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ารจากประธานกรรมการ

สาหรับการดาเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
พังงา จากัด คณะกรรมการดาเนินงานชุดที่ 39 โดยมีผมเป็นประธาน
ขอเรี ย นให้ ท ราบว่ า คณะกรรมการด าเนิ น การทุ ก ท่ า นได้ ใ ช้ ค วามรู้
ความสามารถบริหารงานสหกรณ์ตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นและใส่
ใจด้านสวัสดิการต่อสมาชิก พร้อมรับข้อเสนอแนะจากสมาชิกเพื่อนามาพัฒนาสหกรณ์ นอกจากนี้ยังได้รับการ
สนับสนุนจากสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา สานักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
พังงา, ผู้ตรวจสอบกิจการภายใน, เจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ฝ่ายจัดการ) ที่ได้ทุ่มเทกาลังกายใจปฏิบัติงานด้วยความ
เต็มใจ เจ้าหน้าที่การเงินทุกหน่วยงาน ตลอดจนธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารธนชาต, ธนาคาร
ไทยพาณิชย์, ธกส.พังงา ที่ได้อานวยความสะดวกให้สหกรณ์ด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คงได้รับความร่วมมือด้วยดีต่อไป
ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารงานโดยมุ่งเน้นการสร้างความสมดุล และประโยชน์ระหว่างสมาชิก
ร่วมกับสมาชิก ผู้ลงทุน และกับสมาชิกที่ต้องนาเงินไปแก้ปัญหา โดยสหกรณ์เป็นศูนย์กลางด้านการเงิน ทั้งด้าน
การออม และในด้านการกู้ยืม การให้เงินกู้ยืม ส่วนในด้านการช่วยสมาชิกและครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้
ได้รับผลประโยชน์ในด้านต่างๆ มีทั้งทางตรงและทางอ้อมตามสถานการณ์ ปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วมาก สหกรณ์มีความมุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสวัสดิการในการ
ดารงชีวิตอย่างพอเพียง ได้รับผลตอบแทนที่ชอบธรรมโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
ตลอดเวลา และในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้เกิดภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจ ไปโดยทั่ว รวมถึง สมาชิ กสหกรณ์ได้รั บผลกระทบนี้ ประกอบกั บ คาแนะนาจากนาย
ทะเบี ย น(สหกรณ์ จั ง หวั ด ) โดยคณะกรรมการด าเนิ น การ ได้ ก าหนดมาตรการช่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบดังกล่าว สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ เงินกู้สามัญในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจของประเทศ และผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิ ด สหกรณ์ลดอัตราดอกเบี้ยทุกประเภท
เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิก และคานึงถึงผลตอบแทนของผู้ลงทุน คือ ทุนเรือนหุ้น และเงินฝาก
โดยเป้าหมายของคณะกรรมการคือเงินปันผลแก่สมาชิกไม่ต่ากว่าปีที่ผ่านมา อีกทั้งส่งเสริมสมาชิกให้มีการออม
สร้างความหลากหลายในระบบเงินกู้ รวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้กับสมาชิก
ในรอบปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริห ารงานสหกรณ์ให้บรรลุ วัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งใจไว้ ขอให้
สมาชิกเชื่อมั่นถึงการบริหารงานของคณะกรรมการดาเนินการ ยังคงยึดมั่นผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นสาคัญ
สุดท้ายนี้ผมและคณะกรรมการชุดที่ 39 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ขออาราธนา พรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ที่ดูแลรักษาท่าน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดอานวยพรให้ท่านสมาชิกจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ
มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดปี และตลอดไป

(นายวิรัตน์ เพาะปลูก)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
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ที่ สอ.สสจ.พังงา 695/2564
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
เรื่ อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564
เรี ยน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
ด้วยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ชุดที่ 39 กําหนดจัด
ประชุ มใหญ่ ส ามั ญ ประจํ า ปี 2564 ในวัน จั น ทร์ ที่ 6 เดื อนธั น วาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น.
ณ อาคารกีฬาคุ ณธรรม โรงเรี ยนเทศบาลบ้านท้ายช้าง อําเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีระเบียบวาระการประชุ ม
ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563
ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2564
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน ประจําปี 2564
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2564
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากําหนดวงเงินกูย้ มื และคํ้าประกัน ประจําปี 2565
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณการรับและการจ่าย ประจําปี 2564-2565
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนิ นการ ชุดที่ 40 ประจําปี 2565
และพิจารณาสรรหาผูต้ รวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ ประจําปี 2565
ระเบียบวาระที่ 9 รายงานผลการตรวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ ประจําปี 2564
ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2565
ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาระเบียบว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อการประกันชีวิตกลุ่มสมาชิก
ระเบียบวาระที่ 12 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและขอเรี ยนเชิญเข้าร่ วมประชุม ตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรี ยงกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัตน์ เพาะปลูก)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ทราบ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
ประธาน 1. แนะนําผูใ้ ห้เกียรติรับเชิญมาร่ วมประชุม
2. การจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจงั หวัดพังงา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 สหกรณ์ฯ ได้รับเกียรติบตั รซึ่ ง
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเลิศ ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
3. แจ้งรายนามคณะกรรมการดําเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการดาเนินการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
1. นายวิรัตน์ เพาะปลูก
2. นายพิสิฐ ยงยุทธ์

ประธานกรรมการ
รองประธานฯคนที่ 1

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

รองประธานฯคนที่ 2
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นายวรยศ ผลแก้ว
นายศักดิ์ชยั ระวิวรรณ
นายกําธร สิ ทธิ บุตร
นายวิสูตร รอดการ
นายทรงยศ มาลัย
นางพัชรกัญภัค ธี ร์รัตนบุรี
นายอรุ ณ เสล่ราษฎร์
นายษาธิ ต มาศรังสฤษดิ์
นางเพชรสี เก็บสมบัติ
นายพิสิษฐ์สรรค์ สิ งห์จร
นางประภา ศิริกลุ
นายนัชฒภัทร ปานอําพัน
นายสราวุธ หิ ริ

1. นายมนตร์ชยั โลหะการ
2. นายรังสรรค์ เตี่ยวสกุล

ผูต้ รวจสอบกิจการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ

เจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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นายประภาส สายทอง
นายธี รยุทธ เทศพิทกั ษ์
นางเพ็ญนภา เพ็ชรช่วย
น.ส.ธนาภา รักษกาญจน์
น.ส.ภาวิณี สิ ตบุศย์
น.ส.อังคณา เจริ ญฤทธิ์
น.ส.สุ ชาดา ถวิลการ
นายวโรภาส นิจอภัย

ผูจ้ ดั การ
รองผูจ้ ดั การ
จนท.บริ หารงานทัว่ ไป
จนท.บริ หารงานทัว่ ไป
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ
เจ้าหน้าที่บญั ชี
เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงาน
การประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2563

สรุ ปรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2563
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด
วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่ า แอนด์ สปา เขาหลัก อ.ตะกัว่ ป่ า จ.พังงา
..............................................................................................................
จํานวนสมาชิกทั้งหมด
จํานวน 2,164 คน
จํานวนสมาชิกผูม้ าประชุม
จํานวน 1,811 คน (คิดเป็ นร้อยละ 83.69)
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
จํานวน 7 คน
1. นายจงรัก ยังพลขันธ์ ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มส่ งเสริ มสหกรณ์ 1 (สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา)
2. นางสาววิไล ดิษสระ
ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ (สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา)
3. นายกัมพล ทองคํา
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบตั ิการ (สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา)
4. นางสาวยุวดี ชูแนม
นิติกรปฏิบตั ิการ (สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา)
5. นางปิ่ นแก้ว เผือกมณี หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พงั งา)
6. นางสาวอภิญญา ชูจนั ทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชาํ นาญการ (สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พงั งา)
7. นางยุพิน ฟุ้ งเฟื่ อง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตภาคเอกชน
เริ่มประชุมเวลา 09.21 น.
นายวิรัตน์ เพาะปลูก ประธานกรรมการ เป็ นประธานในที่ ประชุ ม เมื่ อสมาชิ กมาครบองค์ประชุ มประธานกล่าวเปิ ด
ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
ประธาน 1. การประชุ มใหญ่สามัญประจําปี ดําเนิ นการประชุ มโดยเรี ยนเชิ ญสมาชิ กทั้งหมดเข้าร่ วมประชุ มขณะนี้ มี
จํานวนสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม จํานวน 749 คน ซึ่ งถือว่าครบองค์ประชุม
2. แนะนําผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ
2.1. นายจงรัก ยังพลขันธ์ ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มส่ งเสริ มสหกรณ์ 1 (สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา)
2.2. นางสาววิไล ดิษสระ ผูอ้ าํ นวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ (สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา)
2.3. นายกัมพล ทองคํา นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบตั ิการ (สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา)
2.4. นางสาวยุวดี ชูแนม นิติกรปฏิบตั ิการ (สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา)
2.5. นางปิ่ นแก้ว เผือกมณี หัวหน้าสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ (สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พงั งา)
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2.6. นางสาวอภิญญา ชูจนั ทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชาํ นาญการ
(สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พงั งา)
2.7. นางยุพิน ฟุ้ งเฟื่ อง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตภาคเอกชน
3. การจัดงานวันสหกรณ์แห่ งชาติ จงั หวัดพังงา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศาลาเขาช้าง อ.เมือง จ.พังงา
สหกรณ์ฯ ได้รับเกียรติบตั รซึ่ งผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเลิศ ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
4. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ได้รับผลการประเมินเป็ นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด
5. แจ้งรายนามคณะกรรมการดําเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ที่ประชุมใหญ่ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2562
ประธาน มอบให้เลขานุการนําเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อรับรอง
เลขานุการ เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิจยั ศิลปกรรม
วัฒนธรรมและประเพณี แห่ งอันดามัน จังหวัดพังงา ให้ที่ประชุ มรับรองรายงานการประชุ มใหญ่สามัญประจําปี 2562
รายละเอียดตามรายงานกิจการประจําปี ที่ได้จดั ส่ งถึงสมาชิ กพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563 สมาชิ ก
ท่านใดจะขอแก้ไขรายงาน ขอให้แจ้งในที่ประชุมหากไม่มีการแก้ไขก็ขอมติรับรอง
ประธาน ขอมติจากที่ประชุมใหญ่
มติที่ประชุมใหญ่ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2563
ประธาน มอบให้ผจู ้ ดั การนําเสนอที่ประชุมใหญ่
ผู้จดั การ นําเสนอผลการดําเนินงานสหกรณ์ประจําปี บัญชี 2563
ผู้จดั การ ในนามคณะกรรมการดําเนิ นการ ขอรายงานผลการดําเนิ นงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา
จํากัด ประจําปี 2563 ดังต่อไปนี้
รายงานกิจการทั่วไป
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ได้เริ่ มดําเนิ นกิจการ ตั้งแต่วนั ที่ 3 มกราคม 2526 จนถึง
ปัจจุบนั เป็ นเวลา 37 ปี ปัจจุบนั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 9/22 ถนนเทศบาลบํารุ ง ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมือง จังหวัดพังงา
สมาชิกภาพในวันสิ้นปี 2563
สมาชิกเมื่อวันสิ้ นปี 2563 2,245 คน สมาชิกสามัญ
2,141 คน
(ชาย 538 คน หญิง 1,707 คน)
สมาชิกสมทบ
104 คน
- เข้าใหม่
99 คน - เป็ นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของสมาชิกสามัญ
76 คน
- ลาออก
93 คน - เป็ นลูกจ้างชัว่ คราว
28 คน
- ถึงแก่กรรม
7 คน
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3.1 ฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปี 2561-2563
ที่
รายการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ทุนเรื อนหุน้ ที่ชาํ ระแล้ว
เงินสํารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
เงินสะสมและสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่
เงินรับฝาก
ทุนดําเนินงาน
เงินให้กแู้ ก่สมาชิกระหว่างปี
เงินให้กชู้ าํ ระคืนระหว่างปี
เงินให้กคู้ งเหลืออยู่ที่สมาชิก
กําไรสุ ทธิ ประจําปี

ปี 2561
ปี 2562
บาท
บาท
876,022,600.00
966,151,930.00
64,138,446.64
72,435,787.25
5,715,535.07
5,064,760.25
4,490,480.00
5,174,220.00
955,289,661.28
951,844,204.81
1,906,598,792.33 2,166,621,853.54
976,175,539.20
831,962,350.00
896,332,289.89
758,379,252.33
1,861,890,261.58 1,935,473,359.25
66,713,675.61
70,604,812.35
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ปี 2563
บาท
1,011,976,630.00
80,719,721.60
3,034,995.03
5,860,570.00
1,008,019,940.78
2,111,312,985.47
616,221,250.00
570,280,674.53
1,981,413,934.72
77,018,276.78
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3.2 ค่ าหุ้น
- สมาชิกถือหุ น้ เมื่อวันต้นปี
บวก ถือหุน้ เพิ่มระหว่างปี
รวม
หัก ถอนหุน้ คืน
- สมาชิกถือหุ น้ เมื่อวันสิ้ นปี
3.3 เงินรับฝาก
- ต้นปี มีเงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ
บวก ฝากเพิ่มระหว่างปี
รวม
หัก ถอนระหว่างปี
- คงเหลือเงินฝากเมื่อวันสิ้ นปี
7

966,151,930.00
91,406,920.00
1,057,558,850.00
45,582,220.00
1,011,976,630.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

951,844,204.81
411,066,898.53
1,362,911,103.34
354,891,162.56
1,008,019,940.78

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3.4 การให้ เงินกู้แก่ สมาชิก คงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ทางบัญชี
ในปี 2563 สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกคงเหลือ ณ สิ้ นปี 1,981,413,934.72 บาท แยกได้ดงั นี้
เงินกู้ระหว่ าง
คงเหลือสิ้น
ประเภท
ยอดยกมา
ปี 2563
ปี 2563
1. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
271,500.00
2,516,700.00
539,010.00
2. เงินกูส้ ามัญ
1,832,845,078.68 594,972,550.00 1,885,656,383.01
3. เงินกูพ้ ิเศษ
61,742,538.41
0.00
50,458,719.43
4. เงินกูส้ ามัญ (เงินด่วน)
33,307,322.76
0.00
23,792,756.46
5. เงินกูส้ ามัญ 5 (เพื่อซื้ อยานพาหนะ)
336,752.38
0.00
0.00
6. เงินกูเ้ พื่อการศึกษา
6,970,166.02
1,350,000.00
5,037,697.82
7. เงินกูส้ ามัญโควิด
0.00 17,382,000.00
15,929,368.00
รวม
1,935,473,359.25 616,221,250.00
1,981,413,934.72

จานวน
สั ญญา
65
2,848
36
221
0
45
235
3,450

3.5 เงินกู้ยมื เมือ่ วันสิ้นปี 2563 สหกรณ์ฯมีหนี้กบั สถาบันการเงินอื่น ดังนี้
ธนาคาร
ยอดยกมา
เงินกู้ระหว่ างปี 2563 คงเหลือสิ้นปี
1. ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ธ.ธนชาต
105,000,000.00
0.00
2. ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์
60,000,000.00
0.00
รวม
165,000,000.00
0.00
3.6 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เมื่อวันสิ้ นปี 2563 จํานวนเงิน 110,505,444.12 บาท
3.7 เงินรายได้ และค่ าใช้ จ่ายในปี 2563
รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย
118,783,880.90 บาท
รายจ่ายทั้งสิ้ น
41,765,604.12 บาท
ค่ าใช้ จ่ายทั้งสิ้นแยกเป็ นดังนี้
1.ดอกเบี้ยเงินกูโ้ อดี/ตัว๋ สัญญา เป็ นเงิน
2,718,390.41
2.ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
เป็ นเงิน
30,670,663.17
3.ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
เป็ นเงิน
8,376,550.54
รวมค่ าใช้ จ่าย
เป็ นเงินทั้งสิ้ น
41,765,604.12
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บาท
บาท
บาท
บาท

2563
0.00
0.00
0.00

3.9 ผลการดาเนินงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ในรอบปี บัญชี 2563
ตลอดปี ของการดําเนิ นกิ จการ คณะกรรมการดําเนิ นการ ชุ ดที่ 38 ได้ยึดมัน่ ในอุดมการณ์ หลักการสหกรณ์
เพื่อส่ งเสริ มการออมโดยการถือหุ น้ การรับฝากเงิน สามารถช่วยเหลือสมาชิ กให้เข้าถึงเงินกู้ ได้อย่างสะดวก และอย่างมี
วินยั ทางการเงิน บนพื้นฐานการเป็ นเจ้าของกิจการ อย่างต่อเนื่อง
นโยบายหลักของคณะกรรมการดาเนินการปี บัญชี 2563 (แผนยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาสหกรณ์ 4 ปี (2561-2564))
(1) นโยบายดอกเบีย้ เงินกู้ต่า เพื่อให้สมาชิ กได้ใช้บริ การเงินกู้ ดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกและเหมาะสม เป็ นการแบ่ง
เบาภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิ ก แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งคํานึ งถึงผลตอบแทนของผูล้ งทุน คือ ทุนเรื อนหุ น้ และเงินฝากโดยเป้ าหมาย
ของคณะกรรมการคือเงินปันผลแก่สมาชิกไม่ต่าํ กว่าปี ที่ผ่านมา คณะกรรมการก็ใช้วิธีระดมเงินฝากจากสมาชิ ก พร้อมกับ
เจรจาสถาบันการเงินเรื่ องอัตราดอกเบี้ยตํ่า และเปิ ดวงเงินหลายสถาบัน เพื่อเพิ่มอํานาจในการต่อรอง
(2) นโยบายเพือ่ ส่ งเสริมการออม โดยการสะสมเงินค่าหุน้ อย่างต่อเนื่ อง และการรับฝากเงินในอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากระดับสูง เพื่อให้สมาชิกมีแรงจูงใจในการออม สหกรณ์ระดมเงินฝากจากสมาชิก ประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ณ วันสิ้ นปี มีเงินฝากรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็ นจํานวนเงิน 56,175,735.97 บาท คิดเป็ นร้อยละ 5.90 ตามลําดับจากการ
ดําเนินงานดังกล่าวทําให้สหกรณ์สามารถบริ หารงานได้ประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายหลักที่กาํ หนดไว้
(3) นโยบายสร้ างความหลากหลายของระบบเงินกู้ เพื่อให้สมาชิ กได้เข้าถึงบริ การเงิ นกูใ้ ห้เกิ ดประโยชน์และ
สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิ ก บนพื้ นฐานการดําเนิ นงานทางกฎหมาย ข้อบังคับและระเบี ยบของสหกรณ์
เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ ยง ในการชําระหนี้ของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์
(4) นโยบายการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม โดยยึดหลักการของสหกรณ์ นัน่ คือ การช่วยเหลือเพื่อนสมาชิ กซึ่ งกัน
และกัน การเอื้ออารี ต่อกันและกัน การมีความเสมอภาค โดยจัดสวัสดิการให้กบั สมาชิ กและครอบครัว เพื่อบรรเทาภาระ
ความเดือดร้อน
(5) นโยบายสร้ างรายได้ ให้ แก่ สหกรณ์ โดยการเพิ่มเงินลงทุนในสถาบันการเงิน หรื อสหกรณ์อื่นให้หลากหลาย
มากยิง่ ขึ้น
(6) นโยบายการให้ บริการที่เป็ นมิตร โดยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิ ก ภายใต้หลักการบริ การ นัน่ คือบริ การ
ดุจญาติมิตร สมาชิกทุกคนต้องร่ วมด้วยช่วยกัน รวมทั้งการพัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสารของสหกรณ์
ผลการดาเนินงาน ในรอบปี ที่ผ่านมา มีดังนี้
1. อัตราการเพิม่ ทุน การลงทุนร่ วมกับสหกรณ์ของสมาชิก และการเติบโตทางธุรกิจ
ในปี บัญชี 2563 สหกรณ์มีอตั ราการเติบโตของทุนดําเนิ นการ (ทุนเรื อนหุ น้ และเงินฝาก) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.32
เปรี ยบเทียบกับปี บัญชี 2562 โดยมีทุนสํารอง เป็ นเงิน 80,719,721.60 บาท ทุนสะสมตามข้อบังคับและระเบียบอื่นๆ เป็ น
เงิน 3,034995.03 บาท
ตารางเปรียบเทียบทุนดาเนินการ
รายการ
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
1. ทุนเรื อนหุ น้ (บาท)
876,022,600.00
966,151,930.00
1,011,976,630.00
2. เงินรับฝากออมทรัพย์ (บาท)
955,289,661.28
951,844,204.81
1,008,019,940.78
3. เงินกูส้ ถาบันการเงิน (บาท)
0.00
165,000,000.00
0.00
4. สมาชิก (คน)
2,234
2,246
2,245
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การดาเนินการระดมทุนเพือ่ ดาเนินกิจการของสหกรณ์ ในรอบปี บัญชี 2563
เป็ นทุ น ภายในสหกรณ์ จากเงิ นฝากของสมาชิ ก เพื่ อให้ส มาชิ กได้กู้ยื มไปใช้ประโยชน์ ต ามวัต ถุ ประสงค์
โดยเฉพาะเพื่อการประกอบอาชีพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อัตราการเพิม่ ทุนเรือนหุ้น เพิ่มขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งการหักค่าหุน้ รายเดือน (ตามข้อบังคับสหกรณ์) และการซื้ อ
หุน้ เพิ่มพิเศษ รวมทั้งการออมและลงทุนร่ วมกับสหกรณ์ของสมาชิ ก ในรอบปี บัญชี ที่ผ่านมา มีการเพิ่มของทุนเรื อนหุ น้
เฉลี่ยเดือนละ 3.82 ล้านบาท มีอตั ราการเพิ่มของทุนเรื อนหุน้ ร้อยละ 4.74
เงินฝากออมทรั พ ย์ / เงินฝากออมทรั พ ย์ พิเศษ ในปี บัญชี 2563 ลดอัตราดอกเบี้ ย เงิ นฝากออมทรั พ ย์พิเศษ
ในอัตราที่สูงกว่าธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 2.25 บาท/ปี
เงินฝากออมทรัพย์ พเิ ศษ ฝากขั้นตํ่า 100,000 บาท (จ่ายดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือน) ร้อยละ 3.00 บาท/ปี
2. การบริหารจัดการเงินทุน รายได้ และการควบคุมการใช้ จ่ายงบประมาณ
รายได้หลักของสหกรณ์ ส่ วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยเงินให้กแู้ ก่สมาชิ ก ด้วยนโยบายดอกเบี้ยเงินกูต้ ่าํ โดยเฉพาะ
เงินกูป้ ระเภทสามัญ 5 (เพื่อซื้ อยานพาหนะ) เงินกูส้ ามัญ 6 (เพื่อการศึกษาฯ) เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะ การขยายฐานเงินกู้
และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภท รวมทั้งการใช้บริ การเงินกูพ้ ิเศษ (ใช้หลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน) พร้อมทั้งการ
เจรจาต่ อรองสถาบันการเงิ นเพื่อลดอัตราดอกเบี้ ยเงิ นกู้ และพยายามควบคุมรายจ่ ายให้อยู่ในวิสัยที่ ควรประพฤติ และ
ปฏิบตั ิ จึงทําให้รายได้ของสหกรณ์เพิ่มขึ้น ส่ วนรายได้ที่รองลงมาได้แก่ ดอกเบี้ยรับ ตัว๋ สัญญาใช้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์
ตํารวจพังงา จํากัด ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ น้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย และดอกเบี้ยรับเงินฝาก
ประจําสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ธานี จํากัด
ในปี บัญชี 2563 สหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้ว ร้อยละ 3.69 ส่ วนรายได้อื่นๆได้แก่ ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในหุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารต่างๆ และรายได้อื่นของสหกรณ์

ปี / รายการ
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563

ตารางสรุ ปรายได้ รายจ่ าย และกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2561 – 2563
รายจ่ าย
รายได้
บาท
ร้ อยละ
110,046,107.25
114,734,914.97
118,783,880.90

43,363,660.20
44,130,102.62
41,765,604.12
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39.40
38.46
35.16

กาไรสุ ทธิ
66,713,675.61
70,604,812.35
77,018,276.78

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ตารางแสดงรายได้ ปี 2561 - 2563
รายได้ ปี 2561
รายได้ ปี 2562
หมวดรายได้
109,180,696.80
111,212,713.57
ดอกเบี้ยเงินกูร้ ับจากสมาชิก

ที่
1
2
3
4
5
6

11,100.00
74,303.32
378,082.20
0.00
232,584.69
0.00
0.00
169,340.24

7,600.00
240,986.53
223,561.64
2,058,986.30
729,913.46
49,900.00
0.00
211,253.47

9,900.00
155,130.55
265,748.29
1,892,977.33
1,422,113.01
88,100.00
7,750.00
234,730.58

110,046,107.25

114,734,914.97

118,783,880.90

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น
ดอกเบี้ยรับเงินให้กสู้ หกรณ์อื่น
ผลตอบแทนจากการลงทุน
เงินรางวัลสลากออมสิ น
เงินรางวัลสลากธกส.
รายได้อื่น
รวม

ตารางแสดงรายจ่ ายปี 2561 - 2563
ค่ าใช้ จ่ายปี 2561 ค่ าใช้ จ่ายปี 2562
หมวดค่ าใช้ จ่าย
1,669,262.00
1,658,041.00
ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่
921,848.56
998,668.36
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์
32,406,460.20 34,891,669.05
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากพิเศษ
2,369,445.08
28,345.61
ดอกเบี้ยจ่ายตัว๋ สัญญาใช้เงิน
237.27
2,940.81
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูโ้ อดี
5,996,407.09
6,550,437.79
รายจ่ายปกติอื่น
รวม

รายได้ ปี 2563
114,707,431.14

43,363,660.20

44,130,102.62

ค่ าใช้ จ่ายปี 2563
1,714,611.00
1,075,777.41
29,594,885.76
2,718,390.41
0.00
6,661,939.54
41,765,604.12

การใช้ จ่ายงบประมาณอย่ างประหยัดและมีประสิ ทธิผล
คณะกรรมการดําเนิ นการและฝ่ ายจัดการได้ใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 2563 ซึ่ งที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี
2562 ได้อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายปกติ 8,792,400.00 บาท จ่ายจริ ง 7,451,953.51 บาท (ใช้งบประมาณ ร้อยละ 84.75)
และงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา ปี บัญชี 2563 ได้อนุมตั ิงบประมาณ 1,460,000.00 บาท จ่ายจริ ง เป็ นเงิน
382,690.00 บาท (ใช้งบประมาณร้อยละ 26.21)
รายจ่ ายที่ สําคัญ คื อ การจ่ ายดอกเบี้ ยเงิ นฝากออมทรั พย์ โดยเฉพาะเงิ นฝากออมทรั พย์พิเศษ (เฉลี่ ยเดื อนละ
2,466,240.48 บาท) เมื่อปิ ดบัญชี 2563 ค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยเงินรับฝาก เป็ นเงิน 30,670,663.17 บาท (จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษ เป็ นเงิน 29,594,885.76 บาท คิดเป็ นร้อยละ 70.86 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด) และผลประโยชน์น้ ี ท้ งั หมดได้
กับคืนสู่สมาชิกผูฝ้ ากเงิน
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3. การลงทุนของสหกรณ์
ในปี บัญชี 2563 สหกรณ์มีการลงทุนโดยการลงทุนเพื่อหารายได้ โดยการลงทุนฝากเงินกับสถาบันการเงินและ
สหกรณ์อื่น สหกรณ์มีรายได้จากการลงทุนเป็ นเงิน 3,735,969.18 บาท
- รายได้จากดอกเบี้ยรับตัว๋ สัญญาใช้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจพังงา จํากัด เป็ นเงิน 1,892,977.33 บาท
- ผลตอบแทนจากการลงทุนซื้ อหุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นเงิน 1,397,320.32 บาท
- ผลตอบแทนจากการลงทุนสลากออมสิ น เป็ นเงิน 24,792.69 บาท
- รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์/ประจําของธนาคาร เป็ นเงิน 155,130.55 บาท
- รายได้จากดอกเบี้ ยรั บเงิ นฝากประจําสหกรณ์ ออมทรั พย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี จํากัด เป็ นเงิ น
248,796.24 บาท
- รายได้จ ากดอกเบี้ ยรั บ เงิ น ฝากประจํา สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุ ข สุ ร าษฎร์ ธ านี จํา กัด เป็ นเงิ น
16,952.05 บาท
4. ผลกาไร
ในปี บัญชี 2563 สหกรณ์ มีกาํ ไรสุ ทธิ ทั้งสิ้ น 77,018,276.78 บาท เมื่อเทียบกับปี บัญชี 2562 พบว่า มีกาํ ไรสุ ทธิ
มีอตั ราที่เพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้ว ดังตาราง
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
กาไรสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ
รายการ
66,713,675.61 บาท
70,604,812.35 บาท
77,018,276.78 บาท
ร้ อยละ
บาท
ร้ อยละ
บาท
ร้ อยละ
บาท
1. เงินปันผลตามหุ น้
5.52 46,104,138.00
5.50 50,415,850.00
5.50 53,372,985.00
2. เงินเฉลี่ยคืน
8.23 8,676,650.00
8.25
8,915,028.00
8.25
9,161,068.00
54,780,788.00
59,330,878.00
62,534,053.00
หมายเหตุ ตัวเลขเงินปั นผลตามหุน้ และเงินเฉลี่ยคืน ในปี 2563 ตามระเบียบวาระที่ 5
5. การบริการเงินกู้ยมื แก่ สมาชิก
ในรอบปี บัญชี 2563 สหกรณ์ ได้ให้บริ การเงิ นกูย้ ืมแก่สมาชิ กเพิ่ มขึ้ นเมื่อเปรี ยบเที ยบกับปี 2562 เป็ นเงิ น
45,940,575.47 บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.37
รายการ
ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563
223,793.00
271,500.00
539,010.00
1. เงินกู้ฉุกเฉิน
1,790,272,463.04
1,873,459,320.84
1,930,416,205.29
2. เงินกู้สามัญ
71,394,005.54
61,742,538.41
50,458,719.43
3. เงินกู้พเิ ศษ
รวม
1,861,890,261.58
1,935,473,359.25
1,981,413,934.72
การพิจารณาอัตราดอกเบี้ ยเงิ นกู้ คณะกรรมการได้พิจารณาให้เป็ นไปตามภาวะอัตราดอกเบี้ ยอ้างอิงธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิ ชย์ และคํานวณต้นทุนการดําเนินการของสหกรณ์
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ตารางแสดงอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ทุกประเภท ตามประกาศของสหกรณ์
อัตราดอกเบีย้
อัตราดอกเบีย้
อัตราดอกเบีย้
ประเภทเงินกู้/วันที่
1 กรกฎาคม 2560
1 สิ งหาคม 2561
1 มิถุนายน 2562
เงินกูส้ ามัญ 1
6.00 บาทต่อปี
5.95 บาทต่อปี
5.90 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญ 2,3
6.00 บาทต่อปี
5.95 บาทต่อปี
5.90 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญ 4 (เงินด่วน)
5.75 บาทต่อปี
5.75 บาทต่อปี
5.75 บาทต่อปี
4.25 บาทต่อปี
4.25 บาทต่อปี
4.25 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญ 5 (ยานพาหนะ)
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
4.60 บาทต่อปี
4.60 บาทต่อปี
4.60 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญ 6 (เพื่อการศึกษาฯ)
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
เงินกูส้ ามัญ 7
5.75 บาทต่อปี
5.75 บาทต่อปี
5.75 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญ 8 (เงินประจําตําแหน่ง)
6.00 บาทต่อปี
5.95 บาทต่อปี
5.90 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญ 9
5.75 บาทต่อปี
5.00 บาทต่อปี
5.00 บาทต่อปี
5.00 บาทต่อปี
เงินกูพ้ ิเศษ
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
เงินกูฉ้ ุกเฉิ น
6.00 บาทต่อปี
5.95 บาทต่อปี
5.90 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญโควิด

-

-

-

อัตราดอกเบีย้
1 สิ งหาคม 2563
5.85 บาทต่อปี
5.85 บาทต่อปี
5.75 บาทต่อปี
4.25 บาทต่อปี
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
4.60 บาทต่อปี
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
5.75 บาทต่อปี
5.85 บาทต่อปี
5.75 บาทต่อปี
5.00 บาทต่อปี
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
5.85 บาทต่อปี
3.50 บาทต่อปี
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)

6. ผลการดาเนินการพัฒนาสหกรณ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสหกรณ์
ตามที่ประชุ มใหญ่สามัญประจําปี 2562 ได้อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายเพื่อการดําเนิ นงานตามแผนยุทธศาสตร์
ปี 2563 คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 38 ได้ดาํ เนินการดังนี้
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสหกรณ์ ปี บัญชี 2563
ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์
โครงการ
งบประมาณ
จ่ ายจริง
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาองค์กร บุคลากรด้านการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพมีธรรมาภิบาล
1.โครงการอบรมและสัมมนาความรู ้การ
100,000.00 82,690.00
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของ
บริ หารงานในสหกรณ์
คณะกรรมการดําเนินการผูต้ รวจ
สอบกิจการเจ้าหน้าที่และสมาชิก
2.โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การบริ หาร
300,000.00 300,000.00
(2 โครงการ)
จัดการสหกรณ์
รวม
382,690.00
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ส่ งเสริ ม สนับสนุนด้านคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
งบทุน
24,811.22
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริ ม สนับสนุนเพื่อ 1. โครงการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ าํ
ประกัน
สาธารณประโยชน์
ความมัน่ คงของครอบครัว
(1โครงการ)
รวมงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ จ่ายจริง
407,501.22
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6.1 การพัฒนาการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการมาตรฐาน
- การพัฒนาอาคารสถานที่ และส่ วนการให้บริ การสมาชิก
สหกรณ์มีอาคารสํานักงานและพื้นที่ เป็ นของตนเอง เพื่อรองรับการขยายตัวในงานบริ การแก่สมาชิ ก
พร้อมทั้งสร้างความสง่างาม บ่งบอกถึงความมัน่ คงของสหกรณ์และความไว้วางใจของสมาชิ ก เพื่อให้สอดคล้องกับการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ สมาชิกได้รับความสะดวกมากขึ้นเมื่อมาใช้บริ การ
-มุมบริ การสมาชิกเพื่ออํานวยความสะดวกแก่สมาชิกที่มาใช้บริ การ เช่น มุมกาแฟ
-มุมบริ การ Computer Internet เพื่ออํานวยความสะดวกแก่สมาชิกในการสื บค้นข้อมูลต่างๆ
- มุมประชาสัมพันธ์
ยุทศาสตร์ การพัฒนาระเบียบ ข้ อบังคับ
-การปรับปรุ ง ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบตั ิ ของสหกรณ์
คณะกรรมการดํา เนิ น การชุ ด ที่ 38 ได้มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บ ข้อ บังคับ หลักเกณฑ์วิ ธีป ฏิ บัติ
ของสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ และกฎหมายใหม่ เช่น ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิ ชย์
ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ
-การแบ่งกลุ่มตามภาระงาน ของคณะกรรมการ 5 ฝ่ าย คือ คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการ
เงิ นกู้ คณะกกรมการศึ กษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการสวัสดิ การสงเคราะห์และทุ นสาธารณประโยชน์ และ
คณะกรรมการตรวจสอบหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันสิ นเชื่อพิเศษ โดยได้ดาํ เนินการตามภารกิจ
1. แผนการปฏิบตั ิงานสหกรณ์ ประจําเดือน และประจําปี
2. แผนการบริ การจัดการเงินทุนหมุนเวียน
3. แผนการให้การพัฒนาและการบริ การเงินกู้
4. การจัดสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
5. การจัดสวัสดิการสมาชิกผูเ้ จ็บป่ วยและชราภาพ
6. การจัดสวัสดิการเพื่อความมัน่ คงของครอบครัวสมาชิก
7. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การดําเนินงาน
6.2 การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
ปั จจุ บนั สหกรณ์ มีเจ้าหน้า ที่ ค อมพิ วเตอร์ ผูด้ ู แลและพัฒนาระบบงาน ได้พ ฒ
ั นาระบบคอมพิ วเตอร์ สหกรณ์
เพื่อลดความซํ้าซ้อน เพิ่มประสิ ทธิ และความเชื่ อถือของงานง่ายและสะดวกในการบริ หารงานสหกรณ์ และนอกจากนี้
ระบบงานที่ได้พฒั นาเสริ ม คือ ระบบการบริ การที่รองรับ เงินกู้ ประเภทใหม่ ที่สหกรณ์จะเปิ ดให้บริ การ ตามนโยบายของ
คณะกรรมการ
นอกจากนี้ ย งั ได้พ ัฒ นาระบบงานที่ เ กี่ ย วกับ สวัส ดิ การเพื่ อเชื่ อมต่ อกับระบบเดิ มที่ มีอยู่ เช่ น ระบบสมาคม
ฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด (ฌกส.), ระบบสมาคมสมาชิ กสหกรณ์
สาธารณสุ ขไทย (สสธท.), ระบบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิ กของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย (สส.ชสอ.), ทะเบียนประกันกลุ่ม และทะเบียนประกันวินาศภัย เพื่อให้มีการเรี ยกเก็บในใบเสร็ จประจําเดือน โดยหัก
ณ ที่จ่าย ลดความซํ้าซ้อน สามารถตรวจสอบ และมีความถูกต้อง ทําให้นโยบายของคณะกรรมการเกิดประโยชน์สูงสุ ด
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ระบบเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่สมาชิก และเป็ นช่องทางติดต่อระหว่าง
สมาชิกและสหกรณ์ และระบบการสอบถามและแสดงผลข้อมูล เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการบริ การสอบถามแก่
สมาชิ ก ทั้งในส่ วนของการแสดงผลและบริ การเงินกูแ้ ก่สมาชิ ก ระบบเว็บเซฟเวอร์ และเว็บไซด์สหกรณ์ เพื่อสอบถาม
และเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกผ่าน www.phangngacoop.com
6.3 การส่ งเสริมให้ สมาชิกมีที่อยู่อาศัยและดาเนินธุรกิจ โดยสิ นเชื่ อ เพื่อการเคหะสงเคราะห์และเงินกูพ้ ิเศษเพื่อ
ซื้ อที่ดินและประกอบอาชีพเสริ มในอัตราดอกเบี้ยตํ่าละผ่อนระยะยาว
6.4 คณะกรรมการกับแนวนโยบายการจัดหาประกันชีวติ เพื่อความมัน่ คงของครอบครัวสมาชิกในอนาคตและ
ป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดกับผูค้ ้ าํ ประกันเงินกูใ้ นกรณี ผกู ้ เู้ สี ยชีวิต
6.5 การสนับสนุนให้ สมาชิ กเข้ าร่ วมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาคมสมาชิ กสหกรณ์สาธารณสุ ขไทย (สสธท.),
สมาคมสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรั พย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด (ฌกส.) และสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
6.6 ทุนสาธารณประโยชน์
1. เพื่อสนับสนุนการศึกษาโดยทัว่ ไปในลักษณะการให้ทุนตามการร้องขอ
2. เพื่อการกุศล
3. เพื่อการสาธารณประโยชน์
4. เพื่อเป็ นทุนสวัสดิการของสหกรณ์ภายใต้ทุนสาธารณประโยชน์
- ทุนสวัสดิการสงเคราะห์เพื่อสมาชิกและครอบครัว
- ทุนสวัสดิการสมาชิกผูเ้ จ็บป่ วย
- ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิก
- ทุนสวัสดิการผูเ้ กษียณอายุ
- ทุนสวัสดิการผูช้ ราภาพ
- ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผูค้ ้ าํ ประกันเงินกู้
- ทุนสวัสดิการอื่นๆ
ในปี บัญชี 2563 สหกรณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 เป็ นเงิน 2,000,000 บาท
ยอดยกมาจากปี 2562 เป็ นเงิน 2,089,826.92 บาท รวมเป็ นทุนสาธารณประโยชน์ท้ งั สิ้ น 4,089,826.92 บาท ในปี บัญชี ที่
ผ่านมา สหกรณ์ได้ใช้จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิ ก หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง และองค์กรทางสังคม
เป็ นจํานวนเงิ นทั้งสิ้ น 4,351,605.22 บาท เป็ นผลทําให้เกิดยอดเงิ นส่ วนต่างจากการใช้เงิ นจากหมวดเงินสํารองจ่ายทุน
สาธารณประโยชน์ เป็ นจํานวนเงิน 261,840.00 บาท
ในปี บัญชี 2563 มีสมาชิกเสี ยชี วิต 8 ราย คือ
1) นายสมพงษ์ จันทรนาคมูสิก ข้าราชการบํานาญ หน่ วยสสจ.พังงา เสี ยชี วิตวันที่ 12 ตุ ลาคม 2562 ได้รั บ
สวัสดิการและเงินพึงได้รับดังนี้ เงินสวัสดิการสมาชิ กผูเ้ สี ยชี วิต จํานวน 150,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกันกลุ่ม
จํานวน 100,000.00 บาท ผลประโยชน์ประกันชี วิตกลุ่มภาคสมัครใจ จํานวน 1,500,000.00 บาท และผลประโยชน์จาก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จํานวน 140,924.00 บาท
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2) นายอศลย์ พืชฟู ข้าราชการ หน่ วยสสอ.ตะกัว่ ทุ่ง เสี ยชี วิตวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ได้รับสวัสดิการและเงินพึง
ได้รับดังนี้ เงินสวัสดิการสมาชิ กผูเ้ สี ยชี วิต จํานวน 150,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกันกลุ่ม จํานวน 100,000.00
บาท ผลประโยชน์ประกันชีวิตกลุ่มภาคสมัครใจ จํานวน 4,500,000.00 บาท ผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ (ฌปศ.) จํานวน 140,924.00 บาท และผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขไทย (สสธท.) จํานวน 1,019,934.85 บาท
3) นางโสภิ ณ ศุภวิศาล ข้าราชการบํานาญ หน่วยสสจ.พังงา เสี ยชี วิตวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ได้รับสวัสดิการ
และเงิ นพึงได้รับดังนี้ เงินสวัสดิ การสมาชิ กผูเ้ สี ยชี วิต จํานวน 150,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกันกลุ่ม จํานวน
100,000.00 บาท ผลประโยชน์ประกันชีวิตกลุ่มภาคสมัครใจ จํานวน 500,000.00 บาท ผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จํานวน 140,826.00 บาท และผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุ ขไทย (สสธท.) จํานวน 1,009,964.88 บาท
4) นางสาววรรณาพร สร้อยเพ็ชร์ ข้าราชการ หน่วยรพ.พังงา เสี ยชี วิตวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ได้รับสวัสดิการ
และเงินพึงได้รับดังนี้ เงิ นสวัสดิการสมาชิ กผูเ้ สี ยชี วิต จํานวน 150,000.00 บาท และผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จํานวน 140,532.00 บาท
5) นางสาวดาวดี พานทอง ข้าราชการ หน่ วยรพ.พังงา เสี ยชี วิตวันที่ 13 เมษายน 2563 ได้รับสวัสดิการและเงิ น
พึงได้รับดังนี้ เงินสวัสดิการสมาชิกผูเ้ สี ยชีวิต จํานวน 150,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกันกลุ่ม จํานวน 100,000.00
บาท ผลประโยชน์ประกันชีวิตกลุ่มภาคสมัครใจ จํานวน 4,500,000.00 บาท ผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ (ฌปศ.) จํานวน 140,728.00 บาท และผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขไทย (สสธท.) จํานวน 1,020,004.25 บาท
6) นายจันทา กันยา ข้าราชการบํานาญ หน่วยรพ.ตะกัว่ ป่ า เสี ยชี วิตวันที่ 30 เมษายน 2563 ได้รับสวัสดิการและ
เงิ นพึ งได้รับ ดังนี้ เงิ นสวัสดิ การสมาชิ กผูเ้ สี ย ชี วิต จํานวน 150,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกันกลุ่ ม จํา นวน
100,000.00 บาท ผลประโยชน์ประกันชี วิตกลุ่มภาคสมัครใจ จํานวน 800,000.00 บาท และผลประโยชน์จากสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จํานวน 140,630.00 บาท
7) นางอีมี่ กายกูล ข้าราชการบํานาญ หน่วยรพ.ตะกัว่ ป่ า เสี ยชี วิตวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ได้รับสวัสดิการและ
เงิ นพึ งได้รับ ดังนี้ เงิ นสวัสดิ การสมาชิ กผูเ้ สี ย ชี วิต จํานวน 150,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกันกลุ่ ม จํา นวน
100,000.00 บาท ผลประโยชน์ประกันชี วิตกลุ่มภาคสมัครใจ จํานวน 700,000.00 บาท และผลประโยชน์จากสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จํานวน 140,728.00 บาท
8) นางมนต์ธิรา ไชยแขวง ข้าราชการ หน่วยรพ.ตะกัว่ ป่ า เสี ยชี วิตวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ได้รับสวัสดิการและ
เงิ นพึ งได้รับดังนี้ เงิ นสวัสดิ การสมาชิ กผูเ้ สี ย ชี วิต จํานวน 150,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกันกลุ่ ม จํา นวน
100,000.00 บาท ผลประโยชน์ประกันชีวิตกลุ่มภาคสมัครใจ จํานวน 1,000,000.00 บาท

16

ในปี บัญชี ที่ผ่านมา สหกรณ์ ได้ใช้จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิ ก หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
และองค์กรทางสังคม มีดงั นี้
ลาดับ
รายการ
จานวนเงิน (บาท)
1

เพื่อสนับสนุนการศึกษาโดยทัว่ ไปในลักษณะการให้ทุนตามการร้องขอ

2

เพื่อการกุศล

6,500.00

3

เพื่อการสาธารณประโยชน์

5,000.00

4

เพื่อเป็ นทุนสวัสดิการของสหกรณ์ภายใต้ทุนสาธารณประโยชน์
- ทุนสวัสดิการสงเคราะห์เพื่อสมาชิกและครอบครัว

28,000.00

4,312,105.22
1,474,628.00

- ทุนสวัสดิการสมาชิกผูเ้ จ็บป่ วย

113,500.00

- ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิก

534,500.00

- ทุนสวัสดิการผูเ้ กษียณอายุ

186,000.00

- ทุนสวัสดิการผูช้ ราภาพ

54,000.00

- ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผูค้ ้ าํ ประกันเงินกู้

24,811.22

- ทุนสวัสดิการอื่นๆ

1,924,666.00

รวมจานวนเงินทั้งสิ้น
4,351,605.22
7. การปรับปรุ งแก้ ไข ระเบียบ ประกาศ สหกรณ์ และข้ อบังคับของสหกรณ์
ด้านการบริ การจัดการสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 38 ได้มีการปรับปรุ งแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และ
จัดทําประกาศ ดังนี้
- ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
- ประกาศเรื่ องการซื้ อหุน้ เพิ่มพิเศษ (ที่ 1/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการให้บริ การเงินกูส้ ามัญ 1
(ที่ 2/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการให้บริ การเงินกูส้ ามัญ 2
(ที่ 2/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการให้บริ การเงินกูส้ ามัญ 3
(ที่ 2/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการให้บริ การเงินกูส้ ามัญ 6
(ที่ 2/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการให้บริ การเงินกูส้ ามัญ 8
(ที่ 2/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการให้บริ การเงินกูส้ ามัญ 9
(ที่ 2/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการให้บริ การเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
(ที่ 9/2563 ลงวันที่ 20 สิ งหาคม 2563)
17

- ประกาศเรื่ องเงินกูส้ ามัญ COVID-19 เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบการแพร่ ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (ที่ 4/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการให้บริ การเงินกูพ้ ิเศษ
(ที่ 6/2563 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563)
- ประกาศเรื่ องกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้แก่สมาชิก
(ที่ 7/2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563)
- ประกาศเรื่ องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ที่ 8/2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563)
- ประกาศเรื่ องการงดให้ซ้ื อหุ น้ เพิ่มพิเศษระหว่างเดือน
(ที่ 10/2563 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563)
ประธาน สมาชิกท่านใดมีขอ้ สงสัยสอบถาม หรื อข้อเสนอแนะ
ประธาน ขอมติจากที่ประชุมใหญ่
ที่ประชุมใหญ่ รับทราบผลการดําเนินงานของสหกรณ์
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี 2563
ประธาน ตามข้อบังคับข้อ 59 อํานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุ มใหญ่มีอาํ นาจหน้าที่พิจารณา วินิจฉัยปั ญหาทุก
อย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่ งรวมทั้งการพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน
ดังนั้น คณะกรรมการดําเนินการจึงขอเสนองบการเงิน ประจําปี 2563 ซึ่ งผูส้ อบบัญชี ได้ตรวจสอบรับรองความ
ถูกต้องตามระบบบัญชีสหกรณ์แล้ว
ประธาน มอบให้ผสู ้ อบบัญชีรับอนุญาตภาคเอกชน (นางยุพิน ฟุ้ งเฟื่ อง) นําเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา
ผู้สอบบัญชี รับอนุ ญาตภาคเอกชน (นางยุพิน ฟุ้ งเฟื่ อง) ได้ตรวจสอบงบการเงิ นของสหกรณ์ ออมทรั พย์สาธารณสุ ข
จังหวัดพังงาจํากัดซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงิน
สดสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และรวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
เห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
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หนังสื อรับรองของสหกรณ์
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
เรี ยน ผูส้ อบบัญชี ของ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
หนังสื อ รั บ รองฉบับนี้ ให้ไ ว้เ พื่ อประโยชน์ข องท่ า นในการตรวจสอบงบการเงิ น ของ สหกรณ์ ออมทรั พ ย์
สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดง
ฐานะการเงิ น ณ 30 กันยายน 2563 ผลการดําเนิ นงานและกระแสเงิ นสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน ของสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด โดยถูกต้องตามที่ ควรในสาระสําคัญตามระเบี ยบที่ นายทะเบี ยนสหกรณ์
กําหนดหรื อไม่
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิ ทธิ ผล เพื่อให้การดําเนิ นงานของสหกรณ์เป็ นไปตาม
กฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าขอรั บรองรายละเอี ยดเกี่ ยวกับงบการเงิ นที่ ท่านตรวจสอบตามที่ ขา้ พเจ้าทราบ และคิ ดว่าควรจะเป็ น
ดังต่อไปนี้
1. งบการเงิน
1.1 ตามข้อตกลงในการรั บงานตรวจสอบวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการ
จัดทํางบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด และมีหน้าที่นาํ เสนองบ
การเงินต่อที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุน้ ตามกฎหมาย
1.2 งบการเงิ นไม่มีการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ซึ่ งรวมถึงการละเว้นการ
แสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ
1.3 ข้อสมมติที่สาํ คัญที่สหกรณ์ใช้ในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล
1.4 รายการหรื อข้อมูลดังต่อไปนี้ มีการบันทึ กหรื อเปิ ดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมใน งบ
การเงิน เช่น รายการธุรกิจที่มีกบั สาขาของสหกรณ์หรื อบุคคลอื่น ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก
หรื อข้อจํากัดการใช้เงินกู้ สิ นทรัพย์ที่ใช้เป็ นหลักประกัน
1.5 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนดให้ปรับปรุ งหรื อ
เปิ ดเผยได้ปรับปรุ งหรื อเปิ ดเผยแล้ว
1.6 ผลของการไม่แก้ไขข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งไม่มีสาระสําคัญ ข้อสังเกต ทั้งต่อเฉพาะรายการหรื อ
โดยรวมต่องบการเงิน รายการของข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งที่ไม่แก้ไขได้จดั ทําเป็ นเอกสารแนบของหนังสื อรับรองนี้
1.7 ไม่มีรายการผิดปกติ ที่เกี่ ยวข้องกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนิ นการหรื อเจ้าหน้าที่ ของ
สหกรณ์ ผูซ้ ่ ึ งมีหน้าที่สาํ คัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรื อรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงิน
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1.8 สหกรณ์มีกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ท้ งั หมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีภาระผูกพันหรื อข้อ
ผูกมัดใด ๆ ในสิ นทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว
1.9 สหกรณ์ได้บนั ทึกหรื อเปิ ดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้น
ในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่
สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนอกเหนื อจากที่ได้แสดง
หรื อเปิ ดเผยไว้แล้วในงบการเงิน
1.10 นอกจากเรื่ องที่ อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิ ดขึ้ นหรื อไม่
ปรากฏข้อเท็จจริ งใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสําคัญ ซึ่ งต้องนํามาปรับปรุ งงบการเงิน หรื อเปิ ดเผยในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินอีก
1.11 สหกรณ์ได้ส่งมอบรายงานต่างๆ เกี่ยวกับลูกหนี้ เงินกู้ ลูกหนี้ อื่น เงิ นฝากสหกรณ์อื่น ประวัติการ
ชําระหนี้ และการผิดนัดชําระของลูกหนี้ ดงั กล่าวแก่ท่านแล้วอย่างครบถ้วน หนี้ สงสัยจะสู ญที่เกิ ดขึ้ นจากการให้สินเชื่ อ
หนี้อย่างอื่น การเงินฝากสหกรณ์อื่น ได้ถูกคํานวณโดยถูกต้องตามระเบียบ ประกาศ หรื อคําสัง่ นายทะเบียนสหกรณ์และ
ได้นาํ มาบันทึกบัญชีและ/หรื อเปิ ดเผยไว้โดยครบถ้วนแล้วในงบการเงิน
1.12 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ชนิ ดต่างๆ ได้มีการตีราคาหรื อวัดมูลค่าโดยถูกต้องตามระเบียบ ประกาศ
หรื อคําสั่งนายทะเบี ยนสหกรณ์ รายการที่ เกี่ ยวข้องกับเงินลงทุนในหลักทรัพย์ สหกรณ์ได้นาํ มาบันทึ กบัญชี และ/หรื อ
เปิ ดเผยไว้โดยครบถ้วนแล้วในงบการเงิน
2. การให้ ข้อมูล
ข้าพเจ้าได้จดั เอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
2.1 บัน ทึ ก รายการทุ ก รายการในบัญชี เอกสารหลัก ฐานประกอบรายการบัญ ชี และข้อมู ลอื่ น ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
2.3 ข้อมูลอื่นที่ท่านขอจากข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
2.4 เข้าถึงบุคคลในสหกรณ์ที่ท่านระบุวา่ จําเป็ นในการได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีอย่างไม่จาํ กัด
2.5 สหกรณ์ได้ปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขของสัญญาทั้งหมดซึ่ งหากไม่ปฏิ บตั ิ ตามอาจมีผลกระทบอย่างมี
สาระสําคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบตั ิตามระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่
กํากับดูแล ซึ่ งหากไม่ปฏิบตั ิตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน
2.6 สหกรณ์ได้เปิ ดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เป็ นผลจากการประเมินความเสี่ ยงเรื่ องการทุจริ ตที่มีผลต่อการ
แสดงงบการเงินที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
2.7 สหกรณ์ได้เปิ ดเผยข้อมูลทุกอย่าง ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตหรื อสงสัยว่าจะทุจริ ตที่สหกรณ์ทราบ
และที่ มีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเกี่ ยวข้องกับคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มีบทบาทสําคัญ
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน หรื อบุคคลอื่น ซึ่ งการทุจริ ตมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน
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2.8 สหกรณ์ขอรับรองว่า ณ วันที่ ผสู ้ อบบัญชี แสดงความเห็นต่องบการเงิ น สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสื อ
แจ้งจากหน่วยราชการ เช่น การแจ้งข้อบกพร่ อง หรื อข้อสังเกต ด้านบริ หาร ด้านการปฏิบตั ิการ หรื อด้านการเงินการบัญชี
หรื อ อันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายสหกรณ์หรื อกฎหมายอื่น หรื อข้อบังคับ ซึ่ งรวมถึงการถูกเรี ยก
ชดเชย หรื อถูกประเมินภาษีอากร หรื อมีหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่ งควรจะได้นาํ มาพิจารณาเปิ ดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน หรื อใช้เป็ นหลักเกณฑ์ในการตั้งสํารองค่าเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
( นายวิรัตน์ เพาะปลูก)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด

ลงชื่อ
( นายประภาส สายทอง )
ผูจ้ ดั การ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
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บริษัท พี. พี. เอฟ. ออดิทติ้ง จำกัด
เลขที่ 207 ซอย ตรัง – ปะเหลียน1 หมู่ที่ 4 ถนน ตรัง – ปะเหลียน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000
รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 งบกาไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด ณ วันที่
30 กันยายน 2563 ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสด สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ความ
รับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ใ นส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของ
ข้าพเจ้ า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีส หกรณ์ ข้าพเจ้ าเชื่อว่ า
หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
1. เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 เงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สหกรณ์ฯ
มีเงินให้กู้ยืม จานวนเงิน 2,010,952,896.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.89 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญในการ
ตรวจสอบ และไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เนื่องจากไม่มีลูกหนี้รายใดเข้าเกณฑ์การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการ
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ข้าพเจ้าได้ทาการประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุมเกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อและเลือกตัวอย่างมา
สุ่มทดสอบว่าได้มีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้หรือไม่ การทดสอบการควบคุมภายในประกอบด้วย
การสอบทานระเบียบการให้เงินกู้แก่สมาชิก สังเกตการณ์และสอบถามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบคาขอกู้ คุณสมบัติผู้กู้ วงเงินกู้ ผู้ค้าประกัน สอบถามและอ่านรายงานการประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติเงิน
ให้กู้แต่ละประเภทว่าเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กาหนด
ข้าพเจ้าสุ่มสอบทานการชาระหนี้บัญชีย่อยลูกหนี้เงินให้กู้ เพื่อติดตามว่ามีลูกหนี้เงินให้กู้รายใด
ไม่
สามารถชาระหนี้ตามที่กาหนด เพื่อนาไปทารายละเอียดการแยกอายุหนี้ เพื่อสอบทานว่ามีลูกหนี้รายใดเข้าหลักเกณฑ์ การ
จัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาหนด พบว่าไม่
ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
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2. การรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้
ตามที่ แ สดงในงบก าไรขาดทุ น สหกรณ์ มี ร ายได้ ด อกเบี้ ย จากเงิ น ให้ กู้ ใ นปี 2563 จ านวน
116,600,408.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.44 ของรายได้รวม ซึ่งเป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากรายได้
ดังกล่าวเกิดจากสัญญาเงินให้กู้แต่ละประเภท มีเงื่อนไขการคานวณดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ การรับรู้
รายได้ ด อกเบี้ย เงิน ให้กู้ที่ ประมวลผลด้ ว ยระบบคอมพิ วเตอร์หยุ ดการคิด ดอกเบี้ ย ในกรณีที่ ลู กหนี้ ชาระหนี้ ไม่ ต รงตาม
กาหนดเวลา
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการประเมินและการสุ่มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ และระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการคานวณดอกเบี้ยเงินให้กู้
นอกจากนี้ข้าพเจ้าได้สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินให้กู้ว่ามีการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาและ
สอดคล้องกับนโยบายการบัญชีที่สหกรณ์ใช้ และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ กาหนด รวมทั้งข้าพเจ้าได้ทาการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้และสุ่มตรวจสอบรายการปรับปรุงบัญชีที่สาคัญ
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้อง
ตามที่ควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
พิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ์ใน
การดาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การ
บัญชีสาหรับการดาเนิน งานต่อเนื่อง เว้นแต่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ มีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์หรือหยุ ด
ดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ า พเจ้ า มี วั ต ถุป ระสงค์เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ความเชื่ อมั่ น อย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า งบการเงิ น โดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูง
แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะ
สามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสาคัญ เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลย
พินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ใช้และความสมเหตุผลของประมาณ
การทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
23

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องของคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่
อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของสหกรณ์ในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อ
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้ส อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของ
ข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่องได้
 ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจน
ประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม
ข้าพเจ้า ได้สื่อสารกับคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์เกี่ย วกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบที่ไ ด้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่ง
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุด
ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกาหนดเป็นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือในสถานการณ์ที่ยาก
ที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทาดังกล่าว สามารถคาดการณ์
ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะ จะได้จากการสื่อสารดังกล่ าว

(นางยุพิน ฟุ้งเฟื่อง)
ผู้สอบบัญชี
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

สินทรัพย์

หมายเหตุ

ปี 2563

ปี 2562

บาท

บาท

สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

2

110,505,444.12

165,711,906.13

เงินฝากสหกรณ์อื่น

3

29,890,999.18

10,000,000.00

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้

5

137,029,430.76

207,546,891.10

ลูกหนีร้ ะยะสัน้

6

4,046,330.86

3,133,059.71

ดอกเบีย้ เงินให้ ก้ คู ้างรับ

7

423,991.82

477,392.79

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

8

520,968.01

236,707.96

282,417,164.75

387,105,957.69

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว

4

26,302,500.00

26,492,500.00

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาว

5

1,873,923,465.85

1,817,220,837.02

ลูกหนีร้ ะยะยาว

6

377,566.83

618,299.33

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

9

5,256,714.00

5,778,326.64

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

10

53,850.82

0.00

0.00

9,945.21

รวมสินทรัพย์ ไม่หมุนเวียน

1,905,914,097.50

1,850,119,908.20

รวมสินทรัพย์

2,188,331,262.25

2,237,225,865.89

ค่าตกแต่งสานักงานรอตัดบัญชี
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
หนีส้ ินและทุนของสหกรณ์
หนีส้ ินหมุนเวียน

หมายเหตุ

ปี 2563

ปี 2562

บาท

บาท

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้

11

0.00

165,000,000.00

เงินรับฝาก

12

1,008,019,940.78

951,844,204.81

หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น

13

1,701,128.06

950,951.23

1,009,721,068.84

1,117,795,156.04

5,860,570.00

5,174,220.00

5,860,570.00

5,174,220.00

1,015,581,638.84

1,122,969,376.04

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
เงินสารองบาเหน็จเจ้ าหน้ าที่
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทุนของสหกรณ์

หมายเหตุ

ปี 2563

ปี 2562

บาท

บาท

ทุนเรือนหุ้น ( มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท )
หุ้นที่ชาระเต็มมูลค่าแล้ ว

1,011,976,630.00

966,151,930.00

80,719,721.60

72,435,787.25

3,034,995.03

5,064,760.25

77,018,276.78

70,604,812.35

รวมทุนของสหกรณ์

1,172,749,623.41

1,114,257,289.85

รวมหนีส้ ิน้ และทุนของสหกรณ์

2,188,331,262.25

2,237,226,665.89

0.00

800.00

ทุนสารอง
ทุนสะสมตามข้ อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ

14

กาไรสุทธิประจาปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี ้

(นายวิรัตน์ เพาะปลูก)
ประธานกรรมการ

(นายกาธร สิทธิบตุ ร)
เลขานุการ
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ปี 2563
บาท

ปี 2562
%

บาท

%

รายได้ ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากการลงทุน
ดอกเบี ้ยรับเงินให้ ก้ ู

116,600,408.47

98.44

113,091,788.36

98.95

ดอกเบี ้ยรับเงินฝาก

420,878.84

0.36

464,548.17

0.41

1,422,113.01

1.20

729,913.46

0.64

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รวมรายได้ดอกเบี ้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน

118,443,400.32 100.00

114,286,249.99 100.00

ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้
ดอกเบี ้ยจ่ายเงินรับฝาก

30,670,663.17

25.89

35,890,337.41

31.40

2,718,390.41

2.30

31,286.42

0.03

33,389,053.58

28.19

35,921,623.83

31.43

หนีส้ งสัยจะสูญ-ลูกหนีอ้ ื่นที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้

0.00

0.00

(174,987.46)

(0.15)

หนีส้ งสัยจะสูญ(เกินความต้องการ)-ลูกหนีอ้ ื่น

0.00

0.00

(4,924.05)

(0.00)

หนีส้ ญ
ู -ลูกหนีอ้ ื่นที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้

0.00

0.00

174,987.46

0.15

รวมหนีส้ งสัยจะสูญและหนีส้ ญ
ู

0.00

0.00

(4,924.05)

(0.00)

85,054,346.74

71.81

78,369,550.21

68.57

ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า

9,900.00

0.01

7,600.00

0.02

เงินรางวัลสลากออกสิน

88,100.00

0.07

49,900.00

0.04

7,750.00

0.01

0.00

0.00

234,730.58

0.20

211,253.47

0.18

340,480.58

0.29

268,753.47

0.24

3,508,200.00

2.96

3,199,080.00

2.80

ค่าล่วงเวลา

42,675.00

0.04

32,883.00

0.03

ค่าเช่าบ้ าน

36,000.00

0.03

36,000.00

0.03

ค่าเล่าเรียนบุตร

25,056.00

0.02

6,850.00

0.01

ดอกเบี ้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสัน้
รวมค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยและเงินลงทุน
หัก หนีส้ งสัยจะสูญและหนีส้ ูญ

รายได้ ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ
บวก รายได้ อ่ นื

เงินรางวัลสลากธกส.
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้อื่น
หัก ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้ าที่
เงินเดือน
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบกาไรขาดทุน (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ปี 2563
บาท

ปี 2562
%

บาท

%

ค่าสวัสดิการเจ้ าหน้ าที่

24,000.00

0.02

24,000.00

0.02

เงินสมทบประกันสังคม

68,174.00

0.06

74,162.16

0.06

บาเหน็จเจ้ าหน้ าที่

686,350.00

0.58

683,740.00

0.60

ค่ารักษาพยาบาล

3,249.00

0.00

0.00

0.00

575,072.64

0.49

668,037.05

0.58

ค่าปรับปรุงสานักงาน

3,990.00

0.00

80,940.00

0.07

ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาสินทรัพย์

6,420.00

0.01

16,352.00

0.01

10,349.18

0.01

0.00

0.00

9,945.21

0.01

86,684.82

0.08

26,750.00

0.02

0.00

0.00

105,644.00

0.09

90,035.00

0.08

4,603.48

0.00

4,591.93

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

2,808.46

0.00

4,998.00

0.00

38,637.68

0.03

64,948.23

0.06

382,690.00

0.32

236,236.00

0.21

1,714,611.00

1.45

1,658,041.00

1.45

ค่าเบี ้ยเลี ้ยงกรรมการ

29,400.00

0.02

9,600.00

0.01

ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ

112,000.00

0.10

121,800.00

0.11

ค่าเบี ้ยประชุมผู้ตรวจสอบกิจการ

10,500.00

0.01

10,000.00

0.01

ค่าพาหนะกรรมการ

70,840.00

0.06

63,440.00

0.06

1,680.00

0.00

2,560.00

0.00

115,950.00

0.10

58,510.00

0.05

ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าเสือ่ มราคา

ค่าสิทธิการใช้ ซอฟแวร์ ตดั จ่าย
ค่าตกแต่งสานักงานตัดจ่าย
ค่าเช่าพื ้นที่เว็บเซฟเวอร์ และเว็บไซด์
ค่าทาความสะอาดสานักงาน
ค่าเบี ้ยประกันภัยอัคคีภยั
ค่าทาความสะอาดยานพาหนะ
ค่าภาษี ป้ายและภาษี โรงเรือนและที่ดนิ
ค่าใช้ จ่ายยานพาหนะ
ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
ค่าใช้ จ่ายตามแผนกลยุทธ์
ค่ าใช้ จ่ายดาเนินงานอื่น
ค่าใช้ จ่ายในการประชุมใหญ่

ค่าพาหนะผู้ตรวจสอบกิจการ
ค่าเบี ้ยเลี ้ยงและที่พกั
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบกาไรขาดทุน (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ปี 2563

ปี 2562

บาท

%

บาท

%

105,384.00

0.09

104,768.00

0.09

ค่าตรวจสอบกิจการ

48,000.00

0.04

48,000.00

0.04

ค่าไฟฟ้ า

72,445.91

0.06

70,069.29

0.06

ค่านา้ ประปา

4,118.43

0.00

4,244.10

0.00

ค่าโทรศัพท์

32,605.41

0.03

27,507.28

0.02

181,253.89

0.15

178,105.20

0.16

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี

80,000.00

0.07

80,000.00

0.07

ค่ารับรอง

45,652.00

0.04

86,290.00

0.08

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

30,468.00

0.03

26,550.00

0.02

ค่าถ่ายเอกสาร

17,728.00

0.01

14,586.00

0.01

ค่าไปรษณีย์

41,501.40

0.04

44,476.00

0.04

ค่านา้ มันเชือ้ เพลิง

27,500.00

0.02

40,170.50

0.04

ค่าเบี ้ยประกันภัยขนเงิน

10,344.09

0.01

10,742.80

0.01

480.00

0.00

480.00

0.00

14,117.00

0.01

20,400.00

0.02

0.00

0.00

2,247.00

0.00

49,356.76

0.04

40,865.97

0.04

8,376,550.54

7.07

8,033,491.33

7.03

77,018,276.78 65.03

70,604,812.35

61.78

ค่าตอบแทนเจ้ าหน้ าที่ประจาหน่วย

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์

ค่าขยะมูลฝอย
วัสดุเครื่องแต่งกาย
ค่าบารุงต่าง ๆ
ค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ด
รวมค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
กาไรสุทธิ
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสุทธิ
รายการปรับปรุงเพือ่ กระทบยอดกาไรสุทธิเป็ นเงินสดสุทธิ
จากการดาเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคาอาคารและอุปกรณ์
สารองบาเหน็จเจ้ าหน้ าที่
ค่าสิทธิการใช้ ซอฟแวร์ ตดั จ่าย
ค่าตกแต่งสานักงานรอตัดบัญชีตดั จ่าย
ลูกหนี ้ สสธท.จ่ายล่วงหน้ า
ลูกหนี ้ สส.สชอ. จ่ายล่วงหน้ า
ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า
ค่าใช้ จ่ายค้างจ่าย
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ-ลูกหนีท้ ี่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้
ดอกเบีย้ เงินให้ ก้ คู ้างรับ
ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารค้างรับ
ดอกเบีย้ เงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ
ผลตอบแทนเงินลงทุนสลากออนสินค้างรับ
ดอกเบีย้ เงินรับฝากค้างจ่าย
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ค่าตอบแทนหน่วยค้างจ่าย
ดอกเบีย้ ตัว๋ สัญญาใช้ เงินค้างจ่าย
ดอกเบีย้ จ่ายเงินกู้โอดีค้างจ่าย
เงินประกันสังคมรอนาส่ง
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ปี 2563
บาท

ปี 2562
บาท

77,018,276.78

70,604,812.35

575,072.64
686,350.00
10,349.18
9,945.21
(12,120.00)
(4,840.00)
740.36
3,690.00
0.00
53,400.97
12,195.09

668,037.05
683,740.00
0.00
86,684.82
24,240.00
0.00
464.91
5,193.00
(179,911.51)
556,566.22
7,906.68

(16,390.70)
(24,792.69)
(10,987.08)
22,787.89
8,732.00
0.00
0.00
0.00

(1,095.89)
0.00
(193,916.04)
49,658.20
2,644.00
22,356.16
1,469.71
(750.00)

สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ปี 2563
บาท
ภาษี หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
หนีส้ ญู -ลูกหนีท้ ี่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์ และ
หนีส้ นิ ดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน
เงินสดจ่ายจากเงินให้ ก้ แู ก่สหกรณ์

ปี 2562
บาท
(29.35)
0.00

286.95
174,987.46

78,332,380.30

72,513,374.07

0.00

(90,000,000.00)

เงินสดรับจากเงินให้ ก้ แู ก่สหกรณ์
เงินสดจ่ายลูกหนีเ้ งินกู้ฉกุ เฉิน

60,000,000.00
(2,516,700.00)

0.00
(1,719,500.00)

เงินสดรับจากลูกหนีเ้ งินกู้ฉกุ เฉิน
เงินสดจ่ายลูกหนีเ้ งินกู้สามัญ

2,249,190.00
(613,935,771.62)

1,671,793.00
(827,115,317.44)

เงินสดรับจากลูกหนีเ้ งินกู้สามัญ
เงินสดจ่ายลูกหนีเ้ งินกู้พเิ ศษ
เงินสดรับจากลูกหนีเ้ งินกู้พเิ ศษ
สินทรัพย์ดาเนินงาน
เงินสดรับจากลูกหนีอ้ ื่น
เงินสดจ่ายลูกหนีเ้ งิน สส ชสอ.

556,734,294.15
0.00
11,283,818.98

743,092,778.36
(3,500,000.00)
13,151,467.13

244,593.02
(172,590.00)

660,693.82
(142,386.00)

166,551.00
(88,368.09)
86,890.84
(12,432,933.84)
11,578,880.46
(5,799,636.00)
5,760,142.00
(2,471,443.86)

136,895.00
(98,181.06)
76,254.65
(9,348,391.48)
9,243,770.56
(5,548,538.62)
5,570,210.12
(2,345,455.00)

เงินสดรับลูกหนีเ้ งิน สส ชสอ.
เงินสดจ่ายลูกหนีเ้ งินประกันวินาศภัย
เงินสดรับลูกหนีเ้ งินประกันวินาศภัย
เงินสดจ่ายลูกหนีเ้ งินประกันกลุม่
เงินสดรับลูกหนีเ้ งินประกันกลุม่
เงินสดจ่ายลูกหนีเ้ งินฌาปนกิจสงเคราะห์ ( สสธท )
เงินสดรับจากลูกหนีเ้ งินฌาปนกิจสงเคราะห์ ( สสธท )
เงินสดจ่ายลูกหนีเ้ งินยืมทดรอง
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ปี 2563
บาท
2,453,966.00
2,209.82
0.00

ปี 2562
บาท
2,344,655.00
24,139.54
(83,990.00)

794,322.42
(12,000.00)
0.00

226,262.75
0.00
(113,849.14)

(22,356.16)
16,560.00

0.00
2,280.00

92,251,999.42

(91,301,034.74)

200,000.00
(53,460.00)

0.00
(57,720.00)

เงินสดจ่ายซือ้ หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจากัด
เงินสดจ่ายซือ้ หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จากัด

0.00
(10,000.00)

(10,000,000.00)
0.00

เงินสดจ่ายค่าสิทธิการใช้ ซอฟท์แวร์
เงินสดจ่ายส่วนปรับปรุงอาคารสานักงาน

(64,200.00)
0.00

0.00
(25,000.00)

72,340.00

(10,082,720.00)

0.00
(165,000,000.00)
411,066,898.53
(354,891,162.56)

165,000,000.00
0.00
292,489,387.72
(295,934,844.19)

เงินสดรับจากลูกหนีเ้ งินยืมทดรอง
เงินสดรับลูกหนีต้ วั แทนหักเงินส่ง
เงินสดจ่ายซือ้ วัสดุสานักงาน
หนีส้ นิ ดาเนินงาน
เงินสดรับ (จ่าย) เงินรอจ่ายคืน
เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมรอนาส่ง
เงินสดจ่ายดอกเบีย้ รับรอจ่ายคืน
เงินสดจ่ายดอกเบีย้ จ่ายตัว๋ สัญญาใช้ เงินค้างจ่าย
เงินสดรับ (จ่าย) ล่วงหน้ าจากสมาชิก
เงินสดสุทธิ ( ใช้ ไปใน ) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับค่าหุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จากัด
เงินสดจ่ายซือ้ ครุภณั ฑ์

เงินสดสุทธิ ( ใช้ ไปใน ) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
เงินสดจ่ายชาระหนีต้ วั๋ สัญญาใช้ เงิน
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ปี 2563

ปี 2562

เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น

บาท
91,406,920.00

บาท
100,570,550.00

เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น
เงินสดจ่ายค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์

(45,582,220.00)
(30,000.00)

(10,441,220.00)
(30,000.00)

เงินสดจ่ายเงินปั นผลตามหุ้น

(50,443,605.00)

(46,047,233.50)

เงินสดจ่ายเงินเฉลีย่ คืน
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้ าหน้ าที่

(8,915,028.00)
(900,000.00)

(8,632,197.00)
(890,000.00)

เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
เงินสดจ่ายเงินสารองจ่ายทุน

(4,089,765.22)
(261,840.00)

(3,410,774.82)
0.00

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิ เพิม่ ขึน้ (ลดลง)

(127,639,802.25)
(35,315,462.83)

192,673,668.21
91,289,913.47

เงินสด ณ วันต้นปี

175,711,906.13

84,421,992.66

เงินสด ณ วันสิ ้นปี

140,396,443.30

175,711,906.13
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
1. สรุปนโยบายการบัญชีท่ ีสาคัญ
- สหกรณ์บนั ทึกบัญชีโดยใช้ เกณฑ์คงค้าง
- สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี ้ยตามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลา ส่วนจานวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี ้ยคูณด้วยจานวนเงินต้นที่
ค้างชาระตามระยะเวลาที่ก้ ยู ืม
- สหกรณ์ได้ตงค่
ั ้ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชัน้ คุณภาพ
ลูกหนีเ้ งินกู้และการเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
- สหกรณ์ตรี าคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน
- เงินลงทุนระยะยาวที่เป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน และจะรับรู้เป็ น
รายได้หรือค่าใช้ จ่ายในงบกาไรขาดทุนเมื่อสหกรณ์จาหน่ายเงินลงทุนนัน้
- ค่าเสือ่ มราคาอาคารและอุปกรณ์สานักงาน คานวณโดยวิธีเส้ นตรงในอัตราที่กาหนดไว้ ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ทัง้ นี ้ ยกเว้ นที่ดนิ
- ค่าตกแต่งสานักงานรอตัดบัญชี ตัดจ่ายเป็ นรายปี ระยะเวลา 5 ปี
- ค่าซ่อมบารุง ค่าซ่อมแซม รวมทัง้ การซือ้ มาเปลีย่ นแทนสาหรับสินทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายหักจาก
รายได้การต่อเติมหรือเพิม่ เติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้ วย
เงินสด

ปี 2563

ปี 2562

บาท

บาท

20,000.00

20,000.00

50,135.04

50,122.70

60,378,633.80

160,585,588.09

56,675.28

56,195.34

สลากธกส.

10,000,000.00

0.00

สลากออมสิน

40,000,000.00

5,000,000.00

รวม

110,505,444.12

165,711,906.13

เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
ประจา
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563

3. เงินฝากสหกรณ์ อ่ นื ประกอบด้ วย
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ ธานี จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี จากัด
รวม

ปี 2563

ปี 2562

บาท

บาท

25,000,000.00

0.00

4,890,999.18

10,000,000.00

29,890,999.18

10,000,000.00

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สหกรณ์มีบญ
ั ชีเงินฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ ธานี จากัด
ประเภทเงินฝากประจา ต้นเงิน 4,890,999.18 บาท ดอกเบี ้ย 534.54 บาท รวมทัง้ สิ ้น 4,891,533.72 บาท แต่เนื่องจาก
สอ.มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ ธานี จากัด ผลการดาเนินงานมีผลขาดทุนสะสมจากรายงานกิจการประจาปี 2562
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 มูลค่าหุ้นละ (133.56) บาท และ สอ.วิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ ธานี จากัด
มีสดั ส่วนหนีส้ นิ รวมมากกว่าสินทรัพย์รวม (447.88 : 440.22 ล้ านบาท) ทาให้ สหกรณ์มีความเสีย่ งที่จะถอนเงินฝากไม่ได้
วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็ นวันที่ภายหลังรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนวันรับรองงบการเงิน สหกรณ์ได้รับเงินจานวนดังกล่าว
จากการปิ ดบัญชีเรียบร้ อยแล้ ว ซึ่งไม่จาเป็ นต้ องรับรู้ค่าเสียหายจานวนที่ไม่สามารถถอนคืนได้ จากเงินฝากสหกรณ์ อ่ นื สงสัยจะสูญ
เต็มจานวนที่ไม่สามารถถอนคืนได้ (ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ กษ 0404/ว53 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 เรื่องวิธีปฎิบตั ิ
ทางบัญชี กรณีสหกรณ์นาเงินไปลงทุนในสหกรณ์อื่น)

4. เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้ วย

ปี 2563

ปี 2562

บาท

บาท

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้ องการของตลาด
- หุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จากัด ( มหาชน )

0.00

200,000.00

- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จากัด

10,000.00

0.00

- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด

26,292,500.00

26,292,500.00

26,302,500.00

26,492,500.00

รวม
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563
ปี 2563

ปี 2562

บาท

บาท

5. เงินให้ ก้ ูยืม ประกอบด้ วย

ระยะยาว

ระยะสัน้

ระยะสัน้

ระยะยาว

เงินให้ ก้ แู ก่สหกรณ์

30,000,000.00

0.00

90,000,000.00

0.00

ลูกหนีเ้ งินกู้ฉกุ เฉิน

539,010.00

0.00

271,500.00

0.00

ลูกหนีเ้ งินกู้สามัญ

103,591,561.32

1,826,363,605.86

114,096,141.34

1,758,657,548.37

ลูกหนีเ้ งินกู้พเิ ศษ

2,898,859.44

47,559,859.99

3,179,249.76

58,563,288.65

137,029,430.76

1,873,923,465.85

207,546,891.10

1,817,220,837.02

รวม

ปี 2563

ปี 2562

บาท

บาท

6. ลูกหนีร้ ะยะสัน้ ประกอบด้ วย

0.00

ระยะสัน้
2,209.82

7,000.00

0.00

0.00

0.00

2,976,450.37

0.00

2,122,396.99

0.00

ลูกหนีเ้ งินฌาปนกิจสงเคราะห์(สสธท)

904,629.00

0.00

865,135.00

0.00

ลูกหนีอ้ ื่น

83,471.28

377,566.83

87,331.80

618,299.33

ลูกหนีเ้ งิน สส ชสอ.

20,044.00

0.00

14,005.00

0.00

ลูกหนีเ้ งินประกันวินาศภัย

43,458.35

0.00

41,981.10

0.00

4,046,330.86

377,566.83

3,133,059.71

618,299.33

ลูกหนีต้ วั แทนหักส่ง

ระยะสัน้
11,277.86

ลูกหนีเ้ งินยืมทดรอง
ลูกหนีเ้ งินประกันกลุม่

รวม

ระยะยาว
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ระยะยาว
0.00

สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563

7. ดอกเบีย้ เงินให้ ก้ ูค้างรับ ประกอบด้ วย
ดอกเบีย้ เงินให้ ก้ คู ้างรับ - สมาชิก

ปี 2563

ปี 2562

บาท

บาท

423,918.14

477,278.73

73.68

114.06

423,991.82

477,392.79

ดอกเบีย้ เงินให้ ก้ คู ้างรับ - ลูกหนีอ้ ื่น
รวม

ปี 2563

ปี 2562

บาท

บาท

วัสดุสานักงานคงเหลือ

142,797.11

165,585.00

ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารค้างรับ

20,481.04

32,676.13

ดอกเบีย้ เงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ

17,486.59

1,095.89

ผลตอบแทนเงินลงทุนสลากออมสินค้างรับ

24,792.69

0.00

ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า

20,450.58

21,190.94

เงินสารองจ่ายทุนสาธารณประโยชน์

261,840.00

0.00

เงินฌาปนกิจสงเคราะห์(สสธท) จ่ายล่วงหน้ า

28,280.00

16,160.00

เงินฌาปนกิจสงเคราะห์(สส.สชอ.) จ่ายล่วงหน้ า

4,840.00

0.00

520,968.01

236,707.96

8. สินทรัพย์ หมุนเวียนอื่น ประกอบด้ วย

รวม
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563

9. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้ วย
ที่ดนิ

ปี 2563

ปี 2562

บาท

บาท

2,012,500.00

2,012,500.00

2,967,272.26

3,186,647.26

ส่วนปรับปรุงอาคารสานักงาน

110,455.13

127,551.03

ครุภณ
ั ฑ์

118,964.00

220,074.38

1.00

231,553.97

5,209,192.39

5,778,326.64

53,460.00

0.00

5,938.39

0.00

47,521.61

0.00

5,256,714.00

5,778,326.64

อาคารยานพาหนะและอุปกรณ์
ส่วนที่ไม่แสดงค่าเสือ่ มราคาสะสม
อาคารสานักงาน

ยานพาหนะ
รวม
ส่วนที่แสดงค่าเสือ่ มราคาสะสม
ราคาทุน
ครุภณ
ั ฑ์
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ราคาตามบัญชี
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

สหกรณ์ฯนาที่ดนิ โฉนดที่ 18344 เลขที่ดนิ 1189 หน้ าสารวจ 6055 ตาบลท้ ายช้ าง อาเภอเมือง จังหวัดพังงา พร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง
จดจานองเป็ นหลักทรัพย์ค ้าประกันการชาระหนีเ้ งินกู้ กับธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จากัด จานวนเงินต้น
ไม่เกินวงเงิน 100.00 ล้ านบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ค่าเสือ่ มราคาสะสม เป็ นค่าเสือ่ มราคาสะสมครุภณ
ั ฑ์ทงั ้ จานวน

10. สินทรัพย์ ไม่มตี วั ตน ประกอบด้วย
สิทธิการใช้ ซอฟท์แวร์
รวม
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ปี 2563

ปี 2562

บาท

บาท

53,850.82

0.00

53,850.82

0.00

สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563

11. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้ ประกอบด้ วย

ปี 2563

ปี 2562

หน่ วย:บาท

หน่ วย:บาท

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

0.00

0.00

ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน

0.00

165,000,000.00

0.00

165,000,000.00

รวม

12. เงินรับฝาก ประกอบด้ วย

ปี 2563

ปี 2562

บาท

บาท

เงินรับฝาก - สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
รวม

13. หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น

ประกอบด้ วย

เงินรอจ่ายคืน

46,578,403.64

40,567,985.97

961,441,537.14

911,276,218.84

1,008,019,940.78

951,844,204.81

ปี 2563

ปี 2562

บาท

บาท

1,303,465.05

509,142.63

0.00

12,000.00

ดอกเบี ้ยจ่ายเงินรับฝากค้างจ่าย

81,670.70

92,657.78

ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย

40,000.00

40,000.00

ค่าใช้ จ่ายค้างจ่าย

91,883.00

88,193.00

เงินรับล่วงหน้ าจากสมาชิก

22,500.00

5,940.00

0.00

22,356.16

ดอกเบี ้ยเงินกู้โอดีค้างจ่าย

1,469.71

1,469.71

ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย

1,029.60

1,058.95

ค่าตอบแทนหน่วยค้างจ่าย

110,736.00

102,004.00

48,374.00

76,129.00

1,701,128.06

950,951.23

เงินประกันสังคมรอนาส่ง

ดอกเบี ้ยตัว๋ สัญญาใช้ เงินค้างจ่าย

เงินปั นผลค้างจ่าย
รวม
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2563

14. ทุนสะสมตามข้ อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ ประกอบด้ วย

ปี 2563

ปี 2562

บาท

บาท

ทุนสาธารณประโยชน์

61.70

2,089,826.92

310,933.33

300,933.33

ทุนสะสมเพือ่ ขยายงาน

2,724,000.00

2,674,000.00

รวม

3,034,995.03

5,064,760.25

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล

15. การดารงสินทรัพย์ สภาพคล่ องของสหกรณ์
สหกรณ์ฯดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลีย่ เดือน กันยายน 2563 ในอัตราร้ อยละ 8.41 ของยอดเงินฝากทัง้ หมด
ซึ่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดอัตราการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
ไม่ต่ากว่า ร้ อยละหนึ่ง ของยอดเงินฝากทัง้ หมด

ประธาน ขอมติจากที่ประชุมใหญ่
ที่ประชุมใหญ่ มีมติอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2563
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2563
ประธาน ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ฯประจําปี บัญชี 2563 คณะกรรมการดําเนินการขอเสนอการจัดสรรกําไรสุ ทธิ
ประจําปี บัญชี 2563 ตามหลักเกณฑ์ และข้อบังคับ ให้ที่ประชุมร่ วมพิจารณา
จัดสรร
รายการ
หลักเกณฑ์ ตามข้ อบังคับ
จานวนเงิน
ปี 2563
1. เงินสํารอง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของกําไรสุ ทธิ
11.34
8,735,223.78
2. เงินบํารุ งสันนิ บาตสหกรณ์ ฯ
ในอัตราร้อยละ 1 ของกําไรสุ ทธิ แต่ไม่เกิน
0.04
30,000.00
30,000 บาท
3. เงินปันผล
ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรื อนหุ น้ (5.50% )
69.30
53,372,985.00
4. เงินเฉลี่ยคืน
5. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
6. ทุนสาธารณประโยชน์
7. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
8. ทุนเพื่อขยายกิจการ

ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรื อนหุ น้ (8.25% )
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุ ทธิ
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุ ทธิ
ไม่เกินร้อยละ 2 ของกําไรสุ ทธิ
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุ ทธิ
รวม
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11.90
1.35
6.00
0.01
0.06
100.00

9,161,068.00
1,039,000.00
4,620,000.00
10,000.00
50,000.00
77,018,276.78

รายการ

ตารางเปรียบเทียบ การจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2561 - 2563
ปี 2561
ปี 2562

1. เงินสํารอง
2. เงินบํารุ งสันนิ บาตสหกรณ์ ฯ
3. เงินปันผล (5.52%), (5.50%), (5.50%)
ของทุนเรื อนหุ น้
4. เงินเฉลี่ยคืน (8.23%), (8.25%), (8.25%)
5. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
6. ทุนสาธารณประโยชน์
7. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
8. ทุนเพื่อขยายกิจการ
รวม
เพื่อสมาชิกโดยตรง คือเงินปั นผล +เงินเฉลี่ยคืน

ร้ อยละ
12.37
0.04

จานวนเงิน ร้ อยละ
8,252,887.61 11.73
30,000.00
0.04

ปี 2563

จานวนเงิน ร้ อยละ
8,283,934.35 11.34
30,000.00
0.04

69.12 46,104,138.00

71.41 50,415,850.00 69.30

13.01
1.33
4.05
0.01
0.07

12.63
1.28
2.83
0.01
0.07

8,676,650.00
890,000.00
2,700,000.00
10,000.00
50,000.00

100.00 66,713,675.61
82.13 54,780,788.00

53,372,985.00

8,915,028.00
900,000.00
2,000,000.00
10,000.00
50,000.00

11.90 9,161,068.00
1.35 1,039,000.00
6.00 4,620,000.00
0.01
10,000.00
0.06
50,000.00
100.00 70,604,812.35 100.00 77,018,276.78
84.04 59,330,878.00 81.20 62,534,053.00

เพื่อสมาชิกโดยอ้อม (ข้อ. 1+6+7+8)

16.50 11,012,887.61

14.64 10,343,934.35

รวมจัดสรรให้ กบั สมาชิก
เป็ นเงินบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์ ฯ
เป็ นเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
รวม

98.63 65,793,675.61
0.04
30,000.00
1.33
890,000.00

98.68 69,674,812.35
0.04
30,000.00
1.28
900,000.00

100.00 66,713,675.61

จานวนเงิน
8,735,223.78
30,000.00

17.41 13,415,223.78

98.61 75,949,276.78
0.04
30,000.00
1.35 1,039,000.00
100.00 70,604,812.35 100.00 77,018,276.78

ประธาน สมาชิกท่านใดมีขอ้ สงสัยสอบถาม หรื อข้อเสนอแนะ
ประธาน ขอมติจากที่ประชุมใหญ่ อนุมตั ิจดั สรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2563
ที่ประชุมใหญ่ มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิจดั สรรกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2563
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากาหนดวงเงินกู้ยมื ประจาปี 2564
ประธาน นําเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา
ประธาน ตามข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ 17 ข้อ 18 วงเงินกูย้ ืมหรื อการคํ้าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกูย้ ืมและคํ้า
ประกันสําหรับปี หนึ่งๆไว้ตามที่จาํ เป็ นและสมควรแก่การดําเนินงานวงเงินซึ่ งกําหนดดังว่านี้ ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ถา้ ที่ประชุมใหญ่ยงั มิได้กาํ หนดหรื อนายทะเบี ยนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ ืมหรื อ
การคํ้าประกันสําหรับปี ใดก็ให้ใช้วงเงินกูย้ ืมหรื อการคํ้าประกันสําหรับปี ก่อนไปพลาง
มติที่ประชุมใหญ่ประจําปี 2562 มีมติให้กาํ หนดวงเงินกูย้ ืมปี บัญชี 2563 จํานวน 600 ล้านบาท (หกร้อยล้านบาท
ถ้วน) ดังนั้นในปี บัญชี 2564 ขอเสนอวงเงินกูย้ ืมจํานวน 600 ล้านบาท (หกร้อยล้านบาทถ้วน) ไว้เท่าเดิม
ประธาน ขอมติจากที่ประชุมใหญ่
ที่ประชุมใหญ่ มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิให้กาํ หนดวงเงินกูย้ ืมประจําปี บัญชี 2564 จํานวน 600 ล้านบาท (หกร้อยล้านบาท
ถ้วน
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ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั งิ บประมาณการรับ และงบประมาณรายจ่ ายประจาปี 2564
ประธาน มอบให้รองประธาน (นายสามารถ สิ นทรัพย์) นําเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา
รองประธาน ขอเสนอรายละเอียดประมาณการรายได้ประจําปี บัญชี 2564 งบประมาณรายจ่ายประจําปี บัญชี 2564และ
งบประมาณรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้ที่ประชุมร่ วมพิจารณา
1. ประมาณการรายได้
ที่

หมวดรายได้

1
2
3
4

ดอกเบี้ยเงินกูร้ ับจากสมาชิก
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายได้อื่น
รวม

ประมาณการ
ปี บัญชี 2564
117,000,000.00
15,000.00
300,000.00
1,600,000.00
118,915,000.00
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คาชี้แจง
ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
คาดว่าจะมีสมาชิกเข้าใหม่ 150 คน
คาดว่าได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ในปี บัญชี 2564
เป็ นเงินปันผลจากการลงทุนถือหุน้ และรายได้อื่น

2. ประมาณการงบประมาณรายจ่ าย และงบประมาณรายจ่ ายตามแผนยุทธศาสตร์
ปี 2563

หมวดรายการ

ตั้งไว้

1 เงินเดือน
1.1 เงินเดือน

จ่ ายจริง

3,600,000.00

3,508,200.00

90,000.00
3,690,000.00

68,174.00
3,576,374.00

2 เงินช่ วยเหลื อ
2.1 ค่ารักษาพยาบาล

20,000.00

3,249.00

2.2 ค่าเล่าเรี ยนบุตร

60,000.00

25,056.00

2.3 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่
2.4 ค่าเช่ าบ้าน

24,000.00
42,000.00

24,000.00
36,000.00

146,000.00

88,305.00

222,000.00

122,500.00

1.2 เงินสมทบประกันสังคม
รวม

รวม
3 ค่ าตอบแทน
3.1 เบี้ยประชุ มกรรมการและผู้
ตรวจสอบกิจการ

ปี 2564
ตั้งไว้

หมายเหตุ

คาอธิบาย 1
3,900,000.00 ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
หมวด 3
90,000.00 ตามกฎหมายประกันสังคม
3,990,000.00
คาอธิบาย 2
20,000.00 ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
หมวด 16
60,000.00 ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
หมวด 15
24,000.00 เพื่อเป็ นค่าชุ ดทางานพนักงานประจาปี 8 คน
42,000.00 ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
หมวด 18
146,000.00
คาอธิบาย 3
222,000.00 ปี 2562 จะมีกรรมการ 15 คน จึงขอประมาณค่า
เบี้ยประชุ มกรรมการครั้งละ 700 บาท/คน
ประชุ มทั้งปี 12 ครั้ง และประชุ มพิเศษ 8 ครั้ง
รวมเป็ น 20 ครั้ง และผูต้ รวจสอบกิจการ 2 คน
จึงขอประมาณค่าเบี้ยประชุ มผูต้ รวจสอบ
กิจการครั้งละ 500 บาท/คน ประชุ มทั้งปี 12
ครั้ง

3.2 ค่าทาการล่วงเวลา

50,000.00

42,675.00

3.3 ค่าตรวจสอบกิจการ

48,000.00

48,000.00

3.4 ค่าตอบแทนหน่ วย

120,000.00

105,384.00
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100,000.00 ขอตั้งไว้เพื่องานเร่ งด่วนให้เป็ นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ หมวด 14
48,000.00 จ่ายให้ตามจานวนครั้งทีผ่ ตู้ รวจกิจการได้ทา
การตรวจสอบกิจการประจาเดือน ครั้งละ
2,000/คน/เดือน จานวน 2 คน จานวนครั้ง 12
ครั้ง/ปี
120,000.00 เพื่อเป็ นค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีป่ ระจาหน่ วย
ต่างๆ ของสหกรณ์ทหี่ น่ วยหักเงินเดือน 12
เดือน และเป็ นค่าตอบแทนป้ อนข้อมูลเงินปัน
ผลประจาปี จานวน 1 ครั้ง รวมในอัตรา 4
บาท/คน/เดือน หรื อ 48บาท/ปี คาดว่าปี 2563
จะมีสมาชิ กประมาณ 2,300 คน

ปี 2563

หมวดรายการ

ตั้งไว้

3 ค่ าตอบแทน
3.5 เงินบาเหน็จเจ้าหน้าที่
3.6 ค่าสอบบัญชี

ปี 2564
จ่ ายจริง

850,000.00

686,350.00

80,000.00
รวม 1,370,000.00

80,000.00
1,084,909.00

4 ค่ าใช้ สอย
4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง+ทีพ่ กั +ค่าพาหนะ

300,000.00

217,870.00

ตั้งไว้

หมายเหตุ

คาอธิบาย 3
850,000.00 ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
หมวด 8
100,000.00 ตั้งเป็ นค่าจ้างผูต้ รวจสอบบัญชี ประจาปี
1,440,000.00
คาอธิบาย 4
300,000.00 - เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาหรื อ
ฝึ กอบรมกรรมการ/พนักงาน และสามารถใช้
ในกิจการของสหกรณ์
- เพื่อเป็ นค่าพาหนะกรรมการและผูต้ รวจสอบ
กิจการในการประชุ มประจาเดือนของ
สหกรณ์ตามทีจ่ า่ ยจริ งและประหยัด
- เพื่อเป็ นค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าทีใ่ นกิจการของ
สหกรณ์
- เพื่อเป็ นค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการและผู้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

4.2 ค่าซ่อมแซม

50,000.00

6,420.00

4.3 ค่ารับรอง

100,000.00

45,652.00

4.4 ค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ
4.5 ค่าใช้จา่ ยประชุ มใหญ่
4.6 ค่าเช่ าพื้นทีเ่ ว็บเซิฟเวอร์และ
เว็บไซด์
4.7 ค่าทาความสะอาดสานักงาน

4.8 ค่าทาความสะอาดยานพาหนะ

50,000.00
1,800,000.00
30,000.00
120,000.00

3,000.00

50,000.00 เพื่อเป็ นค่าซ่อมแซมบารุ งรักษาเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
เครื่ องคอมพิวเตอร์ และครุ ภณั ฑ์

100,000.00 เพื่อเป็ นค่ารับรองในการประชุ มประจาเดือน
หรื อแขกผูม้ าเยีย่ มเยือน หรื อพนักงานประจา
หน่ วยทีป่ ฏิบตั งิ านในสหกรณ์
30,468.00
50,000.00 เพื่อเป็ นค่าธรรมเนี ยมในการโอนเงิน หรื อ
เงินกูธ้ นาคาร
1,714,611.00 2,500,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยในการประชุ มใหญ่ประจาปี
26,750.00
30,000.00 เพื่อเป็ นค่าเช่ าพื้นทีเ่ ก็บฐานข้อมูลสมาชิ กและ
เว็บไซด์สหกรณ์
105,644.00 120,000.00 เพื่อเป็ นค่าจ้างทาความสะอาดสานักงาน ราย
เดือน และซื้อวัสดุอปุ กรณ์ทาความสะอาด
สานักงาน
0.00
3,000.00 เพื่อเป็ นค่าจ้างทาความสะอาดยานพาหนะ
ของสหกรณ์
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ปี 2563

หมวดรายการ

ตั้งไว้

4 ค่ าใช้ สอย
4.9 ค่าประกันอัคคีภยั

6,000.00

4.10 ค่าประกันขนเงิน
4.11 ค่าใช้จา่ ยยานพาหนะ

15,000.00
70,000.00

รวม 2,544,000.00
5 ค่ าวัสดุ
5.1 เครื่ องเขียนแบบพิมพ์ และ
วัสดุสิ้นเปลือง

250,000.00

5.2 ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง

50,000.00

5.3 วัสดุเครื่ องแต่งกาย

20,400.00
รวม

6 ครุภณั ฑ์ และอาคาร
6.1 ค่าปรับปรุ งอาคารสานักงาน
สหกรณ์
6.2 ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
6.3 ครุ ภณั ฑ์สานักงาน
รวม
7 ค่ าสาธารณูปโภค
7.1 ค่าไปรษณี ยโ์ ทรเลข

320,400.00
200,000.00
150,000.00
100,000.00
450,000.00
60,000.00

7.2 ค่าโทรศัพท์

40,000.00

7.3 ค่าไฟฟ้ า
7.4 ค่าน้ าประปา

90,000.00
10,000.00

จ่ ายจริง

ปี 2564
ตั้งไว้

หมายเหตุ

คาอธิบาย 4
4,603.48
6,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับประกันอัคคีภยั
สานักงาน
10,344.09
15,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับประกันขนเงิน
38,637.68
70,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับค่าเบี้ยประกันภัย+
ค่าทะเบียน+ค่าพรบ.ยานพาหนะประจาปี +ค่า
บารุ งรักษายานพาหนะ
2,201,000.25 3,244,000.00
คาอธิบาย 5
198,981.89 250,000.00 - เพื่อจัดซื้อเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ และวัสดุใช้
ในสหกรณ์
- เพื่อเป็ นค่าถ่ายเอกสารในสหกรณ์
27,500.00
50,000.00 ใช้กบั ยานพาหนะสาหรับใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านของสหกรณ์
14,117.00
20,400.00 เพื่อเป็ นค่าเครื่ องแต่งกายกรรมการ 15 คน + ผู้
ตรวจสอบกิจการ 2 คน
240,598.89 320,400.00
คาอธิบาย 6
3,990.00 200,000.00 เพื่อใช้ปรับปรุ งตกแต่งและต่อเติมอาคาร
ภายในสานักงาน
0.00 150,000.00 เพื่อซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ใช้ในงานสหกรณ์
53,460.00 100,000.00 เพื่อซื้อครุ ภณั ฑ์ทจี่ าเป็ นในสหกรณ์
57,450.00 450,000.00
คาอธิบาย 7
41,501.40
60,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยในการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ
ในสหกรณ์
32,605.41
40,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยในสานักงานสหกรณ์
72,445.91
4,118.43
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90,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยกระแสไฟฟ้ าของสหกรณ์
10,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยน้ าประปาของสหกรณ์

ปี 2563

หมวดรายการ

ตั้งไว้

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

จ่ ายจริง

8,000.00

2,808.46

1,000.00
209,000.00

480.00
153,959.61

60,000.00

49,356.76

3,000.00

0.00

63,000.00
8,792,400.00

49,356.76
7,451,953.51

ปี 2564
ตั้งไว้

หมายเหตุ

คาอธิบาย 7
8,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับค่าภาษีประจาปี
1,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับค่าขยะประจาปี
209,000.00
คาอธิบาย 8
60,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ดในกรณี ไม่เข้า
หมวดข้างต้น
3,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับค่าบารุ งประจาปี
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้
63,000.00
9,862,400.00 ข้ อ 1 - ข้ อ 8

งบประมาณรายจ่ ายตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสหกรณ์ ปี บัญชี 2564

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์
โครงการ
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาองค์กร บุคลากรด้านการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพมีธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จํานวน 10
โครงการ
1.โครงการอบรมและสัมมนาความรู ้การบริ หารงานในสหกรณ์
100,000
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของ
100,000
คณะกรรมการดําเนินการผูต้ รวจสอบกิจการ 2.โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3. โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การบริ หารจัดการสหกรณ์
300,000
เจ้าหน้าที่และสมาชิก (3 โครงการ)
1.โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
งบดําเนินการ
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบการบริ หารและ
2.โครงการมาตรฐานการบริ หารจัดการสหกรณ์
งบดําเนินการ
ระบบการควบคุมภายใน
3.โครงการประเมินผลและจัดทําแผนดําเนินงานประจําปี ของ
250,000
(7 โครงการ)
สหกรณ์ (แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี )
4.โครงการปรับปรุ งกฎระเบียบ
30,000
5.โครงการประเมินผลทบทวนแผนยุทธศาสตร์
40,000
6. โครงการจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี
งบดําเนินการ
7. โครงการเร่ งรัดหนี้และติดตามหนี้
100,000
รวมงบประมาณ
920,000
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริ การ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จํานวน 5 โครงการ
1.โครงการพัฒนารู ปแบบการให้บริ การด้านสิ นเชื่อ
100,000
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาการให้บริ การสมาชิก
2.โครงการพัฒนาความรู ้และเทคนิคการให้บริ การของ
งบดําเนินการ
แบบมีจิตใจให้บริ การ (Service Mind)
เจ้าหน้าที่
3.โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานของสหกรณ์
50,000
30,000
กลยุทธ์ ที่ 2 สร้างบรรยากาศภายในองค์กร 1.โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์สาํ นักงานสหกรณ์
งบดําเนินการ
ให้เอื้อต่อการให้บริ การแก่สมาชิกและการ 2.โครงการรวมพลัง 5 ส
ปฏิบตั ิงาน
รวมงบประมาณ
180,000
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ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์
โครงการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาการลงทุน ดําเนินกิจการ และการสร้างความมัน่ คงแก่สหกรณ์
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จํานวน 3 โครงการ
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาการลงทุนและเพิ่ม 1. โครงการพัฒนาระบบการถือหุน้ สมาชิก
โอกาสการลงทุนขยายธุรกิจและกิจการ 2. โครงการลงทุนเพื่อพัฒนากิจการ
(2โครงการ)
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาการบริ หารจัดการ 1.โครงการพัฒนาการจัดการเงินทุนตามหลักการสหกรณ์
เงินทุนหมุนเวียน (1โครงการ)
รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ส่ งเสริ ม สนับสนุนด้านคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จํานวน 4 โครงการ
1. โครงการส่ งเสริ มการออมเพื่อคุณภาพชีวิต
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
2.โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพ (เรื่ อง 3 อ.)
สมาชิก (3โครงการ)
3.โครงการส่ งเสริ มการประกอบอาชีพเสริ ม
1. โครงการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ าํ ประกัน
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริ ม สนับสนุนเพื่อ
ความมัน่ คงของครอบครัว (1โครงการ)
รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จํานวน 2 โครงการ
1.โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ (1 โครงการ)
1.โครงการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ดา้ นระบบคอมพิวเตอร์
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของ
ระบบเครื อข่ายระบบกล้องวงจรปิ ด
เจ้าหน้าที่ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
(1 โครงการ)
รวมงบประมาณ
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งบประมาณ

งบดําเนินการ
งบดําเนินการ
งบดําเนินการ
งบดําเนินการ

20,000
80,000
100,000
งบทุน
สาธารณประโยชน์
200,000

100,000
งบดําเนินการ

100,000

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์
โครงการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ส่ งเสริ ม สนับสนุนทางด้านสังคม ชุมชน สิ่ งแวดล้อม และการมีส่วนร่ วมของสมาชิก
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ จํานวน 6 โครงการ
กลยุทธ์ ที่ 1 สร้างประโยชน์แก่สงั คมและ 1.โครงการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยกลุ่มสมาชิก
2.โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อบํารุ งศาสนา
ชุมชน (2 โครงการ)
ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาและกีฬา
1.โครงการร่ วมรณรงค์ปลูกป่ า
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริ มการอนุรักษ์
2.โครงการร่ วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
สิ่ งแวดล้อม (2 โครงการ)
กลยุทธ์ ที่ 3 ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ของสมาชิก (2 โครงการ)

งบประมาณ

60,000
50,000
20,000
20,000

1.โครงการสร้างแรงจูงใจในการแสดงความคิดเห็นจาก
30,000
สมาชิก
2.โครงการสัญจรสหกรณ์ฯพบปะสมาชิกหน่วยงาน
80,000
ต้นสังกัด
รวมงบประมาณ
260,000
รวมงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ จานวน 1,660,000.-บาท
ประธาน ขอมติจากที่ประชุมใหญ่
ที่ประชุ มใหญ่ มี มติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ งบประมาณรายได้ งบประมาณรายจ่ าย และงบประมาณรายจ่ ายตาม แผน
ยุทธศาสตร์ฯ ประจําปี บัญชี 2564
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 39 ประจาปี 2564 และผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ ประจาปี 2564
ประธาน ตามข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ 60 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
หนึ่งคน และกรรมการดําเนินการอีกสิ บสี่ คน ซึ่ งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิ กที่ได้รับการเลือกตั้งตามระเบียบว่าด้วย
การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 62 กําหนดเวลาอยู่ในตําแหน่งคณะกรรมการดําเนิ นการมีวาระอยู่ในตําแหน่งได้คราวละ
2 ปี นับแต่วนั เลือกตั้ง ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน และข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 63 การพ้นจากตําแหน่ งกรรมการดําเนิ นการ
ต้องพ้นจากตําแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ข้อ 63(1) ถึงคราวออกตามวาระ
ในปี 2563 มีคณะกรรมการที่ยงั มีวาระอยูใ่ นตําแหน่งอีก 1 ปี ดังนี้
1. นายวิรัตน์
เพาะปลูก
ประธานคณะกรรมการดําเนินการ
2. นายศักดิ์ชยั
ระวิวรรณ
กรรมการหน่วยโรงพยาบาลพังงา
3. นายกําธร
สิ ทธิ บุตร
กรรมการหน่วยอําเภอเมืองพังงา
4. นางประภา
ศิริกลุ
กรรมการหน่วยอําเภอทับปุด
5. นายสราวุธ
หิ ริ
กรรมการหน่วยอําเภอท้ายเหมือง
6. นายพิสิษฐสรรค์
สิ งห์จร
กรรมการหน่วยอําเภอคุระบุรี
7. นางเพชรสี
เก็บสมบัติ
กรรมการหน่วยข้าราชการบํานาญ
8. นายนัชฒภัทร
ปานอําพัน
กรรมการหน่วยอําเภอเกาะยาว
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และคณะกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ จํานวน 7 คน ดังนี้
1. นายสามารถ
สิ นทรัพย์
กรรมการหน่วยสสจ.พังงา
2. นายทรงยศ
มาลัย
กรรมการหน่วยโรงพยาบาลพังงา
3. นายสมยศ
จันทรวัฒน์
กรรมการหน่วยโรงพยาบาลตะกัว่ ป่ า
4. นายอรุ ณ
เสล่ราษฎร์
กรรมการหน่วยโรงพยาบาลตะกัว่ ป่ า
5. นายประสิ ทธิ์
มุ่งกิจ
กรรมการหน่วยอําเภอตะกัว่ ทุ่ง
6. นายขวัญชัย
คงทอง
กรรมการหน่วยอําเภอตะกัว่ ป่ า
7. นายวิสูตร
รอดการ
กรรมการหน่วยอําเภอกะปง
ประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ได้ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหากรรมการดําเนิ นการตั้งแต่
วันที่ 1 ตุ ลาคม 2563 ถึ ง วันที่ 15 ตุ ลาคม 2563 ประกาศรายชื่ อผูม้ ี สิ ทธิ์ ได้รั บการสรรหาในวันที่ 19 ตุ ลาคม 2563
(ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ที่ 11/2563 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563) และโดยมติ ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ให้เปิ ดขยายเวลาการรับสมัครกรรมการดําเนิ นการ ตั้งแต่วนั ที่ 19-22
ตุลาคม 2563 และประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ ได้รับการสรรหาในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 โดยมีผสู ้ มัครฯ ดังนี้
ตําแหน่งกรรมการดําเนินการ มีผสู ้ มัครจํานวน 7 ท่าน ซึ่ งมีวาระอยูใ่ นตําแหน่ง 2 ปี ดังนี้
1.1 หน่วยอําเภอกะปง
นายวิสูตร
รอดการ
1.2 หน่วยสสจ.พังงา
นายวรยศ
ผลแก้ว
1.3 หน่วยโรงพยาบาลพังงา
นายทรงยศ
มาลัย
1.4 หน่วยโรงพยาบาลตะกัว่ ป่ า
นายษาธิ ต
มาศรังสฤษดิ์
1.5 หน่วยโรงพยาบาลตะกัว่ ป่ า
นายอรุ ณ
เสล่ราษฎร์
1.6 หน่วยอําเภอตะกัว่ ป่ า
นางพัชรกัญภัค ธี ร์รัตนบุรี
1.7 หน่วยอําเภอตะกัว่ ทุ่ง
นายพิสิฐ
ยงยุทธ
ประธาน ขอมติที่ประชุมใหญ่รับรองผลการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 39
ที่ประชุมใหญ่ มีมติรับรองผูท้ ี่ได้รับการเลือกตั้งเป็ นคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39
ประธาน ตามระเบี ยบนายทะเบี ยนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิ จการสหกรณ์ พ.ศ. 2559 และข้อบังคับของสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ข้อ 89 ผูต้ รวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิ กหรื อบุคคลภายนอก
ผูม้ ีคุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถในด้านธุ รกิ จ การเงิ น การบัญชี การเศรษฐกิ จ หรื อการสหกรณ์ จํานวน 2 คนให้เป็ น
ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์เป็ นการประจําปี
คุณสมบัติ การดํารงตําแหน่ ง และความรับผิดชอบ ของผูต้ รวจสอบกิจการให้เป็ นไปตามที่นายทะเบี ยนสหกรณ์
กําหนด
ที่ประชุ มใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดําเนิ นการหรื อผูซ้ ่ ึ งดํารงตําแหน่ งหน้าที่ ประจําในสหกรณ์ เป็ นผูต้ รวจสอบ
กิจการไม่ได้
สหกรณ์ ออมทรั พย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ได้ประกาศรับสมัครสรรหาตําแหน่ งผูต้ รวจสอบกิ จการ
ภายในสหกรณ์ประจําปี 2564 จํานวน 2 ตําแหน่ง ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ประกาศรายชื่ อผูม้ ี
สิ ทธิ์ ได้รับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งในที่ ประชุ มใหญ่ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 (ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จัง หวัด พัง งา จํา กัด ที่ 12/2563 ลงวัน ที่ 28 กัน ยายน 2563) และโดยมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการดํา เนิ น การ
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เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ให้เปิ ดขยายเวลาการรับสมัครผูต้ รวจสอบกิจการ ตั้งแต่วนั ที่ 19-22 ตุลาคม 2563 และประกาศ
รายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ ได้รับการสรรหาในวันที่ 26 ตุลาคม 2563
โดยมีผสู ้ มัครเพื่อรับการเลือกตั้งเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ ดังนี้
1. นายมนตร์ชยั โลหะการ
2. นายรังสรรค์ เตี่ยวสกุล
ประธาน ขอมติจากที่ประชุมใหญ่
ที่ ป ระชุ มใหญ่ มี มติ ค ัด เลื อกและรั บ รองเป็ นเอกฉันท์ ให้น ายมนตร์ ชัย โลหะการ และนายรั งสรรค์ เตี่ ย วสกุล เป็ น
ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ประจําปี บัญชี 2564
ระเบียบวาระที่ 9 รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจาปี 2563
ประธาน มอบให้ผตู ้ รวจสอบกิจการสหกรณ์เสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ (นายมนตร์ ชัย โลหะการ)
ตามที่ ประชุ มใหญ่สามัญประจําปี ได้คดั เลือกให้ ข้าพเจ้านายมนตร์ ชยั โลหะการ พร้อมด้วยนายวรยศ ผลแก้ว
เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 นั้น ซึ่ งเป็ นการได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนสมาชิ ก
ให้ป ฏิ บัติ หน้า ที่ น้ ี ต่ อ เนื่ องอี กครั้ งหนึ่ ง ข้า พเจ้า ฯ และนายวรยศ ผลแก้ว ได้แ บ่ ง ภาระหน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบการ
ตรวจสอบ โดยข้า พเจ้า รั บ ผิ ด ชอบในด้า นนิ ติ ก รรมสั ญ ญา ความถู ก ต้อ ง ครบถ้ว น หลัก ฐานเอกสารการกู้เ งิ น
ส่ วนนายวรยศ ผลแก้ว รั บผิดชอบในด้านการเงิ นการบัญชี ความถูกต้องในการรั บ – ส่ งเงิ น โดยปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตาม
ระเบียบและข้อบังคับที่สหกรณ์กาํ หนด โดยเน้นตรวจสอบด้านการปฏิบตั ิในเรื่ องการรับ-ฝากเงิน การพิจารณาวงเงินให้กู้
การตรวจสอบเอกสารประกอบการกูเ้ งิน เอกสารการเบิก-จ่ายเงิน และรายการอื่นๆที่เห็นว่าจําเป็ นต้องตรวจสอบถึงแม้จะ
แบ่งภาระส่ วนความรับผิดชอบ แต่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบกิจการภายในสหกรณ์จาํ เป็ นต้องมีการตรวจสอบทั้ง
สองส่ วนไม่สามารถแบ่งแยกได้ชัดเจน จากการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ผตู ้ รวจฯ ยังไม่พบข้อบกพร่ องที่ จะก่อความเสี ยหายแก่
สหกรณ์ ในส่ วนของข้อบกพร่ องเล็กน้อยได้แนะนําให้ผรู ้ ับผิดชอบในส่ วนงานนั้นๆปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้องรัดกุมยิ่งขึ้น
เมื่อตรวจสอบซํ้าพบว่าเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบดําเนินการแก้ไขปรับปรุ งแล้ว และจากการเข้าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการ
ดําเนิ นการ ชุดที่ 38 เป็ นประจํา พบว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบี ยบข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
พังงา จํากัด ซึ่ งเป็ นการแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบ ข้อกําหนด ที่กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ได้แจ้งให้
ทราบ
อนึ่ ง เนื่ องจากปี 2563 นี้ เกิ ดสถานการณ์ โรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา2019 ที่ ส่งผลกระทบต่ อเศรษฐกิ จไปโดยทัว่
รวมถึงเพื่อนสมาชิกทุกคนที่ได้รับผลกระทบนี้ ข้าพเจ้าขอชื่ นชมคณะกรรมการดําเนิ นการชุดที่ 38 ที่พยายามหาช่องทาง
ในการบรรเทาผลกระทบให้แก่เพื่อนสมาชิก โดยไม่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบ ข้อกําหนด ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
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ผู้ตรวจสอบกิจการ (นายวรยศ ผลแก้ ว)
ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าและคณะเป็ นผูต้ รวจสอบ
กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด สําหรับปี ทางบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2563 ข้าพเจ้าและ
คณะได้เข้าตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนิ นการเป็ นประจําทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบนั้น
จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจําปี โดยสรุ ป ดังนี้
วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ
1. เพื่อตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการดําเนินงาน
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
3. เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์
ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2. ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์
3. ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบและมติที่ประชุม
4. ตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กาํ หนดไว้
ผลการตรวจสอบ
1. การบริ หารงานของคณะกรรมการดําเนิ นการเป็ นไปตามระเบี ยบ ข้อบังคับ และกฎหมายของสหกรณ์ ใช้
จ่ายเงินต่างๆเป็ นไปตามงบประมาณรายจ่ายที่ประชุมใหญ่กาํ หนด
2. การทําจัดซื้ อจัดจ้าง พบข้อบกพร่ องเล็กน้อยในการ ได้แจ้งฝ่ ายจัดการ เพื่อทําการแก้ไขให้ถกู ต้องแล้ว
3. ข้อบังคับ ระเบียบ จะต้องมีการปรับปรุ งให้ทนั สมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ระเบียบเงินกู้
ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจาปี 2564
ประธาน ในปี บัญชี 2563 บริ ษทั พี.พี.เอฟ.ออดิทติ้ง จํากัด (คุณยุพิน ฟุ้ งเฟื้ อง) เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชี
ตามประกาศนายทะเบี ยนสหกรณ์ เพื่ อแสดงความเห็นต่ องบการเงิ นของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา
จํากัด
และในปี บัญชี 2564 สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจัง หวัดพังงา จํากัด จะต้องจัดจ้างผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
ภาคเอกชน เพื่อให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์และข้อบังคับ ข้อ 24 ในการดําเนิ นการประจําปี 2563 เนื่ องจากสหกรณ์มี
ทุนดําเนินงานเกินกว่า 1,000 ล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ได้ดาํ เนิ นการจัดส่ งหนังสื อ
ถึงผูส้ อบบัญชี เพื่อคัดเลือกผูส้ อบบัญชี ภาคเอกชน จํานวน 11 ราย ได้รับการตอบกลับ จํานวน 4 ราย ดังนี้ 1. สํานัก
งานสอบบัญชี ยงยุทธและประทิ พย์ (คุ ณยงยุทธ รั ตนสุ วรรณ) เสนอค่ าธรรมเนี ยมบริ การการสอบบัญชี เป็ นจํานวน
80,000.00 บาท 2. นางยินดี เพชรหอม ผูช้ าํ นาญงานตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ เสนอค่าธรรมเนี ยมบริ การการสอบบัญชี
เป็ นจํานวน 80,000.00 บาท 3. บริ ษทั มนตรี สอบบัญชี และกฎหมาย จํากัด เสนอค่าธรรมเนี ยมบริ การการสอบบัญชี เป็ น
จํานวน 100,000.00 บาท ซึ่ งที่ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ ชุดที่ 38 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ได้พิจารณาแล้ วมี
มติ เห็นชอบให้เสนอผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เพื่อให้ที่ประชุ มใหญ่พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตรับผิดชอบใน
การตรวจบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด คือ
1. สํานักงานสอบบัญชียงยุทธและประทิพย์ (คุณยงยุทธ รัตนสุ วรรณ)
เสนอค่าธรรมเนียมบริ การการสอบบัญชีเป็ น จํานวน 80,000.00 บาท
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ฯ ประจําปี 2564
52

ประธาน ขอมติที่ประชุมใหญ่เพื่อแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ฯประจําปี 2564
ที่ประชุมใหญ่ มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งให้สาํ นักงานสอบบัญชี ยงยุทธและประทิพย์ (คุณยงยุทธ รัตนสุ วรรณ) เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการตรวจสอบบัญชีในปี บัญชี 2564
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอืน่ ๆ ถ้ ามี
ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรื ออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรื อไม่
ประธาน เมื่อไม่มีสมาชิ กผูใ้ ดเสนอหรื ออภิ ปราย ผมจึงขอขอบคุณสมาชิ กทุกท่านที่ได้มาร่ วมประชุ มในวันนี้ ขอให้ทุก
ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และขอปิ ดประชุม ขอบคุณครับ
ปิ ดประชุมเวลา 12.13 น.

(นายวิรัตน์ เพาะปลูก)
ประธานในที่ประชุม

(นายกําธร สิ ทธิ บุตร)
เลขานุการ
ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง รับทราบผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2564

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2564
ประธาน ในนามคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 39 ขอเสนอรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ประจําปี 2564 ดังต่อไปนี้
รายงานกิจการทัว่ ไป
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ได้เริ่ มดําเนินกิจการ ตั้งแต่วนั ที่ 3 มกราคม 2526
จนถึงปัจจุบนั เป็ นเวลา 38 ปี ปัจจุบนั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 9/22 ถนนเทศบาลบํารุ ง ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมือง จังหวัดพังงา

สมาชิกภาพในวันสิ้นปี 2564
สมาชิกเมื่อวันสิ้ นปี 2564
2,379
(ชาย 561 คน หญิง 1,818 คน)
- เข้าใหม่
159
- ลาออก
20
- ถึงแก่กรรม
5

คน สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ
คน - เป็ นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของสมาชิกสามัญ
คน - เป็ นลูกจ้างชัว่ คราว
คน
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2,275
104
88
16

คน
คน
คน
คน

3.1 ฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปี 2562-2564
ที่

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ทุนเรื อนหุน้ ที่ชาํ ระแล้ว
เงินสํารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
เงินสะสมและสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่
เงินรับฝาก
ทุนดําเนินงาน
เงินให้กแู้ ก่สมาชิกระหว่างปี
เงินให้กชู้ าํ ระคืนระหว่างปี
เงินให้กคู้ งเหลืออยู่ที่สมาชิก
กําไรสุ ทธิ ประจําปี

ปี 2562
บาท
966,151,930.00
72,435,787.25
5,064,760.25
5,174,220.00
951,844,204.81
2,166,621,853.54
831,962,350.00
758,379,252.33
1,935,473,359.25
70,604,812.35
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ปี 2563
บาท
1,011,976,630.00
80,719,721.60
3,034,995.03
5,860,570.00
1,008,019,940.78
2,111,312,985.47
616,221,250.00
570,280,674.53
1,981,413,934.72
77,018,276.78

ปี 2564
บาท
1,063,495,600.00
89,454,945.38
3,587,742.77
6,645,110.00
1,153,938,259.69
2,321,818,860.00
623,110,246.00
532,051,808.26
2,072,472,372.46
81,469,750.49

56

3.2 ค่ าหุ้น
- สมาชิกถือหุน้ เมื่อวันต้นปี
บวก ถือหุน้ เพิ่มระหว่างปี
รวม
หัก ถอนหุน้ คืน
- สมาชิกถือหุ น้ เมื่อวันสิ้ นปี
3.3 เงินรับฝาก
- ต้นปี มีเงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ
บวก ฝากเพิ่มระหว่างปี
รวม
หัก ถอนระหว่างปี
- คงเหลือเงินฝากเมื่อวันสิ้ นปี
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1,011,976,630.00
57,990,710.00
1,069,967,340.00
6,471,740.00
1,063,495,600.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

1,008,019,940.78
365,969,585.85
1,373,989,526.63
220,051,266.94
1,153,938,259.69

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3.4 การให้ เงินกู้แก่สมาชิ ก คงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ทางบัญชี
ในปี 2564 สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกคงเหลือ ณ สิ้ นปี 2,072,472,372.46 บาท แยกได้ดงั นี้
เงินกู้ระหว่ าง
คงเหลือสิ้น
ประเภท
ยอดยกมา
ปี 2564
ปี 2564
1. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
539,010.00 8,351,200.00
2,495,495.00
2. เงินกูส้ ามัญ
1,885,656,383.01 505,421,446.00 1,901,662,788.40
3. เงินกูพ้ ิเศษ
50,458,719.43
0.00
43,659,071.82
4. เงินกูส้ ามัญ (เงินด่วน)
23,792,756.46
0.00
13,824,359.71
5. เงินกูส้ ามัญ 5 (เพื่อซื้ อยานพาหนะ)
0.00
600,000.00
583,930.69
6. เงินกูเ้ พื่อการศึกษา
5,037,697.82
335,000.00
2,754,128.58
7. เงินกูส้ ามัญโควิด
15,929,368.00
0.00
4,341,300.00
8. เงินกูส้ ามัญโควิด (ค2)
0.00 76,019,100.00
71,258,428.93
9. เงินกูส้ ามัญกระตุน้ เศรษฐกิจ (ส.ก)
0.00 32,383,500.00
31,892,869.33
รวม
1,981,413,934.72 623,110,246.00 2,072,472,372.46
3.5 เงินกู้ยมื เมื่อวันสิ้นปี 2564 สหกรณ์ฯมีหนี้กบั สถาบันการเงินอื่น ดังนี้
ธนาคาร
ยอดยกมา
เงินกู้ระหว่ างปี
2564
1. ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์
0.00
10,000,000.00
รวม
0.00
10,000,000.00

คงเหลือสิ้นปี
2564
0.00
0.00

3.6 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เมื่อวันสิ้ นปี 2564 จํานวนเงิน 170,531,177.51 บาท
3.7 เงินรายได้ และค่ าใช้ จ่ายในปี 2564
รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย
121,168,419.29 บาท
รายจ่ายทั้งสิ้ น
39,698,668.80 บาท
ค่ าใช้ จ่ายทั้งสิ้นแยกเป็ นดังนี้
1.ดอกเบี้ยเงินกูโ้ อดี/ตัว๋ สัญญา เป็ นเงิน
66,739.73 บาท
2.ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
เป็ นเงิน
30,958,596.63 บาท
3.ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
เป็ นเงิน
8,673,332.44 บาท
รวมค่ าใช้ จ่าย
เป็ นเงินทั้งสิ้ น
39,698,668.80 บาท
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จานวน
สั ญญา
104
2,623
34
165
1
28
64
390
79
3,488

3.8 ผลประโยชน์ และค่ าตอบแทน ของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอานาจในการจัดการและทีป่ รึกษา
จากกฎกระทรวง การดํา เนิ น งาน และการกํา กับ ดู แ ลสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์แ ละสหกรณ์ เครดิ ต ยูเ นี่ ย น
พ.ศ.2564 หมวด 4 การกํากับดูแลด้านธรรมาภิบาลของสหกรณ์ ข้อ 14 ในการประชุมใหญ่ นอกจากเรื่ องแจ้งให้ที่
ประชุมใหญ่ทราบเป็ นปกติแล้ว สหกรณ์ตอ้ งแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบในเรื่ องดังต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์และค่าตอบแทน ที่กรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจในการจัดการ และที่ปรึ กษาของ
สหกรณ์ได้รับจากสหกรณ์น้ นั ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา โดยให้สหกรณ์แสดงรายละเอียดดังกล่าวเป็ นรายบุคคลใน
รายงานประจําปี
(2) ข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดําเนินคดี การถูกร้องเรี ยน และถูกลงโทษของสหกรณ์
ในรอบปี บัญชี ที่ ผ่า นมา พร้ อมทั้ง แผน หรื อ แนวทางการป้ องกัน ไม่ ใ ห้ถู ก ร้ องทุ ก ข์ก ล่ า วโทษ ถู ก ดํา เนิ นคดี
ถูกร้องเรี ยน และถูกลงโทษในเรื่ องดังกล่าวอีก
(3) รายอื่นที่คณะกรรมการหรื อที่ประชุมใหญ่ มีมติให้เปิ ดเผยแก่สมาชิก
(4) รายการอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศกําหนด
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สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุ ขจั ง หวั ด พั ง งา จ ากั ด ขอแสดงผลประโยชน์ แ ละค่ า ตอบแทน
ของคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 38 ผูจ้ ดั การ และรองผูจ้ ดั การ ดังตาราง
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

นายวิรัตน์ เพาะปลูก
นายสามารถ สินทรัพย์
นายทรงยศ มาลัย
นายศักดิ์ชัย ระวิวรรณ
นายกาธร สิทธิบุตร
นายวิสูตร รอดการ
นายสมยศ จันทรวัฒน์
นายขวัญชัย คงทอง
นายอรุณ เสล่ราษฎร์
นายประสิทธิ์ มุ่งกิจ
นางเพชรสี เก็บสมบัติ
นายพิสิษฐ์ สรรค์ สิงห์จร
นางประภา ศิริกลุ
นายนัชฒภัทร ปานอาพัน
นายสราวุธ หิริ
นายประภาส สายทอง
นายธีรยุทธ เทศพิทักษ์

ประธานกรรมการ
รองประธานฯคนที่ 1
รองประธานฯคนที่ 2
เหรัญญิก
เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้จัดการ
รองผู้จัดการ

เงินเดือน/ค่ าจ้าง โบนัส ค่ าเบี้ยประชุ ม ค่ าเบี้ยเลีย้ ง
567,600.00
587,490.00

74,276.56 9,100.00 9,600.00
59,730.56 11,500.00 7,800.00
57,933.21 8,400.00 7,800.00
59,730.56 9,100.00 7,800.00
59,730.56 11,500.00 8,400.00
36,197.80 5,600.00 600.00
43,387.21 8,400.00 600.00
45,184.56 9,100.00 3,600.00
45,184.56 9,100.00 600.00
39,792.51 7,000.00 600.00
41,589.86 7,700.00 600.00
45,184.56 9,100.00 600.00
41,589.86 7,700.00 600.00
39,792.51 7,000.00 600.00
37,995.16 6,300.00 600.00
41,025.00 4,800.00 1,200.00
39,525.00
- 600.00

ค่ าที่พักและค่ า
ค่ าลงทะเบียน
ค่ าพาหนะ
พาหนะเดินทาง
อบรม
อบรม/สัมมนา
14,560.00
1,920.00 10,900.00
8,771.00
2,000.00
2,080.00
2,000.00 10,900.00
8,771.00
2,560.00
6,720.00
8,400.00
6,384.00
7,280.00
3,600.00
880.00
12,480.00
2,640.00
9,600.00
3,240.00
- 14,700.00
17,872.00
-

รวม
122,096.56
102,541.56
78,133.21
80,790.56
103,301.56
47,517.80
65,827.21
81,068.56
69,444.56
54,592.51
51,649.86
79,844.56
55,169.86
66,592.51
51,375.16
647,197.00
627,615.00

3.9 ผลการดาเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ในรอบปี บัญชี 2564
ตลอดปี ของการดํา เนิ นกิ จการ คณะกรรมการดํา เนิ น การ ชุ ดที่ 39 ได้ยึ ดมัน่ ในอุ ดมการณ์ หลัก การ
สหกรณ์ เพื่อส่ งเสริ มการออมโดยการถื อหุ ้น การรับฝากเงิ น สามารถช่ วยเหลื อสมาชิ กให้เข้าถึ งเงิ นกู้ได้อย่าง
สะดวก และอย่างมีวนิ ยั ทางการเงิน บนพื้นฐานการเป็ นเจ้าของกิจการ อย่างต่อเนื่อง
นโยบายหลักของคณะกรรมการดาเนินการปี บัญชี 2564
(แผนยุทธศาสตร์ พฒ
ั นาสหกรณ์ 4 ปี (2561-2564))
(1) นโยบายดอกเบี้ยเงินกู้ต่า เพื่อให้สมาชิ กได้ใช้บริ การเงินกู้ ดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกและเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิ จของประเทศ และผลกระทบจากสถานการณ์ โรคระบาดโควิด สหกรณ์ ลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภทเป็ นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิก แต่ท้ งั นี้ตอ้ งคํานึ งถึงผลตอบแทนของผูล้ งทุน
คื อ ทุ นเรื อ นหุ ้น และเงิ น ฝากโดยเป้ าหมายของคณะกรรมการคื อ เงิ นปั น ผลแก่ ส มาชิ ก ไม่ ต่ าํ กว่า ปี ที่ ผ่า นมา
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คณะกรรมการก็ใช้วิธีระดมเงิ นฝากจากสมาชิ ก พร้อมกับเจรจาสถาบันการเงิ นเรื่ องอัตราดอกเบี้ยตํ่า และเปิ ด
วงเงินหลายสถาบัน เพื่อเพิ่มอํานาจในการต่อรอง
(2) นโยบายเพื่อส่ งเสริมการออม โดยการสะสมเงินค่าหุ ้นอย่างต่อเนื่ อง ในรอบปี บัญชี ที่ผา่ นมาสหกรณ์
ได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อให้สอดคล้องกับสถาบันการเงินอื่นแต่เมื่อเทียบกับสหกรณ์ ในภาพรวม
ณ วันสิ้ นปี มีเงิ นฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็ นจํานวนเงิน 138,385,839.96 บาท คิดเป็ นร้อยละ
14.39 ตามลําดับจากการดําเนินงานดังกล่าวทําให้สหกรณ์สามารถบริ หารงานได้ประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมาย
หลักที่กาํ หนดไว้
(3) นโยบายสร้ างความหลากหลายของระบบเงินกู้ เพื่อให้สมาชิกได้เข้าถึงบริ การเงินกูใ้ ห้เกิดประโยชน์
และสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก บนพื้นฐานการดําเนินงานทางกฎหมาย พรบ. กฎกระทรวง ข้อบังคับ
และระเบียบของสหกรณ์ เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ ยง ในการชําระหนี้ของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์
(4) นโยบายการจัดสวัสดิการทีเ่ หมาะสม โดยยึดหลักการของสหกรณ์ นัน่ คือ การช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก
ซึ่ งกันและกัน การเอื้ออารี ต่อกันและกัน การมีความเสมอภาค โดยจัดสวัสดิการให้กบั สมาชิ กและครอบครัวเพื่อ
บรรเทาภาระความเดื อ ดร้ อ น ในปี นี้ คณะกรรมการได้เ สนอจัด ตั้ง กองทุ น สวัส ดิ ก ารสงเคราะห์ ค รอบครั ว
กรณี สมาชิกเสี ยชีวติ มาทดแทนการซื้ อประกัน ทําให้สามารถเพิ่มเงินสวัสดิการที่มากขึ้นในอนาคต
(5) นโยบายสร้ างรายได้ ให้ แก่ สหกรณ์ โดยการเพิ่มเงิ นลงทุ นในสถาบันการเงิ น หรื อสหกรณ์ อื่นให้
หลากหลายมากยิง่ ขึ้น
(6) นโยบายการให้ บริการทีเ่ ป็ นมิตร โดยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิก ภายใต้หลักการบริ การ นัน่ คือ
บริ การดุจญาติมิตร สมาชิกทุกคนต้องร่ วมด้วยช่วยกัน รวมทั้งการพัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสารของสหกรณ์
ผลการดาเนินงาน ในรอบปี ที่ผ่านมา มีดังนี้
1. อัตราการเพิม่ ทุน การลงทุนร่ วมกับสหกรณ์ของสมาชิก และการเติบโตทางธุรกิจ
ในปี บัญชี 2564 สหกรณ์มีอตั ราการเติบโตของทุนดําเนินการ (ทุนเรื อนหุ ้นและเงินฝาก) เพิ่มขึ้นร้อยละ
9.77 เปรี ยบเที ยบกับปี บัญชี 2563 โดยมี ทุนสํารอง เป็ นเงิ น 89,454,945.38 บาท ทุนสะสมตามข้อบัง คับ
และระเบียบอื่นๆ เป็ นเงิน 3,587,742.77 บาท
ตารางเปรียบเทียบทุนดาเนินการ
รายการ
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
1. ทุนเรื อนหุน้ (บาท)
966,151,930.00 1,011,976,630.00 1,063,495,600.00
2. เงินรับฝากออมทรัพย์ (บาท)
951,844,204.81 1,008,019,940.78 1,153,938,259.69
3. เงินกูส้ ถาบันการเงิน (บาท)
165,000,000.00
0.00
0.00
4. สมาชิก (คน)
2,246
2,245
2,379
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การดาเนินการระดมทุนเพือ่ ดาเนินกิจการของสหกรณ์ในรอบปี บัญชี 2564
เป็ นทุนภายในสหกรณ์จากเงินฝากของสมาชิก เพื่อให้สมาชิ กได้กยู้ ืมไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุ ประสงค์
โดยเฉพาะเพื่อการประกอบอาชีพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อัตราการเพิ่มทุนเรื อนหุ้น เพิ่มขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งการหักค่าหุ ้นรายเดื อน (ตามข้อบังคับสหกรณ์ )
รวมทั้งการออมและลงทุนร่ วมกับสหกรณ์ของสมาชิ ก ในรอบปี บัญชี ที่ผ่านมา มีการเพิ่มของทุนเรื อนหุ ้นเฉลี่ย
เดือนละ 4.29 ล้านบาท มีอตั ราการเพิม่ ของทุนเรื อนหุ ้น ร้อยละ 5.09
เงินฝากออมทรัพย์ / เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ ในปี บัญชี 2564 ลดอัตราดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ในอัตราที่สูงกว่าธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 1.95 บาท/ปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ฝากขั้นตํ่า 100,000 บาท (จ่ายดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือน) ร้อยละ 2.70 บาท/ปี
2. การบริหารจัดการเงินทุน รายได้ และการควบคุมการใช้ จ่ายงบประมาณ
รายได้หลักของสหกรณ์ ส่ วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยเงิ นให้กู้แก่ สมาชิ ก ด้วยนโยบายดอกเบี้ยเงิ นกู้ต่ าํ
โดยเฉพาะเงิ นกู้ประเภทสามัญ 5 (เพื่อซื้ อยานพาหนะ) เงินกู้สามัญ 6 (เพื่อการศึกษาฯ) เงิ นกูส้ ามัญโควิด (ค2)
และ เงิ นกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะ การขยายฐานเงินกูแ้ ละการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภท รวมทั้งการใช้
บริ การเงินกูพ้ ิเศษ (ใช้หลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน) พร้อมทั้งการเจรจาต่อรองสถาบันการเงินเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
และพยายามควบคุ ม รายจ่ า ยให้ อ ยู่ ใ นวิ สั ย ที่ ค วรประพฤติ แ ละปฏิ บ ัติ จึ ง ทํา ให้ ร ายได้ข องสหกรณ์ เ พิ่ ม ขึ้ น
ส่ วนรายได้ที่รองลงมาได้แก่ ดอกเบี้ยรับตัว๋ สัญญาใช้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจพังงา จํากัด ผลตอบแทนจาก
การลงทุ นในหุ ้นชุ ม นุ ม สหกรณ์ ออมทรั พ ย์แห่ ง ประเทศไทย ดอกเบี้ ย รั บ เงิ นฝากประจํา สหกรณ์ ออมทรั พ ย์
สาธารณสุ ขสุ ราษฎร์ ธานี จํากัด และดอกเบี้ยรับเงินฝากพิเศษสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพะเยา จํากัด
ในปี บัญชี 2564 สหกรณ์ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้ว ร้อยละ 2.01 ส่ วนรายได้อื่นๆได้แก่ ผลตอบแทน
จากการลงทุ นในหุ ้นชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์ อื่น/ธนาคารต่างๆ
และรายได้อื่นของสหกรณ์
ตารางสรุ ปรายได้ รายจ่ าย และกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2562 – 2564
รายจ่ าย
กาไรสุ ทธิ
ปี / รายการ
รายได้
บาท
ร้ อยละ
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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ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ตารางแสดงรายได้ ปี 2562 - 2564
หมวดรายได้
รายได้ ปี 2562
รายได้ ปี 2563
111,212,713.57 114,707,431.14
ดอกเบี้ยเงินกูร้ ับจากสมาชิก
7,600.00
9,900.00
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
240,986.53
155,130.55
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
223,561.64
265,748.29
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น
2,058,986.30
1,892,977.33
ดอกเบี้ยรับเงินให้กสู้ หกรณ์อื่น
729,913.46
1,422,113.01
ผลตอบแทนจากการลงทุน
49,900.00
88,100.00
เงินรางวัลสลากออมสิ น
0.00
7,750.00
เงินรางวัลสลากธกส.
211,253.47
234,730.58
รายได้อื่น
114,734,914.97 118,783,880.90
รวม

รายได้ ปี 2564
116,110,018.27
15,900.00
81,047.72
1,060,170.88
2,022,414.09
1,443,379.60
152,150.00
91,000.00
192,338.73
121,168,419.29

ที่
1
2
3
4
5
6

ตารางแสดงรายจ่ ายปี 2562 - 2564
หมวดค่ าใช้ จ่าย
ค่ าใช้ จ่ายปี 2562 ค่ าใช้ จ่ายปี 2563
1,658,041.00
1,714,611.00
ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่
998,668.36
1,075,777.41
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์
34,891,669.05 29,594,885.76
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากพิเศษ
28,345.61
2,718,390.41
ดอกเบี้ยจ่ายตัว๋ สัญญาใช้เงิน
2,940.81
0.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูโ้ อดี
6,550,437.79
6,661,939.54
รายจ่ายปกติอื่น
44,130,102.62 41,765,604.12
รวม

ค่ าใช้ จ่ายปี 2564
2,130,327.25
1,066,134.76
29,892,461.87
66,739.73
0.00
6,543,005.19
39,698,668.80

การใช้ จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดและมีประสิ ทธิผล
คณะกรรมการดําเนิ นการและฝ่ ายจัดการได้ใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 2564 ซึ่ งที่ประชุ มใหญ่สามัญ
ประจํา ปี 2563 ได้อ นุ ม ัติ ง บประมาณรายจ่ า ยปกติ 9,862,400.00 บาท จ่ า ยจริ ง 8,248,347.31 บาท
(ใช้ง บประมาณ ร้ อ ยละ 83.63) และงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ ก ารพัฒนา ปี บัญ ชี 2564 ได้อ นุ ม ัติ
งบประมาณ 1,660,000.00 บาท จ่ายจริ ง เป็ นเงิน 183,565.98 บาท (ใช้งบประมาณร้อยละ 11.06)
รายจ่ายที่สําคัญ คือ การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ โดยเฉพาะเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เฉลี่ยเดือน
ละ 2,491,038.49 บาท) เมื่ อ ปิ ดบัญชี 2564 ค่ า ใช้จ่า ยด้า นดอกเบี้ ย เงิ น รั บ ฝาก เป็ นเงิ น 30,958,596.63 บาท
(จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เป็ นเงิน 29,892,461.87 บาท คิดเป็ นร้อยละ 75.30 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด)
และผลประโยชน์น้ ีท้งั หมดได้กบั คืนสู่ สมาชิกผูฝ้ ากเงิน
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3. การลงทุนของสหกรณ์
ในปี บัญชี 2564 สหกรณ์ มีการลงทุนโดยการลงทุนเพื่อหารายได้ โดยการลงทุ นฝากเงินกับสถาบัน
การเงินและสหกรณ์อื่น สหกรณ์มีรายได้จากการลงทุนเป็ นเงิน 4,607,012.29 บาท
- รายได้จากดอกเบี้ยรับตัว๋ สัญญาใช้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจพังงา จํากัด เป็ นเงิน 2,022,414.09 บาท
- ผลตอบแทนจากการลงทุนซื้ อหุ น้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นเงิน 1,432,941.25
บาท
- ผลตอบแทนจากการลงทุนสลากธกส. เป็ นเงิน 10,438.35 บาท
- รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์/ประจําของธนาคาร เป็ นเงิน 81,047.72 บาท
- รายได้จ ากดอกเบี้ ย รั บ เงิ นฝากประจํา สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข สุ ร าษฎร์ ธ านี จํา กัด เป็ นเงิ น
692,695.64 บาท
- รายได้จากดอกเบี้ยรับเงิ นฝากพิเศษสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข พะเยา จํากัด เป็ นเงิ น 356,250.00
บาท
- รายได้จากดอกเบี้ยรับเงินฝากประจําสอ.ราชภัฏสุ ราษฎร์ธานี จํากัด เป็ นเงิน 11,225.24 บาท
4. ผลกาไร
ในปี บัญชี 2564 สหกรณ์ มีกาํ ไรสุ ทธิ ทั้งสิ้ น 81,469,750.49 บาท เมื่อเทียบกับปี บัญชี 2563 พบว่ามี
กําไรสุ ทธิมีอตั ราที่เพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้ว ดังตาราง
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
กาไรสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ
รายการ
70,604,812.35 บาท
77,018,276.78 บาท
81,469,750.49 บาท
ร้ อยละ
บาท
ร้ อยละ
บาท
ร้ อยละ
บาท
1. เงินปันผลตามหุน้
5.50 50,415,850.00
5.50 53,372,985.00
5.55 57,315,272.00
2. เงินเฉลี่ยคืน
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 ตัวเลขเงินปันผลตามหุน้ และเงินเฉลี่ยคืน ในปี 2564 ตามระเบียบวาระที่ 5
5. การบริการเงินกู้ยมื แก่ สมาชิ ก
ในรอบปี บัญชี 2564 สหกรณ์ได้ให้บริ การเงินกูย้ มื แก่สมาชิกเพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2563 เป็ นเงิน
91,058,437.74 บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.60
รายการ
ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
271,500.00
539,010.00
2,495,495.00
1. เงินกู้ฉุกเฉิน
1,873,459,320.84
1,930,416,205.29
2,026,317,805.64
2. เงินกู้สามัญ
61,742,538.41
50,458,719.43
43,659,071.82
3. เงินกู้พเิ ศษ
รวม
1,935,473,359.25
1,981,413,934.72
2,072,472,372.46
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การพิจารณาอัตราดอกเบี้ ยเงิ นกู้ คณะกรรมการได้พิจารณาให้เป็ นไปตามภาวะอัตราดอกเบี้ยอ้างอิ ง
ธนาคาร แห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิ ชย์ และคํานวณต้นทุนการดําเนินการของสหกรณ์
ตารางแสดงอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ทุกประเภท ตามประกาศของสหกรณ์
อัตราดอกเบีย้
อัตราดอกเบีย้
อัตราดอกเบีย้
อัตราดอกเบีย้
ประเภทเงินกู้/วันที่
1 สิ งหาคม 2561 1 มิถุนายน 2562 1 สิ งหาคม 2563 1 มิถุนายน 2564
เงินกูส้ ามัญ 1
5.95 บาทต่อปี
5.90 บาทต่อปี
5.85 บาทต่อปี
5.55 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญ 2,3
5.95 บาทต่อปี
5.90 บาทต่อปี
5.85 บาทต่อปี
5.55 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญ 4 (เงินด่วน)
5.75 บาทต่อปี
5.75 บาทต่อปี
5.75 บาทต่อปี
5.45 บาทต่อปี
4.25 บาทต่อปี
4.25 บาทต่อปี
4.25 บาทต่อปี
3.50 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญ 5 (ยานพาหนะ)
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
เงินกูส้ ามัญ 6 (เพื่อ
4.60 บาทต่อปี
4.60 บาทต่อปี
4.60 บาทต่อปี
4.60 บาทต่อปี
การศึกษาฯ)
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
เงินกูส้ ามัญ 7
5.75 บาทต่อปี
5.75 บาทต่อปี
5.75 บาทต่อปี
5.45 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญ 8 (เงินประจํา
5.95 บาทต่อปี
5.90 บาทต่อปี
5.85 บาทต่อปี
5.55 บาทต่อปี
ตําแหน่ง)
เงินกูส้ ามัญ 9
5.75 บาทต่อปี
5.75 บาทต่อปี
5.45 บาทต่อปี
5.00 บาทต่อปี
5.00 บาทต่อปี
5.00 บาทต่อปี
4.70 บาทต่อปี
เงินกูพ้ ิเศษ
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
เงินกูฉ้ ุ กเฉิ น
5.95 บาทต่อปี
5.90 บาทต่อปี
5.85 บาทต่อปี
5.55 บาทต่อปี
3.50 บาทต่อปี
3.50 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญโควิด
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
4.60 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญโควิด (ค.2)
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
เงินกูส้ ามัญกระตุน้
5.55 บาทต่อปี
เศรษฐกิจ (ส.ก)
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6. ผลการดาเนินการพัฒนาสหกรณ์ ตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสหกรณ์
ตามที่ ป ระชุ ม ใหญ่ส ามัญประจํา ปี 2563 ได้อนุ ม ตั ิง บประมาณรายจ่า ยเพื่อการดําเนิ นงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ ปี 2564 คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 39 ได้ดาํ เนินการดังนี้
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสหกรณ์ ปี บัญชี 2564
ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์
โครงการ
งบประมาณ
จ่ ายจริง
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาองค์กร บุคลากรด้านการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพมีธรรมาภิบาล
100,000.00 153,747.60
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของ 1.โครงการอบรมและสัมมนาความรู้การ
บริ หารงานในสหกรณ์
คณะกรรมการดําเนินการ
ผูต้ รวจสอบกิจการเจ้าหน้าที่
และสมาชิก (2 โครงการ)
รวม
153,747.60
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ส่ งเสริ ม สนับสนุนด้านคุณภาพชีวติ และการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
งบทุน
29,818.38
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริ ม สนับสนุน 1. โครงการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ าํ
สาธารณประโยชน์
เพื่อความมัน่ คงของครอบครัว ประกัน
(1โครงการ)
รวมงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ จ่ายจริง
183,565.98
6.1 การพัฒนาการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการมาตรฐาน
- การพัฒนาอาคารสถานที่ และส่ วนการให้บริ การสมาชิก
สหกรณ์ มี อาคารสํา นัก งานและพื้ นที่ เป็ นของตนเอง เพื่ อ รองรั บการขยายตัว ในงานบริ ก าร
แก่ ส มาชิ ก พร้ อมทั้ง สร้ า งความสง่ างาม บ่งบอกถึ ง ความมัน่ คงของสหกรณ์ และความไว้วางใจของสมาชิ ก
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ สมาชิกได้รับความสะดวกมากขึ้นเมื่อมาใช้บริ การ
-มุมบริ การสมาชิกเพื่ออํานวยความสะดวกแก่สมาชิกที่มาใช้บริ การ เช่น มุมกาแฟ
-มุมบริ การ Computer Internet เพื่ออํานวยความสะดวกแก่สมาชิกในการสื บค้นข้อมูลต่างๆ
- มุมประชาสัมพันธ์
ยุทศาสตร์ การพัฒนาระเบียบ ข้ อบังคับ
-การปรับปรุ ง ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์วธิ ีปฏิบตั ิ ของสหกรณ์
คณะกรรมการดําเนิ นการชุ ดที่ 39 ได้มีการปรับปรุ ง ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบตั ิ
ของสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ และกฎหมายใหม่ เช่น ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิ ชย์
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ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ
-การแบ่ ง กลุ่ ม ตามภาระงาน ของคณะกรรมการ 5 ฝ่ าย คื อ คณะกรรมการอํา นวยการ
คณะกรรมการเงิ น กู้ คณะกกรมการศึ ก ษาและประชาสั ม พัน ธ์ คณะกรรมการสวัส ดิ ก ารสงเคราะห์
และทุนสาธารณประโยชน์ และคณะกรรมการตรวจสอบหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันสิ นเชื่ อพิเศษ โดยได้ดาํ เนิ นการ
ตามภารกิจ
1. แผนการปฏิบตั ิงานสหกรณ์ ประจําเดือน และประจําปี
2. แผนการบริ การจัดการเงินทุนหมุนเวียน
3. แผนการให้การพัฒนาและการบริ การเงินกู้
4. การจัดสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
5. การจัดสวัสดิการสมาชิกผูเ้ จ็บป่ วยและชราภาพ
6. การจัดสวัสดิการเพื่อความมัน่ คงของครอบครัวสมาชิก
7. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การดําเนินงาน
6.2 การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
ปัจจุบนั สหกรณ์มีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ผดู้ ูแลและพัฒนาระบบงาน ได้พฒั นาระบบคอมพิวเตอร์ สหกรณ์
เพื่ อ ลดความซํ้าซ้ อ น เพิ่ ม ประสิ ท ธิ แ ละความเชื่ อ ถื อ ของงาน ง่ า ยและสะดวกในการบริ ห ารงานสหกรณ์
และนอกจากนี้ ระบบงานที่ได้พฒั นาเสริ ม คือ ระบบการบริ การที่รองรับ เงิ นกู้ ประเภทใหม่ ที่สหกรณ์จะเปิ ด
ให้บริ การ ตามนโยบายของคณะกรรมการ
นอกจากนี้ยงั ได้พฒั นาระบบงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการเพื่อเชื่อมต่อกับระบบเดิมที่มีอยู่ เช่น ระบบสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด (ฌกส.), ระบบสมาคมสมาชิ ก
สหกรณ์ ส าธารณสุ ข ไทย (สสธท.), ระบบสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ของชุ ม นุ ม สหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.), ทะเบียนประกันกลุ่ม และทะเบียนประกันวินาศภัย เพื่อให้มีการเรี ยกเก็บ
ในใบเสร็ จประจําเดือน โดยหัก ณ ที่จ่าย ลดความซํ้าซ้อน สามารถตรวจสอบ และมีความถูกต้อง ทําให้นโยบาย
ของคณะกรรมการเกิดประโยชน์สูงสุ ด
ระบบเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่สมาชิก และเป็ นช่องทางติดต่อ
ระหว่า งสมาชิ ก และสหกรณ์ และระบบการสอบถามและแสดงผลข้อ มู ล เพื่ อความสะดวกและรวดเร็ ว ใน
การบริ การสอบถาม แก่สมาชิ ก ทั้งในส่ วนของการแสดงผลและบริ การเงินกู้แก่สมาชิ ก ระบบเว็บเซฟเวอร์
และเว็บไซด์สหกรณ์ เพื่อสอบถามและเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกผ่าน www.phangngacoop.com
6.3 การส่ งเสริ มให้ สมาชิ กมีที่อยู่อาศัยและดาเนินธุรกิจ โดยสิ นเชื่ อ เพื่อการเคหะสงเคราะห์และเงินกู้
พิเศษเพื่อซื้ อที่ดินและประกอบอาชีพเสริ มในอัตราดอกเบี้ยตํ่าละผ่อนระยะยาว
6.4 คณะกรรมการกับแนวนโยบายการจัดหาประกันชี วิต เพื่อความมัน่ คงของครอบครั วสมาชิ กใน
อนาคตและป้ องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดกับผูค้ ้ าํ ประกันเงินกูใ้ นกรณี ผกู ้ เู้ สี ยชีวติ
67

6.5 การสนั บ สนุ นให้ สมาชิ ก เข้ าร่ วมฌาปนกิจ สงเคราะห์ สมาคมสมาชิ ก สหกรณ์ สาธารณสุ ขไทย
(สสธท.), สมาคมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด (ฌกส.)
และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
6.6 ทุนสาธารณประโยชน์
1. เพื่อสนับสนุนการศึกษาโดยทัว่ ไปในลักษณะการให้ทุนตามการร้องขอ
2. เพื่อการกุศล
3. เพื่อการสาธารณประโยชน์
4. เพื่อเป็ นทุนสวัสดิการของสหกรณ์ภายใต้ทุนสาธารณประโยชน์
- ทุนสวัสดิการสงเคราะห์เพื่อสมาชิกและครอบครัว
- ทุนสวัสดิการสมาชิกผูเ้ จ็บป่ วย
- ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิก
- ทุนสวัสดิการผูเ้ กษียณอายุ
- ทุนสวัสดิการผูช้ ราภาพ
- ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผูค้ ้ าํ ประกันเงินกู้
- ทุนสวัสดิการอื่นๆ
ในปี บัญ ชี 2564 สหกรณ์ ไ ด้รับ จัด สรรงบประมาณจากที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ประจํา ปี 2563 เป็ นเงิ น
4,620,000.00 บาท ยอดยกมาจากปี 2563 เป็ นเงิน 61.70 บาท รวมเป็ นทุนสาธารณประโยชน์ท้ งั สิ้ น 4,620,061.70
บาท ในปี บัญชีที่ผา่ นมา สหกรณ์ได้ใช้จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิ ก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และองค์กรทางสังคม เป็ นจํานวนเงิน 3,860,912.26 บาท และตัดจ่ายเงินสํารองเพื่อจ่ายเป็ นทุนสาธารณประโยชน์
ในปี 63 เป็ นจํานวนเงิน 261,840.00 บาท รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 4,122,752.26 บาท
ในปี บัญชี 2564 มีสมาชิกเสี ยชีวติ 5 ราย คือ
1. นายเจษฎา จิ ตตรั ตน์ สมาชิ ก สมทบครอบครั ว หน่ วยสหกรณ์ เสี ย ชี วิตวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ได้รับ
สวัสดิการและเงินพึงได้รับดังนี้ ผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จํานวน 140,336.00
บาท และผลประโยชน์ จากสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก สหกรณ์ ออมทรัพ ย์สาธารณสุ ขไทย (สสธท.)
จํานวน 1,016,821.80 บาท
2. นายธนวัต ทองชุม ข้าราชการบํานาญ หน่วยสสอ.ตะกัว่ ป่ า เสี ยชีวติ วันที่ 25 มีนาคม 2564 ได้รับสวัสดิการ
และเงิ นพึงได้รับดังนี้ เงิ นสวัสดิ การสมาชิ กผูเ้ สี ยชี วิต จํานวน 150,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกันกลุ่ ม
จํา นวน 100,000.00 บาท ผลประโยชน์ ป ระกัน ชี วิ ต กลุ่ ม ภาคสมัค รใจ จํา นวน 2,000,000.00 บาท และ
ผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จํานวน 140,434.00 บาท
3. นางณิ ชชา เมสสิ ยาห์รัก ข้าราชการบํานาญ หน่วยสสอ.ตะกัว่ ป่ า เสี ยชีวิตวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ได้รับ
สวัส ดิ การและเงิ นพึ งได้รับดังนี้ เงิ นสวัสดิ ก ารสมาชิ กผูเ้ สี ย ชี วิต จํา นวน 150,000.00 บาท ผลประโยชน์ จาก
ประกันกลุ่ม จํานวน 100,000.00 บาท ผลประโยชน์ประกันชี วิตกลุ่มภาคสมัครใจ จํานวน 1,000,000.00 บาท
ผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จํานวน 140,434.00 บาท และผลประโยชน์จาก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขไทย (สสธท.) จํานวน 1,004,041.48 บาท
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4. นายปรารพ ก่อบัว ข้าราชการบํานาญ หน่วยรพ.พังงา เสี ยชี วิตวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ได้รับสวัสดิ การ
และเงินพึงได้รับดังนี้ เงินสวัสดิ การสมาชิ กผูเ้ สี ยชี วิต จํานวน 150,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกันกลุ่ม
จํา นวน 100,000.00 บาท ผลประโยชน์ ป ระกัน ชี วิ ต กลุ่ ม ภาคสมัค รใจ จํา นวน 1,000,000.00 บาท และ
ผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จํานวน 140,336.00 บาท
5. นายประพันธ์ พินสุ วรรณ์ ลูกประจํา หน่วยรพ.เกาะยาว เสี ยชี วิตวันที่ 20 กันยายน 2564 ได้รับสวัสดิการ
และเงิ นพึงได้รับดังนี้ เงิ นสวัสดิ การสมาชิ กผูเ้ สี ยชี วิต จํานวน 90,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกันกลุ่ ม
จํานวน 100,000.00 บาท ผลประโยชน์ประกันชีวิตกลุ่มภาคสมัครใจ จํานวน 200,000.00 บาทผลประโยชน์จาก
สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จํานวน 140,042.00 บาท และผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิ จ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขไทย (สสธท.) จํานวน 1,011,113.11 บาท
ในปี บัญชี ที่ ผ่า นมา สหกรณ์ ไ ด้ใ ช้จ่า ยทุ นสาธารณประโยชน์ เพื่ อประโยชน์ต่อสมาชิ ก หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง และองค์กรทางสังคม มีดงั นี้
ลาดับ
รายการ
จานวนเงิน (บาท)
1 เพื่อสนับสนุนการศึกษาโดยทัว่ ไปในลักษณะการให้ทุนตามการร้องขอ
0.00
2 เพื่อการกุศล
0.00
3 เพื่อการสาธารณประโยชน์
230,000.00
4 เพื่อเป็ นทุนสวัสดิการของสหกรณ์ภายใต้ทุนสาธารณประโยชน์
3,630,912.26
- ทุนสวัสดิการสงเคราะห์เพื่อสมาชิกและครอบครัว
685,810.00
- ทุนสวัสดิการสมาชิกผูเ้ จ็บป่ วย
153,000.00
- ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิก
464,000.00
- ทุนสวัสดิการผูเ้ กษียณอายุ
165,000.00
- ทุนสวัสดิการผูช้ ราภาพ
50,000.00
- ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผูค้ ้ าํ ประกันเงินกู้
29,818.38
- ทุนสวัสดิการอื่นๆ
2,083,283.88
รวมจานวนเงิน
3,860,912.26
5. ตัดจ่ายเงินสํารองเพื่อจ่ายเป็ นทุนสาธารณประโยชน์ในปี 63
261,840.00
รวมจานวนเงินทั้งสิ้น
4,122,752.26
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7. การปรับปรุงแก้ไข ระเบียบ ประกาศ สหกรณ์ และข้ อบังคับของสหกรณ์
ด้านการบริ การจัดการสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนิ นการ ชุ ดที่ 39 ได้มีการปรั บปรุ งแก้ไขข้อบังคับ
ระเบียบ และจัดทําประกาศ ดังนี้
- ระเบียบว่าด้วยการออกหุ น้ การถือหุ น้ และการถอนหุ ้นคืนของสมาชิก พ.ศ.2564
(ลงวันที่ 21 กันยายน 2564)
- ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก พ.ศ.2564 (ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564)
- ประกาศเรื่ องการซื้ อหุน้ เพิม่ พิเศษ (ที่ 14 /2564 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564)
- ประกาศ แก้ไขเพิ่มเติมเงินกูส้ ามัญเรื่ องจํานวนเงินคงเหลือและจํานวนงวดผ่อนชําระหนี้
(ที่ 11/2564 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564)
- ประกาศเรื่ องเงินกูส้ ามัญกระตุน้ เศรษฐกิจ (ส.ก) (ที่ 7/2564 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการให้บริ การเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
(ที่ 6/2564 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564)
- ประกาศเรื่ องเงินกูส้ ามัญสวัสดิการเฉพาะกิจเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า
(COVID-19) (ที่ 1/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการให้บริ การเงินกูส้ ามัญ 5 (เพื่อซื้อยานพาหนะ)
(ที่ 2/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564)
- ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสงเคราะห์กรณี สมาชิกเสี ยชีวติ พ.ศ.2564
(ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564) เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี พิจารณาถือใช้
- ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิกและครอบครัว พ.ศ.2564
(ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564)
- ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปั ญหาหรื อข้อร้องเรี ยนของสมาชิก พ.ศ.2564
(ลงวันที่ 19 สิ งหาคม 2564)
- ประกาศกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กแู้ ก่สมาชิก (ที่10/2564 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564)
- ประกาศกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ที่ 9/2564 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564)
ทีป่ ระชุ มใหญ่
……………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………….…
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องพิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน
ประจาปี 2564
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี 2564
ประธาน ตามข้อบังคับ ข้อ 59 อํานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอาํ นาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัย
ปั ญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งการพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน
ดัง นั้น คณะกรรมการดํา เนิ นการ จึ ง ขอเสนองบการเงิ น ประจําปี 2564 ซึ่ งผูส้ อบบัญชี ไ ด้ตรวจสอบ
รับรองความถูกต้องตามระบบบัญชีสหกรณ์แล้ว ดังต่อไปนี้
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หนังสื อรับรองของสหกรณ์
วันที่ 25 ตุลาคม 2564
เรี ยน ผูส้ อบบัญชี ของ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
หนังสื อรับรองฉบับนี้ ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงิน ของ สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อแสดงความเห็ นว่างบการเงิ น
ดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2564 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กาํ หนดหรื อไม่
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิ ทธิ ผล เพื่อให้การดําเนิ นงานของสหกรณ์
เป็ นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ขา้ พเจ้าทราบ และคิดว่าควรจะ
เป็ นดังต่อไปนี้
1. งบการเงิน
1.1 ตามข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบใน
การจัดทํางบการเงิน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
1.2 งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ซึ่ งรวมถึงการละเว้น
การแสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ
1.3 ข้อสมมติที่สาํ คัญที่สหกรณ์ใช้ในการประมาณการทางบัญชีมีความสมเหตุสมผล
1.4 รายการหรื อข้อมูลดัง ต่อไปนี้ มีการบันทึ กหรื อเปิ ดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมใน
งบการเงิ น เช่ น รายการธุ รกิ จที่มีกบั สาขาของสหกรณ์ หรื อบุคคลอื่น ข้อตกลงกับสถาบันการเงิ นเกี่ยวกับภาระ
ผูกพันเงินฝาก หรื อข้อจํากัดการใช้เงินกู้ สิ นทรัพย์ที่ใช้เป็ นหลักประกัน
1.5 เหตุการณ์ ภายหลังวันที่ในงบการเงิ นที่ระเบียบนายทะเบี ยนสหกรณ์ กาํ หนดให้ปรับปรุ ง
หรื อเปิ ดเผยได้ปรับปรุ งหรื อเปิ ดเผยแล้ว
1.6 ผลของการไม่ แก้ไ ขข้อมู ล ที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ ง ไม่ มี ส าระสํ า คัญ ข้อ สัง เกต ทั้ง ต่ อเฉพาะ
รายการหรื อโดยรวมต่องบการเงิน รายการของข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งที่ไม่แก้ไขได้จดั ทําเป็ นเอกสารแนบของ
หนังสื อรับรองนี้
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1.7 ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนิ นการหรื อเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ ผูซ้ ่ ึ งมี ห น้า ที่ สํ า คัญ เกี่ ย วกับ ระบบบัญชี แ ละระบบการควบคุ ม ภายใน หรื อ รายการผิ ดปกติ ที่ มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงิน
1.8 สหกรณ์ มีกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ท้ งั หมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีภาระผูกพัน
หรื อข้อผูกมัดใด ๆ ในสิ นทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
1.9 สหกรณ์ ได้บนั ทึก หรื อเปิ ดเผยรายการหนี้ สินทั้ง หมดของสหกรณ์ ทั้งที่ เกิ ดขึ้ นแล้วและ
อาจเกิ ดขึ้ นในภายหน้า ไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีก ารเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นเกี่ ยวกับ
หลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้ สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น
1.10 นอกจากเรื่ องที่อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น
หรื อไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสําคัญ ซึ่ งต้องนํามาปรับปรุ งงบการเงิน หรื อ
เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
2. การให้ ข้อมูล
ข้าพเจ้าได้จดั เอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
2.3 ข้อมูลอื่นที่ท่านขอจากข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
2.4 เข้าถึงบุคคลในสหกรณ์ที่ท่านระบุวา่ จําเป็ นในการได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชี อย่างไม่
จํากัด
2.5 สหกรณ์ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมดซึ่งหากไม่ปฏิบตั ิตามอาจมีผลกระทบอย่าง
มีสาระสําคัญต่องบการเงิ น นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ปฏิ บตั ิตามระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานราชการหรื อ
หน่วยงานที่กาํ กับดูแล ซึ่ งหากไม่ปฏิบตั ิตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน
2.6 สหกรณ์ ได้เปิ ดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เป็ นผลจากการประเมิ นความเสี่ ยงเรื่ องการทุ จริ ตที่ มี
ผลต่อการแสดงงบการเงินที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
2.7 สหกรณ์ได้เปิ ดเผยข้อมูลทุกอย่าง ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการทุจริ ตหรื อสงสัยว่าจะทุจริ ตที่สหกรณ์
ทราบและที่ มีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเกี่ ยวข้องกับคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ที่มี
บทบาทสําคัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน หรื อบุคคลอื่น ซึ่งการทุจริ ตมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน
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2.8 สหกรณ์ ขอรั บรองว่า ณ วันที่ ผูส้ อบบัญชี แสดงความเห็ นต่องบการเงิ น สหกรณ์ ไม่ได้รับ
หนังสื อแจ้งจากหน่ วยราชการ เช่ น การแจ้งข้อบกพร่ อง หรื อข้อสังเกต ด้านบริ หาร ด้านการปฏิ บตั ิการ หรื อด้าน
การเงิ นการบัญชี หรื อ อันมี ผลต่ องบการเงิ น เพราะมิ ได้ปฏิ บตั ิ ต ามกฎหมายสหกรณ์ หรื อกฎหมายอื่ น หรื อ
ข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรี ยกชดเชย หรื อถูกประเมินภาษีอากร หรื อมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่ งควรจะ
ได้นาํ มาพิจารณาเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรื อใช้เป็ นหลักเกณฑ์ในการตั้งสํารองค่าเสี ยหายที่อาจ
เกิดขึ้น

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ
( นายวิรัตน์ เพาะปลูก)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
ลงชื่อ
( นายประภาส สายทอง )
ผูจ้ ดั การ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด

74

75

76

77

78

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์

หมายเหตุ

ปี 2564

ปี 2563

บาท

บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

2

170,531,177.51

110,505,444.12

เงินฝากสหกรณ์อื่น

3

50,692,226.25

29,890,999.18

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

5

200,810,831.76

137,029,430.76

ลูกหนีร้ ะยะสั้น

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

430,345,295.90

282,417,164.75

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว

4

26,302,500.00

26,302,500.00

เงินให้กู้ยืมระยะยาว

5

1,941,272,928.03

1,873,923,465.85

ลูกหนีร้ ะยะยาว

6

328,559.27

377,566.83

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

9

4,998,316.47

5,256,714.00

41,010.82

53,850.82

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

1,972,943,314.59

1,905,914,097.50

รวมสินทรัพย์

2,403,288,610.49

2,188,331,262.25

สิทธิการใช้ซอฟแวร์

79

หนีส้ ินและทุนของสหกรณ์

ปี 2564

ปี 2563

บาท

บาท

หมายเหตุ

หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น

10

-

เงินรับฝาก

11

1,153,938,259.69

1,008,019,940.78

หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น

12

4,697,202.16

1,701,128.06

1,158,635,461.85

1,009,721,068.84

เงินสารองบาเหน็จเจ้าหน้าที่

6,645,110.00

5,860,570.00

รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

6,645,110.00
1,165,280,571.85

5,860,570.00
1,015,581,638.84

1,063,495,600.00

1,011,976,630.00

89,454,945.38

80,719,721.60

3,587,742.77

3,034,995.03

81,469,750.49

77,018,276.78

1,238,008,038.64

1,172,749,623.41

2,403,288,610.49

2,188,331,262.25

0.00

0.00

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

-

หนีส้ ินไม่หมุนเวียน

ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)
หุ้นที่ชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ทุนสารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ

13

กาไรสุทธิประจาปี
รวมทุนของสหกรณ์
รวมหนีส้ ิ้นและทุนของสหกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

(นายวิรตั น์ เพาะปลูก)
ประธานกรรมการ

(นายกาธร สิทธิบุตร)
เลขานุการ
วันที่ 20 ตุลาคม 2564
80

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
ปี 2564
บาท

ปี 2563
%

บาท

%

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
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

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก

30,958,596.63

25.65

30,670,663.17

25.89

66,739.73

0.05

2,718,390.41

2.30

31,025,336.36

25.70

33,389,053.58

28.19

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
รวมค่าใช้จา่ ยดอกเบี้ยและเงินลงทุน
หัก หนีส้ งสัยจะสูญและหนีส้ ูญ
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ

-

0.00

-

0.00

89,691,694.20

74.30

85,054,346.74

71.81

15,900.00

0.01

9,900.00

0.01

152,150.00

0.13

88,100.00

0.07

91,000.00

0.07

7,750.00

0.01

192,338.73

0.16

234,730.58

0.20

451,388.73

0.37

340,480.58

0.29

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

ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่

24,000.00

0.02

24,000.00

0.02

เงินสมทบประกันสังคม

50,188.00

0.04

68,174.00

0.06

บวก รายได้อื่น
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
เงินรางวัล - สลากออมสิน
เงินรางวัล - สลากออมทรัพย์
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้อื่น
หัก ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
เงินเดือน
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ปี 2564

ปี 2563

บาท

%

บาท

%

บาเหน็จเจ้าหน้าที่

784,540.00

0.65

686,350.00

0.58

ค่ารักษาพยาบาล

17,130.00

0.01

3,249.00

0.00

4,800.00

0.00

-

0.00

308,347.53

0.26

575,072.64

0.49

0.00

3,990.00

0.00

ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา
ค่าปรับปรุงสานักงาน

-

ค่าซ่อมแซมบารุงรักษาสินทรัพย์

35,381.00

0.03

6,420.00

0.01

ค่าสิทธิการใช้ซอฟแวร์ตัดจ่าย

12,840.00

0.01

10,349.18

0.01

0.00

9,945.21

0.01

26,750.00

0.02

26,750.00

0.02

109,981.00

0.09

105,644.00

0.09

4,611.12

0.00

4,603.48

0.00

ค่าทาความสะอาดยานพาหนะ

250.00

0.00

-

0.00

ค่าภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนและที่ดิน

880.90

0.00

2,808.46

0.00

31,076.74

0.03

38,637.68

0.03

153,747.60

0.13

382,690.00

0.32

2,130,327.25

1.76

1,714,611.00

1.45

ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ

58,200.00

0.05

29,400.00

0.02

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

123,200.00

0.10

112,000.00

0.10

7,500.00

0.01

10,500.00

0.01

84,600.00

0.07

70,840.00

0.06

2,160.00

0.00

1,680.00

0.00

80,356.00

0.07

115,950.00

0.10

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

ค่าน้าประปา

5,725.57

0.01

4,118.43

0.00

ค่าโทรศัพท์

35,108.63

0.03

32,605.41

0.03

ค่าตกแต่งสานักงานตัดจ่าย

-

ค่าเช่าพื้นที่เว็บเซฟเวอร์และเว็บไซด์
ค่าทาความสะอาดสานักงาน
ค่าเบี้ยประกันภัยอัคคีภัย

ค่าใช้จา่ ยยานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
ค่าใช้จา่ ยตามแผนกลยุทธ์
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอื่น
ค่าใช้จา่ ยในการประชุมใหญ่

ค่าเบี้ยประชุมผู้ตรวจสอบกิจการ
ค่าพาหนะกรรมการ
ค่าพาหนะผู้ตรวจสอบกิจการ
ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พัก
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจาหน่วย
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ปี 2564

ปี 2563

บาท

%

บาท

%

ค่าเครือ่ งเขียนแบบพิมพ์

147,526.63

0.12

181,253.89

0.15

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี

80,000.00

0.06

80,000.00

0.07

ค่ารับรอง

57,158.00

0.05

45,652.00

0.04

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

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

ค่าน้ามันเชื้อเพลิง

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

วัสดุเครือ่ งแต่งกาย

-

0.00

14,117.00

0.01

45,559.00

0.04

49,356.76

0.04

8,673,332.44
81,469,750.49

7.18
67.49

8,376,550.54
77,018,276.78

7.07
65.03

ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กาไรสุทธิ

83

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกาไร (ขาดทุน) สุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
สารองบาเหน็จเจ้าหน้าที่
ค่าสิทธิการใช้ซอฟแวร์ตัดจ่าย
ค่าตกแต่งสานักงานรอตัดบัญชีตัดจ่าย
ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนค้างรับ - สลากออมสิน
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนค้างรับ - สลากออมทรัพย์
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
ค่าเครือ่ งเขียนแบบพิมพ์
ค่าตอบแทนหน่วยค้างจ่าย
ค่าตรวจสอบบัญชีกิจการค้างจ่าย
เงินประกันสังคมรอนาส่ง
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนีส้ ินดาเนินงาน
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ปี 2564
บาท

ปี 2563
บาท

81,469,750.49

77,018,276.78

308,347.53
784,540.00
12,840.00
20,450.58
102,600.00
(367,649.17)
(18,418.62)
(17,421.44)
(10,438.35)
84,247.89
15,618.63
102,684.00
28,000.00
3,000.00

575,072.64
686,350.00
10,349.18
9,945.21
740.36
3,690.00
53,400.97
12,195.09
(16,390.70)
(24,792.69)
(10,987.08)
22,787.89
8,732.00
-

82,518,151.54

78,349,369.65

ปี 2564
บาท

ปี 2563
บาท

(260,000,000.00)
220,000,000.00
(8,351,200.00)
6,395,715.00
(614,759,046.00)
518,784,020.21
6,799,647.61
72,425.44
(174,278.00)

60,000,000.00
(2,516,700.00)
2,249,190.00
(613,935,771.62)
556,734,294.15
11,283,818.98
244,593.02
(172,590.00)

183,219.00

166,551.00

(193,085.78)
101,804.40

(88,368.09)
86,890.84

เงินสดจ่ายลูกหนีเ้ งินประกันกลุ่ม
เงินสดรับลูกหนีเ้ งินประกันกลุ่ม

(17,324,221.66)
15,131,800.45

(12,432,933.84)
11,578,880.46

เงินสดจ่ายลูกหนีเ้ งินฌาปนกิจสงเคราะห์

(6,501,741.00)

(5,799,636.00)

6,414,071.00

5,760,142.00

(2,434,240.00)
2,438,240.00
(1,281,927.71)
261,840.00
(18,329.35)
20,481.04

(2,471,443.86)
2,453,966.00
2,209.82
-

สินทรัพย์ดาเนินงาน
เงินสดจ่ายเงินให้กู้แก่สหกรณ์
เงินสดรับจากเงินให้กู้แก่สหกรณ์
เงินสดจ่ายลูกหนีเ้ งินกู้ฉุกเฉิน
เงินสดรับจากลูกหนีเ้ งินกู้ฉุกเฉิน
เงินสดจ่ายลูกหนีเ้ งินกู้สามัญ
เงินสดรับจากลูกหนีเ้ งินกู้สามัญ
เงินสดรับจากลูกหนีเ้ งินกู้พิเศษ
เงินสดรับจากลูกหนีอ้ ื่น
เงินสดจ่ายลูกหนีเ้ งินฌาปนกิจสงเคราะห์
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

เงินสดรับจากลูกหนีเ้ งินฌาปนกิจสงเคราะห์
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

เงินสดจ่ายลูกหนีเ้ งินประกันวินาศภัย
เงินสดรับลูกหนีเ้ งินประกันวินาศภัย

- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

เงินสดรับจากลูกหนีเ้ งินฌาปนกิจสงเคราะห์
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

เงินสดจ่ายลูกหนีเ้ งินยืมทดรอง
เงินสดรับจากลูกหนีเ้ งินยืมทดรอง
เงินสดรับลูกหนีต้ ัวแทนหักเงินส่ง
เงินสดจ่ายเงินสารองจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
เงินสดจ่ายค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหน้า
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ

85

ปี 2564
บาท
17,486.59
423,991.82

เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
เงินสดจ่ายเงินฌาปนกิจสงเคราะห์จา่ ยล่วงหน้า

ปี 2563
บาท
-

(35,280.00)

(12,120.00)

4,840.00

(4,840.00)

เงินสดรับจากเงินประกันสังคมรอนาส่ง
เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมรอนาส่ง
เงินสดรับภาษีหัก ณ ที่จา่ ยรอนาส่ง
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน
เงินสดรับเงินปันผลค้างจ่าย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้โอดีค้างจ่าย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงินค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าตรวจสอบบัญชีกิจการค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าตอบแทนหน่วยค้างจ่าย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
เงินสดรับจากค่าเบี้ยประกันลูกหนีเ้ งินประกันกลุ่มรอนาส่ง
เงินสดจ่ายเงินรับล่วงหน้าจากสมาชิก
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

3,000.00
300.10
(186,461.18)
9,577.00
(1,469.71)
(40,000.00)
(95,652.00)
(81,670.70)
(91,883.00)
3,173,521.70
(13,720.00)
(48,830,073.19)

(12,000.00)
(29.35)
794,322.42
(22,356.16)
16,560.00
92,251,999.42

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับค่าหุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จากัด
เงินสดจ่ายซื้อครุภัณฑ์
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จากัด
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการใช้ซอฟท์แวร์
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

(49,950.00)
(49,950.00)

200,000.00
(53,460.00)
(10,000.00)
(64,200.00)
72,340.00

- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

เงินสดรับจากเงินฌาปนกิจสงเคราะห์จา่ ยล่วงหน้า
- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

หนีส้ ินดาเนินงาน
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ปี 2564
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากตั๋วสัญญาใช้เงิน

10,000,000.00

เงินสดจ่ายชาระหนีต้ ั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก

ปี 2563
บาท
-

(10,000,000.00)
365,969,585.85
(220,051,266.94)

(165,000,000.00)
411,066,898.53
(354,891,162.56)

เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น

57,990,710.00
(6,471,740.00)

91,406,920.00
(45,582,220.00)

เงินสดจ่ายค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์
เงินสดจ่ายเงินปันผลตามหุ้น
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน

(30,000.00)
(53,372,985.00)
(9,161,068.00)

(30,000.00)
(50,443,605.00)
(8,915,028.00)

เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์

(1,039,000.00)
(4,127,252.26)

(900,000.00)
(4,089,765.22)

เงินสดจ่ายสารองจ่ายทุน
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

129,706,983.65

(261,840.00)
(127,639,802.25)

เงินสดสุทธิเพิม่ ขึน้ (ลดลง)

80,826,960.46

(35,315,462.83)

เงินสด ณ วันต้นปี

140,396,443.30

175,711,906.13

เงินสด ณ วันสิ้นปี

221,223,403.76

140,396,443.30
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564
1. สรุปนโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
1.1 สหกรณ์บนั ทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
1.2 สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลา ส่วนจานวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคูณด้วยจานวนเงินต้นที่คา้ งชาระตามระยะเวลาที่กยู้ ืม
1.3 สหกรณ์ประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสาหรับลูกหนี้เงินกูท้ ี่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ ณ วันสิ้นปีทางบัญชีตามวิธกี ารที่กาหนดไว้
ในข้อ 26 ของระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 และตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
เรื่อง การประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระเบียบ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564
1.4 สหกรณ์ตรี าคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน
1.5 เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน และจะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย
ในงบกาไรขาดทุนเมื่อสหกรณ์จาหน่ายเงินลงทุนนั้น
1.6 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์สานักงาน คานวณโดยวิธเี ส้นตรงในอัตราที่กาหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ทั้งนี้ ยกเว้นที่ดนิ
1.7 ค่าตกแต่งสานักงานรอตัดบัญชี ตัดจ่ายเป็นรายปีระยะเวลา 5 ปี
1.8 ค่าซ่อมบารุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสาหรับสินทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้การต่อเติม
หรือเพิม่ เติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
1.9 เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์อนื่ ทุกประเภท
ทั้งนี้ รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อนื่ ที่นาไปเป็นหลักทรัพย์คาประกั
้ นหนี้สนิ ด้วย
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย
ปี 2564
บาท
เงินสด

ปี 2563
บาท

20,000.00

20,000.00

50,142.81

50,135.04

155,404,068.70

60,378,633.80

56,966.00

56,675.28

สลากออมสิน

5,000,000.00

40,000,000.00

สลากออมทรัพย์
รวม

10,000,000.00
170,531,177.51

10,000,000.00
110,505,444.12

เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
ประจา
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3. เงินฝากสหกรณ์อนื่ ประกอบด้วย

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จากัด

ปี 2564
บาท
25,692,226.25

ปี 2563
บาท
25,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จากัด

25,000,000.00

4,890,999.18
-

50,692,226.25

29,890,999.18

ปี 2564
บาท

ปี 2563
บาท

รวม
4. เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนทีไ่ ม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จากัด

10,000.00

10,000.00

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
รวม

26,292,500.00
26,302,500.00

26,292,500.00
26,302,500.00

5. เงินให้กยู้ มื ประกอบด้วย
ปี 2564
บาท
ระยะสั้น

ปี 2563
บาท
ระยะยาว

ระยะสั้น

ระยะยาว

เงินให้กยู้ มื - ปกติ
เงินให้กแู้ ก่สหกรณ์

70,000,000.00

-

30,000,000.00

-

ลูกหนี้เงินกูฉ้ กุ เฉิน

2,495,495.00

-

539,010.00

-

ลูกหนี้เงินกูส้ ามัญ

125,237,815.44

1,900,691,377.53

103,591,561.32

1,826,363,605.86

ลูกหนี้เงินกูพ้ เิ ศษ
รวม

3,077,521.32
200,810,831.76

40,581,550.50
1,941,272,928.03

2,898,859.44
137,029,430.76

47,559,859.99
1,873,923,465.85
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6. ลูกหนี้ ประกอบด้วย
ปี 2564
บาท
ระยะสั้น

ปี 2563
บาท
ระยะยาว

ระยะสั้น

ระยะยาว

ลูกหนี้ตวั แทนหักส่ง

1,293,205.57

-

11,277.86

-

ลูกหนี้เงินยืมทดรอง

3,000.00

-

7000.00

-

ลูกหนี้อนื่

60,053.40

ลูกหนี้เงินประกันกลุ่ม

328,559.27

83,471.28

377,566.83

5,168,871.58

-

2,976,450.37

-

ลูกหนี้เงินประกันวินาศภัย

134,739.73

-

43,458.35

-

ลูกหนี้เงินฌาปนกิจสงเคราะห์

992,299.00

-

904,629.00

-

11,103.00

-

20,044.00

-

- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

ลูกหนี้เงินฌาปนกิจสงเคราะห์

- สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

รวม

7,663,272.28

328,559.27

4,046,330.86

377,566.83

7. ดอกเบีย้ เงินให้กคู้ ้างรับ ประกอบด้วย
ปี 2564
บาท

ปี 2563
บาท

ดอกเบี้ยเงินให้กคู้ า้ งรับ - สมาชิก

367,590.08

423,918.14

ดอกเบี้ยเงินให้กคู้ า้ งรับ - ลูกหนี้อนื่
รวม

59.09
367,649.17

73.68
423,991.82

8. สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ ประกอบด้วย
ปี 2564
บาท
วัสดุสานักงานคงเหลือ

ปี 2563
บาท

127,178.48

142,797.11

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ

18,418.62

20,481.04

ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อนื่ ค้างรับ

17,421.44

17,486.59

ผลตอบแทนจากเงินลงทุนค้างรับ - สลากออมสิน

24,792.69

24,792.69

ผลตอบแทนจากเงินลงทุนค้างรับ - สลากออมทรัพย์

10,438.35

ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า

18,329.35

เงินสารองจ่ายทุนสาธารณประโยชน์

-

เงินฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายล่วงหน้า - สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย
เงินฌาปนกิจสงเคราะห์จ่ายล่วงหน้า - สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวม

63,560.00
280,138.93
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20,450.58
261,840.00
28,280.00
4,840.00
520,968.01

9. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย
ปี 2564
บาท

ปี 2563
บาท

2,012,500.00

2,012,500.00

2,747,897.26

2,967,272.26

ส่วนปรับปรุงอาคารสานักงาน

93,359.23

110,455.13

ครุภณั ฑ์

63,058.21

118,964.00

1.00

1.00

รวม

4,916,815.70

5,209,192.39

ครุภณั ฑ์

103,410.00

53,460.00

21,909.23

5,938.39

81,500.77
4,998,316.47

47,521.61
5,256,714.00

ที่ดนิ
ราคาสุทธิ
อาคารสานักงาน

ยานพาหนะ
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี
รวม

สหกรณ์นาที่ดนิ (โฉนดที่ดนิ เลขที่ 18344 เลขที่ดนิ 1189 หน้าสารวจ 6055 ตาบลท้ายช้าง อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา) พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
จดจานองเป็นหลักทรัพย์คาประกั
้ นการชาระหนี้เงินกูก้ บั ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพังงา
10. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ มื ระยะสั้น ประกอบด้วย
ปี 2564

ปี 2563

บาท

บาท

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

-

-

เงินกูย้ ืมระยะสั้น

-

-

ในปี 2564 สหกรณ์มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย จากัด สาขาพังงา จานวน 4,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 9.32 ต่อปี โดยมี
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ และผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นผู้คาประกั
้ นในฐานะคณะกรรมการดาเนินการและผู้จัดการสหกรณ์คาประกั
้ น เต็มวงเงิน
วงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารออมสิน สาขาพังงา จานวน 10,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.25 ต่อปี โดยมีคณะกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด ทุกท่าน และผู้จัดการสหกรณ์ฯ ค้าประกันส่วนตัวเต็มวงเงิน
และวงเงินเบิกเกินบัญชี ธนาคารกรุงเพ จากัด สาขาพังงา จานวน 1,000,000.00 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี โดยมีคณะกรรมการ
ดาเนินการของสหกรณ์ทกุ คนค้าประกันเต็มวงเงิน
และมีวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นประเภทตัว๋ สัญญาใช้เงินธนาคารกรุงไทย จากัด สาขาพังงา จานวน 100,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.40 ต่อปี
โดยมีคณะกรรมการดาเนินงานสหกรณ์ และผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นผู้คาประกั
้ นในฐานะคณะกรรมการดาเนินการและผู้จัดการสหกรณ์คาประกั
้ น เต็มวงเงิน
วงเงินกูย้ ืมระยะสั้นประเภทตัว๋ สัญญาใช้เงินธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา พังงา จานวน50,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 4.37 ต่อปี โดยมีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ และผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นผู้คาประกั
้ น
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วงเงินกูย้ ืมระยะสั้นประเภทตัว๋ สัญญาใช้เงินธนาคารออมสิน สาขา พังงา จานวน 2 วงเงิน รวมเป็นเงิน 120,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
3.90 ต่อปี และร้อยละ 4.10 ต่อปี โดยมีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เป็นผู้คาประกั
้ น
และวงเงินกูย้ ืมระยะสั้นประเภทตัว๋ สัญญาใช้เงินธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) จานวน 120,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ
2.80 ต่อปี โดยมีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ และผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นผู้คาประกั
้ น
11. เงินรับฝาก ประกอบด้วย
ปี 2564
บาท

ปี 2563
บาท

เงินรับฝาก - สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
รวม

53,142,447.93

45,622,476.80

1,099,827,377.10

961,441,537.14

1,152,969,825.03

1,007,064,013.94

968,434.66

955,926.84

968,434.66
1,153,938,259.69

955,926.84
1,008,019,940.78

ปี 2564
บาท

ปี 2563
บาท

เงินรับฝาก - อืน่
เงินรับฝากออมทรัพย์
รวม
รวมเงินรับฝาก
12. หนี้สินหมุนเวียนอืน่ ประกอบด้วย

เงินรอจ่ายคืน - สมาชิก

971,295.34

1,194,013.53

เงินรอจ่ายคืน - สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

21,570.00

14,839.00

เงินรอจ่ายคืน - สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

124,138.53

94,612.52

เงินรับล่วงหน้า - สมาชิก

8,780.00

22,500.00

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากค้างจ่าย

84,247.89

81,670.70

ค่าตรวจสอบบัญชีกจิ การค้างจ่าย

28,000.00

40,000.00

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีคา้ งจ่าย

80,000.00

80,000.00

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

22,600.00

11,883.00

ดอกเบี้ยเงินกูโ้ อดีคา้ งจ่าย

-

1,469.71

ค่าตอบแทนหน่วยค้างจ่าย

117,768.00

110,736.00

เงินปันผลค้างจ่าย

57,951.00

48,374.00

ค่าเบี้ยประกันลูกหนี้เงินประกันกลุ่มรอนาส่ง

3,173,521.70

-

เงินประกันสังคมรอนาส่ง

6,000.00

-

ภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนาส่ง
รวม

1,329.70
4,697,202.16
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1,029.60
1,701,128.06

13. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอืน่ ๆ ประกอบด้วย
ปี 2564
บาท

ปี 2563
บาท

ทุนสาธารณประโยชน์

492,809.44

61.70

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล

320,933.33

310,933.33

2,774,000.00
3,587,742.77

2,724,000.00
3,034,995.03

ทุนสะสมเพือ่ ขยายงาน
รวม
14. การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

สหกรณ์ฯ ดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลีย่ เดือน กันยายน 2564 ในอัตราร้อยละ 15.14 ของยอดเงินฝากทัง้ หมด ซึง่ ประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรือ่ ง กาหนดอัตราการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ไม่ตากว่
่ าร้อยละหนึ่งของยอดเงินฝากทัง้ หมด
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ระเบียบวาระที่ 5
พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกาไรสุ ทธิ
ประจาปี 2564
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2564
ประธาน ผลการดําเนิ นงานสหกรณ์ ฯ ประจําปี บัญชี 2564 มีผลกําไรสุ ทธิ จํานวน 81,469,750.49 บาท
ในนามของคณะกรรมการดําเนินการ ขอเสนอการจัดสรรกําไรสุ ทธิ ดังต่อไปนี้
รายการ
1. เงินสํารอง
2. เงินบํารุ งสันนิ บาตสหกรณ์ ฯ

หลักเกณฑ์ ตามข้ อบังคับ

3. เงินปันผล

ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของกําไรสุ ทธิ
ในอัตราร้อยละ 1 ของกําไรสุ ทธิ แต่ไม่เกิน
30,000 บาท
ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรื อนหุ น้ (5.55%)

4. เงินเฉลี่ยคืน
5. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
6. ทุนสาธารณประโยชน์
7. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
8. ทุนเพื่อขยายกิจการ

ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรื อนหุ น้ (8.30%)
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุ ทธิ
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุ ทธิ
ไม่เกินร้อยละ 2 ของกําไรสุ ทธิ
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุ ทธิ
รวม
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จัดสรร
ปี 2564

จานวนเงิน

10.68
0.04

8,696,645.49
30,000.00

70.35 57,318,426.00
11.31 9,214,679.00
1.35 1,100,000.00
6.20 5,050,000.00
0.01
10,000.00
0.06
50,000.00
100.00 81,469,750.49

ตารางเปรียบเทียบ การจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2562 - 2564
รายการ
1. เงินสํารอง
2. เงินบํารุ งสันนิ บาตสหกรณ์ ฯ
3. เงินปันผล (5.50%), (5.50%), (5.55%)
ของทุนเรื อนหุ น้
4. เงินเฉลี่ยคืน (8.25%), (8.25%), (8.30%)
5. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
6. ทุนสาธารณประโยชน์
7. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
8. ทุนเพื่อขยายกิจการ

ปี 2562
ร้ อยละ จานวนเงิน
11.73
0.04
71.41

8,283,934.35
30,000.00
50,415,850.00

ปี 2563
ร้ อยละ จานวนเงิน

ปี 2564
ร้ อย
จานวนเงิน
ละ
11.34 8,735,223.78 10.68 8,696,645.49
30,000.00
0.04
30,000.00 0.04
69.30 53,372,985.00 70.35 57,318,426.00

12.63
1.28
2.83
0.01
0.07
รวม
100.00
เพื่อสมาชิกโดยตรง คือเงินปั นผล +เงินเฉลี่ย 84.04

8,915,028.00 11.90 9,161,068.00 11.31
900,000.00
1.35 1,039,000.00 1.35
2,000,000.00
6.00 4,620,000.00 6.20
10,000.00
0.01
10,000.00 0.01
50,000.00
0.06
50,000.00 0.06
70,604,812.35 100.00 77,018,276.78 100.00
59,330,878.00 81.20 62,534,053.00 81.66

9,214,679.00
1,100,000.00
5,050,000.00
10,000.00
50,000.00
81,469,750.49
66,533,105.00

14.64
98.68
0.04
1.28
100.00

10,343,934.35 17.41 13,415,223.78 16.95
69,674,812.35 98.61 75,949,276.78 98.61
30,000.00
0.04
30,000.00 0.04
900,000.00
1.35 1,039,000.00 1.35
70,604,812.35 100.00 77,018,276.78 100.00

13,806,645.49
80,339,750.49
30,000.00
1,100,000.00
81,469,750.49

คืน
เพื่อสมาชิกโดยอ้อม (ข้อ. 1+6+7+8)

รวมจัดสรรให้ กบั สมาชิก
เป็ นเงินบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์ ฯ
เป็ นเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
รวม

ทีป่ ระชุ มใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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ระเบียบวาระที่ 6
พิจารณากาหนดวงเงินกู้ยมื
ประจาปี 2565

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากาหนดวงเงินกู้ยมื ประจาปี 2565
ประธาน ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 17 และ ข้อ 18 วงเงินกูย้ ืมหรื อการคํ้าประกัน ที่ประชุ มใหญ่อาจกําหนด
วงเงิ นกูย้ ืมและคํ้าประกันสําหรับปี หนึ่ งๆไว้ตามที่จาํ เป็ นและสมควรแก่การดําเนิ นงาน วงเงินซึ่ งกําหนดดังว่านี้
ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ถ้าที่ประชุ มใหญ่ยงั มิได้กาํ หนด หรื อนายทะเบียนสหกรณ์ยงั
มิได้ให้ความเห็ นชอบวงเงิ นกูย้ มื หรื อการคํ้าประกันสําหรับปี ใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ ืมหรื อการคํ้าประกันสําหรับปี
ก่อนไปพลาง
มติที่ประชุ มใหญ่สามัญประจําปี 2563 กําหนดวงเงินกูย้ ืม จํานวน 600 ล้านบาท (หกร้อยล้านบาทถ้วน)
ดังนั้น ในปี 2565 ขอเสนอลดวงเงินกูย้ ืมเป็ นจํานวน 600 ล้านบาท (หกร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อให้ที่ประชุ มใหญ่
พิจารณาว่าจะกําหนดไว้เท่าเดิมหรื อเปลี่ยนแปลงประการใด
ทีป่ ระชุ มใหญ่
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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ระเบียบวาระที่ 7
พิจารณาอนุมตั งิ บประมาณการรับ
และงบประมาณการจ่ าย
ประจาปี 2565

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณการรั บและงบประมาณการจ่ ายเงินประจาปี 25645
ประธาน คณะกรรมการดําเนินการขอเสนอรายละเอียดประมาณการรายได้ และขออนุมตั ิงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี บัญชี 2565 ดังต่อไปนี้
1. ประมาณการรายได้
ประมาณการ
ที่
หมวดรายได้
คาชี้แจง
ปี บัญชี 2565
1 ดอกเบี้ยเงินกูร้ ับจากสมาชิก
120,000,000.00 ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
20,000.00 คาดว่าจะมีสมาชิกเข้าใหม่ 200 คน
3 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
300,000.00 คาดว่าได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ในปี บัญชี
2565
4 รายได้อื่น
1,600,000.00 เป็ นเงินปั นผลจากการลงทุนถือหุน้ และรายได้อื่น
รวม
121,920,000.00
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2. ประมาณการงบประมาณรายจ่ าย และงบประมาณรายจ่ ายตามแผนยุทธศาสตร์
ปี 2564

หมวดรายการ

ตั้งไว้

1 เงินเดือน
1.1 เงินเดือน

จ่ ายจริง

3,900,000.00

3,810,600.00

90,000.00
3,990,000.00

50,188.00
3,860,788.00

20,000.00

17,130.00

2.2 ค่าเล่าเรี ยนบุตร

60,000.00

24,000.00

2.3 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่

24,000.00

24,000.00

2.4 ค่าเช่ าบ้าน

42,000.00

36,000.00

146,000.00

101,130.00

222,000.00

130,700.00

1.2 เงินสมทบประกันสังคม
รวม
2 เงินช่ วยเหลื อ
2.1 ค่ารักษาพยาบาล

รวม
3 ค่ าตอบแทน
3.1 เบี้ยประชุ มกรรมการและผู้
ตรวจสอบกิจการ

ปี 2565
ตั้งไว้

หมายเหตุ

คาอธิบาย 1
4,400,000.00 ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
หมวด 3
90,000.00 ตามกฎหมายประกันสังคม
4,490,000.00
คาอธิบาย 2
20,000.00 ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
หมวด 16
60,000.00 ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
หมวด 15
27,000.00 เพื่อเป็ นค่าชุ ดทางานพนักงานประจาปี 9 คน
(รวมแม่บา้ น)
42,000.00 ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
หมวด 18
149,000.00
คาอธิบาย 3
312,000.00 ปี 2565 จะมีกรรมการ 15 คน จึงขอประมาณค่า
เบี้ยประชุ มกรรมการครั้งละ 1,000 บาท/คน
ประชุ มทั้งปี 12 ครั้ง และประชุ มพิเศษ 8 ครั้ง
รวมเป็ น 20 ครั้ง และผูต้ รวจสอบกิจการ 2 คน
จึงขอประมาณค่าเบี้ยประชุ มผูต้ รวจสอบ
กิจการครั้งละ 500 บาท/คน ประชุ มทั้งปี 12
ครั้ง

3.2 ค่าทาการล่วงเวลา

100,000.00

30,467.00

3.3 ค่าตรวจสอบกิจการ

48,000.00

36,000.00

3.4 ค่าตอบแทนหน่ วย

120,000.00

110,548.00
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100,000.00 ขอตั้งไว้เพื่องานเร่ งด่วนให้เป็ นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ หมวด 14
48,000.00 จ่ายให้ตามจานวนครั้งทีผ่ ตู้ รวจกิจการได้ทา
การตรวจสอบกิจการประจาเดือน ครั้งละ
2,000/คน/เดือน จานวน 2 คน จานวนครั้ง 12
ครั้ง/ปี
140,000.00 เพื่อเป็ นค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีป่ ระจาหน่ วย
ต่างๆ ของสหกรณ์ทหี่ น่ วยหักเงินเดือน 12
เดือน และเป็ นค่าตอบแทนป้ อนข้อมูลเงินปัน
ผลประจาปี จานวน 1 ครั้ง รวมในอัตรา 4
บาท/คน/เดือน หรื อ 48บาท/ปี คาดว่าปี 2565
จะมีสมาชิ กประมาณ 2,600 คน

ปี 2563

หมวดรายการ

ตั้งไว้

3 ค่ าตอบแทน
3.5 เงินบาเหน็จเจ้าหน้าที่
3.6 ค่าสอบบัญชี

ปี 2564
จ่ ายจริง

850,000.00

784,540.00

100,000.00
รวม 1,440,000.00

80,000.00
1,172,255.00

4 ค่ าใช้ สอย
4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง+ทีพ่ กั +ค่าพาหนะ

300,000.00

230,116.00

ตั้งไว้

หมายเหตุ

คาอธิบาย 3
1,100,000.00 ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
หมวด 8
100,000.00 ตั้งเป็ นค่าจ้างผูต้ รวจสอบบัญชี ประจาปี
1,800,000.00
คาอธิบาย 4
300,000.00 - เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยในการสัมมนาหรื อ
ฝึ กอบรมกรรมการ/พนักงาน และสามารถใช้
ในกิจการของสหกรณ์
- เพื่อเป็ นค่าพาหนะกรรมการและผูต้ รวจสอบ
กิจการในการประชุ มประจาเดือนของ
สหกรณ์ตามทีจ่ า่ ยจริ งและประหยัด
- เพื่อเป็ นค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าทีใ่ นกิจการของ
สหกรณ์
- เพื่อเป็ นค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการและผู้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

4.2 ค่าซ่อมแซม

50,000.00

35,381.00

50,000.00 เพื่อเป็ นค่าซ่อมแซมบารุ งรักษาเครื่ องใช้ไฟฟ้ า
เครื่ องคอมพิวเตอร์ และครุ ภณั ฑ์

4.3 ค่ารับรอง

100,000.00

57,158.00

50,000.00

28,640.80

2,500,000.00
30,000.00

2,130,327.25
26,750.00

120,000.00

109,981.00

3,000.00

250.00

100,000.00 เพื่อเป็ นค่ารับรองในการประชุ มประจาเดือน
หรื อแขกผูม้ าเยีย่ มเยือน หรื อพนักงานประจา
หน่ วยทีป่ ฏิบตั งิ านในสหกรณ์
50,000.00 เพื่อเป็ นค่าธรรมเนี ยมในการโอนเงิน หรื อ
เงินกูธ้ นาคาร
2,500,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยในการประชุ มใหญ่ประจาปี
50,000.00 เพื่อเป็ นค่าเช่ าพื้นทีเ่ ก็บฐานข้อมูลสมาชิ กและ
เว็บไซด์สหกรณ์
60,000.00 เพื่อเป็ นค่าจ้างทาความสะอาดสานักงาน ราย
เดือน และซื้อวัสดุอปุ กรณ์ทาความสะอาด
สานักงาน
3,000.00 เพื่อเป็ นค่าจ้างทาความสะอาดยานพาหนะ
ของสหกรณ์

4.4 ค่าธรรมเนี ยมต่าง ๆ
4.5 ค่าใช้จา่ ยประชุ มใหญ่
4.6 ค่าเช่ าพื้นทีเ่ ว็บเซิฟเวอร์และ
เว็บไซด์
4.7 ค่าทาความสะอาดสานักงาน

4.8 ค่าทาความสะอาดยานพาหนะ
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หมวดรายการ

ตั้งไว้

4 ค่ าใช้ สอย
4.9 ค่าประกันอัคคีภยั

จ่ ายจริง

ปี 2564
ตั้งไว้

หมายเหตุ

250,000.00

169,834.13

5.2 ค่าน้ ามันเชื้ อเพลิง

50,000.00

28,500.00

5.3 วัสดุเครื่ องแต่งกาย

20,400.00

0.00

320,400.00

198,334.13

200,000.00

0.00

150,000.00
100,000.00
450,000.00

0.00
49,950.00
49,950.00

60,000.00

47,246.00

7.2 ค่าโทรศัพท์

40,000.00

35,108.63

คาอธิบาย 4
6,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับประกันอัคคีภยั
สานักงาน
15,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับประกันขนเงิน
70,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับค่าเบี้ยประกันภัย+
ค่าทะเบียน+ค่าพรบ.ยานพาหนะประจาปี +ค่า
บารุ งรักษายานพาหนะ
3,204,000.00
คาอธิบาย 5
250,000.00 - เพื่อจัดซื้อเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ และวัสดุใช้
ในสหกรณ์
- เพื่อเป็ นค่าถ่ายเอกสารในสหกรณ์
50,000.00 ใช้กบั ยานพาหนะสาหรับใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านของสหกรณ์
20,400.00 เพื่อเป็ นค่าเครื่ องแต่งกายกรรมการ 15 คน + ผู้
ตรวจสอบกิจการ 2 คน
320,400.00
คาอธิบาย 6
400,000.00 เพื่อใช้ปรับปรุ งตกแต่งและต่อเติมอาคาร
ภายในสานักงาน
150,000.00 เพื่อซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ใช้ในงานสหกรณ์
100,000.00 เพื่อซื้อครุ ภณั ฑ์ทจี่ าเป็ นในสหกรณ์
650,000.00
คาอธิบาย 7
60,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยในการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ
ในสหกรณ์
40,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยในสานักงานสหกรณ์

7.3 ค่าไฟฟ้ า
7.4 ค่าน้ าประปา

90,000.00
10,000.00

65,917.20
5,725.57

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

4.10 ค่าประกันขนเงิน
4.11 ค่าใช้จา่ ยยานพาหนะ

6,000.00

4,611.12

15,000.00
70,000.00

11,160.97
31,076.74

รวม 3,244,000.00 2,665,452.88
5 ค่ าวัสดุ
5.1 เครื่ องเขียนแบบพิมพ์ และ
วัสดุสิ้นเปลือง

รวม
6 ครุภณั ฑ์ และอาคาร
6.1 ค่าปรับปรุ งอาคารสานักงาน
สหกรณ์
6.2 ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
6.3 ครุ ภณั ฑ์สานักงาน
รวม
7 ค่ าสาธารณูปโภค
7.1 ค่าไปรษณี ยโ์ ทรเลข
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7 ค่ าสาธารณูปโภค
7.5 ค่าภาษีป้าย+ค่าภาษีโรงเรื อน
และทีด่ ิน
7.6 ค่าขยะมูลฝอย
รวม
8 ค่ าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ ด
8.1 ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด
8.2 ค่าบารุ งต่างๆ
รวม
รวมงบประมาณประจาปี

จ่ ายจริง

8,000.00

880.90

1,000.00
209,000.00

0.00
154,878.30

60,000.00

45,559.00

3,000.00

0.00

63,000.00
45,559.00
9,862,400.00 8,248,347.31
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หมายเหตุ

คาอธิบาย 7
8,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับค่าภาษีประจาปี
1,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับค่าขยะประจาปี
209,000.00
คาอธิบาย 8
60,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ดในกรณี ไม่เข้า
หมวดข้างต้น
3,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับค่าบารุ งประจาปี
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้
63,000.00
10,885,400.00 ข้ อ 1 - ข้ อ 8 ขอถัวจ่ ายทุกรายการ

งบประมาณรายจ่ ายตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสหกรณ์ ปี บัญชี 2565
ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์
โครงการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาองค์กร บุคลากรด้านการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพมีธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จํานวน 10 โครงการ
1.โครงการอบรมและสัมมนาความรู้การบริ หารงานใน
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของ
สหกรณ์
คณะกรรมการดําเนินการผูต้ รวจ
2.โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สอบกิจการเจ้าหน้าที่และสมาชิก
3. โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การบริ หารจัดการสหกรณ์
(3 โครงการ)
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบการบริ หาร 1.โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
2.โครงการมาตรฐานการบริ หารจัดการสหกรณ์
และระบบการควบคุมภายใน
3.โครงการประเมินผลและจัดทําแผนดําเนินงานประจําปี
(7 โครงการ)
ของสหกรณ์ (แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี )
4.โครงการปรับปรุ งกฎระเบียบ
5.โครงการประเมินผลทบทวนแผนยุทธศาสตร์
6. โครงการจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี
7. โครงการเร่ งรัดหนี้ และติดตามหนี้
รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาประสิ ทธิภาพการให้บริ การ
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จํานวน 5 โครงการ
1.โครงการพัฒนารู ปแบบการให้บริ การด้านสิ นเชื่อ
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาการให้บริ การ
สมาชิกแบบมีจิตใจให้บริ การ (Service 2.โครงการพัฒนาความรู้และเทคนิคการให้บริ การของ
เจ้าหน้าที่
Mind)
3.โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานของสหกรณ์
1.โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์สาํ นักงานสหกรณ์
กลยุทธ์ ที่ 2 สร้างบรรยากาศภายใน
2.โครงการรวมพลัง 5 ส
องค์กรให้เอื้อต่อการให้บริ การแก่
สมาชิกและการปฏิบตั ิงาน
รวมงบประมาณ
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งบประมาณ

300,000
100,000
300,000
งบดําเนินการ
งบดําเนินการ
250,000
30,000
40,000
งบดําเนินการ
100,000
1,120,000

100,000
งบดําเนินการ
50,000
30,000
งบดําเนินการ
180,000

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์
โครงการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาการลงทุน ดําเนิ นกิจการ และการสร้างความมัน่ คงแก่สหกรณ์
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จํานวน 3 โครงการ
1. โครงการพัฒนาระบบการถือหุน้ สมาชิก
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาการลงทุนและ
เพิ่มโอกาสการลงทุนขยายธุรกิจและ 2. โครงการลงทุนเพื่อพัฒนากิจการ

กิจการ (2โครงการ)
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาการบริ หารจัดการ 1.โครงการพัฒนาการจัดการเงินทุนตามหลักการ
สหกรณ์
เงินทุนหมุนเวียน (1โครงการ)
รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ส่ งเสริ ม สนับสนุนด้านคุณภาพชีวติ และการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จํานวน 4 โครงการ
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ 1. โครงการส่ งเสริ มการออมเพื่อคุณภาพชีวติ
2.โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพ (เรื่ อง 3 อ.)
สมาชิก (3โครงการ)
3.โครงการส่ งเสริ มการประกอบอาชีพเสริ ม
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริ ม สนับสนุนเพื่อ 1. โครงการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ าํ ประกัน
ความมัน่ คงของครอบครัว
(1โครงการ)
รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จํานวน 2 โครงการ
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี 1.โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ (1 โครงการ)
1.โครงการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ดา้ นระบบ
กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ระบบเครื อข่ายระบบกล้องวงจรปิ ด
และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
(1 โครงการ)
รวมงบประมาณ
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งบดําเนินการ
งบดําเนินการ
งบดําเนินการ
งบดําเนินการ

20,000
80,000
100,000
งบทุน
สาธารณประโยชน์
200,000

100,000
งบดําเนินการ

100,000

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์
โครงการ
งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ส่ งเสริ ม สนับสนุนทางด้านสังคม ชุมชน สิ่ งแวดล้อม และการมีส่วนร่ วมของสมาชิก
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ จํานวน 6 โครงการ
60,000
กลยุทธ์ ที่ 1 สร้างประโยชน์แก่สังคม 1.โครงการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยกลุ่มสมาชิก
2.โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อบํารุ งศาสนา
50,000
และชุมชน (2 โครงการ)
ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาและกีฬา
1.โครงการร่ วมรณรงค์ปลูกป่ า
20,000
กลยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริ มการอนุ รักษ์
2.โครงการร่ วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
20,000
สิ่ งแวดล้อม (2 โครงการ)
1.โครงการสร้างแรงจูงใจในการแสดงความคิดเห็นจาก
30,000
กลยุทธ์ ที่ 3 ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
สมาชิก
ของสมาชิก (2 โครงการ)
2.โครงการสัญจรสหกรณ์ฯพบปะสมาชิกหน่วยงาน
80,000
ต้นสังกัด
รวมงบประมาณ
260,000
รวมงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ จานวน 1,860,000.-บาท
(ปรับเปลี่ยนแผนและงบประมาณ และถัวจ่ ายทุกรายการได้ ตามความเหมาะสม)
ทีป่ ระชุ มใหญ่
……………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….……………………
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ระเบียบวาระที่ 8
พิจารณาการสรรหาและเลือกตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 40
ประจาปี 2565
และผู้ตรวจสอบกิจการภายในสหกรณ์
ประจาปี 2565

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ชุ ดที่ 40 ประจาปี 2565
ประธาน ตามข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ 60 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่ งคน และกรรมการดาเนิ นการอีก สิ บสี่ คน ซึ่ งที่ ประชุ มใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิ กที่ได้รับการ
เลือกตั้งตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 62 กาหนดเวลาอยูใ่ นตาแหน่งคณะกรรมการดาเนินการมีวาระอยูใ่ นตาแหน่ง
ได้ค ราวละ 2 ปี นับ แต่วนั เลื อกตั้ง ไม่เกิ น 2 วาระติ ดต่อกัน และข้อ บังคับ สหกรณ์ ข้อ 63 การพ้นจาก
ตาแหน่งกรรมการดาเนิ นการต้องพ้นจากตาแหน่ ง เพราะเหตุอย่างหนึ่ งอย่างใด ข้อ63(1) ถึงคราวออกตาม
วาระ
ในปี 2564 มีคณะกรรมการที่ยงั มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งอีก 1 ปี ดังนี้
1. นายวรยศ
ผลแก้ว
กรรมการหน่วยสสจ.พังงา
2. นายทรงยศ
มาลัย
กรรมการหน่วยโรงพยาบาลพังงา
3. นายษาธิต
มาศรังสฤษดิ์ กรรมการหน่วยโรงพยาบาลตะกัว่ ป่ า
4. นายอรุ ณ
เสล่ราษฎร์
กรรมการหน่วยโรงพยาบาลตะกัว่ ป่ า
5. นางพัชรกัญภัค
ธีร์รัตนบุรี
กรรมการหน่วยอาเภอตะกัว่ ป่ า
6. นายวิสูตร
รอดการ
กรรมการหน่วยอาเภอกะปง
7. นายนัชฒภัทร
ปานอาพัน
กรรมการหน่วยอาเภอเกาะยาว
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และคณะกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ จานวน 8 คน ดังนี้
1. นายวิรัตน์
เพาะปลูก
ตาแหน่งประธานกรรมการ
2. นายกาธร
สิ ทธิบุตร
กรรมการหน่วยอาเภอเมือง
3. นายศักดิ์ชยั
ระวิวรรณ
กรรมการหน่วยโรงพยาบาลพังงา
4. นางเพชรสี
เก็บสมบัติ
กรรมการหน่วยข้าราชการบานาญ
5. นายสราวุธ
หิริ
กรรมการหน่วยอาเภอท้ายเหมือง
6. นางประภา
ศิริกุล
กรรมการหน่วยอาเภอทับปุด
7. นายพิสิษฐ์สรรค์ สิ งห์จร
กรรมการหน่วยอาเภอคุระบุรี
8. นายพิสิฐ
ยงยุทธ
กรรมการหน่วยอาเภอตะกัว่ ทุ่ง
(ขอลาออกก่อนถึงคราวออกตามวาระ)
ประธาน สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข จัง หวัดพังงา จากัด ได้ป ระกาศรั บสมัครเพื่อสรรหากรรมการ
ดาเนินการตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ประกาศรายชื่อผูม้ ี สิทธิ์ ได้รับการสรรหาใน
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 (ประกาศสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ที่ 12/2564 ลงวันที่
21 กันยายน 2564) โดยมีผสู้ มัครฯ ดังนี้
ตาแหน่งประธานกรรมการ มีผสู้ มัครจานวน 2 ท่าน ต้องสรรหาใหม่โดยให้สมาชิกเลือกตั้งจากที่
ประชุมใหญ่ มีผสู้ มัครฯ ดังนี้
1. นายบุญศักดิ์
รมยพร
2. นายวิรัตน์
เพาะปลูก
ตาแหน่งกรรมการดาเนินการ มีผสู ้ มัครจานวน 8 ท่าน ซึ่งมีวาระอยูใ่ นตาแหน่ง 2 ปี ดังนี้
1.1 หน่วยข้าราชการบานาญ
นางเพชรสี
เก็บสมบัติ
1.2 หน่วยอาเภอท้ายเหมือง
น.ส.จิรารุ รัตน์ เพาะปลูก
1.3 หน่วยโรงพยาบาลพังงา
นายศักดิ์ชยั
ระวิวรรณ
1.4 หน่วยอาเภอเกาะยาว
นายนัชฒภัทร ปานอาพัน
1.5 หน่วยอาเภอเมือง
นายกาธร
สิ ทธิบุตร
1.6 หน่วยอาเภอคุระบุรี
นางชุติมา
อุทยั เลิศ
1.7 หน่วยอาเภอทับปุด
นางพัชรา
มาสังข์
นายตวงชล
แซ่ลิ่ม
1.8 หน่วยอาเภอตะกัว่ ทุ่ง
(แทนตาแหน่งว่างก่อนถึงคราวออกตามวาระ)
ทีป่ ระชุ มใหญ่
……………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………….…………
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พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ ประจาปี 2565
ประธาน ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2559 และข้อบังคับ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ข้อ 89 ผูต้ รวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
สมาชิ กหรื อบุคคลภายนอก ผูม้ ีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านธุ รกิ จ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิ จ
หรื อการสหกรณ์ จานวน 2 คนให้เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์เป็ นการประจาปี
คุ ณ สมบัติ การด ารงต าแหน่ ง และความรั บ ผิ ด ชอบ ของผู ้ต รวจสอบกิ จ การให้ เ ป็ นไปตาม
ที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดาเนิ นการหรื อผูซ้ ่ ึ งดารงตาแหน่งหน้าที่ประจาในสหกรณ์เป็ น
ผูต้ รวจสอบกิจการไม่ได้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ได้ประกาศรับสมัครสรรหาตาแหน่งผูต้ รวจสอบ
กิจการภายในสหกรณ์ประจาปี 2565 จานวน 2 ตาแหน่ง ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564
ประกาศรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ์ ได้รับการสรรหาเพื่อเลื อกตั้งในที่ประชุ มใหญ่ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 (ประกาศ
สหกรณ์ ออมทรั พย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ที่ 13/2564 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564) และโดยมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ให้เปิ ดขยายเวลาการรับสมัครผูต้ รวจสอบ
กิจการตั้งแต่วนั ที่ 18-22 ตุลาคม 2564 และประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ได้รับการสรรหาในวันที่ 25 ตุลาคม 2564
โดยมีผสู้ มัครเพื่อรับการเลือกตั้งเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ ดังนี้
1. นายมนตร์ชยั โลหะการ
2. ……………………………
ทีป่ ระชุ มใหญ่
……………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………….………………
……………………………………………………………………………………………….………………

107

ระเบียบวาระที่ 9
รายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ภายในสหกรณ์ ประจาปี 2564

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องรายงานผลการตรวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ประจาปี 2564
ประธาน มอบให้ผตู ้ รวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ เสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการภายในสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ (นายมนตร์ ชัย โลหะการ)
ตามที่ประชุ มใหญ่สามัญประจําปี ได้คดั เลือกให้ ข้าพเจ้านายมนตร์ ชยั โลหะการ พร้อมด้วยนายรังสรรค์
เตี่ยวสกุล เป็ นผูต้ รวจสอบกิ จการภายในสหกรณ์ ฯ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 นั้น ซึ่ ง เป็ นการได้ รั บ ความ
ไว้ว างใจจากเพื่ อ นสมาชิ ก ให้ ป ฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ น้ี ต่ อ เนื่ อ งอี ก ครั้ งหนึ่ ง ข้าพเจ้าฯ และนายรังสรรค์ เตี่ ยวสกุล
ได้แบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบการตรวจสอบ โดยข้าพเจ้ารับผิดชอบในด้านนิ ติกรรมสัญญา ความถูกต้อง
ครบถ้วน หลักฐานเอกสารการกู้เงิ น ส่ วนนายรังสรรค์ เตี่ ยวสกุล รั บผิดชอบในด้านการเงิ นการบัญชี ความ
ถูกต้องในการรับ – ส่ งเงิน โดยปฏิบตั ิหน้าที่ตามระเบียบและข้อบังคับที่สหกรณ์กาํ หนด โดยเน้นตรวจสอบด้าน
การปฏิบตั ิในเรื่ องการรับ-ฝากเงิน การพิจารณาวงเงินให้กู้ การตรวจสอบเอกสารประกอบการกูเ้ งิน เอกสารการ
เบิก-จ่ายเงิน และรายการอื่นๆที่เห็นว่าจําเป็ นต้องตรวจสอบ ถึงแม้จะแบ่งภาระส่ วนความรับผิดชอบ แต่ในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ ผูต้ รวจสอบกิจการภายในสหกรณ์จาํ เป็ นต้องมีการตรวจสอบทั้งสองส่ วนไม่สามารถแบ่งแยกได้
ชัด เจนจากการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ผู ้ต รวจฯ ยัง ไม่ พ บข้อ บกพร่ อ งที่ จ ะก่ อ ความเสี ย หายแก่ ส หกรณ์ ในส่ ว นของ
ข้อ บกพร่ อ งเล็ ก น้อ ยได้แนะนํา ให้ ผูร้ ั บ ผิด ชอบในส่ ว นงานนั้น ๆปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขให้ถู ก ต้อ งรั ด กุม ยิ่ ง ขึ้ น เมื่ อ
ตรวจสอบซํ้า พบว่ า เจ้า หน้า ที่ ผู ้รั บ ผิ ด ชอบดํา เนิ น การแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง แล้ว และจากการเข้า ร่ ว มประชุ ม กับ
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 39 เป็ นประจํา พบว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ซึ่ งเป็ นการแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบ ข้อกําหนด
ที่กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ได้แจ้งให้ทราบ
อนึ่ ง เนื่ อ งจากปี 2564 นี้ เกิ ด สถานการณ์ โรคติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรนา 2019 ที่ ส่ ง ผลกระทบต่อ เศรษฐกิ จ
ไปโดยทัว่ รวมถึงเพื่อนสมาชิ กทุกคนที่ได้รับผลกระทบนี้ ข้าพเจ้าขอชื่ นชมคณะกรรมการดําเนิ นการชุ ดที่ 39
ที่พยายามหาช่องทางในการบรรเทาผลกระทบให้แก่เพื่อนสมาชิก โดยไม่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบ ข้อกําหนดของ
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
(นายมนตร์ชยั โลหะการ)
ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
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ผู้ตรวจสอบกิจการ (นายรังสรรค์ เตี่ยวสกุล)
ตาม มติที่ประชุมใหญ่ สามัญประจําปี 2563 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ได้คดั เลือกแต่งตั้งข้าพเจ้าเป็ นผูต้ รวจสอบ
กิ จการ สหกรณ์ ออมทรั พย์สาธารณสุ ขจัง หวัดพังงา จํากัด และข้าพเจ้าได้เข้าไปปฏิ บ ตั ิ งานตรวจสอบกิ จการ
และขอเสนอผลการตรวจสอบโดยสรุ ป ดังนี้
วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ
1. เพื่อตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการดําเนินการ
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบัญชีและควบคุมการเงิน
3. เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่นๆของสหกรณ์
ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2. ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์
3. ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และ มติของที่ประชุม
4. ตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กาํ หนดไว้
ผลการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะทีส่ หกรณ์ควรพิจารณา
1. การตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการของคณะกรรมการดําเนินการเป็ นไปตามแผนงาน
และงบประมาณที่กาํ หนดไว้
2. ส่ ว นของการตรวจสอบการทางการเงิ น และบัญชี ไม่ พ บข้อบกพร่ อง และขอชื่ น ชม เจ้า หน้า ที่
ผูป้ ฏิบตั ิงานมา ณ โอกาสนี้
3. การดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของ
ที่ประชุม
4. การตรวจสอบการดําเนิ นงานอื่นๆของสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา พบว่าสหกรณ์
ออมทรั พย์สามาธารณสุ ขจัง หวัดพังงาได้ดาํ เนิ นการตามมาตรการต่า งๆของจัง หวัดพังงาในการ
ป้ องกัน และควบคุมโรคโควิด19 และได้สนับสนุนการดําเนิ นงานของหน่วยบริ การสาธารณสุ ขใน
พื้นที่ ก ารดูแลสมาชิ ก สหกรณ์ เพื่ อป้ องกันและควบคุ มการติ ดเชื้ อรวมถึ ง มาตรการต่า งๆเพื่อดู แล
สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(นายรังสรรค์ เตี่ยวสกุล)
ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
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ระเบียบวาระที่ 10
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2565

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี รับอนุญาตภาคเอกชน ประจาปี 2565
ประธาน ในปี บัญชี 2564 สํานักงานสอบบัญชียงยุทธและประทิพย์ (คุณยงยุทธ รัตนสุ วรรณ) เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ในการตรวจสอบบัญชี ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นของสหกรณ์ ออม
ทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
และในปี บัญชี 2565 สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด จะต้องจัดจ้างผูส้ อบบัญชี รั บ
อนุ ญาตภาคเอกชน เพื่อให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ และข้อบังคับ ข้อ 24 ในการดําเนิ นการประจําปี 2564
เนื่ องจากสหกรณ์ มีทุนดําเนิ นงานเกิ นกว่า 1,000 ล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
ได้ดาํ เนินการจัดส่ งหนังสื อถึงผูส้ อบบัญชีเพื่อคัดเลือกผูส้ อบบัญชี ภาคเอกชน จํานวน 5 ราย ได้รับการตอบกลับ
จํานวน 3 ราย ดังนี้ 1. บริ ษทั มนตรี สอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด (นายมนตรี ช่วยชู) เสนอค่าธรรมเนี ยมบริ การ
การสอบบัญ ชี เป็ นจํา นวน 80,000 บาท 2. บริ ษ ัท พี . พี . เอฟ. ออดิ ท ติ้ ง จํา กัด (นางยุ พิ น ฟุ้ งเฟื่ อง) เสนอ
ค่าธรรมเนี ยมบริ การการสอบบัญชี เป็ นจํานวน 80,000 บาท 3. นางยินดี เพชรหอม ผูช้ าํ นาญงานตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ เสนอค่าธรรมเนียมบริ การการสอบบัญชี เป็ นจํานวน 80,000 บาท
ซึ่ งที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 39 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ได้พิจารณากลัน่ กรองคัดเลือก
ผูส้ อบบัญชี สหกรณ์ ประจําปี 2565 โดยคํานึ งถึ งการบริ การให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา การเข้าปฏิบตั ิงานสอบบัญชี
ผลงานการตรวจสอบ ความสามารถในการตรวจสอบ การตรวจสอบเสร็ จทันเวลา ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชี และค่าธรรมเนียมในอัตราที่เหมาะสม
โดยเสนอพิจารณาคัดเลือก นางยุพิน ฟุ้ งเฟื่ อง จากบริ ษทั พี.พี.เอฟ. ออดิทติ้ง จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจํา
ปี 2565 ค่าธรรมเนียมบริ การการสอบบัญชี จํานวน 80,000.00บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) และนางยินดี เพชรหอม
ผูช้ าํ นาญงานตรวจสอบบัญชี สหกรณ์ เป็ นผูส้ อบบัญชี สํารองลําดับที่ 1 และนายมนตรี ช่วยชู จากบริ ษทั มนตรี
สอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีสาํ รองลําดับที่ 2
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ฯ ประจําปี 2565
ทีป่ ระชุ มใหญ่
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 11
พิจารณาระเบียบว่าด้ วยการใช้ ทุน
สวัสดิการเพือ่ การประกันชีวติ กลุ่ม
สมาชิก
ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาระเบียบว่ าด้ วยการใช้ ทุนสวัสดิการเพือ่ การประกันชี วติ กลุ่มสมาชิก
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(ร่ าง) ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด
ว่ าด้ วย ทุนสวัสดิการสงเคราะห์ ครอบครัวกรณีสมาชิกเสี ยชีวติ พ.ศ. 2564
......................................................................................................
อาศัย อํา นาจตามความในข้อ บัง คับ ของสหกรณ์ ฯ ข้อ 66 (8) และข้อ 91 (10) ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการดําเนิ นการ ชุ ดที่ 39 ครั้ งที่ 11 วันที่ 14 ตุ ล าคม 2564 ได้ก าํ หนดระเบี ยบว่าด้วยทุนสวัสดิ ก าร
สงเคราะห์ครอบครัวกรณี สมาชิกเสี ยชีวติ พ.ศ. 2564 ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ว่าด้วยทุน
สวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวกรณี สมาชิกเสี ยชีวติ พ.ศ. 2564”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี
ข้อ 3. บรรดาประกาศ คําสั่ง มติ ระเบียบอื่นใด ที่ได้กาํ หนดไว้แล้วซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้
ยกเลิกและให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
4.1 ทุนสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวกรณี สมาชิกเสี ยชีวติ พ.ศ. 2564 หมายถึง
(1) เงินที่ได้รับการจัดสรรจากกําไรสุ ทธิ ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี และให้สามารถ
สะสมได้ไม่เกิ น 5,000,000 บาท (ทุนสวัสดิการประเภทนี้ ให้ใช้เฉพาะสงเคราะห์
ครอบครัวกรณี สมาชิกเสี ยชีวติ เท่านั้น)
(2) เงินซึ่งมีผบู้ ริ จาค
4.2 สมาชิก หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสามัญ
(2) สมาชิ กสมทบ (เฉพาะประเภทลูกจ้างชัว่ คราวที่ปฏิ บตั ิงานในหน่วยงานสาธารณสุ ข
จังหวัดพังงา)
ข้อ 5. ระเบียบนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อเป็ นสวัสดิ การสงเคราะห์เมื่อสมาชิ กเสี ยชี วิต ให้กบั ครอบครัว
ของสมาชิก โดยชอบด้วยกฎหมาย
ข้อ 6. สมาชิกที่เสี ยชีวติ มีสิทธิได้รับทุนสวัสดิ การสงเคราะห์ฯ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) สมาชิกสามัญ มีสิทธิ ได้รับเงินสวัสดิการประเภทนี้ 100,000 บาท
(2) สมาชิ กสมทบ มี อายุการเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์ นับตั้งแต่วนั ที่สมัครเป็ นสมาชิ ก
ครบ 2 ปี มีสิทธิ ได้รับเงินสวัสดิการประเภทนี้ 100,000 บาท
ข้อ 7. เพื่อเป็ นการช่วยเหลื อและสงเคราะห์แก่สมาชิ กเป็ นกรณี พิเศษ ให้คณะกรรมการดําเนินการ
สามารถดําเนินการได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมแต่ตอ้ งไม่ขดั หรื อแย้งกับวัตถุประสงค์ตามระเบียบฯนี้ ทั้งนี้
ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ
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ข้อ 8. เมื่อสมาชิกเสี ยชีวติ สหกรณ์จะจ่ายทุนสวัสดิการสงเคราะห์ฯ ให้แก่แก่ผมู้ ีรายชื่อที่ระบุไว้ใน
หนังสื อผูร้ ับโอนประโยชน์ตามที่ทาํ ไว้กบั สหกรณ์เท่านั้น
ข้อ 9. เมื่ อสมาชิ ก เสี ย ชี วิตให้ผูม้ ี สิ ทธิ รับทุ นสวัส ดิ ก ารสงเคราะห์ ฯ แจ้งเป็ นหนังสื อเพื่ อขอรั บ
ทุนสวัสดิ การสงเคราะห์ ฯ ให้ส หกรณ์ ทราบ พร้ อมทั้งแนบหลักฐานเอกสารสําเนาใบมรณะบัตร และสํา เนา
ทะเบียนบ้านของสมาชิ ก ภายในกําหนด 90 วัน นับแต่วนั ที่เสี ยชี วิต เพื่อให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
อนุมตั ิ หากพ้นกําหนดนี้แล้วให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ
ข้อ 10. สหกรณ์ฯ มีอาํ นาจหักจํานวนเงินสวัสดิการสงเคราะห์ฯ เพื่อ ชําระหนี้ของสมาชิกต้องรับผิด
ต่อสหกรณ์ฯ
ข้อ 11. สหกรณ์ฯย่อมทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ จะงดจ่าย หรื อลดจํานวนลงน้อยกว่าหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ใน
ข้อ 6 หากปรากฏว่าคู่สมรส หรื อบิดา มารดา หรื อบุตรของสมาชิ ก ที่ขอรับทุนสวัสดิการสงเคราะห์ฯ ได้กระทํา
ความผิดกฎหมายโทษทางอาญา
ข้อ 12. ให้ประธานกรรมการ หรื อ กรรมการอํานวยการ พิจารณาจ่ายทุนสวัสดิ การสงเคราะห์ให้
เป็ นไปตามระเบียบนี้ การพิจารณาจ่ายให้พิจารณาตามลําดับคําร้องที่ยื่นขอรับทุนสวัสดิการสงเคราะห์ฯ และให้
เสนอคณะกรรมการดําเนินการทราบ ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินการคราวถัดไป
ทีป่ ระชุ มใหญ่
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 12
เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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ที่ ฌกส.สอ.สสจ.พังงา 696/2564
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
เรื่ อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564
เรี ยน สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ทุกท่าน
ด้วยคณะกรรมการดําเนิ นการสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จังหวัดพังงา จํากัด กําหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2564 ในวันจันทร์ ที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา
09.00 น. ณ อาคารกีฬาคุณธรรม โรงเรี ยนเทศบาลบ้านท้ายช้าง อําเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563
ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2564
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณการรับและงบประมาณการจ่ายประจําปี 2565
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและขอเรี ยนเชิญเข้าร่ วมประชุม ตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรี ยงกัน
ขอแสดงความนับถือ
(นายวิรัตน์ เพาะปลูก)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงาน
การประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2563
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รายงานการประชุ มใหญ่สามัญประจาปี 2563
สมาชิ กสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด
วันที่ 6 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรมมุกดารา บีช วิลล่า แอนด์ สปา เขาหลัก อาเภอตะกัว่ ป่ า จังหวัดพังงา
………………………………………………
สมาชิกผูม้ าประชุม
จํานวน 1,200 คน (คิดเป็ นร้อยละ 83.69)
สมาชิกทั้งหมด
จํานวน 1,434 คน
เริ่ มประชุมเวลา 12.13 น.
นายวิรัตน์ เพาะปลูก นายกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
พังงา จํากัด เป็ นประธานในที่ประชุ ม เมื่อสมาชิ กมาประชุ มครบองค์ประชุ ม ประธานกล่าวเปิ ดประชุ ม และ
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ดําเนินการตามวาระ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
ทีป่ ระชุ ม รับทราบ
นายกสมาคม มอบรองนายกสมาคมนําเสนอที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุ มใหญ่สามัญประจาปี 2562
รองนายกสมาคม เสนอรายงานการประชุ มใหญ่สามัญประจําปี 2562 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์
ศึกษาวิจยั ศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณี แห่งอันดามัน จ.พังงา ให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการ
ประชุ มใหญ่สามัญประจําปี 2562 รายละเอี ยดตามที่ได้จดั ส่ งถึ งให้สมาชิ กพร้ อมหนังสื อนัดเชิ ญประชุ มใหญ่
สามัญประจําปี 2563 หากสมาชิกท่านใดมีขอ้ ท้วงติงหรื อสงสัยหรื อจะขอแก้ไขรายงาน ขอให้แจ้งที่ประชุมได้รับ
ทราบด้วย
ทีป่ ระชุ มใหญ่ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562
ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2563
รองนายกสมาคม ในนามของคณะกรรมการดําเนิ นการสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ข จัง หวัดพัง งา จํากัด ขอเสนอรายงานผลการดํา เนิ นงานของสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ประจําปี 2563 ดังต่อไปนี้
สมาชิกภาพในวันสิ้นปี 2563
สมาชิกเมื่อวันสิ้ นปี 2563
1,434 คน
- เข้าใหม่
10 คน
- ลาออก
10 คน
- ถึงแก่กรรม
7 คน
ทีป่ ระชุ มใหญ่ รับทราบผลการดําเนินงานของสหกรณ์
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รองนายกสมาคม

1. พิจารณางบรายรับและรายจ่ ายประจาปี 2563

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2563
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
จานวนสมาชิก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
1,441
คน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

1,434

คน

เข้ าระหว่างปี

10

คน

ลาออกระหว่างปี

10

คน

7

คน

ถึงแก่กรรมระหว่างปี

รายงานงานแสดงรายรั บและรายจ่ าย
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ศพสมาชิกสหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด (ฌกส.)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
รายรั บ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า (10 ราย)

1,000.00 บาท

เงินค่าบารุงสมาคม (1,434 ราย)

143,400.00 บาท

เงินสงเคราะห์เรียกเก็บ (7 ราย)

1,005,400.00 บาท

ดอกเบี ้ยเงินฝาก

22,099.93 บาท

รายได้ ดาเนินงาน 2% (7 ราย)

20,108.00 บาท

รวมรายรั บ

1,192,007.93 บาท

รายจ่ าย
1,005,400.00 บาท

เงินสงเคราะห์ศพ (7 ราย)

ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการของสมาคม (เดือน 10/62-9/63)
รวมรายจ่ าย

132,000.00 บาท
1,137,400.00 บาท

รายรั บมากกว่ ารายจ่ าย

54,607.93 บาท

ทีป่ ระชุ มใหญ่ รับทราบงบรายรับและรายจ่ายประจําปี 2563
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2. พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
รองนายกสมาคม ขอเสนองบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ให้ที่ประชุ มได้พิจารณาตาม
เอกสารประกอบการประชุม
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ศพสมาชิกสหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด (ฌกส.)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด

893,587.48

ลูกหนี ้-เงินสงเคราะห์เรียกเก็บ

0.00

ลูกหนี ้-เงินค่าบารุงสมาคมเรียกเก็บ

0.00

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน

893,587.48
0.00

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

893,587.48
หนีส้ นิ และทุน
0.00

หนีส้ นิ
รวมหนีส้ นิ

0.00

เงินทุนยกมาต้ นงวด

838,979.55

ทุน
รายรับ มากกว่ า รายจ่าย

54,607.93

รวมทุน

893,587.48

รวมหนีส้ นิ และทุน

893,587.48

(นายวิรัตน์ เพาะปลู ก)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด
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ทีป่ ระชุ มใหญ่ รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองงบแสดง
ฐานะการเงินประจําปี
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการรับและงบประมาณการจ่ าย ประจาปี 2564
รองนายกสมาคม คณะกรรมการดําเนินการขอเสนอรายละเอียดประมาณการรายได้ และขออนุ มตั ิงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 2564 ให้ที่ประชุมร่ วมพิจารณา
ทีป่ ระชุ มใหญ่ มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิประมาณการรับและงบประมาณการจ่ายประจําปี 2564
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
รองนายกสมาคม เมื่อไม่มีสมาชิกผูใ้ ดเสนอจึงขอปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 12.30 น.
ลงชื่อ

ลงชื่อ
(นายกําธร สิ ทธิ บุตร)
เลขานุการ
ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม

(นายวิรัตน์ เพาะปลูก)
นายกสมาคมในที่ประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องรับทราบผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2564

ประธาน ในนามคณะกรรมการดําเนิ นการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
พังงา จํากัด ขอเสนอรายงานผลการดําเนิ นงานของสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จังหวัดพังงา จํากัด ประจําปี 2564 ดังต่อไปนี้
สมาชิกภาพในวันสิ้นปี 2564
สมาชิกเมื่อวันสิ้ นปี 2564
1,429 คน
- เข้าใหม่
9 คน
- ลาออก
9 คน
- ถึงแก่กรรม
5 คน
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ศพสมาชิกสหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด (ฌกส.)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด

936,192.89

ลูกหนี ้-เงินสงเคราะห์เรียกเก็บ (ศพประพันธ์ พินสุวรรณ์)

142,900.00

ลูกหนี ้-เงินค่าบารุงสมาคมเรียกเก็บ

0.00

รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน

1,079,092.89
0.00

สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

1,079,092.89
หนีส้ นิ และทุน

หนีส้ นิ
เงินสงเคราะห์ศพ รอนาจ่ายแก่ญาติสมาชิก (ศพประพันธ์ พินสุวรรณ์)
เงินสงเคราะห์ศพ รอนาจ่ายแก่ญาติสมาชิก ()

140,042.00
0.00

รวมหนีส้ นิ

140,042.00

เงินทุนยกมาต้ นงวด

893,587.48

ทุน
รายรับ มากกว่ า รายจ่าย

45,463.41

รวมทุน

939,050.89

รวมหนีส้ นิ และทุน

1,079,092.89
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รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2564
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
จานวนสมาชิก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
1,434
คน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

1,429

คน

เข้ าระหว่างปี

6

คน

ลาออกระหว่างปี

6

คน

ถึงแก่กรรมระหว่างปี

5

คน

รายงานงานแสดงรายรั บและรายจ่ าย
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ศพสมาชิกสหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด (ฌกส.)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
รายรั บ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า (6 ราย)

600.00 บาท

เงินค่าบารุงสมาคม (ปี 64)

143,200.00 บาท

เงินสงเคราะห์เรียกเก็บ (5 ราย)

715,900.00 บาท

ดอกเบี ้ยเงินฝาก

19,345.41 บาท

รายได้ ดาเนินงาน 2% (5 ราย)

14,318.00 บาท

รวมรายรั บ

893,363.41 บาท

รายจ่ าย
เงินสงเคราะห์ศพ (5 ราย)

715,900.00 บาท

ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการของสมาคม (เดือน 10/63-9/64)

132,000.00 บาท

รวมรายจ่ าย
รายรั บ

847,900.00 บาท

มากกว่ า รายจ่ าย

45,463.41 บาท
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ระเบียบวาระที่ 4
พิจารณาอนุมัตงิ บประมาณการรับและ
งบประมาณการจ่ ายประจาปี 2565

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมตั ิงบประมาณการรับและงบประมาณการจ่ ายเงิน ประจาปี 2565
ประธาน คณะกรรมการดําเนิ นการขอเสนอรายละเอียดประมาณการรายได้ และขออนุมตั ิ งบประมาณรายจ่ายประจํา
ปี บัญชี 2565 ดังต่อไปนี้
1. ประมาณการรายได้
ประมาณการ
คาชี้แจง
ที่
หมวดรายได้
ปี บัญชี 2565
1 ค่าบํารุ งสมาคม
150,000.00 ค่าบํารุ งสมาคมประจําปี เรี ยกเก็บ 100 บาท/ปี
(สมาชิกประมาณ 1,500 คน)
2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
2,000.00 คาดว่าจะมีสมาชิกเข้าใหม่ 20 คน
3 ดอกเบี้ยเงินฝาก
16,000.00 คาดว่าได้ดอกเบี้ยเงินฝาก ในปี บัญชี 2565
4 รายได้ดาํ เนินงาน
12,000.00 คาดว่าจะได้ 2 % จากยอดเงินสงเคราะห์เรี ยกเก็บ
รวม
180,000.00
2. ประมาณการรายจ่ าย
ที่

หมวดรายจ่ าย

1

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของ
สมาคม
รวม

ประมาณการ
คาชี้แจง
ปี บัญชี 2565
132,000.00 ค่าเหมาจ่ายดําเนินงานประจําปี 2565
(เดือนละ 11,000 บาท 12 เดือน)
132,000.00
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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