์ 1,114,257,289.85 1,012,590,257.32
รวมหนีสิ้น้และทุนของสหกรณ์ 2,237,226,665.89 1,973,312,467.94

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี ้ 0.00 0.00

(นายบญุศกัดิ์  รมยพร)
ประธานกรรมการ

(นายธีระยทุธ  บตุรทหาร)
เลขานกุาร

วนัที ่19 ตลุาคม  2562

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2562 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จ ากัด



27

 

บาท % บาท %
รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทุน

ดอกเบีย้รับเงินให้กู้ 113,091,788.36 98.95 109,196,311.08 99.38
ดอกเบีย้รับเงินฝาก 464,548.17 0.41 452,385.52 0.41
ผลตอบแทนจากเงินลงทนุ 729,913.46 0.64 232,584.69 0.21

รวมรายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทนุ 114,286,249.99 100.00 109,881,281.29 100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้

ดอกเบีย้จา่ยเงินรับฝาก 35,890,337.41 31.40 33,328,308.76 30.33
ดอกเบีย้จา่ยเงินกู้ยมืระยะสัน้ 31,286.42 0.03 2,369,682.35 2.16
ดอกเบีย้จา่ยเงินกู้ยมืระยะยาว 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมค่าใช้จา่ยดอกเบีย้และเงินลงทนุ 35,921,623.83 31.43 35,697,991.11 32.49
หกั หนีส้งสัยจะสูญและหนีสู้ญ

หนีส้งสัยจะสูญ-ลูกหนีอ่ื้นทีไ่มก่อ่ให้เกิดรายได้ (174,987.46) (0.15) 0.00 0.00
หนีส้งสยัจะสญู(เกินความต้องการ)-ลกูหนีอ่ื้นทีไ่มก่่อให้เกิดรายได้ 0.00 0.00 (1,000.00) (0.01)
หนีส้งสัยจะสูญ(เกินความต้องการ)-ลูกหนีอ่ื้น (4,924.05) (0.00) (14,467.65) (0.01)
หนีส้งสยัจะสญู(เกินความต้องการ)-ดอกเบีย้เงินให้กู้ ค้างรับลกูหนีอ่ื้น 0.00 0.00 (146.63) 0.00
หนีสู้ญ-ลูกหนีอ่ื้นทีไ่มก่อ่ให้เกิดรายได้ 174,987.46 0.15 0.00 0.00

รวมหนีส้งสัยจะสูญและหนีสู้ญ (4,924.05) (0.00) (15,614.28) (0.02)
รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงนิลงทุนสุทธิ 78,369,550.21 68.57 74,198,904.46 67.53
บวก รายได้อ่ืน  

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 7,600.00 0.02 11,100.00 0.01
เงินรางวลัสลากออกสิน 49,900.00 0.04 0.00 0.00
รายได้อ่ืน  ๆ 211,253.47 0.18 169,340.24 0.15

รวมรายได้อ่ืน 268,753.47 0.24 180,440.24 0.16
หกั ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที่
เงินเดือน 3,199,080.00 2.80 2,965,080.00 2.70
ค่าล่วงเวลา 32,883.00 0.03 42,862.00 0.04
ค่าเชา่บ้าน 36,000.00 0.03 36,000.00 0.03
ค่าเล่าเรียนบตุร 6,850.00 0.01 31,700.00 0.03

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จ ากัด
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2562
ปี  2562 ปี  2561
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บาท % บาท %
ค่าสวสัดิการเจ้าหน้าที่ 24,000.00 0.02 24,000.00 0.02
เงินสมทบประกนัสังคม 74,162.16 0.06 74,316.00 0.07
บําเหน็จเจ้าหน้าที่ 683,740.00 0.60 494,990.00 0.45
ค่ารักษาพยาบาล 0.00 0.00 150.00 0.00
ค่าเบีย้เลีย้งเจ้าหน้าที่ 0.00 0.00 600.00 0.00
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา 668,037.05 0.58 748,069.09 0.68
ค่าปรับปรุงสาํนกังาน 80,940.00 0.07 25,638.00 0.02
ค่าซอ่มแซมบํารุงรักษาสินทรัพย์ 16,352.00 0.01 40,809.00 0.04
ค่าตกแต่งสาํนกังานตดัจา่ย 86,684.82 0.08 154,880.00 0.14
ค่าเชา่พืน้ทีเ่วบ็เซฟเวอร์และเวบ็ไซด์ 0.00 0.00 16,050.00 0.01
ค่าทําความสะอาดสาํนกังาน 90,035.00 0.08 102,622.00 0.09
ค่าเบีย้ประกนัภยัอคัคีภยั 4,591.93 0.00 4,631.40 0.01
ค่าทําความสะอาดยานพาหนะ 500.00 0.00 250.00 0.00
ค่ารักษาความปลอดภยั 0.00 0.00 36,380.00 0.03
ค่าภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 4,998.00 0.00 4,998.00 0.01
ค่าใช้จา่ยยานพาหนะ 64,948.23 0.06 39,309.91 0.04
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสมาชิก
ค่าใช้จา่ยตามแผนกลยทุธ์ 236,236.00 0.21 40,355.00 0.04
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน
ค่าใช้จา่ยในการประชมุใหญ่ 1,658,041.00 1.45 1,669,262.00 1.52
ค่าเบีย้เลีย้งกรรมการ 9,600.00 0.01 20,400.00 0.02
ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ 121,800.00 0.11 127,400.00 0.12
ค่าเบีย้ประชมุผู้ตรวจสอบกิจการ 10,000.00 0.01 9,500.00 0.01
ค่าพาหนะกรรมการ 63,440.00 0.06 67,800.00 0.06
ค่าพาหนะผู้ตรวจสอบกิจการ 2,560.00 0.00 5,840.00 0.01
ค่าเบีย้เลีย้งและทีพ่ัก 58,510.00 0.05 88,726.29 0.08

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จ ากัด
งบก าไรขาดทุน (ต่อ)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2562
ปี  2562 ปี  2561
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บาท % บาท %
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีป่ระจําหน่วย 104,768.00 0.09 103,044.00 0.09
ค่าตรวจสอบกิจการ 48,000.00 0.04 48,000.00 0.04
ค่าไฟฟ้า 70,069.29 0.06 57,888.79 0.05
ค่านํา้ประปา 4,244.10 0.00 5,729.85 0.01
ค่าโทรศพัท์ 27,507.28 0.02 27,243.50 0.02
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 178,105.20 0.16 188,500.70 0.17
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพสอบบญัชี 80,000.00 0.07 80,000.00 0.07
ค่ารับรอง 86,290.00 0.08 71,397.00 0.06
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 26,550.00 0.02 41,773.54 0.04
ค่าถา่ยเอกสาร 14,586.00 0.01 14,457.00 0.01
ค่าไปรษณีย์ 44,476.00 0.04 38,067.00 0.03
ค่านํา้มนัเชือ้เพลิง 40,170.50 0.04 40,860.00 0.04
ค่าหนงัสือพิมพ์ 0.00 0.00 1,220.00 0.00
ค่าเบีย้ประกนัภยัขนเงิน 10,742.80 0.01 10,340.48 0.02
ค่าขยะมลูฝอย 480.00 0.00 480.00 0.00
วสัดเุคร่ืองแต่งกาย 20,400.00 0.02 18,850.00 0.02
ค่าบํารุงต่าง ๆ 2,247.00 0.00 0.00 0.00
ค่าใช้จา่ยเบด็เตล็ด 40,865.97 0.04 45,198.54 0.04

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 8,033,491.33 7.03 7,665,669.09 6.98
ก าไรสุทธิ 70,604,812.35 61.78 66,713,675.61 60.71 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จ ากัด
งบก าไรขาดทุน (ต่อ)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2562
ปี  2562 ปี  2561
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ปี  2562 ปี  2561
บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสทุธิ 70,604,812.35 66,713,675.61
รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดกําไรสทุธิเป็นเงินสดสทุธิ
จากการดําเนินงาน

คา่เสือ่มราคาอาคารและอปุกรณ์ 668,037.05 748,069.09
สาํรองบําเหน็จเจ้าหน้าที่ 683,740.00 494,990.00
คา่ตกแตง่สาํนักงานรอตดับญัชีตดัจ่าย 86,684.82 154,880.00
ลกูหนี ้สสธท.จ่ายลว่งหน้า 24,240.00 8,360.00
คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 464.91 3,664.43
ดอกเบีย้รับรอจ่ายคนื 0.00 (34,922.22)
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 5,193.00 65,116.50
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (179,911.51) 0.00
หนีส้งสยัจะสญูเกินความต้องการ - ลกูหนีไ้ม่ก่อให้เกิดรายได้ 0.00 (1,000.00)
หนีส้งสยัจะสญูเกินความต้องการ - ลกูหนีอ่ื้น 0.00 (14,467.65)
หนีส้งสยัจะสญูเกินความต้องการ - ดอกเบีย้เงินให้กู้ อ่ืนค้างรับ 0.00 (146.63)
ดอกเบีย้เงินให้กู้ ค้างรับ  556,566.22 (545,710.95)
ดอกเบีย้เงินฝากธนาคารค้างรับ  7,906.68 285,497.54
ดอกเบีย้เงินฝากสหกรณ์อ่ืนค้างรับ  (1,095.89) 0.00
ดอกเบีย้เงินรับฝากค้างจ่าย (193,916.04) 211,031.13
คา่เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 49,658.20 36,328.30
คา่ตอบแทนหน่วยค้างจ่าย 2,644.00 2,444.00
ดอกเบีย้ตัว๋สญัญาใช้เงินค้างจ่าย 22,356.16 (88,191.78)
ดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ โอดค้ีางจ่าย 1,469.71 0.00
เงินประกนัสงัคมรอนําสง่ (750.00) 0.00
เงินปันผลค้างจ่าย 0.00 8,812.00

สหกรณ์ออมทรัพย์  สาธารณสุขจงัหวัดพงังา  จ ากัด
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2562
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ปี  2562 ปี  2561
บาท บาท

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 286.95                        0.00
หนีส้ญู-ลกูหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 174,987.46                  0.00

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์ และ
หนีส้นิดําเนินงาน 72,513,374.07 68,048,429.37
สนิทรัพย์ดําเนินงาน

เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์ (90,000,000.00) 0.00
เงินสดจ่ายลกูหนีเ้งินกู้ฉกุเฉิน (1,719,500.00) (850,500.00)
เงินสดรับจากลกูหนีเ้งินกู้ฉกุเฉิน 1,671,793.00 645,707.00
เงินสดจ่ายลกูหนีเ้งินกู้สามัญ (827,115,317.44) (974,325,039.20)
เงินสดรับจากลกูหนีเ้งินกู้สามัญ 743,092,778.36 873,210,007.97
เงินสดจ่ายลกูหนีเ้งินกู้ พิเศษ (3,500,000.00) (1,000,000.00)
เงินสดรับจากลกูหนีเ้งินกู้ พิเศษ 13,151,467.13 19,626,392.86

สนิทรัพย์ดําเนินงาน
เงินสดรับจากลกูหนีอ่ื้น  -  ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 0.00 1,000.00
เงินสดรับจากลกูหนีอ่ื้น 660,693.82 2,849,182.06
เงินสดจ่ายลกูหนีเ้งิน  สส ชสอ. (142,386.00) (118,723.00)
เงินสดรับลกูหนีเ้งิน  สส ชสอ. 136,895.00 116,986.25
เงินสดจ่ายลกูหนีเ้งินประกนัวินาศภยั (98,181.06) (130,051.01)
เงินสดรับลกูหนีเ้งินประกนัวินาศภยั 76,254.65 177,413.24
เงินสดจ่ายลกูหนีเ้งินประกนักลุม่ (9,348,391.48) (9,032,781.69)
เงินสดรับลกูหนีเ้งินประกนักลุม่ 9,243,770.56 8,871,185.06
เงินสดจ่ายลกูหนีเ้งินฌาปนกิจสงเคราะห์  (  สสธท  )   (5,548,538.62) (5,505,183.00)
เงินสดรับจากลกูหนีเ้งินฌาปนกิจสงเคราะห์  (  สสธท  )   5,570,210.12 5,447,617.50
เงินสดจ่ายลกูหนีเ้งินยืมทดรอง (2,345,455.00) (2,141,720.00)
เงินสดรับจากลกูหนีเ้งินยืมทดรอง 2,344,655.00 2,150,720.00
เงินสดรับ (จ่าย) ลกูหนีต้วัแทนหักเงินสง่ 24,139.54 22,656.82
เงินสดจ่ายซือ้วสัดสุาํนักงาน (83,990.00) (72,656.60)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2562

สหกรณ์ออมทรัพย์  สาธารณสุขจงัหวัดพงังา  จ ากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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ปี  2562 ปี  2561
บาท บาท

หนีส้นิดําเนินงาน
เงินสดรับ (จ่าย) เงินรอจ่ายคนื 226,262.75 7,876.77
เงินสดจ่ายดอกเบีย้รับรอจ่ายคนื (113,849.14) 0.00
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย 0.00 (855.50)
เงินสดรับ (จ่าย) ลว่งหน้าจากสมาชิก 2,280.00 (1,515.37)

เงินสดสทุธิ  (  ใช้ไปใน  )  กิจกรรมดําเนินงาน (91,301,034.74) (12,003,850.47)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจ่ายซือ้ครุภณัฑ์ (57,720.00) (52,480.00)
เงินสดจ่ายซือ้หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจํากดั (10,000,000.00) (10,000,000.00)
เงินสดจ่ายสว่นปรับปรุงอาคารสาํนักงาน (25,000.00) 0.00

เงินสดสทุธิ  (  ใช้ไปใน  )   กิจกรรมลงทุน (10,082,720.00) (10,052,480.00)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับตัว๋สญัญาใช้เงิน 165,000,000.00 0.00
เงินสดจ่ายชําระหนีต้ัว๋สญัญาใช้เงิน 0.00 (195,000,000.00)
เงินสดรับจากเงินรับฝาก 292,489,387.72 468,411,227.55
เงินสดจ่ายคนืเงินรับฝาก (295,934,844.19) (259,839,780.34)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น 100,570,550.00 90,523,660.00
เงินสดจ่ายคนืทุนเรือนหุ้น (10,441,220.00) (18,173,620.00)
เงินสดจ่ายคา่บํารุงสนันิบาตสหกรณ์ (30,000.00) (30,000.00)
เงินสดจ่ายเงินปันผลตามหุ้น (46,047,233.50) (41,276,612.00)
เงินสดจ่ายเงินเฉลีย่คนื (8,632,197.00) (8,011,119.00)
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ (890,000.00) (830,000.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ (3,410,774.82) (3,774,653.50)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 192,673,668.21 31,999,102.71
เงินสดสทุธิ  เพ่ิมขึน้ 91,289,913.47 9,942,772.24
เงินสด  ณ  วนัต้นปี 84,421,992.66 74,479,220.42
เงินสด  ณ  วนัสิน้ปี 175,711,906.13 84,421,992.66

สหกรณ์ออมทรัพย์  สาธารณสุขจงัหวัดพงังา  จ ากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2562
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1. สรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคัญ
- สหกรณ์บนัทกึบญัชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
- สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบีย้ตามเกณฑ์สดัส่วนของเวลา ส่วนจํานวนรายได้จะเทา่กับอตัราดอกเบีย้คณูด้วยจํานวนเงินต้นที่
ค้างชําระตามระยะเวลาที่กู้ ยืม

- สหกรณ์ระงบัการรับรู้รายได้ที่เกิดจากดอกเบีย้ของลกูหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้ ตามเกณฑ์คงค้าง จํานวน – บาท ซึง่
หากสหกรณ์รับรู้ดอกเบีย้เงินให้กู้ ของลกูหนีด้งักล่าวแล้วจะทําให้สหกรณ์มีกําไรสทุธิประจําปี เป็นเงิน – บาท

- สหกรณ์ได้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ ว่าด้วยการจดัชัน้คณุภาพ
ลกูหนีเ้งินกู้ และการเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู พ.ศ. 2544

- สหกรณ์ตีราคาวัสดคุงเหลือตามราคาทนุ
- เงินลงทนุระยะยาวที่เป็นเงินลงทนุในหลกัทรัพย์ที่ไมอ่ยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทนุ และจะรับรู้เป็น
รายได้หรือคา่ใช้จา่ยในงบกําไรขาดทนุเม่ือสหกรณ์จําหนา่ยเงินลงทนุนัน้

- คา่เสื่อมราคาอาคารและอปุกรณ์สาํนกังาน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงในอตัราที่กําหนดไว้ในระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ 
ทัง้นี ้ยกเว้นที่ดิน

- คา่ตกแตง่สาํนกังานรอตดับญัชี ตดัจา่ยเป็นรายปีระยะเวลา 5 ปี
- คา่ซอ่มบํารุง คา่ซอ่มแซม รวมทัง้การซือ้มาเปลี่ยนแทนสาํหรับสินทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็นคา่ใช้จา่ยหกัจาก
รายได้การตอ่เติมหรือเพ่ิมเติมอาคารและอปุกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็นราคาทนุของสินทรัพย์

- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทกุประเภท
ปี 2562 ปี 2561

2. เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร    ประกอบด้วย หน่วย:บาท หน่วย:บาท
เงินสด 20,000.00 0.00
เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวัน 50,122.70 47,593.80
ออมทรัพย์ 160,585,588.09 84,318,706.44
ประจํา 56,195.34 55,692.42
สลากออมสิน 5,000,000.00 0.00
รวม 165,711,906.13 84,421,992.66          

3. เงนิฝากสหกรณ์อ่ืน    ประกอบด้วย
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี จํากัด 10,000,000.00 0.00

รวม 10,000,000.00 0.00

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2562
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ปี 2562 ปี 2561
4. เงนิลงทุนระยะยาว   ประกอบด้วย หน่วย:บาท หน่วย:บาท

เงนิลงทุนระยะยาว  
เงนิลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

หุ้นบริษัท  สหประกันชีวิต  จํากัด   (  มหาชน  ) 200,000.00              200,000.00                    
หุ้นชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จํากัด 26,292,500.00        16,292,500.00              

รวม 26,492,500.00     16,492,500.00          

5. เงนิให้กู้ยมื   ประกอบด้วย
ระยะสัน้ ระยะยาว ระยะสัน้ ระยะยาว

เงินให้กู้ แก่สหกรณ์ 90,000,000.00          0.00 0.00 0.00
ลกูหนีเ้งินกู้ ฉุกเฉิน 271,500.00                0.00 223,793.00              0.00
ลกูหนีเ้งินกู้ สามญั 114,096,141.34        1,758,657,548.37        119,886,550.56      1,669,081,196.22         
ลกูหนีเ้งินกู้ พิเศษ 3,179,249.76             58,563,288.65              4,900,426.92          66,493,578.62              

รวม 207,546,891.10 1,817,220,837.02 125,010,770.48    1,735,574,774.84      

6. ลูกหนีร้ะยะสัน้  - สุทธิ  ประกอบด้วย
ระยะสัน้ ระยะยาว ระยะสัน้ ระยะยาว

ลกูหนีต้วัแทนหกัส่ง 2,209.82                     0.00 26,349.36                0.00
ลกูหนีเ้งินยืมทดรอง 800.00 0.00 0.00 0.00
ลกูหนีเ้งินประกันกลุ่ม 2,122,396.99 0.00 2,017,776.07          0.00
ลกูหนีเ้งินฌาปนกิจสงเคราะห์(สสธท) 865,135.00 0.00 886,806.50              0.00
ลกูหนีอ่ื้น 87,331.80 618,299.33 116,277.84              1,013,450.96                 
ลกูหนีอ่ื้น -  ที่ไมก่่อให้เกิดรายได้ 0.00 0.00 174,987.46              0.00
ลกูหนีเ้งิน สส ชสอ. 14,005.00 0.00 8,514.00                  0.00
ลกูหนีเ้งินประกันวินาศภยั 41,981.10 0.00 20,054.69                0.00

รวม 3,133,859.71 618,299.33 3,250,765.92          1,013,450.96                 
หกั    คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 0.00 0.00 179,911.51              0.00

ลูกหนี ้ -  สุทธิ 3,133,859.71 618,299.33 3,070,854.41       1,013,450.96            

หน่วย:บาท หน่วย:บาท

ปี 2562 ปี 2561
หน่วย:บาท หน่วย:บาท

ปี 2562 ปี 2561

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)
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ปี 2562 ปี 2561
7. ดอกเบีย้เงนิให้กู้ค้างรับ   ประกอบด้วย หน่วย:บาท หน่วย:บาท

ดอกเบีย้เงินให้กู้ ค้างรับ  -  สมาชิก 477,278.73              1,031,765.03                 
ดอกเบีย้เงินให้กู้ ค้างรับ  -  ลกูหนีอ่ื้น 114.06                      2,193.98                         

รวม 477,392.79              1,033,959.01                 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 0.00 0.00

ดอกเบีย้เงินให้กู้ ค้างรับ - สทุธิ 477,392.79          1,033,959.01            

ปี 2562 ปี 2561
8. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน   ประกอบด้วย หน่วย:บาท หน่วย:บาท

วัสดสุาํนกังานคงเหลือ 165,585.00              131,253.20                    
ดอกเบีย้เงินฝากธนาคารค้างรับ 32,676.13                40,582.81                      
ดอกเบีย้เงินฝากสหกรณ์อ่ืนค้างรับ 1,095.89                  0.00
คา่ใช้จา่ยจา่ยล่วงหน้า 21,190.94                21,655.85                      
เงินฌาปนกิจสงเคราะห์(สสธท) จา่ยล่วงหน้า 16,160.00                40,400.00                      

รวม 236,707.96          233,891.86               

ปี 2562 ปี 2561
9. ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์  -  สุทธิ    ประกอบด้วย หน่วย:บาท หน่วย:บาท

ที่ดิน 2,012,500.00          2,012,500.00                 
อาคารสาํนกังาน 3,186,647.26          3,406,022.26                 
ส่วนปรับปรุงอาคารสาํนกังาน 127,551.03              118,489.40                    
ครุภณัฑ์ 220,074.38              318,878.06                    
ยานพาหนะ 231,553.97              507,753.97                    
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 5,778,326.64       6,363,643.69            

สหกรณ์ฯนําที่ดินโฉนดที่  18344  เลขที่ดิน  1189   หน้าสาํรวจ  6055  ตําบลท้ายช้าง  อําเภอเมือง จงัหวัดพงังา 
พร้อมสิ่งปลกูสร้างจดจํานองเป็นหลกัทรัพย์คํา้ประกันการชําระหนีเ้งินกู้    กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด 
จํานวนเงินต้น ไมเ่กินวงเงิน 100.00 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2562
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ปี 2562 ปี 2561
10. เงนิเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงนิกู้ยมืระยะสัน้    ประกอบด้วย หน่วย:บาท หน่วย:บาท

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร 0.00 0.00
ตัว๋สญัญาใช้เงิน 165,000,000.00      0.00

รวม 165,000,000.00    0.00

ณ วันสิน้ปีบญัชี 2562 สหกรณ์มีสญัญาวงเงินกู้ ยืมกับสถาบนัการเงินตา่ง ๆ ดงันี ้
ประเภท

ตัว๋สญัญาใช้เงิน
ตัว๋สญัญาใช้เงิน

ปี 2562 ปี 2561
11. เงนิรับฝาก    ประกอบด้วย หน่วย:บาท หน่วย:บาท

เงนิรับฝาก - สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์ 40,567,985.97        39,940,759.51              
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  911,276,218.84      915,348,901.77            

รวม 951,844,204.81    955,289,661.28        

ปี 2562 ปี 2561
12. หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน      ประกอบด้วย หน่วย:บาท หน่วย:บาท

เงินรอจา่ยคืน 509,142.63              282,879.88                    
เงินประกันสงัคมรอนําส่ง 12,000.00                12,750.00                      
ดอกเบีย้จา่ยเงินรับฝากค้างจา่ย 92,657.78                286,573.82                    
คา่ตรวจสอบบญัชีกิจการค้างจา่ย 40,000.00                40,000.00                      
คา่ใช้จา่ยค้างจา่ย 88,193.00                83,000.00                      
เงินรับล่วงหน้าจากสมาชิก 5,940.00                  3,660.00                         
ดอกเบีย้ตัว๋สญัญาใช้เงินค้างจา่ย 22,356.16                0.00
ดอกเบีย้เงินกู้ โอดีค้างจา่ย 1,469.71                  0.00
ภาษีหกั ณ ที่จา่ย ค้างจา่ย 1,058.95                  772.00                            
คา่ตอบแทนหนว่ยค้างจา่ย 102,004.00              99,360.00                      
เงินปันผลค้างจา่ย 76,129.00                19,224.50                      
ดอกเบีย้รับรอจา่ยคืน 0.00 113,849.14                    

รวม 950,951.23          942,069.34               

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จ ากัด

ภาระค า้ประกัน

ประธานกรรมการ/คณะกรรมการ
ประธานกรรมการ/คณะกรรมการ

ช่ือสถาบนัการเงนิ

ธ.ธนชาต
ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์

วงเงนิกู้

105.00 ล้านบาท
60.00 ล้านบาท

3.35
อัตราดอกเบีย้

3.40
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ประธาน  ขอมติจากท่ีประชุมใหญ ่
ที่ประชุมใหญ่  มมีติอนุมติังบการเงินประจาํปี 2562 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 
ประธาน ผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ฯประจาํปีบญัชี 2562 คณะกรรมการดาํเนินการขอเสนอการจัดสรรกาํไรสุทธิ
ประจาํปีบญัชี 2562 ตามหลกัเกณฑ ์และขอ้บงัคบั ให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา 

รายการ หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับ จัดสรร จ านวนเงิน 
ปี 2562 

1. เงินสาํรอง  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 11.73  8,283,934.35 
2. เงินบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์ ฯ  ในอตัราร้อยละ 1 ของกาํไรสุทธิ แต่ไม่เกนิ 

30,000 บาท 
0.04 30,000.00 

3. เงินปันผล   ไม่เกนิกวา่ร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้น (5.50% ) 71.41 50,415,850.00 
4. เงินเฉลี่ยคืน  ไม่เกนิกวา่ร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้น (8.25% ) 12.63  8,915,028.00 
5. เงินโบนสักรรมการและเจา้หนา้ที ่ ไม่เกนิร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 1.28 900,000.00 
6. ทุนสาธารณประโยชน ์ ไม่เกนิร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 2.83 2,000,000.00 
7. ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล  ไม่เกนิร้อยละ 2 ของกาํไรสุทธิ 0.01 10,000.00 
8. ทุนเพื่อขยายกจิการ ไม่เกนิร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 0.07 50,000.00 

รวม 100.00 70,604,812.35 
 
 

ปี 2562 ปี 2561
13. ทุนสะสมตามข้อบงัคับ ระเบยีบและอ่ืน ๆ    ประกอบด้วย หน่วย:บาท หน่วย:บาท

ทนุสาธารณประโยชน์ 2,089,826.92          2,800,601.74                 
ทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 300,933.33              290,933.33                    
ทนุสะสมเพ่ือขยายงาน 2,674,000.00          2,624,000.00                 

รวม 5,064,760.25       5,715,535.07            

 14. การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
สหกรณ์ฯดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยเดือน กันยายน 2562 ในอตัราร้อยละ 5.85 ของยอดเงินฝากทัง้หมด 

ซึง่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง กําหนดอตัราการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
ไมต่ํ่ากว่า ร้อยละหนึ่ง ของยอดเงินฝากทัง้หมด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2562
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ตารางเปรียบเทียบ การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 - 2562 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน 
1. เงินสาํรอง  13.17 8,144,257.68 12.37 8,252,887.61 11.73 8,283,934.35 
2. เงินบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์ ฯ  0.05 30,000.00 0.04 30,000.00 0.04 30,000.00 
3. เงินปันผล  (5.50%), (5.52%), (5.50%) 
ของทุนเรือนหุ้น 

66.73 41,276,612.00 69.12 46,104,138.00 71.41 50,415,850.00 

4. เงินเฉล่ียคืน (8.20%), (8.23%), (8.25%) 12.95 8,011,119.00 13.01 8,676,650.00 12.63 8,915,028.00 
5. เงินโบนัสกรรมการและเจา้หน้าท่ี  1.34 830,000.00 1.33 890,000.00 1.28 900,000.00 
6. ทุนสาธารณประโยชน์  5.66 3,500,000.00 4.05 2,700,000.00 2.83 2,000,000.00 
7. ทุนรักษาระดบัอัตราเงินปันผล  0.02 10,000.00 0.01 10,000.00 0.01 10,000.00 
8. ทุนเพื่อขยายกจิการ  0.08 50,000.00 0.07 50,000.00 0.07 50,000.00 

รวม 100.00 61,851,988.68 100.00 66,713,675.61 100.00 70,604,812.35   
เพื่อสมาชิกโดยตรง คือเงินปันผล +เงินเฉล่ียคืน   79.69 49,287,731.00 82.13 54,780,788.00 84.04 59,330,878.00 
เพื่อสมาชิกโดยอ้อม (ขอ้. 1+6+7+8) 18.92 11,704,257.68 16.50 11,012,887.61 14.64 10,343,934.35 
รวมจัดสรรให้กับสมาชิก 98.61 60,991,988.68 98.63 65,793,675.61 98.68 69,674,812.35 
เป็นเงินบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์ ฯ 0.05 30,000.00 0.04 30,000.00 0.04 30,000.00 
เป็นเงินโบนัสกรรมการและเจา้หน้าท่ี  1.34 830,000.00 1.33 890,000.00 1.28 900,000.00 

รวม 100.00 61,851,988.68 100.00 66,713,675.61 100.00 70,604,812.35 
ประธาน  สมาชิกท่านใดมขีอ้สงสัยสอบถาม หรือขอ้เสนอแนะเรียนเชิญครับ 
คุณมนตรี ธนกิจ (สมาชิกเลขท่ี 02366)  ขอเสนอโบนัสกรรมการ 600,000 บาท และโบนสัเจ้าหน้าท่ี 300,000 บาท         
ปีต่อไปขอให้แยกโบนสักรรมการและเจา้หนา้ที่ให้ชดัเจน 
คุณทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ (สมาชิกเลขที่ 03563) ทุนสาธารณประโยชนท์ี่ไดรั้บการจดัสรรปี 2561 2,700,000 บาท 
สหกรณ์ไดน้าํไปดาํเนินการอยา่งไรบา้ง 
ประธาน   การพิจารณาเงินโบนสักรรมการและเจา้หนา้ท่ีจากเงินกาํไรสุทธิประจาํปีนั้น  ได้ปฏิบัติกนัมาเป็นไปตามมติ
การประชุมคณะกรรมการดาํเนินการเป็นประจาํทุกปี คือเสนอขออนุมติัในที่ประชุมใหญ่สามัญประจาํปีจากกาํไรสุทธิ
ประจาํปี เมื่อไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่ กน็าํไปดาํเนินการจดัสรร ตามสัดส่วนระหวา่งคณะกรรมการดาํเนินการ
และเจา้หนา้ที่สหกรณ์  โดยระเบียบเจา้หนา้ที่สหกรณ์ ให้คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดจาํนวนเงินโบนัสที่จะจ่าย
ให้แกเ่จา้หนา้ที่ตามส่วนแห่งอตัราเงินเดือนของแต่ละคน แต่อยา่งสูงไม่เกนิส่ีเท่าของเงินเดือนซ่ึงได้รับในเดือนสุดท้าย
ของปี ทางบญัชีนั้นๆ  เมื่อพิจารณาจดัสรรให้เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์โดยความเห็นชอบของผูจ้ดัการสหกรณ์แลว้  เงินโบนัสท่ี
เหลือจึงนาํมาพิจารณาตามสัดส่วนของคณะกรรมการดาํเนินการ สําหรับการพิจารณาจัดสรรเงินโบนัสประจาํปี เป็น
บทบาท ภารกจิและหน้าที่ ในการบริหารของคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ ซ่ึงท่ีผ่านๆมาทุกปี คณะกรรมการ
ดาํเนินการสหกรณ์ไดย้ดึหลกัคุณธรรมและจริยธรรมโดยคาํนึงถึงระเบียบเจา้หนา้ที่สหกรณ์ โดยเฉพาะการพิจารณาเงิน
โบนสัในสัดส่วนของเจา้หนา้ที่สหกรณ์ 
คุณทิพย์รัตน์ ต้นสกุลประเสริฐ (สมาชิกเลขที่ 03563)  ขอบคุณที่ตั้ งโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าท่ี 900,000 บาท            
ในปี 2562 
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คุณศักด์ิชัย ระวิวรรณ  (สมาชิกเลขที่ 00844) สาํหรับการจดัสรรโบนสักรรมการและเจ้าหน้าที่ ขอให้เป็นไปตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการ 
ประธาน ขอมติจากท่ีประชุมใหญ่ อนุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2562 
ที่ประชุมใหญ่ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2562 
ประธาน  ที่ประชุมใหญ่มีมติอนุมติัเงินโบนสักรรมการและเจา้หน้าที่ เป็นเงิน 900,000บาท  แต่ยงัมีสมาชิกคุณมนตรี   
ธนกิจ (สมาชิกเลขท่ี 02366) เสนอให้จดัสรรโบนสักรรมการเป็นเงิน 600,000 บาท และโบนสัเจา้หนา้ที่เป็นเงิน 300,000 
บาท จึงขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุมใหญ่  มติที่ประชุมเห็นดว้ย  152 คะแนน (จดัสรรให้กรรมการ 600,000 ให้เจ้าหน้าที่ 300,000) และเห็นด้วย
ตามที่คณะกรรมการเสนอ (เป็นหลกัปฏิบติัทุกปีที่ผ่านมา) ดว้ยคะแนนเสียง 96 คะแนน  

สรุปคือ ที่ประชุมใหญ่มีมติให้จดัสรรโบนสั กรรมการ 600,000 บาท และโบนสัเจา้หน้าที่ 300,000 บาท ด้วย
คะแนนเสียง 152 : 96 คะแนน 
รองประธานฯ (นายอเนก โกยสมบูรณ์) ไดต้อบขอ้ซักถามของ พญ.ทิพยรั์ตน ์กรณีทุนสาธารณประโยชน ์ตามที่สมาชิก
ไดส้อบถามเกีย่วกบัการใชจ่้ายและการตั้งประมาณการทุนสาธารณประโยชนน์ั้น  ขอช้ีแจงดงัน้ี  
 ในปี 2561 ณ 30 กนัยายน 2561 มียอดเงินคงเหลือมา   2,800,601.72  บาท  
 ไดรั้บการจดัสรรในปี 2561   จาํนวน     2,700,000.00  บาท 
  ดงันั้นในปี 2562 จะมีทุนสาธารณประโยชน ์   5,500,601.72  บาท 
 ปี 2562 มีการใชทุ้นสาธารณประโยชน ์    3,410,774.82  บาท 
  คงเหลือเงินยกไปในปี 2563   จาํนวน    2,089,826.90  บาท 
 ไดรั้บการจดัสรรในปี 2562 (10 ธ.ค.62)   จาํนวน    2,000,000.00  บาท  
  ดงันั้นในปี 2563 จะมีทุนสาธารณประโยชน ์   4,089,826.90  บาท 
 ซ่ึงเมื่อพิจารณาการใชข้องปี 2562 แลว้จะมีเงินแหลือประมาณ     679,052.08  บาท  
  จึงเสนอการตั้งประมาณการไว ้จาํนวน  2,000,000 บาท  
ระเบียบวาระที่ 6  พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยมืประจ าปี 2563 
ประธาน มอบให้รองประธาน (นายอเนก โกยสมบรูณ์) นาํเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา 
รองประธาน ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ขอ้ 17  ขอ้ 18 วงเงินกูย้มืหรือการคํ้าประกนั ท่ีประชุมใหญ่อาจกาํหนดวงเงินกูย้มืและ
คํ้าประกนัสาํหรับปีหน่ึงๆไวต้ามท่ีจาํเป็นและสมควรแกก่ารดาํเนินงานวงเงินซ่ึงกาํหนดดงัวา่น้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ถา้ที่ประชุมใหญ่ยงัมิไดก้าํหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ืม
หรือการคํ้าประกนัสาํหรับปีใดกใ็ห้ใชว้งเงินกูย้มืหรือการคํ้าประกนัสาํหรับปีกอ่นไปพลาง 
 มติที่ประชุมใหญ่ประจาํปี 2561 มีมติให้กาํหนดวงเงินกูย้มืปีบญัชี 2562 จาํนวน 670 ลา้นบาท  (หกร้อยเจ็ดสิบ
ลา้นบาทถว้น) ดงันั้นในปีบญัชี 2563 ขอเสนอลดวงเงินกูย้มืลงเหลือจาํนวน 600 ลา้นบาท (หกร้อยลา้นบาทถว้น)  
ประธาน ขอมติจากท่ีประชุมใหญ่ 
ที่ประชุมใหญ่ มีมติเป็นเอกฉันท ์อนุมติัให้กาํหนดวงเงินกูย้มืประจาํปีบญัชี 2563 จาํนวน 600 ลา้นบาท (หกร้อยลา้นบาท
ถว้น) 
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ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติงบประมาณการรับ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 
ประธาน มอบให้รองประธาน (นายอเนก โกยสมบรูณ์) นาํเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา 
รองประธาน ขอเสนอรายละเอียดประมาณการรายไดป้ระจาํปีบญัชี 2563 งบประมาณรายจ่ายประจาํปีบัญชี2563 และ
งบประมาณรายจ่ายตามแผนยทุธศาสตร์ฯ ให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา 
1. ประมาณการรายได้ 

ที่ หมวดรายได้ ประมาณการ ค าช้ีแจง ปีบัญชี 2563 
1 ดอกเบ้ียเงินกูรั้บจากสมาชิก 117,000,000.00 ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากการให้เงินกูแ้กส่มาชิก 
2 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 15,000.00 คาดวา่จะมีสมาชิกเขา้ใหม ่150 คน 
3 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 300,000.00 คาดวา่ไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร ในปีบญัชี 2563 
4 รายไดอ้ื่น 1,600,000.00 เป็นเงินปันผลจากการลงทุนถือหุ้นและรายไดอ้ื่น 
  รวม 118,915,000.00   
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2. ประมาณการงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ                                                                     

 

  ปี 2563

  ตั้งไว้   จ่ายจริง   ตั้งไว้
เงินเดือน ค าอธิบาย 1
1.1 เงินเดือน      3,300,000.00      3,199,080.00      3,600,000.00 ให้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยเจา้หน้าท่ีสหกรณ์

 หมวด 3
1.2 เงินสมทบประกนัสงัคม            90,000.00            74,162.16            90,000.00 ตามกฎหมายประกนัสงัคม

รวม      3,390,000.00      3,273,242.16      3,690,000.00
เงินช่วยเหลือ ค าอธิบาย 2
2.1 คา่รักษาพยาบาล            20,000.00 0.00            20,000.00 ให้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยเจา้หน้าท่ีสหกรณ์

 หมวด 16
2.2 คา่เล่าเรียนบตุร            60,000.00              6,850.00            60,000.00 ให้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยเจา้หน้าท่ีสหกรณ์

 หมวด 15
2.3 คา่สวสัดิการเจา้หน้าท่ี            24,000.00            24,000.00            24,000.00 เพ่ือเป็นคา่ชุดท างานพนักงานประจ าปี 8 คน
2.4 คา่เช่าบา้น            36,000.00            36,000.00            42,000.00 ให้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยเจา้หน้าท่ีสหกรณ์

 หมวด 18
รวม         140,000.00            66,850.00         146,000.00

3 ค่าตอบแทน ค าอธิบาย 3
3.1 เบ้ียประชุมกรรมการและผู ้
ตรวจสอบกิจการ

        222,000.00         131,800.00         222,000.00 ปี 2562 จะมีกรรมการ 15 คน จึงขอประมาณคา่
เบ้ียประชุมกรรมการคร้ังละ 700 บาท/คน 
ประชุมทั้งปี 12 คร้ัง และประชุมพิเศษ 8 คร้ัง 
รวมเป็น 20 คร้ัง และผูต้รวจสอบกิจการ 2 คน 
จึงขอประมาณคา่เบ้ียประชุมผูต้รวจสอบ
กิจการคร้ังละ 500 บาท/คน ประชุมทั้งปี 12 
คร้ัง

3.2 คา่ท าการล่วงเวลา            60,000.00            32,883.00            50,000.00 ขอตั้งไวเ้พ่ืองานเร่งด่วนให้เป็นไปตาม
ระเบียบวา่ดว้ยเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ หมวด 14

3.3 คา่ตรวจสอบกิจการ            48,000.00            48,000.00            48,000.00 จ่ายให้ตามจ านวนคร้ังท่ีผูต้รวจกิจการไดท้  า
การตรวจสอบกิจการประจ าเดือน คร้ังละ 
2,000/คน/เดือน จ านวน 2 คน จ านวนคร้ัง 12 
คร้ัง/ปี

3.4 คา่ตอบแทนหน่วย         120,000.00         104,768.00         120,000.00 เพ่ือเป็นคา่ตอบแทนเจา้หน้าท่ีประจ าหน่วย
ต่างๆ ของสหกรณ์ท่ีหน่วยหักเงินเดือน 12 
เดือน และเป็นคา่ตอบแทนป้อนขอ้มลูเงินปัน
ผลประจ าปี จ านวน 1 คร้ัง รวมในอตัรา 4 
บาท/คน/เดือน หรือ 48บาท/ปี คาดวา่ปี 2563 
จะมีสมาชิกประมาณ 2,300 คน

หมวดรายการ
  ปี 2562

หมายเหตุ

1

2
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  ปี 2563

  ตั้งไว้   จ่ายจริง   ตั้งไว้
3 ค่าตอบแทน ค าอธิบาย 3

3.5 เงินบ าเหน็จเจา้หน้าท่ี         600,000.00         683,740.00         850,000.00 ให้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยเจา้หน้าท่ีสหกรณ์
 หมวด 8

3.6 คา่สอบบญัชี         100,000.00            80,000.00            80,000.00 ตั้งเป็นคา่จา้งผูต้รวจสอบบญัชีประจ าปี
รวม      1,150,000.00      1,081,191.00      1,365,200.00

4 ค่าใช้สอย ค าอธิบาย 4
4.1 คา่เบ้ียเล้ียง+ท่ีพกั+คา่พาหนะ         350,000.00         134,110.00         300,000.00 - เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการสมัมนาหรือ

ฝึกอบรมกรรมการ/พนักงาน และสามารถใช้
ในกิจการของสหกรณ์
- เพ่ือเป็นคา่พาหนะกรรมการและผูต้รวจสอบ
กิจการในการประชุมประจ าเดือนของ
สหกรณ์ตามท่ีจ่ายจริงและประหยดั
- เพ่ือเป็นคา่เบ้ียเล้ียงเจา้หน้าท่ีในกิจการของ
สหกรณ์
- เพ่ือเป็นคา่เบ้ียเล้ียงคณะกรรมการและผู ้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

4.2 คา่ซ่อมแซม            50,000.00            16,352.00            50,000.00
เพ่ือเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และครุภณัฑ์

4.3 คา่รับรอง         100,000.00            86,290.00         100,000.00 เพ่ือเป็นคา่รับรองในการประชุมประจ าเดือน 
หรือแขกผูม้าเยีย่มเยอืน หรือพนักงานประจ า
หน่วยท่ีปฏิบติังานในสหกรณ์

4.4 คา่ธรรมเนียมต่าง ๆ            60,000.00            26,550.00            50,000.00 เพ่ือเป็นคา่ธรรมเนียมในการโอนเงิน หรือ
เงินกูธ้นาคาร

4.5 คา่ใช้จ่ายประชุมใหญ่      1,800,000.00      1,658,041.00      1,800,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ประจ าปี
4.6 คา่เช่าพ้ืนท่ีเวบ็เซิฟเวอร์และ
เวบ็ไซด์

           17,000.00 0.00            30,000.00 เพ่ือเป็นคา่เช่าพ้ืนท่ีเกบ็ฐานขอ้มลูสมาชิกและ
เวบ็ไซดส์หกรณ์

4.7 คา่ท าความสะอาดส านักงาน         120,000.00            90,035.00         120,000.00 เพ่ือเป็นคา่จา้งท าความสะอาดส านักงาน ราย
เดือน และซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท าความสะอาด
ส านักงาน

4.8 คา่ท าความสะอาดยานพาหนะ              3,000.00                 500.00              3,000.00 เพ่ือเป็นคา่จา้งท าความสะอาดยานพาหนะ
ของสหกรณ์

หมวดรายการ
  ปี 2562

หมายเหตุ
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  ปี 2563
  ตั้งไว้   จ่ายจริง   ตั้งไว้

4 ค่าใช้สอย ค าอธิบาย 4
4.9 คา่ประกนัอคัคีภยั              6,000.00              4,591.93              6,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับประกนัอคัคีภยั

ส านักงาน
4.10 คา่ประกนัขนเงิน            15,000.00            10,742.80            15,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับประกนัขนเงิน
4.11 คา่รักษาความปลอดภยั
ส านักงาน

        140,000.00                          -                            -   เพ่ือรักษาความปลอดภยั ทรัพยสิ์น ส านักงาน
สหกรณ์

4.12 คา่ใช้จ่ายยานพาหนะ            60,000.00            64,948.23            70,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับคา่เบ้ียประกนัภยั+
คา่ทะเบียน+คา่พรบ.ยานพาหนะประจ าปี+คา่
บ ารุงรักษายานพาหนะ

รวม      2,721,000.00      2,092,160.96      2,544,000.00
5 ค่าวัสดุ ค าอธิบาย 5

5.1 เคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์และ
วสัดุส้ินเปลือง

        250,000.00         192,691.20         250,000.00 - เพ่ือจดัซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์และวสัดุใช้
ในสหกรณ์
- เพ่ือเป็นคา่ถ่ายเอกสารในสหกรณ์

5.2 คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง            50,000.00            40,170.50            50,000.00 ใช้กบัยานพาหนะส าหรับใช้ในการ
ปฏิบติังานของสหกรณ์

5.3 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย            20,400.00            20,400.00            20,400.00 เพ่ือเป็นคา่เคร่ืองแต่งกายกรรมการ 15 คน + ผู ้
ตรวจสอบกิจการ 2 คน

รวม         320,400.00         253,261.70         320,400.00
ครุภณัฑ์ และอาคาร ค าอธิบาย 6
6.1 คา่ปรับปรุงอาคารส านักงาน
สหกรณ์

        200,000.00            80,940.00         200,000.00 เพ่ือใช้ปรับปรุงตกแต่งและต่อเติมอาคาร
ภายในส านักงาน

6.2 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์         150,000.00 0.00         150,000.00 เพ่ือซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ในงานสหกรณ์
6.3 ครุภณัฑส์ านักงาน         100,000.00            57,720.00         100,000.00 เพ่ือซ้ือครุภณัฑท่ี์จ าเป็นในสหกรณ์

รวม         450,000.00         138,660.00         450,000.00
7 ค่าสาธารณูปโภค ค าอธิบาย 7

7.1 คา่ไปรษณียโ์ทรเลข            60,000.00            44,476.00            60,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสารต่าง ๆ  
ในสหกรณ์

7.2 คา่โทรศพัท์            40,000.00            27,507.28            40,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในส านักงานสหกรณ์
7.3 คา่ไฟฟ้า            90,000.00            70,069.29            90,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าของสหกรณ์
7.4 คา่น ้าประปา            10,000.00              4,244.10            10,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายน ้าประปาของสหกรณ์

หมวดรายการ
  ปี 2562

หมายเหตุ

6
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งบประมาณรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ ปีบัญชี 2563 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาองค์กร บุคลากรดา้นการบริหารจดัการที่มปีระสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ จาํนวน 10 
โครงการ 
กลยุทธ์ท่ี 1 พฒันาศกัยภาพของ
คณะกรรมการดาํเนินการผูต้รวจสอบ
กิจการเจา้หนา้ที่และสมาชิก  

1.โครงการอบรมและสัมมนาความรูก้ารบริหารงานในสหกรณ์ 
 2.โครงการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจดัการสหกรณ์ 

100,000 
100,000 
300,000 

กลยุทธ์ท่ี 2 พฒันาระบบการบริหาร
และระบบการควบคุมภายใน 
(7 โครงการ) 

1.โครงการพฒันาระบบการควบคุมภายใน 
2.โครงการมาตรฐานการบริหารจดัการสหกรณ์ 
3.โครงการประเมินผลและจดัทาํแผนดาํเนินงานประจาํปีของสหกรณ์ 
4.โครงการปรับปรุงกฎระเบียบ  
5.โครงการประเมินผลทบทวนแผนยทุธศาสตร์ 
6. โครงการจดัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 
7. โครงการเร่งรัดหน้ีและติดตามหน้ี 

งบดาํเนินการ 
งบดาํเนินการ 

50,000 
30,000 
40,000 

งบดาํเนินการ 
100,000 

รวมงบประมาณ 720,000 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาประสิทธิภาพการใหบ้ริการ ประกอบดว้ย  2 กลยทุธ์ จาํนวน 5 โครงการ 
กลยุทธ์ท่ี 1 พฒันาการใหบ้ริการ
สมาชิกแบบมีจิตใจใหบ้ริการ 
(Service Mind) 

1.โครงการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ 
2.โครงการพฒันาความรู้และเทคนิคการใหบ้ริการขอเจา้หนา้ที่ 
3.โครงการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมงานของสหกรณ์ 

100,000 
งบดาํเนินการ 

50,000 
กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างบรรยากาศภายใน
องค์กรใหเ้อื้อต่อการใหบ้ริการแก่
สมาชิกและการปฏิบตัิงาน 

1.โครงการปรับปรุงภมูิทศัน์สํานกังานสหกรณ์ 
2.โครงการรวมพลงั 5 ส 
 

30,000 
งบดาํเนินการ 

 
รวมงบประมาณ 180,000 

  ปี 2563

  ตั้งไว้   จ่ายจริง   ตั้งไว้
7 ค่าสาธารณูปโภค ค าอธิบาย 7

7.5 คา่ภาษีป้าย+คา่ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน

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

7.6 คา่ขยะมลูฝอย              1,000.00                 480.00              1,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับคา่ขยะประจ าปี
รวม         209,000.00         151,774.67         209,000.00

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค าอธิบาย 8
8.1 คา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็            60,000.00            40,865.97            60,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็ในกรณีไมเ่ขา้

หมวดขา้งตน้
8.2 คา่บ ารุงต่างๆ            10,000.00              2,247.00              3,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับคา่บ ารุงประจ าปี

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพยภ์าคใต้
รวม            70,000.00            43,112.97            63,000.00

     8,450,400.00      7,100,253.46      8,792,400.00 ข้อ 1 - ข้อ 8

หมวดรายการ
  ปี 2562

หมายเหตุ

8

 รวมงบประมาณประจ าปี
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พฒันาการลงทุน ดาํเนินกิจการ และการสร้างความมัน่คงแก่สหกรณ์ ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ จาํนวน 3 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาการลงทุนและเพิ่ม
โอกาสการลงทุนขยายธุรกจิและกจิการ 
(2โครงการ) 

1. โครงการพฒันาระบบการถือหุ้นสมาชิก 
2. โครงการลงทุนเพื่อพฒันากจิการ 
 

งบดาํเนินการ 
งบดาํเนินการ 

กลยุทธ์ที่ 2 พฒันาการบริหารจดัการ
เงินทุนหมุนเวียน (1โครงการ) 

 1.โครงการพฒันาการจัดการเงินทุนตามหลักการสหกรณ์ งบดาํเนินการ 
 

รวมงบประมาณ งบดาํเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนบัสนุนดา้นคุณภาพชีวติและการจดัสวสัดิการใหแ้ก่สมาชิก ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์   
จาํนวน 4 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาคุณภาพชีวิตของ
สมาชิก (3โครงการ) 

1. โครงการส่งเสริมการออมเพื่อคุณภาพชีวิต 
2.โครงการส่งเสริมสุขภาพ (เร่ือง 3 อ.) 
3.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม 

20,000 
80,000 

100,000 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อความ
มัน่คงของครอบครัว (1โครงการ) 

1. โครงการจดัตั้งกองทุนช่วยเหลือผูค้ ํ้ าประกนั 
 

งบทุน
สาธารณประโยชน์ 

รวมงบประมาณ 200,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พฒันาฐานขอ้มูลและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ จาํนวน 2 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (1 โครงการ) 

1.โครงการพฒันาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
และระบบสารสนเทศ 

100,000 

กลยุทธ์ที่ 2 พฒันาศกัยภาพของ
เจา้หน้าท่ีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1 โครงการ) 

1.โครงการอบรมพฒันาเจา้หน้าท่ีดา้นระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายระบบกลอ้งวงจรปิด และอุปกรณ์
โสตทศันูปกรณ์ 

งบดาํเนินการ 
 

รวมงบประมาณ 100,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริม สนับสนุนทางดา้นสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
ประกอบดว้ย 3 กลยุทธ์ จาํนวน 6 โครงการ 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างประโยชน์แกส่ังคม
และชุมชน (2 โครงการ) 

1.โครงการบาํเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยกลุ่มสมาชิก 
2.โครงการสนับสนุนกจิกรรมเพื่อบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
การศึกษาและกีฬา 

60,000 
50,000 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม (2 โครงการ) 

1.โครงการร่วมรณรงคป์ลูกป่า 
2.โครงการร่วมรณรงคล์ดภาวะโลกร้อน  

20,000 
20,000 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของสมาชิก (2 โครงการ) 
 

1.โครงการสร้างแรงจูงใจในการแสดงความคิดเห็นจากสมาชิก 
2.โครงการสัญจรสหกรณ์ฯพบปะสมาชิกหน่วยงาน  
ตน้สังกดั 

30,000 
80,000 

รวมงบประมาณ 260,000 
รวมงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์    จ านวน   1,460,000.-บาท 



46

 
ประธาน ขอมติจากท่ีประชุมใหญ ่
ที่ประชุมใหญ่ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบประมาณรายได้ งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายตามแผน
ยทุธศาสตร์ฯ ประจาํปีบญัชี 2563 
ระเบียบวาระที่ 8  พิจารณาแก้ไขเพิม่เติมข้อบังคับสหกรณ์ 
ประธาน พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั พ.ศ.2562 

ข้อความในข้อบังคับ ฉบับเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เพิม่เติม เหตุผล 
ข้อบังคับ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา  
จ ากัด   

พ.ศ.2558 
หมวดที่ 4 

การด าเนินงาน 
ข้อ 21.การบัญชีของสหกรณ์  ให้

สหกรณ์จัดให้มีการทําบัญชีตามแบบและ
รายการที่นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนดและ
เก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการ
ลงบัญ ชีไว้ท่ี สํานัก งานส ห กรณ์ ภ ายใ น
ระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 

ให้บันทึกรายการในบัญชีเก ีย่วกบั
กระแสเงินสดของสหกรณ์ในวนัท่ีเกดิเหตุนั้น 
สาํหรับเหตุอื่นที่ไม่เก ีย่วกบักระแสเงินสด ให้
บนัทึกรายการในสมุดบญัชีภายในสามวนันับ
แต่วันท่ีมี เหตุอันจะต้องบันทึกรายการ  นั้ น
และการลงบัญชีต้องมีเอกสารประกอบการ
ลงบญัชีที่สมบูรณ์โดยครบถว้น 

ให้สหกรณ์จดัทาํงบดุลอยา่งนอ้ยคร้ัง
หน่ึงทุกรอบสิบสองเดือนอนัจัดว่าเป็นรอบปี
ทางบญัชีของสหกรณ์ ซ่ึงตอ้งมีรายการแสดง
สินทรัพย ์หน้ีสิน และทุนของสหกรณ์กบัทั้ ง
บัญชีกาํไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาํหนด   

วนัส้ินปีทางบัญชีของสหกรณ์ให้
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน ของทุกปี 

ข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา  

จ ากัด 
พ.ศ. ............................. 

หมวดที่ 4 
การด าเนินงาน 

ข้อ  21.การบัญชีของสหกรณ์  ใ ห้
สหกรณ์จัดให้มีการทาํบัญชีตามแบบและ
รายการที่นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนดและ
เก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการ
ลงบัญชีไว้ที่สํานักงานส ห กรณ์ภ ายใ น
ระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 

ให้บันทึกรายการในบัญชี เก ี่ยวก ับ
กระแสเงินสดของสหกรณ์ในวนัที่เกดิเหตุ
นั้น สาํหรับเหตุอื่นท่ีไม่เก ีย่วกบักระแสเงิน
สด ให้บันทึกรายการในสมุดบัญชีภายใน
สามวนันับแต่วนัที่มีเหตุอันจะต้องบันทึก
รายการ นั้นและการลงบัญชีต้องมีเอกสาร
ประกอบการลงบญัชีที่สมบูรณ์โดยครบถว้น 

ให้สหกรณ์จดัทาํงบการเงินอย่างน้อย
คร้ังหน่ึงทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็น
รอบปีทางบัญชีของส ห กรณ์ ซ่ึ งต้องมี
รายการแสดงสินทรัพย ์หน้ีสิน และทุนของ
สหกรณ์กบัทั้งบญัชีกาํไรขาดทุนตามแบบท่ี
นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด   

วันส้ินปีทา งบัญ ชีของส หกรณ์ใ ห้
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน ของทุกปี 

 
 
 
 
 
 
เพือ่ให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.สหกรณ์ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรา 66 ให้สหกรณ์
จัดท างบการเงิน 
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ข้อความในข้อบังคับ ฉบับเดิม ข้อความที่ขอแก้ไข เพิม่เติม เหตุผล 
ขอ้ 22.การเสนองบดุลต่อที่ประชุม

ใหญ่ ให้คณะกรรมการดาํเนินการเสนองบดุล 
ซ่ึงผูส้อบบญัชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว
ต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมัติภายใน
หน่ึงร้อยห้าสิบวนันบัแต่วนัส้ินทางบญัชี 

 

ให้คณะกรรมการดาํเนินการเสนอ
รายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของ
สหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ดว้ย ในคราวที่เสนอ
งบดุลและ ใ ห้ส ห กรณ์ส่งสําเนารายงาน
ประจาํปี แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์
กบังบดุล ไปยงันายทะเบียนสหกรณ์ภายใน
สามสิบวนั นบัแต่วนัที่มีการประชุมใหญ่ 

 
ให้สหกรณ์ส่งสาํเนารายงานประจาํปี 

แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ไปยัง
สมาชิกทุกคน และให้เปิดเผยไว ้ณ สาํนักงาน
ของสหกรณ์กอ่นวนัประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า
เจ็ดวนั 

อน่ึง ให้เกบ็รักษารายงานประจาํปี
แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ งบดุล
พร้อมทั้งขอ้บงัคบั ระเบียบ และ กฎหมายว่า
ดว้ยสหกรณ์ไว ้ณ สํานักงานสหกรณ์เพื่อให้
ส ม า ชิ ก ข อ ต ร ว จ ดู ไ ด้ โ ด ย ไ ม่ ต้อ ง เ สี ย
ค่าธรรมเนียม 

ข้อ  22.กา ร เส นองบการ เ งิน ต่ อ ท่ี
ประชุมใหญ่ ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการเสนอ
งบการเงินซ่ึงผู ้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและ
รับรองแล้วต่อที่ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณา
อนุมัติภายในหน่ึงร้อยห้าสิบวนันับแต่วนัส้ิน
ทางบญัชี 

ให้คณะกรรมการดาํเนินการเสนอ
รายงานประจาํปีแสดงผลการดาํเนินงานของ
สหกรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ด้วย ในคราวที่
เสนองบการเงินและให้สหกรณ์ส่งสําเนา
รายงานประจาํปี แสดงผลการดาํเนินงาน
ของส ห กรณ์ ก ับ งบ การ เ งินไป ยังนา ย
ทะเบียนสหกรณ์ภายในสามสิบวนั นับแต่
วนัที่มีการประชุมใหญ่  

ใ ห้ส ห กรณ์ ส่ งสํ า เน ารา ยงา น
ประจํา ปี แส ดงผลการดํา เนินงานของ
สหกรณ์ไปยงัสมาชิกทุกคน และให้เปิดเผย
ไว ้ณ สาํนกังานของสหกรณ์กอ่นวนัประชุม
ใหญ่ไม่นอ้ยกวา่เจ็ดวนั 

อน่ึง ให้เกบ็รักษารายงานประจาํปี
แสดงผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ และงบ
การเงินประจาํปี พร้อมทั้งขอ้บงัคบั ระเบียบ 
แ ล ะ  ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ส ห ก ร ณ์ ไ ว้  ณ 
สาํนกังานสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกขอตรวจดู
ไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าธรรมเนียม 

เพือ่ให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.สหกรณ์ฯ 

 

ประธาน ขอมติจากท่ีประชุมใหญ่ 
ที่ประชุมใหญ่ มีมติให้แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังาจาํกดั พ.ศ.2562 หมวดที่ 4 ข้อ 
21 และขอ้ 22 ซ่ึงคะแนนการลงมติเกนิกวา่สองในสามของสมาชิกท่ีอยูใ่นหอ้งประชุม โดยตวัแทนนายทะเบียน (สหกรณ์
จงัหวดัพงังา) ให้คาํรับรอง และเห็นชอบการลงคะแนนของสมาชิก 
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ข้อความในข้อบังคับ ฉบับใหม่ ข้อความที่ขอแก้ไข เพิม่เติม เหตุผล 
ข้อบังคับ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา  
จ ากัด   

พ.ศ.2562 
หมวดที่ 5 
สมาชิก 

ขอ้ 32. คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ  สมาชิก
สามญัตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
(1) ตอ้งเป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
(2) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์องสหกรณ์  
(3) ก. เป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือลูกจา้งประจาํ หรือขา้ราชการบาํนาญ หรือ
พนักงานของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างที่
เรียกช่ืออยา่งอื่น ซ่ึงไดรั้บเงินเดือนหรือค่าจ้าง
จากงบประมาณสังกดักระทรวงสาธารณสุขใน
จงัหวดัพงังา  
ข .  เ ป็ น เ จ้ า ห น้ า ที่ ห รื อ พ นั ก ง า น ห รื อ
ลู ก จ้ า ง ป ร ะ จํา  ใ น ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์
สาธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั  
(4) เป็นผูม้ีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(5) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่นที่
มีวตัถุประสงคใ์นการให้กูย้มืเงิน 
 

ข้อบังคับ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา  

จ ากัด 
พ.ศ. ................. 

หมวดที่ 5 
สมาชิก 

ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ  สมาชิก
สามญัตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
(1) ตอ้งเป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ และมสีัญชาติ

ไทย  
(2) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์อง

สหกรณ์  
(3) ก. เป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่  ของรัฐ 
หรือลูกจา้งประจาํ หรือขา้ราชการบาํนาญ หรือ
พนักงานของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างที่
เรียกช่ืออยา่งอื่น ซ่ึงไดรั้บเงินเดือนหรือค่าจ้าง
จากงบประมาณสังกดักระทรวงสาธารณสุขใน
จงัหวดัพงังา  
ข .  เ ป็ น เ จ้ า ห น้ า ที่ ห รื อ พ นั ก ง า น ห รื อ
ลู ก จ้ า ง ป ร ะ จํา  ใ น ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์
สาธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั  
ค.พนกังานกระทรวง ลูกจ้างชั่วคราว ซ่ึงได้รับ
เงินเดือน หรือค่าจ้างจากงบประมาณของต้น
สังกดั  
(4) เป็นผูม้ีความประพฤติและนิสัยดีงาม 
(5) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่นที่
มีวตัถุประสงคใ์นการให้กูย้มืเงิน 

 
 
 
 
 
 
เพือ่ให้เป็นไปตาม
พ.ร.บ.สหกรณ์ฯ 
และสอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงของ
สหกรณ์ 
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ข้อความในข้อบังคับ ฉบับใหม่ ข้อความที่ขอแก้ไข เพิม่เติม เหตุผล 
ขอ้ 35.คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ  สมาชิก
สมทบตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
(1)เป็นบุคคลในองค์กรหรือหน่วยงานที่ขาด
คุณสมบติัจะสมคัรเขา้เป็นสมาชิกสามัญตาม
ข้อบังคับ ได้แก ่พนักงานกระทรวง ลูกจ้าง
ชัว่คราว  
(2) เป็นบิดา มารดา คู่สมรส บุตรของสมาชิก
สามญั 
(3) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ 
(4) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์อง
สหกรณ์ 
(5) เป็นผูม้ีความประพฤติอนัดีงาม 
(6) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ และคาํสั่งของสหกรณ์  
(7) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพยอ์ื่น
ที่มีวตัถุประสงคใ์นการให้กูย้มืเงิน 

ขอ้ 35.คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิก
สมทบตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
 (1) เป็นบิดา มารดา คู่สมรส บุตรของ
สมาชิกสามญั 
(2) เป็นผูบ้รรลุนิติภาวะ และมสีัญชาติไทย 
(3) เป็นผูเ้ห็นชอบในวตัถุประสงคข์อง
สหกรณ์ 
(4) เป็นผูม้ีความประพฤติอนัดีงาม 
(5) เป็นผูท้ี่จะปฏิบติัตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติ และคาํสั่งของสหกรณ์  
(6) มิไดเ้ป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์
อื่นที่มีวตัถุประสงคใ์นการให้กูย้มืเงิน 

เพื่ อ ใ ห้ เ ป็นไปตาม
ร ะ เ บี ย บ ที่ น า ย
ทะเบียนสหกรณ์ใ ห้
ค าแนะน าว่าด้วยการ
รั บ จ ด ท ะ เ บี ย น
ข้ อ บั ง คับ เ ก่ี ย ว กั บ
สมา ชิกสมทบขอ ง
สหกรณ์ พ.ศ.2561 
แล ะสอดค ล้ อ ง กั บ
ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง ข อ ง
สหกรณ์ 

ประธาน สมาชิกท่านใดมีขอ้สงสัยสอบถาม หรือขอ้เสนอแนะ  
คุณมนตรี ธนกิจ (สมาชิกเลขที่ 02366) เสนอให้ลูกจา้งชัว่คราวเป็นสมาชิกสมทบ ไม่ให้เป็นสมาชิกสามญั  
ประธาน  พ.ร.บ.สหกรณ์ กาํหนดไว ้สมาชิกสมทบเป็นบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิกสามญั 
นายจงรัก ยังพลขันธ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา) ตามพ.ร.บ.สหกรณ์ มี 2 ขอ้ 
ในส่วนการแกไ้ขขอ้บงัคบั จะตอ้งมีเหตุมีผล 
คุณมนตรี ธนกิจ (สมาชิกเลขที่ 02366) ขอให้นายจงรักษ ์ยงัพลขนัธ ์ช่วยยนืยนัวา่ลูกจา้งชัว่คราวเป็นสมาชิกสมทบได ้ไม่
ผิดพ.ร.บ.สหกรณ์หรือไม ่
ประธาน  ลูกจา้งชัว่คราวเป็นสมาชิกสมทบได้ ไม่ได้ผิด พ.ร.บ.สหกรณ์ ซ่ึงการแกไ้ขข้อบังคับในคร้ังน้ีเพื่อให้สิทธิ  
ลูกจา้งชัว่คราวไดเ้ป็นสมาชิกสามญันั้น คณะกรรมการไดคิ้ดและมีมุมมองเพื่อให้ลูกจ้างชั่วคราวได้รับสิทธิประโยชน์
เพิ่มข้ึน ส่วนท่ีสมาชิกมีความกงัวลใจเร่ืองสิทธิการกูเ้งินนั้น  สหกรณ์ฯสามารถออกระเบียบเพื่อบงัคบัใช ้ซ่ึงเป็นไปตาม
กฎกติกา ที่สมาชิกทุกคนจะตอ้งปฏิบติั  
ที่ประชุมใหญ่ มีมติให้แกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจังหวดัพังงาจาํกดั พ.ศ.2562 หมวดที่ 5      
ขอ้ 32 และขอ้ 35 ซ่ึงคะแนนการลงมติเกนิกว่าสองในสามของสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมโดยตัวแทนนายทะเบียน 
(สหกรณ์จงัหวดัพงังา) ให้คาํรับรอง และเห็นชอบการลงคะแนนของสมาชิก 
คุณมนตรี ธนกิจ (สมาชิกเลขที่ 02366) เสนอให้ลูกจา้งชัว่คราวเป็นสมาชิกสมทบ  
ประธาน ขอมติที่ประชุมใหญ่กรณีแกไ้ขขอ้บงัคบัฯ ขอ้.32 เฉพาะขอ้ความ (3)ค.ให้ลูกจา้งชัว่คราวเป็นสมาชิกสามญั หรือ
ให้ลูกจา้งชัว่คราวเป็นสมาชิกสมทบ 
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ที่ประชุมใหญ่ มีมติเห็นดว้ยให้ลูกจา้งชัว่คราวเป็นสมาชิกสามัญ ด้วยคะแนนเสียง 98 คะแนน และเห็นด้วยให้ลูกจ้าง
ชัว่คราวเป็นสมาชิกสมทบ ดว้ยคะแนนเสียง 72 คะแนน 
นายจงรัก ยังพลขันธ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา) ตามพ.ร.บ.สหกรณ์การแกไ้ข
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ตอ้งมีคะแนนเสียง 2 ใน 3 
ประธาน  อธิบายการลงมติเพื่อแกไ้ขขอ้บงัคบัสหกรณ์ให้สมาชิกทราบ และขอมติที่ประชุมใหญ่  
ที่ประชุมใหญ่  มีมติเห็นดว้ยให้ลูกจา้งชัว่คราวเป็นสมาชิกสามญั 118 คะแนน และเห็นดว้ยให้ลูกจา้งชัว่คราวเป็นสมาชิก
สมทบ 142 คะแนน   
ประธาน  ผลการลงคะแนนเมื่อรวมเสียงทั้ งหมดคือ 118+142 = 260 คะแนน แต่การตัดสินผลการลงคะแนนต้องใช้
คะแนน 2 ใน 3 คือ 173 ดงันั้นขออนุญาตท่ีประชุม ขอหารือตวัแทนนายทะเบียน 
น.ส.ฉวีวรรณ  เกิดควน นักวิชาการสหกรณ์ช านาญการ ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา ตามพ.ร.บ.สหกรณ์การแกไ้ข
ขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ตอ้งมีคะแนนเสียง 2 ใน 3 
นายจงรัก ยังพลขันธ์ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา) แนะนาํให้ที่ประชุมไดต้รวจ
นบัองคป์ระชุมเพื่อจะไดพ้ิจารณาวา่ครบองคป์ระชุมหรือไม่ และจะเป็นประโยชนใ์นการคิดคาํนวณการลงมติว่าเป็นไป
ตามขอ้บงัคบั 
ประธาน  ขอให้นบัองคป์ระชุม ผลปรากฏมีจาํนวนสมาชิกในห้องประชุม 238 คน ซ่ึงถือวา่ครบองค์ประชุม จึงขอมติที่
ประชุมใหญ่ กรณีแกไ้ขขอ้บงัคบัฯ ข้อ.32 เฉพาะข้อความ (3)ค.ให้ลูกจ้างชั่วคราวเป็นสมาชิกสามัญ หรือให้ลูกจ้าง
ชัว่คราวเป็นสมาชิกสมทบ 
ที่ประชุมใหญ่ มีมติ เห็นดว้ยให้ลูกจา้งชัว่คราวเป็นสมาชิกสามญั  83 คะแนน และเห็นดว้ยให้ลูกจา้งชัว่คราวเป็นสมาชิก
สมทบ 161 คะแนน  สรุปมติท่ีประชุมใหญ ่อนุมติัใหลู้กจา้งชัว่คราวเป็นสมาชิกสมทบ (คะแนน 2 ใน 3 คือ 158 คะแนน) 
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาการสรรหาและเลือกต้ังคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 38 ประจ าปี 2563 และผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ประจ าปี 2563 
ประธาน ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ขอ้ 60 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
หน่ึงคน และกรรมการดาํเนินการอีกสิบส่ีคน ซ่ึงท่ีประชุมใหญเ่ลือกตั้งจากสมาชิกท่ีไดรั้บการเลือกตั้งตามระเบียบวา่ดว้ย
การเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการสหกรณ์      

ขอ้บงัคบัสหกรณ์  ขอ้ 62 กาํหนดเวลาอยูใ่นตาํแหน่งคณะกรรมการดาํเนินการมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งไดค้ราวละ 
2 ปี นบัแต่วนัเลือกตั้ง ไม่เกนิ 2 วาระติดต่อกนั และขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 63 การพ้นจากตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการ
ตอ้งพน้จากตาํแหน่ง เพราะเหตุอยา่งหน่ึงอยา่งใด ขอ้63(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
  ในปี 2562  มีคณะกรรมการท่ียงัมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งอีก 1 ปี ดงัน้ี 

1.   นายวสูิตร  รอดการ  กรรมการหน่วยอาํเภอกะปง 
  2.   นายสามารถ  สินทรัพย ์ กรรมการหน่วยสสจ.พงังา 
  3.   นายทรงยศ  มาลยั  กรรมการหน่วยโรงพยาบาลพงังา 

4.  นายสมยศ  จนัทรวฒัน ์ กรรมการหน่วยโรงพยาบาลตะก ัว่ป่า 
  5.  นายอรุณ  เสล่ราษฎร์ กรรมการหน่วยโรงพยาบาลตะก ัว่ป่า 
  6.  นายประสิทธ์ิ  มุ่งกจิ  กรรมการหน่วยอาํเภอตะก ัว่ทุ่ง 
  7.  นายขวญัชยั  คงทอง  กรรมการหน่วยอาํเภอตะก ัว่ป่า 
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และคณะกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จาํนวน 8 คน ดงัน้ี 
1. นายบุญศกัด์ิ  รมยพร  ประธานคณะกรรมการดาํเนินการ 
2. นายเอนก  โกยสมบรูณ์ กรรมการหน่วยขา้ราชการบาํนาญ 
3. นายสมพร  เกดิกอบ  กรรมการหน่วยโรงพยาบาลพงังา 
4. นายจิระวตัร  เพิ่มทรัพย ์ กรรมการหน่วยอาํเภอเมอืงพงังา 
5. นายธีระยทุธ  บุตรทหาร กรรมการหน่วยอาํเภอทบัปุด 
6. นายโกศล  พฒันส์งฆ ์ กรรมการหน่วยอาํเภอทา้ยเหมอืง 
7. นางชุติมา  อุทยัเลิศ  กรรมการหน่วยอาํเภอคุระบรีุ 
8. นางสาวอรัญญา สกุลสัน  กรรมการหน่วยอาํเภอเกาะยาว 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั ได้ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหากรรมการดาํเนินการตั้ งแต่วนัท่ี 1 
ตุลาคม 2562 ถึง วนัที่ 17 ตุลาคม  2562 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการสรรหาในวนัท่ี 18 ตุลาคม 2562 (ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั ที่ 5/2562 ลงวนัที่ 24 กนัยายน 2562) 

โดยมีผูส้มคัรฯ ดงัน้ี  
1. ตาํแหน่งประธานกรรมการ มีผูส้มคัรจาํนวน 1 ท่าน ซ่ึงมีวาระอยูใ่นตาํแหน่ง 2 ปี คือ 

1.1 นายวรัิตน ์ เพาะปลูก 
2. ตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการ มีผูส้มคัรจาํนวน  7 ท่าน  ซ่ึงมีวาระอยูใ่นตาํแหน่ง  2 ปี ดงัน้ี  

  2.1   หน่วยอาํเภอเมืองพงังา นายกาํธร สิทธิบุตร 
  2.2   หน่วยอาํเภอคุระบรีุ  นายพิสิษฐส์รรค ์ สังห์จร 
  2.3   หน่วยอาํเภอเกาะยาว  นายนชัฒภทัร ปานอาํพนั 

2.4  หน่วยโรงพยาบาลพงังา       นายศกัด์ิชยั ระววิรรณ 
  2.5  หน่วยอาํเภอทา้ยเหมือง นายสราวธุ หิริ 
  2.6  หน่วยอาํเภอทบัปุด  นางประภา ศิริกุล 
  2.7  หน่วยขา้ราชการบาํนาญ นางเพชรสี เกบ็สมบติั 
ประธาน  ขอมติท่ีประชุมใหญ่รับรองผลการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที่ 38 
ที่ประชุมใหญ่  มีมติรับรองผลการสรรหาคณะกรรมการดาํเนินการ และลงมติเลือกตั้ งผู ้ท่ีได้รับการสรรหาเป็น
คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั ชุดที่ 38  
ประธาน  ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการตรวจสอบกจิการสหกรณ์ พ.ศ. 2559  และข้อบังคับของสหกรณ์
ออมทรัพยส์าธารณสุขจังหวดัพังงา จาํกดั ข้อ  89  ผู้ตรวจสอบกิจการให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้ งจากสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก ผูม้ีคุณวฒุิ ความรู้ ความสามารถในดา้นธุรกจิ การเงิน การบญัชี การเศรษฐกจิ หรือการสหกรณ์ จาํนวน 2 
คนให้เป็นผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์เป็นการประจาํปี 
 คุณสมบติั การดาํรงตาํแหน่ง และความรับผิดชอบ ของผูต้รวจสอบกจิการให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์
กาํหนด 
 ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการหรือผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งหน้าท่ีประจาํในสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบ
กจิการไม่ได ้
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สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั ไดป้ระกาศรับสมคัรสรรหาตาํแหน่งผูต้รวจสอบกจิการภายใน
สหกรณ์ประจาํปี 2563 จาํนวน 2 ตาํแหน่ง ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวนัท่ี 17 ตุลาคม 2562 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิ
ไดรั้บการสรรหาเพื่อเลือกตั้งในท่ีประชุมใหญ่ ในวนัท่ี 18 ตุลาคม 2562 (ประกาศสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
พงังา จาํกดั ที่ 6/2562 ลงวนัที่ 24 กนัยายน 2562) 
 โดยมีผูส้มคัรเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์เป็นการประจาํปีดงัน้ี 

1. นายมนตร์ชยั โลหะการ 
2. นายวรยศ ผลแกว้ 

ประธาน  ขอมติจากท่ีประชุมใหญ่ 
ที่ประชุมใหญ่ มีมติคดัเลือกและรับรองเป็นเอกฉันท ์ให้นายมนตร์ชยั โลหะการ และนายวรยศ ผลแกว้ เป็นผู้ตรวจสอบ
กจิการสหกรณ์ประจาํปีบญัชี 2563 
ระเบียบวาระที่ 10 รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ าปี 2562 
ประธาน มอบใหผู้ต้รวจสอบกจิการสหกรณ์เสนอรายงานผลการตรวจสอบกจิการสหกรณ์ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ (นายมนตร์ชัย โลหะการ) 

ตามที่ประชุมใหญ่สามญัประจาํปีไดค้ดัเลือกให้ขา้พเจา้นายมนตร์ชัย โลหะการ พร้อมด้วยนายวรยศ ผลแกว้ 
เป็นผูต้รวจสอบกจิการภายในสหกรณ์ฯ เมื่อวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2561 นั้น ซ่ึงเป็นการไดรั้บความไวว้างใจจากเพื่อนสมาชิก
ให้ปฏิบติัหนา้ท่ีน้ีต่อเน่ืองอีกคร้ังหน่ึง ขา้พเจา้ฯ และนายวรยศ ผลแกว้  ไดแ้บ่งภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบการตรวจสอบ 
โดยขา้พเจา้รับผิดชอบในดา้นนิติกรรมสัญญา ความถูกตอ้ง ครบถว้น หลกัฐานเอกสารการกูเ้งิน ส่วนนายวรยศ ผล แกว้ 
รับผิดชอบในด้านการเงินการบัญชี ความถูกต้องในการรับ – ส่งเงิน โดยปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบและข้อบังคับที่
สหกรณ์กาํหนด โดยเนน้ตรวจสอบดา้นการปฏิบติัในเร่ืองการรับ-ฝากเงิน การพิจารณาวงเงินให้กู ้การตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการกูเ้งิน เอกสารการเบิก-จ่ายเงิน และรายการอื่นๆที่เห็นวา่จาํเป็นตอ้งตรวจสอบ ถึงแมจ้ะแบ่งภาระส่วนความ
รับผิดชอบ แต่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบกจิการภายในสหกรณ์จาํเป็นตอ้งมีการตรวจสอบทั้งสองส่วนไม่สามารถ
แบ่งแยกไดช้ดัเจน จากการปฏิบติัหนา้ที่ผูต้รวจฯ ยงัไม่พบข้อบกพร่องที่จะกอ่ความเสียหายแกส่หกรณ์ ใน ส่วนของ
ขอ้บกพร่องเล็กนอ้ยไดแ้นะนาํให้ผูรั้บผิดชอบในส่วนงานนั้นๆปรับปรุงแกไ้ขให้ถูกต้องรัดกุมยิ่งข้ึน เมื่อตรวจสอบซํ้ า
พบวา่เจา้หนา้ที่ผูรั้บผิดชอบดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงแล้ว และจากการเข้าร่วมประชุมกบั คณะกรรมการดาํเนินการ
ดาํเนินการชุดที่ 37 เป็นประจาํ พบวา่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจังหวดั
พงังา จาํกดั ซ่ึงเป็นการแกไ้ข เปลี่ยนแปลงให้ถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัระเบียบ ขอ้กาํหนด ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ไดแ้จ้งให้
ทราบ 
ผู้ตรวจสอบกิจการ (นายวรยศ  ผลแก้ว) 
 ตามที่ท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2561 เมื่อวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2561 ไดเ้ลือกตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกจิการ
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจังหวดัพังงา จาํกดั สําหรับปีทางบัญชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ข้าพเจ้าได้เข้า
ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาํเนินการเป็นประจาํทุกเดือนท่ีเขา้ตรวจสอบนั้ น จึงขอเสนอ
ผลการตรวจสอบประจาํปีโดยสรุป ดงัน้ี 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 

1. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินงาน 
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบติังานเก ีย่วกบัการบญัชีและการควบคุมการเงิน 
3. เพื่อตรวจสอบการดาํเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์ 
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ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ 
1. ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีตามเอกสารหลกัฐาน 
2. ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอ้กาํหนดของสหกรณ์ 
3. ตรวจสอบการดาํเนินงานตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ระเบียบและมติที่ประชุม 
4. ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการตามแผนงานและงบประมาณทีก่าํหนดไว ้

ผลการตรวจสอบ 
1. การบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายของสหกรณ์ใช้

จ่ายเงินต่างๆเป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายท่ีประชุมใหญ่กาํหนด  
2. การทาํจดัซ้ือจดัจา้ง พบขอ้บกพร่องเล็กนอ้ย ไดแ้จง้ฝ่ายจดัการ เพื่อทาํการแกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ 
3. ขอ้บงัคบั ระเบียบ จะตอ้งมีการปรับปรุงให้ทนัสมยั เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น ระเบียบเงินกู  ้

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2563 
ประธาน ในปีบญัชี 2562 บริษทั พี.พี.เอฟ.ออดิทต้ิง จาํกดั (คุณยพุิน  ฟุ้ งเฟ้ือง) เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชี
ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจังหวดัพังงา  
จาํกดั   
 และในปีบญัชี  2563 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจังหวดัพังงา  จาํกดั จะต้องจัดจ้างผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต
ภาคเอกชน เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์และขอ้บงัคบั ขอ้ 24 ในการดาํเนินการประจาํปี 2561 เน่ืองจากสหกรณ์มี
ทุนดาํเนินงานเกนิกวา่ 1,000 ลา้นบาท สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั ไดด้าํเนินการจดัส่งหนงัสือถึง
ผูส้อบบญัชีเพื่อคดัเลือกผูส้อบบญัชีภาคเอกชน จาํนวน  4  ราย ไดรั้บการตอบกลบั จาํนวน 2 ราย ดงัน้ี  
 1. บริษทั พี.พี.เอฟ. ออดิทต้ิง จาํกดั (คุณยุพิน ฟุ้ งเฟ่ือง) เสนอค่าธรรมเนียมบริการการสอบบัญชีเป็น จาํนวน                   
เงิน 80,000.00 บาท      
 2. นางสาวชนิดา ภูทะวงั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4142 เสนอค่าธรรมเนียมบริการการสอบบญัชีเป็น 
จาํนวนเงิน 120,000.00 บาท  
 ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที่  37  เมื่อวนัที่ 19 ตุลาคม 2562 ไดพ้ิจารณาแลว้มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรับผิดชอบในการตรวจบญัชีสหกรณ์
ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั คือ บริษัท พี.พี.เอฟ. ออดิทต้ิง จาํกดั (คุณยุพิน ฟุ้ งเฟ่ือง) เสนอค่าธรรมเนียม
บริการการสอบบญัชี เป็นจาํนวนเงิน 80,000.00 บาท 
ประธาน ขอมติท่ีประชุมใหญ่เพื่อแต่งตั้งผูส้อบบญัชีสหกรณ์ฯประจาํปี 2563 
ที่ประชุมใหญ่ มีมติอนุมติัแต่งตั้งให้บริษทั พี.พี.เอฟ. ออดิทต้ิง จาํกดั (คุณยพุิน ฟุ้ งเฟ่ือง) เป็นผูรั้บผิดชอบในการ
ตรวจสอบบญัชีในปีบญัชี 2563 
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ระเบียบวาระที่ 12 เร่ืองอ่ืนๆ ถ้ามี 
ประธาน การประชุมวนัน้ี ไดรั้บเกยีรติจากสาํนกังานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์จึงขอ
อนุญาตที่ประชุมเรียนเชิญน.ส.อภิญญา ชูจนัทร์ นกัวชิาการตรวจสอบบัญชีชาํนาญการ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
พงังา ไดใ้ห้คาํแนะนาํหรือขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมในการพฒันาสหกรณ์ต่อไป  
ประธาน  ขอบคุณ น.ส.อภิญญา ชูจนัทร์ นกัวชิาการตรวจสอบบญัชีชาํนาญการ สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์พงังา 
เมื่อไม่มีสมาชิกผูใ้ดเสนอหรืออภิปราย จึงขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํปีในวนัน้ีขออวย
พรให้ทุกท่านมีความสุข และขอให้เดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ และขอปิดประชุม ขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลา 13.20 น. 
 
   
 

                    (นายบุญศกัด์ิ     รมยพร)                                                (นายธีระยทุธ   บุตรทหาร) 
                                      ประธานในที่ประชุม                                                                  เลขานุการ 

                           ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่  3  
เร่ือง รับทราบผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2563 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบผลการด าเนนิงานประจ าปี  2563 
ประธาน    ในนามคณะกรรมการดาํเนินการชุดที่  38 ขอเสนอรายงานผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั  ประจาํปี  2563  ดงัต่อไปน้ี 
 รายงานกจิการทั่วไป   
  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั  ไดเ้ร่ิมดาํเนินกจิการ ตั้งแต่วนัที่  3  มกราคม  2526  
จนถึงปัจจุบนัเป็นเวลา 37  ปี ปัจจุบนัตั้งอยู่เลขที่ 9/22 ถนนเทศบาลบาํรุง ตาํบลทา้ยชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา   
สมาชิกภาพในวนัส้ินปี  2563 
 สมาชิกเมื่อวนัส้ินปี  2563  2,245 คน สมาชิกสามญั 2,141 คน 

(ชาย 547 คน หญิง 1,699 คน) สมาชิกสมทบ 104 คน 
 - เขา้ใหม ่ 99    คน - เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของสมาชิกสามญั 76 คน 
 - ลาออก 93 คน - เป็นลูกจา้งชัว่คราว  28 คน 
 - ถึงแกก่รรม 7 คน    
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3.1 ฐานะการเงินเปรียบเทียบกบัปี 2561-2563 

ที่ รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
บาท บาท บาท 

1 ทุนเรือนหุ้นที่ชาํระแลว้ 876,022,600.00 966,151,930.00 1,011,976,630.00 
2 เงินสํารอง 64,138,446.64 72,435,787.25 80,719,721.60 
3 ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั 5,715,535.07 5,064,760.25 3,034,995.03 
4 เงินสะสมและสํารองบาํเหนจ็เจา้หนา้ท่ี 4,490,480.00 5,174,220.00 5,860,570.00 
5 เงินรับฝาก 955,289,661.28 951,844,204.81 1,008,019,940.78 
6 ทุนดาํเนินงาน 1,906,598,792.33 2,166,621,853.54 2,111,312,985.47 
7 เงินให้กูแ้กส่มาชิกระหวา่งปี 976,175,539.20 831,962,350.00 616,221,250.00 
8 เงินให้กูช้าํระคืนระหวา่งปี   896,332,289.89 758,379,252.33 570,280,674.53 
9 เงินให้กูค้งเหลืออยู่ที่สมาชิก 1,861,890,261.58 1,935,473,359.25 1,981,413,934.72 
10 กาํไรสุทธิประจาํปี   66,713,675.61 70,604,812.35 77,018,276.78 
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   3.2 ค่าหุ้น 
 - สมาชิกถือหุ้นเมื่อวนัตน้ปี        966,151,930.00 บาท 
 บวก  ถือหุ้นเพิม่ระหวา่งปี                    91,406,920.00 บาท 
  รวม 1,057,558,850.00 บาท 
 หกั  ถอนหุ้นคืน                                    45,582,220.00 บาท 
 - สมาชิกถือหุ้นเมื่อวนัส้ินปี        1,011,976,630.00 บาท 
   3.3 เงนิรับฝาก 
 - ตน้ปีมีเงินฝากออมทรัพยแ์ละออมทรพัยพ์เิศษ      951,844,204.81 บาท 
 บวก  ฝากเพิ่มระหวา่งปี 411,066,898.53 บาท 
  รวม 1,362,911,103.34 บาท 
 หกั  ถอนระหวา่งปี 354,891,162.56 บาท 
 - คงเหลือเงินฝากเมื่อวนัส้ินปี 1,008,019,940.78 บาท 
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3.4 การให้เงนิกู้แก่สมาชิก   คงเหลอื ณ วนัส้ินปีทางบญัชี 
ในปี  2563 สหกรณ์ให้เงินกูแ้กส่มาชิกคงเหลือ ณ ส้ินปี 1,981,413,934.72 บาท  แยกไดด้งัน้ี 

ประเภท ยอดยกมา เงนิกู้ระหว่าง 
ปี 2563 

คงเหลอืส้ิน 
ปี  2563 

จ านวน
สัญญา 

1. เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 271,500.00 2,516,700.00 539,010.00 65 
2.  เงินกูส้ามญั 1,832,845,078.68 594,972,550.00 1,885,656,383.01 2,848 
3.  เงินกูพ้ิเศษ 61,742,538.41 0.00 50,458,719.43 36 
4. เงินกูส้ามญั (เงินด่วน) 33,307,322.76 0.00 23,792,756.46 221 
5. เงินกูส้ามญั 5 (เพ่ือซ้ือยานพาหนะ) 336,752.38 0.00 0.00 0 
6. เงินกูเ้พื่อการศึกษา 6,970,166.02 1,350,000.00 5,037,697.82 45 
7. เงินกูส้ามญัโควดิ 0.00 17,382,000.00 15,929,368.00 235 

รวม 1,935,473,359.25 616,221,250.00 1,981,413,934.72 3,450 
 

3.5 เงนิกู้ยืม เมือ่วันส้ินปี 2563 สหกรณ์ฯมีหน้ีกบัสถาบนัการเงินอื่น ดงัน้ี 
ธนาคาร ยอดยกมา เงนิกู้ระหว่างปี 

2563 
คงเหลอืส้ินปี  

2563 
1. ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธ.ธนชาต 105,000,000.00 0.00 0.00 
2. ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธ.แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ 60,000,000.00 0.00 0.00 

รวม 165,000,000.00 0.00 0.00 
 

3.6 เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร   
เมื่อวนัส้ินปี  2563  จาํนวนเงิน  110,505,444.12  บาท 

3.7 เงนิรายได้และค่าใช้จ่ายในปี 2563 
  รายไดก้อ่นหกัค่าใชจ่้าย 118,783,880.90   บาท 
  รายจ่ายทั้งส้ิน   41,765,604.12   บาท        
  ค่าใช้จ่ายทั้งส้ินแยกเป็นดงันี้ 
   1.ดอกเบี้ยเงินกูโ้อด/ีตัว๋สัญญา  เป็นเงิน                        2,718,390.41 บาท 

 2.ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก เป็นเงิน                      30,670,663.17     บาท 
 3.ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน  เป็นเงิน                        8,376,550.54   บาท 
            รวมค่าใช้จ่าย เป็นเงินทั้งส้ิน           41,765,604.12    บาท 
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3.9 ผลการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวัดพงังา จ ากดั ในรอบปี บัญชี  2563  

ตลอดปีของการดาํเนินกจิการ คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที่ 38 ได้ยึดม ัน่ในอุดมการณ์ หลกัการ
สหกรณ์      เพื่อส่งเสริมการออมโดยการถือหุ้น การรับฝากเงิน สามารถช่วยเหลือสมาชิกให้เขา้ถึงเงินกู ้ได้อย่าง
สะดวก และอย่างมีวนิยัทางการเงิน บนพื้นฐานการเป็นเจา้ของกจิการ อย่างต่อเน่ือง 

นโยบายหลกัของคณะกรรมการด าเนินการปีบัญชี 2563 (แผนยุทธศาสตร์พฒันาสหกรณ์ 4 ปี(2561-
2564))    

(1) นโยบายดอกเบี้ยเงนิกู้ต ่า เพื่อให้สมาชิกไดใ้ชบ้ริการเงินกู ้ดอกเบี้ ยในอตัราที่ถูกและเหมาะสม เป็น
การ   แบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายของสมาชิก แต่ทั้งน้ีตอ้งคาํนึงถึงผลตอบแทนของผู้ลงทุน คือ ทุนเรือนหุ้น และเงิน
ฝากโดยเป้าหมายของคณะกรรมการคือเงินปันผลแกส่มาชิกไม่ต ํ่ากวา่ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการกใ็ช้วิธีระดมเงิน
ฝากจากสมาชิก พร้อมกบัเจรจาสถาบนัการเงินเร่ืองอตัราดอกเบี้ยต ํ่า และเปิดวงเงินหลายสถาบนั เพื่อเพิ่มอาํนาจ
ในการต่อรอง 

(2) นโยบายเพือ่ส่งเสริมการออม โดยการสะสมเงินค่าหุ้นอย่างต่อเน่ือง และการรับฝากเงินในอตัรา
ดอกเบี้ยเงินฝากระดบัสูง เพือ่ให้สมาชิกมีแรงจูงใจในการออม สหกรณ์ระดมเงินฝากจากสมาชิก ประเภทเงินฝาก
ออมทรัพยพ์ิเศษ ณ วนัส้ินปีมีเงินฝากรวมเพิม่ขึ้นจากปี  2562  เป็นจาํนวนเงิน 56,175,735.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 
5.90 ตามลาํดบัจากการดาํเนินงานดงักล่าวทาํให้สหกรณ์สามารถบริหารงานไดป้ระสบความสําเร็จตามเป้าหมาย
หลกัที่กาํหนดไว ้

(3) นโยบายสร้างความหลากหลายของระบบเงนิกู้ เพื่อให้สมาชิกไดเ้ขา้ถึงบริการเงินกูใ้ห้เกิดประโยชน์
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิก บนพื้นฐานการดาํเนินงานทางกฎหมาย ข้อบงัคบัและระเบียบของ
สหกรณ์ เพื่อลดผลกระทบของความเส่ียง ในการชาํระหน้ีของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์ 

(4) นโยบายการจดัสวสัดกิารที่เหมาะสม โดยยึดหลกัการของสหกรณ์ นัน่คือ การช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก
ซ่ึงกนัและกนั การเอื้ออารีต่อกนัและกนั การมีความเสมอภาค โดยจดัสวสัดิการให้กบัสมาชิกและครอบครัว เพื่อ
บรรเทาภาระความเดือดร้อน  
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(5) นโยบายสร้างรายได้ให้แก่สหกรณ์  โดยการเพิ่มเงินลงทุนในสถาบนัการเงิน หรือสหกรณ์อื่นให้
หลากหลายมากยิ่งขึ้น  

(6) นโยบายการให้บริการที่เป็นมติร โดยสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีต่อสมาชิก ภายใตห้ลกัการบริการ นัน่คือ
บริการดุจญาติมิตร สมาชิกทุกคนตอ้งร่วมดว้ยช่วยกนั รวมทั้งการพฒันาระบบขอ้มูล ข่าวสารของสหกรณ์ 

ผลการด าเนนิงาน ในรอบปีที่ผ่านมา มดีงันี ้ 
1. อตัราการเพิ่มทุน การลงทุนร่วมกบัสหกรณ์ของสมาชิก และการเติบโตทางธุรกจิ   
ในปีบญัชี 2563 สหกรณ์มีอตัราการเติบโตของทุนดาํเนินการ (ทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก) เพิ่มขึ้นร้อยละ  

5.32 เปรียบเทียบกบัปีบญัชี 2562 โดยมีทุนสํารอง เป็นเงิน 80,719,721.60 บาท ทุนสะสมตามข้อบงัคบัและ
ระเบียบอื่นๆ เป็นเงิน 3,034995.03  บาท     

ตารางเปรียบเทียบทุนด าเนนิการ 

การด าเนนิการระดมทุนเพือ่ด าเนินกจิการของสหกรณ์ในรอบปีบัญชี  2563 
เป็นทุนภายในสหกรณ์จากเงินฝากของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกไดกู้ย้ืมไปใช้ประโยชน์ตามวตัถุประสงค ์

โดยเฉพาะเพื่อการประกอบอาชีพมีแนวโนม้เพิ่มขึ้น 
อตัราการเพิม่ทุนเรือนหุ้น  เพิ่มขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งการหกัค่าหุ้นรายเดือน (ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์) และ

การซ้ือหุ้นเพิ่มพิเศษ  รวมทั้งการออมและลงทุนร่วมกบัสหกรณ์ของสมาชิก ในรอบปีบญัชีที่ผ่านมา มีการเพิ่ม
ของทุนเรือนหุ้น  เฉลี่ยเดือนละ 3.82 ลา้นบาท มีอตัราการเพิ่มของทุนเรือนหุ้น ร้อยละ 4.74 

เงนิฝากออมทรัพย์ / เงนิฝากออมทรัพย์พเิศษ  ในปีบญัชี 2563 ลดอตัราดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ        
ในอตัราที่สูงกวา่ธนาคาร     

เงนิฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 2.25 บาท/ปี 
เงนิฝากออมทรัพย์พเิศษ ฝากขั้นตํ่า 100,000 บาท (จ่ายดอกเบี้ยทบตน้ทุกเดือน) ร้อยละ 3.00 บาท/ปี   
2. การบริหารจดัการเงนิทุน รายได้และการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ 
รายไดห้ลกัของสหกรณ์  ส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ ยเงินให้กูแ้ก่สมาชิก   ด้วยนโยบายดอกเบี้ ยเงินกูต้ ํ่า 

โดยเฉพาะเงินกูป้ระเภทสามญั 5 (เพื่อซ้ือยานพาหนะ) เงินกูส้ามญั 6 (เพื่อการศึกษาฯ) เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ 
การขยายฐานเงินกู ้และการปรับลดอตัราดอกเบี้ยเงินกูทุ้กประเภท รวมทั้งการใชบ้ริการเงินกูพ้ิเศษ (ใชห้ลกัทรัพย์
ค ํ้าประกนั) พร้อมทั้งการเจรจาต่อรองสถาบนัการเงินเพือ่ลดอตัราดอกเบี้ยเงินกู ้และพยายามควบคุมรายจ่ายให้อยู่
ในวสิัยที่ควรประพฤติและปฏิบตัิ จึงทาํให้รายไดข้องสหกรณ์เพิ่มขึ้น ส่วนรายได้ที่รองลงมาได้แก่ ดอกเบี้ ยรับ  
ตัว๋สัญญาใชเ้งินสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจพงังา จาํกดั ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย  และดอกเบี้ยรับเงินฝากประจาํสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี จาํกดั  

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
1. ทุนเรือนหุ้น (บาท) 876,022,600.00 966,151,930.00 1,011,976,630.00 
2. เงินรับฝากออมทรพัย ์(บาท) 955,289,661.28 951,844,204.81 1,008,019,940.78 
3. เงินกูส้ถาบนัการเงิน (บาท) 0.00 165,000,000.00 0.00 
4. สมาชิก  (คน) 2,234 2,246 2,245 
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ในปีบญัชี 2563  สหกรณ์มีรายไดเ้พิ่มขึ้นจากปีที่แลว้ ร้อยละ 3.69 ส่วนรายได้อื่นๆได้แก่ ผลตอบแทน
จากการลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารต่างๆ  และรายได้อื่น
ของสหกรณ์ 

                    ตารางสรุปรายได้ รายจ่าย และก าไรสุทธิ ประจ าปี 2561 – 2563 

ปี / รายการ รายได้ 
รายจ่าย 

ก าไรสุทธิ บาท ร้อยละ 
ปี 2561 110,046,107.25 43,363,660.20 39.40 66,713,675.61 
ปี 2562 114,734,914.97 44,130,102.62 38.46 70,604,812.35 
ปี 2563 118,783,880.90    41,765,604.12    35.16 77,018,276.78 

ตารางแสดงรายได้ปี 2561 - 2563 
ที่ หมวดรายได้ รายได้ปี 2561 รายได้ปี 2562 รายได้ปี 2563 
1 ดอกเบี้ยเงินกูร้ับจากสมาชิก 109,180,696.80 111,212,713.57 114,707,431.14 
2 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 11,100.00 7,600.00 9,900.00 
3 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 74,303.32        240,986.53 155,130.55 
4 ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น 378,082.20 223,561.64 265,748.29 
5 ดอกเบี้ยรับเงินให้กูส้หกรณ์อื่น 0.00 2,058,986.30 1,892,977.33 
6 ผลตอบแทนจากการลงทุน 232,584.69 729,913.46 1,422,113.01 
7 เงินรางวลัสลากออมสิน 0.00 49,900.00 88,100.00 
8 เงินรางวลัสลากธกส. 0.00 0.00 7,750.00 
9 รายไดอ้ื่น 169,340.24 211,253.47 234,730.58 

  รวม 110,046,107.25 114,734,914.97 118,783,880.90 
ตารางแสดงรายจ่ายปี 2561 - 2563 

ที่ หมวดค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายปี 2561 ค่าใช้จ่ายปี 

2562 
ค่าใช้จ่ายปี 2563 

1 ค่าใชจ่้ายประชุมใหญ่ 1,669,262.00 1,658,041.00 1,714,611.00 
2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย ์ 921,848.56 998,668.36 1,075,777.41 
3 ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากพเิศษ 32,406,460.20 34,891,669.05 29,594,885.76 
4 ดอกเบี้ยจ่ายตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2,369,445.08 28,345.61 2,718,390.41 
5 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูโ้อด ี 237.27 2,940.81 0.00 
6 รายจ่ายปกติอื่น 5,996,407.09 6,550,437.79 6,661,939.54 

 รวม 43,363,660.20 44,130,102.62 41,765,604.12    
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การใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดและมปีระสิทธิผล            
คณะกรรมการดาํเนินการและฝ่ายจดัการได้ใช้จ่ายงบประมาณประจาํปี 2563 ซ่ึงที่ประชุมใหญ่สามญั

ประจาํปี 2562 ไดอ้นุมตัิงบประมาณรายจ่ายปกติ 8,792,400.00 บาท  จ่ายจริง  7,451,953.51 บาท (ใช้งบประมาณ 
ร้อยละ 84.75) และงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันา ปีบญัชี 2563 ไดอ้นุมตัิงบประมาณ 1,460,000.00 
บาท จ่ายจริง เป็นเงิน 382,690.00 บาท (ใชง้บประมาณร้อยละ 26.21) 

รายจ่ายที่สําคญั คือ  การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย ์โดยเฉพาะเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เฉลี่ยเดือน
ละ 2,466,240.48 บาท) เมื่อปิดบญัชี 2563 ค่าใชจ่้ายด้านดอกเบี้ ยเงินรับฝาก เป็นเงิน 30,670,663.17 บาท (จ่าย
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ เป็นเงิน 29,594,885.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.86 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด) และ
ผลประโยชนน้ี์ทั้งหมดไดก้บัคืนสู่สมาชิกผูฝ้ากเงิน   

 3. การลงทุนของสหกรณ์ 
ในปีบญัชี 2563 สหกรณ์มีการลงทุนโดยการลงทุนเพื่อหารายได้ โดยการลงทุนฝากเงินกบัสถาบนั

การเงินและสหกรณ์อื่น สหกรณ์มีรายไดจ้ากการลงทุนเป็นเงิน 3,735,969.18 บาท   
- รายไดจ้ากดอกเบี้ยรับตัว๋สัญญาใชเ้งินสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจพงังา จาํกดั เป็นเงิน 1,892,977.33  บาท 
- ผลตอบแทนจากการลงทุนซ้ือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เป็นเงิน  1,397,320.32 บาท 
- ผลตอบแทนจากการลงทุนสลากออมสิน เป็นเงิน 24,792.69 บาท 

       - รายไดจ้ากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย/์ประจาํของธนาคาร  เป็นเงิน  155,130.55  บาท  
 - รายไดจ้ากดอกเบี้ยรับเงินฝากประจาํสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี จาํกดั เป็นเงิน 
248,796.24 บาท 
 - รายได้จากดอกเบี้ ยรับเงินฝากประจาํสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จํากดั เป็นเงิน             
16,952.05 บาท 
        4. ผลก าไร    

ในปีบญัชี  2563  สหกรณ์ มีกาํไรสุทธิ ทั้งส้ิน 77,018,276.78 บาท เมือ่เทียบกบัปีบญัช ี2562 พบวา่ มี
กาํไรสุทธิมีอตัราที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แลว้ ดงัตาราง 

 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

รายการ ก าไรสุทธิ 
 66,713,675.61 บาท 

ก าไรสุทธิ 
 70,604,812.35 บาท 

ก าไรสุทธิ 
77,018,276.78 บาท 

 ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท 
1. เงินปันผลตามหุ้น 5.52 46,104,138.00 5.50 50,415,850.00 5.50 53,372,985.00 
2. เงินเฉลี่ยคืน 8.23 8,676,650.00 8.25 8,915,028.00 8.25 9,161,068.00 
  54,780,788.00  59,330,878.00  62,534,053.00 

    หมายเหตุ  ตวัเลขเงินปันผลตามหุ้น และเงินเฉลี่ยคืน ในปี  2563  ตามระเบียบวาระที่  5 
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5.  การบริการเงนิกู้ยืมแก่สมาชิก 
ในรอบปีบญัชี  2563  สหกรณ์ไดใ้ห้บริการเงินกูย้ืมแกส่มาชิกเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2562  เป็นเงิน 

45,940,575.47  บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.37 
รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1. เงนิกู้ฉุกเฉิน 223,793.00 271,500.00 539,010.00 
2. เงนิกู้สามญั 1,790,272,463.04 1,873,459,320.84 1,930,416,205.29 
3. เงนิกู้พเิศษ 71,394,005.54 61,742,538.41 50,458,719.43 

รวม 1,861,890,261.58 1,935,473,359.25 1,981,413,934.72 
การพิจารณาอตัราดอกเบี้ ยเงินกู ้ คณะกรรมการได้พิจารณาให้เป็นไปตามภาวะอตัราดอกเบี้ ยอ้างอิง

ธนาคาร  แห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ์และคาํนวณตน้ทุนการดาํเนินการของสหกรณ์ 
ตารางแสดงอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ทุกประเภท ตามประกาศของสหกรณ์   

ประเภทเงนิกู้/วันที่ อตัราดอกเบี้ย อตัราดอกเบี้ย อตัราดอกเบี้ย อตัราดอกเบี้ย 
1 กรกฎาคม 2560 1 สิงหาคม 2561 1 มิถุนายน 2562 1 สิงหาคม 2563 

เงินกูส้ามญั 1  6.00 บาทต่อปี 5.95 บาทต่อปี 5.90 บาทต่อปี 5.85 บาทต่อปี 
เงินกูส้ามญั  2,3 6.00 บาทต่อปี 5.95 บาทต่อปี 5.90 บาทต่อปี 5.85 บาทต่อปี 
เงินกูส้ามญั 4 (เงินด่วน) 5.75 บาทต่อปี 5.75 บาทต่อปี 5.75 บาทต่อปี 5.75 บาทต่อปี 

เงินกูส้ามญั 5 (ยานพาหนะ) 4.25 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 

4.25 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 

4.25 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 

4.25 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 

เงินกูส้ามญั 6 (เพือ่การศึกษาฯ) 4.60 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 

4.60 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 

4.60 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 

4.60 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 

เงินกูส้ามญั 7  5.75 บาทต่อปี 5.75 บาทต่อปี 5.75 บาทต่อปี 5.75 บาทต่อปี 
เงินกูส้ามญั 8 (เงินประจาํ
ตาํแหน่ง) 

6.00 บาทต่อปี 5.95 บาทต่อปี 5.90 บาทต่อปี 5.85 บาทต่อปี 

เงินกูส้ามญั 9  - - 5.75 บาทต่อปี 5.75 บาทต่อปี 

เงินกูพ้ิเศษ 5.00 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 

5.00 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 

5.00 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 

5.00 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 

เงินกูฉุ้กเฉิน 6.00 บาทต่อปี 5.95 บาทต่อปี 5.90 บาทต่อปี 5.85 บาทต่อปี 

เงินกูส้ามญัโควดิ - - - 
3.50 บาทต่อปี 

(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 
          6. ผลการด าเนนิการพฒันาสหกรณ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาสหกรณ์ 

ตามที่ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 ได้อนุม ัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์     ปี 2563 คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที่ 38 ไดด้าํเนินการดงัน้ี 
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แผนยุทธศาสตร์การพฒันาสหกรณ์ ปีบัญชี 2563  
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ จ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาองคก์ร บุคลากรดา้นการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาศกัยภาพของ
คณะกรรมการดาํเนินการผูต้รวจ
สอบกจิการเจา้หนา้ที่และสมาชิก 
(2 โครงการ) 

1.โครงการอบรมและสมัมนาความรู้การ
บริหารงานในสหกรณ์ 

100,000.00 
 

82,690.00  

2.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร
จดัการสหกรณ์ 

300,000.00 300,000.00 

รวม  382,690.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนบัสนุนดา้นคุณภาพชีวติและการจดัสวสัดิการให้แกส่มาชิก 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนบัสนุน
เพื่อความมัน่คงของครอบครัว
(1โครงการ) 

1. โครงการจดัตั้งกองทุนช่วยเหลือผูค้ ํ้า
ประกนั 
 

งบทุน
สาธารณประโยชน์ 

24,811.22 

รวมงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์จ่ายจริง 407,501.22 
 

6.1 การพฒันาการบริหารจัดการและธรรมาภบิาล 
ยุทธศาสตร์ระบบการจดัการมาตรฐาน 

  - การพฒันาอาคารสถานที่ และส่วนการให้บริการสมาชิก  
สหกรณ์มีอาคารสํานกังานและพื้นที่เป็นของตนเอง เพื่อรองรับการขยายตวัในงานบริการแก่

สมาชิก พร้อมทั้งสร้างความสง่างาม บ่งบอกถึงความมัน่คงของสหกรณ์และความไวว้างใจของสมาชิก  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์  สมาชิกไดร้ับความสะดวกมากขึ้นเมื่อมาใชบ้ริการ 
  -มุมบริการสมาชิกเพื่ออาํนวยความสะดวกแกส่มาชิกที่มาใชบ้ริการ เช่น มุมกาแฟ 
  -มุมบริการ Computer Internet เพื่ออาํนวยความสะดวกแกส่มาชิกในการสืบคน้ขอ้มูลต่างๆ  
  - มุมประชาสัมพนัธ์ 

ยุทศาสตร์การพฒันาระเบียบ ข้อบังคบั 
-การปรับปรุง ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑว์ธีิปฏิบตัิ ของสหกรณ์ 
คณะกรรมการดาํเนินการชุดที่ 38 ได้มีการปรับปรุง ระเบียบ ข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์วธีิปฏิบตัิ              

ของสหกรณ์ เพื่อให้สอดคลอ้งกบั พ.ร.บ.สหกรณ์ และกฎหมายใหม่ เช่น ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย ์ 
ยุทธศาสตร์การบริหารจดัการ 

-การแบ่งกลุ่มตามภาระงาน ของคณะกรรมการ 5  ฝ่าย คือ คณะกรรมการอํานวยการ 
คณะกรรมการเงินกู ้คณะกกรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ คณะกรรมการสวสัดิการสงเคราะห์และทุน
สาธารณประโยชน ์และคณะกรรมการตรวจสอบหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัสินเช่ือพิเศษ โดยไดด้าํเนินการตามภารกจิ 

1. แผนการปฏิบตัิงานสหกรณ์ ประจาํเดือน และประจาํปี 
2. แผนการบริการจดัการเงินทุนหมุนเวยีน 
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3. แผนการให้การพฒันาและการบริการเงินกู ้
4. การจดัสวสัดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
5. การจดัสวสัดิการสมาชิกผูเ้จบ็ป่วยและชราภาพ 
6. การจดัสวสัดิการเพื่อความมัน่คงของครอบครัวสมาชิก 
7. การประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่การดาํเนินงาน 

6.2 การพฒันาระบบงานคอมพวิเตอร์  
ปัจจุบนัสหกรณ์มีเจา้หนา้ที่คอมพิวเตอร์ผูดู้แลและพฒันาระบบงาน ไดพ้ฒันาระบบคอมพิวเตอร์สหกรณ์       

เพื่อลดความซํ้ าซ้อน เพิ่มประสิทธิและความเช่ือถือของงานง่ายและสะดวกในการบริหารงานสหกรณ์ และ
นอกจากน้ี ระบบงานที่ได้พ ัฒนาเสริม คือ ระบบการบริการที่รองรับ เ งินกู ้ประเภทใหม่ ที่สหกรณ์จะเปิด
ให้บริการ ตามนโยบายของคณะกรรมการ    

นอกจากน้ียงัไดพ้ฒันาระบบงานที่เกีย่วกบัสวสัดิการเพื่อเช่ือมต่อกบัระบบเดิมที่มีอยู่ เช่น ระบบสมาคม
ฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั  (ฌกส.), ระบบสมาคมสมาชิก
สหกรณ์สาธารณสุขไทย (สสธท.), ระบบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.), ทะเบียนประกนักลุ่ม และทะเบียนประกนัวนิาศภยั เพื่อให้มีการเรียกเกบ็ใน
ใบเสร็จประจาํเดือน โดยหกั ณ ที่จ่าย ลดความซํ้าซ้อน สามารถตรวจสอบ และมีความถูกตอ้ง ทาํให้นโยบายของ
คณะกรรมการเกดิประโยชนสู์งสุด 

ระบบเวบ็ไซตข์องสหกรณ์ออมทรัพย ์ เพื่อประชาสัมพนัธ์ข่าวสารให้แกส่มาชิก และเป็นช่องทางติดต่อ
ระหวา่งสมาชิกและสหกรณ์ และระบบการสอบถามและแสดงผลข้อมูล เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการ
บริการสอบถามแกส่มาชิก ทั้งในส่วนของการแสดงผลและบริการเงินกูแ้ก่สมาชิก ระบบเวบ็เซฟเวอร์ และเวบ็
ไซดส์หกรณ์ เพื่อสอบถามและเขา้ถึงขอ้มูลของสมาชิกผ่าน www.phangngacoop.com 
 6.3 การส่งเสริมให้สมาชิกมทีี่อยู่อาศัยและด าเนนิธุรกิจ  โดยสินเช่ือ เพื่อการเคหะสงเคราะห์และเงินกู ้
พิเศษเพื่อซ้ือที่ดินและประกอบอาชีพเสริมในอตัราดอกเบี้ยต ํ่าละผ่อนระยะยาว 
 6.4 คณะกรรมการกบัแนวนโยบายการจดัหาประกนัชีวติ เพื่อความมัน่คงของครอบครัวสมาชิกใน
อนาคตและป้องกนัความเส่ียงที่จะเกดิกบัผูค้ ํ้าประกนัเงินกูใ้นกรณีผูกู้เ้สียชีวติ   
 6.5 การสนับสนุนให้สมาชิกเข้าร่วมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาคมสมาชิกสหกรณ์สาธารณสุขไทย 
(สสธท.), สมาคมสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั  (ฌกส.) 
และสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  

6.6 ทุนสาธารณประโยชน์ 
 1. เพือ่สนบัสนุนการศึกษาโดยทัว่ไปในลกัษณะการให้ทุนตามการร้องขอ 

2. เพือ่การกุศล 
3. เพือ่การสาธารณประโยชน ์
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4. เพือ่เป็นทุนสวสัดิการของสหกรณ์ภายใตทุ้นสาธารณประโยชน์ 
 - ทุนสวสัดิการสงเคราะห์เพื่อสมาชิกและครอบครัว 
 - ทุนสวสัดิการสมาชิกผูเ้จบ็ป่วย 
 - ทุนสวสัดิการเพื่อการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิก 
 - ทุนสวสัดิการผูเ้กษียณอาย ุ  
 - ทุนสวสัดิการผูช้ราภาพ 
 - ทุนสวสัดิการช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนัเงินกู ้
 - ทุนสวสัดิการอื่นๆ 

ในปีบญัชี 2563 สหกรณ์ไดร้ับจดัสรรงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 เป็นเงิน 2,000,000 
บาท ยอดยกมาจากปี 2562 เป็นเงิน 2,089,826.92 บาท รวมเป็นทุนสาธารณประโยชน์ท ั้งส้ิน 4,089,826.92 บาท  
ในปีบญัชีที่ผ่านมา สหกรณ์ไดใ้ชจ่้ายทุนสาธารณประโยชน ์เพื่อประโยชนต์่อสมาชิก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
องคก์รทางสังคม เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 4,351,605.22 บาท เป็นผลทาํให้เกิดยอดเงินส่วนต่างจากการใช้เงินจาก
หมวดเงินสํารองจ่ายทุนสาธารณประโยชน ์เป็นจาํนวนเงิน 261,840.00 บาท 

ในปีบญัชี 2563 มีสมาชิกเสียชีวติ  8 ราย คือ 
 1) นายสมพงษ ์จนัทรนาคมูสิก ขา้ราชการบาํนาญ หน่วยสสจ.พงังา เสียชีวติวนัท่ี 12 ตุลาคม 2562 ได้รับ

สวสัดิการและเงินพึงได้รับดงัน้ี เงินสวสัดิการสมาชิกผู้เสียชีวิต จาํนวน 150,000.00 บาท ผลประโยชน์จาก
ประกนักลุ่ม จาํนวน 100,000.00 บาท ผลประโยชนป์ระกนัชีวติกลุ่มภาคสมคัรใจ จาํนวน 1,500,000.00 บาท และ
ผลประโยชนจ์ากสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จาํนวน 140,924.00 บาท 

 2) นายอศลย ์พืชฟู ขา้ราชการ หน่วยสสอ.ตะก ัว่ทุ่ง เสียชีวติวนัที่ 14 ตุลาคม 2562 ได้รับสวสัดิการและ
เงินพึงไดร้ับดงัน้ี เงินสวสัดิการสมาชิกผูเ้สียชีวติ จาํนวน 150,000.00 บาท ผลประโยชนจ์ากประกนักลุ่ม จาํนวน 
100,000.00 บาท ผลประโยชนป์ระกนัชีวติกลุ่มภาคสมคัรใจ จาํนวน 4,500,000.00 บาท ผลประโยชนจ์ากสมาคม
ฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จาํนวน 140,924.00  บาท และผลประโยชนจ์ากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย (สสธท.) จาํนวน 1,019,934.85 บาท 

 3) นางโสภิณ ศุภวิศาล ข้าราชการบาํนาญ หน่วยสสจ.พงังา  เสียชีวิตวนัท่ี 28 ธันวาคม 2563 ได้รับ
สวสัดิการและเงินพึงได้รับดงัน้ี เงินสวสัดิการสมาชิกผู้เสียชีวิต จาํนวน 150,000.00 บาท ผลประโยชน์จาก
ประกนักลุ่ม จาํนวน 100,000.00 บาท ผลประโยชน์ประกนัชีวิตกลุ่มภาคสมคัรใจ จาํนวน 500,000.00 บาท 
ผลประโยชนจ์ากสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จาํนวน 140,826.00  บาท และผลประโยชน์จาก
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย (สสธท.) จาํนวน 1,009,964.88 บาท  

 4) นางสาววรรณาพร สร้อยเพช็ร์ ขา้ราชการ หน่วยรพ.พงังา เสียชีวิตวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2563 ได้รับ
สวสัดิการและเงินพึงไดร้ับดงัน้ี เงินสวสัดิการสมาชิกผูเ้สียชีวติ จาํนวน 150,000.00 บาท และผลประโยชนจ์าก
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จาํนวน 140,532.00  บาท 
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 5) นางสาวดาวดี พานทอง ขา้ราชการ หน่วยรพ.พงังา เสียชีวิตวนัที่ 13 เมษายน 2563 ได้รับสวสัดิการ
และเงินพึงไดร้ับดงัน้ี เงินสวสัดิการสมาชิกผู้เสียชีวิต จาํนวน 150,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกนักลุ่ม 
จาํนวน 100,000.00 บาท ผลประโยชนป์ระกนัชีวติกลุ่มภาคสมคัรใจ จาํนวน 4,500,000.00 บาท ผลประโยชน์จาก
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จาํนวน 140,728.00  บาท และผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขไทย (สสธท.) จาํนวน 1,020,004.25 บาท  

 6) นายจันทา กนัยา ข้าราชการบํานาญ หน่วยรพ.ตะก ัว่ป่า เสียชีวิตวนัที่  30 เมษายน 2563 ได้รับ
สวสัดิการและเงินพึงได้รับดงัน้ี เงินสวสัดิการสมาชิกผู้เสียชีวิต จาํนวน 150,000.00 บาท ผลประโยชน์จาก
ประกนักลุ่ม จาํนวน 100,000.00 บาท ผลประโยชนป์ระกนัชีวติกลุ่มภาคสมคัรใจ จาํนวน 800,000.00 บาท และ
ผลประโยชนจ์ากสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จาํนวน 140,630.00  บาท 

 7) นางอีมี่ กายกูล ขา้ราชการบาํนาญ หน่วยรพ.ตะก ัว่ป่า เสียชีวติวนัที่ 27 มิถุนายน 2563 ไดร้ับสวสัดิการ
และเงินพึงไดร้ับดงัน้ี เงินสวสัดิการสมาชิกผู้เสียชีวิต จาํนวน 150,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกนักลุ่ม 
จาํนวน 100,000.00 บาท ผลประโยชนป์ระกนัชีวติกลุ่มภาคสมคัรใจ จาํนวน 700,000.00 บาท และผลประโยชน์
จากสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จาํนวน  140,728.00 บาท 

 8) นางมนต์ธิรา ไชยแขวง ข้าราชการ หน่วยรพ.ตะก ัว่ป่า เสียชีวิตวนัที่ 19 กรกฎาคม 2563 ได้รับ
สวสัดิการและเงินพึงได้รับดงัน้ี เงินสวสัดิการสมาชิกผู้เสียชีวิต จาํนวน 150,000.00 บาท ผลประโยชน์จาก
ประกนักลุ่ม จาํนวน 100,000.00 บาท ผลประโยชนป์ระกนัชีวติกลุ่มภาคสมคัรใจ จาํนวน 1,000,000.00 บาท  

ในปีบญัชีที่ผ่านมา สหกรณ์ได้ใช้จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิก หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง   และองคก์รทางสังคม  มีดงัน้ี 
ล าดบั รายการ จ านวนเงนิ (บาท) 

1 เพื่อสนบัสนุนการศึกษาโดยทัว่ไปในลกัษณะการให้ทุนตามการร้องขอ 28,000.00 
2 เพื่อการกศุล 6,500.00 
3 เพื่อการสาธารณประโยชน ์ 5,000.00 
4 เพื่อเป็นทุนสวสัดิการของสหกรณ์ภายใตทุ้นสาธารณประโยชน์ 4,312,105.22 

   - ทุนสวสัดิการสงเคราะห์เพื่อสมาชิกและครอบครัว 1,474,628.00  
   

- ทุนสวสัดิการสมาชิกผูเ้จบ็ป่วย 113,500.00  
   

- ทุนสวสัดิการเพื่อการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิก 534,500.00  
   - ทุนสวสัดิการผูเ้กษียณอาย ุ 186,000.00  
   

- ทุนสวสัดิการผูช้ราภาพ 54,000.00  

 
 - ทุนสวสัดิการช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนัเงินกู ้ 24,811.22  

   
- ทุนสวสัดิการอื่นๆ 1,924,666.00 

 
รวมจ านวนเงนิทั้งส้ิน 4,351,605.22 
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7. การปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ประกาศ สหกรณ์ และข้อบังคบัของสหกรณ์ 
ดา้นการบริการจดัการสหกรณ์ คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที่ 38 ได้มีการปรับปรุงแกไ้ขข้อบงัคบั 

ระเบียบ และจดัทาํประกาศ ดงัน้ี 
- ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2563 
-  ประกาศเร่ืองการซ้ือหุ้นเพิ่มพเิศษ (ที่ 1/2563 ลงวนัที่ 23 มีนาคม 2563)  
- ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบตัิในการให้บริการเงินกูส้ามญั 1  

(ที่ 2/2563 ลงวนัที่ 23 มีนาคม 2563) 
-  ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบตัิในการให้บริการเงินกูส้ามญั 2  

(ที่ 2/2563 ลงวนัที่ 23 มีนาคม 2563) 
-  ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบตัิในการให้บริการเงินกูส้ามญั 3  

(ที่ 2/2563 ลงวนัที่ 23 มีนาคม 2563) 
-  ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบตัิในการให้บริการเงินกูส้ามญั 6  

(ที่ 2/2563 ลงวนัที่ 23 มีนาคม 2563) 
-  ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบตัิในการให้บริการเงินกูส้ามญั 8  

(ที่ 2/2563 ลงวนัที่ 23 มีนาคม 2563) 
-  ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบตัิในการให้บริการเงินกูส้ามญั 9 

(ที่ 2/2563 ลงวนัที่ 23 มีนาคม 2563) 
-  ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบตัิในการให้บริการเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 

(ที่ 9/2563 ลงวนัที่ 20 สิงหาคม 2563) 
-  ประกาศเร่ืองเงินกูส้ามญั COVID-19 เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ไดร้ับผลกระทบการแพร่ระบาด 

ของเช้ือไวรสัโคโรนา (ที่ 4/2563 ลงวนัที่ 27 เมษายน 2563) 
-  ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบตัิในการให้บริการเงินกูพ้ิเศษ 

(ที่ 6/2563 ลงวนัที่ 22 มิถนุายน 2563) 
-  ประกาศเร่ืองกาํหนดอตัราดอกเบี้ยเงินกูใ้ห้แกส่มาชิก  

(ที่ 7/2563 ลงวนัที่ 24 กรกฎาคม 2563)  
-  ประกาศเร่ืองอตัราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย ์ เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ  

(ที่ 8/2563 ลงวนัที่ 24 กรกฎาคม 2563)  
-  ประกาศเร่ืองการงดให้ซ้ือหุ้นเพิ่มพิเศษระหวา่งเดอืน  

(ที่ 10/2563 ลงวนัที่ 14 กนัยายน 2563)  
ที่ประชุมใหญ่  
……………………………………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 



70

 

ระเบียบวาระที่  4 
เร่ืองพจิารณาอนุมตังิบการเงนิ 

ประจ าปี 2563 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2563 
ประธาน  ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 59 อาํนาจหนา้ที่ของทีป่ระชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอาํนาจหนา้ที่พิจารณา วนิิจฉัยปัญหา      
ทุกอยา่งท่ีเกดิข้ึนเก ีย่วกบักจิการของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งการพิจารณาอนุมติังบการเงิน  

ดงันั้น คณะกรรมการดาํเนินการ จึงขอเสนองบการเงิน ประจาํปี 2562 ซ่ึงผูส้อบบญัชี ไดต้รวจสอบรับรองความ
ถูกตอ้งตามระบบบญัชีสหกรณ์แลว้ ดงัต่อไปน้ี 
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หนงัสือรับรองของสหกรณ์ 

 

วนัที่ 2 พฤศจิกายน 2563 
 

เรียน ผูส้อบบญัชี ของ สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั  
หนงัสือรับรองฉบบัน้ีให้ไวเ้พื่อประโยชนข์องท่านในการตรวจสอบงบการเงิน ของ สหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั   สําหรับปีส้ินสุดวนัที่  30 กนัยายน 2563  เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงิน
ดงักล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กนัยายน 2563 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั   โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคญัตามระเบียบที่        
นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนดหรือไม่ 

ขา้พเจา้เป็นผูร้ับผิดชอบในการจดัให้มีการจดัการท่ีมีประสิทธิผล  เพื่อให้การดาํเนินงานของสหกรณ์
เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัที่เกีย่วขอ้ง 

ขา้พเจา้ขอรับรองรายละเอียดเกีย่วกบังบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบ และคิดว่าควรจะ
เป็น ดงัต่อไปน้ี 

1. งบการเงิน 
1.1 ตามขอ้ตกลงในการรับงานตรวจสอบวนัที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2563 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบใน

การจดัทาํงบการเงิน โดยถูกตอ้งตามที่ควรในสาระสําคญัตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด  และมีหน้าที่
นาํเสนองบการเงินต่อที่ประชุมใหญ่ผูถ้ือหุ้นตามกฎหมาย 

1.2 งบการเงินไม่มีการแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญั ซ่ึงรวมถึงการละเวน้
การแสดงรายการและขอ้มูลต่าง ๆ 

1.3 ขอ้สมมติที่สําคญัทีส่หกรณ์ใชใ้นการประมาณการทางบญัชีมีความสมเหตุสมผล 
1.4 รายการหรือขอ้มูลดงัต่อไปน้ีมีการบนัทึกหรือเปิดเผยไวอ้ย่างเพียงพอและเหมาะสมใน     

งบการเงิน เช่น รายการธุรกจิที่มีกบัสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น ข้อตกลงกบัสถาบนัการเงินเกี่ยวกบัภาระ
ผูกพนัเงินฝาก หรือขอ้จาํกดัการใชเ้งินกู ้สินทรัพยท์ี่ใชเ้ป็นหลกัประกนั 

1.5 เหตุการณ์ภายหลงัวนัที่ในงบการเงินที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนดให้ปรับปรุง
หรือเปิดเผยไดป้รับปรุงหรือเปิดเผยแลว้ 

1.6 ผลของการไม่แกไ้ขข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงไม่มีสาระสําคญั ข้อสังเกต ทั้ งต่อเฉพาะ
รายการหรือโดยรวมต่องบการเงิน รายการของขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงที่ไม่แกไ้ขไดจ้ดัทาํเป็นเอกสารแนบของ
หนงัสือรับรองน้ี 
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1.7 ไม่มีรายการผิดปกติที่เกีย่วขอ้งกบัการกระทาํของคณะกรรมการดาํเนินการหรือเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ ผู ้ซ่ึงมีหน้าที่สําค ัญเกี่ยวกบัระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงิน 

1.8 ไดม้ีการลดราคาสินคา้คงเหลือลง ให้เท่ากบัราคาที่คาดวา่จะจาํหน่ายไดห้รือมูลค่าสุทธิที่จะ
ไดร้ับสําหรับสินคา้ลา้สมยัขายไม่ออกหรือชาํรุด และไม่มีสินค้าคงเหลือที่แสดงราคาไวสู้งกว่ามูลค่าสุทธิที่จะ
ไดร้ับ 

1.9 สหกรณ์มีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท์ ั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีภาระผูกพนั
หรือขอ้ผูกมดัใด ๆ ในสินทรัพยข์องสหกรณ์ เวน้แต่ที่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้ 

1.10 สหกรณ์ไดบ้นัทึกหรือเปิดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกดิขึ้นแล้วและอาจ
เกิดขึ้นในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกบั
หลกัประกนัทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แกบุ่คคลที่สาม นอกจากน้ีสหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะ
เกดิขึ้นนอกเหนือจากที่ไดแ้สดงหรือเปิดเผยไวแ้ลว้ในงบการเงิน 

1.11 นอกจากเร่ืองที่อธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการ เงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น
หรือไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสําคญั ซ่ึงตอ้งนาํมาปรับปรุงงบการเงิน หรือ
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

1.12 สหกรณ์ไดส่้งมอบรายงานต่างๆ เกีย่วกบัลูกหน้ีเงินกู ้ลูกหน้ีอื่น เงินฝากสหกรณ์อื่น ประวตัิ
การชาํระหน้ีและการผิดนดัชาํระของลูกหน้ีดงักล่าวแกท่่านแลว้อย่างครบถว้น หน้ีสงสัยจะสูญที่เกิดขึ้นจากการ
ให้สินเช่ือ หน้ีอย่างอื่น การเงินฝากสหกรณ์อื่น ได้ถูกคาํนวณโดยถูกต้องตามระเบียบ ประกาศ หรือคาํสั่งนาย
ทะเบียนสหกรณ์และไดน้าํมาบนัทึกบญัชีและ/หรือเปิดเผยไวโ้ดยครบถว้นแลว้ในงบการเงิน 

1.13 เงินลงทุนในหลกัทรัพยช์นิดต่างๆ ได้มีการตีราคาหรือวดัมูลค่าโดยถูกต้องตามระเบียบ 
ประกาศ หรือคาํสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  รายการที่เกีย่วขอ้งกบัเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ สหกรณ์ได้นาํมาบนัทึก
บญัชีและ/หรือเปิดเผยไวโ้ดยครบถว้นแลว้ในงบการเงิน 

2. การให้ข้อมูล 
ขา้พเจา้ไดจ้ดัเอกสารหลกัฐานและขอ้มูลดงัต่อไปน้ีให้ท่านตรวจสอบครบถว้นแลว้ คือ 
2.1 บนัทึกรายการทุกรายการในบญัชี เอกสารหลกัฐานประกอบรายการบญัชี และข้อมูลอื่นที่

เกีย่วขอ้งทั้งหมด 
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 
2.3 ขอ้มูลอื่นที่ท่านขอจากขา้พเจา้เพื่อวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ 
2.4 เขา้ถึงบุคคลในสหกรณ์ที่ท่านระบุวา่จาํเป็นในการไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีอย่างไม่

จาํกดั 
2.5 สหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาทั้งหมดซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบอย่าง

มีสาระสําคญัต่องบการเงิน นอกจากน้ีสหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามระเบียบและข้อกาํหนดของหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานที่กาํกบัดูแล ซ่ึงหากไม่ปฏิบตัิตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่องบการเงิน 
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2.6 สหกรณ์ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดที่เป็นผลจากการประเมินความเส่ียงเร่ืองการทุจริตที่มีผล
ต่อการแสดงงบการเงินที่ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญั 

2.7 สหกรณ์ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทุกอย่าง ซ่ึงเกีย่วขอ้งกบัการทุจริตหรือสงสัยวา่จะทุจริตที่สหกรณ์
ทราบและที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเกี่ยวข้องกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มี
บทบาทสําคญัเกีย่วกบัการควบคุมภายใน หรือบุคคลอื่น ซ่ึงการทุจริตมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญัต่องบการเงิน 

2.8 สหกรณ์ขอรับรองวา่ ณ วนัที่ผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน สหกรณ์ไม่ได้รับ
หนงัสือแจง้จากหน่วยราชการ เช่น การแจง้ขอ้บกพร่อง หรือขอ้สังเกต ดา้นบริหาร ดา้นการปฏิบตัิการ หรือด้าน
การเงินการบญัชี หรือ อนัมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบตัิตามกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่น หรือ
ขอ้บงัคบั ซ่ึงรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหน้ีสินที่อาจเกดิขึ้นในภายหนา้ ซ่ึงควรจะ
ไดน้าํมาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการตั้งสํารองค่าเสียหายที่อาจ
เกดิขึ้น 

 
 

                                        ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

 
                                                                    ลงช่ือ 
                                                       ( นายวริัตน ์  เพาะปลูก) 
                                                       ประธานกรรมการดาํเนินการ 
                                 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั 
 
 
                                                                    ลงช่ือ 
                                                                                                    ( นายประภาส     สายทอง )                                                   
                                                                     ผูจ้ดัการ 
                                 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั 
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บริษัท พี. พ.ี เอฟ. ออดิทต้ิง  จ ำกัด 
 

เลขที่ 207  ซอย ตรัง – ปะเหลียน1  หมู่ที ่4  ถนน ตรัง – ปะเหลียน ต.บ้านควน อ.เมอืง จ.ตรัง 92000 
 

รายงานของผู้สอบบัญชี  
 

เสนอ    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จ ากัด 
 

ความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จ ากัด ซ่ึงประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30  กันยายน 2563 งบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน 
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ 
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จ ากัด  
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ี
ควรในสาระส าคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์         
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินใน
รายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์  
ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาใน บริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ท้ังนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหาก
ส าหรับเรื่องเหล่านี้ 
 เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้ 
 

1. เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก  
 ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5  เงินให้กู้ยืม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 

สหกรณ์ฯมีเงินให้กู้ยืม จ านวนเงิน 2,010,952,896.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.89 ของสินทรัพย์ท้ังส้ิน ซ่ึงเป็น
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ และไม่มีการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากไม่มีลูกหนี้รายใดเข้าเกณฑ์การจัดช้ัน
คุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  

 ข้าพเจ้าได้ท าการประเมินความเส่ียงและกิจกรรมการควบคุมเก่ียวกับธุรกิจสินเช่ือและเลือก
ตัวอย่างมาสุ่มทดสอบว่าได้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม่ การทดสอบการควบคุม
ภายในประกอบด้วย การสอบทานระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก สังเกตการณ์และสอบถามการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบค าขอกู้ คุณสมบัติผู้กู้ วงเงินกู้ ผู้ค้ าประกัน สอบถามและอ่านรายงานการ
ประชุมเก่ียวกับการพิจารณาอนุมัติเงินให้กู้แต่ละประเภทว่าเป็นไปตามระเบียบท่ีสหกรณ์ก าหนด 

 ข้าพเจ้าสุ่มสอบทานการช าระหนี้บัญชีย่อยลูกหนี้เงินให้กู้ เพื่อติดตามว่ามีลูกหนี้เงินให้กู้รายใด          
ไม่สามารถช าระหนี้ตามท่ีก าหนด เพื่อน าไปท ารายละเอียดการแยกอายุหนี้ เพื่อสอบทานว่ามีลูกหนี้รายใดเข้า
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หลักเกณฑ์  การจัดช้ันคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด พบว่าไม่ต้องตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  

2.  การรับรู้รายได้ดอกเบ้ียเงินให้กู้ 
  ตามท่ีแสดงในงบก าไรขาดทุน สหกรณ์มีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้ กู้ในปี 2563 จ านวน 
116,600,408.47  บาท คิดเป็นร้อยละ 98.44 ของรายได้รวม ซ่ึงเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ เนื่องจาก
รายได้ดังกล่าวเกิดจากสัญญาเงินให้กู้แต่ละประเภท มีเงื่อนไขการค านวณดอกเบ้ียในอัตราท่ีแตกต่างกัน นอกจากนี้ 
การรับรู้รายได้ดอกเบ้ียเงินให้กู้ท่ีประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์หยุดการคิดดอกเบ้ียในกรณีท่ีลูกหนี้ช าระหนี้ไม่
ตรงตามก าหนดเวลา 
  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการประเมินและการสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ท่ี
เก่ียวข้องกับการรับรู้รายได้ดอกเบ้ียเงินให้กู้ และระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับการค านวณ
ดอกเบ้ียเงินให้กู้ นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินให้กู้ว่ามีการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้เป็นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญาและสอดคล้องกับนโยบายการบัญชีท่ีสหกรณ์ใช้ และตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
รวมท้ังขา้พเจ้าได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีท่ีส าคัญ  
  ท้ังนี้ ข้าพเจ้าปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน 
 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่านี้   โดย
ถูกต้องตามท่ีควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูล ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
 ในการจัดท างบการเงิน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
สหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีท่ีมีเรื่ องดังกล่าว และ
การใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ มีความตั้งใจท่ีจะเลิก
สหกรณ์หรือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม 
ปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซ่ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเช่ือมั่น
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ จะสามารถตรวจพบข้อมูลท่ีขัดต่อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคัญ เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า 
รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบ
การเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 
 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้
ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
ความเส่ียงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิด
จากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 
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 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของสหกรณ์ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใช้และความสมเหตุผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องซ่ึงจัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับว่า มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของสหกรณ์ในการด าเนินงาน
ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับจนวันท่ีใ น
รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้อง
หยุดการด าเนินงานต่อเนื่องได้ 

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม  
       ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบท่ีได้
วางแผนไว้ ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายใน
ซ่ึงข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

จากเรื่องท้ังหลายท่ีส่ือสารกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญ
ท่ีสุด ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่อง
เหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือ
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท า
ดังกล่าว สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ท่ีผู้มีส่วนได้เสีย
สาธารณะ จะได้จากการส่ือสารดังกล่าว 

 
 

(นางยุพิน   ฟุ้งเฟื่อง) 
      ผู้สอบบัญชี 

 
 
วันท่ี  2  พฤศจิกายน  2563 
 

 
 



77

 
 
 
 
 
 
 

ปี  2563 ปี  2562
หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 110,505,444.12 165,711,906.13
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 3 29,890,999.18 10,000,000.00
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้ 5 137,029,430.76 207,546,891.10
ลกูหนีร้ะยะสัน้ 6 4,046,330.86 3,133,059.71
ดอกเบีย้เงินให้กู้ ค้างรับ 7 423,991.82 477,392.79
สนิทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 8 520,968.01 236,707.96

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 282,417,164.75 387,105,957.69
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว 4 26,302,500.00 26,492,500.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 5 1,873,923,465.85 1,817,220,837.02
ลกูหนีร้ะยะยาว 6 377,566.83 618,299.33
ที่ดนิ  อาคารและอปุกรณ์  -  สทุธิ 9 5,256,714.00 5,778,326.64
สนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 10 53,850.82 0.00
คา่ตกแตง่สาํนักงานรอตดับญัชี 0.00 9,945.21

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,905,914,097.50 1,850,119,908.20
รวมสินทรัพย์ 2,188,331,262.25 2,237,225,865.89

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวัดพงังา  จ ากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  30 กันยายน 2563 

สินทรัพย์
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ปี  2563 ปี  2562
หนีสิ้นหมุนเวียน หมายเหตุ บาท บาท
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้ 11 0.00 165,000,000.00
เงินรับฝาก 12 1,008,019,940.78 951,844,204.81
หนีส้นิหมนุเวียนอ่ืน 13 1,701,128.06 950,951.23

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,009,721,068.84 1,117,795,156.04
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
เงินสาํรองบําเหน็จเจ้าหน้าที่ 5,860,570.00 5,174,220.00

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 5,860,570.00 5,174,220.00
รวมหนีสิ้น 1,015,581,638.84 1,122,969,376.04

หนีสิ้นและทุนของสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวัดพงังา  จ ากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ  วันที่  30 กันยายน 2563 
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ปี  2563 ปี  2562
ทุนของสหกรณ์ หมายเหตุ บาท บาท
ทุนเรือนหุ้น  (  มลูคา่หุ้นละ  10.00  บาท  )
        หุ้นที่ชําระเตม็มลูคา่แล้ว 1,011,976,630.00 966,151,930.00
ทุนสาํรอง 80,719,721.60 72,435,787.25
ทุนสะสมตามข้อบงัคบั ระเบียบและอ่ืน ๆ 14 3,034,995.03 5,064,760.25
กําไรสทุธิประจําปี 77,018,276.78 70,604,812.35

รวมทุนของสหกรณ์ 1,172,749,623.41 1,114,257,289.85
รวมหนีสิ้น้และทุนของสหกรณ์ 2,188,331,262.25 2,237,226,665.89

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้ 0.00 800.00

วนัที่   2   พฤศจิกายน  2563

(นายวิรัตน์  เพาะปลกู)
ประธานกรรมการ

(นายกําธร   สทิธิบตุร)
เลขานุการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวัดพงังา  จ ากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ  วันที่  30 กันยายน 2563 
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บาท % บาท %
รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทุน

ดอกเบีย้รับเงินให้กู้ 116,600,408.47 98.44 113,091,788.36 98.95
ดอกเบีย้รับเงินฝาก 420,878.84 0.36 464,548.17 0.41
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 1,422,113.01 1.20 729,913.46 0.64

รวมรายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทุน 118,443,400.32 100.00 114,286,249.99 100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้

ดอกเบีย้จ่ายเงินรับฝาก 30,670,663.17 25.89 35,890,337.41 31.40
ดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ยืมระยะสัน้ 2,718,390.41 2.30 31,286.42 0.03

รวมคา่ใช้จ่ายดอกเบีย้และเงินลงทุน 33,389,053.58 28.19 35,921,623.83 31.43
หัก หนีส้งสัยจะสูญและหนีสู้ญ

หนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีอ่ื้นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 0.00 0.00 (174,987.46) (0.15)
หนีส้งสยัจะสญู(เกินความต้องการ)-ลกูหนีอ่ื้น 0.00 0.00 (4,924.05) (0.00)
หนีส้ญู-ลกูหนีอ่ื้นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 0.00 0.00 174,987.46 0.15

รวมหนีส้งสยัจะสญูและหนีส้ญู 0.00 0.00 (4,924.05) (0.00)
รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 85,054,346.74 71.81 78,369,550.21 68.57
บวก รายได้อ่ืน  

คา่ธรรมเนียมแรกเข้า 9,900.00 0.01 7,600.00 0.02
เงินรางวลัสลากออกสนิ 88,100.00 0.07 49,900.00 0.04
เงินรางวลัสลากธกส. 7,750.00 0.01 0.00 0.00
รายได้อ่ืน  ๆ 234,730.58 0.20 211,253.47 0.18

รวมรายได้อ่ืน 340,480.58 0.29 268,753.47 0.24
หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที่
เงินเดอืน 3,508,200.00 2.96 3,199,080.00 2.80
คา่ลว่งเวลา 42,675.00 0.04 32,883.00 0.03
คา่เช่าบ้าน 36,000.00 0.03 36,000.00 0.03
คา่เลา่เรียนบตุร 25,056.00 0.02 6,850.00 0.01

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวัดพงังา  จ ากัด
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2563

ปี  2563 ปี  2562
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บาท % บาท %
คา่สวสัดกิารเจ้าหน้าที่ 24,000.00 0.02 24,000.00 0.02
เงินสมทบประกนัสงัคม 68,174.00 0.06 74,162.16 0.06
บําเหน็จเจ้าหน้าที่ 686,350.00 0.58 683,740.00 0.60
คา่รักษาพยาบาล 3,249.00 0.00 0.00 0.00
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
คา่เสือ่มราคา 575,072.64 0.49 668,037.05 0.58
คา่ปรับปรุงสาํนักงาน 3,990.00 0.00 80,940.00 0.07
คา่ซ่อมแซมบํารุงรักษาสนิทรัพย์ 6,420.00 0.01 16,352.00 0.01
คา่สทิธิการใช้ซอฟแวร์ตดัจ่าย 10,349.18 0.01 0.00 0.00
คา่ตกแตง่สาํนักงานตดัจ่าย 9,945.21 0.01 86,684.82 0.08
คา่เช่าพืน้ที่เว็บเซฟเวอร์และเว็บไซด์ 26,750.00 0.02 0.00 0.00
คา่ทําความสะอาดสาํนักงาน 105,644.00 0.09 90,035.00 0.08
คา่เบีย้ประกนัภยัอคัคภียั 4,603.48 0.00 4,591.93 0.00
คา่ทําความสะอาดยานพาหนะ 0.00 0.00 500.00 0.00
คา่ภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 2,808.46 0.00 4,998.00 0.00
คา่ใช้จ่ายยานพาหนะ 38,637.68 0.03 64,948.23 0.06
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสมาชิก
คา่ใช้จ่ายตามแผนกลยทุธ์ 382,690.00 0.32 236,236.00 0.21
ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน
คา่ใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ 1,714,611.00 1.45 1,658,041.00 1.45
คา่เบีย้เลีย้งกรรมการ 29,400.00 0.02 9,600.00 0.01
คา่เบีย้ประชุมกรรมการ 112,000.00 0.10 121,800.00 0.11
คา่เบีย้ประชุมผู้ตรวจสอบกิจการ 10,500.00 0.01 10,000.00 0.01
คา่พาหนะกรรมการ 70,840.00 0.06 63,440.00 0.06
คา่พาหนะผู้ตรวจสอบกิจการ 1,680.00 0.00 2,560.00 0.00
คา่เบีย้เลีย้งและที่พกั 115,950.00 0.10 58,510.00 0.05

ปี  2562

งบก าไรขาดทุน (ต่อ)
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2563

ปี  2563

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวัดพงังา  จ ากัด
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บาท % บาท %
คา่ตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําหน่วย 105,384.00 0.09 104,768.00 0.09
คา่ตรวจสอบกิจการ 48,000.00 0.04 48,000.00 0.04
คา่ไฟฟ้า 72,445.91 0.06 70,069.29 0.06
คา่นํา้ประปา 4,118.43 0.00 4,244.10 0.00
คา่โทรศพัท์ 32,605.41 0.03 27,507.28 0.02
คา่เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 181,253.89 0.15 178,105.20 0.16
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพสอบบญัชี 80,000.00 0.07 80,000.00 0.07
คา่รับรอง 45,652.00 0.04 86,290.00 0.08
คา่ธรรมเนียมธนาคาร 30,468.00 0.03 26,550.00 0.02
คา่ถ่ายเอกสาร 17,728.00 0.01 14,586.00 0.01
คา่ไปรษณีย์ 41,501.40 0.04 44,476.00 0.04
คา่นํา้มันเชือ้เพลงิ 27,500.00 0.02 40,170.50 0.04
คา่เบีย้ประกนัภยัขนเงิน 10,344.09 0.01 10,742.80 0.01
คา่ขยะมลูฝอย 480.00 0.00 480.00 0.00
วสัดเุคร่ืองแตง่กาย 14,117.00 0.01 20,400.00 0.02
คา่บํารุงตา่ง ๆ 0.00 0.00 2,247.00 0.00
คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ 49,356.76 0.04 40,865.97 0.04

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 8,376,550.54 7.07 8,033,491.33 7.03
ก าไรสุทธิ 77,018,276.78 65.03  70,604,812.35 61.78   

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2563

ปี  2563 ปี  2562

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวัดพงังา  จ ากัด
งบก าไรขาดทุน (ต่อ)
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ปี  2563 ปี  2562
บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสทุธิ 77,018,276.78 70,604,812.35
รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดกําไรสทุธิเป็นเงินสดสทุธิ
จากการดําเนินงาน

คา่เสือ่มราคาอาคารและอปุกรณ์ 575,072.64 668,037.05
สาํรองบําเหน็จเจ้าหน้าที่ 686,350.00 683,740.00
คา่สทิธิการใช้ซอฟแวร์ตดัจ่าย 10,349.18 0.00
คา่ตกแตง่สาํนักงานรอตดับญัชีตดัจ่าย 9,945.21 86,684.82
ลกูหนี ้สสธท.จ่ายลว่งหน้า (12,120.00) 24,240.00
ลกูหนี ้สส.สชอ. จ่ายลว่งหน้า (4,840.00) 0.00
คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 740.36 464.91
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 3,690.00 5,193.00
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู-ลกูหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 0.00 (179,911.51)
ดอกเบีย้เงินให้กู้ ค้างรับ  53,400.97 556,566.22
ดอกเบีย้เงินฝากธนาคารค้างรับ  12,195.09 7,906.68
ดอกเบีย้เงินฝากสหกรณ์อ่ืนค้างรับ  (16,390.70) (1,095.89)
ผลตอบแทนเงินลงทุนสลากออนสนิค้างรับ (24,792.69) 0.00
ดอกเบีย้เงินรับฝากค้างจ่าย (10,987.08) (193,916.04)
คา่เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 22,787.89 49,658.20
คา่ตอบแทนหน่วยค้างจ่าย 8,732.00 2,644.00
ดอกเบีย้ตัว๋สญัญาใช้เงินค้างจ่าย 0.00 22,356.16
ดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ โอดค้ีางจ่าย 0.00 1,469.71
เงินประกนัสงัคมรอนําสง่ 0.00 (750.00)

สหกรณ์ออมทรัพย์  สาธารณสุขจงัหวัดพงังา  จ ากัด
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2563
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ปี  2563 ปี  2562
บาท บาท

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (29.35) 286.95                        
หนีส้ญู-ลกูหนีท้ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 0.00 174,987.46                  

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์ และ
หนีส้นิดําเนินงาน 78,332,380.30 72,513,374.07
สนิทรัพย์ดําเนินงาน

เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์ 0.00 (90,000,000.00)
เงินสดรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์ 60,000,000.00 0.00
เงินสดจ่ายลกูหนีเ้งินกู้ฉกุเฉิน (2,516,700.00) (1,719,500.00)
เงินสดรับจากลกูหนีเ้งินกู้ฉกุเฉิน 2,249,190.00 1,671,793.00
เงินสดจ่ายลกูหนีเ้งินกู้สามัญ (613,935,771.62) (827,115,317.44)
เงินสดรับจากลกูหนีเ้งินกู้สามัญ 556,734,294.15 743,092,778.36
เงินสดจ่ายลกูหนีเ้งินกู้ พิเศษ 0.00 (3,500,000.00)
เงินสดรับจากลกูหนีเ้งินกู้ พิเศษ 11,283,818.98 13,151,467.13

สนิทรัพย์ดําเนินงาน
เงินสดรับจากลกูหนีอ่ื้น 244,593.02 660,693.82
เงินสดจ่ายลกูหนีเ้งิน  สส ชสอ. (172,590.00) (142,386.00)
เงินสดรับลกูหนีเ้งิน  สส ชสอ. 166,551.00 136,895.00
เงินสดจ่ายลกูหนีเ้งินประกนัวินาศภยั (88,368.09) (98,181.06)
เงินสดรับลกูหนีเ้งินประกนัวินาศภยั 86,890.84 76,254.65
เงินสดจ่ายลกูหนีเ้งินประกนักลุม่ (12,432,933.84) (9,348,391.48)
เงินสดรับลกูหนีเ้งินประกนักลุม่ 11,578,880.46 9,243,770.56
เงินสดจ่ายลกูหนีเ้งินฌาปนกิจสงเคราะห์  (  สสธท  )   (5,799,636.00) (5,548,538.62)
เงินสดรับจากลกูหนีเ้งินฌาปนกิจสงเคราะห์  (  สสธท  )   5,760,142.00 5,570,210.12
เงินสดจ่ายลกูหนีเ้งินยืมทดรอง (2,471,443.86) (2,345,455.00)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2563

สหกรณ์ออมทรัพย์  สาธารณสุขจงัหวัดพงังา  จ ากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
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ปี  2563 ปี  2562
บาท บาท

เงินสดรับจากลกูหนีเ้งินยืมทดรอง 2,453,966.00 2,344,655.00
เงินสดรับลกูหนีต้วัแทนหักเงินสง่ 2,209.82 24,139.54
เงินสดจ่ายซือ้วสัดสุาํนักงาน 0.00 (83,990.00)

หนีส้นิดําเนินงาน
เงินสดรับ (จ่าย) เงินรอจ่ายคนื 794,322.42 226,262.75
เงินสดจ่ายเงินประกนัสงัคมรอนําสง่ (12,000.00) 0.00
เงินสดจ่ายดอกเบีย้รับรอจ่ายคนื 0.00 (113,849.14)
เงินสดจ่ายดอกเบีย้จ่ายตัว๋สญัญาใช้เงินค้างจ่าย (22,356.16) 0.00
เงินสดรับ (จ่าย) ลว่งหน้าจากสมาชิก 16,560.00 2,280.00

เงินสดสทุธิ  (  ใช้ไปใน  )  กิจกรรมดําเนินงาน 92,251,999.42 (91,301,034.74)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับคา่หุ้นบริษัท สหประกนัชีวิต จํากดั 200,000.00 0.00
เงินสดจ่ายซือ้ครุภณัฑ์ (53,460.00) (57,720.00)
เงินสดจ่ายซือ้หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจํากดั 0.00 (10,000,000.00)
เงินสดจ่ายซือ้หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุไทย จํากดั (10,000.00) 0.00
เงินสดจ่ายคา่สทิธิการใช้ซอฟท์แวร์ (64,200.00) 0.00
เงินสดจ่ายสว่นปรับปรุงอาคารสาํนักงาน 0.00 (25,000.00)

เงินสดสทุธิ  (  ใช้ไปใน  )   กิจกรรมลงทุน 72,340.00 (10,082,720.00)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับตัว๋สญัญาใช้เงิน 0.00 165,000,000.00
เงินสดจ่ายชําระหนีต้ัว๋สญัญาใช้เงิน (165,000,000.00) 0.00
เงินสดรับจากเงินรับฝาก 411,066,898.53 292,489,387.72
เงินสดจ่ายคนืเงินรับฝาก (354,891,162.56) (295,934,844.19)

สหกรณ์ออมทรัพย์  สาธารณสุขจงัหวัดพงังา  จ ากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2563
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ปี  2563 ปี  2562
บาท บาท

เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น 91,406,920.00 100,570,550.00
เงินสดจ่ายคนืทุนเรือนหุ้น (45,582,220.00) (10,441,220.00)
เงินสดจ่ายคา่บํารุงสนันิบาตสหกรณ์ (30,000.00) (30,000.00)
เงินสดจ่ายเงินปันผลตามหุ้น (50,443,605.00) (46,047,233.50)
เงินสดจ่ายเงินเฉลีย่คนื (8,915,028.00) (8,632,197.00)
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ (900,000.00) (890,000.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ (4,089,765.22) (3,410,774.82)
เงินสดจ่ายเงินสาํรองจ่ายทุน (261,840.00) 0.00

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (127,639,802.25) 192,673,668.21
เงินสดสทุธิ  เพ่ิมขึน้ (ลดลง) (35,315,462.83) 91,289,913.47
เงินสด  ณ  วนัต้นปี 175,711,906.13 84,421,992.66
เงินสด  ณ  วนัสิน้ปี 140,396,443.30 175,711,906.13

สหกรณ์ออมทรัพย์  สาธารณสุขจงัหวัดพงังา  จ ากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  30  กันยายน  2563
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1. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ
- สหกรณ์บนัทึกบญัชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
- สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบีย้ตามเกณฑ์สดัสว่นของเวลา สว่นจํานวนรายได้จะเท่ากบัอตัราดอกเบีย้คณูด้วยจํานวนเงินต้นที่

ค้างชําระตามระยะเวลาที่กู้ยืม
- สหกรณ์ได้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ด้วยการจัดชัน้คณุภาพ

ลกูหนีเ้งินกู้และการเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู พ.ศ. 2544
- สหกรณ์ตรีาคาวสัดคุงเหลอืตามราคาทุน
- เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ที่ไม่อยูใ่นความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน และจะรับรู้เป็น

รายได้หรือคา่ใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเม่ือสหกรณ์จําหน่ายเงินลงทุนนัน้
- คา่เสือ่มราคาอาคารและอปุกรณ์สาํนักงาน คํานวณโดยวิธีเส้นตรงในอตัราที่กําหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

ทัง้นี ้ยกเว้นที่ดนิ
- คา่ตกแตง่สาํนักงานรอตดับญัชี ตดัจ่ายเป็นรายปีระยะเวลา 5 ปี
- คา่ซ่อมบํารุง คา่ซ่อมแซม รวมทัง้การซือ้มาเปลีย่นแทนสาํหรับสนิทรัพย์รายการยอ่ย ๆ ถือเป็นคา่ใช้จ่ายหักจาก

รายได้การตอ่เตมิหรือเพ่ิมเตมิอาคารและอปุกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท

ปี 2563 ปี 2562
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร    ประกอบด้วย บาท บาท

เงินสด 20,000.00 20,000.00
เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวนั 50,135.04 50,122.70
ออมทรัพย์ 60,378,633.80 160,585,588.09
ประจํา 56,675.28 56,195.34
สลากธกส. 10,000,000.00 0.00
สลากออมสนิ 40,000,000.00 5,000,000.00

รวม 110,505,444.12 165,711,906.13      

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวัดพงังา  จ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2563
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ปี 2563 ปี 2562

3. เงินฝากสหกรณ์อ่ืน    ประกอบด้วย บาท บาท
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุสรุาษฎร์ธานี จํากดั 25,000,000.00       0.00
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี จํากดั 4,890,999.18         10,000,000.00       

รวม 29,890,999.18       10,000,000.00       

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 สหกรณ์มีบญัชีเงินฝากกบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัราชภฎัสรุาษฎร์ธานี จํากดั 
ประเภทเงินฝากประจํา ต้นเงิน 4,890,999.18 บาท ดอกเบีย้ 534.54 บาท รวมทัง้สิน้ 4,891,533.72 บาท แตเ่น่ืองจาก
สอ.มหาวิทยาลยัราชภฎัสรุาษฎร์ธานี จํากดั ผลการดําเนินงานมีผลขาดทุนสะสมจากรายงานกิจการประจําปี 2562
สาํหรับปีสิน้สดุวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2562 มลูคา่หุ้นละ (133.56) บาท และ สอ.วิทยาลยัราชภฎัสรุาษฎร์ธานี จํากดั 
มีสดัสว่นหนีส้นิรวมมากกวา่สนิทรัพย์รวม (447.88 : 440.22 ล้านบาท) ทําให้สหกรณ์มีความเสีย่งที่จะถอนเงินฝากไม่ได้ 

วนัที่ 22 ตลุาคม 2563 ซึ่งเป็นวนัที่ภายหลงัรอบระยะเวลารายงานแตก่่อนวนัรับรองงบการเงิน สหกรณ์ได้รับเงินจํานวนดงักลา่ว
จากการปิดบญัชีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่จ าเป็นต้องรับรู้ค่าเสียหายจ านวนที่ไม่สามารถถอนคืนได้จากเงินฝากสหกรณ์อ่ืนสงสัยจะสูญ
เตม็จ านวนที่ไม่สามารถถอนคืนได้ (ตามหนังสอืกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ที่ กษ 0404/ว53 ลงวนัที่ 22 มีนาคม 2561 เร่ืองวิธีปฎิบตัิ

ปี 2563 ปี 2562
4. เงินลงทุนระยะยาว   ประกอบด้วย บาท บาท

เงินลงทุนระยะยาว  
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ ในความต้องการของตลาด
- หุ้นบริษัท  สหประกนัชีวิต  จํากดั   (  มหาชน  ) 0.00 200,000.00            
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุไทย จํากดั 10,000.00             0.00
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากดั 26,292,500.00       26,292,500.00       

รวม 26,302,500.00       26,492,500.00       

ทางบญัชี กรณีสหกรณ์นําเงินไปลงทุนในสหกรณ์อ่ืน)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวัดพงังา  จ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2563
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5. เงินให้กู้ยืม   ประกอบด้วย

ระยะสัน้ ระยะยาว ระยะสัน้ ระยะยาว
เงินให้กู้แก่สหกรณ์ 30,000,000.00       0.00 90,000,000.00       0.00
ลกูหนีเ้งินกู้ฉกุเฉิน 539,010.00            0.00 271,500.00           0.00
ลกูหนีเ้งินกู้สามัญ 103,591,561.32     1,826,363,605.86     114,096,141.34     1,758,657,548.37   
ลกูหนีเ้งินกู้ พิเศษ 2,898,859.44         47,559,859.99          3,179,249.76         58,563,288.65       

รวม 137,029,430.76 1,873,923,465.85 207,546,891.10     1,817,220,837.02   

6. ลูกหนีร้ะยะสัน้  ประกอบด้วย
ระยะสัน้ ระยะยาว ระยะสัน้ ระยะยาว

ลกูหนีต้วัแทนหักสง่ 11,277.86             0.00 2,209.82               0.00
ลกูหนีเ้งินยืมทดรอง 7,000.00               0.00 0.00 0.00
ลกูหนีเ้งินประกนักลุม่ 2,976,450.37 0.00 2,122,396.99         0.00
ลกูหนีเ้งินฌาปนกิจสงเคราะห์(สสธท) 904,629.00 0.00 865,135.00           0.00
ลกูหนีอ่ื้น 83,471.28 377,566.83 87,331.80             618,299.33            
ลกูหนีเ้งิน สส ชสอ. 20,044.00 0.00 14,005.00             0.00
ลกูหนีเ้งินประกนัวินาศภยั 43,458.35 0.00 41,981.10             0.00

รวม 4,046,330.86 377,566.83 3,133,059.71         618,299.33            

บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวัดพงังา  จ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2563

ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

ปี 2563 ปี 2562
บาท
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ปี 2563 ปี 2562
7. ดอกเบีย้เงินให้กู้ค้างรับ   ประกอบด้วย บาท บาท

ดอกเบีย้เงินให้กู้ ค้างรับ  -  สมาชิก 423,918.14           477,278.73            
ดอกเบีย้เงินให้กู้ ค้างรับ  -  ลกูหนีอ่ื้น 73.68                   114.06                  

รวม 423,991.82           477,392.79            

ปี 2563 ปี 2562
8. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน   ประกอบด้วย บาท บาท

วสัดสุาํนักงานคงเหลอื 142,797.11           165,585.00            
ดอกเบีย้เงินฝากธนาคารค้างรับ 20,481.04             32,676.13              
ดอกเบีย้เงินฝากสหกรณ์อ่ืนค้างรับ 17,486.59             1,095.89               
ผลตอบแทนเงินลงทุนสลากออมสนิค้างรับ 24,792.69             0.00
คา่ใช้จ่ายจ่ายลว่งหน้า 20,450.58             21,190.94              
เงินสาํรองจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ 261,840.00           0.00
เงินฌาปนกิจสงเคราะห์(สสธท) จ่ายลว่งหน้า 28,280.00             16,160.00              
เงินฌาปนกิจสงเคราะห์(สส.สชอ.) จ่ายลว่งหน้า 4,840.00               0.00

รวม 520,968.01           236,707.96            

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวัดพงังา  จ ากัด
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ปี 2563 ปี 2562
9. ที่ดนิ  อาคารและอุปกรณ์  -  สุทธิ    ประกอบด้วย บาท บาท

ที่ดนิ 2,012,500.00         2,012,500.00         
อาคารยานพาหนะและอปุกรณ์
สว่นที่ไม่แสดงคา่เสือ่มราคาสะสม

อาคารสาํนักงาน 2,967,272.26         3,186,647.26         
สว่นปรับปรุงอาคารสาํนักงาน 110,455.13           127,551.03            
ครุภณัฑ์ 118,964.00           220,074.38            
ยานพาหนะ 1.00                     231,553.97            

รวม 5,209,192.39         5,778,326.64         
สว่นที่แสดงคา่เสือ่มราคาสะสม

ราคาทุน
ครุภณัฑ์ 53,460.00             0.00
หัก คา่เสือ่มราคาสะสม 5,938.39               0.00
ราคาตามบญัชี 47,521.61             0.00

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 5,256,714.00         5,778,326.64         

สหกรณ์ฯนําที่ดนิโฉนดที่ 18344 เลขที่ดนิ 1189 หน้าสาํรวจ 6055 ตําบลท้ายช้าง  อําเภอเมือง จังหวดัพงังา พร้อมสิง่ปลกูสร้าง
จดจํานองเป็นหลกัทรัพย์คํา้ประกนัการชําระหนีเ้งินกู้    กบัธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากดั จํานวนเงินต้น 
ไม่เกินวงเงิน 100.00 ล้านบาท

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 คา่เสือ่มราคาสะสม เป็นคา่เสือ่มราคาสะสมครุภณัฑ์ทัง้จํานวน

ปี 2563 ปี 2562
10. สินทรัพย์ไม่มีตวัตน    ประกอบด้วย บาท บาท

สทิธิการใช้ซอฟท์แวร์ 53,850.82             0.00
รวม 53,850.82             0.00

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวัดพงังา  จ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
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ปี 2563 ปี 2562
11. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้    ประกอบด้วย หน่วย:บาท หน่วย:บาท

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 0.00 0.00
ตัว๋สญัญาใช้เงิน 0.00 165,000,000.00      

รวม 0.00 165,000,000.00      

ปี 2563 ปี 2562
12. เงินรับฝาก    ประกอบด้วย บาท บาท

เงินรับฝาก - สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์ 46,578,403.64       40,567,985.97       
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  961,441,537.14     911,276,218.84      

รวม 1,008,019,940.78  951,844,204.81      

ปี 2563 ปี 2562
13. หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน      ประกอบด้วย บาท บาท

เงินรอจ่ายคนื 1,303,465.05         509,142.63            
เงินประกนัสงัคมรอนําสง่ 0.00 12,000.00              
ดอกเบีย้จ่ายเงินรับฝากค้างจ่าย 81,670.70             92,657.78              
คา่ตรวจสอบกิจการค้างจ่าย 40,000.00             40,000.00              
คา่ใช้จ่ายค้างจ่าย 91,883.00             88,193.00              
เงินรับลว่งหน้าจากสมาชิก 22,500.00             5,940.00               
ดอกเบีย้ตัว๋สญัญาใช้เงินค้างจ่าย 0.00 22,356.16              
ดอกเบีย้เงินกู้ โอดค้ีางจ่าย 1,469.71               1,469.71               
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย 1,029.60               1,058.95               
คา่ตอบแทนหน่วยค้างจ่าย 110,736.00           102,004.00            
เงินปันผลค้างจ่าย 48,374.00             76,129.00              

รวม 1,701,128.06         950,951.23            

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวัดพงังา  จ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2563
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ปี 2563 ปี 2562
14. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ    ประกอบด้วย บาท บาท

ทุนสาธารณประโยชน์ 61.70                   2,089,826.92         
ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 310,933.33           300,933.33            
ทุนสะสมเพ่ือขยายงาน 2,724,000.00         2,674,000.00         

รวม 3,034,995.03         5,064,760.25         

15. การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
สหกรณ์ฯดํารงสนิทรัพย์สภาพคลอ่งเฉลีย่เดอืน กนัยายน 2563 ในอตัราร้อยละ 8.41 ของยอดเงินฝากทัง้หมด 

ซึ่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง กําหนดอตัราการดํารงสนิทรัพย์สภาพคลอ่งของสหกรณ์
ไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละหนึ่ง ของยอดเงินฝากทัง้หมด

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวัดพงังา  จ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
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ระเบียบวาระที่  5 
พจิารณาอนุมตัจิัดสรรก าไรสุทธิ

ประจ าปี 2563 
 
ระเบียบวาระที่  5 พจิารณาจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 
ประธาน  ผลการดาํเนินงานสหกรณ์ ฯ ประจาํปีบญัชี  2563  มีผลกาํไรสุทธิ จาํนวน  77,018,276.78  บาท                      
ในนามของคณะกรรมการดาํเนินการ ขอเสนอการจดัสรรกาํไรสุทธิ ดงัต่อไปน้ี 
 

รายการ หลกัเกณฑ์ตามข้อบังคบั จดัสรร จ านวนเงนิ 
ปี 2563 

1. เงินสาํรอง  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 11.34 8,735,223.78 
2. เงินบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์ ฯ  ในอตัราร้อยละ 1 ของกาํไรสุทธิ แต่ไม่เกนิ 

30,000 บาท 
0.04 30,000.00 

3. เงินปันผล   ไม่เกนิกวา่ร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้น (5.50% ) 69.30 53,372,985.00 
4. เงินเฉลี่ยคืน  ไม่เกนิกวา่ร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้น (8.25% ) 11.90 9,161,068.00 
5. เงินโบนสักรรมการและเจา้หนา้ที ่ ไม่เกนิร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 1.35 1,039,000.00 
6. ทุนสาธารณประโยชน ์ ไม่เกนิร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 6.00 4,620,000.00 
7. ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล  ไม่เกนิร้อยละ 2 ของกาํไรสุทธิ 0.01 10,000.00 
8. ทุนเพื่อขยายกจิการ ไม่เกนิร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 0.06 50,000.00 

รวม 100.00 77,018,276.78 
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ตารางเปรียบเทียบ การจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 - 2563 

 

รายการ 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน 
1. เงินสาํรอง  12.37 8,252,887.61 11.73 8,283,934.35 11.34 8,735,223.78 
2. เงินบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์ ฯ  0.04 30,000.00 0.04 30,000.00 0.04 30,000.00 
3. เงินปันผล  (5.52%), (5.50%), (5.50%) 
ของทุนเรือนหุ้น 

69.12 46,104,138.00 71.41 50,415,850.00 69.30 53,372,985.00 

4. เงินเฉลี่ยคืน (8.23%), (8.25%), (8.25%) 13.01 8,676,650.00 12.63 8,915,028.00 11.90 9,161,068.00 
5. เงินโบนสักรรมการและเจา้หนา้ที ่ 1.33 890,000.00 1.28 900,000.00 1.35 1,039,000.00 
6. ทุนสาธารณประโยชน ์ 4.05 2,700,000.00 2.83 2,000,000.00 6.00 4,620,000.00 
7. ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล  0.01 10,000.00 0.01 10,000.00 0.01 10,000.00 
8. ทุนเพื่อขยายกจิการ  0.07 50,000.00 0.07 50,000.00 0.06 50,000.00 

รวม 100.00 66,713,675.61 100.00 70,604,812.35   100.00 77,018,276.78 
เพื่อสมาชิกโดยตรง คือเงินปันผล +เงินเฉลี่ยคืน  82.13 54,780,788.00 84.04 59,330,878.00 81.20 62,534,053.00 
เพื่อสมาชิกโดยออ้ม (ขอ้. 1+6+7+8) 16.50 11,012,887.61 14.64 10,343,934.35 17.41 13,415,223.78 
รวมจัดสรรให้กับสมาชิก 98.63 65,793,675.61 98.68 69,674,812.35 98.61 75,949,276.78 
เป็นเงินบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์ ฯ 0.04 30,000.00 0.04 30,000.00 0.04 30,000.00 
เป็นเงินโบนสักรรมการและเจา้หนา้ที ่ 1.33 890,000.00 1.28 900,000.00 1.35 1,039,000.00 

รวม 100.00 66,713,675.61 100.00 70,604,812.35 100.00 77,018,276.78 
 
ที่ประชุมใหญ่  
………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………  
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ระเบียบวาระที่  6 
พจิารณาก าหนดวงเงนิกู้ยืม 

ประจ าปี 2564 
ระเบียบวาระที่  6 เรื่องพจิารณาก าหนดวงเงนิกู้ยืม ประจ าปี 2564 
ประธาน  ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 17  และ ข้อ 18 วงเงินกูย้ืมหรือการคํ้าประกนั ที่ประชุมใหญ่อาจกาํหนด
วงเงินกูย้ืมและคํ้าประกนัสําหรับปีหน่ึงๆไวต้ามที่จาํเป็นและสมควรแก่การดาํเนินงาน วงเงินซ่ึงกาํหนดดงัว่าน้ี
ตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ถา้ที่ประชุมใหญ่ยงัมิไดก้าํหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ ยงั
มิไดใ้ห้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ืมหรือการคํ้าประกนัสําหรับปีใด กใ็ห้ใช้วงเงินกูย้ืมหรือการคํ้าประกนัสําหรับปี
กอ่นไปพลาง 
 มติที่ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562  กาํหนดวงเงินกูย้ืม จาํนวน 600 ล้านบาท (หกร้อยล้านบาทถ้วน) 
ดงันั้นในปี 2564 ขอเสนอลดวงเงินกูย้ืมเป็นจาํนวน 600 ลา้นบาท (หกร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่
พิจารณาวา่จะกาํหนดไวเ้ท่าเดิมหรือเปลี่ยนแปลงประการใด 
 
ที่ประชุมใหญ่   
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 

ระเบียบวาระที่  6 
พจิารณาก าหนดวงเงนิกู้ยืม 

ประจ าปี 2564 
ระเบียบวาระที่  6 เรื่องพจิารณาก าหนดวงเงนิกู้ยืม ประจ าปี 2564 
ประธาน  ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 17  และ ข้อ 18 วงเงินกูย้ืมหรือการคํ้าประกนั ที่ประชุมใหญ่อาจกาํหนด
วงเงินกูย้ืมและคํ้าประกนัสําหรับปีหน่ึงๆไวต้ามที่จาํเป็นและสมควรแก่การดาํเนินงาน วงเงินซ่ึงกาํหนดดงัว่าน้ี
ตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ถา้ที่ประชุมใหญ่ยงัมิไดก้าํหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ ยงั
มิไดใ้ห้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ืมหรือการคํ้าประกนัสําหรับปีใด กใ็ห้ใช้วงเงินกูย้ืมหรือการคํ้าประกนัสําหรับปี
กอ่นไปพลาง 
 มติที่ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562  กาํหนดวงเงินกูย้ืม จาํนวน 600 ล้านบาท (หกร้อยล้านบาทถ้วน) 
ดงันั้นในปี 2564 ขอเสนอลดวงเงินกูย้ืมเป็นจาํนวน 600 ลา้นบาท (หกร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่
พิจารณาวา่จะกาํหนดไวเ้ท่าเดิมหรือเปลี่ยนแปลงประการใด 
 
ที่ประชุมใหญ่   
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 

ระเบียบวาระที่  6 
พจิารณาก าหนดวงเงนิกู้ยืม 

ประจ าปี 2564 
ระเบียบวาระที่  6 เรื่องพจิารณาก าหนดวงเงนิกู้ยืม ประจ าปี 2564 
ประธาน  ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 17  และ ข้อ 18 วงเงินกูย้ืมหรือการคํ้าประกนั ที่ประชุมใหญ่อาจกาํหนด
วงเงินกูย้ืมและคํ้าประกนัสําหรับปีหน่ึงๆไวต้ามที่จาํเป็นและสมควรแก่การดาํเนินงาน วงเงินซ่ึงกาํหนดดงัว่าน้ี
ตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ถา้ที่ประชุมใหญ่ยงัมิไดก้าํหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ ยงั
มิไดใ้ห้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ืมหรือการคํ้าประกนัสําหรับปีใด กใ็ห้ใช้วงเงินกูย้ืมหรือการคํ้าประกนัสําหรับปี
กอ่นไปพลาง 
 มติที่ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562  กาํหนดวงเงินกูย้ืม จาํนวน 600 ล้านบาท (หกร้อยล้านบาทถ้วน) 
ดงันั้นในปี 2564 ขอเสนอลดวงเงินกูย้ืมเป็นจาํนวน 600 ลา้นบาท (หกร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่
พิจารณาวา่จะกาํหนดไวเ้ท่าเดิมหรือเปลี่ยนแปลงประการใด 
 
ที่ประชุมใหญ่   
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 

ระเบียบวาระที่  6 
พจิารณาก าหนดวงเงนิกู้ยืม 

ประจ าปี 2564 
ระเบียบวาระที่  6 เรื่องพจิารณาก าหนดวงเงนิกู้ยืม ประจ าปี 2564 
ประธาน  ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 17  และ ข้อ 18 วงเงินกูย้ืมหรือการคํ้าประกนั ที่ประชุมใหญ่อาจกาํหนด
วงเงินกูย้ืมและคํ้าประกนัสําหรับปีหน่ึงๆไวต้ามที่จาํเป็นและสมควรแก่การดาํเนินงาน วงเงินซ่ึงกาํหนดดงัว่าน้ี
ตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ถา้ที่ประชุมใหญ่ยงัมิไดก้าํหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ ยงั
มิไดใ้ห้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ืมหรือการคํ้าประกนัสําหรับปีใด กใ็ห้ใช้วงเงินกูย้ืมหรือการคํ้าประกนัสําหรับปี
กอ่นไปพลาง 
 มติที่ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562  กาํหนดวงเงินกูย้ืม จาํนวน 600 ล้านบาท (หกร้อยล้านบาทถ้วน) 
ดงันั้นในปี 2564 ขอเสนอลดวงเงินกูย้ืมเป็นจาํนวน 600 ลา้นบาท (หกร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่
พิจารณาวา่จะกาํหนดไวเ้ท่าเดิมหรือเปลี่ยนแปลงประการใด 
 
ที่ประชุมใหญ่   
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 

ระเบียบวาระที่  6 
พจิารณาก าหนดวงเงนิกู้ยืม 

ประจ าปี 2564 
ระเบียบวาระที่  6 เรื่องพจิารณาก าหนดวงเงนิกู้ยืม ประจ าปี 2564 
ประธาน  ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 17  และ ข้อ 18 วงเงินกูย้ืมหรือการคํ้าประกนั ที่ประชุมใหญ่อาจกาํหนด
วงเงินกูย้ืมและคํ้าประกนัสําหรับปีหน่ึงๆไวต้ามที่จาํเป็นและสมควรแก่การดาํเนินงาน วงเงินซ่ึงกาํหนดดงัว่าน้ี
ตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ถา้ที่ประชุมใหญ่ยงัมิไดก้าํหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ ยงั
มิไดใ้ห้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ืมหรือการคํ้าประกนัสําหรับปีใด กใ็ห้ใช้วงเงินกูย้ืมหรือการคํ้าประกนัสําหรับปี
กอ่นไปพลาง 
 มติที่ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562  กาํหนดวงเงินกูย้ืม จาํนวน 600 ล้านบาท (หกร้อยล้านบาทถ้วน) 
ดงันั้นในปี 2564 ขอเสนอลดวงเงินกูย้ืมเป็นจาํนวน 600 ลา้นบาท (หกร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่
พิจารณาวา่จะกาํหนดไวเ้ท่าเดิมหรือเปลี่ยนแปลงประการใด 
 
ที่ประชุมใหญ่   
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่  7 
พจิารณาอนุมตังิบประมาณการรับ

และงบประมาณการจ่าย 
ประจ าปี 2564 

ระเบียบวาระที่  7    เรื่องพจิารณาอนุมตัิงบประมาณการรับและงบประมาณการจ่ายเงนิประจ าปี 2564  
ประธาน   คณะกรรมการดาํเนินการขอเสนอรายละเอยีดประมาณการรายได้  และขออนุมตัิงบประมาณรายจ่าย

ประจาํปีบญัชี  2564 ดงัต่อไปน้ี 
1. ประมาณการรายได้ 

ที่ หมวดรายได้ 
ประมาณการ 

ค าชี้แจง ปีบัญชี 2564 
1 ดอกเบี้ยเงินกูร้ับจากสมาชิก 117,000,000.00 ดอกเบี้ยที่ไดร้ับจากการให้เงินกูแ้กส่มาชิก 
2 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 15,000.00 คาดวา่จะมีสมาชิกเขา้ใหม่ 150 คน 
3 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 300,000.00 คาดวา่ไดร้ับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ในปีบญัชี 2564 
4 รายไดอ้ื่น 1,600,000.00 เป็นเงินปันผลจากการลงทุนถือหุ้นและรายไดอ้ื่น 
  รวม 118,915,000.00   
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2. ประมาณการงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ 

 

  ปี 2564
  ตั้งไว้   จ่ายจริง   ตั้งไว้

เงินเดือน ค าอธิบาย 1
1.1 เงินเดือน      3,600,000.00      3,508,200.00      3,900,000.00 ให้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยเจา้หน้าท่ีสหกรณ์

 หมวด 3
1.2 เงินสมทบประกนัสงัคม            90,000.00            68,174.00            90,000.00 ตามกฎหมายประกนัสงัคม

รวม      3,690,000.00      3,576,374.00      3,990,000.00
เงินช่วยเหลือ ค าอธิบาย 2
2.1 คา่รักษาพยาบาล            20,000.00              3,249.00            20,000.00 ให้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยเจา้หน้าท่ีสหกรณ์

 หมวด 16
2.2 คา่เล่าเรียนบตุร            60,000.00            25,056.00            60,000.00 ให้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยเจา้หน้าท่ีสหกรณ์

 หมวด 15
2.3 คา่สวสัดิการเจา้หน้าท่ี            24,000.00            24,000.00            24,000.00 เพ่ือเป็นคา่ชุดท างานพนักงานประจ าปี 8 คน
2.4 คา่เช่าบา้น            42,000.00            36,000.00            42,000.00 ให้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยเจา้หน้าท่ีสหกรณ์

 หมวด 18
รวม         146,000.00            88,305.00         146,000.00

3 ค่าตอบแทน ค าอธิบาย 3
3.1 เบ้ียประชุมกรรมการและผู ้
ตรวจสอบกิจการ

        222,000.00         122,500.00         222,000.00 ปี 2562 จะมีกรรมการ 15 คน จึงขอประมาณคา่
เบ้ียประชุมกรรมการคร้ังละ 700 บาท/คน 
ประชุมทั้งปี 12 คร้ัง และประชุมพิเศษ 8 คร้ัง 
รวมเป็น 20 คร้ัง และผูต้รวจสอบกิจการ 2 คน 
จึงขอประมาณคา่เบ้ียประชุมผูต้รวจสอบ
กิจการคร้ังละ 500 บาท/คน ประชุมทั้งปี 12 
คร้ัง

3.2 คา่ท าการล่วงเวลา            50,000.00            42,675.00         100,000.00 ขอตั้งไวเ้พ่ืองานเร่งด่วนให้เป็นไปตาม
ระเบียบวา่ดว้ยเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ หมวด 14

3.3 คา่ตรวจสอบกิจการ            48,000.00            48,000.00            48,000.00 จ่ายให้ตามจ านวนคร้ังท่ีผูต้รวจกิจการไดท้  า
การตรวจสอบกิจการประจ าเดือน คร้ังละ 
2,000/คน/เดือน จ านวน 2 คน จ านวนคร้ัง 12 
คร้ัง/ปี

3.4 คา่ตอบแทนหน่วย         120,000.00         105,384.00         120,000.00 เพ่ือเป็นคา่ตอบแทนเจา้หน้าท่ีประจ าหน่วย
ต่างๆ ของสหกรณ์ท่ีหน่วยหักเงินเดือน 12 
เดือน และเป็นคา่ตอบแทนป้อนขอ้มลูเงินปัน
ผลประจ าปี จ านวน 1 คร้ัง รวมในอตัรา 4 
บาท/คน/เดือน หรือ 48บาท/ปี คาดวา่ปี 2563 
จะมีสมาชิกประมาณ 2,300 คน

หมวดรายการ   ปี 2563 หมายเหตุ
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  ปี 2564

  ตั้งไว้   จ่ายจริง   ตั้งไว้
3 ค่าตอบแทน ค าอธิบาย 3

3.5 เงินบ าเหน็จเจา้หน้าท่ี         850,000.00         686,350.00         850,000.00 ให้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยเจา้หน้าท่ีสหกรณ์
 หมวด 8

3.6 คา่สอบบญัชี            80,000.00            80,000.00         100,000.00 ตั้งเป็นคา่จา้งผูต้รวจสอบบญัชีประจ าปี
รวม      1,370,000.00      1,084,909.00      1,440,000.00

4 ค่าใช้สอย ค าอธิบาย 4
4.1 คา่เบ้ียเล้ียง+ท่ีพกั+คา่พาหนะ         300,000.00         217,870.00         300,000.00 - เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการสมัมนาหรือ

ฝึกอบรมกรรมการ/พนักงาน และสามารถใช้
ในกิจการของสหกรณ์
- เพ่ือเป็นคา่พาหนะกรรมการและผูต้รวจสอบ
กิจการในการประชุมประจ าเดือนของ
สหกรณ์ตามท่ีจ่ายจริงและประหยดั
- เพ่ือเป็นคา่เบ้ียเล้ียงเจา้หน้าท่ีในกิจการของ
สหกรณ์
- เพ่ือเป็นคา่เบ้ียเล้ียงคณะกรรมการและผู ้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

4.2 คา่ซ่อมแซม 50,000.00         6,420.00            50,000.00         เพ่ือเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และครุภณัฑ์

4.3 คา่รับรอง         100,000.00            45,652.00         100,000.00 เพ่ือเป็นคา่รับรองในการประชุมประจ าเดือน 
หรือแขกผูม้าเยีย่มเยอืน หรือพนักงานประจ า
หน่วยท่ีปฏิบติังานในสหกรณ์

4.4 คา่ธรรมเนียมต่าง ๆ            50,000.00            30,468.00            50,000.00 เพ่ือเป็นคา่ธรรมเนียมในการโอนเงิน หรือ
เงินกูธ้นาคาร

4.5 คา่ใช้จ่ายประชุมใหญ่      1,800,000.00      1,714,611.00      2,500,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ประจ าปี
4.6 คา่เช่าพ้ืนท่ีเวบ็เซิฟเวอร์และ
เวบ็ไซด์

           30,000.00            26,750.00            30,000.00 เพ่ือเป็นคา่เช่าพ้ืนท่ีเกบ็ฐานขอ้มลูสมาชิกและ
เวบ็ไซดส์หกรณ์

4.7 คา่ท าความสะอาดส านักงาน         120,000.00         105,644.00         120,000.00 เพ่ือเป็นคา่จา้งท าความสะอาดส านักงาน ราย
เดือน และซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท าความสะอาด
ส านักงาน

4.8 คา่ท าความสะอาดยานพาหนะ              3,000.00 0.00              3,000.00 เพ่ือเป็นคา่จา้งท าความสะอาดยานพาหนะ
ของสหกรณ์

หมวดรายการ
  ปี 2563

หมายเหตุ
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  ปี 2564
  ตั้งไว้   จ่ายจริง   ตั้งไว้

4 ค่าใช้สอย ค าอธิบาย 4
4.9 คา่ประกนัอคัคีภยั              6,000.00              4,603.48              6,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับประกนัอคัคีภยั

ส านักงาน
4.10 คา่ประกนัขนเงิน            15,000.00            10,344.09            15,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับประกนัขนเงิน
4.11 คา่ใช้จ่ายยานพาหนะ            70,000.00            38,637.68            70,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับคา่เบ้ียประกนัภยั+

คา่ทะเบียน+คา่พรบ.ยานพาหนะประจ าปี+คา่
บ ารุงรักษายานพาหนะ

รวม      2,544,000.00      2,201,000.25      3,244,000.00
5 ค่าวัสดุ ค าอธิบาย 5

5.1 เคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์และ
วสัดุส้ินเปลือง

        250,000.00         198,981.89         250,000.00 - เพ่ือจดัซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์และวสัดุใช้
ในสหกรณ์
- เพ่ือเป็นคา่ถ่ายเอกสารในสหกรณ์

5.2 คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง            50,000.00            27,500.00            50,000.00 ใช้กบัยานพาหนะส าหรับใช้ในการ
ปฏิบติังานของสหกรณ์

5.3 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย            20,400.00            14,117.00            20,400.00 เพ่ือเป็นคา่เคร่ืองแต่งกายกรรมการ 15 คน + ผู ้
ตรวจสอบกิจการ 2 คน

รวม         320,400.00         240,598.89         320,400.00
ครุภณัฑ์ และอาคาร ค าอธิบาย 6
6.1 คา่ปรับปรุงอาคารส านักงาน
สหกรณ์

        200,000.00              3,990.00         200,000.00 เพ่ือใช้ปรับปรุงตกแต่งและต่อเติมอาคาร
ภายในส านักงาน

6.2 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์         150,000.00 0.00         150,000.00 เพ่ือซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ในงานสหกรณ์
6.3 ครุภณัฑส์ านักงาน         100,000.00            53,460.00         100,000.00 เพ่ือซ้ือครุภณัฑท่ี์จ าเป็นในสหกรณ์

รวม         450,000.00            57,450.00         450,000.00
7 ค่าสาธารณูปโภค ค าอธิบาย 7

7.1 คา่ไปรษณียโ์ทรเลข            60,000.00            41,501.40            60,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสารต่าง ๆ  
ในสหกรณ์

7.2 คา่โทรศพัท์            40,000.00            32,605.41            40,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในส านักงานสหกรณ์
7.3 คา่ไฟฟ้า            90,000.00            72,445.91            90,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าของสหกรณ์
7.4 คา่น ้าประปา            10,000.00              4,118.43            10,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายน ้าประปาของสหกรณ์

6

หมวดรายการ   ปี 2563 หมายเหตุ



101

 

 
 
ที่ประชุมใหญ่ 
……………………………………………………………………………………………….……………………  
……………………………………………………………………………………………….……………………  
……………………………………………………………………………………………….……………………  
……………………………………………………………………………………………….……………………  
……………………………………………………………………………………………….……………………  
……………………………………………………………………………………………….……………………  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ปี 2564
  ตั้งไว้   จ่ายจริง   ตั้งไว้

7 ค่าสาธารณูปโภค ค าอธิบาย 7
7.5 คา่ภาษีป้าย+คา่ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน

             8,000.00              2,808.46              8,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับคา่ภาษีประจ าปี

7.6 คา่ขยะมลูฝอย              1,000.00                 480.00              1,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับคา่ขยะประจ าปี
รวม         209,000.00         153,959.61         209,000.00

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค าอธิบาย 8
8.1 คา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็            60,000.00            49,356.76            60,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็ในกรณีไมเ่ขา้

หมวดขา้งตน้
8.2 คา่บ ารุงต่างๆ              3,000.00 0.00              3,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับคา่บ ารุงประจ าปี

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพยภ์าคใต้
รวม            63,000.00            49,356.76            63,000.00

     8,792,400.00      7,451,953.51      9,862,400.00 ข้อ 1 - ข้อ 8

หมวดรายการ
  ปี 2563

หมายเหตุ
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งบประมาณรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ ปีบัญชี 2564 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาองคก์ร บุคลากรดา้นการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล 
ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ ์จาํนวน 10 โครงการ 
กลยทุธ์ที ่1 พฒันาศกัยภาพของ
คณะกรรมการดาํเนินการผูต้รวจสอบ
กจิการเจา้หนา้ที่และสมาชิก 
(3 โครงการ) 

1.โครงการอบรมและสัมมนาความรู้การบริหารงานใน
สหกรณ์ 
 2.โครงการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจดัการสหกรณ์ 

100,000 
 

100,000 
300,000 

กลยทุธ์ที ่2 พฒันาระบบการบริหารและ
ระบบการควบคุมภายใน 
(7 โครงการ) 

1.โครงการพฒันาระบบการควบคุมภายใน 
2.โครงการมาตรฐานการบริหารจดัการสหกรณ์ 
3.โครงการประเมินผลและจดัทาํแผนดาํเนินงานประจาํปี
ของสหกรณ์ (แผนยทุธศาสตร์ 4 ปี) 
4.โครงการปรับปรุงกฎระเบียบ  
5.โครงการประเมินผลทบทวนแผนยทุธศาสตร์ 
6. โครงการจดัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 
7. โครงการเร่งรัดหน้ีและติดตามหน้ี 

งบดาํเนินการ 
งบดาํเนินการ 

250,000 
 

30,000 
40,000 

งบดาํเนินการ 
100,000 

รวมงบประมาณ 920,000 
ยุทธศาสตร์ที ่2 พฒันาประสิทธิภาพการให้บริการ 
ประกอบดว้ย  2 กลยทุธ ์จาํนวน 5 โครงการ 
กลยทุธ์ที ่1 พฒันาการให้บริการสมาชิก
แบบมีจิตใจให้บริการ (Service Mind) 

1.โครงการพฒันารูปแบบการให้บริการดา้นสินเช่ือ 
2.โครงการพฒันาความรู้และเทคนิคการให้บริการของ
เจา้หนา้ที่ 
3.โครงการประชาสัมพนัธก์จิกรรมงานของสหกรณ์ 

100,000 
งบดาํเนินการ 

50,000 

กลยทุธ์ที ่2 สร้างบรรยากาศภายใน
องคก์รให้เอื้อต่อการให้บริการแกส่มาชิก
และการปฏิบติังาน 

1.โครงการปรับปรุงภูมิทศันส์าํนกังานสหกรณ์ 
2.โครงการรวมพลงั 5 ส 
 

30,000 
งบดาํเนินการ 

 
รวมงบประมาณ 180,000 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที ่3 พฒันาการลงทุน ดาํเนินกจิการ และการสร้างความมัน่คงแกส่หกรณ์ 
ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ ์จาํนวน 3 โครงการ 
กลยทุธ์ที ่1 พฒันาการลงทุนและเพิ่ม
โอกาสการลงทุนขยายธุรกจิและกจิการ 
(2โครงการ) 

1. โครงการพฒันาระบบการถอืหุ้นสมาชิก 
2. โครงการลงทุนเพื่อพฒันากจิการ 
 

งบดาํเนินการ 
งบดาํเนินการ 

กลยทุธ์ที ่2 พฒันาการบริหารจดัการ
เงินทุนหมุนเวยีน (1โครงการ) 

 1.โครงการพฒันาการจดัการเงินทุนตามหลกัการสหกรณ์ งบดาํเนินการ 
 

รวมงบประมาณ งบดาํเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริม สนบัสนุนดา้นคุณภาพชีวติและการจดัสวสัดิการให้แกส่มาชิก 
ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ ์ จาํนวน 4 โครงการ 
กลยทุธ์ที ่1 พฒันาคุณภาพชีวติของ
สมาชิก (3โครงการ) 

1. โครงการส่งเสริมการออมเพือ่คุณภาพชีวติ 
2.โครงการส่งเสริมสุขภาพ (เร่ือง 3 อ.) 
3.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม 

20,000 
80,000 

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

1. โครงการจดัตั้งกองทุนช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนั 
 

งบทุน
สาธารณประโยชน ์

รวมงบประมาณ 200,000 
ยุทธศาสตร์ที ่5  พฒันาฐานขอ้มูลและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
                          ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ ์จาํนวน 2 โครงการ 
กลยทุธ์ที ่1 พฒันาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (1 โครงการ) 

1.โครงการพฒันาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
และระบบสารสนเทศ 

100,000 

กลยทุธ์ที ่2 พฒันาศกัยภาพของ
เจา้หนา้ที่ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1 โครงการ) 

1.โครงการอบรมพฒันาเจา้หนา้ที่ดา้นระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครือขา่ยระบบกลอ้งวงจรปิด 
และอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ 

งบดาํเนินการ 
 

รวมงบประมาณ 100,000 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที ่6  ส่งเสริม สนบัสนุนทางดา้นสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และการมส่ีวนร่วมของสมาชิก 
ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ ์จาํนวน 6 โครงการ 
กลยทุธ์ที ่1 สร้างประโยชนแ์กส่ังคมและ
ชุมชน (2 โครงการ) 

1.โครงการบาํเพญ็สาธารณประโยชนโ์ดยกลุม่สมาชิก 
2.โครงการสนบัสนุนกจิกรรมเพื่อบาํรุงศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม การศึกษาและกฬีา 

60,000 
50,000 

กลยทุธ์ที ่2 ส่งเสริมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม (2 โครงการ) 
 

1.โครงการร่วมรณรงคป์ลูกป่า 
2.โครงการร่วมรณรงคล์ดภาวะโลกร้อน 

20,000 
20,000 

กลยทุธ์ที ่3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของสมาชิก (2 โครงการ) 
 

1.โครงการสร้างแรงจูงใจในการแสดงความคิดเห็นจาก
สมาชิก 
2.โครงการสญัจรสหกรณ์ฯพบปะสมาชิกหน่วยงาน 
ตน้สังกดั 

30,000 
 

80,000 

รวมงบประมาณ 260,000 
รวมงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์    จ านวน   1,660,000.-บาท 

 
ที่ประชุมใหญ่ 
……………………………………………………………………………………………….……………………  
……………………………………………………………………………………………….……………………  
……………………………………………………………………………………………….……………………  
……………………………………………………………………………………………….……………………  
……………………………………………………………………………………………….……………………  
……………………………………………………………………………………………….……………………  
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ระเบียบวาระที่  8 
พจิารณาการสรรหาและเลอืกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 39 

ประจ าปี 2564 
และผู้ตรวจสอบกจิการภายในสหกรณ์ 

ประจ าปี 2564 
ระเบียบวาระที่  9 เรื่องพจิารณาการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนนิการ ชุดที่ 39 ประจ าปี 2564 
ประธาน ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ข้อ 60 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการหน่ึงคน และกรรมการดาํเนินการอีกสิบส่ีคน ซ่ึงที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้ง
ตามระเบียบวา่ดว้ยการเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการสหกรณ์      

ขอ้บงัคบัสหกรณ์  ขอ้ 62 กาํหนดเวลาอยู่ในตาํแหน่งคณะกรรมการดาํเนินการมีวาระอยู่ในตาํแหน่งได้
คราวละ      2 ปี นบัแต่วนัเลือกตั้ง ไม่เกนิ 2 วาระติดต่อกนั และข้อบงัคบัสหกรณ์ ข้อ 63 การพ้นจากตาํแหน่ง
กรรมการดาํเนินการตอ้งพน้จากตาํแหน่ง เพราะเหตอุย่างหน่ึงอย่างใด ขอ้63(1) ถึงคราวออกตามวาระ  
  ในปี 2563  มีคณะกรรมการที่ยงัมีวาระอยู่ในตาํแหน่งอีก 1 ปี ดงัน้ี 

1.   นายวริัตน ์       เพาะปลูก ประธานคณะกรรมการดาํเนินการ 
2.   นายศกัดิ์ ชยั     ระววิรรณ กรรมการหน่วยโรงพยาบาลพงังา 

  3.   นายกาํธร         สิทธิบุตร กรรมการหน่วยอาํเภอเมอืงพงังา 
  4.   นางประภา  ศิริกุล  กรรมการหน่วยอาํเภอทบัปุด 

5.  นายสราวธุ        หิริ  กรรมการหน่วยอาํเภอทา้ยเหมือง 
  6.  นายพิสิษฐสรรค ์  สิงห์จร   กรรมการหน่วยโรงพยาบาลตะก ัว่ป่า 
  7.  นางเพชรสี  เกบ็สมบตั ิ กรรมการหน่วยขา้ราชการบาํนาญ 
  8.  นายนชัฒภทัร ปานอาํพนั กรรมการหน่วยอาํเภอเกาะยาว 
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และคณะกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ จาํนวน 8 คน ดงัน้ี 
1. นายสามารถ    สินทรัพย ์ กรรมการหน่วยสสจ.พงังา 
2. นายทรงยศ  มาลยั  กรรมการหน่วยโรงพยาบาลพงังา 
3. นายสมยศ  จนัทรวฒัน์ กรรมการหน่วยโรงพยาบาลตะก ัว่ป่า 
4. นายอรุณ  เสล่ราษฎร์ กรรมการหน่วยโรงพยาบาลตะก ัว่ป่า 
9. นายประสิทธ์ิ มุ่งกจิ  กรรมการหน่วยอาํเภอตะก ัว่ทุ่ง 
10. นายขวญัชยั  คงทอง  กรรมการหน่วยอาํเภอตะก ัว่ป่า 
11. นายวสูิตร  รอดการ  กรรมการหน่วยอาํเภอกะปง 

ประธาน สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั ไดป้ระกาศรับสมคัรเพื่อสรรหากรรมการดาํเนินการ
ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วนัที่ 15 ตุลาคม  2563 ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิไดร้ับการสรรหาในวนัที่ 19 ตุลาคม 
2563 (ประกาศสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั ที่ 11/2563 ลงวนัที่ 28 กนัยายน 2563) และโดย
มติที่ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการเมื่อวนัที่ 16  ตุลาคม 2563 ให้เปิดขยายเวลาการรับสมคัรกรรมการ
ดาํเนินการ ตั้งแต่วนัที่ 19-22 ตุลาคม 2563 และประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิไดร้ับการสรรหาในวนัที่ 26 ตุลาคม 2563 

โดยมีผูส้มคัรฯ ดงัน้ี  
 ตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการ มีผูส้มคัรจาํนวน  7 ท่าน  ซ่ึงมีวาระอยู่ในตาํแหน่ง  2 ปี ดงัน้ี  

  1.1   หน่วยอาํเภอกะปง   นายวสูิตร รอดการ 
  1.2   หน่วยสสจ.พงังา   นายวรยศ ผลแกว้ 
  1.3   หน่วยโรงพยาบาลพงังา  นายทรงยศ มาลยั 

1.4  หน่วยโรงพยาบาลตะก ัว่ป่า       นายษาธิต มาศรังสฤษดิ์  
  1.5  หน่วยโรงพยาบาลตะก ัว่ป่า  นายอรุณ เสล่ราษฎร์ 
  1.6  หน่วยอาํเภอตะก ัว่ป่า   นางปาลิตา เลิศรัตนติกรกลุ 
  1.7  หน่วยอาํเภอตะก ัว่ทุ่ง   นายพิสิฐ ยงยุทธ 

    
ที่ประชุมใหญ่   
……………………………………………………………………………………………….………………  
……………………………………………………………………………………………………….………  
………………………………………………………………………………………………….……………  
…………………………………………………………………………………………………….…………  
……………………………………………………………………………………………….………………  
……………………………………………………………………………………………….……………… 
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พจิารณาเลอืกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการภายในสหกรณ์ ประจ าปี 2564    
ประธาน ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการตรวจสอบกจิการสหกรณ์ พ.ศ. 2559    และข้อบงัคบัของ
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั ขอ้ 89 ผูต้รวจสอบกจิการให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอก ผูม้ีคุณวฒุิ ความรู้ ความสามารถในดา้นธุรกจิ การเงิน การบญัชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ 
จาํนวน 2 คนให้เป็นผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์เป็นการประจาํปี 
 คุณสมบตัิ การดาํรงตาํแหน่ง และความรับผิดชอบ ของผูต้รวจสอบกจิการให้เป็นไปตามที่นายทะเ บียน
สหกรณ์กาํหนด 
 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการหรือผู้ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งหน้าที่ประจาํในสหกรณ์ เป็นผู้
ตรวจสอบกจิการไม่ได ้

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั ได้ประกาศรับสมคัรสรรหาตาํแหน่งผู้ตรวจสอบ
กจิการภายในสหกรณ์ประจาํปี 2564 จาํนวน 2 ตาํแหน่ง ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัที่ 15 ตุลาคม 2563 
ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิไดร้ับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ ในวนัที่ 19 ตุลาคม 2563 (ประกาศสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัพงังา จ ํากดั ที่ 12/2563 ลงวนัที่ 28 กนัยายน 2563) และโดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการดาํเนินการเมื่อวนัที่ 16 ตุลาคม 2563 ให้เปิดขยายเวลาการรับสมคัรผู้ตรวจสอบกิจการ  ตั้งแต่วนัที่ 
19-22 ตุลาคม 2563 และประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิไดร้ับการสรรหาในวนัที่ 26 ตุลาคม 2563 
 โดยมีผูส้มคัรเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ ดงัน้ี 

3. นายมนตร์ชยั โลหะการ 
4. นายรังสรรค ์ เตี่ยวสกุล 

 
ที่ประชุมใหญ่   
……………………………………………………………………………………………….………………  
……………………………………………………………………………………………………….………  
………………………………………………………………………………………………….……………  
…………………………………………………………………………………………………….…………  
……………………………………………………………………………………………….………………  
……………………………………………………………………………………………….………………  
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ระเบียบวาระที่  9 
รายงานผลการตรวจสอบกจิการ
ภายในสหกรณ์ประจ าปี 2563 

ระเบียบวาระที่  11  เรื่องรายงานผลการตรวจสอบกจิการภายในสหกรณ์ประจ าปี 2563                       
ประธาน   มอบให้ผูต้รวจสอบกจิการภายในสหกรณ์ เสนอรายงานผลการตรวจสอบกจิการภายในสหกรณ์ 
 
ผู้ตรวจสอบกจิการ (นายมนตร์ชัย โลหะการ)  

รายงานผลการตรวจสอบกจิการภายในสหกรณ์ประจ าปี 2563 
ตามท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีได้คดัเลือกให้ ขา้พเจา้นายมนตร์ชัย โลหะการ พร้อมด้วยนายวรยศ ผลแกว้ 

เป็นผูต้รวจสอบกจิการภายในสหกรณ์ฯ เม่ือวนัท่ี 10 ธันวาคม 2562 นั้ น ซ่ึงเป็นการได้รับความไว้วางใจจากเพ่ือน
สมาชิกให้ปฏิบัติหน้าท่ีน้ีต่อเน่ืองอีกคร้ังหน่ึง ขา้พเจา้ฯ และนายวรยศ  ผลแกว้  ได้แบ่งภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ
การตรวจสอบ โดยขา้พเจา้รับผดิชอบในด้านนิติกรรมสัญญา ความถูกตอ้ง ครบถว้น หลกัฐานเอกสารการกูเ้งิน ส่วน
นายวรยศ  ผลแกว้  รับผดิชอบในด้านการเงินการบัญชี ความถูกตอ้งในการรับ – ส่งเงิน โดยปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบ
และขอ้บังคบัท่ีสหกรณ์กาํหนด โดยเน้นตรวจสอบด้านการปฏิบัติในเร่ืองการรับ-ฝากเงิน การพิจารณาวงเงินให้กู ้
การตรวจสอบเอกสารประกอบการกูเ้งิน เอกสารการเบิก-จ่ายเงิน และรายการอ่ืนๆท่ีเห็นว่าจาํเป็นต้องตรวจสอบ 
ถึงแมจ้ะแบ่งภาระส่วนความรับผดิชอบ แต่ในการปฏิบัติหน้าท่ีผูต้รวจสอบกจิการภายในสหกรณ์จาํเป็นต้องมีการ
ตรวจสอบทั้ งสองส่วนไม่สามารถแบ่งแยกได้ชัดเจน  จากการปฏิบัติหน้าท่ีผูต้รวจฯ ยงัไม่พบข้อบกพร่องท่ีจะกอ่
ความเสียหายแกส่หกรณ์ ในส่วนของขอ้บกพร่องเล็กน้อยได้แนะนาํให้ผูรั้บผดิชอบในส่วนงานนั้ นๆปรับปรุงแกไ้ข
ให้ถูกตอ้งรัดกมุยิง่ขึ้น เม่ือตรวจสอบซํ้าพบว่าเจา้หน้าท่ีผูรั้บผดิชอบดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงแล้ว และจากการเข้า
ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 38 เป็นประจาํ พบว่ามีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงระเบียบขอ้บังคบัสหกรณ์
ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั ซ่ึงเป็นการแกไ้ข เปล่ียนแปลงให้ถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัระเบียบ ข้อกาํหนด 
ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้แจง้ให้ทราบ 
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        อน่ึง เน่ืองจากปี 2563 น้ี เกดิสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิไปโดยทั่ว 
รวมถึงเพ่ือนสมาชิกทุกคนท่ีได้รับผลกระทบน้ี ข้าพเจ้าขอช่ืนชมคณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 38 ท่ีพยายามหา
ช่องทางในการบรรเทาผลกระทบให้แกเ่พื่อนสมาชิก โดยไม่ขัดหรือแยง้กบัระเบียบ ข้อกาํหนด ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ 

                                                                                       
(นายมนตร์ชยั โลหะการ) 

ผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั 
 

ผู้ตรวจสอบกิจการ (นายวรยศ  ผลแก้ว) 
 ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 เมื่อวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2562 ไดเ้ลือกตั้งขา้พเจา้และคณะเป็นผูต้รวจสอบ
กจิการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั สาํหรับปีทางบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563  ข้าพเจ้าและ
คณะไดเ้ขา้ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาํเนินการเป็นประจาํทุกเดือนท่ีเข้าตรวจสอบนั้น 
จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจาํปีโดยสรุป ดงัน้ี 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 1. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินงาน 
 2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบติังานเก ีย่วกบัการบญัชีและการควบคุมการเงิน 
 3. เพื่อตรวจสอบการดาํเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์ 
ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ 
 1. ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีตามเอกสารหลกัฐาน 
 2. ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอ้กาํหนดของสหกรณ์ 
 3. ตรวจสอบการดาํเนินงานตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ระเบียบและมติทีป่ระชุม   
 4. ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กาํหนดไว  ้
ผลการตรวจสอบ 
 1. การบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายของสหกรณ์ ใช้
จ่ายเงินต่างๆเป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายท่ีประชุมใหญ่กาํหนด  
 2. การทาํจดัซ้ือจดัจา้ง พบขอ้บกพร่องเล็กนอ้ยในการ ไดแ้จง้ฝ่ายจดัการ เพื่อทาํการแกไ้ขให้ถูกตอ้งแลว้ 
 3. ขอ้บงัคบั ระเบียบ จะตอ้งมีการปรับปรุงให้ทนัสมยั เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น ระเบียบเงินกู ้
 
 
 

(นายวรยศ  ผลแกว้) 
ผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั 
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ระเบียบวาระที่  10 
พจิารณาคดัเลอืกผู้สอบบัญชี  

ประจ าปี 2564 
ระเบียบวาระที่  11  พจิารณาคดัเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภาคเอกชน ประจ าปี 2564 
ประธาน ในปีบญัชี 2563 บริษทั พี.พี.เอฟ.ออดิทต้ิง จาํกดั (คุณยุพิน  ฟุ้ งเฟ้ือง) เป็นผูร้ับผิดชอบในการตรวจสอบ
บญัชีตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จงัหวดัพงังา  จาํกดั   
 และในปีบญัชี  2564 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั จะต้องจดัจ้างผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตภาคเอกชน เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์และข้อบงัคบั ข้อ 24 ในการดาํเนินการประจาํปี 2563 
เน่ืองจากสหกรณ์มีทุนดาํเนินงานเกินกว่า 1,000 ล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั      
ไดด้าํเนินการจดัส่งหนงัสือถึงผูส้อบบญัชีเพื่อคดัเลือกผู้สอบบญัชีภาคเอกชน จาํนวน  11  ราย ได้รับการตอบ
กลับ จาํนวน 4  ราย ดงัน้ี 1. สํานักงานสอบบัญชี ยงยุทธและประทิพย์ (คุณยงยุทธ รัตนสุวรรณ) เสนอ
ค่าธรรมเนียมบริการการสอบบญัชี เป็นจาํนวน 80,000.00 บาท 2. นางยินดี เพชรหอม ผู้ชาํนาญงานตรวจสอบ
บญัชีสหกรณ์ เสนอค่าธรรมเนียมบริการการสอบบญัชี เป็นจาํนวน 80,000.00 บาท 3. บริษทั มนตรีสอบบญัชี
และกฎหมาย จํากดั เสนอค่าธรรมเนียมบริการการสอบบัญชี เป็นจาํนวน 100,000.00 บาท ซ่ึงที่ปร ะชุม
คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดที่ 38 เมื่อวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาต เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรับผิดชอบในการตรวจบญัชีสหกรณ์
ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั คือ 
 

  1.  สํานกังานสอบบญัชียงยุทธและประทิพย ์ (คุณยงยุทธ  รัตนสุวรรณ) 
เสนอค่าธรรมเนียมบริการการสอบบญัชเีป็น จาํนวน 80,000.00 บาท  

 

 จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีสหกรณ์ฯ ประจาํปี 2564   
   

ที่ประชุมใหญ่    
............................................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
........................................................................................................................................ ........................................ 
.......................................................................................... ...................................................................................... 
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ระเบียบวาระที่  11 
เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

 
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................. ......................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ......................................................
................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................. ...................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................
................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................... ....
................................................................................................................................................................................... 
 



112

 
 

 



113

 
ที่ ฌกส.สอ.สสจ.พงังา  573/2563 

                                                                                               วนัที่  5   พฤศจิกายน  2563 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2563 

เรียน  สมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั  ทุกท่าน 

 ดว้ยคณะกรรมการดาํเนินการสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จงัหวดัพงังา  จาํกดั กาํหนดจดัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2563  ในวนัอาทิตยท์ี่ 6 ธนัวาคม 2563 เวลา 09.00 น.  
ณ โรงแรมมุกดารา บีช วลิล่า แอนด ์สปา  อาํเภอตะก ัว่ป่า  จงัหวดัพงังา โดยมีระเบียบวาระการประชุม  ดงัน้ี 
 ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจง้ให้ที่ประชุมทราบ 
 ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2562 
 ระเบียบวาระที่  3  รับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี  2563 
 ระเบียบวาระที่  4  พิจารณาอนุมตัิงบประมาณการรับและงบประมาณการจ่ายประจาํปี 2564  
 ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองอื่น ๆ  (ถา้มี) 
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญเขา้ร่วมประชุม ตามวนัเวลาดงักลา่วโดยพร้อมเพรียงกนั   
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

           
(นายวริัตน ์  เพาะปลูก) 

นายกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั 
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ระเบียบวาระที่  1 
 

เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 

 
ระเบียบวาระที่  2 
เร่ืองรับรองรายงาน 

การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 
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รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2562 
สมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัพงังา  จ ากัด  

วนัท่ี  10  ธันวาคม  2562 
ณ ศูนย์ศึกษาวจิยั ศิลปกรรม วฒันธรรมและประเพณีแห่งอนัดามัน จงัหวดัพงังา  

……………………………………………… 
สมาชิกผูม้าประชุม   จาํนวน  1,218 คน (คิดเป็นร้อยละ 84.52) 
สมาชิกทั้งหมด  จาํนวน  1,441 คน 
เร่ิมประชุมเวลา   13.20 น. 
 นายบุญศกัดิ์  รมยพร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดั
พงังา  จาํกดั  เป็นประธานในที่ประชุม  เมื่อสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม  ประธานกล่าวเปิ ดประชุม และ
นายกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั  ดาํเนินการตามวาระ  
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ที่ประชุม  รับทราบ  
ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561  
นายกสมาคม    เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2561 เมื่อวนัที่  10  ธนัวาคม  2561 ณ ร้านอาหารชิม 
ต.บางม่วง อ.ตะก ัว่ป่า จ.พงังา  ให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2561  
รายละเอียดตามที่ไดจ้ดัส่งถึงให้สมาชิกพร้อมหนงัสือนดัเชิญประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562  หากสมาชิกท่าน
ใดมีขอ้ทว้งติงหรือสงสัยหรือจะขอแกไ้ขรายงาน ขอให้แจง้ที่ประชุมไดร้ับทราบดว้ย  
ที่ประชุมใหญ่   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2561 
ระเบียบวาระที่  3  รับทราบผลการด าเนนิงานประจ าปี 2562 
นายกสมาคม  ในนามของคณะกรรมการดาํเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั  ขอเสนอรายงานผลการดาํเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั  ประจาํปี 2562 ดงัต่อไปน้ี 
 สมาชิกภาพในวนัส้ินปี 2562  
   สมาชิกเมื่อวนัส้ินปี 2562 1,441 คน 

- เขา้ใหม่       6 คน 
- ลาออก     15 คน 
- ถึงแกก่รรม       4 คน 

ที่ประชุมใหญ่  รับทราบผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ 
นายกสมาคม 1.  พจิารณางบรายรับและรายจ่ายประจ าปี 2562 
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ที่ประชุมใหญ่   รับทราบงบรายรับและรายจ่ายประจาํปี 2562 
 
  2. พจิารณางบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 
นายกสมาคม  ขอเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่  30  กนัยายน  2562  ให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามเอกสาร
ประกอบการประชุม 

จ านวนสมาชิก
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 1,454            คน
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 1,441 คน
เขา้ระหวา่งปี 6                    คน
ลาออกระหวา่งปี 15                 คน
ถึงแก่กรรมระหวา่งปี 4                    คน

รายรับ
คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ (6 ราย) 600.00                      บาท
เงินคา่บ ารุงสมาคม (1,442 ราย) 144,200.00              บาท
เงินสงเคราะห์เรียกเกบ็ (4 ราย) 579,000.00              บาท
ดอกเบ้ียเงินฝาก 19,688.30                บาท
รายไดด้ าเนินงาน  2% (4 ราย) 11,580.00                บาท

รวมรายรับ 755,068.30              บาท

รายจ่าย
เงินสงเคราะห์ศพ (4 ราย) 579,000.00              บาท
คา่ใช้จ่ายในการด าเนินการของสมาคม (เดือน ต.ค.61-ก.ย.62) 132,000.00              บาท

รวมรายจ่าย 711,000.00              บาท
รายรับมากกว่ารายจ่าย 44,068.30                บาท

ณ วันที ่30 กนัยายน 2562

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2562
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพงังา จ ากดั

รายงานงานแสดงรายรับและรายจ่าย
สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ศพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพงังา จ ากดั (ฌปศ.)
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ที่ประชุมใหญ่   รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่  30  กนัยายน  2562  และมีมติเป็นเอกฉนัทร์ับรองงบ
แสดงฐานะการเงินประจาํปี 
 
 

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จ ากดั 980,295.55               
ลูกหน้ี-เงินสงเคราะห์เรียกเกบ็  -                             
ลูกหน้ี-เงินคา่บ ารุงสมาคมเรียกเกบ็  -                             

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 980,295.55               
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน -

รวมสินทรัพย์ 980,295.55               

หนีสิ้น
เงินรอจ่ายคืน-สอ.สาธารณสุขจงัหวดัพงังา จ ากดั -                             
เงินสงเคราะห์ศพ รอน าจ่ายแก่ญาติสมาชิก (เหมรา เสกสรรณ์) 141,316.00               
เงินสงเคราะห์รับล่วงหน้า -                             

รวมหนีสิ้น 141,316.00               
ทุน

เงินทนุยกมาตน้งวด 794,911.25               
รายรับ มากกว่า รายจ่าย 44,068.30                 

รวมทุน 838,979.55               
รวมหนีสิ้นและทุน 980,295.55               

(นายบุญศักดิ์  รมยพร)
                นายกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิก

                  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวัดพังงา จ ากดั

ณ วันที ่30 กนัยายน 2562

สินทรัพย์

หนีสิ้นและทุน

สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ศพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพงังา จ ากดั (ฌปศ.)
งบแสดงฐานะการเงิน
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ระเบียบวาระที่  4  พจิารณาอนุมตัิงบประมาณการรับและงบประมาณการจ่าย ประจ าปี 2563 
นายกสมาคม  คณะกรรมการดาํเนินการขอเสนอรายละเอียดประมาณการรายได้ และขออนุมตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจาํปี 2563 ให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา 
ที่ประชุมใหญ่  มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมตัิประมาณการรับและงบประมาณการจ่ายประจาํปี 2563 
ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอืน่ ๆ  (ถ้าม)ี 
นายกสมาคม   เมื่อไมม่ีสมาชิกผูใ้ดเสนอจึงขอปิดประชุม  
 

ปิดประชุมเวลา  13.30 น. 
 

                  ลงช่ือ                                                         ลงช่ือ              
                            (นายบุญศกัดิ์   รมยพร)        (นายธีระยุทธ    บุตรทหาร) 
                          นายกสมาคมในที่ประชุม                                                เลขานุการ 
                                                                                                  ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่  3 
เร่ืองรับทราบผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2563 
ประธาน    ในนามคณะกรรมการดาํเนินการสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จงัหวดัพงังา  จาํกดั  ขอเสนอรายงานผลการดาํเนินงานของสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์
สาธารณสุข จงัหวดัพงังา  จาํกดั  ประจาํปี  2563 ดงัต่อไปน้ี 
 สมาชิกภาพในวนัส้ินปี 2563 
   สมาชิกเมื่อวนัส้ินปี 2563 1,434 คน 

- เขา้ใหม่      10 คน 
- ลาออก      10    คน 
- ถึงแกก่รรม        7 คน 
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สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัพังงา จํากดั 893,587.48         
ลูกหนี-้เงินสงเคราะห์เรียกเก็บ  0.00
ลูกหนี-้เงินค่าบํารุงสมาคมเรียกเก็บ  0.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 893,587.48       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 0.00

รวมสินทรัพย์ 893,587.48       

หนีสิ้น 0.00
รวมหนีสิ้น 0.00

ทุน
เงินทนุยกมาต้นงวด 838,979.55         
รายรับ มากกว่า รายจา่ย 54,607.93           

รวมทุน 893,587.48       
รวมหนีสิ้นและทุน 893,587.48       

(นายวิรัตน์    เพาะปลูก)
                นายกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิก

                  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวัดพังงา จ ากดั

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จ ากัด (ฌกส.)
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

สินทรัพย์

หนีสิ้นและทุน
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จ านวนสมาชิก
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2562 1,441        คน
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 1,434        คน
เข้าระหวา่งปี 10             คน
ลาออกระหวา่งปี 10             คน
ถงึแกก่รรมระหวา่งปี 7               คน

รายรับ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (10 ราย) 1,000.00            บาท
เงินค่าบํารุงสมาคม (1,434 ราย) 143,400.00        บาท
เงินสงเคราะห์เรียกเก็บ (7 ราย) 1,005,400.00     บาท
ดอกเบีย้เงินฝาก 22,099.93          บาท
รายได้ดําเนินงาน  2% (7 ราย) 20,108.00          บาท

รวมรายรับ 1,192,007.93    บาท

รายจ่าย
เงินสงเคราะห์ศพ (7 ราย) 1,005,400.00     บาท
ค่าใช้จา่ยในการดําเนินการของสมาคม (เดือน 10/62-9/63) 132,000.00        บาท

รวมรายจ่าย 1,137,400.00    บาท
รายรับมากกว่ารายจ่าย 54,607.93        บาท

รายงานงานแสดงรายรับและรายจ่าย
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จ ากัด (ฌกส.)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จ ากัด
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2563
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ระเบียบวาระที่  4 
พิจารณาอนุมัติงบประมาณการรับและ
งบประมาณการจ่ายประจ าปี 2564 

ระเบียบวาระที่  4    เรื่องพจิารณาอนุมตัิงบประมาณการรับและงบประมาณการจ่ายเงนิ ประจ าปี 2564  
ประธาน  คณะกรรมการดาํเนินการขอเสนอรายละเอียดประมาณการรายได้ และขออนุมตัิงบประมาณรายจ่าย
ประจ ปีบญัชี  2564 ดงัต่อไปน้ี 
1. ประมาณการรายได้ 

ที่ หมวดรายได้ ประมาณการ 
ปีบัญชี 2564 ค าชี้แจง 

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

2 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 2,000.00 คาดวา่จะมีสมาชิกเขา้ใหม่  20 คน 
3 ดอกเบี้ยเงินฝาก 16,000.00 คาดวา่ไดด้อกเบี้ยเงินฝาก ในปีบญัชี 2564 
4 รายไดด้าํเนินงาน 12,000.00 คาดวา่จะได ้2 % จากยอดเงินสงเคราะห์เรียกเกบ็ 

  รวม 180,000.00  
 
2. ประมาณการรายจ่าย 

ที่ หมวดรายจ่าย ประมาณการ 
ปีบัญชี 2564 ค าชี้แจง 

1 ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการของ
สมาคม 

132,000.00 ค่าเหมาจ่ายดาํเนินงานประจาํปี 2564 
(เดือนละ 11,000 บาท 12 เดือน)  

  รวม 132,000.00  
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ระเบียบวาระที่  5 
เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 

 
 
............................................................................................................................. ......................................................
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