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สารจากประธานกรรมการ 
 

ส าหรับการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
พังงา จ ากัด คณะกรรมการด าเนินงานชุดที่ 39 โดยมีผมเป็นประธาน        
ขอเรียนให้ทราบว่า คณะกรรมการด าเนินการทุกท่านได้ใช้ความรู้ 
ความสามารถบริหารงานสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาล  มุ่งเน้นและใส่
ใจด้านสวัสดิการต่อสมาชิก พร้อมรับข้อเสนอแนะจากสมาชิกเพ่ือน ามาพัฒนาสหกรณ์  นอกจากนี้ยังได้รับการ
สนับสนุนจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ส านักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา ส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
พังงา, ผู้ตรวจสอบกิจการภายใน, เจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ฝ่ายจัดการ) ที่ได้ทุ่มเทก าลังกายใจปฏิบัติงานด้วยความ
เต็มใจ เจ้าหน้าที่การเงินทุกหน่วยงาน ตลอดจนธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารธนชาต, ธนาคาร
ไทยพาณิชย์, ธกส.พังงา ที่ได้อ านวยความสะดวกให้สหกรณ์ด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คงได้รับความร่วมมือด้วยดีต่อไป  
 ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารงานโดยมุ่งเน้นการสร้างความสมดุล และประโยชน์ระหว่างสมาชิก
ร่วมกับสมาชิก ผู้ลงทุน และกับสมาชิกที่ต้องน าเงินไปแก้ปัญหา โดยสหกรณ์เป็นศูนย์กลางด้านการเงิน ทั้งด้าน
การออม และในด้านการกู้ยืม การให้เงินกู้ยืม ส่วนในด้านการช่วยสมาชิกและครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ เพ่ือให้
ได้รับผลประโยชน์ในด้านต่างๆ มีทั้งทางตรงและทางอ้อมตามสถานการณ์ ปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วมาก สหกรณ์มีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพ่ือให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสวัสดิการในการ
ด ารงชีวิตอย่างพอเพียง ได้รับผลตอบแทนที่ชอบธรรมโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตลอดเวลา และในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้เกิดภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจไปโดยทั่ว รวมถึงสมาชิกสหกรณ์ได้รับผลกระทบนี้ ประกอบกับค าแนะน าจากนาย
ทะเบียน(สหกรณ์จังหวัด) โดยคณะกรรมการด าเนินการ ได้ก าหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับ
ผลกระทบดังกล่าว สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ เงินกู้สามัญในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศ และผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด สหกรณ์ลดอัตราดอกเบี้ยทุกประเภท 
เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิก และค านึงถึงผลตอบแทนของผู้ลงทุน คือ ทุนเรือนหุ้น และเงินฝาก
โดยเป้าหมายของคณะกรรมการคือเงินปันผลแก่สมาชิกไม่ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา อีกทั้งส่งเสริมสมาชิกให้มีการออม 
สร้างความหลากหลายในระบบเงินกู้ รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับสมาชิก    
 ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารงานสหกรณ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งใจไว้ ขอให้
สมาชิกเชื่อม่ันถึงการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ ยังคงยึดม่ันผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นส าคัญ 
 สุดท้ายนี้ผมและคณะกรรมการชุดที่ 39 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ขออาราธนา พรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่ดูแลรักษาท่าน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดอ านวยพรให้ท่านสมาชิกจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ 
มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดปี และตลอดไป 
 

                         
(นายวิรัตน์    เพาะปลูก) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จ ากัด 
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ท่ี สอ.สสจ.พงังา  695/2564 

                                    วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2564 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2564 

เรียน  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั   

 ดว้ยคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั ชุดท่ี 39 กาํหนดจดั
ป ร ะ ชุ ม ใ ห ญ่ ส า มัญ ป ระ จํา ปี   2 5 6 4  ใ น วัน จัน ท ร์ ท่ี  6  เ ดื อ น ธัน ว า ค ม  พ . ศ . 2 5 6 4  เ ว ล า  0 9 . 0 0  น .                                  
ณ  อาคารกีฬาคุณธรรม โรงเรียนเทศบาลบา้นทา้ยช้าง อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา โดยมีระเบียบวาระการประชุม  
ดงัน้ี 
 ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2563 
 ระเบียบวาระท่ี  3  รับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี  2564 
 ระเบียบวาระท่ี  4  พิจารณาอนุมติังบการเงิน  ประจาํปี  2564 
 ระเบียบวาระท่ี  5  พิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี  2564 
 ระเบียบวาระท่ี  6  พิจารณากาํหนดวงเงินกูย้มืและคํ้าประกนั  ประจาํปี  2565 
 ระเบียบวาระท่ี  7  พิจารณาอนุมติังบประมาณการรับและการจ่าย  ประจาํปี  2564-2565 
 ระเบียบวาระท่ี  8  พิจารณาสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ  ชุดท่ี  40  ประจาํปี  2565 
                               และพิจารณาสรรหาผูต้รวจสอบกิจการภายในสหกรณ์  ประจาํปี  2565 
 ระเบียบวาระท่ี  9  รายงานผลการตรวจสอบกิจการภายในสหกรณ์  ประจาํปี  2564                
 ระเบียบวาระท่ี  10  พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี ประจาํปี  2565 
 ระเบียบวาระท่ี  11  พิจารณาระเบียบวา่ดว้ยการใชทุ้นสวสัดิการเพื่อการประกนัชีวิตกลุ่มสมาชิก 
 ระเบียบวาระท่ี  12  เร่ืองอ่ืน ๆ  (ถา้มี) 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญเขา้ร่วมประชุม ตามวนัเวลาดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั   
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
  

(นายวรัิตน์     เพาะปลูก) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั 
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ระเบียบวาระที่  1 
เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระที ่1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
ประธาน 1. แนะนาํผูใ้หเ้กียรติรับเชิญมาร่วมประชุม 

2. การจดังานวนัสหกรณ์แห่งชาติจงัหวดัพงังา วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2564 สหกรณ์ฯ ไดรั้บเกียรติบตัรซ่ึง
ผา่นเกณฑม์าตรฐานระดบัดีเลิศ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

3. แจง้รายนามคณะกรรมการดาํเนินการ ผูต้รวจสอบกิจการ และเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
คณะกรรมการด าเนินการ ผู้ตรวจสอบกจิการ 

1. นายวิรัตน ์ เพาะปลกู ประธานกรรมการ 1. นายมนตร์ชยั โลหะการ ผูต้รวจสอบกิจการ 
2. นายพิสิฐ ยงยทุธ์ รองประธานฯคนท่ี 1 2. นายรังสรรค ์เต่ียวสกลุ ผูต้รวจสอบกิจการ 
3. นายวรยศ ผลแกว้ รองประธานฯคนท่ี 2 เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 
4. นายศกัด์ิชยั ระวิวรรณ เหรัญญิก 1. นายประภาส  สายทอง ผูจ้ดัการ 
5. นายกาํธร  สิทธิบุตร เลขานุการ 2. นายธีรยทุธ  เทศพิทกัษ ์ รองผูจ้ดัการ 
6. นายวิสูตร  รอดการ กรรมการ 3. นางเพญ็นภา  เพช็รช่วย จนท.บริหารงานทัว่ไป 
7. นายทรงยศ  มาลยั กรรมการ 4. น.ส.ธนาภา  รักษกาญจน์ จนท.บริหารงานทัว่ไป 
8. นางพชัรกญัภคั ธีร์รัตนบุรี กรรมการ 5. น.ส.ภาวิณี   สิตบุศย ์ เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์สินเช่ือ 
9. นายอรุณ  เสล่ราษฎร์ กรรมการ 6. น.ส.องัคณา  เจริญฤทธ์ิ เจา้หนา้ท่ีบญัชี 
10. นายษาธิต มาศรังสฤษด์ิ กรรมการ 7. น.ส.สุชาดา  ถวิลการ  เจา้หนา้ท่ีการเงิน 
11. นางเพชรสี  เกบ็สมบติั กรรมการ 8. นายวโรภาส  นิจอภยั เจา้หนา้ท่ีคอมพิวเตอร์ 
12. นายพิสิษฐส์รรค ์ สิงห์จร กรรมการ    
13. นางประภา  ศิริกลุ กรรมการ    
14. นายนชัฒภทัร  ปานอาํพนั กรรมการ    
15. นายสราวธุ  หิริ กรรมการ    
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ระเบียบวาระที่  2 
เร่ืองรับรองรายงาน 

การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 
สรุปรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัพงังา จ ากดั 

วนัที่ 6 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
ณ โรงแรมมุกดารา บีช วลิล่า แอนด์ สปา เขาหลกั อ.ตะกัว่ป่า จ.พงังา 
.............................................................................................................. 

จาํนวนสมาชิกทั้งหมด   จาํนวน 2,164 คน 
จาํนวนสมาชิกผูม้าประชุม  จาํนวน 1,811 คน (คิดเป็นร้อยละ 83.69) 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม   จาํนวน 7 คน 
 1. นายจงรัก ยงัพลขนัธ์ ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา) 
 2. นางสาววิไล ดิษสระ ผูอ้าํนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ (สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา)  
 3. นายกมัพล ทองคาํ  นกัวิชาการสหกรณ์ปฏิบติัการ (สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา) 
 4. นางสาวยวุดี ชูแนม นิติกรปฏิบติัการ (สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา) 
 5. นางป่ินแกว้ เผือกมณี หวัหนา้สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ (สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์พงังา) 
 6. นางสาวอภิญญา ชูจนัทร์  นกัวิชาการตรวจสอบบญัชีชาํนาญการ (สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์พงังา) 
 7. นางยพิุน ฟุ้ งเฟ่ือง  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภาคเอกชน 
เร่ิมประชุมเวลา 09.21 น. 
นายวิรัตน์ เพาะปลูก ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม เม่ือสมาชิกมาครบองค์ประชุมประธานกล่าวเปิด
ประชุม และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน 1. การประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ดาํเนินการประชุมโดยเรียนเชิญสมาชิกทั้งหมดเขา้ร่วมประชุมขณะน้ีมี
จาํนวนสมาชิกท่ีลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม จาํนวน 749 คน ซ่ึงถือวา่ครบองคป์ระชุม 
  2. แนะนาํผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง คือ 

2.1. นายจงรัก ยงัพลขนัธ์ ผูอ้าํนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา) 
  2.2. นางสาววิไล ดิษสระ ผูอ้าํนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ (สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา)  
  2.3. นายกมัพล ทองคาํ นกัวิชาการสหกรณ์ปฏิบติัการ (สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา) 
  2.4. นางสาวยวุดี ชูแนม นิติกรปฏิบติัการ (สาํนกังานสหกรณ์จงัหวดัพงังา) 

2.5. นางป่ินแกว้ เผือกมณี หวัหนา้สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ (สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์พงังา) 
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  2.6. นางสาวอภิญญา ชูจนัทร์ นกัวิชาการตรวจสอบบญัชีชาํนาญการ  

(สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์พงังา) 
2.7. นางยพิุน ฟุ้ งเฟ่ือง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตภาคเอกชน 

3. การจดังานวนัสหกรณ์แห่งชาติจงัหวดัพงังา วนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 ณ ศาลาเขาชา้ง อ.เมือง จ.พงังา 
สหกรณ์ฯ ไดรั้บเกียรติบตัรซ่ึงผา่นเกณฑม์าตรฐานระดบัดีเลิศ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

4. สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั ไดรั้บผลการประเมินเป็นสหกรณ์ดีเด่นระดบัจงัหวดั 
5. แจง้รายนามคณะกรรมการดาํเนินการ ผูต้รวจสอบกิจการ และเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

ท่ีประชุมใหญ่ รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 
ประธาน มอบใหเ้ลขานุการนาํเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือรับรอง 
เลขานุการ เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562  เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2562 ณ ศูนยศึ์กษาวิจยั ศิลปกรรม 
วฒันธรรมและประเพณีแห่งอนัดามนั จงัหวดัพงังา ให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 
รายละเอียดตามรายงานกิจการประจาํปีท่ีไดจ้ดัส่งถึงสมาชิกพร้อมหนงัสือเชิญประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2563 สมาชิก
ท่านใดจะขอแกไ้ขรายงาน ขอใหแ้จง้ในท่ีประชุมหากไม่มีการแกไ้ขกข็อมติรับรอง 
ประธาน ขอมติจากท่ีประชุมใหญ่ 
มตทิี่ประชุมใหญ่ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
ประธาน มอบใหผู้จ้ดัการนาํเสนอท่ีประชุมใหญ่ 
ผู้จดัการ นาํเสนอผลการดาํเนินงานสหกรณ์ประจาํปีบญัชี 2563 
ผู้จดัการ ในนามคณะกรรมการดาํเนินการ ขอรายงานผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา 
จาํกดั ประจาํปี 2563 ดงัต่อไปน้ี 
รายงานกจิการทั่วไป   
  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั  ไดเ้ร่ิมดาํเนินกิจการ ตั้งแต่วนัท่ี  3  มกราคม  2526 จนถึง
ปัจจุบนัเป็นเวลา 37  ปี ปัจจุบนัตั้งอยูเ่ลขท่ี 9/22 ถนนเทศบาลบาํรุง ตาํบลทา้ยชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา   
สมาชิกภาพในวนัส้ินปี  2563 
 สมาชิกเม่ือวนัส้ินปี  2563  2,245 คน สมาชิกสามญั 2,141 คน 

(ชาย 538 คน หญิง 1,707 คน) สมาชิกสมทบ 104 คน 
 - เขา้ใหม่ 99    คน - เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของสมาชิกสามญั 76 คน 
 - ลาออก 93 คน - เป็นลูกจา้งชัว่คราว  28 คน 
 - ถึงแก่กรรม 7 คน    
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3.1 ฐานะการเงินเปรียบเทียบกบัปี 2561-2563 

ที่ รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
บาท บาท บาท 

1 ทุนเรือนหุน้ท่ีชาํระแลว้ 876,022,600.00 966,151,930.00 1,011,976,630.00 
2 เงินสาํรอง 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 เงินสะสมและสาํรองบาํเหน็จเจา้หนา้ท่ี 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 เงินใหกู้แ้ก่สมาชิกระหวา่งปี 976,175,539.20 831,962,350.00 616,221,250.00 
8 เงินใหกู้ช้าํระคืนระหวา่งปี   896,332,289.89 758,379,252.33 570,280,674.53 
9 เงินใหกู้ค้งเหลืออยู่ท่ีสมาชิก 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 
 - สมาชิกถือหุน้เม่ือวนัตน้ปี        966,151,930.00 บาท 
 บวก  ถือหุน้เพ่ิมระหวา่งปี                    91,406,920.00 บาท 
  รวม 1,057,558,850.00 บาท 
 หัก  ถอนหุน้คืน                                    45,582,220.00 บาท 
 - สมาชิกถือหุน้เม่ือวนัส้ินปี        1,011,976,630.00 บาท 
   3.3 เงนิรับฝาก 
 - ตน้ปีมีเงินฝากออมทรัพยแ์ละออมทรัพยพิ์เศษ      951,844,204.81 บาท 
 บวก  ฝากเพ่ิมระหวา่งปี 411,066,898.53 บาท 
  รวม 1,362,911,103.34 บาท 
 หัก  ถอนระหวา่งปี 354,891,162.56 บาท 
 - คงเหลือเงินฝากเม่ือวนัส้ินปี 1,008,019,940.78 บาท 
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3.4 การให้เงนิกู้แก่สมาชิก   คงเหลือ ณ วนัส้ินปีทางบญัชี 
ในปี  2563 สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกคงเหลือ ณ ส้ินปี 1,981,413,934.72 บาท  แยกไดด้งัน้ี 

ประเภท ยอดยกมา เงนิกู้ระหว่าง 
ปี 2563 

คงเหลอืส้ิน 
ปี  2563 

จ านวน
สัญญา 

1. เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน 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.  เงินกูพิ้เศษ 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. เงินกูเ้พ่ือการศึกษา 6,970,166.02 1,350,000.00 5,037,697.82 45 
7. เงินกูส้ามญัโควิด 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 เงนิกู้ยมื เมือ่วนัส้ินปี 2563 สหกรณ์ฯมีหน้ีกบัสถาบนัการเงินอ่ืน ดงัน้ี 
ธนาคาร ยอดยกมา เงนิกู้ระหว่างปี 2563 คงเหลอืส้ินปี  2563 

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

รวม 165,000,000.00 0.00 0.00 
 

3.6 เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร   
เม่ือวนัส้ินปี  2563  จาํนวนเงิน  110,505,444.12  บาท 

3.7 เงนิรายได้และค่าใช้จ่ายในปี 2563 
  รายไดก่้อนหกัค่าใชจ่้าย 118,783,880.90   บาท 
  รายจ่ายทั้งส้ิน   41,765,604.12   บาท        
  ค่าใช้จ่ายทั้งส้ินแยกเป็นดงันี้ 
   1.ดอกเบ้ียเงินกูโ้อดี/ตัว๋สญัญา   เป็นเงิน                        2,718,390.41 บาท 

 2.ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก 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 าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัพงังา จ ากดั ในรอบปี บัญชี  2563  

ตลอดปีของการดาํเนินกิจการ คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 38 ไดย้ึดมัน่ในอุดมการณ์ หลกัการสหกรณ์      
เพ่ือส่งเสริมการออมโดยการถือหุน้ การรับฝากเงิน สามารถช่วยเหลือสมาชิกใหเ้ขา้ถึงเงินกู ้ไดอ้ย่างสะดวก และอย่างมี
วินยัทางการเงิน บนพ้ืนฐานการเป็นเจา้ของกิจการ อยา่งต่อเน่ือง 

นโยบายหลกัของคณะกรรมการด าเนินการปีบัญชี 2563 (แผนยุทธศาสตร์พฒันาสหกรณ์ 4 ปี(2561-2564))    
(1) นโยบายดอกเบีย้เงินกู้ต ่า เพ่ือใหส้มาชิกไดใ้ชบ้ริการเงินกู ้ดอกเบ้ียในอตัราท่ีถูกและเหมาะสม เป็นการแบ่ง

เบาภาระค่าใชจ่้ายของสมาชิก แต่ทั้งน้ีตอ้งคาํนึงถึงผลตอบแทนของผูล้งทุน คือ ทุนเรือนหุน้ และเงินฝากโดยเป้าหมาย
ของคณะกรรมการคือเงินปันผลแก่สมาชิกไม่ตํ่ากวา่ปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการก็ใชวิ้ธีระดมเงินฝากจากสมาชิก พร้อมกบั
เจรจาสถาบนัการเงินเร่ืองอตัราดอกเบ้ียตํ่า และเปิดวงเงินหลายสถาบนั เพ่ือเพ่ิมอาํนาจในการต่อรอง 

(2) นโยบายเพือ่ส่งเสริมการออม โดยการสะสมเงินค่าหุน้อยา่งต่อเน่ือง และการรับฝากเงินในอตัราดอกเบ้ียเงิน
ฝากระดบัสูง เพ่ือใหส้มาชิกมีแรงจูงใจในการออม สหกรณ์ระดมเงินฝากจากสมาชิก ประเภทเงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ    
ณ วนัส้ินปีมีเงินฝากรวมเพ่ิมข้ึนจากปี 2562 เป็นจาํนวนเงิน 56,175,735.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.90 ตามลาํดบัจากการ
ดาํเนินงานดงักล่าวทาํใหส้หกรณ์สามารถบริหารงานไดป้ระสบความสาํเร็จตามเป้าหมายหลกัท่ีกาํหนดไว ้

(3) นโยบายสร้างความหลากหลายของระบบเงินกู้  เพ่ือให้สมาชิกไดเ้ขา้ถึงบริการเงินกูใ้หเ้กิดประโยชน์และ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิก บนพ้ืนฐานการดาํเนินงานทางกฎหมาย ขอ้บังคบัและระเบียบของสหกรณ์      
เพ่ือลดผลกระทบของความเส่ียง ในการชาํระหน้ีของสมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์ 

(4) นโยบายการจดัสวัสดิการที่เหมาะสม โดยยึดหลกัการของสหกรณ์ นัน่คือ การช่วยเหลือเพ่ือนสมาชิกซ่ึงกนั
และกนั การเอ้ืออารีต่อกนัและกนั การมีความเสมอภาค โดยจดัสวสัดิการใหก้บัสมาชิกและครอบครัว เพ่ือบรรเทาภาระ
ความเดือดร้อน  

(5) นโยบายสร้างรายได้ให้แก่สหกรณ์ โดยการเพ่ิมเงินลงทุนในสถาบนัการเงิน หรือสหกรณ์อ่ืนใหห้ลากหลาย
มากยิ่งข้ึน  

(6) นโยบายการให้บริการที่เป็นมติร โดยสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อสมาชิก ภายใตห้ลกัการบริการ นัน่คือบริการ
ดุจญาติมิตร สมาชิกทุกคนตอ้งร่วมดว้ยช่วยกนั รวมทั้งการพฒันาระบบขอ้มลู ข่าวสารของสหกรณ์ 

ผลการด าเนินงาน ในรอบปีที่ผ่านมา มดีังนี ้ 
1. อตัราการเพิม่ทุน การลงทุนร่วมกบัสหกรณ์ของสมาชิก และการเติบโตทางธุรกิจ   
ในปีบญัชี 2563 สหกรณ์มีอตัราการเติบโตของทุนดาํเนินการ (ทุนเรือนหุน้และเงินฝาก) เพ่ิมข้ึนร้อยละ  5.32 

เปรียบเทียบกบัปีบญัชี 2562 โดยมีทุนสาํรอง เป็นเงิน 80,719,721.60 บาท ทุนสะสมตามขอ้บงัคบัและระเบียบอ่ืนๆ เป็น
เงิน 3,034995.03  บาท     

ตารางเปรียบเทียบทุนด าเนินการ 

 

รายการ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
1. ทุนเรือนหุน้ (บาท) 876,022,600.00 966,151,930.00 1,011,976,630.00 
2. เงินรับฝากออมทรัพย ์(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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การด าเนินการระดมทุนเพือ่ด าเนินกจิการของสหกรณ์ในรอบปีบัญชี  2563 
เป็นทุนภายในสหกรณ์จากเงินฝากของสมาชิก เพ่ือให้สมาชิกได้กู้ยืมไปใช้ประโยชน์ตามวตัถุประสงค ์

โดยเฉพาะเพ่ือการประกอบอาชีพมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 
อตัราการเพิม่ทุนเรือนหุ้น  เพ่ิมข้ึนอยา่งสมํ่าเสมอ ทั้งการหกัค่าหุน้รายเดือน (ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์) และการซ้ือ

หุน้เพ่ิมพิเศษ  รวมทั้งการออมและลงทุนร่วมกบัสหกรณ์ของสมาชิก ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา มีการเพ่ิมของทุนเรือนหุน้  
เฉล่ียเดือนละ 3.82 ลา้นบาท มีอตัราการเพ่ิมของทุนเรือนหุน้ ร้อยละ 4.74 

เงินฝากออมทรัพย์ / เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ในปีบญัชี 2563 ลดอตัราดอกเบ้ีย เงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ        
ในอตัราท่ีสูงกวา่ธนาคาร     

เงนิฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 2.25 บาท/ปี 
เงนิฝากออมทรัพย์พเิศษ ฝากขั้นตํ่า 100,000 บาท (จ่ายดอกเบ้ียทบตน้ทุกเดือน) ร้อยละ 3.00 บาท/ปี   
2. การบริหารจดัการเงนิทุน รายได้และการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ 
รายไดห้ลกัของสหกรณ์  ส่วนใหญ่มาจากดอกเบ้ียเงินใหกู้แ้ก่สมาชิก   ดว้ยนโยบายดอกเบ้ียเงินกูต้ ํ่า โดยเฉพาะ

เงินกูป้ระเภทสามญั 5 (เพ่ือซ้ือยานพาหนะ) เงินกูส้ามญั 6 (เพ่ือการศึกษาฯ) เงินกูพิ้เศษเพ่ือการเคหะ การขยายฐานเงินกู ้
และการปรับลดอตัราดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภท รวมทั้งการใชบ้ริการเงินกูพิ้เศษ (ใชห้ลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั) พร้อมทั้งการ
เจรจาต่อรองสถาบนัการเงินเพ่ือลดอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้และพยายามควบคุมรายจ่ายให้อยู่ในวิสัยท่ีควรประพฤติและ
ปฏิบติั จึงทาํใหร้ายไดข้องสหกรณ์เพ่ิมข้ึน ส่วนรายไดท่ี้รองลงมาไดแ้ก่ ดอกเบ้ียรับ  ตัว๋สัญญาใชเ้งินสหกรณ์ออมทรัพย์
ตาํรวจพงังา จาํกดั ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และดอกเบ้ียรับเงินฝาก
ประจาํสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎร์ธานี จาํกดั  

ในปีบญัชี 2563  สหกรณ์มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ ร้อยละ 3.69 ส่วนรายไดอ่ื้นๆไดแ้ก่ ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในหุน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดอกเบ้ียรับเงินฝากธนาคารต่างๆ  และรายไดอ่ื้นของสหกรณ์ 

 
                    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 
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ตารางแสดงรายได้ปี 2561 - 2563 

ที่ หมวดรายได้ รายได้ปี 2561 รายได้ปี 2562 รายได้ปี 2563 
1 ดอกเบ้ียเงินกูรั้บจากสมาชิก 109,180,696.80 111,212,713.57 114,707,431.14 
2 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 11,100.00 7,600.00 9,900.00 
3 ดอกเบ้ียรับเงินฝากธนาคาร 74,303.32        240,986.53 155,130.55 
4 ดอกเบ้ียรับเงินฝากสหกรณ์อ่ืน 378,082.20 223,561.64 265,748.29 
5 ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ส้หกรณ์อ่ืน 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 รายไดอ่ื้น 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 ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากออมทรัพย ์ 921,848.56 998,668.36 1,075,777.41 
3 ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากพิเศษ 32,406,460.20 34,891,669.05 29,594,885.76 
4 ดอกเบ้ียจ่ายตัว๋สญัญาใชเ้งิน 2,369,445.08 28,345.61 2,718,390.41 
5 ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูโ้อดี 237.27 2,940.81 0.00 
6 รายจ่ายปกติอ่ืน 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    
 
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยดัและมปีระสิทธิผล            

คณะกรรมการดาํเนินการและฝ่ายจดัการไดใ้ชจ่้ายงบประมาณประจาํปี 2563 ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 
2562 ไดอ้นุมติังบประมาณรายจ่ายปกติ 8,792,400.00 บาท  จ่ายจริง  7,451,953.51 บาท (ใชง้บประมาณ ร้อยละ 84.75) 
และงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันา ปีบญัชี 2563 ไดอ้นุมติังบประมาณ 1,460,000.00 บาท จ่ายจริง เป็นเงิน 
382,690.00 บาท (ใชง้บประมาณร้อยละ 26.21) 

รายจ่ายท่ีสําคญั คือ  การจ่ายดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย  ์โดยเฉพาะเงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ (เฉล่ียเดือนละ 
2,466,240.48 บาท) เม่ือปิดบญัชี 2563 ค่าใชจ่้ายดา้นดอกเบ้ียเงินรับฝาก เป็นเงิน 30,670,663.17 บาท (จ่ายดอกเบ้ียเงินฝาก
ออมทรัพยพิ์เศษ เป็นเงิน 29,594,885.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.86 ของค่าใชจ่้ายทั้งหมด) และผลประโยชน์น้ีทั้งหมดได้
กบัคืนสู่สมาชิกผูฝ้ากเงิน   
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 3. การลงทุนของสหกรณ์ 
ในปีบญัชี 2563 สหกรณ์มีการลงทุนโดยการลงทุนเพ่ือหารายได ้โดยการลงทุนฝากเงินกบัสถาบนัการเงินและ

สหกรณ์อ่ืน สหกรณ์มีรายไดจ้ากการลงทุนเป็นเงิน 3,735,969.18 บาท   
- รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับตัว๋สญัญาใชเ้งินสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจพงังา จาํกดั เป็นเงิน 1,892,977.33 บาท 
- ผลตอบแทนจากการลงทุนซ้ือหุน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เป็นเงิน  1,397,320.32 บาท 
- ผลตอบแทนจากการลงทุนสลากออมสิน เป็นเงิน 24,792.69 บาท 

       - รายไดจ้ากดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย/์ประจาํของธนาคาร  เป็นเงิน  155,130.55  บาท  
 - รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับเงินฝากประจาํสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัราชภัฏสุราษฎร์ธานี จาํกดั เป็นเงิน 
248,796.24 บาท 
 - รายได้จากดอกเบ้ียรับเ งินฝากประจําสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จํากัด เ ป็นเงิน             
16,952.05 บาท 
        4. ผลก าไร    

ในปีบญัชี  2563  สหกรณ์ มีกาํไรสุทธิ ทั้งส้ิน 77,018,276.78 บาท เม่ือเทียบกบัปีบญัชี 2562 พบวา่ มีกาํไรสุทธิ
มีอตัราท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีแลว้ 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. เงินปันผลตามหุน้ 5.52 46,104,138.00 5.50 50,415,850.00 5.50 53,372,985.00 
2. เงินเฉล่ียคืน 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  ตวัเลขเงินปันผลตามหุน้ และเงินเฉล่ียคืน ในปี  2563  ตามระเบียบวาระท่ี  5 
5.  การบริการเงนิกู้ยมืแก่สมาชิก 
ในรอบปีบญัชี  2563  สหกรณ์ไดใ้ห้บริการเงินกูย้ืมแก่สมาชิกเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2562  เป็นเงิน 

45,940,575.47  บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 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 
การพิจารณาอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ คณะกรรมการไดพิ้จารณาให้เป็นไปตามภาวะอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงธนาคาร  

แห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ์และคาํนวณตน้ทุนการดาํเนินการของสหกรณ์ 
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ตารางแสดงอตัราดอกเบีย้เงินกู้ทุกประเภท ตามประกาศของสหกรณ์  

ประเภทเงนิกู้/วนัที่ อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ 
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 

(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 
4.25 บาทต่อปี 

(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 
4.25 บาทต่อปี 

(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 
4.25 บาทต่อปี 

(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 

เงินกูส้ามญั 6 (เพ่ือการศึกษาฯ) 4.60 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 

4.60 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 

4.60 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 

4.60 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 

เงินกูส้ามญั 7  5.75 บาทต่อปี 5.75 บาทต่อปี 5.75 บาทต่อปี 5.75 บาทต่อปี 
เงินกูส้ามญั 8 (เงินประจาํตาํแหน่ง) 6.00 บาทต่อปี 5.95 บาทต่อปี 5.90 บาทต่อปี 5.85 บาทต่อปี 
เงินกูส้ามญั 9  - - 5.75 บาทต่อปี 5.75 บาทต่อปี 

เงินกูพิ้เศษ 5.00 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 

5.00 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 

5.00 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 

5.00 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 

เงินกูฉุ้กเฉิน 6.00 บาทต่อปี 5.95 บาทต่อปี 5.90 บาทต่อปี 5.85 บาทต่อปี 

เงินกูส้ามญัโควิด - - - 3.50 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 

          6. ผลการด าเนินการพฒันาสหกรณ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาสหกรณ์ 
ตามท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 ไดอ้นุมติังบประมาณรายจ่ายเพ่ือการดาํเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์     

ปี 2563 คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 38 ไดด้าํเนินการดงัน้ี 
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาสหกรณ์ ปีบัญชี 2563  

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ จ่ายจริง 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาองคก์ร บุคลากรดา้นการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที ่1 พฒันาศกัยภาพของ
คณะกรรมการดาํเนินการผูต้รวจ
สอบกิจการเจา้หนา้ท่ีและสมาชิก 
(2 โครงการ) 

1.โครงการอบรมและสมัมนาความรู้การ
บริหารงานในสหกรณ์ 

100,000.00 
 

82,690.00  

2.โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหาร
จดัการสหกรณ์ 

300,000.00 300,000.00 

รวม  382,690.00 
ยุทธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริม สนบัสนุนดา้นคุณภาพชีวิตและการจดัสวสัดิการใหแ้ก่สมาชิก 
กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริม สนบัสนุนเพ่ือ
ความมัน่คงของครอบครัว
(1โครงการ) 

1. โครงการจดัตั้งกองทุนช่วยเหลือผูค้ ํ้า
ประกนั 
 

งบทุน
สาธารณประโยชน ์

24,811.22 

รวมงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์จ่ายจริง 407,501.22 
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6.1 การพฒันาการบริหารจดัการและธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ระบบการจัดการมาตรฐาน 

  - การพฒันาอาคารสถานท่ี และส่วนการใหบ้ริการสมาชิก  
สหกรณ์มีอาคารสํานกังานและพ้ืนท่ีเป็นของตนเอง เพ่ือรองรับการขยายตวัในงานบริการแก่สมาชิก 

พร้อมทั้งสร้างความสง่างาม บ่งบอกถึงความมัน่คงของสหกรณ์และความไวว้างใจของสมาชิก  เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ
จดัทาํแผนยทุธศาสตร์ของสหกรณ์  สมาชิกไดรั้บความสะดวกมากข้ึนเม่ือมาใชบ้ริการ 
  -มุมบริการสมาชิกเพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่สมาชิกท่ีมาใชบ้ริการ เช่น มุมกาแฟ 
  -มุมบริการ Computer Internet เพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการสืบคน้ขอ้มลูต่างๆ  
  - มุมประชาสมัพนัธ์ 

ยุทศาสตร์การพฒันาระเบียบ ข้อบังคับ 
-การปรับปรุง ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑว์ิธีปฏิบติั ของสหกรณ์ 
คณะกรรมการดําเนินการชุดท่ี 38 ได้มีการปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ              

ของสหกรณ์ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบั พ.ร.บ.สหกรณ์ และกฎหมายใหม่ เช่น ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย ์ 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 

-การแบ่งกลุ่มตามภาระงาน ของคณะกรรมการ 5 ฝ่าย คือ คณะกรรมการอาํนวยการ คณะกรรมการ
เงินกู ้คณะกกรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ์ คณะกรรมการสวสัดิการสงเคราะห์และทุนสาธารณประโยชน์ และ
คณะกรรมการตรวจสอบหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัสินเช่ือพิเศษ โดยไดด้าํเนินการตามภารกิจ 

1. แผนการปฏิบติังานสหกรณ์ ประจาํเดือน และประจาํปี 
2. แผนการบริการจดัการเงินทุนหมุนเวียน 
3. แผนการใหก้ารพฒันาและการบริการเงินกู ้
4. การจดัสวสัดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
5. การจดัสวสัดิการสมาชิกผูเ้จบ็ป่วยและชราภาพ 
6. การจดัสวสัดิการเพ่ือความมัน่คงของครอบครัวสมาชิก 
7. การประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่การดาํเนินงาน 

6.2 การพฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์  
ปัจจุบนัสหกรณ์มีเจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์ผูดู้แลและพฒันาระบบงาน ไดพ้ฒันาระบบคอมพิวเตอร์สหกรณ์       

เพ่ือลดความซํ้ าซ้อน เพ่ิมประสิทธิและความเช่ือถือของงานง่ายและสะดวกในการบริหารงานสหกรณ์ และนอกจากน้ี 
ระบบงานท่ีไดพ้ฒันาเสริม คือ ระบบการบริการท่ีรองรับ เงินกู ้ประเภทใหม่ ท่ีสหกรณ์จะเปิดใหบ้ริการ ตามนโยบายของ
คณะกรรมการ    

นอกจากน้ียงัได้พัฒนาระบบงานท่ีเก่ียวกับสวสัดิการเพ่ือเช่ือมต่อกับระบบเดิมท่ีมีอยู่ เช่น ระบบสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั (ฌกส.), ระบบสมาคมสมาชิกสหกรณ์
สาธารณสุขไทย (สสธท.), ระบบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย (สส.ชสอ.), ทะเบียนประกนักลุ่ม และทะเบียนประกนัวินาศภยั เพ่ือใหมี้การเรียกเกบ็ในใบเสร็จประจาํเดือน โดยหกั 
ณ ท่ีจ่าย ลดความซํ้าซอ้น สามารถตรวจสอบ และมีความถกูตอ้ง ทาํใหน้โยบายของคณะกรรมการเกิดประโยชนสู์งสุด 
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ระบบเวบ็ไซตข์องสหกรณ์ออมทรัพย ์ เพ่ือประชาสมัพนัธ์ข่าวสารใหแ้ก่สมาชิก และเป็นช่องทางติดต่อระหว่าง
สมาชิกและสหกรณ์ และระบบการสอบถามและแสดงผลขอ้มูล เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการบริการสอบถามแก่
สมาชิก ทั้งในส่วนของการแสดงผลและบริการเงินกูแ้ก่สมาชิก ระบบเวบ็เซฟเวอร์ และเวบ็ไซด์สหกรณ์ เพ่ือสอบถาม
และเขา้ถึงขอ้มลูของสมาชิกผา่น www.phangngacoop.com 
 6.3 การส่งเสริมให้สมาชิกมทีี่อยู่อาศัยและด าเนินธุรกิจ  โดยสินเช่ือ เพ่ือการเคหะสงเคราะห์และเงินกูพิ้เศษเพ่ือ
ซ้ือท่ีดินและประกอบอาชีพเสริมในอตัราดอกเบ้ียตํ่าละผอ่นระยะยาว 
 6.4 คณะกรรมการกบัแนวนโยบายการจดัหาประกนัชีวติ เพ่ือความมัน่คงของครอบครัวสมาชิกในอนาคตและ
ป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดกบัผูค้ ํ้าประกนัเงินกูใ้นกรณีผูกู้เ้สียชีวิต   
 6.5 การสนับสนุนให้สมาชิกเข้าร่วมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาคมสมาชิกสหกรณ์สาธารณสุขไทย (สสธท.), 
สมาคมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั (ฌกส.) และสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

6.6 ทุนสาธารณประโยชน์ 
 1. เพ่ือสนบัสนุนการศึกษาโดยทัว่ไปในลกัษณะการใหทุ้นตามการร้องขอ 

2. เพ่ือการกศุล 
3. เพ่ือการสาธารณประโยชน ์
4. เพ่ือเป็นทุนสวสัดิการของสหกรณ์ภายใตทุ้นสาธารณประโยชน์ 
 - ทุนสวสัดิการสงเคราะห์เพ่ือสมาชิกและครอบครัว 
 - ทุนสวสัดิการสมาชิกผูเ้จบ็ป่วย 
 - ทุนสวสัดิการเพ่ือการศึกษาสาํหรับบุตรสมาชิก 
 - ทุนสวสัดิการผูเ้กษียณอายุ  
 - ทุนสวสัดิการผูช้ราภาพ 
 - ทุนสวสัดิการช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนัเงินกู ้
 - ทุนสวสัดิการอ่ืนๆ 

ในปีบญัชี 2563 สหกรณ์ไดรั้บจดัสรรงบประมาณจากท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 เป็นเงิน 2,000,000 บาท 
ยอดยกมาจากปี 2562 เป็นเงิน 2,089,826.92 บาท รวมเป็นทุนสาธารณประโยชน์ทั้งส้ิน 4,089,826.92 บาท  ในปีบญัชีท่ี
ผ่านมา สหกรณ์ไดใ้ชจ่้ายทุนสาธารณประโยชน์ เพ่ือประโยชน์ต่อสมาชิก หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และองค์กรทางสังคม 
เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 4,351,605.22 บาท เป็นผลทาํให้เกิดยอดเงินส่วนต่างจากการใชเ้งินจากหมวดเงินสํารองจ่ายทุน
สาธารณประโยชน ์เป็นจาํนวนเงิน 261,840.00 บาท 

ในปีบญัชี 2563 มีสมาชิกเสียชีวิต  8 ราย คือ 
 1) นายสมพงษ์ จนัทรนาคมูสิก ข้าราชการบาํนาญ หน่วยสสจ.พงังา เสียชีวิตวนัท่ี 12 ตุลาคม 2562 ไดรั้บ

สวสัดิการและเงินพึงไดรั้บดงัน้ี เงินสวสัดิการสมาชิกผูเ้สียชีวิต จาํนวน 150,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกนักลุ่ม 
จาํนวน 100,000.00 บาท ผลประโยชน์ประกนัชีวิตกลุ่มภาคสมคัรใจ จาํนวน 1,500,000.00 บาท และผลประโยชน์จาก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จาํนวน 140,924.00 บาท 
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 2) นายอศลย ์พืชฟู ขา้ราชการ หน่วยสสอ.ตะกัว่ทุ่ง เสียชีวิตวนัท่ี 14 ตุลาคม 2562 ไดรั้บสวสัดิการและเงินพึง
ไดรั้บดงัน้ี เงินสวสัดิการสมาชิกผูเ้สียชีวิต จาํนวน 150,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกนักลุ่ม จาํนวน 100,000.00 
บาท ผลประโยชนป์ระกนัชีวิตกลุ่มภาคสมคัรใจ จาํนวน 4,500,000.00 บาท ผลประโยชนจ์ากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ (ฌปศ.) จาํนวน 140,924.00  บาท และผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย (สสธท.) จาํนวน 1,019,934.85 บาท 

 3) นางโสภิณ ศุภวิศาล ขา้ราชการบาํนาญ หน่วยสสจ.พงังา  เสียชีวิตวนัท่ี 28 ธนัวาคม 2563 ไดรั้บสวสัดิการ
และเงินพึงไดรั้บดงัน้ี เงินสวสัดิการสมาชิกผูเ้สียชีวิต จาํนวน 150,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกนักลุ่ม จาํนวน 
100,000.00 บาท ผลประโยชนป์ระกนัชีวิตกลุ่มภาคสมคัรใจ จาํนวน 500,000.00 บาท ผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จาํนวน 140,826.00  บาท และผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย (สสธท.) จาํนวน 1,009,964.88 บาท 

 4) นางสาววรรณาพร สร้อยเพช็ร์ ขา้ราชการ หน่วยรพ.พงังา เสียชีวิตวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดรั้บสวสัดิการ
และเงินพึงไดรั้บดงัน้ี เงินสวสัดิการสมาชิกผูเ้สียชีวิต จาํนวน 150,000.00 บาท และผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จาํนวน 140,532.00  บาท 

 5) นางสาวดาวดี พานทอง ขา้ราชการ หน่วยรพ.พงังา เสียชีวิตวนัท่ี 13 เมษายน 2563 ไดรั้บสวสัดิการและเงิน
พึงไดรั้บดงัน้ี เงินสวสัดิการสมาชิกผูเ้สียชีวิต จาํนวน 150,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกนักลุ่ม จาํนวน 100,000.00 
บาท ผลประโยชนป์ระกนัชีวิตกลุ่มภาคสมคัรใจ จาํนวน 4,500,000.00 บาท ผลประโยชนจ์ากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ (ฌปศ.) จาํนวน 140,728.00  บาท และผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย (สสธท.) จาํนวน 1,020,004.25 บาท 

 6) นายจนัทา กนัยา ขา้ราชการบาํนาญ หน่วยรพ.ตะกัว่ป่า เสียชีวิตวนัท่ี 30 เมษายน 2563 ไดรั้บสวสัดิการและ
เงินพึงได้รับดังน้ี เงินสวสัดิการสมาชิกผูเ้สียชีวิต จาํนวน 150,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกันกลุ่ม จาํนวน 
100,000.00 บาท ผลประโยชน์ประกนัชีวิตกลุ่มภาคสมคัรใจ จาํนวน 800,000.00 บาท และผลประโยชน์จากสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จาํนวน 140,630.00  บาท 

 7) นางอีม่ี กายกลู ขา้ราชการบาํนาญ หน่วยรพ.ตะกัว่ป่า เสียชีวิตวนัท่ี 27 มิถุนายน 2563 ไดรั้บสวสัดิการและ
เงินพึงได้รับดังน้ี เงินสวสัดิการสมาชิกผูเ้สียชีวิต จาํนวน 150,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกันกลุ่ม จาํนวน 
100,000.00 บาท ผลประโยชน์ประกนัชีวิตกลุ่มภาคสมคัรใจ จาํนวน 700,000.00 บาท และผลประโยชน์จากสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จาํนวน  140,728.00 บาท 

 8) นางมนตธิ์รา ไชยแขวง ขา้ราชการ หน่วยรพ.ตะกัว่ป่า เสียชีวิตวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2563 ไดรั้บสวสัดิการและ
เงินพึงได้รับดังน้ี เงินสวสัดิการสมาชิกผูเ้สียชีวิต จาํนวน 150,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกันกลุ่ม จาํนวน 
100,000.00 บาท ผลประโยชนป์ระกนัชีวิตกลุ่มภาคสมคัรใจ จาํนวน 1,000,000.00 บาท  
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ในปีบญัชีท่ีผ่านมา สหกรณ์ไดใ้ชจ่้ายทุนสาธารณประโยชน์ เพ่ือประโยชน์ต่อสมาชิก หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง   
และองคก์รทางสงัคม  มีดงัน้ี 
ล าดบั รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1 เพ่ือสนบัสนุนการศึกษาโดยทัว่ไปในลกัษณะการใหทุ้นตามการร้องขอ 28,000.00 
2 เพ่ือการกศุล 6,500.00 
3 เพ่ือการสาธารณประโยชน์ 5,000.00 
4 เพ่ือเป็นทุนสวสัดิการของสหกรณ์ภายใตทุ้นสาธารณประโยชน์ 4,312,105.22 

   
- ทุนสวสัดิการสงเคราะห์เพ่ือสมาชิกและครอบครัว 1,474,628.00  

   - ทุนสวสัดิการสมาชิกผูเ้จบ็ป่วย 113,500.00  
   - ทุนสวสัดิการเพ่ือการศึกษาสาํหรับบุตรสมาชิก 534,500.00  
   

- ทุนสวสัดิการผูเ้กษียณอายุ 186,000.00  
   - ทุนสวสัดิการผูช้ราภาพ 54,000.00  

 
 - ทุนสวสัดิการช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนัเงินกู ้ 24,811.22  

   
- ทุนสวสัดิการอ่ืนๆ 1,924,666.00 

 
รวมจ านวนเงินทั้งส้ิน 4,351,605.22 

7. การปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ประกาศ สหกรณ์ และข้อบังคับของสหกรณ์ 
ดา้นการบริการจดัการสหกรณ์ คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 38 ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขขอ้บงัคบั ระเบียบ และ

จดัทาํประกาศ ดงัน้ี 
- ขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2563 
-  ประกาศเร่ืองการซ้ือหุน้เพ่ิมพิเศษ (ท่ี 1/2563 ลงวนัท่ี 23 มีนาคม 2563)  
- ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัในการใหบ้ริการเงินกูส้ามญั 1  

(ท่ี 2/2563 ลงวนัท่ี 23 มีนาคม 2563) 
-  ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัในการใหบ้ริการเงินกูส้ามญั 2  

(ท่ี 2/2563 ลงวนัท่ี 23 มีนาคม 2563) 
-  ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัในการใหบ้ริการเงินกูส้ามญั 3  

(ท่ี 2/2563 ลงวนัท่ี 23 มีนาคม 2563) 
-  ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัในการใหบ้ริการเงินกูส้ามญั 6  

(ท่ี 2/2563 ลงวนัท่ี 23 มีนาคม 2563) 
-  ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัในการใหบ้ริการเงินกูส้ามญั 8  

(ท่ี 2/2563 ลงวนัท่ี 23 มีนาคม 2563) 
-  ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัในการใหบ้ริการเงินกูส้ามญั 9 

(ท่ี 2/2563 ลงวนัท่ี 23 มีนาคม 2563) 
-  ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัในการใหบ้ริการเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน 

(ท่ี 9/2563 ลงวนัท่ี 20 สิงหาคม 2563) 
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-  ประกาศเร่ืองเงินกูส้ามญั COVID-19 เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกท่ีไดรั้บผลกระทบการแพร่ระบาด 
ของเช้ือไวรัสโคโรนา (ท่ี 4/2563 ลงวนัท่ี 27 เมษายน 2563) 

-  ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบติัในการใหบ้ริการเงินกูพิ้เศษ 
(ท่ี 6/2563 ลงวนัท่ี 22 มิถุนายน 2563) 

-  ประกาศเร่ืองกาํหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูใ้หแ้ก่สมาชิก  
(ท่ี 7/2563 ลงวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563)  

-  ประกาศเร่ืองอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์ เงินฝากออมทรัพยพิ์เศษ  
(ท่ี 8/2563 ลงวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2563)  

-  ประกาศเร่ืองการงดใหซ้ื้อหุน้เพ่ิมพิเศษระหวา่งเดือน  
(ท่ี 10/2563 ลงวนัท่ี 14 กนัยายน 2563)  

ประธาน สมาชิกท่านใดมีขอ้สงสยัสอบถาม หรือขอ้เสนอแนะ 
ประธาน ขอมติจากท่ีประชุมใหญ่ 
ที่ประชุมใหญ่ รับทราบผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองพจิารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี 2563 
ประธาน ตามขอ้บงัคบัขอ้ 59 อาํนาจหนา้ท่ีของท่ีประชุมใหญ่ ท่ีประชุมใหญ่มีอาํนาจหนา้ท่ีพิจารณา วินิจฉยัปัญหาทุก
อยา่งท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งการพิจารณาอนุมติังบการเงิน 

ดงันั้น คณะกรรมการดาํเนินการจึงขอเสนองบการเงิน ประจาํปี 2563 ซ่ึงผูส้อบบญัชี ไดต้รวจสอบรับรองความ
ถกูตอ้งตามระบบบญัชีสหกรณ์แลว้ 
ประธาน มอบใหผู้ส้อบบญัชีรับอนุญาตภาคเอกชน (นางยพิุน ฟุ้ งเฟ่ือง) นาํเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณา 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภาคเอกชน (นางยุพิน ฟุ้งเฟ่ือง) ไดต้รวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัพงังาจาํกดัซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 งบกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงิน
สดสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 
 เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีโดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
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หนังสือรับรองของสหกรณ์ 

 
วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 
 

เรียน ผูส้อบบญัชี ของ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั  
หนังสือรับรองฉบับน้ีให้ไวเ้พ่ือประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงิน ของ สหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั  สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน 2563  เพ่ือแสดงความเห็นว่างบการเงินดงักล่าวแสดง
ฐานะการเงิน ณ 30 กนัยายน 2563 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั ของสหกรณ์ออม
ทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั  โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามระเบียบท่ี       นายทะเบียนสหกรณ์
กาํหนดหรือไม่ 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัใหมี้การจดัการท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตาม
กฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขา้พเจา้ขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกบังบการเงินท่ีท่านตรวจสอบตามท่ีขา้พเจา้ทราบ และคิดว่าควรจะเป็น 
ดงัต่อไปน้ี 

1. งบการเงนิ 
1.1 ตามขอ้ตกลงในการรับงานตรวจสอบวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2563 ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการ

จดัทาํงบการเงิน โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด และมีหนา้ท่ีนาํเสนองบ
การเงินต่อท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้ตามกฎหมาย 

1.2 งบการเงินไม่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ซ่ึงรวมถึงการละเวน้การ
แสดงรายการและขอ้มลูต่าง ๆ 

1.3 ขอ้สมมติท่ีสาํคญัท่ีสหกรณ์ใชใ้นการประมาณการทางบญัชีมีความสมเหตุสมผล 
1.4 รายการหรือขอ้มูลดงัต่อไปน้ีมีการบนัทึกหรือเปิดเผยไวอ้ย่างเพียงพอและเหมาะสมใน     งบ

การเงิน เช่น รายการธุรกิจท่ีมีกบัสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอ่ืน ขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงินเก่ียวกบัภาระผกูพนัเงินฝาก 
หรือขอ้จาํกดัการใชเ้งินกู ้สินทรัพยท่ี์ใชเ้ป็นหลกัประกนั 

1.5 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนดใหป้รับปรุงหรือ
เปิดเผยไดป้รับปรุงหรือเปิดเผยแลว้ 

1.6 ผลของการไม่แกไ้ขขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงไม่มีสาระสาํคญั ขอ้สังเกต ทั้งต่อเฉพาะรายการหรือ
โดยรวมต่องบการเงิน รายการของขอ้มลูท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงท่ีไม่แกไ้ขไดจ้ดัทาํเป็นเอกสารแนบของหนงัสือรับรองน้ี 

1.7 ไม่มีรายการผิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํของคณะกรรมการดาํเนินการหรือเจา้หนา้ท่ีของ
สหกรณ์ ผูซ่ึ้งมีหนา้ท่ีสาํคญัเก่ียวกบัระบบบญัชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติท่ีมีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงิน 
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1.8 สหกรณ์มีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท์ั้งหมดอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและไม่มีภาระผกูพนัหรือขอ้

ผกูมดัใด ๆ ในสินทรัพยข์องสหกรณ์ เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้ 
1.9 สหกรณ์ไดบ้นัทึกหรือเปิดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งท่ีเกิดข้ึนแลว้และอาจเกิดข้ึน

ในภายหนา้ไวอ้ย่างเหมาะสม รวมทั้งไดมี้การเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกบัหลกัประกนัทั้งหมดท่ี
สหกรณ์ใหแ้ก่บุคคลท่ีสาม นอกจากน้ีสหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอ่ืนและไม่มีคดีท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนนอกเหนือจากท่ีไดแ้สดง
หรือเปิดเผยไวแ้ลว้ในงบการเงิน 

1.10 นอกจากเร่ืองท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้ ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดข้ึนหรือไม่
ปรากฏขอ้เทจ็จริงใดท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีสาระสาํคญั ซ่ึงตอ้งนาํมาปรับปรุงงบการเงิน หรือเปิดเผยในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินอีก 

1.11 สหกรณ์ไดส่้งมอบรายงานต่างๆ เก่ียวกบัลูกหน้ีเงินกู ้ลูกหน้ีอ่ืน เงินฝากสหกรณ์อ่ืน ประวติัการ
ชาํระหน้ีและการผิดนดัชาํระของลูกหน้ีดงักล่าวแก่ท่านแลว้อย่างครบถว้น หน้ีสงสัยจะสูญท่ีเกิดข้ึนจากการให้สินเช่ือ 
หน้ีอยา่งอ่ืน การเงินฝากสหกรณ์อ่ืน ไดถู้กคาํนวณโดยถูกตอ้งตามระเบียบ ประกาศ หรือคาํสั่งนายทะเบียนสหกรณ์และ
ไดน้าํมาบนัทึกบญัชีและ/หรือเปิดเผยไวโ้ดยครบถว้นแลว้ในงบการเงิน 

1.12 เงินลงทุนในหลกัทรัพยช์นิดต่างๆ ไดมี้การตีราคาหรือวดัมูลค่าโดยถูกตอ้งตามระเบียบ ประกาศ 
หรือคาํสั่งนายทะเบียนสหกรณ์  รายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์สหกรณ์ไดน้าํมาบนัทึกบญัชีและ/หรือ
เปิดเผยไวโ้ดยครบถว้นแลว้ในงบการเงิน 

2. การให้ข้อมูล 
ขา้พเจา้ไดจ้ดัเอกสารหลกัฐานและขอ้มลูดงัต่อไปน้ีใหท่้านตรวจสอบครบถว้นแลว้ คือ 
2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลกัฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งหมด 
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 
2.3 ขอ้มลูอ่ืนท่ีท่านขอจากขา้พเจา้เพ่ือวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ 
2.4 เขา้ถึงบุคคลในสหกรณ์ท่ีท่านระบุวา่จาํเป็นในการไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีอยา่งไม่จาํกดั 
2.5 สหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาทั้งหมดซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบอย่างมี

สาระสาํคญัต่องบการเงิน นอกจากน้ีสหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามระเบียบและขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ี
กาํกบัดูแล ซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

2.6 สหกรณ์ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดท่ีเป็นผลจากการประเมินความเส่ียงเร่ืองการทุจริตท่ีมีผลต่อการ
แสดงงบการเงินท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั 

2.7 สหกรณ์ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูทุกอยา่ง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตหรือสงสัยว่าจะทุจริตท่ีสหกรณ์ทราบ
และท่ีมีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ท่ีมีบทบาทสําคญั
เก่ียวกบัการควบคุมภายใน หรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงการทุจริตมีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน 
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2.8 สหกรณ์ขอรับรองว่า ณ วนัท่ีผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน สหกรณ์ไม่ไดรั้บหนงัสือ

แจง้จากหน่วยราชการ เช่น การแจง้ขอ้บกพร่อง หรือขอ้สังเกต ดา้นบริหาร ดา้นการปฏิบติัการ หรือดา้นการเงินการบญัชี 
หรือ อนัมีผลต่องบการเงิน เพราะมิไดป้ฏิบติัตามกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอ่ืน หรือขอ้บงัคบั ซ่ึงรวมถึงการถูกเรียก
ชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ ซ่ึงควรจะไดน้าํมาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน หรือใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการตั้งสาํรองค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 

 
 

                                        ขอแสดงความนบัถือ 
 
                                                                    ลงช่ือ 
                                                       ( นายวิรัตน ์  เพาะปลกู) 
                                                       ประธานกรรมการดาํเนินการ 
                                 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั 
 
 
                                                                    ลงช่ือ 
                                                                                                    ( นายประภาส     สายทอง )                                                   
                                                                     ผูจ้ดัการ 
                                 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั 
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บริษัท พี. พี. เอฟ. ออดิทติ้ง  จ ำกัด 
 
เลขที่ 207  ซอย ตรัง – ปะเหลียน1  หมู่ที่ 4  ถนน ตรัง – ปะเหลียน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
 

รายงานของผู้สอบบัญช ี 
 

เสนอ    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จ ากัด 
 

ความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จ ากัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30  กันยายน 2563 งบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จ ากัด  ณ วันที่ 
30 กันยายน 2563 ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์         ความ
รับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์  ข้าพเจ้าเชื่อว่า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
 เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่านี้ 
 เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเร่ืองมีดังต่อไปนี้ 

1. เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก  
 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5  เงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สหกรณ์ฯ

มีเงินให้กู้ยืม จ านวนเงิน 2,010,952,896.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.89 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญในการ
ตรวจสอบ และไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากไม่มีลูกหนี้รายใดเข้าเกณฑ์การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการ
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  

 ข้าพเจ้าได้ท าการประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุมเกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อและเลือกตัวอย่างมา
สุ่มทดสอบว่าได้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ การทดสอบการควบคุมภายในประกอบด้วย 
การสอบทานระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก สังเกตการณ์และสอบถามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบค าขอกู้ คุณสมบัติผู้กู้ วงเงินกู้ ผู้ค้ าประกัน สอบถามและอ่านรายงานการประชุมเก่ียวกับการพิจารณาอนุมัติเงิน
ให้กู้แต่ละประเภทว่าเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด 

 ข้าพเจ้าสุ่มสอบทานการช าระหนี้บัญชีย่อยลูกหนี้เงินให้กู้ เพื่อติดตามว่ามีลูกหนี้เงินให้กู้รายใด          ไม่
สามารถช าระหนี้ตามที่ก าหนด เพื่อน าไปท ารายละเอียดการแยกอายุหนี้ เพื่อสอบทานว่ามีลูกหนี้รายใดเข้าหลักเกณฑ์  การ
จัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด พบว่าไม่
ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
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2.  การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ 

  ตามที่ แสดงในงบก า ไรขาดทุน สหกรณ์มีรายได้ดอกเบี้ ยจากเงินให้กู้ ในปี  2563 จ านวน 
116,600,408.47  บาท คิดเป็นร้อยละ 98.44 ของรายได้รวม ซ่ึงเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากรายได้
ดังกล่าวเกิดจากสัญญาเงินให้กู้แต่ละประเภท มีเงื่อนไขการค านวณดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ การรับรู้
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ที่ประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์หยุดการคิดดอกเบี้ยในกรณีที่ลูกหนี้ช าระหนี้ไม่ตรงตาม
ก าหนดเวลา 
  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการประเมินและการสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ และระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการค านวณดอกเบี้ยเงินให้กู้ 
นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินให้กู้ว่ามีการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและ
สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีที่สหกรณ์ใช้ และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด รวมทั้งข้าพเจ้าได้ท าการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่ส าคัญ  
  ทั้งนี้ ข้าพเจ้าปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน 
 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่านี้  โดยถูกต้อง
ตามที่ควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
พิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  
 ในการจัดท างบการเงิน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ์ใน
การด าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การ
บัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ มีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์หรือหยุด
ด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ างบการเงินโดยรวม 
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูง
แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะ
สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคัญ เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 
 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลย
พินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใช้และความสมเหตุผลของประมาณ
การทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
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 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของคณะกรรมการด าเนินการ

สหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่
อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของสหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อ
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย
ข้อมูลที่เก่ียวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่องได้ 

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจน
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม  
       ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่ง
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุด 
ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยาก
ที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท าดังกล่าว สามารถคาดการณ์
ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะ จะได้จากการสื่อสารดังกล่าว 

 
 

 
(นางยุพิน   ฟุ้งเฟื่อง) 
      ผู้สอบบัญชี 

 
 
วันที่  2  พฤศจิกายน  2563 
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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
คา่ตกแตง่ส านักงานรอตดับญัชี 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
เงินส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 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  )
        หุ้นที่ช าระเตม็มลูคา่แล้ว 1,011,976,630.00 966,151,930.00
ทุนส ารอง 80,719,721.60 72,435,787.25
ทุนสะสมตามข้อบงัคบั ระเบียบและอ่ืน ๆ 14 3,034,995.03 5,064,760.25
ก าไรสทุธิประจ าปี 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

(นายก าธร   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
บ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 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
คา่ปรับปรุงส านักงาน 3,990.00 0.00 80,940.00 0.07
คา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษาสนิทรัพย์ 6,420.00 0.01 16,352.00 0.01
คา่สทิธิการใช้ซอฟแวร์ตดัจ่าย 10,349.18 0.01 0.00 0.00
คา่ตกแตง่ส านักงานตดัจ่าย 9,945.21 0.01 86,684.82 0.08
คา่เช่าพืน้ที่เว็บเซฟเวอร์และเว็บไซด์ 26,750.00 0.02 0.00 0.00
คา่ท าความสะอาดส านักงาน 105,644.00 0.09 90,035.00 0.08
คา่เบีย้ประกนัภยัอคัคภียั 4,603.48 0.00 4,591.93 0.00
คา่ท าความสะอาดยานพาหนะ 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



30

 
 
 
 
 
 

บาท % บาท %
คา่ตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วย 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
คา่น า้ประปา 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
คา่น า้มันเชือ้เพลงิ 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
คา่บ ารุงตา่ง 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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรสทุธิ 77,018,276.78 70,604,812.35
รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดก าไรสทุธิเป็นเงินสดสทุธิ
จากการด าเนินงาน

คา่เสือ่มราคาอาคารและอปุกรณ์ 575,072.64 668,037.05
ส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 686,350.00 683,740.00
คา่สทิธิการใช้ซอฟแวร์ตดัจ่าย 10,349.18 0.00
คา่ตกแตง่ส านักงานรอตดับญัชีตดัจ่าย 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
เงินประกนัสงัคมรอน าสง่ 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                  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพย์ และ
หนีส้นิด าเนินงาน 78,332,380.30 72,513,374.07
สนิทรัพย์ด าเนินงาน

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

สนิทรัพย์ด าเนินงาน
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
เงินสดจ่ายซือ้วสัดสุ านักงาน 0.00 (83,990.00)

หนีส้นิด าเนินงาน
เงินสดรับ (จ่าย) เงินรอจ่ายคนื 794,322.42 226,262.75
เงินสดจ่ายเงินประกนัสงัคมรอน าสง่ (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  )  กิจกรรมด าเนินงาน 92,251,999.42 (91,301,034.74)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับคา่หุ้นบริษัท สหประกนัชีวิต จ ากดั 200,000.00 0.00
เงินสดจ่ายซือ้ครุภณัฑ์ (53,460.00) (57,720.00)
เงินสดจ่ายซือ้หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจ ากดั 0.00 (10,000,000.00)
เงินสดจ่ายซือ้หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุไทย จ ากดั (10,000.00) 0.00
เงินสดจ่ายคา่สทิธิการใช้ซอฟท์แวร์ (64,200.00) 0.00
เงินสดจ่ายสว่นปรับปรุงอาคารส านักงาน 0.00 (25,000.00)

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

เงินสดรับตัว๋สญัญาใช้เงิน 0.00 165,000,000.00
เงินสดจ่ายช าระหนีต้ัว๋สญัญาใช้เงิน (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)
เงินสดจ่ายคา่บ ารุงสนันิบาตสหกรณ์ (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)
เงินสดจ่ายเงินส ารองจ่ายทุน (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 สว่นจ านวนรายได้จะเท่ากบัอตัราดอกเบีย้คณูด้วยจ านวนเงินต้นที่

ค้างช าระตามระยะเวลาที่กู้ยืม
- สหกรณ์ได้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ด้วยการจัดชัน้คณุภาพ

ลกูหนีเ้งินกู้และการเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู พ.ศ. 2544
- สหกรณ์ตรีาคาวสัดคุงเหลอืตามราคาทุน
- เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ที่ไม่อยูใ่นความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน และจะรับรู้เป็น

รายได้หรือคา่ใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนเม่ือสหกรณ์จ าหน่ายเงินลงทุนนัน้
- คา่เสือ่มราคาอาคารและอปุกรณ์ส านักงาน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงในอตัราที่ก าหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

ทัง้นี ้ยกเว้นที่ดนิ
- คา่ตกแตง่ส านักงานรอตดับญัชี ตดัจ่ายเป็นรายปีระยะเวลา 5 ปี
- คา่ซ่อมบ ารุง คา่ซ่อมแซม รวมทัง้การซือ้มาเปลีย่นแทนส าหรับสนิทรัพย์รายการยอ่ย 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
ประจ า 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 จ ากดั 25,000,000.00       0.00
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี จ ากดั 4,890,999.18         10,000,000.00       

รวม 29,890,999.18       10,000,000.00       

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 สหกรณ์มีบญัชีเงินฝากกบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัราชภฎัสรุาษฎร์ธานี จ ากดั 
ประเภทเงินฝากประจ า ต้นเงิน 4,890,999.18 บาท ดอกเบีย้ 534.54 บาท รวมทัง้สิน้ 4,891,533.72 บาท แตเ่น่ืองจาก
สอ.มหาวิทยาลยัราชภฎัสรุาษฎร์ธานี จ ากดั ผลการด าเนินงานมีผลขาดทุนสะสมจากรายงานกิจการประจ าปี 2562
ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2562 มลูคา่หุ้นละ (133.56) บาท และ สอ.วิทยาลยัราชภฎัสรุาษฎร์ธานี จ ากดั 
มีสดัสว่นหนีส้นิรวมมากกวา่สนิทรัพย์รวม (447.88 : 440.22 ล้านบาท) ท าให้สหกรณ์มีความเสีย่งที่จะถอนเงินฝากไม่ได้ 

วนัที่ 22 ตลุาคม 2563 ซึ่งเป็นวนัที่ภายหลงัรอบระยะเวลารายงานแตก่่อนวนัรับรองงบการเงิน สหกรณ์ได้รับเงินจ านวนดงักลา่ว
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  จ ากดั   (  มหาชน  ) 0.00 200,000.00            
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุไทย จ ากดั 10,000.00             0.00
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากดั 26,292,500.00       26,292,500.00       

รวม 26,302,500.00       26,492,500.00       

ทางบญัชี กรณีสหกรณ์น าเงินไปลงทุนในสหกรณ์อ่ืน)

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

วสัดสุ านักงานคงเหลอื 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              
เงินส ารองจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ 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

อาคารส านักงาน 2,967,272.26         3,186,647.26         
สว่นปรับปรุงอาคารส านักงาน 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         

สหกรณ์ฯน าที่ดนิโฉนดที่ 18344 เลขที่ดนิ 1189 หน้าส ารวจ 6055 ต าบลท้ายช้าง  อ าเภอเมือง จังหวดัพงังา พร้อมสิง่ปลกูสร้าง
จดจ านองเป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนัการช าระหนีเ้งินกู้    กบัธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ ากดั จ านวนเงินต้น 
ไม่เกินวงเงิน 100.00 ล้านบาท

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2563 คา่เสือ่มราคาสะสม เป็นคา่เสือ่มราคาสะสมครุภณัฑ์ทัง้จ านวน

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            
เงินประกนัสงัคมรอน าสง่ 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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ประธาน ขอมติจากท่ีประชุมใหญ่ 
ที่ประชุมใหญ่ มีมติอนุมติังบการเงินประจาํปี 2563 
ระเบียบวาระที่ 5 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 
ประธาน ผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ฯประจาํปีบญัชี 2563 คณะกรรมการดาํเนินการขอเสนอการจดัสรรกาํไรสุทธิ
ประจาํปีบญัชี 2563 ตามหลกัเกณฑ ์และขอ้บงัคบั ใหท่ี้ประชุมร่วมพิจารณา 

รายการ หลกัเกณฑ์ตามข้อบังคับ จดัสรร จ านวนเงิน 
ปี 2563 

1. เงินสาํรอง  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 11.34 8,735,223.78 
2. เงินบาํรุงสนันิบาตสหกรณ์ ฯ  ในอตัราร้อยละ 1 ของกาํไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 

30,000 บาท 
0.04 30,000.00 

3. เงินปันผล   ไม่เกินกวา่ร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุน้ (5.50% ) 69.30 53,372,985.00 
4. เงินเฉล่ียคืน  ไม่เกินกวา่ร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุน้ (8.25% ) 11.90 9,161,068.00 
5. เงินโบนสักรรมการและเจา้หนา้ท่ี  ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 1.35 1,039,000.00 
6. ทุนสาธารณประโยชน ์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 6.00 4,620,000.00 
7. ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล  ไม่เกินร้อยละ 2 ของกาํไรสุทธิ 0.01 10,000.00 
8. ทุนเพ่ือขยายกิจการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 0.06 50,000.00 

รวม 100.00 77,018,276.78 
 

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
สหกรณ์ฯด ารงสนิทรัพย์สภาพคลอ่งเฉลีย่เดอืน กนัยายน 2563 ในอตัราร้อยละ 8.41 ของยอดเงินฝากทัง้หมด 

ซึ่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เร่ือง ก าหนดอตัราการด ารงสนิทรัพย์สภาพคลอ่งของสหกรณ์
ไม่ต ่ากวา่ ร้อยละหนึ่ง ของยอดเงินฝากทัง้หมด

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  30 กันยายน 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวัดพงังา  จ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
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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. เงินบาํรุงสนันิบาตสหกรณ์ ฯ  0.04 30,000.00 0.04 30,000.00 0.04 30,000.00 
3. เงินปันผล  (5.52%), (5.50%), (5.50%) 
ของทุนเรือนหุน้ 

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

4. เงินเฉล่ียคืน (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. เงินโบนสักรรมการและเจา้หนา้ท่ี  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. ทุนเพ่ือขยายกิจการ  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 
เพ่ือสมาชิกโดยตรง คือเงินปันผล +เงินเฉล่ียคืน  82.13 54,780,788.00 84.04 59,330,878.00 81.20 62,534,053.00 
เพ่ือสมาชิกโดยออ้ม (ขอ้. 1+6+7+8) 16.50 11,012,887.61 14.64 10,343,934.35 17.41 13,415,223.78 
รวมจดัสรรให้กบัสมาชิก 98.63 65,793,675.61 98.68 69,674,812.35 98.61 75,949,276.78 
เป็นเงินบาํรุงสนันิบาตสหกรณ์ ฯ 0.04 30,000.00 0.04 30,000.00 0.04 30,000.00 
เป็นเงินโบนสักรรมการและเจา้หนา้ท่ี  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 
 
ประธาน สมาชิกท่านใดมีขอ้สงสยัสอบถาม หรือขอ้เสนอแนะ 
ประธาน ขอมติจากท่ีประชุมใหญ่ อนุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2563 
ที่ประชุมใหญ่ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2563 
ระเบียบวาระที่ 6  พจิารณาก าหนดวงเงินกู้ยมืประจ าปี 2564 
ประธาน นาํเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณา 
ประธาน ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ขอ้ 17  ขอ้ 18 วงเงินกูย้ืมหรือการคํ้าประกนั ท่ีประชุมใหญ่อาจกาํหนดวงเงินกูย้ืมและคํ้า
ประกนัสาํหรับปีหน่ึงๆไวต้ามท่ีจาํเป็นและสมควรแก่การดาํเนินงานวงเงินซ่ึงกาํหนดดงัว่าน้ีตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ถา้ท่ีประชุมใหญ่ยงัมิไดก้าํหนดหรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงัมิไดใ้หค้วามเห็นชอบวงเงินกูย้ืมหรือ
การคํ้าประกนัสาํหรับปีใดกใ็หใ้ชว้งเงินกูย้ืมหรือการคํ้าประกนัสาํหรับปีก่อนไปพลาง 
 มติท่ีประชุมใหญ่ประจาํปี 2562 มีมติใหก้าํหนดวงเงินกูย้ืมปีบญัชี 2563 จาํนวน 600 ลา้นบาท (หกร้อยลา้นบาท
ถว้น) ดงันั้นในปีบญัชี 2564 ขอเสนอวงเงินกูย้ืมจาํนวน 600 ลา้นบาท (หกร้อยลา้นบาทถว้น) ไวเ้ท่าเดิม 
ประธาน ขอมติจากท่ีประชุมใหญ่ 
ที่ประชุมใหญ่ มีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัใหก้าํหนดวงเงินกูย้ืมประจาํปีบญัชี 2564 จาํนวน 600 ลา้นบาท (หกร้อยลา้นบาท
ถว้น 
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ระเบียบวาระที่ 7  พจิารณาอนุมตังิบประมาณการรับ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 
ประธาน มอบใหร้องประธาน (นายสามารถ  สินทรัพย)์ นาํเสนอท่ีประชุมใหญ่เพ่ือพิจารณา 
รองประธาน ขอเสนอรายละเอียดประมาณการรายไดป้ระจาํปีบญัชี  2564 งบประมาณรายจ่ายประจาํปีบญัชี 2564และ
งบประมาณรายจ่ายตามแผนยทุธศาสตร์ฯ ใหท่ี้ประชุมร่วมพิจารณา 
 
1. ประมาณการรายได้ 

ที่ หมวดรายได้ ประมาณการ ค าช้ีแจง ปีบัญชี 2564 
1 ดอกเบ้ียเงินกูรั้บจากสมาชิก 117,000,000.00 ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก 
2 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 15,000.00 คาดวา่จะมีสมาชิกเขา้ใหม่ 150 คน 
3 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 300,000.00 คาดวา่ไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร ในปีบญัชี 2564 
4 รายไดอ่ื้น 1,600,000.00 เป็นเงินปันผลจากการลงทุนถือหุน้และรายไดอ่ื้น 
  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
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งบประมาณรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาสหกรณ์ ปีบัญชี 2564 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาองคก์ร บุคลากรดา้นการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ จาํนวน 10 
โครงการ 
กลยุทธ์ที ่1 พฒันาศกัยภาพของ
คณะกรรมการดาํเนินการผูต้รวจสอบกิจการ
เจา้หนา้ท่ีและสมาชิก (3 โครงการ) 

1.โครงการอบรมและสมัมนาความรู้การบริหารงานในสหกรณ์ 
 2.โครงการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
3. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารจดัการสหกรณ์ 

100,000 
100,000 
300,000 

กลยุทธ์ที ่2 พฒันาระบบการบริหารและ
ระบบการควบคุมภายใน 
(7 โครงการ) 

1.โครงการพฒันาระบบการควบคุมภายใน 
2.โครงการมาตรฐานการบริหารจดัการสหกรณ์ 
3.โครงการประเมินผลและจดัทาํแผนดาํเนินงานประจาํปีของ
สหกรณ์ (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 พฒันาประสิทธิภาพการใหบ้ริการ ประกอบดว้ย  2 กลยทุธ์ จาํนวน 5 โครงการ 
กลยุทธ์ที ่1 พฒันาการใหบ้ริการสมาชิก
แบบมีจิตใจใหบ้ริการ (Service Mind) 

1.โครงการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ 
2.โครงการพฒันาความรู้และเทคนิคการใหบ้ริการของ
เจา้หนา้ท่ี 
3.โครงการประชาสมัพนัธ์กิจกรรมงานของสหกรณ์ 

100,000 
งบดาํเนินการ 

 
50,000 

กลยุทธ์ที ่2 สร้างบรรยากาศภายในองคก์ร
ใหเ้อ้ือตอ่การใหบ้ริการแก่สมาชิกและการ
ปฏิบติังาน 

1.โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สาํนกังานสหกรณ์ 
2.โครงการรวมพลงั 5 ส 
 

30,000 
งบดาํเนินการ 

 
รวมงบประมาณ 180,000 

 

  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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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พฒันาการลงทุน ดาํเนินกิจการ และการสร้างความมัน่คงแก่สหกรณ์ 
ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ จาํนวน 3 โครงการ 
กลยุทธ์ที ่1 พฒันาการลงทุนและเพ่ิม
โอกาสการลงทุนขยายธุรกิจและกิจการ 
(2โครงการ) 

1. โครงการพฒันาระบบการถือหุน้สมาชิก 
2. โครงการลงทุนเพ่ือพฒันากิจการ 
 

งบดาํเนินการ 
งบดาํเนินการ 

กลยุทธ์ที ่2 พฒันาการบริหารจดัการ
เงินทุนหมุนเวียน (1โครงการ) 

 1.โครงการพฒันาการจดัการเงินทุนตามหลกัการสหกรณ์ งบดาํเนินการ 
 

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

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

20,000 
80,000 

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

1. โครงการจดัตั้งกองทุนช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนั 
 

งบทุน
สาธารณประโยชน ์

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

1.โครงการพฒันาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
และระบบสารสนเทศ 

100,000 

กลยุทธ์ที ่2 พฒันาศกัยภาพของ
เจา้หนา้ท่ีดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1 โครงการ) 

1.โครงการอบรมพฒันาเจา้หนา้ท่ีดา้นระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายระบบกลอ้งวงจรปิด 
และอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ 

งบดาํเนินการ 
 

รวมงบประมาณ 100,000 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส่งเสริม สนบัสนุนทางดา้นสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ์ จาํนวน 6 โครงการ 
กลยุทธ์ที ่1 สร้างประโยชนแ์ก่สงัคมและ
ชุมชน (2 โครงการ) 

1.โครงการบาํเพญ็สาธารณประโยชนโ์ดยกลุ่มสมาชิก 
2.โครงการสนบัสนุนกิจกรรมเพ่ือบาํรุงศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม การศึกษาและกีฬา 

60,000 
50,000 

กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม (2 โครงการ) 
 

1.โครงการร่วมรณรงคป์ลกูป่า 
2.โครงการร่วมรณรงคล์ดภาวะโลกร้อน 

20,000 
20,000 

กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของสมาชิก (2 โครงการ) 
 

1.โครงการสร้างแรงจูงใจในการแสดงความคิดเห็นจาก
สมาชิก 
2.โครงการสญัจรสหกรณ์ฯพบปะสมาชิกหน่วยงาน 
ตน้สงักดั 

30,000 
 

80,000 

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

ประธาน ขอมติจากท่ีประชุมใหญ่ 
ที่ประชุมใหญ่ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบประมาณรายได ้งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายตาม    แผน
ยทุธศาสตร์ฯ ประจาํปีบญัชี 2564 
ระเบียบวาระที่ 8 พจิารณาการสรรหาและเลอืกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 39 ประจ าปี 2564 และผู้ตรวจสอบ
กจิการสหกรณ์ประจ าปี 2564 
ประธาน ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ขอ้ 60 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ
หน่ึงคน และกรรมการดาํเนินการอีกสิบส่ีคน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกท่ีไดรั้บการเลือกตั้งตามระเบียบว่าดว้ย
การเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการสหกรณ์      

ขอ้บงัคบัสหกรณ์  ขอ้ 62 กาํหนดเวลาอยู่ในตาํแหน่งคณะกรรมการดาํเนินการมีวาระอยู่ในตาํแหน่งไดค้ราวละ 
2 ปี นบัแต่วนัเลือกตั้ง ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกนั และขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 63 การพน้จากตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการ
ตอ้งพน้จากตาํแหน่ง เพราะเหตุอยา่งหน่ึงอยา่งใด ขอ้ 63(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
  ในปี 2563  มีคณะกรรมการท่ียงัมีวาระอยูใ่นตาํแหน่งอีก 1 ปี ดงัน้ี 

1.   นายวิรัตน ์       เพาะปลกู ประธานคณะกรรมการดาํเนินการ 
2.   นายศกัด์ิชยั      ระวิวรรณ กรรมการหน่วยโรงพยาบาลพงังา 

  3.   นายกาํธร         สิทธิบุตร กรรมการหน่วยอาํเภอเมืองพงังา 
  4.   นางประภา  ศิริกลุ  กรรมการหน่วยอาํเภอทบัปุด 

5.  นายสราวธุ        หิริ  กรรมการหน่วยอาํเภอทา้ยเหมือง 
  6.  นายพิสิษฐสรรค ์  สิงห์จร   กรรมการหน่วยอาํเภอคุระบุรี 
  7.  นางเพชรสี  เกบ็สมบติั กรรมการหน่วยขา้ราชการบาํนาญ 
  8.  นายนชัฒภทัร  ปานอาํพนั กรรมการหน่วยอาํเภอเกาะยาว 
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และคณะกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จาํนวน 7 คน ดงัน้ี 
1. นายสามารถ    สินทรัพย ์ กรรมการหน่วยสสจ.พงังา 
2. นายทรงยศ  มาลยั  กรรมการหน่วยโรงพยาบาลพงังา 
3. นายสมยศ  จนัทรวฒัน์ กรรมการหน่วยโรงพยาบาลตะกัว่ป่า 
4. นายอรุณ  เสล่ราษฎร์ กรรมการหน่วยโรงพยาบาลตะกัว่ป่า 
5. นายประสิทธ์ิ  มุ่งกิจ  กรรมการหน่วยอาํเภอตะกัว่ทุ่ง 
6. นายขวญัชยั  คงทอง  กรรมการหน่วยอาํเภอตะกัว่ป่า 
7. นายวิสูตร  รอดการ  กรรมการหน่วยอาํเภอกะปง 

ประธาน สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั ไดป้ระกาศรับสมคัรเพ่ือสรรหากรรมการดาํเนินการตั้งแต่
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึง วนัท่ี 15 ตุลาคม  2563 ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิได้รับการสรรหาในวนัท่ี 19 ตุลาคม 2563 
(ประกาศสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั ท่ี 11/2563 ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2563) และโดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการดาํเนินการเม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2563 ใหเ้ปิดขยายเวลาการรับสมคัรกรรมการดาํเนินการ ตั้งแต่วนัท่ี 19-22 
ตุลาคม 2563 และประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิไดรั้บการสรรหาในวนัท่ี 26 ตุลาคม 2563 โดยมีผูส้มคัรฯ ดงัน้ี  

 ตาํแหน่งกรรมการดาํเนินการ มีผูส้มคัรจาํนวน  7 ท่าน  ซ่ึงมีวาระอยูใ่นตาํแหน่ง  2 ปี ดงัน้ี   
  1.1   หน่วยอาํเภอกะปง   นายวิสูตร รอดการ 
  1.2   หน่วยสสจ.พงังา   นายวรยศ ผลแกว้ 
  1.3   หน่วยโรงพยาบาลพงังา  นายทรงยศ มาลยั 

1.4  หน่วยโรงพยาบาลตะกัว่ป่า        นายษาธิต มาศรังสฤษด์ิ 
  1.5  หน่วยโรงพยาบาลตะกัว่ป่า  นายอรุณ  เสล่ราษฎร์ 
  1.6  หน่วยอาํเภอตะกัว่ป่า   นางพชัรกญัภคั ธีร์รัตนบุรี 
  1.7  หน่วยอาํเภอตะกัว่ทุ่ง   นายพิสิฐ  ยงยทุธ 
ประธาน ขอมติท่ีประชุมใหญ่รับรองผลการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 39 
ที่ประชุมใหญ่ มีมติรับรองผูท่ี้ไดรั้บการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 39 
ประธาน ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าดว้ยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2559 และขอ้บงัคบัของสหกรณ์
ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั ขอ้ 89 ผูต้รวจสอบกิจการใหท่ี้ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
ผูมี้คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในดา้นธุรกิจ การเงิน การบญัชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ จาํนวน 2 คนให้เป็น
ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์เป็นการประจาํปี 
 คุณสมบติั การดาํรงตาํแหน่ง และความรับผิดชอบ ของผูต้รวจสอบกิจการใหเ้ป็นไปตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์
กาํหนด 
 ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดาํเนินการหรือผูซ่ึ้งดาํรงตาํแหน่งหนา้ท่ีประจาํในสหกรณ์ เป็นผูต้รวจสอบ
กิจการไม่ได ้

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั ไดป้ระกาศรับสมคัรสรรหาตาํแหน่งผูต้รวจสอบกิจการ
ภายในสหกรณ์ประจาํปี 2564 จาํนวน 2 ตาํแหน่ง ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2563 ถึงวนัท่ี 15 ตุลาคม 2563 ประกาศรายช่ือผูมี้
สิทธ์ิไดรั้บการสรรหาเพ่ือเลือกตั้งในท่ีประชุมใหญ่ ในวนัท่ี 19 ตุลาคม 2563 (ประกาศสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จังหวดัพังงา  จํากัด ท่ี 12/2563 ลงวันท่ี 28 กันยายน 2563) และโดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ                      
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เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2563 ใหเ้ปิดขยายเวลาการรับสมคัรผูต้รวจสอบกิจการ ตั้งแต่วนัท่ี 19-22 ตุลาคม 2563 และประกาศ
รายช่ือผูมี้สิทธ์ิไดรั้บการสรรหาในวนัท่ี 26 ตุลาคม 2563 
 โดยมีผูส้มคัรเพ่ือรับการเลือกตั้งเป็นผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ ดงัน้ี 

1. นายมนตร์ชยั โลหะการ 
2. นายรังสรรค ์ เต่ียวสกลุ 

ประธาน ขอมติจากท่ีประชุมใหญ่ 
ที่ประชุมใหญ่ มีมติคัดเลือกและรับรองเป็นเอกฉันท์ ให้นายมนตร์ชัย โลหะการ และนาย รังสรรค์ เต่ียวสกุลเป็น               
ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ประจาํปีบญัชี 2564 
ระเบียบวาระที่ 9 รายงานผลการตรวจสอบกจิการสหกรณ์ประจ าปี 2563 
ประธาน มอบใหผู้ต้รวจสอบกิจการสหกรณ์เสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
ผู้ตรวจสอบกจิการ (นายมนตร์ชัย โลหะการ) 

ตามท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีไดค้ดัเลือกให้ ขา้พเจา้นายมนตร์ชยั โลหะการ พร้อมดว้ยนายวรยศ ผลแกว้ 
เป็นผูต้รวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ฯ เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2562 นั้น ซ่ึงเป็นการไดรั้บความไวว้างใจจากเพ่ือนสมาชิก
ให้ปฏิบัติหน้าท่ีน้ีต่อเน่ืองอีกคร้ังหน่ึง ข้าพเจ้าฯ และนายวรยศ  ผลแก้ว  ได้แบ่งภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบการ
ตรวจสอบ โดยข้าพเจ้ารับผิดชอบในด้านนิติกรรมสัญญา  ความถูกต้อง ครบถ้วน หลักฐานเอกสารการกู้เ งิน                  
ส่วนนายวรยศ  ผลแกว้  รับผิดชอบในดา้นการเงินการบญัชี ความถูกตอ้งในการรับ – ส่งเงิน โดยปฏิบติัหน้าท่ีตาม
ระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีสหกรณ์กาํหนด โดยเนน้ตรวจสอบดา้นการปฏิบติัในเร่ืองการรับ-ฝากเงิน การพิจารณาวงเงินใหกู้ ้
การตรวจสอบเอกสารประกอบการกูเ้งิน เอกสารการเบิก-จ่ายเงิน และรายการอ่ืนๆท่ีเห็นว่าจาํเป็นตอ้งตรวจสอบถึงแมจ้ะ
แบ่งภาระส่วนความรับผิดชอบ แต่ในการปฏิบติัหนา้ท่ีผูต้รวจสอบกิจการภายในสหกรณ์จาํเป็นตอ้งมีการตรวจสอบทั้ง
สองส่วนไม่สามารถแบ่งแยกไดช้ัดเจน  จากการปฏิบติัหน้าท่ีผูต้รวจฯ ยงัไม่พบขอ้บกพร่องท่ีจะก่อความเสียหายแก่
สหกรณ์ ในส่วนของขอ้บกพร่องเลก็นอ้ยไดแ้นะนาํใหผู้รั้บผิดชอบในส่วนงานนั้นๆปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้งรัดกุมยิ่งข้ึน 
เม่ือตรวจสอบซํ้าพบวา่เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบดาํเนินการแกไ้ขปรับปรุงแลว้ และจากการเขา้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมการ
ดาํเนินการ ชุดท่ี 38 เป็นประจาํ พบว่ามีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงระเบียบขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
พงังา จาํกดั ซ่ึงเป็นการแกไ้ข เปล่ียนแปลงใหถู้กตอ้ง สอดคลอ้งกบัระเบียบ ขอ้กาํหนด ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ไดแ้จง้ให้
ทราบ 
        อน่ึง เน่ืองจากปี 2563 น้ี เกิดสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไปโดยทัว่ 
รวมถึงเพ่ือนสมาชิกทุกคนท่ีไดรั้บผลกระทบน้ี ขา้พเจา้ขอช่ืนชมคณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 38 ท่ีพยายามหาช่องทาง
ในการบรรเทาผลกระทบใหแ้ก่เพ่ือนสมาชิก โดยไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบ ขอ้กาํหนด ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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ผู้ตรวจสอบกจิการ (นายวรยศ  ผลแก้ว) 
 ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562  เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2562 ไดเ้ลือกตั้งขา้พเจา้และคณะเป็นผูต้รวจสอบ
กิจการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั สาํหรับปีทางบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 ขา้พเจา้และ
คณะไดเ้ขา้ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาํเนินการเป็นประจาํทุกเดือนท่ีเขา้ตรวจสอบนั้น 
จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจาํปีโดยสรุป ดงัน้ี 
วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 1. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินงาน 
 2. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบญัชีและการควบคุมการเงิน 
 3. เพ่ือตรวจสอบการดาํเนินงานอ่ืนๆ ของสหกรณ์ 
ขอบเขตการตรวจสอบ/วธีิการตรวจสอบ 
 1. ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีตามเอกสารหลกัฐาน 
 2. ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอ้กาํหนดของสหกรณ์ 
 3. ตรวจสอบการดาํเนินงานตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ระเบียบและมติท่ีประชุม   
 4. ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีกาํหนดไว ้
ผลการตรวจสอบ 
 1. การบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการเป็นไปตามระเบียบ ขอ้บังคบั และกฎหมายของสหกรณ์  ใช้
จ่ายเงินต่างๆเป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายท่ีประชุมใหญ่กาํหนด  
 2. การทาํจดัซ้ือจดัจา้ง พบขอ้บกพร่องเลก็นอ้ยในการ ไดแ้จง้ฝ่ายจดัการ เพ่ือทาํการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งแลว้ 
 3. ขอ้บงัคบั ระเบียบ จะตอ้งมีการปรับปรุงใหท้นัสมยั เหมาะสมกบัสถานการณ์ เช่น ระเบียบเงินกู ้
ระเบียบวาระที่ 10 พจิารณาคัดเลอืกผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2564 
ประธาน ในปีบญัชี 2563 บริษทั พี.พี.เอฟ.ออดิทต้ิง จาํกดั (คุณยุพิน  ฟุ้ งเฟ้ือง) เป็นผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบบญัชี
ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  เพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  
จาํกดั   
 และในปีบญัชี  2564 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั จะตอ้งจดัจา้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ภาคเอกชน เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์และขอ้บงัคบั ขอ้ 24 ในการดาํเนินการประจาํปี 2563 เน่ืองจากสหกรณ์มี
ทุนดาํเนินงานเกินกวา่ 1,000 ลา้นบาท สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั      ไดด้าํเนินการจดัส่งหนงัสือ
ถึงผูส้อบบญัชีเพ่ือคดัเลือกผูส้อบบญัชีภาคเอกชน จาํนวน  11  ราย ไดรั้บการตอบกลบั จาํนวน 4 ราย ดงัน้ี 1. สาํนกั
งานสอบบญัชียงยุทธและประทิพย์ (คุณยงยุทธ รัตนสุวรรณ) เสนอค่าธรรมเนียมบริการการสอบบญัชี เป็นจาํนวน 
80,000.00 บาท 2. นางยินดี เพชรหอม ผูช้าํนาญงานตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ เสนอค่าธรรมเนียมบริการการสอบบญัชี 
เป็นจาํนวน 80,000.00 บาท 3. บริษทั มนตรีสอบบญัชีและกฎหมาย จาํกดั เสนอค่าธรรมเนียมบริการการสอบบญัชี เป็น
จาํนวน 100,000.00 บาท ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 38 เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 ไดพิ้จารณาแล้วมี
มติเห็นชอบให้เสนอผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เพ่ือให้ท่ีประชุมใหญ่พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตรับผิดชอบใน
การตรวจบญัชีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั คือ 
  1.  สาํนกังานสอบบญัชียงยทุธและประทิพย ์ (คุณยงยทุธ  รัตนสุวรรณ) 

เสนอค่าธรรมเนียมบริการการสอบบญัชีเป็น จาํนวน 80,000.00 บาท 
 จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีสหกรณ์ฯ ประจาํปี 2564 
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ประธาน ขอมติท่ีประชุมใหญ่เพ่ือแต่งตั้งผูส้อบบญัชีสหกรณ์ฯประจาํปี 2564 
ที่ประชุมใหญ่ มีมติอนุมติัแต่งตั้งใหส้าํนกังานสอบบญัชียงยุทธและประทิพย ์(คุณยงยุทธ รัตนสุวรรณ) เป็นผูรั้บผิดชอบ
ในการตรวจสอบบญัชีในปีบญัชี 2564 
ระเบียบวาระที่ 11 เร่ืองอืน่ๆ ถ้าม ี
ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ประธาน เม่ือไม่มีสมาชิกผูใ้ดเสนอหรืออภิปราย ผมจึงขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านท่ีไดม้าร่วมประชุมในวนัน้ี ขอใหทุ้ก
ท่านเดินทางกลบัโดยสวสัดิภาพ และขอปิดประชุม ขอบคุณครับ 
ปิดประชุมเวลา 12.13 น. 
 

                                                               
(นายวิรัตน ์  เพาะปลกู)                                                    (นายกาํธร  สิทธิบุตร) 

                ประธานในท่ีประชุม                                                               เลขานุการ 
            ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่  3  
เร่ือง รับทราบผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2564 
ระเบียบวาระที ่ 3  เร่ืองรับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี  2564 
ประธาน    ในนามคณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 39 ขอเสนอรายงานผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั  ประจาํปี 2564 ดงัต่อไปน้ี 
 รายงานกจิการทัว่ไป   
  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั ไดเ้ร่ิมดาํเนินกิจการ ตั้งแต่วนัท่ี  3  มกราคม  2526  
จนถึงปัจจุบนัเป็นเวลา  38 ปี ปัจจุบนัตั้งอยูเ่ลขท่ี  9/22 ถนนเทศบาลบาํรุง ตาํบลทา้ยชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา   
สมาชิกภาพในวนัส้ินปี  2564 
 สมาชิกเม่ือวนัส้ินปี  2564  2,379 คน สมาชิกสามญั 2,275 คน 

(ชาย 561 คน หญิง 1,818 คน) สมาชิกสมทบ 104 คน 
 - เขา้ใหม่ 159    คน - เป็นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของสมาชิกสามญั 88 คน 
 - ลาออก     20 คน - เป็นลูกจา้งชัว่คราว  16 คน 
 - ถึงแก่กรรม      5 คน  
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3.1 ฐานะการเงินเปรียบเทยีบกบัปี 2562-2564 
ที่ รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

บาท บาท บาท 
1 ทุนเรือนหุน้ท่ีชาํระแลว้ 966,151,930.00 1,011,976,630.00 1,063,495,600.00 
2 เงินสาํรอง 72,435,787.25 80,719,721.60 89,454,945.38 
3 ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั 5,064,760.25 3,034,995.03 3,587,742.77 
4 เงินสะสมและสาํรองบาํเหน็จเจา้หนา้ท่ี 5,174,220.00 5,860,570.00 6,645,110.00 
5 เงินรับฝาก 951,844,204.81 1,008,019,940.78 1,153,938,259.69 
6 ทุนดาํเนินงาน 2,166,621,853.54 2,111,312,985.47 2,321,818,860.00 
7 เงินใหกู้แ้ก่สมาชิกระหวา่งปี 831,962,350.00 616,221,250.00 623,110,246.00 
8 เงินใหกู้ช้าํระคืนระหวา่งปี   758,379,252.33 570,280,674.53 532,051,808.26 
9 เงินใหกู้ค้งเหลืออยู่ท่ีสมาชิก 1,935,473,359.25 1,981,413,934.72 2,072,472,372.46 

10 กาํไรสุทธิประจาํปี   70,604,812.35 77,018,276.78 81,469,750.49 
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3.2 ค่าหุ้น 
 - สมาชิกถือหุน้เม่ือวนัตน้ปี        1,011,976,630.00 บาท 
 บวก  ถือหุน้เพิ่มระหวา่งปี                    57,990,710.00 บาท 
  รวม 1,069,967,340.00 บาท 
 หัก  ถอนหุน้คืน                                    6,471,740.00 บาท 
 - สมาชิกถือหุน้เม่ือวนัส้ินปี        1,063,495,600.00 บาท 
3.3 เงินรับฝาก 
 - ตน้ปีมีเงินฝากออมทรัพยแ์ละออมทรัพยพ์ิเศษ      1,008,019,940.78 บาท 
 บวก  ฝากเพิ่มระหวา่งปี 365,969,585.85 บาท 
  รวม 1,373,989,526.63 บาท 
 หัก  ถอนระหวา่งปี 220,051,266.94 บาท 
 - คงเหลือเงินฝากเม่ือวนัส้ินปี 1,153,938,259.69 บาท 
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3.4 การให้เงินกู้แก่สมาชิก   คงเหลือ ณ วนัส้ินปีทางบญัชี 
ในปี  2564 สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกคงเหลือ ณ ส้ินปี 2,072,472,372.46 บาท  แยกไดด้งัน้ี 

ประเภท ยอดยกมา เงินกู้ระหว่าง 
ปี 2564 

คงเหลอืส้ิน 
ปี  2564 

จ านวน
สัญญา 

1. เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 539,010.00 8,351,200.00 2,495,495.00 104 
2.  เงินกูส้ามญั 1,885,656,383.01 505,421,446.00 1,901,662,788.40 2,623 
3.  เงินกูพ้ิเศษ 50,458,719.43 0.00 43,659,071.82 34 
4. เงินกูส้ามญั (เงินด่วน) 23,792,756.46 0.00 13,824,359.71 165 
5. เงินกูส้ามญั 5 (เพื่อซ้ือยานพาหนะ) 0.00 600,000.00 583,930.69 1 
6. เงินกูเ้พื่อการศึกษา 5,037,697.82 335,000.00 2,754,128.58 28 
7. เงินกูส้ามญัโควดิ 15,929,368.00 0.00 4,341,300.00 64 
8. เงินกูส้ามญัโควดิ (ค2) 0.00 76,019,100.00 71,258,428.93 390 
9. เงินกูส้ามญักระตุน้เศรษฐกิจ (ส.ก) 0.00 32,383,500.00 31,892,869.33 79 

รวม 1,981,413,934.72 623,110,246.00 2,072,472,372.46 3,488 
 

3.5 เงินกู้ยมื เมื่อวนัส้ินปี 2564 สหกรณ์ฯมีหน้ีกบัสถาบนัการเงินอ่ืน ดงัน้ี 
ธนาคาร ยอดยกมา เงินกู้ระหว่างปี 

2564 
คงเหลอืส้ินปี  

2564 
1. ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ธ.แลนด์แอนด์เฮา้ส์ 0.00 10,000,000.00 0.00 

รวม 0.00 10,000,000.00 0.00 
 

3.6 เงินสดและเงินฝากธนาคาร   
เม่ือวนัส้ินปี  2564  จาํนวนเงิน  170,531,177.51 บาท 

3.7 เงินรายได้และค่าใช้จ่ายในปี 2564 
  รายไดก่้อนหกัค่าใชจ่้าย 121,168,419.29   บาท 
  รายจ่ายทั้งส้ิน   39,698,668.80   บาท        
  ค่าใช้จ่ายทั้งส้ินแยกเป็นดังนี้ 
   1.ดอกเบ้ียเงินกูโ้อดี/ตัว๋สัญญา  เป็นเงิน                            66,739.73 บาท 

 2.ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก เป็นเงิน                      30,958,596.63     บาท 
 3.ค่าใชจ่้ายดาํเนินงาน  เป็นเงิน                        8,673,332.44   บาท 
            รวมค่าใช้จ่าย เป็นเงินทั้งส้ิน            39,698,668.80    บาท 
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3.8 ผลประโยชน์และค่าตอบแทน ของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอ านาจในการจัดการและทีป่รึกษา 
 จากกฎกระทรวง การดําเนินงาน และการกาํกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน      
พ.ศ.2564 หมวด 4 การกาํกบัดูแลดา้นธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ขอ้ 14 ในการประชุมใหญ่ นอกจากเร่ืองแจง้ให้ท่ี
ประชุมใหญ่ทราบเป็นปกติแลว้ สหกรณ์ตอ้งแจง้ใหท่ี้ประชุมใหญ่ทราบในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
 (1) ผลประโยชน์และค่าตอบแทน ท่ีกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจในการจดัการ และท่ีปรึกษาของ
สหกรณ์ไดรั้บจากสหกรณ์นั้นในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา โดยให้สหกรณ์แสดงรายละเอียดดงักล่าวเป็นรายบุคคลใน
รายงานประจาํปี 
 (2) ขอ้มูลการถูกร้องทุกขก์ล่าวโทษ การถูกดาํเนินคดี การถูกร้องเรียน และถูกลงโทษของสหกรณ์ 
ในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา พร้อมทั้งแผน หรือแนวทางการป้องกันไม่ให้ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ ถูกดาํเนินคดี           
ถูกร้องเรียน และถูกลงโทษในเร่ืองดงักล่าวอีก 
 (3) รายอ่ืนท่ีคณะกรรมการหรือท่ีประชุมใหญ่ มีมติใหเ้ปิดเผยแก่สมาชิก 
 (4) รายการอ่ืนตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ประกาศกาํหนด 
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 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จ ากัด   ขอแสดงผลประโยชน์และค่าตอบแทน                  
ของคณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 38  ผูจ้ดัการ และรองผูจ้ดัการ ดงัตาราง 

 
 
3.9 ผลการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัพงังา จ ากดั ในรอบปี บัญชี  2564  

ตลอดปีของการดาํเนินกิจการ คณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 39 ได้ยึดมัน่ในอุดมการณ์ หลักการ
สหกรณ์ เพื่อส่งเสริมการออมโดยการถือหุ้น การรับฝากเงิน สามารถช่วยเหลือสมาชิกให้เขา้ถึงเงินกู้ไดอ้ย่าง
สะดวก และอยา่งมีวนิยัทางการเงิน บนพื้นฐานการเป็นเจา้ของกิจการ อยา่งต่อเน่ือง 

นโยบายหลกัของคณะกรรมการด าเนินการปีบัญชี 2564  
(แผนยุทธศาสตร์พฒันาสหกรณ์ 4 ปี (2561-2564))    
(1) นโยบายดอกเบี้ยเงินกู้ต ่า  เพื่อให้สมาชิกไดใ้ช้บริการเงินกู้ ดอกเบ้ียในอตัราท่ีถูกและเหมาะสม 

สอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจของประเทศ และผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด สหกรณ์ลดอตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภทเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายของสมาชิก แต่ทั้งน้ีตอ้งคาํนึงถึงผลตอบแทนของผูล้งทุน      
คือ ทุนเรือนหุ้น และเงินฝากโดยเป้าหมายของคณะกรรมการคือเงินปันผลแก่สมาชิกไม่ตํ่ากว่าปีท่ีผ่านมา 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง เงินเดือน/ค่าจ้าง โบนัส ค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลีย้ง ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียน
อบรม

ค่าที่พักและค่า
พาหนะเดินทาง
อบรม/สัมมนา

รวม

นายวิรัตน์  เพาะปลูก ประธานกรรมการ -                   74,276.56 9,100.00       9,600.00  14,560.00 -                 -                       122,096.56 
นายสามารถ  สินทรัพย์ รองประธานฯคนที่ 1 -                   59,730.56 11,500.00     7,800.00  1,920.00   10,900.00      8,771.00              102,541.56 
นายทรงยศ  มาลยั รองประธานฯคนที่ 2 -                   57,933.21 8,400.00       7,800.00  2,000.00   -                 -                       78,133.21   
นายศักดิ์ชัย ระวิวรรณ เหรัญญกิ -                   59,730.56 9,100.00       7,800.00  2,080.00   -                 -                       80,790.56   
นายก าธร  สิทธิบุตร เลขานุการ -                   59,730.56 11,500.00     8,400.00  2,000.00   10,900.00      8,771.00              103,301.56 
นายวิสูตร  รอดการ กรรมการ -                   36,197.80 5,600.00       600.00     2,560.00   -                 -                       47,517.80   
นายสมยศ จันทรวัฒน์ กรรมการ -                   43,387.21 8,400.00       600.00     6,720.00   -                 -                       65,827.21   
นายขวัญชัย  คงทอง กรรมการ -                   45,184.56 9,100.00       3,600.00  8,400.00   -                 6,384.00              81,068.56   
นายอรุณ  เสล่ราษฎร์ กรรมการ -                   45,184.56 9,100.00       600.00     7,280.00   -                 -                       69,444.56   
นายประสิทธ์ิ  มุ่งกจิ กรรมการ -                   39,792.51 7,000.00       600.00     3,600.00   -                 -                       54,592.51   
นางเพชรสี  เกบ็สมบัติ กรรมการ -                   41,589.86 7,700.00       600.00     880.00      -                 -                       51,649.86   
นายพิสิษฐ์สรรค์  สิงห์จร กรรมการ -                   45,184.56 9,100.00       600.00     12,480.00 -                 -                       79,844.56   
นางประภา  ศิริกลุ กรรมการ -                   41,589.86 7,700.00       600.00     2,640.00   -                 -                       55,169.86   
นายนัชฒภทัร  ปานอ าพัน กรรมการ -                   39,792.51 7,000.00       600.00     9,600.00   -                 -                       66,592.51   
นายสราวุธ  หิริ กรรมการ -                   37,995.16 6,300.00       600.00     3,240.00   -                 -                       51,375.16   
นายประภาส  สายทอง ผู้จัดการ 567,600.00      41,025.00 4,800.00       1,200.00  -            14,700.00      17,872.00            647,197.00 
นายธีรยุทธ  เทศพิทักษ์ รองผู้จัดการ 587,490.00      39,525.00 -               600.00     -            -                 -                       627,615.00 
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คณะกรรมการก็ใช้วิธีระดมเงินฝากจากสมาชิก พร้อมกบัเจรจาสถาบนัการเงินเร่ืองอตัราดอกเบ้ียตํ่า และเปิด
วงเงินหลายสถาบนั เพื่อเพิ่มอาํนาจในการต่อรอง 

(2) นโยบายเพื่อส่งเสริมการออม โดยการสะสมเงินค่าหุ้นอยา่งต่อเน่ือง ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมาสหกรณ์
ไดป้ระกาศลดอตัราดอกเบ้ียเงินฝากเพื่อให้สอดคลอ้งกบัสถาบนัการเงินอ่ืนแต่เม่ือเทียบกบัสหกรณ์ในภาพรวม   
ณ วนัส้ินปีมีเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษเพิ่มข้ึนจากปี 2563 เป็นจาํนวนเงิน 138,385,839.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 
14.39 ตามลาํดบัจากการดาํเนินงานดงักล่าวทาํใหส้หกรณ์สามารถบริหารงานไดป้ระสบความสําเร็จตามเป้าหมาย
หลกัท่ีกาํหนดไว ้

(3) นโยบายสร้างความหลากหลายของระบบเงินกู้ เพื่อให้สมาชิกไดเ้ขา้ถึงบริการเงินกูใ้ห้เกิดประโยชน์
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิก บนพื้นฐานการดาํเนินงานทางกฎหมาย พรบ. กฎกระทรวง ขอ้บงัคบั
และระเบียบของสหกรณ์ เพื่อลดผลกระทบของความเส่ียง ในการชาํระหน้ีของสมาชิกท่ีมีต่อสหกรณ์ 

(4) นโยบายการจัดสวสัดิการทีเ่หมาะสม โดยยดึหลกัการของสหกรณ์ นัน่คือ การช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก
ซ่ึงกนัและกนั การเอ้ืออารีต่อกนัและกนั การมีความเสมอภาค โดยจดัสวสัดิการให้กบัสมาชิกและครอบครัวเพื่อ
บรรเทาภาระความเดือดร้อน ในปีน้ีคณะกรรมการได้เสนอจัดตั้ งกองทุนสวสัดิการสงเคราะห์ครอบครัว          
กรณีสมาชิกเสียชีวติมาทดแทนการซ้ือประกนั ทาํใหส้ามารถเพิ่มเงินสวสัดิการท่ีมากข้ึนในอนาคต 

(5) นโยบายสร้างรายได้ให้แก่สหกรณ์ โดยการเพิ่มเงินลงทุนในสถาบนัการเงิน หรือสหกรณ์อ่ืนให้
หลากหลายมากยิง่ข้ึน  

(6) นโยบายการให้บริการทีเ่ป็นมิตร โดยสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อสมาชิก ภายใตห้ลกัการบริการ นัน่คือ
บริการดุจญาติมิตร สมาชิกทุกคนตอ้งร่วมดว้ยช่วยกนั รวมทั้งการพฒันาระบบขอ้มูล ข่าวสารของสหกรณ์ 

ผลการด าเนินงาน ในรอบปีที่ผ่านมา มีดังนี ้ 
1. อตัราการเพิม่ทุน การลงทุนร่วมกบัสหกรณ์ของสมาชิก และการเติบโตทางธุรกิจ   
ในปีบญัชี 2564 สหกรณ์มีอตัราการเติบโตของทุนดาํเนินการ (ทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก) เพิ่มข้ึนร้อยละ 

9.77  เปรียบเทียบกับปีบญัชี 2563 โดยมีทุนสํารอง เป็นเงิน 89,454,945.38 บาท ทุนสะสมตามข้อบงัคบั           
และระเบียบอ่ืนๆ เป็นเงิน 3,587,742.77  บาท     

ตารางเปรียบเทียบทุนด าเนินการ 

 
 
 
 

รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1. ทุนเรือนหุน้ (บาท) 966,151,930.00 1,011,976,630.00 1,063,495,600.00 
2. เงินรับฝากออมทรัพย ์(บาท) 951,844,204.81 1,008,019,940.78 1,153,938,259.69 
3. เงินกูส้ถาบนัการเงิน (บาท) 165,000,000.00 0.00 0.00 
4. สมาชิก  (คน) 2,246 2,245 2,379 
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การด าเนินการระดมทุนเพือ่ด าเนินกจิการของสหกรณ์ในรอบปีบัญชี  2564 

เป็นทุนภายในสหกรณ์จากเงินฝากของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกไดกู้ย้ืมไปใชป้ระโยชน์ตามวตัถุประสงค ์
โดยเฉพาะเพื่อการประกอบอาชีพมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 

อัตราการเพิ่มทุนเรือนหุ้น  เพิ่มข้ึนอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งการหักค่าหุ้นรายเดือน (ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์) 
รวมทั้งการออมและลงทุนร่วมกบัสหกรณ์ของสมาชิก ในรอบปีบญัชีท่ีผ่านมา มีการเพิ่มของทุนเรือนหุ้นเฉล่ีย
เดือนละ 4.29 ลา้นบาท มีอตัราการเพิ่มของทุนเรือนหุ้น ร้อยละ 5.09 

เงินฝากออมทรัพย์ / เงินฝากออมทรัพย์พเิศษ  ในปีบญัชี 2564 ลดอตัราดอกเบ้ีย เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ        
ในอตัราท่ีสูงกวา่ธนาคาร     

เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 1.95 บาท/ปี 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ฝากขั้นตํ่า 100,000 บาท (จ่ายดอกเบ้ียทบตน้ทุกเดือน) ร้อยละ 2.70 บาท/ปี   
2. การบริหารจัดการเงินทุน รายได้และการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ 
รายได้หลกัของสหกรณ์  ส่วนใหญ่มาจากดอกเบ้ียเงินให้กู้แก่สมาชิก   ด้วยนโยบายดอกเบ้ียเงินกู้ต ํ่า 

โดยเฉพาะเงินกู้ประเภทสามญั 5 (เพื่อซ้ือยานพาหนะ) เงินกู้สามญั 6 (เพื่อการศึกษาฯ) เงินกูส้ามญัโควิด (ค2)    
และ เงินกูพ้ิเศษเพื่อการเคหะ การขยายฐานเงินกูแ้ละการปรับลดอตัราดอกเบ้ียเงินกูทุ้กประเภท  รวมทั้งการใช้
บริการเงินกูพ้ิเศษ (ใชห้ลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั) พร้อมทั้งการเจรจาต่อรองสถาบนัการเงินเพื่อลดอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้
และพยายามควบคุมรายจ่ายให้อยู่ในวิสัยท่ีควรประพฤติและปฏิบัติ จึงทาํให้รายได้ของสหกรณ์เพิ่มข้ึน           
ส่วนรายไดท่ี้รองลงมาไดแ้ก่ ดอกเบ้ียรับตัว๋สัญญาใชเ้งินสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจพงังา จาํกดั ผลตอบแทนจาก
การลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  ดอกเบ้ียรับเงินฝากประจาํสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จาํกดั และดอกเบ้ียรับเงินฝากพิเศษสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพะเยา จาํกดั 

ในปีบญัชี 2564  สหกรณ์มีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ ร้อยละ 2.01 ส่วนรายไดอ่ื้นๆไดแ้ก่ ผลตอบแทน
จากการลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ดอกเบ้ียรับเงินฝากสหกรณ์อ่ืน/ธนาคารต่างๆ  
และรายไดอ่ื้นของสหกรณ์ 

                    ตารางสรุปรายได้ รายจ่าย และก าไรสุทธิ ประจ าปี 2562 – 2564 

ปี / รายการ รายได้ รายจ่าย ก าไรสุทธิ 
บาท ร้อยละ 

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 
ปี 2564 121,168,419.29    39,698,668.80    32.76 81,469,750.49 
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ตารางแสดงรายได้ปี 2562 - 2564 
ที่ หมวดรายได้ รายได้ปี 2562 รายได้ปี 2563 รายได้ปี 2564 
1 ดอกเบ้ียเงินกูรั้บจากสมาชิก 111,212,713.57 114,707,431.14 116,110,018.27 
2 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 7,600.00 9,900.00 15,900.00 
3 ดอกเบ้ียรับเงินฝากธนาคาร 240,986.53 155,130.55 81,047.72 
4 ดอกเบ้ียรับเงินฝากสหกรณ์อ่ืน 223,561.64 265,748.29 1,060,170.88 
5 ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้ส้หกรณ์อ่ืน 2,058,986.30 1,892,977.33 2,022,414.09 
6 ผลตอบแทนจากการลงทุน 729,913.46 1,422,113.01 1,443,379.60 
7 เงินรางวลัสลากออมสิน 49,900.00 88,100.00 152,150.00 
8 เงินรางวลัสลากธกส. 0.00 7,750.00 91,000.00 
9 รายไดอ่ื้น 211,253.47 234,730.58 192,338.73 

  รวม 114,734,914.97 118,783,880.90 121,168,419.29    
 

ตารางแสดงรายจ่ายปี 2562 - 2564 
ที่ หมวดค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายปี 2562 ค่าใช้จ่ายปี 2563 ค่าใช้จ่ายปี 2564 
1 ค่าใชจ่้ายประชุมใหญ่ 1,658,041.00 1,714,611.00 2,130,327.25 
2 ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากออมทรัพย ์ 998,668.36 1,075,777.41 1,066,134.76 
3 ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากพิเศษ 34,891,669.05 29,594,885.76 29,892,461.87 
4 ดอกเบ้ียจ่ายตัว๋สัญญาใชเ้งิน 28,345.61 2,718,390.41 66,739.73 
5 ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูโ้อดี 2,940.81 0.00 0.00 
6 รายจ่ายปกติอ่ืน 6,550,437.79 6,661,939.54 6,543,005.19 

 รวม 44,130,102.62 41,765,604.12    39,698,668.80    
 

การใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยดัและมีประสิทธิผล            
คณะกรรมการดาํเนินการและฝ่ายจดัการไดใ้ช้จ่ายงบประมาณประจาํปี 2564 ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่สามญั

ประจําปี 2563   ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายปกติ 9,862,400.00 บาท  จ่ายจริง   8 ,248,347.31  บาท                    
(ใช้งบประมาณ ร้อยละ 83.63) และงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันา ปีบญัชี 2564 ได้อนุมัติ
งบประมาณ 1,660,000.00 บาท จ่ายจริง เป็นเงิน 183,565.98 บาท (ใชง้บประมาณร้อยละ 11.06) 

รายจ่ายท่ีสําคญั คือ  การจ่ายดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์โดยเฉพาะเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ (เฉล่ียเดือน
ละ 2,491,038.49  บาท) เม่ือปิดบัญชี 2564 ค่าใช้จ่ายด้านดอกเบ้ียเงินรับฝาก เป็นเงิน 30,958,596.63 บาท           
(จ่ายดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ เป็นเงิน 29,892,461.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.30 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด) 
และผลประโยชน์น้ีทั้งหมดไดก้บัคืนสู่สมาชิกผูฝ้ากเงิน   
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 3. การลงทุนของสหกรณ์ 
ในปีบญัชี 2564 สหกรณ์มีการลงทุนโดยการลงทุนเพื่อหารายได้ โดยการลงทุนฝากเงินกบัสถาบนั

การเงินและสหกรณ์อ่ืน สหกรณ์มีรายไดจ้ากการลงทุนเป็นเงิน 4,607,012.29 บาท   
- รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับตัว๋สัญญาใชเ้งินสหกรณ์ออมทรัพยต์าํรวจพงังา จาํกดั เป็นเงิน 2,022,414.09 บาท 
- ผลตอบแทนจากการลงทุนซ้ือหุน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เป็นเงิน  1,432,941.25 

บาท 
- ผลตอบแทนจากการลงทุนสลากธกส. เป็นเงิน 10,438.35  บาท 

       - รายไดจ้ากดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย/์ประจาํของธนาคาร  เป็นเงิน  81,047.72  บาท  
 - รายได้จากดอกเบ้ียรับเงินฝากประจาํสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จาํกัด เป็นเงิน             
692,695.64 บาท 

- รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับเงินฝากพิเศษสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพะเยา จาํกดั เป็นเงิน 356,250.00 
บาท 

- รายไดจ้ากดอกเบ้ียรับเงินฝากประจาํสอ.ราชภฏัสุราษฎร์ธานี จาํกดั เป็นเงิน 11,225.24 บาท 
        4. ผลก าไร    

ในปีบญัชี  2564  สหกรณ์ มีกาํไรสุทธิ ทั้งส้ิน 81,469,750.49 บาท เม่ือเทียบกบัปีบญัชี 2563 พบว่ามี  
กาํไรสุทธิมีอตัราท่ีเพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ ดงัตาราง 

 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

รายการ ก าไรสุทธิ 
 70,604,812.35 บาท 

ก าไรสุทธิ 
77,018,276.78 บาท 

ก าไรสุทธิ 
81,469,750.49  บาท 

 ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท ร้อยละ บาท 
1. เงินปันผลตามหุน้ 5.50 50,415,850.00 5.50 53,372,985.00 5.55 57,315,272.00 
2. เงินเฉล่ียคืน 8.25 8,915,028.00 8.25 9,161,068.00 8.30 9,214,609.00 
  59,330,878.00  62,534,053.00  66,529,881.00 

    หมายเหตุ  ตวัเลขเงินปันผลตามหุน้ และเงินเฉล่ียคืน ในปี  2564  ตามระเบียบวาระท่ี  5 
5.  การบริการเงินกู้ยมืแก่สมาชิก 
ในรอบปีบญัชี  2564  สหกรณ์ไดใ้หบ้ริการเงินกูย้มืแก่สมาชิกเพิ่มข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2563 เป็นเงิน 

91,058,437.74  บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.60 
รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. เงินกู้ฉุกเฉิน 271,500.00 539,010.00 2,495,495.00 
2. เงินกู้สามัญ 1,873,459,320.84 1,930,416,205.29 2,026,317,805.64 
3. เงินกู้พเิศษ 61,742,538.41 50,458,719.43 43,659,071.82 

รวม 1,935,473,359.25 1,981,413,934.72 2,072,472,372.46 
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การพิจารณาอตัราดอกเบ้ียเงินกู้  คณะกรรมการได้พิจารณาให้เป็นไปตามภาวะอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง
ธนาคาร  แห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ์และคาํนวณตน้ทุนการดาํเนินการของสหกรณ์ 

ตารางแสดงอตัราดอกเบีย้เงินกู้ทุกประเภท ตามประกาศของสหกรณ์  

ประเภทเงินกู้/วันที่ อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ อตัราดอกเบีย้ 
1 สิงหาคม 2561 1 มิถุนายน 2562 1 สิงหาคม 2563 1 มิถุนายน 2564 

เงินกูส้ามญั 1  5.95 บาทต่อปี 5.90 บาทต่อปี 5.85 บาทต่อปี 5.55 บาทต่อปี 
เงินกูส้ามญั  2,3 5.95 บาทต่อปี 5.90 บาทต่อปี 5.85 บาทต่อปี 5.55 บาทต่อปี 
เงินกูส้ามญั 4 (เงินด่วน) 5.75 บาทต่อปี 5.75 บาทต่อปี 5.75 บาทต่อปี 5.45 บาทต่อปี 

เงินกูส้ามญั 5 (ยานพาหนะ) 
4.25 บาทต่อปี 

(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 
4.25 บาทต่อปี 

(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 
4.25 บาทต่อปี 

(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 
3.50 บาทต่อปี 

(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 
เงินกูส้ามญั 6 (เพื่อ
การศึกษาฯ) 

4.60 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 

4.60 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 

4.60 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 

4.60 บาทต่อปี 
(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 

เงินกูส้ามญั 7  5.75 บาทต่อปี 5.75 บาทต่อปี 5.75 บาทต่อปี 5.45 บาทต่อปี 
เงินกูส้ามญั 8 (เงินประจาํ
ตาํแหน่ง) 

5.95 บาทต่อปี 5.90 บาทต่อปี 5.85 บาทต่อปี 5.55 บาทต่อปี 

เงินกูส้ามญั 9  - 5.75 บาทต่อปี 5.75 บาทต่อปี 5.45 บาทต่อปี 

เงินกูพ้ิเศษ 
5.00 บาทต่อปี 

(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 
5.00 บาทต่อปี 

(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 
5.00 บาทต่อปี 

(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 
4.70 บาทต่อปี 

(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 
เงินกูฉุ้กเฉิน 5.95 บาทต่อปี 5.90 บาทต่อปี 5.85 บาทต่อปี 5.55 บาทต่อปี 

เงินกูส้ามญัโควดิ 
- - 3.50 บาทต่อปี 

(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 
3.50 บาทต่อปี 

(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 

เงินกูส้ามญัโควดิ (ค.2) 
- - - 4.60 บาทต่อปี 

(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 
เงินกูส้ามญักระตุน้
เศรษฐกิจ (ส.ก) 

- - - 5.55 บาทต่อปี 
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 6. ผลการด าเนินการพฒันาสหกรณ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาสหกรณ์ 
ตามท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2563 ได้อนุมติังบประมาณรายจ่ายเพื่อการดาํเนินงานตามแผน

ยทุธศาสตร์ ปี 2564 คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 39 ไดด้าํเนินการดงัน้ี 
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาสหกรณ์ ปีบัญชี 2564  

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ จ่ายจริง 
ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาองคก์ร บุคลากรดา้นการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที ่1 พฒันาศกัยภาพของ
คณะกรรมการดาํเนินการ
ผูต้รวจสอบกิจการเจา้หนา้ท่ี
และสมาชิก (2 โครงการ) 

1.โครงการอบรมและสัมมนาความรู้การ
บริหารงานในสหกรณ์ 

100,000.00 
 

153,747.60 

รวม  153,747.60 
ยุทธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริม สนบัสนุนดา้นคุณภาพชีวติและการจดัสวสัดิการใหแ้ก่สมาชิก 
กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริม สนบัสนุน
เพื่อความมัน่คงของครอบครัว
(1โครงการ) 

1. โครงการจดัตั้งกองทุนช่วยเหลือผูค้ ํ้า
ประกนั 
 

งบทุน
สาธารณประโยชน์ 

29,818.38 

รวมงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์จ่ายจริง 183,565.98 
 

6.1 การพฒันาการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ระบบการจัดการมาตรฐาน 

  - การพฒันาอาคารสถานท่ี และส่วนการใหบ้ริการสมาชิก  
สหกรณ์มีอาคารสํานักงานและพื้นท่ีเป็นของตนเอง เพื่อรองรับการขยายตวัในงานบริการ         

แก่สมาชิก พร้อมทั้งสร้างความสง่างาม บ่งบอกถึงความมัน่คงของสหกรณ์ และความไวว้างใจของสมาชิก  
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ของสหกรณ์  สมาชิกไดรั้บความสะดวกมากข้ึนเม่ือมาใชบ้ริการ 
  -มุมบริการสมาชิกเพื่ออาํนวยความสะดวกแก่สมาชิกท่ีมาใชบ้ริการ เช่น มุมกาแฟ 
  -มุมบริการ Computer Internet เพื่ออาํนวยความสะดวกแก่สมาชิกในการสืบคน้ขอ้มูลต่างๆ  
  - มุมประชาสัมพนัธ์ 

ยุทศาสตร์การพฒันาระเบียบ ข้อบังคับ 
-การปรับปรุง ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑว์ธีิปฏิบติั ของสหกรณ์ 
คณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 39 ไดมี้การปรับปรุง ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑ์วิธีปฏิบติั              

ของสหกรณ์ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั พ.ร.บ.สหกรณ์ และกฎหมายใหม่ เช่น ประมวลกฎหมายเพง่และพาณิชย ์ 
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ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 

-การแบ่งกลุ่มตามภาระงาน ของคณะกรรมการ 5 ฝ่าย คือ คณะกรรมการอํานวยการ 
คณะกรรมการเ งินกู้ คณะกกรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์  คณะกรรมการสวัสดิการสงเคราะห์                     
และทุนสาธารณประโยชน์ และคณะกรรมการตรวจสอบหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัสินเช่ือพิเศษ โดยไดด้าํเนินการ
ตามภารกิจ 

1. แผนการปฏิบติังานสหกรณ์ ประจาํเดือน และประจาํปี 
2. แผนการบริการจดัการเงินทุนหมุนเวยีน 
3. แผนการใหก้ารพฒันาและการบริการเงินกู ้
4. การจดัสวสัดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
5. การจดัสวสัดิการสมาชิกผูเ้จบ็ป่วยและชราภาพ 
6. การจดัสวสัดิการเพื่อความมัน่คงของครอบครัวสมาชิก 
7. การประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่การดาํเนินงาน 

6.2 การพฒันาระบบงานคอมพวิเตอร์  
ปัจจุบนัสหกรณ์มีเจา้หนา้ท่ีคอมพิวเตอร์ผูดู้แลและพฒันาระบบงาน ไดพ้ฒันาระบบคอมพิวเตอร์สหกรณ์       

เพื่อลดความซํ้ าซ้อน เพิ่มประสิทธิและความเช่ือถือของงาน ง่ายและสะดวกในการบริหารงานสหกรณ์             
และนอกจากน้ี ระบบงานท่ีได้พฒันาเสริม คือ ระบบการบริการท่ีรองรับ เงินกู ้ประเภทใหม่ ท่ีสหกรณ์จะเปิด
ใหบ้ริการ ตามนโยบายของคณะกรรมการ    

นอกจากน้ียงัไดพ้ฒันาระบบงานท่ีเก่ียวกบัสวสัดิการเพื่อเช่ือมต่อกบัระบบเดิมท่ีมีอยู ่เช่น ระบบสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั (ฌกส.), ระบบสมาคมสมาชิก
สหกรณ์สาธารณสุขไทย (สสธท.), ระบบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์         
ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.), ทะเบียนประกนักลุ่ม และทะเบียนประกนัวนิาศภยั เพื่อให้มีการเรียกเก็บ
ในใบเสร็จประจาํเดือน โดยหัก ณ ท่ีจ่าย ลดความซํ้ าซ้อน สามารถตรวจสอบ และมีความถูกตอ้ง ทาํให้นโยบาย
ของคณะกรรมการเกิดประโยชน์สูงสุด 

ระบบเวบ็ไซตข์องสหกรณ์ออมทรัพย ์ เพื่อประชาสัมพนัธ์ข่าวสารให้แก่สมาชิก และเป็นช่องทางติดต่อ
ระหว่างสมาชิกและสหกรณ์ และระบบการสอบถามและแสดงผลข้อมูล เพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน           
การบริการสอบถาม    แก่สมาชิก ทั้งในส่วนของการแสดงผลและบริการเงินกู้แก่สมาชิก ระบบเว็บเซฟเวอร์      
และเวบ็ไซดส์หกรณ์ เพื่อสอบถามและเขา้ถึงขอ้มูลของสมาชิกผา่น www.phangngacoop.com 
 6.3 การส่งเสริมให้สมาชิกมีที่อยู่อาศัยและด าเนินธุรกิจ  โดยสินเช่ือ เพื่อการเคหะสงเคราะห์และเงินกู้
พิเศษเพื่อซ้ือท่ีดินและประกอบอาชีพเสริมในอตัราดอกเบ้ียตํ่าละผอ่นระยะยาว 
 6.4 คณะกรรมการกับแนวนโยบายการจัดหาประกันชีวิต  เพื่อความมัน่คงของครอบครัวสมาชิกใน
อนาคตและป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดกบัผูค้ ํ้าประกนัเงินกูใ้นกรณีผูกู้เ้สียชีวติ   
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 6.5 การสนับสนุนให้สมาชิกเข้าร่วมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาคมสมาชิกสหกรณ์สาธารณสุขไทย 
(สสธท.), สมาคมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั (ฌกส.) 
และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

6.6 ทุนสาธารณประโยชน์ 
 1. เพื่อสนบัสนุนการศึกษาโดยทัว่ไปในลกัษณะการใหทุ้นตามการร้องขอ 

2. เพื่อการกุศล 
3. เพื่อการสาธารณประโยชน์ 
4. เพื่อเป็นทุนสวสัดิการของสหกรณ์ภายใตทุ้นสาธารณประโยชน์ 
 - ทุนสวสัดิการสงเคราะห์เพื่อสมาชิกและครอบครัว 
 - ทุนสวสัดิการสมาชิกผูเ้จบ็ป่วย 
 - ทุนสวสัดิการเพื่อการศึกษาสาํหรับบุตรสมาชิก 
 - ทุนสวสัดิการผูเ้กษียณอายุ  
 - ทุนสวสัดิการผูช้ราภาพ 
 - ทุนสวสัดิการช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนัเงินกู ้
 - ทุนสวสัดิการอ่ืนๆ 

ในปีบัญชี 2564 สหกรณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณจากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 เป็นเงิน 
4,620,000.00 บาท ยอดยกมาจากปี 2563 เป็นเงิน 61.70 บาท รวมเป็นทุนสาธารณประโยชน์ทั้งส้ิน 4,620,061.70 
บาท  ในปีบญัชีท่ีผา่นมา สหกรณ์ไดใ้ชจ่้ายทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิก หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
และองคก์รทางสังคม เป็นจาํนวนเงิน 3,860,912.26 บาท และตดัจ่ายเงินสํารองเพื่อจ่ายเป็นทุนสาธารณประโยชน์
ในปี 63 เป็นจาํนวนเงิน 261,840.00 บาท  รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 4,122,752.26 บาท 

ในปีบญัชี  2564  มีสมาชิกเสียชีวติ 5 ราย คือ 
1. นายเจษฎา จิตตรัตน์ สมาชิกสมทบครอบครัว หน่วยสหกรณ์ เสียชีวิตวนัท่ี 6 ธันวาคม 2563 ได้รับ

สวสัดิการและเงินพึงไดรั้บดงัน้ี ผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จาํนวน 140,336.00 
บาท และผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย (สสธท.) 
จาํนวน 1,016,821.80 บาท 

2. นายธนวตั ทองชุม ขา้ราชการบาํนาญ หน่วยสสอ.ตะกัว่ป่า เสียชีวติวนัท่ี 25 มีนาคม 2564 ไดรั้บสวสัดิการ
และเงินพึงไดรั้บดงัน้ี เงินสวสัดิการสมาชิกผูเ้สียชีวิต จาํนวน 150,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกนักลุ่ม 
จํานวน 100,000.00 บาท ผลประโยชน์ประกันชีวิตกลุ่มภาคสมัครใจ จํานวน 2,000,000.00 บาท และ
ผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จาํนวน 140,434.00 บาท 

3. นางณิชชา เมสสิยาห์รัก ขา้ราชการบาํนาญ หน่วยสสอ.ตะกัว่ป่า เสียชีวิตวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 ไดรั้บ
สวสัดิการและเงินพึงได้รับดังน้ี เงินสวสัดิการสมาชิกผูเ้สียชีวิต จาํนวน 150,000.00 บาท ผลประโยชน์จาก
ประกนักลุ่ม จาํนวน 100,000.00 บาท ผลประโยชน์ประกนัชีวิตกลุ่มภาคสมคัรใจ จาํนวน 1,000,000.00 บาท
ผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จาํนวน 140,434.00 บาท และผลประโยชน์จาก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย (สสธท.) จาํนวน 1,004,041.48 บาท 
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4. นายปรารพ ก่อบวั ขา้ราชการบาํนาญ หน่วยรพ.พงังา เสียชีวิตวนัท่ี 29 มิถุนายน 2564 ไดรั้บสวสัดิการ

และเงินพึงไดรั้บดงัน้ี เงินสวสัดิการสมาชิกผูเ้สียชีวิต จาํนวน 150,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกนักลุ่ม 
จํานวน 100,000.00 บาท ผลประโยชน์ประกันชีวิตกลุ่มภาคสมัครใจ จํานวน  1,000,000.00 บาท และ
ผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จาํนวน 140,336.00 บาท 

5. นายประพนัธ์ พินสุวรรณ์ ลูกประจาํ หน่วยรพ.เกาะยาว เสียชีวิตวนัท่ี 20 กนัยายน 2564 ไดรั้บสวสัดิการ
และเงินพึงได้รับดงัน้ี เงินสวสัดิการสมาชิกผูเ้สียชีวิต จาํนวน 90,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกนักลุ่ม 
จาํนวน 100,000.00 บาท ผลประโยชน์ประกนัชีวิตกลุ่มภาคสมคัรใจ จาํนวน 200,000.00 บาทผลประโยชน์จาก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จาํนวน 140,042.00 บาท และผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย (สสธท.) จาํนวน 1,011,113.11 บาท 

ในปีบญัชีท่ีผ่านมา สหกรณ์ได้ใช้จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิก หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง   และองคก์รทางสังคม  มีดงัน้ี 
ล าดับ รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

1 เพื่อสนบัสนุนการศึกษาโดยทัว่ไปในลกัษณะการใหทุ้นตามการร้องขอ 0.00 
2 เพื่อการกุศล 0.00 
3 เพื่อการสาธารณประโยชน์ 230,000.00 
4 เพื่อเป็นทุนสวสัดิการของสหกรณ์ภายใตทุ้นสาธารณประโยชน์ 3,630,912.26 

   
- ทุนสวสัดิการสงเคราะห์เพื่อสมาชิกและครอบครัว 685,810.00  

   
- ทุนสวสัดิการสมาชิกผูเ้จบ็ป่วย 153,000.00  

   
- ทุนสวสัดิการเพื่อการศึกษาสาํหรับบุตรสมาชิก 464,000.00  

   
- ทุนสวสัดิการผูเ้กษียณอายุ 165,000.00  

   
- ทุนสวสัดิการผูช้ราภาพ 50,000.00  

 
 

- ทุนสวสัดิการช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนัเงินกู ้ 29,818.38  
   

- ทุนสวสัดิการอ่ืนๆ 2,083,283.88 
 

รวมจ านวนเงิน 3,860,912.26 
5. ตดัจ่ายเงินสาํรองเพื่อจ่ายเป็นทุนสาธารณประโยชน์ในปี 63 261,840.00 

รวมจ านวนเงินทั้งส้ิน 4,122,752.26 
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7. การปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ประกาศ สหกรณ์ และข้อบังคับของสหกรณ์ 
ดา้นการบริการจดัการสหกรณ์ คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 39 ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขขอ้บงัคบั 

ระเบียบ และจดัทาํประกาศ ดงัน้ี 
- ระเบียบวา่ดว้ยการออกหุน้ การถือหุน้ และการถอนหุ้นคืนของสมาชิก พ.ศ.2564  
      (ลงวนัท่ี 21 กนัยายน 2564)                   
-     ระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก พ.ศ.2564 (ลงวนัท่ี 1 ตุลาคม 2564) 
-     ประกาศเร่ืองการซ้ือหุน้เพิ่มพิเศษ  (ท่ี 14 /2564 ลงวนัท่ี   21 กนัยายน 2564)     
-     ประกาศ แกไ้ขเพิ่มเติมเงินกูส้ามญัเร่ืองจาํนวนเงินคงเหลือและจาํนวนงวดผอ่นชาํระหน้ี  
      (ท่ี 11/2564  ลงวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564) 
-  ประกาศเร่ืองเงินกูส้ามญักระตุน้เศรษฐกิจ (ส.ก)  (ท่ี 7/2564  ลงวนัท่ี 17 มีนาคม 2564) 
- ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัในการใหบ้ริการเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  

(ท่ี 6/2564 ลงวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564)  
- ประกาศเร่ืองเงินกูส้ามญัสวสัดิการเฉพาะกิจเพื่อกระตุน้เศรษฐกิจจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 

(COVID-19) (ท่ี 1/2564 ลงวนัท่ี 18 มกราคม 2564)  
- ประกาศเร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวธีิการปฏิบติัในการใหบ้ริการเงินกูส้ามญั 5 (เพื่อซ้ือยานพาหนะ) 

(ท่ี 2/2564 ลงวนัท่ี 18 มกราคม 2564) 
- ระเบียบวา่ดว้ยทุนสวสัดิการสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวติ พ.ศ.2564  

(ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2564) เสนอท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีพิจารณาถือใช ้ 
- ระเบียบวา่ดว้ยทุนสวสัดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2564  

(ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2564) 
- ระเบียบวา่ดว้ยการตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาหรือขอ้ร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ.2564  

(ลงวนัท่ี 19 สิงหาคม 2564) 
- ประกาศกาํหนดอตัราดอกเบ้ียเงินใหกู้แ้ก่สมาชิก (ท่ี10/2564 ลงวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564) 
- ประกาศกาํหนดอตัราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย ์ เงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษ  

(ท่ี 9/2564 ลงวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2564) 
 

ทีป่ระชุมใหญ่  
……………………………………………………………………………………………………..……………… 
………………………………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………….… 
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ระเบียบวาระที่  4 
เร่ืองพจิารณาอนุมตังิบการเงนิ 

ประจ าปี 2564 
 
ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองพจิารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2564 
ประธาน  ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 59 อาํนาจหนา้ท่ีของท่ีประชุมใหญ่ ท่ีประชุมใหญ่มีอาํนาจหนา้ท่ีพิจารณาวินิจฉยั
ปัญหาทุกอยา่งท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบักิจการของสหกรณ์ ซ่ึงรวมทั้งการพิจารณาอนุมติังบการเงิน  

ดงันั้น คณะกรรมการดาํเนินการ จึงขอเสนองบการเงิน ประจาํปี 2564 ซ่ึงผูส้อบบญัชีได้ตรวจสอบ
รับรองความถูกตอ้งตามระบบบญัชีสหกรณ์แลว้ ดงัต่อไปน้ี 
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หนังสือรับรองของสหกรณ์ 

 
วนัท่ี 25 ตุลาคม 2564 
 

เรียน ผูส้อบบญัชี ของ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั  
 

หนงัสือรับรองฉบบัน้ีให้ไวเ้พื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงิน ของ สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั  สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  30 กนัยายน 2564  เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงิน
ดงักล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กนัยายน 2564 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 
ของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั  โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสําคญัตามระเบียบท่ีนาย
ทะเบียนสหกรณ์กาํหนดหรือไม่ 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัให้มีการจดัการท่ีมีประสิทธิผล เพื่อให้การดาํเนินงานของสหกรณ์
เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขา้พเจา้ขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกบังบการเงินท่ีท่านตรวจสอบตามท่ีขา้พเจา้ทราบ และคิดว่าควรจะ
เป็นดงัต่อไปน้ี 

1. งบการเงิน 
1.1 ตามขอ้ตกลงในการรับงานตรวจสอบวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2563 ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบใน

การจดัทาํงบการเงิน โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด  
1.2 งบการเงินไม่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ซ่ึงรวมถึงการละเวน้

การแสดงรายการและขอ้มูลต่าง ๆ 
1.3 ขอ้สมมติท่ีสาํคญัท่ีสหกรณ์ใชใ้นการประมาณการทางบญัชีมีความสมเหตุสมผล 
1.4 รายการหรือขอ้มูลดงัต่อไปน้ีมีการบนัทึกหรือเปิดเผยไวอ้ย่างเพียงพอและเหมาะสมใน    

งบการเงิน เช่น รายการธุรกิจท่ีมีกบัสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอ่ืน ขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงินเก่ียวกบัภาระ
ผกูพนัเงินฝาก หรือขอ้จาํกดัการใชเ้งินกู ้สินทรัพยท่ี์ใชเ้ป็นหลกัประกนั 

1.5 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนดให้ปรับปรุง
หรือเปิดเผยไดป้รับปรุงหรือเปิดเผยแลว้ 

1.6 ผลของการไม่แก้ไขข้อมูลท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงไม่มีสาระสําคญั ข้อสังเกต ทั้งต่อเฉพาะ
รายการหรือโดยรวมต่องบการเงิน รายการของขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงท่ีไม่แกไ้ขไดจ้ดัทาํเป็นเอกสารแนบของ
หนงัสือรับรองน้ี 
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1.7 ไม่มีรายการผิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํของคณะกรรมการดาํเนินการหรือเจา้หน้าท่ี
ของสหกรณ์ ผูซ่ึ้งมีหน้าท่ีสําคัญเก่ียวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติท่ีมี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

1.8 สหกรณ์มีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท์ั้งหมดอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและไม่มีภาระผูกพนั
หรือขอ้ผกูมดัใด ๆ ในสินทรัพยข์องสหกรณ์ เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

1.9 สหกรณ์ได้บนัทึกหรือเปิดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งท่ีเกิดข้ึนแล้วและ    
อาจเกิดข้ึนในภายหน้าไวอ้ย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกับ
หลกัประกนัทั้งหมดท่ีสหกรณ์ให้แก่บุคคลท่ีสาม นอกจากน้ีสหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอ่ืนและไม่มีคดีท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึน 

1.10 นอกจากเร่ืองท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้ ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดข้ึน
หรือไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงใดท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีสาระสําคญั ซ่ึงตอ้งนาํมาปรับปรุงงบการเงิน หรือ
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

2. การให้ข้อมูล 
ขา้พเจา้ไดจ้ดัเอกสารหลกัฐานและขอ้มูลดงัต่อไปน้ีใหท้่านตรวจสอบครบถว้นแลว้ คือ 
2.1 บนัทึกรายการทุกรายการในบญัชี เอกสารหลกัฐานประกอบรายการบญัชี และขอ้มูลอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งทั้งหมด 
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 
2.3 ขอ้มูลอ่ืนท่ีท่านขอจากขา้พเจา้เพื่อวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ 
2.4 เขา้ถึงบุคคลในสหกรณ์ท่ีท่านระบุวา่จาํเป็นในการไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีอยา่งไม่

จาํกดั 
2.5 สหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาทั้งหมดซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบอยา่ง

มีสาระสําคญัต่องบการเงิน นอกจากน้ีสหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามระเบียบและขอ้กาํหนดของหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีกาํกบัดูแล ซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน 

2.6 สหกรณ์ได้เปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดท่ีเป็นผลจากการประเมินความเส่ียงเร่ืองการทุจริตท่ีมี      
ผลต่อการแสดงงบการเงินท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั 

2.7 สหกรณ์ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทุกอยา่ง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตหรือสงสัยวา่จะทุจริตท่ีสหกรณ์
ทราบและท่ีมีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ เจา้หน้าท่ีสหกรณ์ท่ีมี
บทบาทสาํคญัเก่ียวกบัการควบคุมภายใน หรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงการทุจริตมีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่องบการเงิน 
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2.8 สหกรณ์ขอรับรองว่า ณ วนัท่ีผูส้อบบญัชีแสดงความเห็นต่องบการเงิน สหกรณ์ไม่ได้รับ
หนงัสือแจง้จากหน่วยราชการ เช่น การแจง้ขอ้บกพร่อง หรือขอ้สังเกต ดา้นบริหาร ดา้นการปฏิบติัการ หรือดา้น
การเงินการบญัชี หรือ อันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบติัตามกฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอ่ืน หรือ
ขอ้บงัคบั ซ่ึงรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา้ ซ่ึงควรจะ
ไดน้าํมาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใชเ้ป็นหลกัเกณฑ์ในการตั้งสํารองค่าเสียหายท่ีอาจ
เกิดข้ึน 

 
 

                                        ขอแสดงความนบัถือ 
 

                                                                    ลงช่ือ                           
                                                  ( นายวรัิตน์   เพาะปลูก) 
                                                ประธานกรรมการดาํเนินการ 
                              สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั 
 

                                                                    ลงช่ือ                          
                                                                                                    ( นายประภาส     สายทอง )                                                   
                                                                ผูจ้ดัการ 
                               สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั 
 



75

 



76
 



77
 



78

 
 
 
 



79

 
 
 
 
 
 

ปี 2564 ปี 2563
หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์หมนุเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 170,531,177.51 110,505,444.12
เงินฝากสหกรณ์อื่น 3 50,692,226.25 29,890,999.18
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 5 200,810,831.76 137,029,430.76
ลูกหนีร้ะยะส้ัน 6 7,663,272.28 4,046,330.86
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 7 367,649.17 423,991.82
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 8 280,138.93 520,968.01
รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 430,345,295.90 282,417,164.75

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน
เงินลงทุนระยะยาว 4 26,302,500.00 26,302,500.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 5 1,941,272,928.03 1,873,923,465.85
ลูกหนีร้ะยะยาว 6 328,559.27 377,566.83
ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์  -  สุทธิ 9 4,998,316.47 5,256,714.00
สิทธิการใช้ซอฟแวร์ 41,010.82 53,850.82
รวมสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน 1,972,943,314.59 1,905,914,097.50
รวมสินทรัพย์ 2,403,288,610.49 2,188,331,262.25

สหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จ ากัด
งบแสดงฐานะการเงนิ

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2564

สินทรัพย์
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ปี 2564 ปี 2563
หมายเหตุ บาท บาท

หน้ีสินหมนุเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 10 -                         -                         
เงินรับฝาก 11 1,153,938,259.69 1,008,019,940.78
หนีสิ้นหมุนเวียนอื่น 12 4,697,202.16 1,701,128.06
รวมหน้ีสินหมนุเวียน 1,158,635,461.85 1,009,721,068.84

หน้ีสินไมห่มนุเวียน
เงินส ารองบ าเหนจ็เจา้หนา้ที่ 6,645,110.00 5,860,570.00
รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 6,645,110.00 5,860,570.00
รวมหน้ีสิน 1,165,280,571.85 1,015,581,638.84

ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น  (มูลค่าหุ้นละ  10.00  บาท)
        หุ้นที่ช าระเต็มมูลค่าแล้ว 1,063,495,600.00 1,011,976,630.00
ทุนส ารอง 89,454,945.38 80,719,721.60
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ 13 3,587,742.77 3,034,995.03
ก าไรสุทธิประจ าปี 81,469,750.49 77,018,276.78
รวมทุนของสหกรณ์ 1,238,008,038.64 1,172,749,623.41
รวมหน้ีสิ้นและทุนของสหกรณ์ 2,403,288,610.49 2,188,331,262.25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้ 0.00 0.00

วันที่   20  ตุลาคม  2564

(นายวิรัตน ์ เพาะปลูก)
ประธานกรรมการ

(นายก าธร   สิทธิบุตร)
เลขานกุาร

หน้ีสินและทุนของสหกรณ์
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บาท % บาท %
รายไดด้อกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 118,132,432.36 97.86 116,600,408.47 98.44
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 1,141,218.60 0.94 420,878.84 0.36
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 1,443,379.60 1.20 1,422,113.01 1.20

รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 120,717,030.56 100.00 118,443,400.32 100.00
ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ย

ดอกเบี้ยจา่ยเงินรับฝาก 30,958,596.63 25.65 30,670,663.17 25.89
ดอกเบี้ยจา่ยเงินกู้ยืมระยะส้ัน 66,739.73 0.05 2,718,390.41 2.30

รวมค่าใช้จา่ยดอกเบี้ยและเงินลงทุน 31,025,336.36 25.70 33,389,053.58 28.19
หัก หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ -                    0.00 -                    0.00
รายไดด้อกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงนิลงทุนสุทธิ 89,691,694.20 74.30 85,054,346.74 71.81
บวก รายไดอ่ื้น  

ค่าธรรมเนยีมแรกเข้า 15,900.00 0.01 9,900.00 0.01
เงินรางวัล - สลากออมสิน 152,150.00 0.13 88,100.00 0.07
เงินรางวัล - สลากออมทรัพย์ 91,000.00 0.07 7,750.00 0.01
รายได้อื่น ๆ 192,338.73 0.16 234,730.58 0.20

รวมรายได้อื่น 451,388.73 0.37 340,480.58 0.29
หัก ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที่
เงินเดือน 3,810,600.00 3.16 3,508,200.00 2.96
ค่าล่วงเวลา 30,467.00 0.03 42,675.00 0.04
ค่าเช่าบ้าน 36,000.00 0.03 36,000.00 0.03
ค่าเล่าเรียนบุตร 24,000.00 0.02 25,056.00 0.02
ค่าสวัสดิการเจา้หนา้ที่ 24,000.00 0.02 24,000.00 0.02
เงินสมทบประกันสังคม 50,188.00 0.04 68,174.00 0.06

สหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จ ากัด
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2564

ปี 2564 ปี 2563
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บาท % บาท %
บ าเหนจ็เจา้หนา้ที่ 784,540.00 0.65 686,350.00 0.58
ค่ารักษาพยาบาล 17,130.00 0.01 3,249.00 0.00
ค่าเบี้ยเล้ียงเจา้หนา้ที่ 4,800.00 0.00 -                    0.00
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าเส่ือมราคา 308,347.53 0.26 575,072.64 0.49
ค่าปรับปรุงส านกังาน -                    0.00 3,990.00 0.00
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาสินทรัพย์ 35,381.00 0.03 6,420.00 0.01
ค่าสิทธิการใช้ซอฟแวร์ตัดจา่ย 12,840.00 0.01 10,349.18 0.01
ค่าตกแต่งส านกังานตัดจา่ย -                    0.00 9,945.21 0.01
ค่าเช่าพื้นที่เว็บเซฟเวอร์และเว็บไซด์ 26,750.00 0.02 26,750.00 0.02
ค่าท าความสะอาดส านกังาน 109,981.00 0.09 105,644.00 0.09
ค่าเบี้ยประกันภัยอัคคีภัย 4,611.12 0.00 4,603.48 0.00
ค่าท าความสะอาดยานพาหนะ 250.00 0.00 -                    0.00
ค่าภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนและที่ดิน 880.90 0.00 2,808.46 0.00
ค่าใช้จา่ยยานพาหนะ 31,076.74 0.03 38,637.68 0.03
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับสมาชกิ
ค่าใช้จา่ยตามแผนกลยุทธ์ 153,747.60 0.13 382,690.00 0.32
ค่าใชจ้่ายด าเนินงานอ่ืน
ค่าใช้จา่ยในการประชุมใหญ่ 2,130,327.25 1.76 1,714,611.00 1.45
ค่าเบี้ยเล้ียงกรรมการ 58,200.00 0.05 29,400.00 0.02
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 123,200.00 0.10 112,000.00 0.10
ค่าเบี้ยประชุมผู้ตรวจสอบกิจการ 7,500.00 0.01 10,500.00 0.01
ค่าพาหนะกรรมการ 84,600.00 0.07 70,840.00 0.06
ค่าพาหนะผู้ตรวจสอบกิจการ 2,160.00 0.00 1,680.00 0.00
ค่าเบี้ยเล้ียงและที่พัก 80,356.00 0.07 115,950.00 0.10
ค่าตอบแทนเจา้หนา้ที่ประจ าหนว่ย 110,548.00 0.09 105,384.00 0.09
ค่าตรวจสอบกิจการ 36,000.00 0.03 48,000.00 0.04
ค่าไฟฟ้า 65,917.20 0.05 72,445.91 0.06
ค่าน้ าประปา 5,725.57 0.01 4,118.43 0.00
ค่าโทรศัพท์ 35,108.63 0.03 32,605.41 0.03

ปี 2564 ปี 2563
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บาท % บาท %
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 147,526.63 0.12 181,253.89 0.15
ค่าธรรมเนยีมวิชาชีพสอบบัญชี 80,000.00 0.06 80,000.00 0.07
ค่ารับรอง 57,158.00 0.05 45,652.00 0.04
ค่าธรรมเนยีมธนาคาร 28,640.80 0.02 30,468.00 0.03
ค่าถ่ายเอกสาร 22,307.50 0.02 17,728.00 0.01
ค่าไปรษณีย์ 47,246.00 0.04 41,501.40 0.04
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 28,500.00 0.02 27,500.00 0.02
ค่าเบี้ยประกันภัยขนเงิน 11,160.97 0.01 10,344.09 0.01
ค่าขยะมูลฝอย -                    0.00 480.00 0.00
วัสดุเคร่ืองแต่งกาย -                    0.00 14,117.00 0.01
ค่าใช้จา่ยเบ็ดเตล็ด 45,559.00 0.04 49,356.76 0.04

รวมค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 8,673,332.44 7.18 8,376,550.54 7.07
ก าไรสุทธิ 81,469,750.49 67.49 77,018,276.78 65.03

ปี 2564 ปี 2563



84

 
 

ปี 2564 ปี 2563
บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 81,469,750.49 77,018,276.78
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมด าเนนิงาน

ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 308,347.53 575,072.64
ส ารองบ าเหนจ็เจา้หนา้ที่ 784,540.00 686,350.00
ค่าสิทธิการใช้ซอฟแวร์ตัดจา่ย 12,840.00 10,349.18
ค่าตกแต่งส านกังานรอตัดบัญชีตัดจา่ย -                     9,945.21
ค่าใช้จา่ยจา่ยล่วงหนา้ 20,450.58 740.36
ค่าใช้จา่ยค้างจา่ย 102,600.00 3,690.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ  (367,649.17) 53,400.97
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ  (18,418.62) 12,195.09
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ  (17,421.44) (16,390.70)
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนค้างรับ - สลากออมสิน -                     (24,792.69)
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนค้างรับ - สลากออมทรัพย์ (10,438.35) -                     
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจา่ย 84,247.89 (10,987.08)
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 15,618.63 22,787.89
ค่าตอบแทนหนว่ยค้างจา่ย 102,684.00 8,732.00
ค่าตรวจสอบบัญชีกิจการค้างจา่ย 28,000.00 -                     
เงินประกันสังคมรอน าส่ง 3,000.00 -                     

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนนิงานก่อนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนนิงาน 82,518,151.54 78,349,369.65

สหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จ ากัด
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2564
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ปี 2564 ปี 2563
บาท บาท

สินทรัพย์ด าเนนิงาน
เงินสดจา่ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์ (260,000,000.00) -                     
เงินสดรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์ 220,000,000.00    60,000,000.00
เงินสดจา่ยลูกหนีเ้งินกู้ฉุกเฉิน (8,351,200.00) (2,516,700.00)
เงินสดรับจากลูกหนีเ้งินกู้ฉุกเฉิน 6,395,715.00 2,249,190.00
เงินสดจา่ยลูกหนีเ้งินกู้สามัญ (614,759,046.00) (613,935,771.62)
เงินสดรับจากลูกหนีเ้งินกู้สามัญ 518,784,020.21 556,734,294.15
เงินสดรับจากลูกหนีเ้งินกู้พิเศษ 6,799,647.61 11,283,818.98
เงินสดรับจากลูกหนีอ้ื่น 72,425.44 244,593.02
เงินสดจา่ยลูกหนีเ้งินฌาปนกิจสงเคราะห์ (174,278.00) (172,590.00)
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์หกรณ์สมาชกิของชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย

เงินสดรับจากลูกหนีเ้งินฌาปนกิจสงเคราะห์  183,219.00 166,551.00
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์หกรณ์สมาชกิของชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย

เงินสดจา่ยลูกหนีเ้งินประกันวินาศภัย (193,085.78) (88,368.09)
เงินสดรับลูกหนีเ้งินประกันวินาศภัย 101,804.40 86,890.84
เงินสดจา่ยลูกหนีเ้งินประกันกลุ่ม (17,324,221.66) (12,432,933.84)
เงินสดรับลูกหนีเ้งินประกันกลุ่ม 15,131,800.45 11,578,880.46
เงินสดจา่ยลูกหนีเ้งินฌาปนกิจสงเคราะห์ (6,501,741.00) (5,799,636.00)
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

เงินสดรับจากลูกหนีเ้งินฌาปนกิจสงเคราะห์  6,414,071.00 5,760,142.00
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

เงินสดจา่ยลูกหนีเ้งินยืมทดรอง (2,434,240.00) (2,471,443.86)
เงินสดรับจากลูกหนีเ้งินยืมทดรอง 2,438,240.00 2,453,966.00
เงินสดรับลูกหนีตั้วแทนหักเงินส่ง (1,281,927.71) 2,209.82
เงินสดจา่ยเงินส ารองจา่ยทุนสาธารณประโยชน์ 261,840.00 -                     
เงินสดจา่ยค่าใช้จา่ยจา่ยล่วงหนา้ (18,329.35) -                     
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ 20,481.04 -                     
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ปี 2564 ปี 2563
บาท บาท

เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ 17,486.59 -                     
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 423,991.82 -                     
เงินสดจา่ยเงินฌาปนกิจสงเคราะห์จา่ยล่วงหนา้ (35,280.00) (12,120.00)
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

เงินสดรับจากเงินฌาปนกิจสงเคราะห์จา่ยล่วงหนา้ 4,840.00 (4,840.00)
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์หกรณ์สมาชกิของชมุนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย

หนีสิ้นด าเนนิงาน
เงินสดรับจากเงินประกันสังคมรอน าส่ง 3,000.00 -                     
เงินสดจา่ยเงินประกันสังคมรอน าส่ง -                     (12,000.00)
เงินสดรับภาษีหัก ณ ที่จา่ยรอน าส่ง 300.10 (29.35)
เงินสดจา่ยเงินรอจา่ยคืน (186,461.18) 794,322.42
เงินสดรับเงินปันผลค้างจา่ย 9,577.00 -                     
เงินสดจา่ยดอกเบี้ยจา่ยเงินกู้โอดีค้างจา่ย (1,469.71) -                     
เงินสดจา่ยดอกเบี้ยจา่ยต๋ัวสัญญาใช้เงินค้างจา่ย -                     (22,356.16)
เงินสดจา่ยค่าตรวจสอบบัญชีกิจการค้างจา่ย (40,000.00) -                     
เงินสดจา่ยค่าตอบแทนหนว่ยค้างจา่ย (95,652.00) -                     
เงินสดจา่ยดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจา่ย (81,670.70) -                     
เงินสดจา่ยค่าใช้จา่ยค้างจา่ย (91,883.00) -                     
เงินสดรับจากค่าเบี้ยประกันลูกหนีเ้งินประกันกลุ่มรอน าส่ง 3,173,521.70 -                     
เงินสดจา่ยเงินรับล่วงหนา้จากสมาชิก (13,720.00) 16,560.00

เงนิสดสุทธ ิ(ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (48,830,073.19) 92,251,999.42

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับค่าหุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จ ากัด -                     200,000.00
เงินสดจา่ยซ้ือครุภัณฑ์ (49,950.00) (53,460.00)
เงินสดจา่ยซ้ือหุ้นชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จ ากัด -                     (10,000.00)
เงินสดจา่ยค่าสิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ -                     (64,200.00)

เงนิสดสุทธ ิ(ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (49,950.00) 72,340.00
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ปี 2564 ปี 2563
บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากต๋ัวสัญญาใช้เงิน 10,000,000.00 -                     
เงินสดจา่ยช าระหนีต๋ั้วสัญญาใช้เงิน (10,000,000.00) (165,000,000.00)
เงินสดรับจากเงินรับฝาก 365,969,585.85 411,066,898.53
เงินสดจา่ยคืนเงินรับฝาก (220,051,266.94) (354,891,162.56)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น 57,990,710.00 91,406,920.00
เงินสดจา่ยคืนทุนเรือนหุ้น (6,471,740.00) (45,582,220.00)
เงินสดจา่ยค่าบ ารุงสันนบิาตสหกรณ์ (30,000.00) (30,000.00)
เงินสดจา่ยเงินปันผลตามหุ้น (53,372,985.00) (50,443,605.00)
เงินสดจา่ยเงินเฉล่ียคืน (9,161,068.00) (8,915,028.00)
เงินสดจา่ยโบนสักรรมการและเจา้หนา้ที่ (1,039,000.00) (900,000.00)
เงินสดจา่ยทุนสาธารณประโยชน์ (4,127,252.26) (4,089,765.22)
เงินสดจา่ยส ารองจา่ยทุน -                     (261,840.00)

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ 129,706,983.65 (127,639,802.25)

เงนิสดสุทธเิพ่ิมขึน้ (ลดลง) 80,826,960.46 (35,315,462.83)

เงนิสด ณ วันตน้ปี 140,396,443.30 175,711,906.13

เงนิสด ณ วันสิ้นปี 221,223,403.76 140,396,443.30
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1. สรปุนโยบายการบญัชีทีส่ าคัญ
1.1 สหกรณ์บนัทกึบญัชโีดยใชเ้กณฑ์คงค้าง
1.2 สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจ านวนรายได้จะเทา่กบัอตัราดอกเบี้ยคูณด้วยจ านวนเงินต้นที่ค้างช าระตามระยะเวลาที่กูยื้ม
1.3 สหกรณ์ประมาณการค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญส าหรับลูกหนี้เงินกูท้ี่คาดว่าจะเรียกเกบ็เงินไม่ได้ ณ วันส้ินปทีางบญัชตีามวิธีการที่ก าหนดไว้

ในขอ้ 26 ของระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ ว่าด้วยการบญัชขีองสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 และตามประกาศนายทะเบยีนสหกรณ์
เร่ือง การประมาณค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามระเบยีบ ว่าด้วยการบญัชขีองสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564

1.4 สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือตามราคาทนุ
1.5 เงินลงทนุระยะยาวที่เปน็เงินลงทนุในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทนุ และจะรับรู้เปน็รายได้หรือค่าใชจ้่าย

ในงบก าไรขาดทนุเมื่อสหกรณ์จ าหน่ายเงินลงทนุนั้น
1.6 ค่าเส่ือมราคาอาคารและอปุกรณ์ส านักงาน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงในอตัราที่ก าหนดไว้ในระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดิน
1.7 ค่าตกแต่งส านักงานรอตัดบญัช ีตัดจ่ายเปน็รายปรีะยะเวลา 5 ปี
1.8 ค่าซ่อมบ ารุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซ้ือมาเปล่ียนแทนส าหรับสินทรัพย์รายการย่อย ๆ ถอืเปน็ค่าใชจ้่ายหกัจากรายได้การต่อเติม

หรือเพิม่เติมอาคารและอปุกรณ์รายใหญ่ ๆ ถอืเปน็ราคาทนุของสินทรัพย์
1.9 เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถงึ เงินสดในมือ  เงินฝากธนาคารทกุประเภทและเงินฝากสหกรณ์อืน่ทกุประเภท

ทั้งนี้ รวมถงึเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อืน่ที่น าไปเปน็หลักทรัพย์ค้ าประกนัหนี้สินด้วย

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร    ประกอบด้วย
ป ี2564 ป ี2563
บาท บาท

เงินสด 20,000.00 20,000.00
เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวัน 50,142.81 50,135.04
ออมทรัพย์ 155,404,068.70 60,378,633.80
ประจ า 56,966.00 56,675.28
สลากออมสิน 5,000,000.00 40,000,000.00
สลากออมทรัพย์ 10,000,000.00 10,000,000.00

รวม 170,531,177.51 110,505,444.12     

สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขจงัหวดัพังงา  จ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรบัปสีิ้นสุดวนัที ่ 30 กันยายน 2564
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3. เงินฝากสหกรณ์อ่ืน    ประกอบด้วย
ป ี2564 ป ี2563
บาท บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จ ากดั 25,692,226.25       25,000,000.00       

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภฏัสุราษฎร์ธานี จ ากดั -                      4,890,999.18        
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จ ากดั 25,000,000.00       -                      

รวม 50,692,226.25       29,890,999.18       

4. เงินลงทนุระยะยาว   ประกอบด้วย
ป ี2564 ป ี2563
บาท บาท

เงินลงทนุระยะยาว  
เงินลงทนุทีไ่ม่อยูใ่นความต้องการของตลาด

หุ้นชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จ ากดั 10,000.00             10,000.00             
หุ้นชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากดั 26,292,500.00       26,292,500.00       

รวม 26,302,500.00       26,302,500.00       

5. เงินใหกู้้ยมื   ประกอบด้วย

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว
เงินใหกู้้ยมื - ปกติ

เงินใหกู้แ้กส่หกรณ์ 70,000,000.00       -                      30,000,000.00       -                      
ลูกหนี้เงินกูฉ้กุเฉนิ 2,495,495.00         -                      539,010.00           -                      
ลูกหนี้เงินกูส้ามัญ 125,237,815.44     1,900,691,377.53   103,591,561.32     1,826,363,605.86  
ลูกหนี้เงินกูพ้เิศษ 3,077,521.32         40,581,550.50       2,898,859.44        47,559,859.99       

รวม 200,810,831.76 1,941,272,928.03 137,029,430.76     1,873,923,465.85  

ป ี2564
บาท

ป ี2563
บาท
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6. ลูกหน้ี  ประกอบด้วย

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว
ลูกหนี้ตัวแทนหกัส่ง 1,293,205.57         -                      11,277.86             -                      
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 3,000.00               -                      7000.00 -                      
ลูกหนี้อืน่ 60,053.40 328,559.27 83,471.28             377,566.83           
ลูกหนี้เงินประกนักลุ่ม 5,168,871.58 -                      2,976,450.37        -                      
ลูกหนี้เงินประกนัวินาศภยั 134,739.73 -                      43,458.35             -                      
ลูกหนี้เงินฌาปนกจิสงเคราะห์ 992,299.00 -                      904,629.00           -                      
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

ลูกหนี้เงินฌาปนกจิสงเคราะห์ 11,103.00 -                      20,044.00             -                      
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์หกรณ์สมาชกิของชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย

รวม 7,663,272.28 328,559.27 4,046,330.86        377,566.83           

7. ดอกเบีย้เงินใหกู้้ค้างรบั   ประกอบด้วย
ป ี2564 ป ี2563
บาท บาท

ดอกเบี้ยเงินใหกู้ค้้างรับ - สมาชกิ 367,590.08           423,918.14           
ดอกเบี้ยเงินใหกู้ค้้างรับ - ลูกหนี้อืน่ 59.09                   73.68                   

รวม 367,649.17           423,991.82           

8. สินทรพัยห์มุนเวยีนอ่ืน   ประกอบด้วย
ป ี2564 ป ี2563
บาท บาท

วัสดุส านักงานคงเหลือ 127,178.48           142,797.11           
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ 18,418.62             20,481.04             
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อืน่ค้างรับ 17,421.44             17,486.59             
ผลตอบแทนจากเงินลงทนุค้างรับ - สลากออมสิน 24,792.69             24,792.69             
ผลตอบแทนจากเงินลงทนุค้างรับ - สลากออมทรัพย์ 10,438.35             -                      
ค่าเบี้ยประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า 18,329.35             20,450.58             
เงินส ารองจ่ายทนุสาธารณประโยชน์ -                      261,840.00           
เงินฌาปนกจิสงเคราะหจ์่ายล่วงหน้า - สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย 63,560.00             28,280.00             
เงินฌาปนกจิสงเคราะหจ์่ายล่วงหน้า - สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์หกรณ์สมาชกิของชมุนุม -                      4,840.00              

สหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย
รวม 280,138.93          520,968.01           

ป ี2564 ป ี2563
บาท บาท
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9. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์  -  สุทธิ    ประกอบด้วย
ป ี2564 ป ี2563
บาท บาท

ที่ดิน 2,012,500.00        2,012,500.00        
ราคาสุทธิ 

อาคารส านักงาน 2,747,897.26        2,967,272.26        
ส่วนปรับปรุงอาคารส านักงาน 93,359.23             110,455.13           
ครุภณัฑ์ 63,058.21             118,964.00           
ยานพาหนะ 1.00                    1.00                    

รวม 4,916,815.70        5,209,192.39        
ราคาทนุ

ครุภณัฑ์ 103,410.00           53,460.00             
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม 21,909.23             5,938.39              
ราคาตามบญัชี 81,500.77             47,521.61             

รวม 4,998,316.47        5,256,714.00        

สหกรณ์น าที่ดิน (โฉนดที่ดินเลขที่ 18344 เลขที่ดิน 1189 หน้าส ารวจ 6055 ต าบลทา้ยชา้ง อ าเภอเมืองพงังา จังหวัดพงังา) พร้อมส่ิงปลูกสร้าง
จดจ านองเปน็หลักทรัพย์ค้ าประกนัการช าระหนี้เงินกูก้บัธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพงังา

10. เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยมืระยะสั้น    ประกอบด้วย
ป ี2564 ป ี2563
บาท บาท

เงินเบกิเกนิบญัชธีนาคาร -                      -                      
เงินกูยื้มระยะส้ัน -                      -                      

-                      -                      

ในป ี2564 สหกรณ์มีวงเงินเบกิเกนิบญัชธีนาคารกรุงไทย จ ากดั สาขาพงังา จ านวน 4,000,000.00 บาท อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 9.32 ต่อป ีโดยมี
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ และผู้จัดการสหกรณ์ฯ เปน็ผู้ค้ าประกนัในฐานะคณะกรรมการด าเนินการและผู้จัดการสหกรณ์ค้ าประกนั เต็มวงเงิน

วงเงินเบกิเกนิบญัช ีธนาคารออมสิน สาขาพงังา จ านวน 10,000,000.00 บาท อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 7.25 ต่อป ีโดยมีคณะกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพงังา จ ากดั ทกุทา่น และผู้จัดการสหกรณ์ฯ ค้ าประกนัส่วนตัวเต็มวงเงิน

และวงเงินเบกิเกนิบญัช ีธนาคารกรุงเพ จ ากดั สาขาพงังา จ านวน 1,000,000.00 อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อป ี โดยมีคณะกรรมการ
ด าเนินการของสหกรณ์ทกุคนค้ าประกนัเต็มวงเงิน

และมีวงเงินกูยื้มระยะส้ันประเภทต๋ัวสัญญาใชเ้งินธนาคารกรุงไทย จ ากดั สาขาพงังา จ านวน 100,000,000.00 บาท อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 3.40 ต่อปี
โดยมีคณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ และผู้จัดการสหกรณ์ฯ เปน็ผู้ค้ าประกนัในฐานะคณะกรรมการด าเนินการและผู้จัดการสหกรณ์ค้ าประกนั เต็มวงเงิน

วงเงินกูยื้มระยะส้ันประเภทต๋ัวสัญญาใชเ้งินธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา พงังา จ านวน 50,000,000.00 บาท อตัราดอกเบี้ย
ร้อยละ 4.37 ต่อป ีโดยมีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ และผู้จัดการสหกรณ์ฯ เปน็ผู้ค้ าประกนั
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วงเงินกูยื้มระยะส้ันประเภทต๋ัวสัญญาใชเ้งินธนาคารออมสิน สาขา พงังา จ านวน 2 วงเงิน รวมเปน็เงิน 120,000,000.00 บาท อตัราดอกเบี้ยร้อยละ
3.90 ต่อป ีและร้อยละ 4.10 ต่อป ีโดยมีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์เปน็ผู้ค้ าประกนั

และวงเงินกูยื้มระยะส้ันประเภทต๋ัวสัญญาใชเ้งินธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน 120,000,000.00 บาท อตัราดอกเบี้ยร้อยละ
2.80 ต่อป ีโดยมีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ และผู้จัดการสหกรณ์ฯ เปน็ผู้ค้ าประกนั

11. เงินรบัฝาก    ประกอบด้วย
ป ี2564 ป ี2563
บาท บาท

เงินรบัฝาก - สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์ 53,142,447.93       45,622,476.80       
เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ  1,099,827,377.10  961,441,537.14     

รวม 1,152,969,825.03  1,007,064,013.94  
เงินรบัฝาก - อ่ืน

เงินรับฝากออมทรัพย์ 968,434.66           955,926.84           
รวม 968,434.66           955,926.84           
รวมเงินรับฝาก 1,153,938,259.69  1,008,019,940.78  

12. หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน      ประกอบด้วย
ป ี2564 ป ี2563
บาท บาท

เงินรอจ่ายคืน - สมาชกิ 971,295.34           1,194,013.53        
เงินรอจ่ายคืน - สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์หกรณ์สมาชกิของชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย 21,570.00             14,839.00             
เงินรอจ่ายคืน - สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหส์มาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย 124,138.53           94,612.52             
เงินรับล่วงหน้า - สมาชกิ 8,780.00              22,500.00             
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากค้างจ่าย 84,247.89             81,670.70             
ค่าตรวจสอบบญัชกีจิการค้างจ่าย 28,000.00             40,000.00             
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชค้ีางจ่าย 80,000.00             80,000.00             
ค่าใชจ้่ายค้างจ่าย 22,600.00             11,883.00             
ดอกเบี้ยเงินกูโ้อดีค้างจ่าย -                      1,469.71              
ค่าตอบแทนหน่วยค้างจ่าย 117,768.00           110,736.00           
เงินปนัผลค้างจ่าย 57,951.00             48,374.00             
ค่าเบี้ยประกนัลูกหนี้เงินประกนักลุ่มรอน าส่ง 3,173,521.70        -                      
เงินประกนัสังคมรอน าส่ง 6,000.00              -                      
ภาษหีกั ณ ที่จ่ายรอน าส่ง 1,329.70              1,029.60              

รวม 4,697,202.16        1,701,128.06        
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13. ทนุสะสมตามข้อบงัคับ ระเบยีบและอ่ืน ๆ    ประกอบด้วย
ป ี2564 ป ี2563
บาท บาท

ทนุสาธารณประโยชน์ 492,809.44           61.70                   
ทนุรักษาระดับอตัราเงินปนัผล 320,933.33           310,933.33           
ทนุสะสมเพือ่ขยายงาน 2,774,000.00        2,724,000.00        

รวม 3,587,742.77        3,034,995.03        

14. การด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องของสหกรณ์
สหกรณ์ฯ ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉล่ียเดือน กนัยายน 2564 ในอตัราร้อยละ 15.14 ของยอดเงินฝากทัง้หมด ซ่ึงประกาศกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์  เร่ือง ก าหนดอตัราการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละหนึ่งของยอดเงินฝากทัง้หมด
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ระเบียบวาระที่  5 
พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรสุทธิ

ประจ าปี 2564 
 
ระเบียบวาระที ่ 5 พจิารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2564 
ประธาน  ผลการดาํเนินงานสหกรณ์ ฯ ประจาํปีบญัชี  2564  มีผลกาํไรสุทธิ จาํนวน  81,469,750.49  บาท                           
ในนามของคณะกรรมการดาํเนินการ ขอเสนอการจดัสรรกาํไรสุทธิ ดงัต่อไปน้ี 
 

รายการ หลกัเกณฑ์ตามข้อบังคับ จดัสรร จ านวนเงิน 
ปี 2564 

1. เงินสาํรอง  ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 10.68 8,696,645.49 
2. เงินบาํรุงสนันิบาตสหกรณ์ ฯ  ในอตัราร้อยละ 1 ของกาํไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 

30,000 บาท 
0.04 30,000.00 

3. เงินปันผล   ไม่เกินกวา่ร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุน้ (5.55%) 70.35 57,318,426.00 
4. เงินเฉล่ียคืน  ไม่เกินกวา่ร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุน้ (8.30%) 11.31 9,214,679.00 
5. เงินโบนสักรรมการและเจา้หนา้ท่ี  ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 1.35 1,100,000.00 
6. ทุนสาธารณประโยชน ์ ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 6.20 5,050,000.00 
7. ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล  ไม่เกินร้อยละ 2 ของกาํไรสุทธิ 0.01 10,000.00 
8. ทุนเพ่ือขยายกิจการ ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 0.06 50,000.00 

รวม 100.00 81,469,750.49 
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ตารางเปรียบเทียบ การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562 - 2564 
 

รายการ 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อย
ละ 

จ านวนเงิน 

1. เงินสาํรอง  11.73 8,283,934.35 11.34 8,735,223.78 10.68 8,696,645.49 
2. เงินบาํรุงสนันิบาตสหกรณ์ ฯ  0.04 30,000.00 0.04 30,000.00 0.04 30,000.00 
3. เงินปันผล (5.50%), (5.50%), (5.55%) 
ของทุนเรือนหุน้ 

71.41 50,415,850.00 69.30 53,372,985.00 70.35 57,318,426.00 

4. เงินเฉล่ียคืน  (8.25%), (8.25%), (8.30%) 12.63 8,915,028.00 11.90 9,161,068.00 11.31 9,214,679.00 
5. เงินโบนสักรรมการและเจา้หนา้ท่ี  1.28 900,000.00 1.35 1,039,000.00 1.35 1,100,000.00 
6. ทุนสาธารณประโยชน ์ 2.83 2,000,000.00 6.00 4,620,000.00 6.20 5,050,000.00 
7. ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล  0.01 10,000.00 0.01 10,000.00 0.01 10,000.00 
8. ทุนเพ่ือขยายกิจการ  0.07 50,000.00 0.06 50,000.00 0.06 50,000.00 

รวม 100.00 70,604,812.35 100.00 77,018,276.78 100.00 81,469,750.49 
เพ่ือสมาชิกโดยตรง คือเงินปันผล +เงินเฉล่ีย
คืน  

84.04 59,330,878.00 81.20 62,534,053.00 81.66 66,533,105.00 

เพ่ือสมาชิกโดยออ้ม (ขอ้. 1+6+7+8) 14.64 10,343,934.35 17.41 13,415,223.78 16.95 13,806,645.49 
รวมจดัสรรให้กบัสมาชิก 98.68 69,674,812.35 98.61 75,949,276.78 98.61 80,339,750.49 
เป็นเงินบาํรุงสนันิบาตสหกรณ์ ฯ 0.04 30,000.00 0.04 30,000.00 0.04 30,000.00 
เป็นเงินโบนสักรรมการและเจา้หนา้ท่ี  1.28 900,000.00 1.35 1,039,000.00 1.35 1,100,000.00 

รวม 100.00 70,604,812.35 100.00 77,018,276.78 100.00 81,469,750.49 
 
ทีป่ระชุมใหญ่  
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่  6 
พจิารณาก าหนดวงเงนิกู้ยมื 

ประจ าปี 2565 
ระเบียบวาระที ่ 6 เร่ืองพจิารณาก าหนดวงเงินกู้ยมื ประจ าปี 2565 
ประธาน  ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 17  และ ขอ้ 18 วงเงินกูย้ืมหรือการคํ้าประกนั ท่ีประชุมใหญ่อาจกาํหนด
วงเงินกูย้ืมและคํ้าประกนัสําหรับปีหน่ึงๆไวต้ามท่ีจาํเป็นและสมควรแก่การดาํเนินงาน วงเงินซ่ึงกาํหนดดงัว่าน้ี
ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ถา้ท่ีประชุมใหญ่ยงัมิไดก้าํหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงั
มิไดใ้ห้ความเห็นชอบวงเงินกูย้มืหรือการคํ้าประกนัสําหรับปีใด ก็ให้ใชว้งเงินกูย้ืมหรือการคํ้าประกนัสําหรับปี
ก่อนไปพลาง 
 มติท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2563  กาํหนดวงเงินกูย้ืม จาํนวน 600 ลา้นบาท (หกร้อยลา้นบาทถว้น) 
ดงันั้น ในปี 2565  ขอเสนอลดวงเงินกูย้ืมเป็นจาํนวน 600 ลา้นบาท (หกร้อยลา้นบาทถว้น) เพื่อให้ท่ีประชุมใหญ่
พิจารณาวา่จะกาํหนดไวเ้ท่าเดิมหรือเปล่ียนแปลงประการใด 
ทีป่ระชุมใหญ่   
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ระเบียบวาระที่  7 
พจิารณาอนุมตังิบประมาณการรับ

และงบประมาณการจ่าย 
ประจ าปี 2565 

ระเบียบวาระที ่ 7    เร่ืองพจิารณาอนุมัติงบประมาณการรับและงบประมาณการจ่ายเงินประจ าปี 25645 
ประธาน   คณะกรรมการดาํเนินการขอเสนอรายละเอียดประมาณการรายได ้ และขออนุมติังบประมาณรายจ่าย

ประจาํปีบญัชี  2565 ดงัต่อไปน้ี 
1. ประมาณการรายได้ 

ที่ หมวดรายได้ ประมาณการ ค าช้ีแจง 
ปีบัญชี 2565 

1 ดอกเบ้ียเงินกูรั้บจากสมาชิก 120,000,000.00 ดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจากการให้เงินกูแ้ก่สมาชิก 
2 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 20,000.00 คาดวา่จะมีสมาชิกเขา้ใหม่ 200 คน 
3 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 300,000.00 คาดวา่ไดรั้บดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร ในปีบญัชี 

2565 
4 รายไดอ่ื้น 1,600,000.00 เป็นเงินปันผลจากการลงทุนถือหุน้และรายไดอ่ื้น 
  รวม 121,920,000.00   
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2. ประมาณการงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ 

 

  ปี 2565
  ตั้งไว้   จ่ายจริง   ตั้งไว้

เงินเดือน ค าอธิบาย 1
1.1 เงินเดือน      3,900,000.00      3,810,600.00       4,400,000.00 ให้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยเจา้หน้าท่ีสหกรณ์

 หมวด 3
1.2 เงินสมทบประกนัสงัคม            90,000.00            50,188.00             90,000.00 ตามกฎหมายประกนัสงัคม

รวม      3,990,000.00      3,860,788.00       4,490,000.00
เงินช่วยเหลือ ค าอธิบาย 2
2.1 คา่รักษาพยาบาล            20,000.00            17,130.00             20,000.00 ให้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยเจา้หน้าท่ีสหกรณ์

 หมวด 16
2.2 คา่เล่าเรียนบตุร            60,000.00            24,000.00             60,000.00 ให้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยเจา้หน้าท่ีสหกรณ์

 หมวด 15
2.3 คา่สวสัดิการเจา้หน้าท่ี            24,000.00            24,000.00             27,000.00 เพ่ือเป็นคา่ชุดท างานพนักงานประจ าปี 9 คน 

(รวมแมบ่า้น)
2.4 คา่เช่าบา้น            42,000.00            36,000.00             42,000.00 ให้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยเจา้หน้าท่ีสหกรณ์

 หมวด 18
รวม         146,000.00         101,130.00           149,000.00

3 ค่าตอบแทน ค าอธิบาย 3
3.1 เบ้ียประชุมกรรมการและผู ้
ตรวจสอบกิจการ

        222,000.00         130,700.00           312,000.00 ปี 2565 จะมีกรรมการ 15 คน จึงขอประมาณคา่
เบ้ียประชุมกรรมการคร้ังละ 1,000 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         100,000.00            30,467.00           100,000.00 ขอตั้งไวเ้พ่ืองานเร่งด่วนให้เป็นไปตาม
ระเบียบวา่ดว้ยเจา้หน้าท่ีสหกรณ์ หมวด 14

3.3 คา่ตรวจสอบกิจการ            48,000.00            36,000.00             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         110,548.00           140,000.00 เพ่ือเป็นคา่ตอบแทนเจา้หน้าท่ีประจ าหน่วย
ต่างๆ ของสหกรณ์ท่ีหน่วยหักเงินเดือน 12 
เดือน และเป็นคา่ตอบแทนป้อนขอ้มลูเงินปัน
ผลประจ าปี จ านวน 1 คร้ัง รวมในอตัรา 4 
บาท/คน/เดือน หรือ 48บาท/ปี คาดวา่ปี 2565 
จะมีสมาชิกประมาณ 2,600 คน

หมวดรายการ   ปี 2564 หมายเหตุ

1

2
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  ปี 2564

  ตั้งไว้   จ่ายจริง   ตั้งไว้
3 ค่าตอบแทน ค าอธิบาย 3

3.5 เงินบ าเหน็จเจา้หน้าท่ี         850,000.00         784,540.00       1,100,000.00 ให้เป็นไปตามระเบียบวา่ดว้ยเจา้หน้าท่ีสหกรณ์
 หมวด 8

3.6 คา่สอบบญัชี         100,000.00            80,000.00           100,000.00 ตั้งเป็นคา่จา้งผูต้รวจสอบบญัชีประจ าปี
รวม      1,440,000.00      1,172,255.00       1,800,000.00

4 ค่าใช้สอย ค าอธิบาย 4
4.1 คา่เบ้ียเล้ียง+ท่ีพกั+คา่พาหนะ         300,000.00         230,116.00           300,000.00 - เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการสมัมนาหรือ

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

4.2 คา่ซ่อมแซม 50,000.00         35,381.00         50,000.00           เพ่ือเป็นคา่ซ่อมแซมบ ารุงรักษาเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และครุภณัฑ์

4.3 คา่รับรอง         100,000.00            57,158.00           100,000.00 เพ่ือเป็นคา่รับรองในการประชุมประจ าเดือน 
หรือแขกผูม้าเยีย่มเยอืน หรือพนักงานประจ า
หน่วยท่ีปฏิบติังานในสหกรณ์

4.4 คา่ธรรมเนียมต่าง ๆ            50,000.00            28,640.80             50,000.00 เพ่ือเป็นคา่ธรรมเนียมในการโอนเงิน หรือ
เงินกูธ้นาคาร

4.5 คา่ใช้จ่ายประชุมใหญ่      2,500,000.00      2,130,327.25       2,500,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ประจ าปี
4.6 คา่เช่าพ้ืนท่ีเวบ็เซิฟเวอร์และ
เวบ็ไซด์

           30,000.00            26,750.00             50,000.00 เพ่ือเป็นคา่เช่าพ้ืนท่ีเกบ็ฐานขอ้มลูสมาชิกและ
เวบ็ไซดส์หกรณ์

4.7 คา่ท าความสะอาดส านักงาน         120,000.00         109,981.00             60,000.00 เพ่ือเป็นคา่จา้งท าความสะอาดส านักงาน ราย
เดือน และซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท าความสะอาด
ส านักงาน

4.8 คา่ท าความสะอาดยานพาหนะ              3,000.00 250.00               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              4,611.12               6,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับประกนัอคัคีภยั

ส านักงาน
4.10 คา่ประกนัขนเงิน            15,000.00            11,160.97             15,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับประกนัขนเงิน
4.11 คา่ใช้จ่ายยานพาหนะ            70,000.00            31,076.74             70,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับคา่เบ้ียประกนัภยั+

คา่ทะเบียน+คา่พรบ.ยานพาหนะประจ าปี+คา่
บ ารุงรักษายานพาหนะ

รวม      3,244,000.00      2,665,452.88       3,204,000.00
5 ค่าวัสดุ ค าอธิบาย 5

5.1 เคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์และ
วสัดุส้ินเปลือง

        250,000.00         169,834.13           250,000.00 - เพ่ือจดัซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ ์และวสัดุใช้
ในสหกรณ์
- เพ่ือเป็นคา่ถ่ายเอกสารในสหกรณ์

5.2 คา่น ้ามนัเช้ือเพลิง            50,000.00            28,500.00             50,000.00 ใช้กบัยานพาหนะส าหรับใช้ในการ
ปฏิบติังานของสหกรณ์

5.3 วสัดุเคร่ืองแต่งกาย            20,400.00 0.00             20,400.00 เพ่ือเป็นคา่เคร่ืองแต่งกายกรรมการ 15 คน + ผู ้
ตรวจสอบกิจการ 2 คน

รวม         320,400.00         198,334.13           320,400.00
ครุภณัฑ์ และอาคาร ค าอธิบาย 6
6.1 คา่ปรับปรุงอาคารส านักงาน
สหกรณ์

        200,000.00 0.00           400,000.00 เพ่ือใช้ปรับปรุงตกแต่งและต่อเติมอาคาร
ภายในส านักงาน

6.2 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์         150,000.00 0.00           150,000.00 เพ่ือซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ในงานสหกรณ์
6.3 ครุภณัฑส์ านักงาน         100,000.00            49,950.00           100,000.00 เพ่ือซ้ือครุภณัฑท่ี์จ าเป็นในสหกรณ์

รวม         450,000.00            49,950.00           650,000.00
7 ค่าสาธารณูปโภค ค าอธิบาย 7

7.1 คา่ไปรษณียโ์ทรเลข            60,000.00            47,246.00             60,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการติดต่อส่ือสารต่าง ๆ  
ในสหกรณ์

7.2 คา่โทรศพัท์            40,000.00            35,108.63             40,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในส านักงานสหกรณ์
7.3 คา่ไฟฟ้า            90,000.00            65,917.20             90,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าของสหกรณ์
7.4 คา่น ้าประปา            10,000.00              5,725.57             10,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายน ้าประปาของสหกรณ์

หมวดรายการ   ปี 2563 หมายเหตุ

6
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  ปี 2564
  ตั้งไว้   จ่ายจริง   ตั้งไว้

7 ค่าสาธารณูปโภค ค าอธิบาย 7
7.5 คา่ภาษีป้าย+คา่ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน

             8,000.00                 880.90               8,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับคา่ภาษีประจ าปี

7.6 คา่ขยะมลูฝอย              1,000.00 0.00               1,000.00 เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับคา่ขยะประจ าปี
รวม         209,000.00         154,878.30           209,000.00

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค าอธิบาย 8
8.1 คา่ใช้จ่ายเบด็เตลด็            60,000.00            45,559.00             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            45,559.00             63,000.00

     9,862,400.00      8,248,347.31     10,885,400.00 ข้อ 1 - ข้อ 8 ขอถัวจ่ายทุกรายการ

8

 รวมงบประมาณประจ าปี

หมวดรายการ
  ปี 2563

หมายเหตุ
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งบประมาณรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันาสหกรณ์ ปีบัญชี 2565 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 พฒันาองคก์ร บุคลากรดา้นการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล 
ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ จาํนวน 10 โครงการ 
กลยุทธ์ที ่1 พฒันาศกัยภาพของ
คณะกรรมการดาํเนินการผูต้รวจ
สอบกิจการเจา้หนา้ท่ีและสมาชิก 
(3 โครงการ) 

1.โครงการอบรมและสัมมนาความรู้การบริหารงานใน
สหกรณ์ 
 2.โครงการพฒันาทรัพยากรบุคคล 
3. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารจดัการสหกรณ์ 

300,000 
 

100,000 
300,000 

กลยุทธ์ที ่2 พฒันาระบบการบริหาร
และระบบการควบคุมภายใน 
(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 1,120,000 
ยุทธศาสตร์ที ่2 พฒันาประสิทธิภาพการใหบ้ริการ 
ประกอบดว้ย  2 กลยทุธ์ จาํนวน 5 โครงการ 
กลยุทธ์ที ่1 พฒันาการใหบ้ริการ
สมาชิกแบบมีจิตใจใหบ้ริการ (Service 
Mind) 

1.โครงการพฒันารูปแบบการใหบ้ริการดา้นสินเช่ือ 
2.โครงการพฒันาความรู้และเทคนิคการใหบ้ริการของ
เจา้หนา้ท่ี 
3.โครงการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมงานของสหกรณ์ 

100,000 
งบดาํเนินการ 

 
50,000 

กลยุทธ์ที ่2 สร้างบรรยากาศภายใน
องคก์รใหเ้อ้ือต่อการใหบ้ริการแก่
สมาชิกและการปฏิบติังาน 

1.โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์สาํนกังานสหกรณ์ 
2.โครงการรวมพลงั 5 ส 
 

30,000 
งบดาํเนินการ 
 

รวมงบประมาณ 180,000 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที ่3 พฒันาการลงทุน ดาํเนินกิจการ และการสร้างความมัน่คงแก่สหกรณ์ 
ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์ จาํนวน 3 โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาการลงทุนและ
เพิ่มโอกาสการลงทุนขยายธุรกิจและ
กิจการ (2โครงการ) 

1. โครงการพฒันาระบบการถือหุน้สมาชิก 
2. โครงการลงทุนเพื่อพฒันากิจการ 
 

งบดาํเนินการ 
งบดาํเนินการ 

กลยุทธ์ที ่2 พฒันาการบริหารจดัการ
เงินทุนหมุนเวยีน (1โครงการ) 

 1.โครงการพฒันาการจดัการเงินทุนตามหลกัการ
สหกรณ์ 

งบดาํเนินการ 
 

รวมงบประมาณ งบดาํเนินการ 
ยุทธศาสตร์ที ่4 ส่งเสริม สนบัสนุนดา้นคุณภาพชีวติและการจดัสวสัดิการให้แก่สมาชิก 
ประกอบดว้ย 2 กลยทุธ์  จาํนวน 4 โครงการ 
กลยุทธ์ที ่1 พฒันาคุณภาพชีวิตของ
สมาชิก (3โครงการ) 

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

20,000 
80,000 

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

1. โครงการจดัตั้งกองทุนช่วยเหลือผูค้ ํ้าประกนั 
 

งบทุน
สาธารณประโยชน์ 

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

1.โครงการพฒันาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
และระบบสารสนเทศ 

100,000 

กลยุทธ์ที ่2 พฒันาศกัยภาพของ
เจา้หนา้ท่ีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1 โครงการ) 

1.โครงการอบรมพฒันาเจา้หนา้ท่ีดา้นระบบ
คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายระบบกลอ้งวงจรปิด 
และอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ 

งบดาํเนินการ 
 

รวมงบประมาณ 100,000 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ 
ยุทธศาสตร์ที ่6  ส่งเสริม สนบัสนุนทางดา้นสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม และการมีส่วนร่วมของสมาชิก 
ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ์ จาํนวน 6 โครงการ 
กลยุทธ์ที ่1 สร้างประโยชน์แก่สังคม
และชุมชน (2 โครงการ) 

1.โครงการบาํเพญ็สาธารณประโยชน์โดยกลุ่มสมาชิก 
2.โครงการสนบัสนุนกิจกรรมเพื่อบาํรุงศาสนา 
ศิลปวฒันธรรม การศึกษาและกีฬา 

60,000 
50,000 

กลยุทธ์ที ่2 ส่งเสริมการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม (2 โครงการ) 

1.โครงการร่วมรณรงคป์ลูกป่า 
2.โครงการร่วมรณรงคล์ดภาวะโลกร้อน 

20,000 
20,000 

กลยุทธ์ที ่3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของสมาชิก (2 โครงการ) 
 

1.โครงการสร้างแรงจูงใจในการแสดงความคิดเห็นจาก
สมาชิก 
2.โครงการสัญจรสหกรณ์ฯพบปะสมาชิกหน่วยงาน 
ตน้สังกดั 

30,000 
 

80,000 

รวมงบประมาณ 260,000 
รวมงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์    จ านวน   1,860,000.-บาท 

(ปรับเปลี่ยนแผนและงบประมาณ และถัวจ่ายทุกรายการได้ตามความเหมาะสม) 
 
ทีป่ระชุมใหญ่ 
……………………………………………………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………….…………………… 
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ระเบียบวาระที่  8 
พจิารณาการสรรหาและเลอืกตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่40 

ประจ าปี 2565 
และผู้ตรวจสอบกจิการภายในสหกรณ์ 

ประจ าปี 2565 
ระเบียบวาระที ่ 9 เร่ืองพจิารณาการสรรหาและเลอืกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 40 ประจ าปี 2565 
ประธาน ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ขอ้ 60 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ประกอบดว้ยประธาน
กรรมการหน่ึงคน และกรรมการด าเนินการอีกสิบส่ีคน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกท่ีไดรั้บการ
เลือกตั้งตามระเบียบวา่ดว้ยการเลือกตั้งกรรมการด าเนินการสหกรณ์      

ขอ้บงัคบัสหกรณ์  ขอ้ 62 ก าหนดเวลาอยูใ่นต าแหน่งคณะกรรมการด าเนินการมีวาระอยูใ่นต าแหน่ง
ได้คราวละ 2 ปี นับแต่วนัเลือกตั้ ง ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน และข้อบงัคับสหกรณ์ ข้อ 63 การพ้นจาก
ต าแหน่งกรรมการด าเนินการตอ้งพน้จากต าแหน่ง เพราะเหตุอยา่งหน่ึงอย่างใด ขอ้63(1) ถึงคราวออกตาม
วาระ 
  ในปี 2564  มีคณะกรรมการท่ียงัมีวาระอยูใ่นต าแหน่งอีก 1 ปี ดงัน้ี 

1.   นายวรยศ  ผลแกว้  กรรมการหน่วยสสจ.พงังา 
2.   นายทรงยศ     มาลยั  กรรมการหน่วยโรงพยาบาลพงังา 

  3.   นายษาธิต  มาศรังสฤษด์ิ กรรมการหน่วยโรงพยาบาลตะกัว่ป่า 
  4.   นายอรุณ  เสล่ราษฎร์ กรรมการหน่วยโรงพยาบาลตะกัว่ป่า 

5.  นางพชัรกญัภคั ธีร์รัตนบุรี กรรมการหน่วยอ าเภอตะกัว่ป่า 
  6.  นายวสูิตร  รอดการ  กรรมการหน่วยอ าเภอกะปง 
  7.  นายนชัฒภทัร ปานอ าพนั กรรมการหน่วยอ าเภอเกาะยาว 
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และคณะกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ จ านวน 8 คน ดงัน้ี 
1. นายวรัิตน์  เพาะปลูก  ต าแหน่งประธานกรรมการ 
2. นายก าธร    สิทธิบุตร กรรมการหน่วยอ าเภอเมือง 
3. นายศกัด์ิชยั  ระววิรรณ กรรมการหน่วยโรงพยาบาลพงังา 
4. นางเพชรสี  เก็บสมบติั กรรมการหน่วยขา้ราชการบ านาญ 
5. นายสราวธุ  หิริ  กรรมการหน่วยอ าเภอทา้ยเหมือง 
6. นางประภา  ศิริกุล  กรรมการหน่วยอ าเภอทบัปุด 
7. นายพิสิษฐส์รรค ์ สิงห์จร  กรรมการหน่วยอ าเภอคุระบุรี 
8. นายพิสิฐ  ยงยทุธ  กรรมการหน่วยอ าเภอตะกัว่ทุ่ง  

(ขอลาออกก่อนถึงคราวออกตามวาระ) 
ประธาน สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จ ากดั ได้ประกาศรับสมคัรเพื่อสรรหากรรมการ
ด าเนินการตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง วนัท่ี 15 ตุลาคม  2564 ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิไดรั้บการสรรหาใน
วนัท่ี 18 ตุลาคม 2564 (ประกาศสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จ ากดั ท่ี 12/2564 ลงวนัท่ี         
21 กนัยายน 2564) โดยมีผูส้มคัรฯ ดงัน้ี  
 ต าแหน่งประธานกรรมการ  มีผูส้มคัรจ านวน 2 ท่าน ตอ้งสรรหาใหม่โดยให้สมาชิกเลือกตั้งจากท่ี
ประชุมใหญ่    มีผูส้มคัรฯ ดงัน้ี 

1. นายบุญศกัด์ิ   รมยพร 
2.  นายวรัิตน์  เพาะปลูก 

 ต  าแหน่งกรรมการด าเนินการ มีผูส้มคัรจ านวน  8 ท่าน  ซ่ึงมีวาระอยูใ่นต าแหน่ง  2 ปี ดงัน้ี 
  1.1 หน่วยขา้ราชการบ านาญ นางเพชรสี เก็บสมบติั 

1.2 หน่วยอ าเภอทา้ยเหมือง น.ส.จิรารุรัตน์ เพาะปลูก 
  1.3 หน่วยโรงพยาบาลพงังา นายศกัด์ิชยั ระววิรรณ 

1.4 หน่วยอ าเภอเกาะยาว       นายนชัฒภทัร ปานอ าพนั 
  1.5 หน่วยอ าเภอเมือง  นายก าธร สิทธิบุตร 
  1.6 หน่วยอ าเภอคุระบุรี  นางชุติมา อุทยัเลิศ 

1.7 หน่วยอ าเภอทบัปุด  นางพชัรา มาสังข ์
1.8 หน่วยอ าเภอตะกัว่ทุ่ง นายตวงชล แซ่ล่ิม  

(แทนต าแหน่งวา่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ)  
ทีป่ระชุมใหญ่   
……………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………….………… 
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พจิารณาเลอืกตั้งผู้ตรวจสอบกจิการภายในสหกรณ์ ประจ าปี 2565   
ประธาน ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าดว้ยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2559 และขอ้บงัคบั
ของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จ ากดั ขอ้ 89 ผูต้รวจสอบกิจการให้ท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้ง
สมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผูมี้คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในดา้นธุรกิจ การเงิน การบญัชี การเศรษฐกิจ 
หรือการสหกรณ์ จ านวน 2 คนใหเ้ป็นผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์เป็นการประจ าปี 
 คุณสมบัติ  การด ารงต าแหน่ง  และความรับผิดชอบ  ของผู ้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตาม                
ท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
 ท่ีประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการด าเนินการหรือผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งหน้าท่ีประจ าในสหกรณ์เป็น   
ผูต้รวจสอบกิจการไม่ได ้

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จ ากดั ไดป้ระกาศรับสมคัรสรรหาต าแหน่งผูต้รวจสอบ
กิจการภายในสหกรณ์ประจ าปี 2565 จ านวน 2 ต าแหน่ง ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนัท่ี 15 ตุลาคม 2564 
ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิไดรั้บการสรรหาเพื่อเลือกตั้งในท่ีประชุมใหญ่ ในวนัท่ี 18 ตุลาคม 2564 (ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จ ากดั ท่ี 13/2564 ลงวนัท่ี 21 กนัยายน 2564) และโดยมติ          
ท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2564 ให้เปิดขยายเวลาการรับสมคัรผูต้รวจสอบ
กิจการตั้งแต่วนัท่ี 18-22 ตุลาคม 2564 และประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิไดรั้บการสรรหาในวนัท่ี 25 ตุลาคม 2564 
 โดยมีผูส้มคัรเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ ดงัน้ี 

1. นายมนตร์ชยั โลหะการ 
2. …………………………… 

 
ทีป่ระชุมใหญ่   
……………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………………………………………….……………… 
……………………………………………………………………………………………….……………… 
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ระเบียบวาระที่  9 
รายงานผลการตรวจสอบกจิการ
ภายในสหกรณ์ประจ าปี 2564 

ระเบียบวาระที ่ 11  เร่ืองรายงานผลการตรวจสอบกจิการภายในสหกรณ์ประจ าปี 2564                   
ประธาน   มอบใหผู้ต้รวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ เสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ 
 

ผู้ตรวจสอบกจิการ (นายมนตร์ชัย โลหะการ) 
ตามท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปีไดค้ดัเลือกให้ ขา้พเจา้นายมนตร์ชยั โลหะการ พร้อมดว้ยนายรังสรรค ์

เต่ียวสกุล เป็นผูต้รวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ฯ เม่ือวนัท่ี 10 ธันวาคม 2563 นั้น ซ่ึงเป็นการไ ด้รับ ควา ม
ไว้วางใจจากเพื่อนสมาชิกให้ปฏิบัติหน้าที่ น้ีต่อ เ น่ืองอีกค ร้ังหน่ึง  ขา้พเจา้ฯ และนายรังสรรค ์เต่ียวสกุล     
ไดแ้บ่งภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบการตรวจสอบ โดยขา้พเจา้รับผิดชอบในดา้นนิติกรรมสัญญา ความถูกตอ้ง 
ครบถ้วน หลักฐานเอกสารการกู้เงิน ส่วนนายรังสรรค์ เต่ียวสกุล  รับผิดชอบในดา้นการเงินการบญัชี ความ
ถูกตอ้งในการรับ – ส่งเงิน โดยปฏิบติัหนา้ท่ีตามระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีสหกรณ์กาํหนด โดยเนน้ตรวจสอบดา้น
การปฏิบติัในเร่ืองการรับ-ฝากเงิน การพิจารณาวงเงินให้กู ้การตรวจสอบเอกสารประกอบการกูเ้งิน เอกสารการ
เบิก-จ่ายเงิน และรายการอ่ืนๆท่ีเห็นว่าจาํเป็นตอ้งตรวจสอบ ถึงแมจ้ะแบ่งภาระส่วนความรับผิดชอบ แต่ในการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี      ผูต้รวจสอบกิจการภายในสหกรณ์จาํเป็นตอ้งมีการตรวจสอบทั้งสองส่วนไม่สามารถแบ่งแยกได้
ชัดเจนจากการปฏิบัติหน้าท่ีผู ้ตรวจฯ ยงัไม่พบข้อบกพร่องท่ีจะก่อความเสียหายแก่สหกรณ์ ในส่วนของ
ข้อบกพร่องเล็กน้อยได้แนะนําให้ผูรั้บผิดชอบในส่วนงานนั้นๆปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องรัดกุมยิ่งข้ึน เม่ือ
ตรวจสอบซํ้ าพบว่าเจ้าหน้าท่ีผู ้รับผิดชอบดําเนินการแก้ไขปรับปรุงแล้ว และจากการเข้าร่วมประชุมกับ
คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 39        เป็นประจาํ พบว่ามีการแกไ้ขเปล่ียนแปลงระเบียบขอ้บงัคบัสหกรณ์ออม
ทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั ซ่ึงเป็นการแกไ้ข เปล่ียนแปลงให้ถูกตอ้ง สอดคลอ้งกบัระเบียบ ขอ้กาํหนด 
ท่ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ไดแ้จง้ใหท้ราบ 
        อน่ึง เน่ืองจากปี 2564 น้ี เกิดสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ               
ไปโดยทัว่ รวมถึงเพื่อนสมาชิกทุกคนท่ีได้รับผลกระทบน้ี ขา้พเจา้ขอช่ืนชมคณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี 39           
ท่ีพยายามหาช่องทางในการบรรเทาผลกระทบให้แก่เพื่อนสมาชิก โดยไม่ขดัหรือแยง้กบัระเบียบ ขอ้กาํหนดของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

                                                                                   
(นายมนตร์ชยั โลหะการ) 

ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั 
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ผู้ตรวจสอบกจิการ (นายรังสรรค์  เตี่ยวสกุล) 
ตาม มติท่ีประชุมใหญ่ สามญัประจาํปี 2563 เม่ือวนัท่ี 6 ธนัวาคม 2563  ไดค้ดัเลือกแต่งตั้งขา้พเจา้เป็นผูต้รวจสอบ
กิจการ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั และขา้พเจา้ได้เขา้ไปปฏิบติังานตรวจสอบกิจการ        
และขอเสนอผลการตรวจสอบโดยสรุป ดงัน้ี 

วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ  
1. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ 

2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบญัชีและควบคุมการเงิน 

3. เพื่อตรวจสอบการดาํเนินงานอ่ืนๆของสหกรณ์ 

ขอบเขตการตรวจสอบ/วธีิการตรวจสอบ 

1. ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกบญัชีตามเอกสารหลกัฐาน 

2. ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอ้กาํหนดของสหกรณ์ 

3. ตรวจสอบการดาํเนินงานตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ และ มติของท่ีประชุม 

4. ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีกาํหนดไว ้

ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะทีส่หกรณ์ควรพจิารณา 

1. การตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการของคณะกรรมการดาํเนินการเป็นไปตามแผนงาน
และงบประมาณท่ีกาํหนดไว ้ 

2. ส่วนของการตรวจสอบการทางการเงินและบัญชี ไม่พบข้อบกพร่อง และขอช่ืนชม เจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานมา ณ โอกาสน้ี 

3. การดาํเนินงานของคณะกรรมการดาํเนินการเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติของ  
ท่ีประชุม 

4. การตรวจสอบการดาํเนินงานอ่ืนๆของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา พบว่าสหกรณ์
ออมทรัพย์สามาธารณสุขจงัหวดัพงังาได้ดาํเนินการตามมาตรการต่างๆของจงัหวดัพงังาในการ
ป้องกนั  และควบคุมโรคโควิด19 และไดส้นบัสนุนการดาํเนินงานของหน่วยบริการสาธารณสุขใน
พื้นท่ีการดูแลสมาชิกสหกรณ์เพื่อป้องกนัและควบคุมการติดเช้ือรวมถึงมาตรการต่างๆเพื่อดูแล
สมาชิกท่ีไดรั้บผลกระทบจากโรคโควดิ19  

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายรังสรรค ์ เต่ียวสกุล) 

ผูต้รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั  
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ระเบียบวาระที่  10 
พจิารณาคดัเลอืกผู้สอบบัญชี  

ประจ าปี 2565 
ระเบียบวาระที ่ 11  พจิารณาคัดเลอืกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภาคเอกชน ประจ าปี 2565 
ประธาน ในปีบญัชี 2564 สํานกังานสอบบญัชียงยุทธและประทิพย ์ (คุณยงยุทธ  รัตนสุวรรณ) เป็นผูรั้บผิดชอบ    
ในการตรวจสอบบญัชีตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ออม
ทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั   
 และในปีบญัชี  2565 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั จะตอ้งจดัจา้งผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตภาคเอกชน เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์และขอ้บงัคบั ขอ้ 24 ในการดาํเนินการประจาํปี 2564 
เน่ืองจากสหกรณ์มีทุนดาํเนินงานเกินกว่า 1,000 ลา้นบาท สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั        
ไดด้าํเนินการจดัส่งหนงัสือถึงผูส้อบบญัชีเพื่อคดัเลือกผูส้อบบญัชีภาคเอกชน จาํนวน 5 ราย ไดรั้บการตอบกลบั 
จาํนวน 3 ราย ดงัน้ี 1. บริษทั มนตรีสอบบญัชีและกฎหมาย จาํกดั (นายมนตรี ช่วยชู) เสนอค่าธรรมเนียมบริการ
การสอบบัญชี เป็นจาํนวน 80,000 บาท 2. บริษัท พี.พี.เอฟ. ออดิทต้ิง จํากัด (นางยุพิน ฟุ้งเฟ่ือง) เสนอ
ค่าธรรมเนียมบริการการสอบบญัชี เป็นจาํนวน 80,000 บาท 3. นางยินดี เพชรหอม ผูช้าํนาญงานตรวจสอบบญัชี
สหกรณ์ เสนอค่าธรรมเนียมบริการการสอบบญัชี เป็นจาํนวน 80,000 บาท  
 ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี  39  เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2564 ไดพ้ิจารณากลัน่กรองคดัเลือก
ผูส้อบบญัชีสหกรณ์ประจาํปี 2565 โดยคาํนึงถึงการบริการให้คาํปรึกษาแนะนาํ การเขา้ปฏิบติังานสอบบญัชี 
ผลงานการตรวจสอบ ความสามารถในการตรวจสอบ การตรวจสอบเสร็จทนัเวลา ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชี และค่าธรรมเนียมในอตัราท่ีเหมาะสม  
 โดยเสนอพิจารณาคดัเลือก นางยุพิน ฟุ้งเฟ่ือง จากบริษทั พี.พี.เอฟ. ออดิทต้ิง จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํ    
ปี 2565 ค่าธรรมเนียมบริการการสอบบญัชี จาํนวน 80,000.00บาท (แปดหม่ืนบาทถว้น) และนางยินดี เพชรหอม        
ผูช้าํนาญงานตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ เป็นผูส้อบบญัชีสํารองลาํดบัท่ี 1 และนายมนตรี ช่วยชู จากบริษทั มนตรี
สอบบญัชีและกฎหมาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีสาํรองลาํดบัท่ี 2 
 จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีสหกรณ์ฯ ประจาํปี 2565    
ทีป่ระชุมใหญ่    
......................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
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ระเบียบวาระที่  11   
พจิารณาระเบียบว่าด้วยการใช้ทุน
สวสัดกิารเพือ่การประกนัชีวติกลุ่ม

สมาชิก 
 
ระเบียบวาระที ่ 11  พจิารณาระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวสัดิการเพือ่การประกนัชีวติกลุ่มสมาชิก 
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(ร่าง) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัพงังา  จ ากดั 
ว่าด้วย  ทุนสวสัดิการสงเคราะห์ครอบครัวกรณสีมาชิกเสียชีวติ พ.ศ. 2564 

...................................................................................................... 
 อาศัยอาํนาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ฯ ข้อ 66 (8) และข้อ 91 (10) ท่ีประชุม
คณะกรรมการดาํเนินการ ชุดท่ี 39 คร้ังท่ี 11 วนัท่ี 14 ตุลาคม 2564 ได้กาํหนดระเบียบว่าด้วยทุนสวสัดิการ
สงเคราะห์ครอบครัวกรณีสมาชิกเสียชีวติ พ.ศ. 2564 ไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ระเบียบน้ีเรียกว่า   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั ว่าด้วยทุน
สวสัดิการสงเคราะห์ครอบครัวกรณีสมาชิกเสียชีวติ พ.ศ. 2564” 
 ขอ้ 2. ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 
 ขอ้ 3. บรรดาประกาศ คาํสั่ง มติ ระเบียบอ่ืนใด ท่ีไดก้าํหนดไวแ้ลว้ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ีให้
ยกเลิกและใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้ 4. ในระเบียบน้ี  
      4.1 ทุนสวสัดิการสงเคราะห์ครอบครัวกรณีสมาชิกเสียชีวติ พ.ศ. 2564 หมายถึง   
        (1) เงินท่ีไดรั้บการจดัสรรจากกาํไรสุทธิในท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี และให้สามารถ

สะสมไดไ้ม่เกิน 5,000,000 บาท (ทุนสวสัดิการประเภทน้ี ให้ใช้เฉพาะสงเคราะห์
ครอบครัวกรณีสมาชิกเสียชีวติเท่านั้น) 

        (2) เงินซ่ึงมีผูบ้ริจาค 
      4.2 สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั ประกอบดว้ย 
        (1) สมาชิกสามญั 

(2) สมาชิกสมทบ (เฉพาะประเภทลูกจา้งชัว่คราวท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานสาธารณสุข
จงัหวดัพงังา)  

 ขอ้ 5. ระเบียบน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นสวสัดิการสงเคราะห์เม่ือสมาชิกเสียชีวิต ให้กบัครอบครัว
ของสมาชิก โดยชอบดว้ยกฎหมาย 
 ขอ้ 6. สมาชิกท่ีเสียชีวติมีสิทธิไดรั้บทุนสวสัดิการสงเคราะห์ฯ ตามหลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 

(1) สมาชิกสามญั มีสิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการประเภทน้ี 100,000 บาท 
(2) สมาชิกสมทบ มีอายุการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ นบัตั้งแต่วนัท่ีสมคัรเป็นสมาชิก

ครบ 2 ปี มีสิทธิไดรั้บเงินสวสัดิการประเภทน้ี 100,000 บาท 
 ขอ้ 7. เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่สมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ให้คณะกรรมการดาํเนินการ
สามารถดาํเนินการไดต้ามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสมแต่ตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัวตัถุประสงคต์ามระเบียบฯน้ี ทั้งน้ี 
ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการ  
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 ขอ้ 8. เม่ือสมาชิกเสียชีวติ  สหกรณ์จะจ่ายทุนสวสัดิการสงเคราะห์ฯ ให้แก่แก่ผูมี้รายช่ือท่ีระบุไวใ้น
หนงัสือผูรั้บโอนประโยชน์ตามท่ีทาํไวก้บัสหกรณ์เท่านั้น  
 ขอ้ 9. เม่ือสมาชิก เสียชีวิตให้ผูมี้สิทธิรับทุนสวสัดิการสงเคราะห์ฯ แจ้งเป็นหนังสือเพ่ือขอรับ          
ทุนสวสัดิการสงเคราะห์ฯ ให้สหกรณ์ทราบ พร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสารสําเนาใบมรณะบตัร และสําเนา
ทะเบียนบา้นของสมาชิก  ภายในกาํหนด  90 วนั  นบัแต่วนัท่ีเสียชีวิต  เพื่อให้คณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา
อนุมติั    หากพน้กาํหนดน้ีแลว้ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการ 
 ขอ้ 10. สหกรณ์ฯ มีอาํนาจหกัจาํนวนเงินสวสัดิการสงเคราะห์ฯ เพื่อชาํระหน้ีของสมาชิกตอ้งรับผิด
ต่อสหกรณ์ฯ 
 ขอ้ 11. สหกรณ์ฯยอ่มทรงไวซ่ึ้งสิทธิจะงดจ่าย หรือลดจาํนวนลงนอ้ยกวา่หลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวใ้น
ขอ้ 6 หากปรากฏว่าคู่สมรส หรือบิดา มารดา หรือบุตรของสมาชิก ท่ีขอรับทุนสวสัดิการสงเคราะห์ฯ ไดก้ระทาํ
ความผดิกฎหมายโทษทางอาญา   
 ขอ้ 12. ให้ประธานกรรมการ หรือ กรรมการอาํนวยการ พิจารณาจ่ายทุนสวสัดิการสงเคราะห์ให้
เป็นไปตามระเบียบน้ี  การพิจารณาจ่ายให้พิจารณาตามลาํดบัคาํร้องท่ียื่นขอรับทุนสวสัดิการสงเคราะห์ฯ และให้
เสนอคณะกรรมการดาํเนินการทราบ ในการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการคราวถดัไป 
 
ทีป่ระชุมใหญ่    
......................................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. ................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................................... 
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ระเบียบวาระที่  12 
เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

 
............................................................................................................................. ......................................................
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. ......................................................
................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................................
................................................................................................................................................................................... 
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ท่ี ฌกส.สอ.สสจ.พงังา  696/2564 

                                                                                               วนัท่ี 10 พฤศจิกายน  2564 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2564 

เรียน  สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั  ทุกท่าน 

 ดว้ยคณะกรรมการดาํเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
จงัหวดัพงังา  จาํกดั กาํหนดจดัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2564  ในวนัจนัทร์ท่ี 6 เดือนธนัวาคม พ.ศ.2564 เวลา 
09.00 น. ณ  อาคารกีฬาคุณธรรม โรงเรียนเทศบาลบา้นทา้ยชา้ง อาํเภอเมือง จงัหวดัพงังา โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุม  ดงัน้ี 
 ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองท่ีประธานแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี  2563 
 ระเบียบวาระท่ี  3  รับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี  2564 
 ระเบียบวาระท่ี  4  พิจารณาอนุมติังบประมาณการรับและงบประมาณการจ่ายประจาํปี 2565 
 ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองอ่ืน ๆ  (ถา้มี) 
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญเขา้ร่วมประชุม ตามวนัเวลาดงักล่าวโดยพร้อมเพรียงกนั   
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

           
(นายวรัิตน์   เพาะปลูก) 

นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั 
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ระเบียบวาระที่  1 
 

เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
 

 
ระเบียบวาระที่  2 
เร่ืองรับรองรายงาน 

การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 
สมาชิกสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัพงังา  จ ากดั 

วนัที ่ 6  ธันวาคม  2563 
ณ โรงแรมมุกดารา บีช วลิล่า แอนด์ สปา เขาหลกั อ าเภอตะกัว่ป่า จังหวดัพงังา 

……………………………………………… 
สมาชิกผูม้าประชุม   จาํนวน  1,200 คน (คิดเป็นร้อยละ 83.69) 
สมาชิกทั้งหมด  จาํนวน  1,434 คน 
เร่ิมประชุมเวลา   12.13 น. 
 นายวิรัตน์ เพาะปลูก นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
พงังา  จาํกดั  เป็นประธานในท่ีประชุม  เม่ือสมาชิกมาประชุมครบองคป์ระชุม  ประธานกล่าวเปิดประชุม และ
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั  ดาํเนินการตามวาระ 
ระเบียบวาระที ่1  เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
ทีป่ระชุม  รับทราบ  
นายกสมาคม มอบรองนายกสมาคมนาํเสนอท่ีประชุม 
ระเบียบวาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 
รองนายกสมาคม    เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 เม่ือวนัท่ี  10  ธันวาคม  2562  ณ ศูนย์
ศึกษาวจิยั ศิลปกรรม วฒันธรรมและประเพณีแห่งอนัดามนั จ.พงังา  ให้ท่ีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการ
ประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 รายละเอียดตามท่ีได้จดัส่งถึงให้สมาชิกพร้อมหนังสือนัดเชิญประชุมใหญ่
สามญัประจาํปี 2563  หากสมาชิกท่านใดมีขอ้ทว้งติงหรือสงสัยหรือจะขอแกไ้ขรายงาน ขอให้แจง้ท่ีประชุมไดรั้บ
ทราบดว้ย 
ทีป่ระชุมใหญ่   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 
ระเบียบวาระที ่ 3  รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 
รองนายกสมาคม  ในนามของคณะกรรมการดาํเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกัด  ขอเสนอรายงานผลการดาํเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั  ประจาํปี 2563 ดงัต่อไปน้ี 
 สมาชิกภาพในวนัส้ินปี 2563  
   สมาชิกเม่ือวนัส้ินปี 2563 1,434 คน 

- เขา้ใหม่      10 คน 
- ลาออก      10 คน 
- ถึงแก่กรรม        7 คน 

ทีป่ระชุมใหญ่  รับทราบผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ 
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รองนายกสมาคม 1.  พจิารณางบรายรับและรายจ่ายประจ าปี 2563 

 
ทีป่ระชุมใหญ่   รับทราบงบรายรับและรายจ่ายประจาํปี 2563 
 
 
 

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
เงินค่าบ ารุงสมาคม (1,434 ราย) 143,400.00        บาท
เงินสงเคราะห์เรียกเก็บ (7 ราย) 1,005,400.00     บาท
ดอกเบีย้เงินฝาก 22,099.93          บาท
รายได้ด าเนินงาน  2% (7 ราย) 20,108.00          บาท

รวมรายรับ 1,192,007.93    บาท

รายจ่าย
เงินสงเคราะห์ศพ (7 ราย) 1,005,400.00     บาท
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการของสมาคม (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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  2. พจิารณางบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 
รองนายกสมาคม  ขอเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  30  กนัยายน  2563  ให้ท่ีประชุมได้พิจารณาตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

 
 

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัพังงา จ ากดั 893,587.48         
ลูกหนี-้เงินสงเคราะห์เรียกเก็บ  0.00
ลูกหนี-้เงินค่าบ ารุงสมาคมเรียกเก็บ  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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ทีป่ระชุมใหญ่   รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองงบแสดง
ฐานะการเงินประจาํปี 
ระเบียบวาระที ่ 4  พจิารณาอนุมัติงบประมาณการรับและงบประมาณการจ่าย ประจ าปี 2564 
รองนายกสมาคม  คณะกรรมการดาํเนินการขอเสนอรายละเอียดประมาณการรายได ้และขออนุมติังบประมาณ
รายจ่ายประจาํปี 2564 ใหท่ี้ประชุมร่วมพิจารณา 
ทีป่ระชุมใหญ่  มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัประมาณการรับและงบประมาณการจ่ายประจาํปี 2564 
ระเบียบวาระที ่ 5  เร่ืองอืน่ ๆ  (ถ้ามี) 
รองนายกสมาคม   เม่ือไม่มีสมาชิกผูใ้ดเสนอจึงขอปิดประชุม  
 

ปิดประชุมเวลา  12.30 น. 

                  ลงช่ือ                                      ลงช่ือ           
                            (นายวรัิตน์   เพาะปลูก)         (นายกาํธร   สิทธิบุตร) 
                          นายกสมาคมในท่ีประชุม                                               เลขานุการ 
                                                                                                  ผูจ้ดบนัทึกรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่  3 
เร่ืองรับทราบผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2564 
ประธาน    ในนามคณะกรรมการดาํเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
พงังา  จาํกดั  ขอเสนอรายงานผลการดาํเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข       
จงัหวดัพงังา  จาํกดั  ประจาํปี  2564 ดงัต่อไปน้ี 
 สมาชิกภาพในวนัส้ินปี 2564 
   สมาชิกเม่ือวนัส้ินปี 2564 1,429 คน 

- เขา้ใหม่        9 คน 
- ลาออก        9    คน 
- ถึงแก่กรรม        5 คน 
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สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัพังงา จ ากดั 936,192.89         
ลูกหนี-้เงินสงเคราะห์เรียกเก็บ  (ศพประพันธ์ พินสุวรรณ์) 142,900.00         
ลูกหนี-้เงินค่าบ ารุงสมาคมเรียกเก็บ  0.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,079,092.89     
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 0.00

รวมสินทรัพย์ 1,079,092.89     

หนีสิ้น
เงินสงเคราะห์ศพ รอน าจา่ยแกญ่าติสมาชิก (ศพประพันธ์ พินสุวรรณ์) 140,042.00         
เงินสงเคราะห์ศพ รอน าจา่ยแกญ่าติสมาชิก () 0.00

รวมหนีสิ้น 140,042.00       
ทุน

เงินทนุยกมาต้นงวด 893,587.48         
รายรับ มากกว่า รายจา่ย 45,463.41           

รวมทุน 939,050.89       
รวมหนีสิ้นและทุน 1,079,092.89     

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จ ากัด (ฌกส.)
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์

หนีสิ้นและทุน
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จ านวนสมาชิก
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 1,434        คน
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564 1,429        คน
เข้าระหวา่งปี 6               คน
ลาออกระหวา่งปี 6               คน
ถงึแกก่รรมระหวา่งปี 5               คน

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2564
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จ ากัด

รายรับ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (6 ราย) 600.00 บาท
เงินค่าบ ารุงสมาคม (ปี 64) 143,200.00        บาท
เงินสงเคราะห์เรียกเก็บ (5 ราย) 715,900.00        บาท
ดอกเบีย้เงินฝาก 19,345.41          บาท
รายได้ด าเนินงาน  2% (5 ราย) 14,318.00          บาท

รวมรายรับ 893,363.41      บาท

รายจ่าย
เงินสงเคราะห์ศพ (5 ราย) 715,900.00        บาท
ค่าใช้จา่ยในการด าเนินการของสมาคม (เดือน 10/63-9/64) 132,000.00        บาท

รวมรายจ่าย 847,900.00      บาท
รายรับ มากกว่า รายจ่าย 45,463.41        บาท

รายงานงานแสดงรายรับและรายจ่าย
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จ ากัด (ฌกส.)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
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ระเบียบวาระที่  4 
พจิารณาอนุมัตงิบประมาณการรับและ
งบประมาณการจ่ายประจ าปี 2565 

ระเบียบวาระที่  4    เร่ืองพจิารณาอนุมตัิงบประมาณการรับและงบประมาณการจ่ายเงนิ ประจ าปี 2565 
ประธาน  คณะกรรมการดาํเนินการขอเสนอรายละเอียดประมาณการรายได ้และขออนุมติังบประมาณรายจ่ายประจาํ        
ปีบญัชี  2565 ดงัต่อไปน้ี 
1. ประมาณการรายได้ 

ที่ หมวดรายได้ ประมาณการ 
ปีบัญชี 2565 ค าช้ีแจง 

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

2 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 2,000.00 คาดวา่จะมีสมาชิกเขา้ใหม่  20 คน 
3 ดอกเบ้ียเงินฝาก 16,000.00 คาดวา่ไดด้อกเบ้ียเงินฝาก ในปีบญัชี 2565 
4 รายไดด้าํเนินงาน 12,000.00 คาดวา่จะได ้2 % จากยอดเงินสงเคราะห์เรียกเกบ็ 

  รวม 180,000.00  
 
2. ประมาณการรายจ่าย 

ที่ หมวดรายจ่าย ประมาณการ 
ปีบัญชี 2565 ค าช้ีแจง 

1 ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการของ
สมาคม 

132,000.00 ค่าเหมาจ่ายดาํเนินงานประจาํปี 2565 
(เดือนละ 11,000 บาท 12 เดือน)  

  รวม 132,000.00  
 

 
 
 
 



126

ระเบียบวาระที่  5 
เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

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