สารจากประธานกรรมการ

สวั ส ดี ค รั บ สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด พั ง งา จ ากั ด ทุ ก ท่ า นครั บ
ตลอดระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2559 - 2562) ในตาแหน่งหน้าที่ประธานคณะกรรมการดาเนิน การ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด ได้นาเสนอแนวคิด นโยบายและวิธีบริหารงาน
รวมทั้งการพัฒนาสหกรณ์ โดยเฉพาะด้านการให้บริการที่มีคุณภาพ การจัด สวัสดิการเพื่อคุณภาพ
ชี วิ ต ที่ ดี ข องสมาชิ ก การก าหนดอั ต ราเงิ น กู้ แ ละเงิ น ฝาก เพื่ อ ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ส มาชิ ก
“ ยามมีก็นามาฝาก ยามยากก็มาถอน เมื่อถึงคราวเดือดร้อนก็มากู้ ” การลดอัต ราดอกเบี้ย
เงิน กู้ถือ เป็น นโยบายหลั ก เพราะสมาชิ กส่ว นใหญ่ จ ะได้ รับผลประโยชน์ ทันที ช่วยลดภาระ
รายจ่ าย ตรงตามเจตนารมณ์ แ ละหลัก การของสหกรณ์ คื อ การช่ วยเหลือ ซึ่ ง กั นและกั น
การมีส่วนร่วม การให้ความร่วมมือ การมีใจเปิดกว้าง การใช้หลักประชาธิปไตย ทั้งนี้ได้ยึด มั่น
ความซื่อสัตย์และสุจริตในหน้าที่
คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 37 มีความปรารถนาดีต่อสมาชิก ต้องการให้สมาชิก เข้าใจ
ในหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ " ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน จะนาไปสู่ก ารกิ นดีอยู่ดี มีความเป็นธรรมและสันติสุขในสังคม" จัด สวัสดิการ
ด้านต่างๆ ให้แก่สมาชิก ส่งเสริมการออมทรัพย์ และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่มีต่อครอบครัว
จึง มี ม ติ ใ ห้ ล ดอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ส หกรณ์ แ ก่ ส มาชิ ก เน้ น การบริ ห ารตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
“ เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข ” ยึด มั่น ผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นสาคัญ ทั้งนี้หากความต้องการใดๆ
ของสมาชิก ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย ไม่ขัดต่อหลักการและอุด มการณ์ของสหกรณ์ คณะกรรมการ
ดาเนินการ มีความยินดีที่จะดาเนินการให้กับสมาชิกด้วยความเต็มใจยิ่ง
ในโอกาสวันประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 วันที่ 10 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด พังงา จ ากัด ชุด ที่ 37 ผู้ต รวจสอบกิจ การและ
เจ้ าหน้า ที่ ขอบุ ญ บารมี ที่ สมาชิ ก ได้ ร่ว มบาเพ็ ญ บุญ และสิ่ งศั ก ดิ์สิ ทธิ์ ทั้ งหลาย จงประทานพร
แก่สมาชิก ให้มีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดปีและตลอดไป

(นายบุญศักดิ์ รมยพร)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
1

1

ที่ สอ.สสจ.พังงา 598/2562
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562
เรี ยน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
ด้วยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ชุดที่ 37 ก ําหนดจัด
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 ในวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ศึกษาวิจัย ศิลปกรรม
วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน อําเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561
ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2562
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน ประจําปี 2562
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรก ําไรสุทธิประจําปี 2562
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาก ําหนดวงเงินกูย้ มื และคํา้ ประกัน ประจําปี 2563
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณการรับและการจ่าย ประจําปี 2562-2563
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 38 ประจําปี 2563
และพิจารณาสรรหาผูต้ รวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ ประจําปี 2563
ระเบียบวาระที่ 10 รายงานผลการตรวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ ประจําปี 2562
ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2563
ระเบียบวาระที่ 12 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและขอเรี ยนเชิญเข้าร่ วมประชุม ตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรี ยงกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญศักดิ์ รมยพร)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ทราบ

2

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ ที่ประชุมทราบ
ประธาน 1. แนะนําผูใ้ ห้เกียรติรับเชิญมาร่ วมประชุม
2. สหกรณ์ ฯ สนับ สนุ น เงิ น ทุ น เพื่ อการศึ ก ษา จํา นวน 5,000.-บาท “โครงการขบวนการสหกรณ์ ไ ทย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ จังหวัดพังงา” ทุนการศึกษา จนจบปริ ญญาตรี และได้ดาํ เนินการมอบทุน
ดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นกั เรี ยน ปี 2562” ณ โรงเรี ยนคุระบุรีชัยพัฒ นา
พิทยาคม อําเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
3. การจัดงานวันสหกรณ์แห่ งชาติ จังหวัดพังงา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศาลาเขาช้า ง อ.เมือง จ.พังงา
สหกรณ์ฯ ได้รับเกียรติบตั รซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเลิศ ของกรมส่งเสริ มสหกรณ์
4. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ได้รับผลการประเมินเป็ นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด
5.ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํา กัด (นายบุญ ศักดิ์ รมยพร) ได้รับการแต่งตั้งเป็ น
ประธานสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดพังงา (ตามประกาศสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยที่ 42/2562 ลว. 27 ก.ย. 2562
เรื่ อง คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดพังงา)
6. แจ้งรายนามคณะกรรมการดําเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการดาเนินการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

1. นายบุญศักดิ์ รมยพร

ประธานกรรมการ

1.

นายมนตร์ชยั โลหะการ

ผูต้ รวจสอบกิจการ

2. นายเอนก โกยสมบูรณ์

รองประธานฯคนที่ 1

2.

นายวรยศ ผลแก้ว

ผูต้ รวจสอบกิจการ

3. นายทรงยศ มาลัย

รองประธานฯคนที่ 2

4. นายประสิทธิ์ มุ่งกิจ

เหรัญญิก

1.

เจ้าหน้าที่ สหกรณ์
นายประภาส สายทอง
ผูจ้ ดั การ

5. นายธีระยุทธ บุตรทหาร

เลขานุการ

2.

นายธีรยุทธ เทศพิทกั ษ์

รองผูจ้ ดั การ

6. นายสมพร เกิดกอบ

กรรมการ

3.

นางเพ็ญนภา เพ็ชรช่วย

จนท.บริหารงานทัว่ ไป

7. นายวิสูตร รอดการ

กรรมการ

4.

น.ส.ธนาภา รักษกาญจน์

จนท.บริหารงานทัว่ ไป

8. นายจิระวัตร เพิม่ ทรัพย์

กรรมการ

5.

น.ส.ภาวิณี สิตบุศย์

เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์สินเชื่อ

9. นางสาวอรัญญา สกุลสัน

กรรมการ

6.

น.ส.อังคณา เจริญฤทธิ์

เจ้าหน้าที่บญั ชี

10. นายโกศล พัฒน์สงฆ์

กรรมการ

7.

น.ส.สุชาดา ถวิลการ

เจ้าหน้าที่การเงิน

11. นายขวัญชัย คงทอง

กรรมการ

8.

นายวโรภาส นิจอภัย

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

12. นายอรุณ เสล่ราษฎร์

กรรมการ

13. นายสามารถ สินทรัพย์

กรรมการ

14. นายสมยศ จันทรวัฒน์

กรรมการ

15. นางชุติมา อุทยั เลิศ

กรรมการ
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ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงาน
การประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2561

สรุปผลการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2561
ณ ร้ านอาหารชิม ต.บางม่ วง อ.ตะกั่วป่ า จ.พังงา
..............................................................................................................
จานวนสมาชิกทั้งหมด
จํานวน 1,830 คน
จานวนสมาชิกผู้มาประชุม จํานวน 1,493 คน (คิดเป็ นร้อยละ 81.58)
ผู้เข้าร่ วมประชุม
จํานวน 5 คน
1. น.ส.อภิญญา ชูจนั ทร์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชาํ นาญการ(สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พงั งา)
2. น.ส.ฉวีวรรณ เกิดควน
นักวิชการสหกรณ์ชาํ นาญการ (สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา)
3. นางเอมอร บุญแต่ง
นิติกร (สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา)
4. นายรุ่ งโรจน์ บุนนาค
รองนายกเทศมนตรี เมืองพังงา (เทศบาลเมืองพังงา)
5. นางยุพิน
ฟุ้ งเฟื่ อง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตภาคเอกชน
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายบุญศักดิ์ รมยพร ประธานกรรมการ เป็ นประธานในที่ประชุม เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมประธานกล่าวเปิ ด
ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ ที่ประชุมทราบ
ประธาน 1. การประชุมใหญ่สามัญประจําปี ดําเนินการประชุมโดยเรี ยนเชิญ สมาชิกทั้งหมดเข้า ร่ วมประชุม ขณะนี้มี
จํานวนสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม จํานวน 624 คน ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม
2. แนะนําผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจากหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง คือ
2.1.น.ส.อภิญญา ชูจนั ทร์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชาํ นาญการ
(สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พงั งา)
2.2. น.ส.ฉวีวรรณ เกิดควน
นักวิชการสหกรณ์ชาํ นาญการ
(สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา)
2.3. นางเอมอร บุญแต่ง
นิติกร (สํานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา)
2.4. นายรุ่ งโรจน์ บุนนาค
รองนายกเทศมนตรี เมืองพังงา (เทศบาลเมืองพังงา)
2.5. นางยุพิน ฟุ้ งเฟื่ อง
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตภาคเอกชน
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3. สหกรณ์ฯ สนับ สนุน เงิน ทุนเพื่อการศึ กษา จํา นวน 5,000 .00 บาท “โครงการขบวนการสหกรณ์ ไทย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ จังหวัดพังงา” ทุนการศึกษา จนจบปริ ญญาตรี และได้ดาํ เนินการมอบทุน
ดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นกั เรี ยน ปี 2561” ณ โรงเรี ยนพระราชทาน
ทับละมุ อําเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
4. การจัดงานวันสหกรณ์แห่ งชาติจังหวัดพังงา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลาเขาช้าง อ.เมือง จ.พังงา
สหกรณ์ฯ ได้รับเกียรติบตั รซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเลิศ ของกรมส่งเสริ มสหกรณ์
5. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ได้รับผลการประเมินเป็ นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด
6. แนะนําคณะกรรมการ, ผูต้ รวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
ที่ประชุมใหญ่ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2560
ประธาน มอบให้เลขานุการนําเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อรับรอง
เลขานุการ เสนอรายงานการประชุมใหญ่ส ามัญประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ณ อาคารกีฬาคุณธรรม
โรงเรี ยนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จังหวัดพังงา ให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจํา
ปี 2560 รายละเอียดตามรายงานกิจการประจําปี ที่ได้จดั ส่งถึงสมาชิกพร้อมหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561
สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขรายงาน ขอให้แจ้งในที่ประชุมหากไม่มีการแก้ไขก็ขอมติรับรอง
ประธาน ขอมติจากทีป่ ระชุมใหญ่
มติทปี่ ระชุมใหญ่ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2561
ประธาน ในนามคณะกรรมการดําเนินการ ขอรายงานผลการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา
จํากัด ประจําปี 2561 ดังต่อไปนี้
รายงานกิจการทั่วไป
สหกรณ์ออมทรั พ ย์ส าธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ได้เริ่ มดํา เนินกิจการ ตั้งแต่วนั ที่ 3 มกราคม 2526
จนถึงปัจจุบนั เป็ นเวลา 35 ปี ปัจจุบนั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 9/22 ถนนเทศบาลบํารุ ง ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมือง จังหวัดพังงา
สมาชิกภาพในวันสิ้ นปี 2561
สมาชิกเมื่อวันสิ้นปี 2561
2,234
คน
(สามัญ 1,820 คน สมทบ 414 คน) (ชาย 551 คน หญิง 1,683 คน)
-เข้าใหม่
(เข้าใหม่=107, ลาออกเข้าใหม่=2)
109
คน
-ลาออก
46
คน
-ถึงแก่กรรม
1
คน
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3.1 ฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปี 2559-2561
ที่
รายการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ทุนเรื อนหุ้นที่ชาํ ระแล้ว
เงินสํารองและทุนอื่น ๆ
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
เงินสะสมและสํารองบําเหน็จพนักงาน
เงินรับฝาก
ทุนดําเนินงาน
เงินให้กแู ้ ก่สมาชิกระหว่างปี
เงินให้กชู ้ าํ ระคืนระหว่างปี
เงินให้กคู ้ งเหลืออยูท่ สี่ มาชิก
ก ําไรสุทธิประจําปี

ปี 2559
บาท
703,792,960.00
49,214,162.08
4,405,382.32
3,502,830.00
615,623,508.29
1,600,719,017.78
956,997,016.78
750,688,558.89
1,602,593,626.98
54,012,186.88

5

ปี 2560
ปี 2561
บาท
บาท
803,672,560.00 876,022,600.00
55,994,188.96
64,138,446.64
5,930,188.57
5,715,535.07
3,995,490.00
4,490,480.00
746,718,214.07 955,289,661.28
1,812,082,915.41 1,906,598,792.33
904,880,652.54 976,175,539.20
725,427,267.25 896,332,289.89
1,782,047,012.27 1,861,890,261.58
61,851,988.68
66,713,675.61
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3.2 ค่าหุ้น
- สมาชิกถือหุ้นเมื่อวันต้นปี 2561
บวก ถือหุ้นเพิ่มระหว่างปี
รวม
หัก ถอนหุ้นคืน
- สมาชิกถือหุ้นเมื่อวันสิ้นปี 2561
3.3 เงินรับฝาก
- ต้นปี มีเงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ
บวก ฝากเพิม่ ระหว่างปี
รวม
หัก ถอนระหว่างปี
- คงเหลือเงินฝากเมื่อวันสิ้นปี
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803,672,560.00
90,523,660.00
894,196,220.00
18,173,620.00
876,022,600.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

746,718,214.07
468,411,227.55
1,215,129,441.62
259,839,780.34
955,289,661.28

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3.4 การให้ เงินกู้แก่ สมาชิก คงเหลือ ณ วันสิ้นปี ทางบัญชี
ในปี 2561 สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกคงเหลือ ณ สิ้นปี 1,861,890,261.58 บาท แยกได้ดงั นี้
เงินกู้ระหว่ าง
คงเหลือสิ้ น
ประเภท
ยอดยกมา
ปี 2561
ปี 2561
1. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน
19,000.00
850,500.00
223,793.00
2. เงินกูส้ ามัญ
1,634,218,221.12 947,892,983.30 1,736,313,373.13
3. เงินกูพ้ ิเศษ
90,020,398.40
1,000,000.00
71,394,005.54
4. เงินกูส้ ามัญ (เงินด่วน)
46,030,703.27 24,202,055.90
45,886,040.56
5. เงินกูส้ ามัญ 5 (เพื่อซื้อยานพาหนะ)
3,732,621.42
0.00
1,498,427.77
6. เงินกูเ้ พื่อการศึกษา
8,026,068.06
2,230,000.00
6,574,621.58
รวม
1,782,047,012.27 976,175,539.20 1,861,890,261.58
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จานวน
สั ญญา
33
2,832
48
312
12
48
3,285

3.5 เงินกู้ยืม เมื่อวันสิ้ นปี 2561 สหกรณ์ฯมีหนี้กบั สถาบันการเงินอื่น ดังนี้
ธนาคาร
ยอดยกมา
เงินกู้ระหว่ างปี 2561 คงเหลือสิ้ นปี
1. ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ธ.ธนชาต
100,000,000.00
0.00
2. ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ธ.กรุ งไทย
25,000,000.00
0.00
3. ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์
70,000,000.00
0.00
รวม
195,000,000.00
0.00
3.6 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เมื่อวันสิ้นปี 2561 จํานวนเงิน 84,421,992.66 บาท
3.7 เงินรายได้และค่าใช้ จ่ายในปี 2561
รายได้กอ่ นหักค่าใช้จ่าย
110,046,107.25 บาท
รายจ่ายทั้งสิ้น
43,363,660.20 บาท
ค่าใช้ จ่ายทั้งสิ้ นแยกเป็ นดังนี้
1.ดอกเบี้ยเงินกูโ้ อดี/ตัว๋ สัญญา เป็ นเงิน
2,369,682.35
บาท
2.ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
เป็ นเงิน
33,328,308.76
บาท
3.ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
เป็ นเงิน
7,665,669.09
บาท
รวมค่าใช้ จ่าย
เป็ นเงินทั้งสิ้น
43,363,660.20
บาท
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2561
0.00
0.00
0.00
0.00
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3.9 ผลการดาเนินงานสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ในรอบปี บัญชี 2561
ตลอดปี ของการดําเนินกิจการ คณะกรรมการดํา เนินการ ชุดที่ 36 ได้ยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการสหกรณ์
เพื่อส่งเสริ มการออมโดยการถือหุ้น การรับฝากเงิน สามารถช่วยเหลือสมาชิกให้เข้าถึงเงินกู ้ ได้อย่างสะดวก และอย่า งมี
วินยั ทางการเงิน บนพื้นฐานการเป็ นเจ้าของกิจการ อย่างต่อเนื่อง
นโยบายหลักของคณะกรรมการดาเนินการปี บัญชี 2561 (แผนยุทธศาสตร์ พัฒนาสหกรณ์ 4 ปี (2561-2564))
(1) นโยบายดอกเบี้ยเงินกู้ต่า เพื่อให้สมาชิกได้ใช้บริ การเงินกู ้ ดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกและเหมาะสม เป็ นการ
แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิก แต่ท้ งั นี้ต้องคํา นึงถึงผลตอบแทนของผู้ลงทุน คือ ทุนเรื อนหุ้น และเงินฝาก โดย
เป้ าหมายของคณะกรรมการคือเงินปันผลแก่สมาชิกไม่ต่าํ กว่าปี ที่ผ่านมา คณะกรรมการก็ใช้วธิ ีระดมเงินฝากจากสมาชิก
พร้อมกับเจรจาสถาบันการเงินเรื่ องอัตราดอกเบี้ยตํ่า และเปิ ดวงเงินหลายสถาบัน เพื่อเพิ่มอํานาจในการต่อรอง
(2) นโยบายเพื่อส่ งเสริมการออม โดยการสะสมเงินค่าหุ้นอย่างต่อเนื่อง และการรับฝากเงิน ในอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากระดับสูง เพื่อให้สมาชิกมีแรงจูงใจในการออม สหกรณ์ระดมเงินฝากจากสมาชิก ประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ณ วันสิ้นปี มีเงินฝากรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็ นจํานวนเงิน 208,571,447.21 บาท คิดเป็ นร้อยละ 27.93 ตามลําดับ
จากการดําเนินงานดังกล่าวทําให้สหกรณ์สามารถบริ หารงานได้ประสบความสําเร็ จตามเป้ าหมายหลักทีก่ ําหนดไว้
(3) นโยบายสร้ างความหลากหลายของระบบเงินกู้ เพื่อให้สมาชิกได้เข้าถึงบริ การเงินกูใ้ ห้เกิดประโยชน์และ
สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก บนพื้นฐานการดํา เนินงานทางกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยง ในการชําระหนี้ของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์
(4) นโยบายการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม โดยยึดหลักการของสหกรณ์ นัน่ คือ การช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกซึ่งกัน
และกัน การเอื้ออารี ต่อกันและกัน การมีความเสมอภาค โดยจัดสวัสดิการให้กบั สมาชิกและครอบครัว เพื่อบรรเทาภาระ
ความเดือดร้อน
(5) นโยบายสร้ างรายได้ ให้แก่สหกรณ์ โดยการเพิ่มเงินลงทุนในสถาบันการเงิน หรื อสหกรณ์อื่นให้หลากหลาย
มากยิง่ ขึ้น
(6) นโยบายการให้ บริการที่เป็ นมิตร โดยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิก ภายใต้หลักการบริ การ นัน่ คือบริ การ
ดุจญาติมิตร สมาชิกทุกคนต้องร่ วมด้วยช่วยกัน รวมทั้งการพัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสารของสหกรณ์
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ผลการดาเนินงาน ในรอบปี ทีผ่ ่ านมา มีดังนี้
1. อัตราการเพิม่ ทุน การลงทุนร่ วมกับสหกรณ์ของสมาชิก และการเติบโตทางธุรกิจ
ในปี บัญชี 2561 สหกรณ์มีอตั ราการเติบโตของทุนดําเนินการ (ทุนเรื อนหุ้นและเงินฝาก) เพิ่มขึ้นร้ อยละ 18.12
เปรี ยบเทียบกับปี บัญชี 2560 โดยมีทุนสํารอง เป็ นเงิน 64,138,446.64 บาท ทุนสะสมตามข้อบังคับและระเบียบอื่นๆ เป็ น
เงิน 5,715,535.07 บาท
ตารางเปรียบเทียบทุนดาเนินการ
รายการ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
1. ทุนเรื อนหุ้น (บาท)
703,792,960.00
803,672,560.00
876,022,600.00
2. เงินรับฝากออมทรัพย์ (บาท)
615,623,508.29
746,718,214.07
955,289,661.28
3. เงินกูส้ ถาบันการเงิน (บาท)
221,500,000.00
195,000,000.00
0.00
4. สมาชิก (คน)
2,110
2,172
2,234
การดาเนินการระดมทุนเพื่อดาเนินกิจการของสหกรณ์ ในรอบปี บัญชี 2561
เป็ นทุนภายในสหกรณ์จากเงินฝากของสมาชิก เพื่อให้ ส มาชิกได้กูย้ ืมไปใช้ประโยชน์ต ามวัตถุ ประสงค์
โดยเฉพาะเพื่อการประกอบอาชีพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อัตราการเพิ่มทุนเรือนหุ้น เพิ่มขึ้นอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งการหักค่าหุน้ รายเดือน (ตามข้อบังคับสหกรณ์) และการซื้อ
หุ้นเพิ่มพิเศษ รวมทั้งการออมและลงทุนร่ วมกับสหกรณ์ของสมาชิก ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา มีการเพิ่มของทุนเรื อนหุ้น
เฉลี่ยเดือนละ 6.03 ล้านบาท มีอตั ราการเพิ่มของทุนเรื อนหุ้น ร้อยละ 9.00
เงินฝากออมทรัพย์ / เงินฝากออมทรั พ ย์ พิเ ศษ ในปี บัญ ชี 2561 ลดอัตราดอกเบี้ย เงินฝากออมทรั พ ย์พิเศษ
ในอัตราที่สูงกว่าธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 2.50 บาท/ปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ฝากขั้นตํ่า 100,000 บาท (จ่ายดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือน) ร้อยละ 3.70 บาท/ปี
2. การบริหารจัดการเงินทุน รายได้ และการควบคุมการใช้ จ่ายงบประมาณ
รายได้หลักของสหกรณ์ ส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยเงินให้กแู ้ ก่สมาชิก ด้วยนโยบายดอกเบี้ยเงินกูต้ ่าํ โดยเฉพาะ
เงินกูป้ ระเภทสามัญ 5 (เพื่อซื้อยานพาหนะ) เงินกูส้ ามัญ 6 (เพื่อการศึกษาฯ) เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะ การขยายฐานเงินกู ้
และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภท รวมทั้งการใช้บริ การเงินกูพ้ ิเศษ (ใช้หลักทรัพย์ค้าํ ประกัน) พร้อมทั้งการ
เจรจาต่อรองสถาบันการเงินเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ และพยายามควบคุมรายจ่า ยให้อยู่ใ นวิสัยที่ควรประพฤติและ
ปฏิบตั ิ จึงทําให้รายได้ของสหกรณ์เพิ่มขึ้น ส่วนรายได้ที่รองลงมาได้แก่ ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี บัญชี 2561 สหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้ว ร้ อยละ 6.76 ส่ วนรายได้อื่ นๆได้แก่ เงินปั นผลจากการ
ลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารต่างๆ และรายได้อื่นของสหกรณ์
ตารางสรุปรายได้ รายจ่าย และกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2559 - 2561
รายจ่าย
ปี / รายการ
รายได้
กาไรสุ ทธิ
บาท
ร้ อยละ
ปี 2559
91,952,804.68
37,940,617.80
41.26
54,012,186.88
ปี 2560
ปี 2561

102,602,095.19
110,046,107.25

40,750,106.51
43,363,660.20
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39.72
39.40

61,851,988.68
66,713,675.61

ที่
1
2
3
4
5
6
7

ที่
1
2
3
4
5
6
7

ตารางแสดงรายได้ปี 2559 - 2561
รายได้ ปี 2559
หมวดรายได้
91,356,505.85
ดอกเบี้ยเงินกูร้ ับจากสมาชิก
11,800.00
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
376,460.70
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น
10,823.77
ดอกเบี้ยรับเงินให้กสหกรณ์
ู้
อื่น
55,572.30
ผลตอบแทนจากการลงทุน
141,642.06
รายได้อื่น
91,952,804.68
รวม
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รายได้ ปี 2560
101,899,271.91
12,000.00
421,302.59
131,150.10
138,370.59
102,602,095.19

รายได้ ปี 2561
109,180,696.80
11,100.00
74,303.32
378,082.20
232,584.69
169,340.24
110,046,107.25

ตารางแสดงรายจ่ายปี 2559 - 2561
ค่าใช้ จ่ายปี 2559
ค่าใช้ จ่ายปี 2560 ค่าใช้ จ่ายปี 2561
หมวดค่าใช้ จ่าย
1,555,415.00
1,587,008.00
1,669,262.00
ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่
853,844.22
817,091.60
921,848.56
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์
19,730,568.79
23,953,457.79 32,406,460.20
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากพิเศษ
7,277,307.64
7,997,208.22
2,369,445.08
ดอกเบี้ยจ่ายตัว๋ สัญญาใช้เงิน
2,838,665.64
359,138.35
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู ้
18,546.52
14,657.37
237.27
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูโ้ อดี
5,666,269.99
6,021,545.18
5,996,407.09
รายจ่ายปกติอื่น
37,940,617.80
40,750,106.51 43,363,660.20
รวม

การใช้ จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดและมีประสิ ทธิผล
คณะกรรมการดําเนินการและฝ่ ายจัดการได้ใช้จ่ายงบประมาณประจําปี 2561 ซึ่งที่ประชุมใหญ่ส ามัญประจําปี
2560 ได้อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายปกติ 8,211,600.00 บาท จ่ายจริ ง 6,774,845.00 บาท (ใช้งบ ประมาณ ร้อ ยละ 82.50)
และงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี บัญชี 2561 ได้อนุมตั ิงบประมาณ 1,360,000.00 บาท จ่ายจริ ง เป็ นเงิน
148,301.34 บาท (ใช้งบประมาณร้อยละ 10.90)
รายจ่ายที่สาํ คัญ คือ การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรั พ ย์ โดยเฉพาะเงินฝากออมทรั พ ย์พิเศษ (เฉลี่ยเดือนละ
2,700,538.35 บาท) เมื่อปิ ดบัญชี 2561 ค่า ใช้จ่า ยด้า นดอกเบี้ยเงินรั บฝาก เป็ นเงิน 33,328,308.76 บาท (จ่า ยดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เป็ นเงิน 32,406,460.20 บาท คิดเป็ นร้อยละ 74.73 ของค่า ใช้จ่า ยทั้งหมด) และผลประโยชน์น้ ี
ทั้งหมดได้กบั คืนสู่สมาชิกผูฝ้ ากเงิน
3. การลงทุนของสหกรณ์
ในปี บัญชี 2561 สหกรณ์มีการลงทุนโดยการลงทุนเพื่อหารายได้ โดยการลงทุนฝากเงินกับสถาบันการเงินและ
สหกรณ์อื่น สหกรณ์มีรายได้จากการลงทุนเป็ นเงิน 684,970.21 บาท
- รายได้จากการลงทุนซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นเงิน 232,584.69 บาท
- รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์/ประจําของธนาคาร เป็ นเงิน 74,303.32 บาท
- รายได้จากดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ตาํ รวจพังงา จํากัด เป็ นเงิน 378,082.20 บาท
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4. ผลกาไร
ในปี บัญชี 2561 สหกรณ์ มีก ําไรสุทธิ ทั้งสิ้น 66,713,675.61 บาท เมื่อเทียบกับปี บัญชี 2560 พบว่า มีก ําไรสุทธิมี
อัตราที่เพิม่ ขึ้นจากปี ที่แล้ว ดังตาราง
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
กาไรสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ
รายการ
54,012,186.88 บาท
61,851,988.68 บาท
66,713,675.61 บาท
ร้ อยละ
บาท
ร้ อยละ
บาท
ร้ อยละ
บาท
1. เงินปันผลตามหุ้น
5.45 35,097,124.00
5.50 41,276,612.00
5.52 46,104,138.00
2. เงินเฉลี่ยคืน
7.60
6,610,198.00
8.20 8,011,119.00
8.23
8,676,650.00
41,707,322.00
49,287,731.00
54,780,788.00
หมายเหตุ ตัวเลขเงินปันผลตามหุ้น และเงินเฉลี่ยคืน ในปี 2561 ตามระเบียบวาระ ที่ 5
5. การบริการเงินกู้ยมื แก่ สมาชิก
ในรอบปี บัญชี 2561 สหกรณ์ได้ให้บริ การเงินกูย้ มื แก่สมาชิกเพิม่ ขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 เป็ นเงิน
79,843,249.31 บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.48
รายการ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
30,500.00
19,000.00
223,793.00
1. เงินกู้ฉุกเฉิน
1,509,880,143.11
1,692,007,613.87
1,790,272,463.04
2. เงินกู้สามัญ
92,670,983.87
90,020,398.40
71,394,005.54
3. เงินกู้พเิ ศษ
รวม
1,602,581,626.98
1,782,047,012.27
1,861,890,261.58
การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ คณะกรรมการได้พิจารณาให้เป็ นไปตามภาวะอัตราดอกเบี้ยอ้า งอิงธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ และคํานวณต้นทุนการดําเนินการของสหกรณ์
ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทกุ ประเภท ตามประกาศของสหกรณ์
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
ประเภทเงินกู้/วันที่
1 กรกฎาคม 2559
1 กรกฎาคม 2560
1 สิงหาคม 2561
เงินกูส้ ามัญ 1
6.10 บาทต่อปี
6.00 บาทต่อปี
5.95 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญ 2,3
6.10 บาทต่อปี
6.00 บาทต่อปี
5.95 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญหุ้นคํ้าประกัน (ส.7)
5.85 บาทต่อปี
5.75 บาทต่อปี
5.75 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญ 4 (เงินด่วน)
5.85 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 8 (เงินประจําตําแหน่ง)
6.10 บาทต่อปี
6.00 บาทต่อปี
5.95 บาทต่อปี
5.05 บาทต่อปี
5.00 บาทต่อปี
5.00 บาทต่อปี
เงินกูพ้ ิเศษ
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
เงินกูฉ้ ุกเฉิน
6.10 บาทต่อปี
6.00 บาทต่อปี
5.95 บาทต่อปี

12

13

6. ผลการดาเนินการพัฒนาสหกรณ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์
ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 ได้อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายเพื่อการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ปี 2561 คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 36 ได้ดาํ เนินการดังนี้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ ปี บัญชี 2561

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์
โครงการ
งบประมาณ
จ่ายจริง
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาองค์กร บุคลากรด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จํานวน 9 โครงการ
1.โครงการอบรมและสัมมนาความรู้การ
100,000
40,355
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของ
บริ หารงานในสหกรณ์
คณะกรรมการดําเนินการผูต้ รวจ
สอบกิจการเจ้าหน้าที่และสมาชิก
(1 โครงการ)
รวม
40,355
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ส่งเสริ ม สนับสนุนด้านคุณภาพชีวติ และการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จํานวน 5 โครงการ
งบทุน
107,946.34
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริ ม สนับสนุนเพื่อ 1. โครงการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผูค้ ้าํ ประกัน
สวัสดิการฯ
ความมัน่ คงของครอบครัว
(1โครงการ)
รวม
107,946.34
รวมงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ จ่ายจริง
148,301.34
6.1 การพัฒนาการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการมาตรฐาน
- การจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัย
สหกรณ์ได้วา่ จ้างบริ ษ ัทยามรั กษาความปลอดภัย เพื่อป้ องกันโจรกรรม ต่อทรั พ ย์สิ นของสหกรณ์
ในวันหยุด และช่วงกลางคืน ตลอดถึงติดตั้งตูย้ ามให้ตาํ รวจมาตรวจตรายามคํ่าคืน
- การพัฒนาอาคารสถานที่ และส่วนการให้บริ การสมาชิก
สหกรณ์มีอาคารสํานักงานและพื้นที่เป็ นของตนเอง เพื่อรองรับการขยายตัวในงานบริ การแก่ส มาชิก
พร้อมทั้งสร้างความสง่างาม บ่งบอกถึงความมัน่ คงของสหกรณ์และความไว้วางใจของสมาชิก เพื่อให้สอดคล้องกับการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ สมาชิกได้รับความสะดวกมากขึ้นเมื่อมาใช้บริ การ
-มุมบริ การสมาชิกเพื่ออํานวยความสะดวกแก่สมาชิกทีม่ าใช้บริ การ เช่น มุมกาแฟ
-มุมบริ การ Computer Internet เพื่ออํานวยความสะดวกแก่สมาชิกในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ
- มุมประชาสัมพันธ์
ยุทศาสตร์ การพัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ
-การปรับปรุ ง ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์วธิ ีปฏิบตั ิ ของสหกรณ์
คณะกรรมการดํา เนินการชุดที่ 36 ได้มีการปรั บปรุ ง ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติ ของ
สหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ และกฎหมายใหม่ เช่น ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์ ที่มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนั ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558
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ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
-การแบ่งกลุ่มตามภาระงาน ของคณะกรรมการ 5 ฝ่ าย คือ คณะกรรมการอํา นวยการ คณะกรรมการ
เงินกู ้ คณะกกรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการสวัส ดิการสงเคราะห์และทุนสาธารณประโย ชน์ และ
คณะกรรมการตรวจสอบหลักทรัพย์ค้าํ ประกันสินเชื่อพิเศษ โดยได้ดาํ เนินการตามภารกิจ
1. แผนการปฏิบตั ิงานสหกรณ์ ประจําเดือน และประจําปี
2. แผนการบริ การจัดการเงินทุนหมุนเวียน
3. แผนการให้การพัฒนาและการบริ การเงินกู ้
4. การจัดสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
5. การจัดสวัสดิการสมาชิกผูเ้ จ็บป่ วยและชราภาพ
6. การจัดสวัสดิการเพื่อความมัน่ คงของครอบครัวสมาชิก
7. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การดําเนินงาน
6.2 การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
ปัจจุบนั สหกรณ์มีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ผดู้ ูแลและพัฒนาระบบงาน ได้พฒั นาระบบคอมพิวเตอร์ ส หกรณ์ เพื่ อ
ลดความซํ้าซ้อน เพิ่มประสิทธิและความเชื่อถือของงาน ง่า ยและสะดวกในการบริ ห ารงานสหกรณ์ และนอกจากนี้
ระบบงานที่ได้พฒั นาเสริ ม คือ ระบบการบริ การที่รองรับ เงินกู ้ ประเภทใหม่ ที่ส หกรณ์จะเปิ ดให้บริ การ ตามนโยบาย
ของคณะกรรมการ
นอกจากนี้ยงั ได้พ ัฒ นาระบบงานที่เกีย่ วกับสวัส ดิการเพื่อเชื่อมต่อกับระบบเดิม ที่มีอยู่ เช่น ระบบสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํา กัด (ฌกส.), ระบบสมาคมสมาชิกสหกรณ์
สาธารณสุ ข ไทย (สสธท.), ระบบสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ของชุ ม นุ ม สหกรณ์ ออมทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.), ทะเบียนประกันกลุ่ม และทะเบียนประกันวินาศภัย เพื่อให้มีการเรี ยกเก็บในใบเสร็ จ
ประจําเดือน โดยหัก ณ ที่จ่าย ลดความซํ้าซ้อน สามารถตรวจสอบ และมีความถูกต้อง ทําให้นโยบายของคณะกรรมการ
เกิดประโยชน์สูงสุด
ปัจจุบนั ก ําลังพัฒนาระบบงานการพิมพ์สัญญากู ้ สัญญาคํ้าประกัน โดยกรรมการหน่วยสามารถพิมพ์เอกสารได้ที่
หน่วยงานโดยระบบที่เชื่อมต่อผ่าน Internet
ระบบเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่สมาชิก และเป็ นช่องทางติดต่อระหว่าง
สมาชิกและสหกรณ์ และระบบการสอบถามและแสดงผลข้อมูล เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการบริ การสอบถาม
แก่สมาชิก ทั้งในส่วนของการแสดงผลและบริการเงินกูแ้ ก่สมาชิก ระบบเว็บเซฟเวอร์ และเว็บไซด์สหกรณ์ เพื่อสอบถาม
และเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกผ่าน www.phangngacoop.com
6.3 การส่ งเสริมให้ สมาชิกมีที่อยู่อาศัยและดาเนินธุรกิจ โดยสินเชื่อ เพื่อการเคหะสงเคราะห์และเงินกูพ้ ิเศษเพื่อ
ซื้อที่ดินและประกอบอาชีพเสริ มในอัตราดอกเบี้ยตํ่าละผ่อนระยะยาว
6.4 คณะกรรมการกับแนวนโยบายการจัดหาประกันชีวิต เพื่อความมัน่ คงของครอบครัวสมาชิกในอนาคตและ
ป้ องกันความเสี่ยงที่จะเกิดกับผูค้ า้ ํ ประกันเงินกูใ้ นกรณีผกู้ เู ้ สียชีวติ
6.5 การสนับสนุนให้ สมาชิกเข้ าร่ วมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาคมสมาชิกสหกรณ์ส าธารณสุ ขไทย (สสธท.),
สมาคมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ส มาชิกสหกรณ์ออมทรั พ ย์ส าธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด (ฌกส.) และสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
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6.6 ทุนสาธารณประโยชน์
1. เพื่อสนับสนุนการศึกษาโดยทัว่ ไปในลักษณะการให้ทุนตามการร้องขอ
2. เพื่อการกุศล
3. เพื่อการสาธารณประโยชน์
4. เพื่อเป็ นทุนสวัสดิการของสหกรณ์ภายใต้ทุนสาธารณประโยชน์
- ทุนสวัสดิการสงเคราะห์เพื่อสมาชิกและครอบครัว
- ทุนสวัสดิการสมาชิกผูเ้ จ็บป่ วย
- ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิก
- ทุนสวัสดิการผูเ้ กษียณอายุ
- ทุนสวัสดิการผูช้ ราภาพ
- ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผูค้ ้าํ ประกันเงินกู ้
- ทุนสวัสดิการอื่นๆ
ในปี บัญชี 2561 สหกรณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 เป็ นเงิน 3,500,000 บาท
ยอดยกมาจากปี 2560 เป็ นเงิน 3,075,255.24 บาท รวมเป็ นทุนสาธารณประโยชน์ท้ งั สิ้ น 6,575,255.24 บาท ในปี บัญ ชี
ที่ผ่านมา สหกรณ์ได้ใช้จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิก หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง และองค์กรทางสังคม
ในปี บัญชี 2561 มีสมาชิกเสียชีวติ 1 ราย คือ
1) นายจินดา ทรายทอง ข้าราชการบํานาญ หน่วยรพ.พังงา เสียชีวติ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ได้รับสวัสดิการและ
เงินพึงได้รับดังนี้ เงินสวัส ดิก ารสมาชิ กผู้เสี ยชีวิต จํา นวน 60,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกันกลุ่ ม จํา นวน
100,000.00 บาท ผลประโยชน์ประกันชีวติ กลุ่มภาคสมัครใจ จํานวน 800,000.00 บาท และผลประโยชน์จากสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จํานวน 142,492.00 บาท และผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) จํานวน 1,033,241.78 บาท
ในปี บัญชีที่ผ่านมา สหกรณ์ได้ใช้จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิก หน่วยงานที่เกีย่ วข้องและ
องค์กรทางสังคม มีดงั นี้
ลาดับ
รายการ
1 เพื่อสนับสนุนการศึกษาโดยทัว่ ไปในลักษณะการให้ทุนตามการร้องขอ
2 เพื่อการกุศล
3 เพื่อการสาธารณประโยชน์
4

จานวนเงิน (บาท)
17,740.00
0.00
0.00

เพื่อเป็ นทุนสวัสดิการของสหกรณ์ภายใต้ทุนสาธารณประโยชน์

3,756,913.50

- ทุนสวัสดิการสงเคราะห์เพื่อสมาชิกและครอบครัว

308,000.00

- ทุนสวัสดิการสมาชิกผูเ้ จ็บป่ วย
- ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาสําหรับบุตรสมาชิก

132,500.00
500,500.00

- ทุนสวัสดิการผูเ้ กษียณอายุ

181,000.00

- ทุนสวัสดิการผูช้ ราภาพ

36,000.00

- ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผูค้ ้าํ ประกันเงินกู ้
- ทุนสวัสดิการอื่นๆ

107,946.34
2,490,967.16
รวมจานวนเงินทั้งสิ้ น
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3,774,653.50
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7. การปรับปรุงแก้ ไข ระเบียบ ประกาศ สหกรณ์ และข้อบังคับของสหกรณ์
ด้านการบริ การจัดการสหกรณ์ คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 36 ได้มีการปรั บปรุ งแก้ไขระเบียบ และจัดทํา
ประกาศ ดังนี้
- ระเบียบว่าด้วยการออกหุ้น การถือหุ้น และการถอนหุ้นคืนของสมาชิก พ.ศ.2561
- ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการช่วยเหลือผูค้ ้าํ ประกันเงินกู ้ พ.ศ.2561
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการให้บริ การเงินกูสามั
้ ญ1
(ที่ 9/2561 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ใิ นการให้บริ การเงินกูสามั
้ ญ2
(ที่ 9/2561 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ใิ นการให้บริ การเงินกูสามั
้ ญ3
(ที่ 9/2561 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ใิ นการให้บริ การเงินกูสามั
้ ญ6
(ที่ 9/2561 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ใิ นการให้บริ การเงินกูสามั
้ ญ8
(ที่ 9/2561 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)
- ประกาศเงินกูส้ ามัญ 4 (ที่ 9/2561 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561) ขอระงับและยกเลิก เงินกูป้ ระเภทนี้ตาม
เจตจํานงของ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 47 และคําแนะนําของนายทะเบียน (หนังสื อ สหกรณ์จังหวัดพังงา
ที่พง 0010/486 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2557)
- ประกาศเงินกูส้ ามัญ 7 (ที่ 9/2561 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561) ขอระงับและยกเลิก เงินกูป้ ระเภทนี้ตาม
เจตจํานงของ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 47 และคําแนะนําของนายทะเบียน (หนังสื อ สหกรณ์จังหวัดพังงา
ที่พง 0010/486 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2557)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการให้บริ การเงินกูพิ้ เศษ
(ที่ 10/2561 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ใิ นการให้บริ การเงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉิน
(ที่ 11/2561 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561)
- ประกาศเรื่ องก ําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้แก่สมาชิก
(ที่ 7/2561 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561)
- ประกาศเรื่ องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ที่ 8/2561 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561)
ประธาน สมาชิกท่านใดมีขอ้ สงสัยสอบถาม หรื อข้อเสนอแนะ ใช้สิทธิได้ครับ
คุณศักดิ์ชัย ระวิวรรณ (เลขทีส่ มาชิก 00844) ในวาระที่ 3 ข้อ 3.1 ฐานะการเงินเปรี ยบเทียบกับปี 2559-2561 ข้อ 8 เงินให้กู ้
ชําระคืนระหว่างปี 2560 และปี 2561 ได้ดูจากข้อมูลที่นาํ เสนอในรายงาน และการรับรองจากผูส้ อบบัญชีไม่น่าจะถูกต้อง
ประธาน มอบผูจ้ ดั การ ตอบข้อซักถาม
ผู้จัดการ จากการตรวจสอบซึ่งพอจะตอบได้ใ นขณะนี้คือยอดบัญ ชีที่ห ายไปอยู่ใ นรายงานของลูกหนี้อื่น และจะให้
คําตอบในรายละเอียดแก่สมาชิกในโอกาสต่อไป
ประธาน มอบให้ฝ่ายจัดการช่วยตรวจสอบความถูกต้อง และแจ้งให้ทราบในปี ถัดไป และขอมติจากที่ประชุมใหญ่
ที่ประชุมใหญ่ รับทราบผลการดําเนินงานของสหกรณ์
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนประจาปี 2561
ประธาน ตามข้อบังคับ ข้อ 59 อํานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอาํ นาจหน้าทีพ่ ิจารณา วินิจฉัยปัญหา
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกีย่ วกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งการพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก ําไรขาดทุน
ดังนั้น คณะกรรมการดํา เนิน การ จึ งขอเสนองบแสดงฐานะการเงิน และงบก าํ ไรขาดทุน ประจํา ปี 2561
ซึ่งผูส้ อบบัญชี ได้ตรวจสอบรับรองความถูกต้องตามระบบบัญชีสหกรณ์แล้ว
ประธาน มอบให้ผสู้ อบบัญชีรับอนุญาตภาคเอกชน (นางยุพิน ฟุ้ งเฟื่ อง) นําเสนอที่ประชุมใหญ่เพือ่ พิจารณา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภาคเอกชน (นางยุพิน ฟุ้ งเฟื่ อง) ได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข
จังหวัดพังงาจํากัดซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 งบก ําไรขาดทุน และงบกระแส
เงินสด สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และรวมถึงหมายเหตุส รุ ปนโยบายการบัญ ชีที่ส ํา คัญ เห็ นว่า งบการเงินข้า งต้นนี้
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
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หนังสื อรับรองของสหกรณ์
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
เรียน คุณยุพิน ฟุ้ งเฟื่ อง ผู้สอบบัญชี บริษัท พี.พี.เอฟ. ออดิทติ้ง จากัด
หนัง สื อรั บรองฉบับนี้ ให้ไ ว้เพื่ อประโยชน์ของท่า นในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์อ อมทรั พ ย์
สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่า วแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และผลการดํา เนินงานสํา หรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรั พ ย์
สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก ําหนดหรื อไม่
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มปี ระสิทธิผล เพื่อให้การดําเนินงานของสหกรณ์เป็ นไปตาม
กฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกีย่ วข้อง
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกีย่ วกับงบการเงินที่ตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่าควรจะเป็ น เช่น
รายการดังต่อไปนี้
1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการแสดงรายการ
และข้อมูลต่าง ๆ
2. ข้าพเจ้าได้จดั เอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ทา่ นตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่นที่เกีย่ วข้องทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกีย่ วข้องกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ผู้ซ่ึ งมี
หน้าที่สาํ คัญเกีย่ วกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรื อรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อ
งบการเงิน
4. สหกรณ์ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบตั ิมาอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสํา คัญ ต่อ
งบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ปฏิบตั ิตามระเบียบและข้อก ําหนดของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่กาํ กับดูแล
ซึ่งหากไม่ปฏิบตั ิตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน
5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรื อ
ข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรี ยกชดเชย หรื อถูกประเมินภาษีอากร หรื อมีห นี้สิ นที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่ งควรจะได้
นํามาพิจารณาเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรื อใช้เป็ นหลักเกณฑ์ในการตั้งสํารองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
6. รายการหรื อข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรื อเปิ ดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน
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6.1 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกีย่ วกับภาระผูกพันเงินฝาก หรื อข้อจํากัดการใช้เงินกู ้
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6.2 สินทรัพย์ทใี่ ช้เป็ นหลักประกัน
7. สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ท้ งั หมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพันหรื อ ข้อผูกมัดใด ๆ
ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณ์ได้บนั ทึกหรื อเปิ ดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้นในภายหน้า
ไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกีย่ วกับหลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่
บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
9. นอกจากเรื่ องที่อธิบายไว้ใ นหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใ ดเกิดขึ้นหรื อไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริ งใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสําคัญ ซึ่งต้องนํามาปรับปรุ งงบการเงินหรื อเปิ ดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญศักดิ์ รมยพร)
ประธานกรรมการ

(นายประภาส สายทอง)
ผูจ้ ดั การสหกรณ์
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บริษัท พี.พี.เอฟ. ออดิทติง้ จากัด
เลขที่ 207 ซอย ตรั ง -ปะเหลียน 1 หมู่ที่ 4 ถนนตรั ง -ปะเหลียน ต.บ้ านควน อ.เมือง จ.ตรั ง 92000
เลขประจาตัวผู้เสี ยภาษี 0925560000070
รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ซึ่ ง ประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงิ นสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุส รุ ปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ ข้าพเจ้าเห็นว่า งบ
การเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิ นของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ณ วันที่ 30 กันยายน
2561 ผลการดําเนินงาน และงบกระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน โดยถูกต้อ งตามที่ควรในสาระสําคัญ
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบีย บนายทะเบีย นสหกรณ์ ความรับผิดชอบ
ของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อ การตรวจสอบงบการเงิ นในรายงานของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ตามระเบีย บ
นายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพ ของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบ
การเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
1. เงินให้ก้ยู ืม
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 เงินให้กยู ้ ืม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สหกรณ์ฯมี
เงินให้กยู ้ มื จํานวนเงิน 1,860,585,545.32 บาท คิดเป็ นร้อยละ 94.29 ของสิ นทรัพ ย์ท้ งั สิ้ น ซึ่ ง เป็ นเรื่ อ งสําคัญใน
การตรวจสอบและไม่มีการตั้ง ค่าเผื่อ หนี้ส งสัย จะสู ญ เนื่อ งจากไม่มีลูกหนี้ร ายใดเข้าเกณฑ์การจัดชั้นคุณภาพ
ลูกหนี้เงินกูแ้ ละการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ พ.ศ. 2544 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
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2. ลูกหนีอ้ นื่
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ข้อ 6 ลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 30 กันยายน 2561สหกรณ์มี
ลูกหนี้อื่น-สุ ทธิ 4,084,305.37 บาท ซึ่งในจํานวนนี้ได้รวมลูกหนี้อื่นจํานวนหนึ่งรายจํานวนเงิ น 174,987.46 บาท
มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ 174,987.46 บาท ซึ่ ง ลูกหนี้ดงั กล่าวได้ล าออกจากราชการและถูกจําคุกในคดีปลอม
แปลงเอกสารของผูค้ ้าํ ประกัน โดยที่สหกรณ์ไม่ได้ฟ้องร้องดําเนินคดี สหกรณ์ได้ติดตามหนี้และตกลงให้ลูกหนี้
ทําสัญญารับสภาพหนี้ เพื่อชําระหนี้เดือนละ 2,000 บาท (ไม่คิดดอกเบี้ยตามมติในที่ประชุม) ในงวดบัญชีปัจจุบนั
สหกรณ์สามารถเรี ยกเก็บชําระหนี้ได้เพียง 1,000 บาท จึงยังคงมีความเสี่ ยงที่จะไม่สามารถชําระหนี้ให้กบั สหกรณ์
ได้
ข้าพเจ้าได้ทาํ การประเมินความเสี่ ยงและกิจกรรมการควบคุมเกี่ย วกับธุ ร กิจสิ นเชื่อ และเลือ กตัวอย่างมา
สุ่ มทดสอบว่าได้มีการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่ได้กาํ หนดไว้หรื อไม่ การทดสอบการควบคุมภายใน
ประกอบด้วย การสอบทานระเบียบการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก สังเกตการณ์และสอบถามการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบคําขอกู ้ คุณสมบัติผกู้ ู ้ วงเงินกู ้ ผูค้ ้าํ ประกัน สอบถามรายงาน การประชุมเกีย่ วกับการ
พิจารณาอนุมตั ิเงินให้กแู ้ ต่ละประเภทว่าเป็ นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กาํ หนด
ข้าพเจ้าสุ่ มสอบทานการชําระหนี้บญั ชีย่อ ยลูกหนี้เ งิ นให้กู ้ เพื่อ ติดตามว่ามีลูกหนี้เ งิ นให้กูร้ ายใด ไม่
สามารถชําระหนี้ตามที่กาํ หนด เพื่อ นําไปทํารายละเอี ย ดการแยกอายุห นี้ เพื่อ สอบทานว่ามีลูกหนี้ร ายใดเข้ า
หลักเกณฑ์การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูแ้ ละการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ พ.ศ. 2544 ตามระเบียบ นายทะเบีย น
สหกรณ์กาํ หนดพบว่าไม่ตอ้ งตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญสําหรับลูกหนี้เงินให้กู ้ ส่ วนลูกหนี้อื่นได้ต้งั ค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสู ญเต็มมูลค่าแล้ว โดยข้าพเจ้าปฏิบตั ิง านอย่างเป็ นอิสระ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ต่องบการเงิน
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงิ นเหล่านี้
โดยถู ก ต้อ งตามที่ ค วรตามระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ์ และรั บ ผิ ด ชอบเกี่ย วกับ การควบคุ ม ภายใน ที่
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงิน ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัด ต่ อ ข้อ เท็จจริ ง อัน เป็ นสาระสํ า คัญ ไม่ ว่า จะเกิดจากการทุ จริ ต หรื อ ข้อ ผิ ดพลาดในการจัด ทํา งบการเงิ น
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ์ในการดําเนินงานต่อเนื่ อ ง
การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกีย่ วกับการดําเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการ
ดําเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ มีความตั้ง ใจที่จะเลิกสหกรณ์ห รื อ หยุดดําเนินงาน
หรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุ ประสงค์เ พื่อ ให้ ไ ด้ความเชื่อ มัน่ อย่างสมเหตุส มผลว่างบการเงิ น
โดยรวม ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อ เท็จจริ ง อันเป็ นสาระสําคัญหรื อ ไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อ ผิ ดพลาด และเสนอรายงานของผู้ส อบบัญ ชี ซึ่ งรวมความเห็ น ของข้าพเจ้า อยู่ด้ว ย ความเชื่อ มั่นอย่ า ง
สมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ที่มี
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อยู่ได้เ สมอไป ข้อ มูลที่ขดั ต่อ ข้อ เท็จจริ ง อาจเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และถือว่ามีส าระสําคัญ เมื่อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผ ลต่อการ
ตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้
ใช้ดุลยพินิจและการสัง เกตและสงสัย เยี่ย งผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิง านของข้าพเจ้า
รวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสํา คัญในงบการเงินไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ย ง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู ง กว่าความเสี่ ย งที่
เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริ ตอาจเกีย่ วกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละ
เว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกีย่ วข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุม
ภายในของสหกรณ์
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ใช้และความสมเหตุผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกีย่ วข้องซึ่งจัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
 สรุ ปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเนื่องของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รั บว่า มี ความไม่ แน่นอ นที่มีส าระสําคัญที่ เ กี่ย วกับ
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เ กิดข้อสงสัย อย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของสหกรณ์ในการ
ดําเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องให้ขอ้ สัง เกต ไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกีย่ วข้องในงบการเงิ น หรื อถ้าการเปิ ดเผยดัง กล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีที่ไ ด้รับ
จนวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้
สหกรณ์ตอ้ งหยุดการดําเนินงานต่อเนื่องได้
 ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อ มูลที่เ กี่ย วข้อ ง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงิ นแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เ กิดขึ้นโดยถูกต้อ งตามที่ควรหรื อ ไม่ ข้าพเจ้าได้
สื่ อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เ กี่ย วกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึง ข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่ ง
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
จากเรื่ องทั้ง หลายที่ สื่ อ สารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจ ารณาเรื่ องต่ างๆที่ มี
นัยสําคัญที่สุด ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้
อธิบายเรื่ องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อ
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สาธารณะ หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า
เพราะการกระทําดังกล่าว สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์
ที่ผมู้ ีส่วนได้เสี ยสาธารณะ จะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว

( นางยุพิน ฟุ้ งเฟื่ อง )
ผูส้ อบบัญชี
วันที่ 19 ตุลาคม 2561
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อื่น
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสัน้
ลูกหนี ้ระยะสัน้ - สุทธิ
ดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ คู ้ างรับ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

หมายเหตุ
2
3
5
6
7
8

รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาว
ลูกหนี ้ระยะยาว - สุทธิ
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ค่าตกแต่งสํานักงานรอตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

4
5
6
9

รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและทุนของสหกรณ์
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้
เงินรับฝาก
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินสํารองบําเหน็จเจ้ าหน้ าที่
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

10
11
12

รวมหนีส้ ิน
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ปี 2561
หน่ วย:บาท

ปี 2560
หน่ วย:บาท

84,421,992.66
0.00
125,010,770.48
3,070,854.41
1,033,959.01
233,891.86

74,479,220.42
0.00
120,115,852.76
2,870,610.33
488,101.43
495,085.53

213,771,468.42

198,448,870.47

16,492,500.00
1,735,574,774.84
1,013,450.96
6,363,643.69
96,630.03
1,759,540,999.52

6,492,500.00
1,661,103,678.53
579,112.28
7,059,232.78
251,510.03
1,675,486,033.62

1,973,312,467.94

1,873,934,904.09

0.00
955,289,661.28
942,069.34
956,231,730.62

195,000,000.00
746,718,214.07
772,273.81
942,490,487.88

4,490,480.00
4,490,480.00

3,995,490.00
3,995,490.00

960,722,210.62

946,485,977.88

25

สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ปี 2561
ทุนของสหกรณ์
หมายเหตุ
หน่ วย:บาท
ทุนเรือนหุ้น ( มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท )
หุ้นทีช่ ําระเต็มมูลค่าแล้ ว
876,022,600.00
ทุนสํารอง
64,138,446.64
ทุนสะสมตามข้ อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ
13
5,715,535.07
กําไรสุทธิประจําปี
66,713,675.61
รวมทุนของสหกรณ์
1,012,590,257.32
รวมหนีส้ นิ ้ และทุนของสหกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

803,672,560.00
55,994,188.96
5,930,188.57
61,851,988.68
927,448,926.21

1,973,312,467.94

1,873,934,904.09

0.00

0.00

(นายบุญศักดิ์ รมยพร)
ประธานกรรมการ

(นายพงษ์พนั ธ์ คําทอง)
เลขานุการ

วันที่ 19 ตุลาคม 2561

25

ปี 2560
หน่ วย:บาท
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ปี 2561
บาท
รายได้ ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากการลงทุน
ดอกเบี ้ยรับเงินให้ ก้ ู
ดอกเบี ้ยรับเงินฝาก
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รวมรายได้ ดอกเบี ้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
ค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้
ดอกเบี ้ยจ่ายเงินรับฝาก
ดอกเบี ้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสัน้
ดอกเบี ้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
รวมค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยและเงินลงทุน
หัก หนีส้ งสัยจะสูญ
หนี ้สงสัยจะสูญ(เกินความต้ องการ)-ลูกหนี ้อื่นทีไ่ ม่ก่อให้ เกิดรายได้
หนี ้สงสัยจะสูญ(เกินความต้ องการ)-ลูกหนี ้อื่น
หนี ้สงสัยจะสูญ(เกินความต้ องการ)-ดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ คู ้ างรับลูกหนี ้อื่น
รวมหนี ้สงสัยจะสูญ
รายได้ ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ
บวก รายได้ อ่ นื
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
รายได้ อื่น ๆ
รวมรายได้ อื่น
หัก ค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับเจ้ าหน้ าที่
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
ค่าเช่าบ้ าน
เงินช่วยเหลือบุตรเจ้ าหน้ าที่
ค่าเล่าเรียนบุตร
ค่าสวัสดิการเจ้ าหน้ าที่
เงินสมทบประกันสังคม
บําเหน็จเจ้ าหน้ าที่
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าเบี ้ยเลีย้ งเจ้ าหน้ าที่
ค่าพาหนะเจ้ าหน้ าที่
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%

109,196,311.08 99.38
452,385.52
0.41
232,584.69
0.21
109,881,281.29 100.00

ปี 2560
บาท

%

101,915,810.24 99.46
421,302.59
0.41
131,150.10
0.13
102,468,262.93 100.00

33,328,308.76
2,369,682.35
0.00
35,697,991.11

30.33
2.16
0.00
32.49

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

24.17
7.82
0.35
32.34

(1,000.00)
(14,467.65)
(146.63)
(15,614.28)
74,198,904.46

(0.01)
(0.01)
0.00
(0.02)
67.53

(3,000.00)
19,391.70
146.63
16,538.33
69,310,171.27

0.00
0.02
0.00
0.02
67.64

11,100.00
169,340.24
180,440.24

0.01
0.15
0.16

12,000.00
138,370.59
150,370.59

0.01
0.14
0.15

2,965,080.00
42,862.00
36,000.00
0.00
31,700.00
24,000.00
74,316.00
494,990.00
150.00
600.00
0.00

2.70
0.04
0.03
0.00
0.03
0.02
0.07
0.45
0.00
0.00
0.00

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

2.69
0.02
0.02
0.00
0.01
0.02
0.07
0.49
0.00
0.01
0.00
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบกาไรขาดทุน (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา
ค่าปรับปรุงสํานักงาน
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาสินทรัพย์
ค่าซ่อมบํารุงยานพาหนะ
ค่าตกแต่งสํานักงานตัดจ่าย
ค่าเช่าพืน้ ทีเ่ ว็บเซฟเวอร์ และเว็บไซด์
ค่าทําความสะอาดสํานักงาน
ค่าเบี ้ยประกันภัยอัคคีภยั
ค่าเบี ้ยประกันภัยยานพาหนะ
ค่าทําความสะอาดยานพาหนะ
ค่ารักษาความปลอดภัย
ค่าภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ
ค่าใช้ จ่ายยานพาหนะ
ค่ าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
ค่าใช้ จ่ายตามแผนกลยุทธ์
ค่ าใช้ จ่ายดาเนินงานอื่น
ค่าใช้ จ่ายในการประชุมใหญ่
ค่าเบี ้ยเลีย้ งกรรมการ
ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ
ค่าเบี ้ยประชุมผู้ตรวจสอบกิจการ
ค่าพาหนะกรรมการ
ค่าพาหนะผู้ตรวจสอบกิจการ
ค่าเบี ้ยเลีย้ งและทีพ่ กั
ค่าตอบแทนเจ้ าหน้ าทีป่ ระจําหน่วย
ค่าตรวจสอบกิจการ
ค่าไฟฟ้ า
ค่านํา้ ประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี
ค่ารับรอง
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าไปรษณีย์
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ปี 2561
บาท

%

ปี 2560
บาท

%

748,069.09
25,638.00
40,809.00
0.00
154,880.00
16,050.00
102,622.00
4,631.40
0.00
250.00
36,380.00
4,998.00
39,309.91

0.68
0.02
0.04
0.00
0.14
0.01
0.09
0.01
0.00
0.00
0.03
0.01
0.04

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

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

40,355.00

0.04

213,970.00

0.21

1,669,262.00
20,400.00
127,400.00
9,500.00
67,800.00
5,840.00
88,726.29
103,044.00
48,000.00
57,888.79
5,729.85
27,243.50
188,500.70
80,000.00
71,397.00
41,773.54
14,457.00
38,067.00

1.52
0.02
0.12
0.01
0.06
0.01
0.08
0.09
0.04
0.05
0.01
0.02
0.17
0.07
0.06
0.04
0.01
0.03

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

1.55
0.04
0.13
0.01
0.08
0.00
0.16
0.10
0.05
0.07
0.00
0.03
0.20
0.00
0.07
0.04
0.02
0.04
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบกาไรขาดทุน (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ค่านํา้ มันเชือ้ เพลิง
ค่าหนังสือพิมพ์
ค่าเบี ้ยประกันภัยขนเงิน
ค่าขยะมูลฝอย
วัสดุเครื่ องแต่งกาย
ค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ด
รวมค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
กาไรสุทธิ

28

ปี 2561
บาท
40,860.00
1,220.00

%
0.04
0.00

ปี 2560
บาท
36,870.00
2,440.00

%
0.04
0.00

10,340.48
480.00
18,850.00
45,198.54
7,665,669.09

0.02
0.00
0.02
0.04
6.98

10,342.62
480.00
0.00
49,568.00
7,608,553.18

0.01
0.00
0.00
0.05
7.43

66,713,675.61

60.71

61,851,988.68

60.36

สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ปี 2561
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
66,713,675.61
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไรสุทธิเป็ นเงินสดสุทธิ
จากการดําเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
748,069.09
สํารองบําเหน็จเจ้ าหน้ าที่
494,990.00
ค่าตกแต่งสํานักงานรอตัดบัญชีตดั จ่าย
154,880.00
ค่าเบี ้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้ า
0.00
ลูกหนี ้ สสธท.จ่ายล่วงหน้ า
8,360.00
ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า
3,664.43
ดอกเบี ้ยรับรอจ่ายคืน
(34,922.22)
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
65,116.50
ดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระยะสันค้
้ างจ่าย
0.00
หนี ้สงสัยจะสูญเกินความต้ องการ - ลูกหนี ้ไม่ก่อให้ เกิดรายได้
(1,000.00)
หนี ้สงสัยจะสูญเกินความต้ องการ - ลูกหนี ้อื่น
(14,467.65)
หนี ้สงสัยจะสูญเกินความต้ องการ - ดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ อู ื่นค้ างรับ
(146.63)
ดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ คู ้ างรับ
(545,710.95)
ดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคารค้ างรับ
285,497.54
ดอกเบี ้ยเงินรับฝากค้ างจ่าย
211,031.13
ค่าวัสดุสํานักงานใช้ ไป
36,328.30
ค่าตอบแทนหน่วยค้ างจ่าย
2,444.00
ค่าตรวจสอบกิจการค้ างจ่าย
0.00
ดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระยะยาวค้ างจ่าย
0.00
ดอกเบี ้ยตัว๋ สัญญาใช้ เงินค้ างจ่าย
(88,191.78)
เงินปั นผลค้ างจ่าย
8,812.00
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และ
หนี ้สินดําเนินงาน
68,048,429.37
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ปี 2560
บาท
61,851,988.68

737,760.50
492,660.00
154,880.00
(1,586.65)
(48,760.00)
0.00
0.00
750.00
0.00
(3,000.00)
19,391.70
146.63
(127,523.57)
(143,055.31)
13,652.01
60,015.24
3,460.00
40,000.00
(5,478.08)
82,575.34
0.00
63,127,876.49

สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ปี 2561
บาท

สินทรัพย์ดําเนินงาน
เงินสดรับจากเงินให้ ก้ แู ก่สหกรณ์
เงินสดจ่ายลูกหนี ้เงินกู้ฉกุ เฉิน
เงินสดรับจากลูกหนี ้เงินกู้ฉกุ เฉิน
เงินสดจ่ายลูกหนี ้เงินกู้สามัญ
เงินสดรับจากลูกหนี ้เงินกู้สามัญ
เงินสดจ่ายลูกหนี ้เงินกู้พิเศษ
เงินสดรับจากลูกหนี ้เงินกู้พิเศษ
สินทรัพย์ดําเนินงาน
เงินสดรับจากลูกหนี ้อื่น - ทีไ่ ม่ก่อให้ เกิดรายได้
เงินสดจ่ายจากลูกหนี ้อื่น
เงินสดรับจากลูกหนี ้อื่น
เงินสดจ่ายลูกหนี ้เงิน สส ชสอ.
เงินสดรับลูกหนี ้เงิน สส ชสอ.
เงินสดจ่ายลูกหนี ้เงินประกันวินาศภัย
เงินสดรับลูกหนี ้เงินประกันวินาศภัย
เงินสดรับเงินรอเรียกคืน
เงินสดจ่ายลูกหนี ้เงินประกันกลุ่ม
เงินสดรับลูกหนี ้เงินประกันกลุ่ม
เงินสดจ่ายลูกหนี ้เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ( สสธท )
เงินสดรับจากลูกหนี ้เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ( สสธท )
เงินสดจ่ายลูกหนี ้เงินยืมทดรอง
เงินสดรับจากลูกหนี ้เงินยืมทดรอง
เงินสดรับ (จ่าย) ลูกหนี ้ตัวแทนหักเงินส่ง
เงินสดจ่ายซื ้อวัสดุสํานักงาน
หนี ้สินดําเนินงาน
เงินสดจ่ายค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
เงินสดรับ (จ่าย) เงินรอจ่ายคืน
เงินสดจ่ายดอกเบี ้ยรับรอจ่ายคืน
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษี หัก ณ ทีจ่ ่าย ค้ างจ่าย
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ปี 2560
บาท

0.00
(850,500.00)
645,707.00
(974,325,039.20)
873,210,007.97
(1,000,000.00)
19,626,392.86

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

1,000.00
0.00
2,849,182.06
(118,723.00)
116,986.25
(130,051.01)
177,413.24
0.00
(9,032,781.69)
8,871,185.06
(5,505,183.00)
5,447,617.50
(2,141,720.00)
2,150,720.00
22,656.82
(72,656.60)

3,000.00
0.00
285,966.94
(107,768.22)
104,495.97
(163,134.23)
170,010.98
539.50
(8,356,940.14)
8,483,392.89
(5,227,350.60)
5,187,785.60
(2,410,842.00)
2,401,842.00
(5,051.40)
(4,194.40)

0.00
7,876.77
0.00
(855.50)

(83,354.00)
78,267.07
148,771.36
1,389.30

สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ปี 2561
บาท
เงินสดรับ (จ่าย) ล่วงหน้ าจากสมาชิก
(1,515.37)
เงินสดสุทธิ ( ใช้ ไปใน ) กิจกรรมดําเนินงาน
(12,003,850.47)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื ้อครุภณ
ั ฑ์
(52,480.00)
เงินสดจ่ายซื ้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจํากัด
(10,000,000.00)
เงินสดจ่ายส่วนปรับปรุงอาคารสํานักงาน
0.00
เงินสดสุทธิ ( ใช้ ไปใน ) กิจกรรมลงทุน
(10,052,480.00)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
0.00
เงินสดจ่ายชําระหนี ้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
0.00
เงินสดรับตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
0.00
เงินสดจ่ายชําระหนี ้ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
(195,000,000.00)
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
0.00
เงินสดจ่ายชําระหนี ้เงินกู้ยืมระยะยาว
0.00
เงินสดจ่ายชําระหนี ้เงินกู้ยืมระยะสัน้
0.00
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
468,411,227.55
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก
(259,839,780.34)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น
90,523,660.00
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น
(18,173,620.00)
เงินสดจ่ายค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์
(30,000.00)
เงินสดจ่ายเงินปั นผลตามหุ้น
(41,276,612.00)
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
(8,011,119.00)
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้ าหน้ าที่
(830,000.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
(3,774,653.50)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสงเคราะห์เพื่อสมาชิก
0.00
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
31,999,102.71
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ ้น
9,942,772.24
เงินสด ณ วันต้ นปี
74,479,220.42
เงินสด ณ วันสิ ้นปี
84,421,992.66
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ปี 2560
บาท
(2,012,744.63)
(118,132,393.75)
(159,450.00)
(5,000,000.00)
(97,000.00)
(5,256,450.00)
433,291,478.97
(433,291,625.16)
150,000,000.00
(130,000,000.00)
0.00
(46,500,000.00)
0.00
366,557,164.52
(235,462,458.74)
107,576,370.00
(7,696,770.00)
(10,000.00)
(35,093,719.50)
(6,571,036.00)
(789,000.00)
(148,590.00)
(3,091,603.75)
158,770,210.34
35,381,366.59
39,097,853.83
74,479,220.42
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
1. สรุ ปนโยบายการบัญชีท่สี าคัญ
- สหกรณ์บนั ทึกบัญชีโดยใช้ เกณฑ์คงค้ าง
- สหกรณ์รับรู้รายได้ ดอกเบี ้ยตามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลา ส่วนจํานวนรายได้ จะเท่ากับอัตราดอกเบี ้ยคูณด้ วยจํานวนเงินต้ นที่
ค้ างชําระตามระยะเวลาที่ก้ ยู ืม
- สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ ที่เกิดจากดอกเบี ้ยของลูกหนีท้ ี่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ตามเกณฑ์คงค้ าง จํานวน 10,499.25 บาท ซึ่ง
หากสหกรณ์รับรู้ดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ขู องลูกหนีด้ งั กล่าวแล้ วจะทําให้ สหกรณ์มีกําไรสุทธิประจําปี เป็ นเงิน 66,724,174.86 บาท
- สหกรณ์ได้ ตงั ้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้ วยการจัดชัน้ คุณภาพ
ลูกหนีเ้ งินกู้และการเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
- สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน
- เงินลงทุนระยะยาวที่เป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้ องการของตลาดแสดงด้ วยราคาทุน และจะรับรู้เป็ น
รายได้ หรือค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนเมื่อสหกรณ์จําหน่ายเงินลงทุนนัน้
- ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์สํานักงาน คํานวณโดยวิธีเส้ นตรงในอัตราที่กําหนดไว้ ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ทัง้ นี ้ ยกเว้ นที่ดิน
- ค่าตกแต่งสํานักงานรอตัดบัญชี ตัดจ่ายเป็ นรายปี ระยะเวลา 5 ปี
- ค่าซ่อมบํารุง ค่าซ่อมแซม รวมทัง้ การซือ้ มาเปลี่ยนแทนสําหรับสินทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็ นค่าใช้ จ่ายหักจาก
รายได้ การต่อเติมหรือเพิม่ เติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท
ปี 2561
ปี 2560
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้ วย
หน่ วย:บาท
หน่ วย:บาท
เงินสด
0.00
20,000.00
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
47,593.80
47,514.24
ออมทรัพย์
84,318,706.44
74,356,512.18
ประจํา
55,692.42
55,194.00
รวม
84,421,992.66
74,479,220.42
ณ วันสิ ้นปี สหกรณ์นําเงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จํานวน 2 บัญชี บัญชีกระแสรายวัน เป็ นเงิน 10,000 บาท บัญชีออมทรัพย์
เป็ นเงิน 964,493.61 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิ ้น 974,493.61 บาท แต่เนื่องจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีผลการดําเนินงานจาก รายงาน
ข้ อมูลทางการเงิน โดยผู้สอบบัญชีและงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารดําเนินงานมีผลขาดทุนและธนาคารมีสดั ส่วน
หนีส้ ินรวมมากกว่าสินทรัพย์รวม ทําให้ สหกรณ์มีความเสี่ยงในความไม่แน่นอนในมูลค่าของบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี
3. เงินฝากสหกรณ์ อ่ นื ประกอบด้ วย
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจพังงา จํากัด
0.00
0.00
รวม
0.00
0.00
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ปี 2561
หน่ วย:บาท

4. เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้ วย
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่ไม่ อยู่ในความต้ องการของตลาด
หุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด ( มหาชน )
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
รวม

5. เงินให้ ก้ ูยมื ประกอบด้ วย
ลูกหนีเ้ งินกู้ฉกุ เฉิน
ลูกหนีเ้ งินกู้สามัญ
ลูกหนีเ้ งินกู้พิเศษ
รวม

6. ลูกหนี ้ - สุทธิ ประกอบด้ วย
ลูกหนีต้ วั แทนหักส่ง
ลูกหนีเ้ งินยืมทดรอง
ลูกหนีเ้ งินประกันกลุม่
ลูกหนีเ้ งินฌาปนกิจสงเคราะห์(สสธท)
ลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนีอ้ ื่น - ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้
ลูกหนีเ้ งิน สส ชสอ.
ลูกหนีเ้ งินประกันวินาศภัย
รวม
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ลูกหนี ้ - สุทธิ

ปี 2560
หน่ วย:บาท

200,000.00
16,292,500.00
16,492,500.00
ปี 2561
หน่ วย:บาท

ระยะสัน้
223,793.00
119,886,550.56
4,900,426.92
125,010,770.48

ปี 2560
หน่ วย:บาท
ระยะยาว

0.00
1,669,081,196.22
66,493,578.62
1,735,574,774.84

ปี 2561
หน่ วย:บาท
ระยะสัน้
26,349.36
0.00
2,017,776.07
886,806.50
116,277.84
174,987.46
8,514.00
20,054.69
3,250,765.92
179,911.51
3,070,854.41

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

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

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

ปี 2560
หน่ วย:บาท
ระยะยาว
0.00
0.00
0.00
0.00
1,013,450.96
0.00
0.00
0.00
1,013,450.96
0.00

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

1,013,450.96

2,870,610.33

ณ วันสิ ้นปี บญ
ั ชี 2561 ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญข้ างต้ น เป็ นของลูกหนีอ้ ื่น-ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ จํานวน 174,987.46 บาท
และลูกหนีอ้ ื่น จํานวน 4,924.05 บาท
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ระยะยาว
0.00
0.00
0.00
0.00
579,112.28
0.00
0.00
0.00
579,112.28
0.00
579,112.28
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
7. ดอกเบีย้ เงินให้ ก้ ูค้างรับ ประกอบด้ วย
ดอกเบีย้ เงินให้ ก้ คู ้ างรับ - สมาชิก
ดอกเบีย้ เงินให้ ก้ คู ้ างรับ - ลูกหนีอ้ ื่น
รวม
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ

ปี 2561
หน่ วย:บาท
1,031,765.03
2,193.98
1,033,959.01
0.00

ปี 2560
หน่ วย:บาท
487,934.20
313.86
488,248.06
146.63

ดอกเบีย้ เงินให้ ก้ คู ้ างรับ - สุทธิ

1,033,959.01

488,101.43

8. สินทรัพย์ หมุนเวียนอื่น ประกอบด้ วย
วัสดุสํานักงานคงเหลือ
ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารค้ างรับ
ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า
เงินฌาปนกิจสงเคราะห์(สสธท) จ่ายล่วงหน้ า
รวม

ปี 2561
หน่ วย:บาท
131,253.20
40,582.81
21,655.85
40,400.00
233,891.86

ปี 2560
หน่ วย:บาท
94,924.90
326,080.35
25,320.28
48,760.00
495,085.53

9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้ วย
ที่ดิน
อาคารสํานักงาน
ส่วนปรับปรุงอาคารสํานักงาน
ครุภณั ฑ์
ยานพาหนะ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

ปี 2561
หน่ วย:บาท
2,012,500.00
3,406,022.26
118,489.40
318,878.06
507,753.97
6,363,643.69

ปี 2560
หน่ วย:บาท
2,012,500.00
3,625,397.26
133,085.30
504,296.25
783,953.97
7,059,232.78

สหกรณ์ฯนําที่ดินโฉนดที่ 18344 เลขที่ดิน 1189 หน้ าสํารวจ 6055 ตําบลท้ ายช้ าง อําเภอเมือง จังหวัดพังงา
พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างจดจํานองเป็ นหลักทรัพย์คาํ ้ ประกันการชําระหนีเ้ งินกู้ กับธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
จํานวนเงินต้ น ไม่เกินวงเงิน 100.00 ล้ านบาท
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ปี 2561
หน่ วย:บาท
0.00
0.00
0.00

ปี 2560
หน่ วย:บาท

11. เงินรับฝาก ประกอบด้ วย
เงินรับฝาก - สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
รวม

ปี 2561
หน่ วย:บาท

ปี 2560
หน่ วย:บาท

39,940,759.51
915,348,901.77
955,289,661.28

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

12. หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้ วย
เงินรอจ่ายคืน
เงินประกันสังคมรอนําส่ง
ดอกเบีย้ จ่ายเงินรับฝากค้ างจ่าย
ค่าตรวจสอบบัญชีกิจการค้ างจ่าย
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
เงินรับล่วงหน้ าจากสมาชิก
ดอกเบีย้ ตัว๋ สัญญาใช้ เงินค้ างจ่าย
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย ค้ างจ่าย
ค่าตอบแทนหน่วยค้ างจ่าย
เงินปั นผลค้ างจ่าย
ดอกเบีย้ รับรอจ่ายคืน
รวม

ปี 2561
หน่ วย:บาท
282,879.88
12,750.00
286,573.82
40,000.00
83,000.00
3,660.00
0.00
772.00
99,360.00
19,224.50
113,849.14
942,069.34

ปี 2560
หน่ วย:บาท
275,003.11
12,750.00
75,542.69
40,000.00
17,883.50
5,175.37
88,191.78
1,627.50
96,916.00
10,412.50
148,771.36
772,273.81

10. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ ประกอบด้ วย
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
รวม

35

0.00
195,000,000.00
195,000,000.00
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
13. ทุนสะสมตามข้ อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ ประกอบด้ วย
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล
ทุนสะสมเพือ่ ขยายงาน
รวม

ปี 2561
หน่ วย:บาท
2,800,601.74
290,933.33
2,624,000.00
5,715,535.07

ปี 2560
หน่ วย:บาท
3,075,255.24
280,933.33
2,574,000.00
5,930,188.57

14. การดารงสินทรัพย์ สภาพคล่ องของสหกรณ์
สหกรณ์ฯดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยเดือน กันยายน 2561 ในอัตราร้ อยละ 7.69 ของยอดเงินฝากทัง้ หมด
ซึ่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดอัตราการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
ไม่ตํ่ากว่า ร้ อยละหนึ่ง ของยอดเงินฝากทัง้ หมด

ประธาน ขอมติจากที่ประชุมใหญ่
ที่ประชุมใหญ่ มีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบก ําไรขาดทุนประจําปี 2561
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2561
ประธาน ผลการดําเนินงานสหกรณ์ ฯประจําปี บัญชี 2561 มีผลก ําไรสุทธิ จํานวน 66,713,675.61 บาท
ในนามของคณะกรรมการดําเนินการ ขอเสนอการจัดสรรก ําไรสุทธิ ดังต่อไปนี้
จัดสรร
รายการ
หลักเกณฑ์ตามข้ อบังคับ
ปี 2561
1. เงินสํารอง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของก ําไรสุทธิ
12.37
ในอัตราร้อยละ 1 ของก ําไรสุทธิ แต่ไม่เกิน
2. เงินบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์ ฯ
0.04
30,000 บาท
3. เงินปันผล
ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรื อนหุ้น(5.52% )
69.12
4. เงินเฉลี่ยคืน
5. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
6. ทุนสาธารณประโยชน์
7. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
8. ทุนเพื่อขยายกิจการ

ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรื อนหุ้น(8.23% )
ไม่เกินร้อยละ 10 ของก ําไรสุทธิ
ไม่เกินร้อยละ 10 ของก ําไรสุทธิ
ไม่เกินร้อยละ 2 ของก ําไรสุทธิ
ไม่เกินร้อยละ 10 ของก ําไรสุทธิ
รวม
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13.01
1.33
4.05
0.01
0.07
100.00

จานวนเงิน
8,252,887.61
30,000.00
46,104,138.00
8,676,650.00
890,000.00
2,700,000.00
10,000.00
50,000.00
66,713,675.61

รายการ
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ตารางเปรียบเทียบ การจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2559 - 2561
ปี 2559
ปี 2560

1. เงินสํารอง
2. เงินบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์ ฯ
3. เงินปันผล (5.45%), (5.50%), (5.52%)
ของทุนเรื อนหุ้น
4. เงินเฉลี่ยคืน (7.60%), (8.20%), (8.23%)
5. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
6. ทุนสาธารณประโยชน์
7. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
8. ทุนเพื่อขยายกิจการ
รวม
เพื่อสมาชิกโดยตรง คือเงินปันผล +เงินเฉลี่ยคืน

ร้ อยละ
12.48
0.02

จานวนเงิน ร้ อยละ
6,740,864.88 13.17
10,000.00
0.05

ปี 2561

จานวนเงิน ร้ อยละ
8,144,257.68 12.37
30,000.00
0.04

จานวนเงิน
8,252,887.61
30,000.00

64.98 35,097,124.00

66.73 41,276,612.00

69.12 46,104,138.00

12.24
1.46
8.70
0.02
0.10

12.95
1.34
5.66
0.02
0.08

13.01
1.33
4.05
0.01
0.07

6,610,198.00
789,000.00
4,700,000.00
10,000.00
55,000.00

100.00 54,012,186.88
77.22 41,707,322.00

8,011,119.00
830,000.00
3,500,000.00
10,000.00
50,000.00

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

100.00 61,851,988.68 100.00 66,713,675.61
79.69 49,287,731.00 82.13 54,780,788.00

21.30 11,505,864.88 18.92 11,704,257.68 16.50 11,012,887.61
เพื่อสมาชิกโดยอ้อม (ข้อ. 1+6+7+8)
รวมจัดสรรให้กับสมาชิก
98.52 53,213,186.88 98.61 60,991,988.68 98.63 65,793,675.61
0.02
10,000.00
0.05
30,000.00
0.04
30,000.00
เป็ นเงินบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์ ฯ
1.46
789,000.00
1.34
830,000.00
1.33
890,000.00
เป็ นเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
100.00 54,012,186.88 100.00 61,851,988.68 100.00 66,713,675.61
รวม
ประธาน ขอมติจากทีป่ ระชุมใหญ่
ที่ประชุมใหญ่ มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิจดั สรรก ําไรสุทธิประจําปี 2561
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากาหนดวงเงินกู้ยืม ประจาปี 2562
ประธาน ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 17 และ ข้อ 18 วงเงินกูย้ มื หรื อการคํ้าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกาํ หนดวงเงินกูย้ ืม
และคํ้า ประกันสํา หรั บ ปี หนึ่งๆไว้ต ามที่ จาํ เป็ นและสมควรแก่การดํา เนิ นงาน วงเงิ นซึ่ ง กาํ หนดดังว่า นี้ต้องได้รั บ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ถ้าที่ประชุมใหญ่ยงั มิได้กาํ หนด หรื อนายทะเบียนสหกรณ์ ยังมิได้ใ ห้ความ
เห็นชอบวงเงินกูย้ มื หรื อการคํ้าประกันสําหรับปี ใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ มื หรื อการคํ้าประกันสําหรับ ปี ก่อนไปพลาง
มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 ก ําหนดวงเงินกูย้ มื จํานวน 670 ล้า นบาท (หกร้ อยเจ็ดสิ บล้า นบาทถ้วน)
ดังนั้น ในปี 2562 ขอก ําหนดวงเงินกูย้ มื เป็ นจํานวน 670 ล้านบาท (หกร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน) ไว้เท่าเดิม
ประธาน ขอมติจากที่ประชุมใหญ่
ที่ประชุมใหญ่ มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิให้ก ําหนดวงเงินกูย้ มื ประจําปี บัญชี 2562 ไว้เท่าเดิม
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณการรับและงบประมาณการจ่ายเงิน ประจาปี 2562
ประธาน มอบให้รองประธาน (นายอเนก โกยสมบูรณ์) นําเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา
รองประธาน ขอเสนอรายละเอียดประมาณการรายได้ประจํา ปี บัญ ชี 2562 งบประมาณรายจ่า ยประจํา ปี บัญ ชี 2562
และงบประมาณรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้ที่ประชุมร่ วมพิจารณา
1. ประมาณการรายได้
ประมาณการ
ที่
หมวดรายได้
คาชี้แจง
ปี บัญชี 2562
1 ดอกเบี้ยเงินกูร้ ับจากสมาชิก
110,000,000.00 ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
20,000.00 คาดว่าจะมีสมาชิกเข้าใหม่ 200 คน
3 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
300,000.00 คาดว่าได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ในปี บัญชี 2562
4 รายได้อื่น
200,000.00 เป็ นเงินปันผลจากการลงทุนถือหุ้นและรายได้อื่น
รวม
110,520,000.00
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1

2. ประมาณการงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ ฯ
ปี 2561
ปี 2562
หมวดรายการ
ตั้งไว้
จ่ายจริง
ตั้งไว้
เงินเดือน
คาอธิบาย 1
1.1 เงินเดือน
1.2 เงินสมทบประกันสังคม
รวม

2

2,965,080.00

90,000.00

74,316.00

3,090,000.00

3,039,396.00

2.1 ค่ารักษาพยาบาล

20,000.00

150.00

20,000.00

2.2 ค่าเล่าเรี ยนบุตร

60,000.00

31,700.00

60,000.00

2.3 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่

24,000.00

24,000.00

24,000.00

2.4 ค่าเช่าบ้าน

36,000.00

36,000.00

36,000.00

140,000.00

91,850.00

140,000.00

ค่าตอบแทน
3.1 เบี้ยประชุมกรรมการและ
ผูต้ รวจสอบกิจการ

หมายเหตุ

3,300,000.00 ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ หมวด 3
90,000.00 ตามกฎหมายประกันสังคม
3,390,000.00

เงินช่ วยเหลือ

รวม
3

3,000,000.00
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คาอธิบาย 2
ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ หมวด 16
ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ หมวด 15
เพื่อเป็ นค่าชุดทํางานพนักงานประจําปี 8
คน
ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ หมวด 18
คาอธิบาย 3

222,000.00

136,900.00

222,000.00 ปี 2562 จะมีกรรมการ 15 คน จึงขอ
ประมาณค่าเบี้ยประชุมกรรมการครั้งละ
700 บาท/คน ประชุมทั้งปี 12 ครั้ง และ
ประชุมพิเศษ 8 ครั้ง รวมเป็ น 20 ครั้ง และ
ผูต้ รวจสอบกิจการ 2 คน จึงขอประมาณ
ค่าเบี้ยประชุมผูต้ รวจสอบกิจการครั้งละ
500 บาท/คน ประชุมทั้งปี 12 ครั้ง

3.2 ค่าทําการล่วงเวลา

30,000.00

42,862.00

3.3 ค่าตรวจสอบกิจการ

48,000.00

48,000.00

60,000.00 ขอตั้งไว้เพื่องานเร่ งด่วนให้เป็ นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ หมวด
14
48,000.00 จ่ายให้ตามจํานวนครั้งที่ผตู้ รวจกิจการได้
ทําการตรวจสอบกิจการประจําเดือน ครั้ง
ละ 2,000/คน/เดือน จํานวน 2 คน จํานวน
ครั้ง 12 ครั้ง/ปี
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40

หมวดรายการ
3

ตั้งไว้

ค่าตอบแทน

ปี 2561

จ่ายจริง

3.4 ค่าตอบแทนหน่วย

120,000.00

103,044.00

3.5 เงินบําเหน็จเจ้าหน้าที่

600,000.00

494,990.00

ปี 2562
ตั้งไว้

หมายเหตุ

คาอธิบาย 3
120,000.00 เพื่อตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจําหน่วย
ต่างๆ ของสหกรณ์ทหี่ น่วยหักเงินเดือน
12 เดือนในอัตรา 4 บาท/คน/เดือน หรื อ
48 บาท/ปี คาดว่าปี 2562 จะมีสมาชิก
ประมาณ 2,500 คน
600,000.00 ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ หมวด 8

3.6 ค่าสอบบัญชี
รวม
4

1000,000.00

80,000.00

1,120,000.00

905,796.00

ค่าใช้ สอย
4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง+ที่พกั +ค่า
พาหนะ

100,000.00 ตั้งเป็ นค่าจ้างผูต้ รวจสอบบัญชีประจําปี
1,150,000.00
คาอธิบาย 4

350,000.00

183,366.29

350,000.00 - เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการสัมมนาหรื อ
ฝึ กอบรมกรรมการ/พนักงาน และ
สามารถใช้ในกิจการของสหกรณ์
- เพื่อเป็ นค่าพาหนะเดินทางไป-กลับใน
การประชุมประจําเดือนของสหกรณ์
ตามที่จ่ายจริ งและประหยัด
- เพื่อเป็ นเบี้ยประชุมหรื อเบี้ยเลี้ยง
เจ้าหน้าที่ในกิจการของสหกรณ์
- เพื่อเป็ นค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการและ
ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์

4.2 ค่าซ่อมแซม

4.3 ค่ารับรอง

4.4 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ

24,000.00

40,809.00

50,000.00 เพื่อเป็ นค่าซ่อมแซมบํารุ งรักษา
เครื่ องใช้ไฟฟ้ าเครื่ องคอมพิวเตอร์ และ
ครุ ภณ
ั ฑ์

100,000.00

71,397.00

70,000.00

41,773.54

100,000.00 เพื่อเป็ นค่ารับรองในการประชุม
ประจําเดือน หรื อแขกผูม้ าเยีย่ มเยือน
หรื อพนักงานประจําหน่วยที่ปฏิบตั ิงาน
ในสหกรณ์
60,000.00 เพื่อเป็ นค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
หรื อเงินกูธ้ นาคาร
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หมวดรายการ
4

ตั้งไว้

ค่าใช้ สอย
4.5 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่
4.6 ค่าหนังสือพิมพ์
4.7 ค่าเช่าพื้นที่เว็บเซิฟเวอร์
และเว็บไซด์
4.8 ค่าทําความสะอาด
สํานักงาน
4.9 ค่าทําความสะอาด
ยานพาหนะ
4.10 ค่าประกันอัคคีภยั

ปี 2561

จ่ายจริง

1,800,000.00

1,669,262.00

3,600.00

1,220.00

17,000.00

16,050.00

120,000.00

102,622.00

10,000.00

250.00

6,000.00

4,631.40

ปี 2562
ตั้งไว้

หมายเหตุ

คาอธิบาย 4
1,800,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่
ประจําปี
17,000.00 เพื่อเป็ นค่าเช่าพื้นที่เก็บฐานข้อมูล
สมาชิกและเว็บไซด์สหกรณ์
120,000.00 เพื่อเป็ นค่าจ้างทําความสะอาดสํานักงาน
รายเดือน และซื้อวัสดุอุปกรณ์ทาํ ความ
สะอาดสํานักงาน
3,000.00 เพื่อเป็ นค่าจ้างทําความสะอาด
ยานพาหนะของสหกรณ์
6,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับประกันอัคคีภยั
สํานักงาน

4.11 ค่าประกันขนเงิน

15,000.00

10,340.48

4.12 ค่ารักษาความปลอดภัย
สํานักงาน

140,000.00

36,380.00

4.13 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ

60,000.00

39,309.91

2,715,600.00

2,217,411.62

รวม
5

ค่าวัสดุ
5.1 เครื่ องเขียนแบบพิมพ์
และวัสดุสิ้นเปลือง

สํานักงานสหกรณ์

250,000.00

202,957.70

5.2 ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง

50,000.00

40,860.00

5.3 วัสดุเครื่ องแต่งกาย

17,000.00

18,850.00

317,000.00

262,667.70

รวม

15,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับประกันขนเงิน
140,000.00 เพื่อรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สิน
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60,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับค่าเบี้ย
ประกันภัย+ค่าทะเบียน+ค่าพรบ.
ยานพาหนะประจําปี +ค่าบํารุ งรักษา
ยานพาหนะ
2,721,000.00
คาอธิบาย 5
250,000.00 - เพื่อจัดซื้อเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ และ
วัสดุใช้ในสหกรณ์
- เพื่อเป็ นค่าถ่ายเอกสารในสหกรณ์
50,000.00 ใช้กบั ยานพาหนะสําหรับใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานของสหกรณ์
20,400.00 เพื่อเป็ นค่าเครื่ องแต่งกายกรรมการ 15
คน + ผูต้ รวจสอบกิจการ 2 คน
320,400.00
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หมวดรายการ
6

ตั้งไว้

ครุภัณฑ์ และอาคาร

จ่ายจริง

หมายเหตุ
คาอธิบาย 6

300,000.00

25,638.00

150,000.00

20,390.00

6.3 ครุ ภณ
ั ฑ์สาํ นักงาน

100,000.00

32,090.00

200,000.00 เพื่อใช้ปรับปรุ งตกแต่งและต่อเติมอาคาร
ภายในสํานักงาน
150,000.00 เพื่อซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ใช้ในงาน
สหกรณ์
100,000.00 เพื่อซื้อครุภณ
ั ฑ์ที่จาํ เป็ นในสหกรณ์

550,000.00

78,118.00

450,000.00

ค่าสาธารณูปโภค

คาอธิบาย 7

7.1 ค่าไปรษณียโ์ ทรเลข

60,000.00

38,067.00

7.2 ค่าโทรศัพท์

40,000.00

27,243.50

7.3 ค่าไฟฟ้ า

90,000.00

57,888.79

7.4 ค่านํ้าประปา

10,000.00

5,729.85

8,000.00

4,998.00

1,000.00

480.00

209,000.00

134,407.14

7.5 ค่าภาษีป้าย+ค่าภาษี
โรงเรื อนและที่ดิน
7.6 ค่าขยะมูลฝอย
รวม
8

ปี 2562
ตั้งไว้

6.1 ค่าปรับปรุ งอาคาร
สํานักงานสหกรณ์
6.2 ครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์

รวม
7

ปี 2561

ค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ด

1,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับค่าขยะประจําปี
209,000.00
คาอธิบาย 8

8.1 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

60,000.00

45,198.54

8.2 ค่าบํารุ งต่างๆ

10,000.00

-

70,000.00

45,198.54

8,211,600.00

6,774,845.00

รวม
รวมงบประมาณประจาปี

60,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร
ต่าง ๆ ในสหกรณ์
40,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในสํานักงานสหกรณ์
90,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้ าของ
สหกรณ์
10,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายนํ้าประปาของสหกรณ์
8,000.00
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับค่าภาษีประจําปี
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60,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในกรณีไม่เข้า
หมวดข้างต้น
10,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับค่าบํารุ งชมรม
ต่างๆ ที่สหกรณ์เป็ นสมาชิก
70,000.00
8,450,400.00 ข้ อ 1 - ข้ อ 8

งบประมาณรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ ปี บัญชี 2562
ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์
โครงการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาองค์กร บุคลากรด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จํานวน 10 โครงการ
1.โครงการอบรมและสัมมนาความรู้การบริ หารงานใน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของ
สหกรณ์
คณะกรรมการดําเนินการผูต้ รวจสอบ
2.โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กิจการเจ้าหน้าที่และสมาชิก
3. โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การบริหารจัดการสหกรณ์
(3 โครงการ)
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริ หารและ 1.โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
2.โครงการมาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์
ระบบการควบคุมภายใน
3.โครงการประเมินผลและจัดทําแผนดําเนินงานประจําปี
(7 โครงการ)
ของสหกรณ์
4.โครงการปรับปรุงกฎระเบียบ
5.โครงการประเมินผลทบทวนแผนยุทธศาสตร์
6. โครงการจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี
7. โครงการเร่งรัดหนี้และติดตามหนี้
รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จํานวน 5 โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการให้บริ การสมาชิก 1.โครงการพัฒนารู ปแบบการให้บริ การด้านสินเชื่อ
2.โครงการพัฒนาความรู้และเทคนิคการให้บริ การของ
แบบมีจิตใจให้บริ การ (Service Mind)
เจ้าหน้าที่
3.โครงการประชาสัมพันธ์กจิ กรรมงานของสหกรณ์
1.โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์สาํ นักงานสหกรณ์
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างบรรยากาศภายใน
องค์กรให้เอื้อต่อการให้บริ การแก่สมาชิก 2.โครงการรวมพลัง 5 ส
และการปฏิบตั ิงาน
รวมงบประมาณ
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งบประมาณ

100,000
100,000
300,000
งบดําเนินการ
งบดําเนินการ
50,000
30,000
40,000
งบดําเนินการ
100,000
720,000

100,000
งบดําเนินการ
50,000
30,000
งบดําเนินการ
180,000
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ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์
โครงการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาการลงทุน ดําเนินกิจการ และการสร้างความมัน่ คงแก่สหกรณ์
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จํานวน 3 โครงการ
1. โครงการพัฒนาระบบการถือหุ้นสมาชิก
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการลงทุนและเพิ่ม
โอกาสการลงทุนขยายธุรกิจและกิจการ 2. โครงการลงทุนเพื่อพัฒนากิจการ
(2โครงการ)
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริ หารจัดการ
เงินทุนหมุนเวียน (1โครงการ)

งบประมาณ

งบดําเนินการ
งบดําเนินการ

1.โครงการพัฒนาการจัดการเงินทุนตามหลักการสหกรณ์

งบดําเนินการ

รวมงบประมาณ

งบดําเนินการ

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ส่งเสริ ม สนับสนุนด้านคุณภาพชีวติ และการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จํานวน 4 โครงการ
1. โครงการส่งเสริ มการออมเพือ่ คุณภาพชีวติ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
2.โครงการส่งเสริ มสุขภาพ (เรื่ อง 3 อ.)
สมาชิก (3โครงการ)
3.โครงการส่งเสริ มการประกอบอาชีพเสริม
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริ ม สนับสนุนเพื่อความ 1. โครงการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผูค้ า้ ํ ประกัน
มัน่ คงของครอบครัว (1โครงการ)
รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จํานวน 3 โครงการ
1.โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ (2 โครงการ)
2.โครงการบริ หารจัดการข้อมูลสมาชิก
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ 1.โครงการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ดา้ นระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครื อข่ายระบบกล้องวงจรปิ ด
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
(1 โครงการ)
รวมงบประมาณ

44

20,000
80,000
100,000
งบทุน
สวัสดิการฯ
200,000

งบดําเนินการ
งบดําเนินการ
งบดําเนินการ

งบดาเนินการ
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ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์
โครงการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ส่งเสริ ม สนับสนุนทางด้านสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่ วมของสมาชิก
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ จํานวน 6 โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างประโยชน์แก่สังคมและ 1.โครงการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยกลุม่ สมาชิก
2.โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อบํารุ งศาสนา
ชุมชน (2 โครงการ)
ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาและกีฬา
1.โครงการร่ วมรณรงค์ปลูกป่ า
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริ มการอนุรักษ์
2.โครงการร่ วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
สิ่งแวดล้อม (2 โครงการ)
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ของสมาชิก (2 โครงการ)

1.โครงการสร้างแรงจูงใจในการแสดงความคิดเห็นจาก
สมาชิก
2.โครงการสัญจรสหกรณ์ฯพบปะสมาชิกหน่วยงาน
ต้นสังกัด
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ จานวน 1,360,000.-บาท
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งบประมาณ

60,000
50,000
20,000
20,000
30,000
80,000
260,000
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แผนดาเนินการ กิจกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ ฉบับที่ 3 ประจาปี บัญชี 2562
ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ /โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ
ช่ วงเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาองค์กร บุคลากรด้านการบริหารจัดการทีม่ ีประสิ ทธิภาพมีธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการดาเนินการผู้ตรวจสอบกิจการเจ้าหน้าทีแ่ ละสมาชิก
โครงการอบรมและสัมมนาความรู้ 1.เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่
-คณะกรรมการ
จัดอบรมและสัมมนา
100,000 ม.ค.-ส.ค.62 คณะกรรมการ
การบริ หารงานในสหกรณ์
คณะกรรมการ
ดําเนินการ
คณะกรรมการ ผูต้ รวจสอบ
ดําเนินการ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้การ
-ผูต้ รวจสอบกิจการ
กิจการ และตัวแทนสมาชิก
บริ หารงานของสหกรณ์
-เจ้าหน้าที่
-ตัวแทนสมาชิก
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. เพื่อให้สมาชิกมีความรู้
-คณะกรรมการ
- จัดอบรม
100,000 ม.ค.-ส.ค.62 คณะกรรมการ
เกีย่ วกับระบบงานของ
ดําเนินการ
-จัดอบรมความรู้เกีย่ วกับ
ดําเนินการ
สหกรณ์
-ผูต้ รวจสอบกิจการ
สหกรณ์
2. เพื่อให้สมาชิกที่สนใจจะ -เจ้าหน้าที่
- สัมมนาแลกเปลี่ยนความ
เป็ นกรรมการดําเนินงานมี
-ตัวแทนสมาชิก
คิดเห็นเกีย่ วกับการ
ความรู้เกีย่ วกับสหกรณ์
ดําเนินงานของสหกรณ์
โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การ
เพื่อให้คณะกรรมการ
คณะกรรมการ ,เจ้า
1.จัดประชุมอบรม
300,000 ม.ค.-ส.ค.62 คณะกรรมการ
บริ หารจัดการสหกรณ์ตน้ แบบ
ดําเนินการ ผูต้ รวจสอบ
หน้าที่,ผูต้ รวจสอบ และ คณะกรรมการ ,เจ้าหน้าที่,
ดําเนินการ
กิจการ เจ้าหน้าที่และตัวแทน ตัวแทนสมาชิกจํานวน ผูต้ รวจสอบ และตัวแทน
สมาชิก ได้มีการพัฒนาองค์
80 คน
สมาชิก
2. ศึกษาดุงานสหกรณ์
ความรู้ดา้ นการบริ หารจัดการ
สหกรณ์ และนําความรู้ และ
ต้นแบบ
เทคนิคต่างๆ ที่ได้รับนํามา
พัฒนาสหกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพและมัน่ คง
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แผนดาเนินการ กิจกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ ฉบับที่ 3
ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ /โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
วิธีการดาเนินการ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและระบบการควบคุมภายใน
โครงการพัฒนาระบบการ
เพื่อการพัฒนาสู่การเป็ น
-กรรมการ ดําเนินการพัฒนากระบวนการควบคุมภายในให้
ควบคุมภายใน
องค์กรที่มีธรรมาภิบาล
-เจ้าหน้าที่ มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
-สมาชิก
โครงการมาตรฐานการบริ หาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
-กรรมการ ดําเนินการพัฒนาการบริหารจัดการให้เป็ นไป
จัดการสหกรณ์
องค์กรด้านการบริ หารจัดการ -เจ้าหน้าที่ ตามมาตรฐานตัวชี้วดั
-สมาชิก
โครงการประเมินผลและจัดทํา 1. เพื่อประเมินความสําเร็ จ
-กรรมการ 1. จัดประชุมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อ
แผนดําเนินงานประจําปี ของ
การดําเนินการตามแผนที่
-เจ้าหน้าที่ สรุ ปผลการดําเนินงานตามแผนในปี ที่ผ่านมา
สหกรณ์
ก ําหนดไว้
-สมาชิก
2. จัดทําแผนดําเนินการสําหรับปี ต่อไปโดยใช้
2. เพื่อจัดทําแผนดําเนินการ
แผนยุทธ์ฯระยะ 4 ปี เป็ นแนวทางการจัดทํา
ประจําปี สาํ หรับปี ต่อไป
โครงการ
โครงการพัฒนากฎระเบียบ
1. เพื่อให้กฎระเบียบมีความ -กรรมการ - จัดประชุมคณะทํางานเพื่อทบทวน กฎระเบียบ
เหมาะสมต่อสถานการณ์
-เจ้าหน้าที่ ที่มีปัญหาหรือความไม่ชดั เจน
ปัจจุบนั
-สมาชิก
- จัดทํากฎระเบียบฉบับใหม่เพื่อประกาศใช้
2. เพื่อความสะดวกต่อการ
ปฏิบตั ิงาน
โครงการประเมินผลทบทวน เพื่อทบทวนแผนยุทธฯที่
-กรรมการ -จัดประชุมคณะกรรมการ คณะทํางาน เพื่อ
แผนยุทธศาสตร์
ก ําหนดไว้ให้มีความ
-เจ้าหน้าที่ ทบทวนแผนยุทธฯที่ก ําหนดไว้
เหมาะสมกับสถานการณ์
-สมาชิก
-ปรับปรุ งแผนยุทธฯให้สอดคล้องกับเหตุการณ์
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั เพื่อใช้เป็ นแนวทางการจัดทําแผน
ดําเนินงานประจําปี
คณะกรรมการ
ดําเนินการ

งบดําเนินการ ม.ค.-ส.ค.62

40,000 ม.ค.-ส.ค.62 คณะกรรมการ
ดําเนินการ

30,000 ม.ค.-ส.ค.62 คณะกรรมการ
ดําเนินการ

50,000 ม.ค.-ส.ค.62 คณะกรรมการ
ดําเนินการ

คณะกรรมการ
ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

งบดําเนินการ ม.ค.-ส.ค.62

ประจาปี บัญชี 2562
งบประมาณ
ช่ วงเวลา
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แผนดาเนินการ กิจกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ ฉบับที่ 3 ประจาปี บัญชี 2562
ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ /โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ
ช่ วงเวลา
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารและระบบการควบคุมภายใน
โครงการจัดประชุมใหญ่สามัญ
- เพื่อประชุมสมาชิกสามัญ -กรรมการ
จัดประชุมสมาชิกจากทุก
งบดําเนินการ ม.ค.-ส.ค.62
ประจําปี
ประจําปี ตามข้อบังคับที่
-เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน
ก ําหนดไว้
-สมาชิก
- เพื่อคัดเลือกกรรมการ
ดําเนินงาน
- เพื่อพิจารณาการแก้ไข
ข้อบังคับ
โครงการเร่ งรัดหนี้และติดตามหนี้
เพื่อการติดตามและเร่ งรัดหนี้ -กรรมการ
- จัดประชุมคณะกรรมการ
100,000 ม.ค.-ส.ค.62
ที่สมาชิกค้างจ่ายกับสหกรณ์ -เจ้าหน้าที่
เพื่อพิจารณาดําเนินการ
-สมาชิก
- ติดตาม และเร่ งรัดสมาชิก
ลูกหนี้ที่คา้ งชําระ
คณะกรรมการ
ดําเนินการ

คณะกรรมการ
ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
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49

แผนดาเนินการ กิจกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ ฉบับที่ 3 ประจาปี บัญชี 2562
ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ /โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ
ช่ วงเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาประสิ ทธิภาพการให้ บริการ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการให้บริการสมาชิกแบบมีจิตใจให้ บริการ(Service Mind)
โครงการพัฒนารูปแบบการ
เพื่อให้การบริการสิ นเชื่อแก่ -สมาชิก
จัดประชุมตัวแทนสมาชิก
100,000 ม.ค.-ส.ค.62 คณะกรรมการ
ให้บริ การด้านสินเชื่อ
สมาชิกมีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น -เจ้าหน้าที่
และกรรมการเพือ่ เสนอแนว
ดําเนินการ
ทางการดําเนินงานด้านการ
บริ การสินเชื่อที่มี
ประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
โครงการพัฒนาความรู้และเทคนิค - เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
-สมาชิก
จัดประชุมตัวแทนสมาชิก
งบดําเนินการ ม.ค.-ส.ค.62 คณะกรรมการ
การให้บริ การของเจ้าหน้าที่
ให้บริ การของเจ้าหน้าที่ในทุก -เจ้าหน้าที่
กรรมการ และเจ้าหน้าที่ เพือ่
ดําเนินการ
ด้าน
ก ําหนดแนวทางดําเนินงาน
- เพื่อให้สมาชิกได้รับบริ การ
ให้บริ การที่มีประสิทธิภาพ
ที่ดี
โครงการประชาสัมพันธ์กจิ กรรม
- เพื่อสมาชิกได้รับทราบ
-สมาชิก
ก ําหนดและจัดทําจุดเผยแพร่
50,000 ม.ค.-ส.ค.62 คณะกรรมการ
งานของสหกรณ์
ข้อมูลข่าวสาร การดําเนินงาน -เจ้าหน้าที่
ข้อมูลและรับฟั งเหตุผล
ดําเนินการ
ของสหกรณ์
ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์
- เพื่อสหกรณ์ได้รับทราบ
ในแต่ละหน่วยงาน
ข้อคิดเห็นจากสมาชิก
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โครงการรวมพลัง 5 ส

โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์สาํ นักงาน

- เพื่อให้สาํ นักงาน
สหกรณ์มีความ
พร้อมในการ
ให้บริ การ
- เพื่อให้สมาชิกได้
ใช้บริ การอย่าง
สะดวก
เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุ งให้
สํานักงานมีความ
เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย เหมาะต่อ
การปฏิบตั ิงาน
-หน่วยงานสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุข

-หน่วยงานสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุข

ช่ วงเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ดําเนินการ

ม.ค.-ส.ค.62 คณะกรรมการ

ดําเนินการ

30,000 ม.ค.-ส.ค.62 คณะกรรมการ

เจ้าหน้าที่ร่วมมือดําเนินการตามหลัก งบดําเนินการ
5 ส เป็ นประจําทุกเดือน

จัดความพร้อมของสํานักงานให้มี
ความพร้อมและเหมาะสมต่อการ
ให้บริ การแก่สมาชิก

แผนดาเนินการ กิจกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ ฉบับที่ 3 ประจาปี บัญชี 2562
ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ /โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ
กลยุทธ์ที่ 2 สร้ างบรรยากาศภายในองค์กรให้เอื้อต่อการให้ บริการแก่สมาชิกและการปฏิบัติงาน

50

51

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน
โครงการพัฒนาการจัดการเงินทุนตาม
เพื่อการบริการ
หลักการสหกรณ์
การเงินให้แก่
สมาชิกอย่าง
เหมาะสมโดย
พิจารณาถึงความ
มัน่ คงของสหกรณ์
และสมาชิก

ช่ วงเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ซื้อหุ้นกับชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยเพิ่มเติม

งบดําเนินการ ตลอดปี บัญชี

งบดําเนินการ ตลอดปี บัญชี ผูจ้ ดั การและ
คณะกรรมการ
อํานวยการ

1.ปรับปรุ งระเบียบการถือหุ้นสมาชิก งบดําเนินการ ตลอดปี บัญชี คณะกรรมการฯ
2.ประชาสัมพันธ์ กิจการสหกรณ์
ฝ่ ายจัดการ
3.กิจกรรมระดมเงินฝาก
4.กิจกรรมระดมทุนเรื อนหุ้น

1.สมาชิกและครอบครัวมีการพัฒนา 1.จัดสรรงบประมาณ
คุณภาพชีวติ โดยการสนับสนุนด้าน 2.จัดสรรเงินทุนจากผลก ําไรสุทธิ
สวัสดิการ การเงิน และการลงทุน
ประจําปี
ธุรกิจจากสหกรณ์เป็ นหลัก
2.สหกรณ์มีความมัน่ คง โดยความ
เชื่อมัน่ และการสนับสนุนจาก
สมาชิก

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการลงทุนและเพิ่มโอกาสการลงทุนขยายธุรกิจและกิจการ
โครงการพัฒนาระบบการถือหุ้นสมาชิก 1.เพื่อขยายและสร้าง 1.สหกรณ์มีความมัน่ คง โดยความ
โอกาสการลงทุน
เชื่อมัน่ และการสนับสนุนจาก
2.เพื่อเพิม่ มูลค่าของ สมาชิก
ทุนเรื อนหุ้นของ
2.สหกรณ์ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
สมาชิกให้เพิม่ ขึ้น ที่มนั่ คง
3.ขยายฐานสมาชิก 3.รักษาระดับผลตอบแทนการลงทุน
เพื่อเพิ่มทุน
ของสมาชิก เป็ นที่พึงพอใจและไม่
ดําเนินการ
น้อยกว่าการลงทุนในสถาบันการเงิน
เพื่อหารายได้เพิม่
มีรายได้จากการมีหุ้นสะสมในชุมนุม
โครงการลงทุนเพื่อพัฒนากิจการ
ให้กบั สหกรณ์
สหกรณ์แห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาการลงทุน ดาเนินกิจการ และการสร้ างความมั่นคงแก่ สหกรณ์

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ /โครงการ

แผนดาเนินการ กิจกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ ฉบับที่ 3 ประจาปี บัญชี 2562
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ
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ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ส่ งเสริม สนับสนุนด้ านคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการให้แก่ สมาชิก
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
โครงการส่งเสริ มการออมเพื่อคุณภาพ
1.เพื่อสนับสนุนการออม 1. สหกรณ์มีเงินฝากเพิ่มขึ้นจาก
ทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ ปี 2560 ไม่นอ้ ยกว่า 10 %
ชีวติ
ของสหกรณ์
2. สมาชิกมีนิสัยรักการออม
2.เพื่อลดเงินกูจ้ ากแหล่ง
เงินกูภ้ ายนอก
3.เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงาน
โครงการส่งเสริ มสุขภาพ (เรื่ อง 3 อ.)
1.เพื่อลดความเสี่ยงต่อ
สมาชิกที่มีน้าํ หนักเกินเกณฑ์
โรคที่มีภาวะนํ้าหนักเกิน มาตรฐาน
มาตรฐาน
2.เพื่อเป็ นการชักชวน
สมาชิกเข้าร่ วมกิจกรรม
ของทางสหกรณ์
โครงการส่งเสริ มการประกอบอาชีพเสริ ม เพื่อให้สมาชิกและ
จัดอบรม ปี ละ 2-3 รุ่ นๆละ 30ครอบครัวสมาชิกมีรายได้ 40 คน
เสริ มโดยการสนับสนุน
ความรู้ในการประกอบ
อาชีพจากสหกรณ์

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ /โครงการ

1.เสนอโครงการต่อคณะกรรมการ
อํานวยการ
2.นําเสนอโครงการให้ที่ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณา
อนุมตั ิ
3.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิก
ฝากเงินออมทรัพย์
1.นําเสนอโครงการคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาอนุมตั ิ
2.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิก
3.วิธีดาํ เนินการ อาจจะบูรณาการ
ร่ วมกับหน่วยงานสาธารณสุขซึ่ง
ดําเนินการโครงการลักษณะเช่นนี้
1.นําเสนอโครงการคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาอนุมตั ิ
2. แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินงาน
ตามโครงการ
3.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิก
4. จัดอบรมกลุ่มอาชีพ

ม.ค.-ส.ค.62

ม.ค.-ส.ค.62

ม.ค.-ส.ค.62

80,000

100,000

ช่ วงเวลา

20,000

แผนดาเนินการ กิจกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ ฉบับที่ 3 ประจาปี บัญชี 2562
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ

คณะกรรมการ
ดําเนินการ
สหกรณ์

ผู้รับผิดชอบ
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ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการพัฒนาระบบโปรแกรม
1.พัฒนาระบบให้สามารถเก็บ
คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
ข้อมูลสัญญาอิเล็กทรอนิกส์
2.พัฒนาระบบต่างๆของสหกรณ์
ให้ดียงิ่ ขึ้น
3.พัฒนาให้สามารถส่งคําขอต่างๆ
เช่น คําขอสมัครสมาชิกใหม่,คําขอ
กู ้ ผ่านทางเว็บไซต์สหกรณ์ได้
4.พัฒนาให้สามารถพิมพ์สญั ญากู ้
ผ่านทางเว็บไซต์สหกรณ์ได้

- คณะกรรมการ
จัดทําโปรแกรมการเก็บข้อมูลสัญญา งบดําเนินการ ตลอดปี บัญชี
ดําเนินการ
- เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ผูพ้ ฒั นาระบบ

- คณะกรรมการ
ดําเนินการ
- เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์
ผูพ้ ฒั นาระบบ

แผนดาเนินการ กิจกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ ฉบับที่ 3 ประจาปี บัญชี 2562
ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ /โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ
ช่ วงเวลา ผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่ งเสริม สนับสนุนเพือ่ ความมั่นคงของครอบครัว
โครงการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผูค้ ้าํ
1.เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ตอ้ ง
1.ผูค้ ้าํ ประกันทุกราย
1.เสนอโครงการต่อคณะกรรมการ 1. เงินทุน
ตามระเบียบ คณะกรรมกา
ประกัน
รับผิดชอบใช้หนี้แทนผูก้ ู ้
2.จ่ายตามระเบียบ
ดําเนินการเพื่อขอความเห็นชอบ สาธารณประโยชน์ และประกาศ รดําเนินการ
2.เพื่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กองทุนช่วยเหลือผูค้ ้าํ
2.นําเสนอโครงการให้ที่ประชุม 2. เงินสมทบจากผูก้ ู ้ กองทุนฯ
สหกรณ์
ประกัน
ใหญ่สามัญประจําปี พิจารณา
อนุมตั ิ
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ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการบริหารจัดการข้อมูลสมาชิก
1.ออกแบบ ระบบข้อมูล ระบบงาน
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
สหกรณ์ กรณีออกหน่วยเคลื่อนที่
หรื อ เปิ ดสาขาของสหกรณ์
2.สร้างระบบฐานข้อมูลระบบ
สวัสดิการสมาชิก ให้ครอบคลุมทุก
สวัสดิการ
3.ออกแบบการเชื่อมข้อมูลสมาชิก
ระหว่างระบบสหกรณ์กบั เว็บไซต์
ให้ดียงิ่ ขึ้น
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ดา้ น
1.ฝึ กอบรม ระบบปฏิบตั ิการ
ระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครื อข่ายระบบ Window Server ในระบบ
Administrator
กล้องวงจรปิ ดและอุปกรณ์
2.ฝึ กอบรม โปรแกรมพัฒนา
โสตทัศนูปกรณ์
เว็บไซต์
3.ฝึ กอบรม ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์( Computer Network)

ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ /โครงการ

- เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จัดฝึ กอบรม
ผูพ้ ฒั นาระบบ

- เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จัดทําโปรแกรมระบบงานเพื่อ
ผูพ้ ฒั นาระบบ
รองรับ

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปี บัญชี - เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์
ผูพ้ ฒั นาระบบ

ช่ วงเวลา

งบดําเนินการ ตลอดปี บัญชี - เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์
ผูพ้ ฒั นาระบบ

งบดําเนินการ

แผนดาเนินการ กิจกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ ฉบับที่ 3 ประจาปี บัญชี 2562
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ
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เพื่อสนับสนุนการรณรงค์ตาม
โครงการทีก่ ําหนด

-พื้นที่ในจังหวัดพังงา

กลยุทธ์ที่ 3 ส่ งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก
โครงการสร้างแรงจูงใจในการแสดง
เพื่อกระตุน้ และจูงใจให้สมาชิกได้ -โรงพยาบาลทัว่ ไป
ความคิดเห็นจากสมาชิก
ร่ วมแสดงความคิดเห็นมากยิง่ ขึ้น -พื้นที่ตวั แทนหน่วย
สมาชิก
-ตัวแทนหน่วยระดับ
อําเภอ

โครงการร่ วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน

จัดสิ่งสนับสนุนมอบให้กบั ผูแ้ สดง
ความคิดเห็นตามกิจกรรมที่จดั ขึ้น
เป็ นระยะๆ

ร่ วมสนับสนุนและร่ วมดําเนิน
กิจกรรมการรณรงค์ในด้านต่างๆ

30,000 ม.ค.-ส.ค.62 คณะกรรมการ
ดําเนินการ

20,000 ม.ค.-ส.ค.62 คณะกรรมการ
ดําเนินการ

แผนดาเนินการ กิจกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ ฉบับที่ 3 ประจาปี บัญชี 2562
ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ /โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ
ช่ วงเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การส่ งเสริมสนับสนุนด้ านสั งคม ชุมชน สิ่ งแวดล้ อมและการมีส่วนร่วมของสมาชิก
กลยุทธ์ที่ 1 สร้ างประโยชน์แก่ สังคมและชุมชน
โครงการบําเพ็ญสาธารณประโยชน์โดย เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่ วมในการ
-พื้นที่ดาํ เนินการใน
ร่ วมดําเนินกิจกรรมตามวาระและ
60,000 ม.ค.-ส.ค.62 คณะกรรมการ
กลุ่มสมาชิก
ดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ จังหวัดพังงา
โอกาสทีก่ ําหนดในช่วงเวลาต่างๆ
ดําเนินการ
ต่างๆ
โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพือ่ บํารุ ง เพื่อสนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ที่
-พื้นที่ดาํ เนินการใน
ร่ วมดําเนินกิจกรรมต่างๆ ตาม
50,000 ม.ค.-ส.ค.62 คณะกรรมการ
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาและ
ได้รับการร้องขอ
จังหวัดพังงา
โอกาสทีไ่ ด้รับการร้องขอ
ดําเนินการ
กีฬา
กลยุทธ์ที่ 2 ส่ งเสริมการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
โครงการร่ วมรณรงค์ปลูกป่ า
เพื่อร่ วมสนับสนุนกิจกรรมที่
-พื้นที่ในจังหวัดพังงา ร่ วมสนับสนุนและร่ วมดําเนิน
20,000 ม.ค.-ส.ค.62 คณะกรรมการ
ก ําหนดขึ้นกับหน่วยงานอื่นๆ
กิจกรรมตามที่ได้รับการร้องขอ
ดําเนินการ
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-โรงพยาบาลทัว่ ไป
-พื้นที่ตวั แทนหน่วย
สมาชิก
-ตัวแทนหน่วยระดับ
อําเภอ

- จัดให้คณะกรรมการดําเนินการ
ไปพบปะกับสมาชิกแต่ละ
หน่วยงานตามก ําหนดเวลา
- จัดประชุมสมาชิกเพื่อรับฟั ง และ
แสดงความคิดเห็นข้อเสนอ เพื่อ
พัฒนาการดําเนินงาน

ประธาน ขอมติจากทีป่ ระชุมใหญ่
ที่ประชุมใหญ่ มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบประมาณรายได้ งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ประจําปี บัญชี 2562

โครงการสัญจรสหกรณ์ฯพบปะสมาชิก - เพื่อชี้แจงการดําเนินงานให้
หน่วยงานต้นสังกัด
สมาชิกได้รับทราบ
- เพื่อรับฟั งข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจากสมาชิก

ช่ วงเวลา

ผู้รับผิดชอบ

80,000 ม.ค.-ส.ค.62 คณะกรรมการ
ดําเนินการ

แผนดาเนินการ กิจกรรมและงบประมาณตามโครงการ ในแผนยุทธศาสตร์ สหกรณ์ ฉบับที่ 3 ประจาปี บัญชี 2562
ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ /โครงการ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่ งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก
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ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด พ.ศ. 2561
ประธาน การแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ จะกระทําได้กแ็ ต่โดยหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
(1) ต้องก ําหนดในระเบียบวาระการประชุมใหญ่เป็ นเรื่ องหนึ่งโดยเฉพาะ และให้แจ้งไปยังสมาชิกพร้อมหนังสือแจ้ง
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่
(2) คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์จะเสนอวาระแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ เมื่อมีการพิจารณาเรื่ องที่จะขอแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นในที่ประชุมคณะกรรมการดํา เนินการสหกรณ์กอ่ น ซึ่ งที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อ วันที่ 19 กันยายน 2561
มีคณะกรรมการมาประชุมครบทุกคนและลงมติทุกคนให้แก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯหมวดที่ 4 ข้อ 27 หมวดที่ 5 ข้อ 34 ข้อ 35
ข้อ36 หมวดที่ 8 ข้อ89
(3) การพิจารณาวาระการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ให้กระทําได้แต่เฉพาะในการประชุมใหญ่ที่มีองค์ประชุมไม่น้อย
กว่ากึง่ หนึ่งของจํานวนสมาชิกหรื อของผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งร้อยคนแล้วแต่กรณี
(4) ข้อความใดที่ที่ประชุมใหญ่ได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว หากปรากฏว่าข้อความนั้นขัดกับกฎหมาย หรื อไม่เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ หรื อเจตนารมณ์แห่งกฎหมาย นายทะเบียนสหกรณ์อาจแก้ไขข้อความนั้น แล้วรับจดทะเบียน
(5) ข้อบังคับที่นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแล้ว หากยังไม่ได้กาํ หนดระเบียบ หรื อคํา สั่งให้ส อดคล้องกัน
ก็ให้นาํ ความที่ได้ก ําหนดไว้ในข้อบังคับแล้วนั้นมาบังคับใช้ และให้ผเู้ กีย่ วข้องถือปฏิบตั ิ
คณะกรรมการได้ลงมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับตามหนังสือที่นายทะเบียนสหกรณ์แจ้งเรื่ องปรับปรุ งหลักเกณฑ์
ในการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกีย่ วกับสมาชิกสมทบ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่า ด้วยการรั บจดทะเบียนข้อบังคับ
เกีย่ วกับสมาชิกสมทบ พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561
คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ จะต้องเป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย และให้สหกรณ์แต่ละประเภทกาํ หนด
ข้อบังคับได้ไม่เกินหลักเกณฑ์ ดังนี้
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
1. บิดา มารดา สามี ภรรยา หรื อบุตรของสมาชิก หรื อ
2. บุคคลในองค์กรหรื อหน่วยงานที่ขาดคุณสมบัติจะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับ
ซึ่งสหกรณ์ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนสหกรณ์จงั หวัดให้สหกรณ์ปฏิบตั ิตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ ด้วยการ
รับจดทะเบียนข้อบังคับเกีย่ วกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ.2561 จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาดังนี้
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ข้ อความในข้อบังคับ ฉบับเดิม
ข้ อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดพังงา จากัด
พ.ศ.2558
หมวดที่ 4
กาไรสุ ทธิประจาปี
ข้อ 27. การจั ด สรรก าไรสุ ทธิ ป ระจาปี
เมื่อสิ้นปี ทางบัญชีได้ปิดบัญชีตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปแล้วปรากฏว่า
สหกรณ์ มี ก าํ ไรสุ ท ธิ ให้ จัด สรรเป็ นทุ น
สํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของกาํ ไรสุ ทธิ
และเป็ นค่ า บํา รุ งสั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง
ประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้าของก ําไรสุทธิ
แต่ ต้ อ งไ ม่ เ กิ น อั ต ราที่ คณะ กรร มกา ร
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก ําหนด

ข้ อความที่ขอแก้ ไข เพิม่ เติม
เหตุผล
ข้ อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดพังงา จากัด
พ.ศ. ..................
หมวดที่ 4
เพื่อให้ เป็ นไปตามที่
กาไรสุ ทธิประจาปี
น า ย ท ะ เ บี ย น
ข้อ 27. การจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาปี เมื่อ สหกรณ์ กาหนด
สิ้นปี ทางบัญชีได้ปิดบัญ ชีตามมาตรฐานการ
บัญ ชี ที่ รั บรองโดยทั่ ว ไปแล้ ว ปรากฏว่ า
สหกรณ์มีก ําไรสุทธิ ให้จดั สรรเป็ นทุนสํา รอง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของก ําไรสุ ทธิและเป็ น
ค่าบํารุ งสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยใน
อัตราร้อยละหนึ่งของก ําไรสุทธิ แต่
ไม่เกินสามหมื่นบาทเป็ นค่า บํา รุ งสันนิบาต
สหกรณ์แห่ งประเทศไทยไม่เกินร้ อยละห้ า
ขอ งก ํา ไร สุ ทธิ แต่ ต้ อ ง ไม่ เกิน อั ต ร า ที่
คณะกรรมการพัฒ นาการสหกรณ์แห่ งชาติ
ก ําหนด
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ประธาน ไม่มีสมาชิกท่านใดมีขอ้ สงสัยสอบถาม หรื อข้อเสนอแนะ จึงขอมติจากที่ประชุมใหญ่
ที่ประชุมใหญ่ มีมติให้แก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงาจํากัด พ.ศ.2561 หมวดที่ 4 ข้อ 27
ซึ่งคะแนนการลงมติเกินกว่าสองในสามของสมาชิกที่อยูใ่ นห้องประชุม โดยตัวแทนนายทะเบียน (สหกรณ์จังหวัดพังงา)
ให้คาํ รับรอง และเห็นชอบการลงคะแนนของสมาชิก
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ข้ อความในข้ อบังคับ ฉบับเดิม
หมวดที่ 5
สมาชิก
ข้อ 34. สมาชิ ก ประเภทสมทบคื อ ผู้ที่ ส หกรณ์
เห็นสมควรเลือ กเป็ นสมาชิก ประเภทสมทบได้
ตามที่เห็นสมควร โดยต้อ งสมัค รเป็ นสมาชิก ด้วย
ความสมัค รใจ และมีค วามประสงค์ จะใช้บ ริ ก าร
ต่างๆของสหกรณ์

ข้อ 35. คุณ สมบัติ ข องสมาชิ กสมทบ สมาชิ ก
สมทบต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ
(2) เป็ นผู้เ ห็ น ชอบในวัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
สหกรณ์
(3) เป็ นลูกจ้างชัว่ คราวซึ่งได้รับค่าจ้างราย
เดือ นจากหน่ วยงานราชการในสัง กัดกระทรวง
สาธารณสุขจังหวัดพังงา ที่มีอ ายุก ารจ้างงานตาม
ระเบียบสหกรณ์เป็ นหรือเคยเป็ นข้าราชการ ลูกจ้าง
งบประมาณในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข จังหวัด
พังงา หรือ
(4) เป็ นคู่ ส มรส หรื อ บุ ตร หรื อ บิ ดา หรื อ
มารดา ของสมาชิกประเภทสามัญหรือ
(5) เป็ นบุคคลภายนอกที่มภี ูมิลาํ เนาอยูใ่ น
จังหวัดพังงาและ
(6) เป็ นผูม้ ีความประพฤติอนั ดีงาม
(7) เป็ นผูท้ ี่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
(8) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์
อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน

ข้ อความที่ขอแก้ไข เพิ่มเติม
หมวดที่ 5
สมาชิก
ข้อ 34. สมาชิ กประเภทสมทบสหกรณ์ อ าจรั บ
สมาชิกสมทบได้ตามที่เห็นสมควรโดยต้องสมัคร
เข้าเป็ นสมาชิก สมทบด้วยความสมัค รใจ และมี
ความประสงค์จะใช้บริการต่างๆของสหกรณ์ ผู้ที่
สหกรณ์ เ ห็นสมควรเลือ กเป็ นสมาชิก ประเภท
สมทบได้ตามที่เ ห็นสมควร โดยต้อ งสมัค รเป็ น
สมาชิกด้วยความสมัค รใจ และมีค วามประสงค์
จะใช้บริการต่างๆของสหกรณ์
ข้อ 35.คุ ณ สมบั ติ ข องสมาชิ ก สมทบ สมาชิ ก
สมทบต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นบุคคลในองค์ก รหรื อ หน่วยงาน
ที่ขาดคุ ณ สมบัติจะสมัค รเข้าเป็ นสมาชิก สามัญ
ตามข้อบังคับ ได้แก่ พนัก งานกระทรวง ลูก จ้าง
ชัว่ คราว
หรือ
(2) เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส บุตรของ
สมาชิกสามัญ
(3) เป็ นผูบ้ รรลุนิตภิ าวะ
(4) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์
(5) เป็ นผูม้ ีความประพฤติอนั ดีงาม
(6) เป็ นผูท้ ี่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย
ข้อบังคับ
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
(7) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์
อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน
(1) เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ
(2)เป็ นผู้เ ห็น ชอบในวัต ถุป ระสงค์ ข อง
สหกรณ์
(3) เป็ นลูกจ้างชัว่ คราวซึ่งได้รับค่าจ้างราย
เดือนจากหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขจังหวัดพังงา ที่มีอายุก ารจ้างงานตาม
ระเบี ย บสหกรณ์ เ ป็ นหรื อ เคยเป็ นข้า ราชการ
ลูกจ้างงบประมาณในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดพังงา
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เหตุผล

เพื่ อ ใ ห้ เป็ น ไปตา ม
ร ะ เ บี ย บ ที่ น า ย
ทะเบี ย นสหกรณ์ ใ ห้
คาแนะนาว่ าด้ ว ยการ
รั บ จ ด ท ะ เ บี ย น
ข้ อ บั ง คั บ เ กี่ ย ว กั บ
สมาชิ กสมท บขอ ง
สหกรณ์ พ.ศ.2561

60
ข้ อความในข้ อบังคับ ฉบับเดิม

ข้ อความที่ขอแก้ไข เพิ่มเติม

เหตุผล
หรือ
เพื่ อใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
(4) เป็ นคู่สมรส หรื อ บุตร หรื อ บิดา หรื อ ระเบียบที่นายทะเบียน
มารดา ของสมาชิกประเภทสามัญหรือ
สหกรณ์ ให้ คาแนะน า
(5) เป็ นบุคคลภายนอกที่มีภูมิลาํ เนาอยูใ่ น ว่ า ด้ ว ย ก า ร รั บ จ ด
จังหวัดพังงาและ
ท ะ เ บี ย น ข้ อบั ง คั บ
(6) เป็ นผูม้ ีความประพฤติอนั ดีงาม
เกี่ยวกับสมาชิ กสมทบ
(7) เป็ นผูท้ ี่จะปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ของ ส ห กรณ์ พ . ศ .
ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์
2561
(8) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์
อื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในการให้กยู้ มื เงิน
ข้อ 36. สิ ทธิและหน้ า ที่ ในฐานะสมาชิ ก สมทบ ข้อ 36. สิ ทธิ แ ละหน้ าที่ ในฐานะสมาชิ ก สมทบ
สมาชิกสมทบมีสิท ธิและหน้าที่ใ นส่ วนที่ไม่ขัด สมาชิกสมทบมีสิทธิและหน้าที่ในส่วนที่ไม่ขดั กับ
กับกฎหมายสหกรณ์
กฎหมายสหกรณ์
ก. สิ ทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
ก. สิ ทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) มีสิท ธิถือ หุ้นและได้รับ ผลประโยชน์
(1) การถือ หุ้น สมาชิก สมทบ ให้เ ป็ นไป
จากการถือหุน้
ตามระเบียบว่าด้วยสมาชิกสมทบ พ.ศ.2559
(1) มี สิท ธิถื อ หุ้นและได้รั บ ผลประโยชน์
จากการถือหุน้
ประธาน ขอเชิญผูแ้ ทนสหกรณ์จงั หวัดพังงา (น.ส.ฉวีวรรณ เกิดควน นักวิชาการสหกรณ์ช ํานาญการ สํานักงานสหกรณ์จ ังหวัด
พังงา) แจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับการแก้ไขข้อบังคับกรณีสมาชิกสมทบ
น.ส.ฉวีวรรณ เกิดควน นักวิชาการสหกรณ์ ชานาญการ สานักงานสหกรณ์ จังหวัดพังงา
- การแก้ไขเกีย่ วกับการรับจดทะเบียนสมาชิกสมทบ ได้กาํ หนดคุณสมบัติข องสมาชิ กสมทบ จะต้องเป็ นผูบ้ รรลุนิ ติภาวะ
และมีสัญชาติไทย และให้สหกรณ์แต่ละประเภทกําหนดข้อบังคับได้ไม่เกินหลักเกณฑ์ดงั นี้ สหกรณ์ออมทรัพย์
1. บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตรของสมาชิก หรือ
2. บุ คคลในองค์ก รหรื อ หน่ ว ยงานที่ข าดคุ ณสมบัติจ ะสมัครเข้าเป็ นสมาชิ ก ตามข้ อบัง คับ ทั้ง นี้ เป็ นไปตามระเบี ย บ
นายทะเบียนสหกรณ์ ประกาศลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561
ประธาน สมาชิกท่านใดมีขอ้ สงสัยสอบถาม หรือข้อเสนอแนะ
คุณศักดิ์ชัย ระวิวรรณ (สมาชิ กเลขที่00844) ตามพ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 41 ให้น ายทะเบียนสหกรณ์ประกาศกําหนด
ประเภทของสหกรณ์ที่สามารถรับสมาชิกสมทบได้ คุณสมบัติ วิธีรับสมัคร และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิ ทธิ แ ละหน้าที่
ของสมาชิกสมทบให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบังคับหรือไม่
มาตรา 16 (8) ออกระเบียบ หรือคําสั่ง เพื่อให้มีการปฏิบตั ิการตามพ.ร.บ.นี้ และเพื่อประโยชน์ในการดําเนิ น กิจ การของสหกรณ์
สอดคล้องกับมาตรา 41 ผมขอเสนอให้สมาชิกสมทบบุคคลภายนอกกลุ่มนี้ ยังคงอยูก่ บั สหกรณ์
น.ส.ฉวีวรรณ เกิดควน นักวิชาการสหกรณ์ ชานาญการ (สานักงานสหกรณ์ จังหวัดพังงา)
คุณสมบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ประกาศลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ได้กาํ หนดกรอบของสมาชิ กสมทบ กําหนด
คุณสมบัติของสมาชิกสมทบไว้ชัดเจน
คุณวรยศ ผลแก้ว (สมาชิ ก เลขที่01857) ได้กล่าวถึงระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้ว ยการรับจดทะเบียนสมาชิ กสมทบของ
สหกรณ์ พ.ศ.2561 ข้อ 6 นับแต่วนั ที่ระเบียบนี้ ใช้บงั คับ ให้ส มาชิ กสมทบตามข้อบังคับเดิมของสหกรณ์ที่มีคุณสมบัติไม่ เป็ นไป
ตามข้อ 5 แห่งระเบียบนี้ ยังคงเป็ นสมาชิกสมทบต่อไปได้ โดยมีสิทธิ และหน้าที่ตามที่กาํ หนดให้ข้อบังคับเดิมไปจนกว่าสหกรณ์
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จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ เมื่อสหกรณ์แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับให้เป็ นไปตามระเบียบนี้ จะต้องกําหนดในข้อบังคับให้ชัดเจน
ว่าจะให้สมาชิกสมทบวรรคหนึ่ง ต้องขาดจากสมาชิกภาพหรือให้เป็ นสมาชิ กสมทบต่อไปได้ ขอให้น ําไปพิจ ารณาในประเด็น นี้
ด้วย
ประธาน ตามระเบียบที่กล่าวมานั้นสมาชิกสมทบยังคงเป็ นสมาชิกจนกว่าสหกรณ์จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และด้ว ยเหตุน้ ี
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 36 จึงมีมติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสมาชิ กสมทบตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้ว ยการรับ
จดทะเบียนข้อบังคับเกีย่ วกับสมาชิ กสมทบ พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561 โดยให้มีส มาชิ กสมทบเฉพาะบุคคลใน
องค์กรหรือหน่วยงานที่ขาดคุณสมบัติจะสมัครเข้าเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับ หรือเป็ นคู่สมรส หรื อบุตร หรื อบิดา หรื อมารดา ของ
สมาชิกประเภทสามัญ และให้สมาชิกสมทบซึ่งเป็ นบุคคลภายนอที่มีภูมิลาํ เนาอยู่ในจังหวัดพังงา ขาดสมาชิ กภาพนับตั้งแต่ว ัน ที่
1 ตุลาคม 2562 ตามบทเฉพาะกาลในข้อบังคับฯปี พ.ศ.2561 ข้อ 98
ประธาน ขอมติจากที่ประชุมใหญ่
ที่ประชุ มใหญ่ มีมติใ ห้แ ก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพ ย์ส าธารณสุ ขจังหวัดพังงาจํากัด พ.ศ.2561 หมวดที่ 5 ข้อ 34
ข้อ 35 ข้อ 36 ซึ่งคะแนนการลงมติเกินกว่าสองในสามของสมาชิกที่อยูใ่ นห้องประชุม โดยตัว แทนนายทะเบียน (สหกรณ์จ ังหวัด
พังงา) ให้คาํ รับรอง และเห็นชอบการลงคะแนนของสมาชิก
ประธาน การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ หมวดที่ 8 ข้อ 89 สมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่
ข้ อความในข้ อบังคับ ฉบับเดิม
ข้ อความที่ขอแก้ไข เพิ่มเติม
เหตุผล
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 89. ผู้ ต รวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ข้อ 89. ผู้ ตรวจสอบกิ จการ ให้ที่ ป ระชุม ใหญ่ เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามที่
ของสหกรณ์จะต้อ งมีคุ ณ สมบัติ , การได้ม าซึ่งผู้ เลือกตั้งสมาชิก หรื อ บุค คลภายนอก ผู้มีคุณ วุฒิ นายทะเบียนสหกรณ์
ตรวจสอบกิจการ, การดํารงตํา แหน่ ง , อํานาจ ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การ กาหนด
หน้าที่ , จริ ยธรรม, และความรับ ผิดชอบของผู้ บัญ ชี การบริ ห ารจัดการ เศรษฐศาสตร์ การ
ตรวจสอบกิจการ ให้เป็ นไปตามระเบียบของนาย สหกรณ์ กฎหมายที่เกี่ยวข้อ งกับ สหกรณ์ และมี
ทะเบี ย นสหกรณ์ และระเบี ย บของสหกรณ์ คุณ สมบัติเ ป็ นผู้ผ่ านการอบรมการตรวจสอบ
จํานวน 2 คน (ไม่เกินห้าคนหรื อ หนึ่งนิติบุคคล) กิ จ กา รจาก กรมต รวจ บั ญ ชี ส หกรณ์ หรื อ
ที่ป ระชุม ใหญ่จะเลือ กตั้งกรรมการดําเนินการ หน่วยงานอื่นที่ได้รับรองหลักสูตรจากกรมตรวจ
หรือผูซ้ ่งึ ดํารงตําแหน่งหน้าที่ป ระจําในสหกรณ์ บัญชีสหกรณ์ และไม่มีล ัก ษณะต้อ งห้ามของผู้
ตรวจสอบกิจ การ ตามระเบี ย บนายทะเบี ย น
เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการไม่ได้
สหกรณ์ เป็ นผู้ต รวจสอบกิจ การของสหกรณ์
จํานวนสองคน
ผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ จะต้อ งมี
คุณสมบัติ, การได้มาซึ่งผูต้ รวจสอบกิจการ, การ
ดํารงตําแหน่ง , อํานาจหน้าที่ , จริ ย ธรรม, และ
ความรับ ผิ ด ชอบของผู้ต รวจสอบกิ จ การ ให้
เป็ นไปตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์
และระเบียบของสหกรณ์ จํานวน 2 คน (ไม่เ กิน
ห้า คนหรื อ หนึ่ ง นิ ติ บุ ค คล)ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ จ ะ
เลื อ กตั้ง กรรมการดํา เนิ น การหรื อ ผู้ซ่ึ ง ดํา รง
ตํ า แห น่ งห น้ า ที่ ปร ะจํ า ใน สห ก รณ์ เป็ น ผู้
ตรวจสอบกิจการไม่ได้
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ประธาน ไม่มีสมาชิกท่านใดมีขอ้ สงสัยสอบถาม หรื อข้อเสนอแนะ จึงขอมติจากที่ประชุมใหญ่
ที่ประชุมใหญ่ มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงาจํากัด พ.ศ.2561 หมวดที่ 8 ข้อ 89
ซึ่งคะแนนการลงมติเกินกว่าสองในสามของสมาชิกที่อยูใ่ นห้องประชุม โดยตัวแทนนายทะเบียน (สหกรณ์จังหวัดพังงา)
ให้คาํ รับรอง และเห็นชอบการลงคะแนนของสมาชิก
ประธาน การแก้ไขข้อบังคับฯ สมาชิกสมทบบุคคลภายนอก เห็นควรจะต้องระบุวนั หมดสมาชิกภาพ
ข้ อความในข้อบังคับ ฉบับเดิม
ข้ อความที่ขอแก้ ไข เพิม่ เติม
เหตุผล
บทเฉพาะกาล
เพือ่ ให้ เป็ นไปตามระเบียบ
ข้อ 98 นับแต่ วนั ที่ข้อบัง คับนี้ ใช้บัง คับสมาชิ ก ที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้
สมทบบุค คลภายนอกของสหกรณ์อ อมทรั พ ย์ คาแนะนาว่ าด้วยการรับจด
สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัดให้ขาดจากสมาชิก ทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับ
ภาพ นับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562
สมาชิกสมทบของสหกรณ์
พ.ศ.2561
ที่ประชุมใหญ่ มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงาจํากัด พ.ศ.2561 บทเฉพาะกาล
ข้อ 98 ซึ่งคะแนนการลงมติเกินกว่าสองในสามของสมาชิกที่อยูใ่ นห้องประชุม โดยตัวแทนนายทะเบียน (สหกรณ์จังหวัด
พังงา)ให้คาํ รับรอง และเห็นชอบการลงคะแนนของสมาชิก
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาขออนุมัติตัดจาหน่วยหนี้สูญ
ประธาน การตัดจําหน่ายหนี้สูญของนางนวลน้อย จันทร์ประภา (อดีตสมาชิกเลขที่ 608) ในทางบัญชีได้ดาํ เนินการครบถ้วน
แล้วตั้งแต่ปีบัญชี 2554 แต่การจะตัดจําหน่ายหนี้สูญได้รับคําแนะนําจากผูส้ อบบัญชีให้ที่ประชุมใหญ่ พิจารณาลงมติอนุมัติ
ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 36 มีมติเป็ นเอกฉันท์เมื่อคราวประชุมประจําเดือนวันที่ 19 กันยายน 2561 ให้นาํ เสนอเพื่อ
ขอมติอนุมตั ิตดั จําหน่ายหนี้สูญในที่ประชุมใหญ่ ด้วยเหตุผลสรุ ปดังนี้
1. นางนวลน้อย จันทร์ประภา (อดีตสมาชิกเลขที่ 608) ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 25 ได้มีมติใ ห้พ ้นสมาชิก
ภาพเมื่อคราวประชุมคณะกรรมการดําเนินการวันที่ 11 กันยายน 2550 ด้วยเหตุผล สมาชิกขาดชํา ระค่า หุ้นรายเดือนถึงสาม
งวดติดต่อกัน และค้างส่งเงินงวดชําระหนี้ ติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน ตามข้อบังคับข้อ 45(2), (3)
1.1 นางนวลน้อย จันทร์ประภา ได้รับโทษจําคุกคดีปลอมแปลงลายมือชื่อผูค้ ้าํ ประกันเงินกูส้ หกรณ์ฯ
1.2 หน่วยงานราชการจึงให้นางนวลน้อย จันทร์ประภา ออกจากราชการ
1.3 ฝ่ ายดําเนินการได้ติดตามทวงหนี้จากลูกหนี้ (นางนวลน้อย จันทร์ ประภา)ซึ่ งได้รับการชํา ระหนี้บ้า งและ
ต่อๆมาไม่ได้การชําระหนี้อีกเลย
2. ในทางบัญชีสหกรณ์ฯได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครบ 100% เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554
3. มติ ที่ป ระชุ มคณะกรรมการดํา เนิน การ ชุดที่ 36 เมื่ อวันที่ 19 กันยายน 2561 ให้ตัดจํา หน่า ยหนี้ สู ญ ของ
นางนวลน้อย จันทร์ประภา (อดีตสมาชิกเลขที่608) จํานวนเงิน 174,987.46 บาท ด้วยเหตุผลดังนี้
3.1 หนี้สินทางบัญชีของผูก้ ู ้ (นางนวลน้อย จันทร์ ประภา) สหกรณ์ฯได้ต้ งั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครบ 100% แล้ว
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554
3.2 ใช้หลักเมตตาธรรม เอื้ออารี เอื้ออาทร ต่อเพื่อนมนุษย์ เพราะนางนวลน้อย จันทร์ประภา ก็ได้รับเคราะห์กรรม
ในด้านอาชีพและชีวติ ครอบครัว
จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
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ประธาน สมาชิกท่านใดมีขอ้ สงสัยสอบถาม หรื อข้อเสนอแนะ
คุณวรยศ ผลแก้ ว (สมาชิก เลขที่01857) เสนอแนะการตัดจํา หน่า ยหนี้สู ญ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่า ด้วยการ
ตัดจําหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ พ.ศ.2546 ในข้อ 6 หนี้สูญที่จะตัดจําหน่ายออกจากบัญชีลูกหนี้ได้ ต้องเป็ นหนี้ที่มีลกั ษณะ
ดังนี้
1. ต้องเป็ นหนี้ที่เกิดจากการประกอบกิจการหรื อเนื่องจากการประกอบกิจการของสหกรณ์หรื อกลุ่มเกษตรกร
2. ต้องเป็ นหนี้ที่มีหลักฐานโดยชัดแจ้งที่สามารถฟ้ องลูกหนี้ได้
3. ต้องมีหลักฐานการติดตามทวงถามให้ชาํ ระหนี้ตามสมควรแก่กรณี หรื อมีการฟ้ องร้ องคดีแล้ว แต่ไม่ได้รับ
ชําระหนี้โดยปรากฏว่า
(ก) ลูกหนี้ถึงแก่ความตายหรื อเป็ นคนสาบสูญหรื อมีหลักฐานว่าหายสาบสูญ ไปและไม่มีทรั พ ย์สิ นหรื อสิ ทธิ
ใด ๆ จะเรี ยกร้องให้ชาํ ระหนี้ได้ หากฟ้ องคดีไปก็ทาํ ให้เสียค่าใช้จ่ายมากยิง่ ขึ้นไม่คมุ้ กับหนี้ที่จะได้รับชําระ
ขอเรี ยนถามคณะกรรมการ ประเด็นที่ 1 ว่าได้ดาํ เนินการติดตามลูกหนี้ถึงที่สุ ดแล้วหรื อยัง เนื่องจากได้มีการทํา
หนังสือรับสภาพหนี้และทราบว่าคดีความจะหมดอายุความ ควรจะชี้แจงให้ส มาชิกเห็ นถึงตัวเลข ผลการติดตามทวงถาม
การฟ้ องร้องคดีไม่มี ประเด็นที่ 2 ถ้าที่ประชุมใหญ่พจิ ารณาแล้วเห็นควรให้มีการตัดจําหน่ายหนี้สูญได้ จะต้องมีมติอนุมตั ิโดย
มีคะแนนเสียงเกินกว่ากึง่ หนึ่งของสมาชิกที่มาประชุม เมื่อที่ประชุมใหญ่มีมติอนุมตั ิให้ตดั จําหน่ายหนี้สูญได้ ให้บนั ทึกไว้ใน
รายงานการประชุมด้วยว่า การอนุมัติตัดจํา หน่า ยหนี้สู ญ เป็ นเพียงการปฏิบัติทางบัญ ชีเท่า นั้น มิได้เป็ นการระงับซึ่ งสิ ทธิ
เรี ยกร้องจากผูต้ อ้ งรับผิดชอบต่อสหกรณ์
ประธาน มีสมาชิกท่านใดที่จะเสนอ หรื อข้อเสนอแนะ หรื อไม่
คุณยงยุทธ ส่ องรอบ (สมาชิกเลขที่02385) เสนอให้ดาํ เนินการตามที่คณะกรรมการนําเสนอ เพราะการดําเนินการสหกรณ์
มิได้มุ่งหวังก ําไรสูงสุด เป็ นการดําเนินการตามหลักมนุษย์ธรรม การดูแลเอาใจใส่ต่อสมาชิก
ประธาน มอบให้ผสู้ อบบัญชีรับอนุญาตภาคเอกชน ได้ให้ขอ้ มูลรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่ องการตัดจําหน่ายหนี้สูญ
คุณยุพิน ฟุ้ งเฟื่ อง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภาคเอกชน การตัดลูกหนี้เป็ นศูนย์ ทางสหกรณ์ได้มีการตั้งค่าเผื่อหนี้ส งสัยจะสู ญ
เรี ยบร้อยแล้ว 100% ไม่มีผลในเรื่ องค่าใช้จ่ายในปี ถัดไป เป็ นการบันทึกรายการทางบัญชีเท่านั้น
ประธาน ขอมติจากที่ประชุมใหญ่
ที่ประชุมใหญ่ มีมติเป็ นเอกฉันท์เห็นชอบให้ตดั จําหน่ายหนี้สูญตามที่คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 36 นําเสนอ
ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 37 ประจาปี 2562 และผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ ประจาปี 2562
ประธาน มอบให้รองประธาน (นายสามารถ สินทรัพย์) นําเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา
รองประธาน ตามข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ 60 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
หนึ่งคน และกรรมการดําเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งตามระเบียบว่า ด้วย
การเลือกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณ์
และข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 62 ก ําหนดเวลาอยูใ่ นตําแหน่งคณะกรรมการดําเนินการมีวาระอยูใ่ นตําแหน่งได้ค ราวละ
2 ปี นับแต่วนั เลือกตั้ง ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
ในปี 2561 มีคณะกรรมการที่ยงั มีวาระอยูใ่ นตําแหน่งอีก 1 ปี ดังนี้
1. นายบุญศักดิ์
รมยพร
ประธานคณะกรรมการดําเนินการ
2. นายเอนก
โกยสมบูรณ์
กรรมการหน่วยข้าราชการบํานาญ
3. นายสมพร
เกิดกอบ
กรรมการหน่วยโรงพยาบาลพังงา
4. นายจิระวัตร
เพิ่มทรัพย์
กรรมการหน่วยอําเภอเมืองพังงา
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5. นายธีระยุทธ
บุตรทหาร
กรรมการหน่วยอําเภอทับปุด
6. นายโกศล
พัฒน์สงฆ์
กรรมการหน่วยอําเภอท้ายเหมือง
7. นางชุติมา
อุทยั เลิศ
กรรมการหน่วยอําเภอคุระบุรี
8. นางสาวอรัญญา
สกุลสัน
กรรมการหน่วยอําเภอเกาะยาว
และคณะกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ จํานวน 7 คน ดังนี้
1. นายประกิจ
ทองรงค์
กรรมการหน่วยอําเภอกะปง
2. นายสามารถ
สินทรัพย์
กรรมการหน่วยสสจ.พังงา
3. นายพงษ์พนั ธ์
คําทอง
กรรมการหน่วยโรงพยาบาลพังงา
4. นายสมยศ
จันทรวัฒน์
กรรมการหน่วยโรงพยาบาลตะกัว่ ป่ า
5. นางสาวดารารัตน์ ติปะยานนท์
กรรมการหน่วยโรงพยาบาลตะกัว่ ป่ า
6. นายตวงชล
แซ่ลิ่ม
กรรมการหน่วยอําเภอตะกัว่ ทุ่ง
7. นายรังสรรค์
เตี่ยวสกุล
กรรมการหน่วยอําเภอตะกัว่ ป่ า
รองประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ได้ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหากรรมการดํา เนินการตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ได้รับการสรรหาในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 (ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ที่ 22/2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561)
โดยมีผสู้ มัครฯ ดังนี้
1.1 หน่วยอําเภอกะปง
นายวิสูตร
รอดการ
1.2 หน่วยสสจ.พังงา
นายสามารถ
สินทรัพย์
1.3 หน่วยโรงพยาบาลพังงา
นายทรงยศ
มาลัย
1.4 หน่วยโรงพยาบาลตะกัว่ ป่ า
นายสมยศ
จันทรวัฒน์
1.5 หน่วยโรงพยาบาลตะกัว่ ป่ า
นายอรุ ณ
เสล่ราษฎร์
1.6 หน่วยอําเภอตะกัว่ ทุ่ง
นายประสิทธิ์ มุ่งกิจ
1.7 หน่วยอําเภอตะกัว่ ป่ า
นายขวัญชัย
คงทอง
ประธาน ขอมติที่ประชุมใหญ่รับรองผลการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 37
ที่ประชุมใหญ่ มีมติรับรองผูท้ ี่ได้รับการเลือกตั้งเป็ นคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 37
รองประธาน ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2559 และข้อบังคับของสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ข้อ 89 ผูต้ รวจสอบกิจการให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรื อบุคคลภายนอก
ผูม้ ีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรื อการสหกรณ์ จํานวน 2 คนให้เป็ นผู้ตรวจ
สอบกิจการสหกรณ์เป็ นการประจําปี
คุณสมบัติ การดํารงตําแหน่ง และความรั บผิดชอบ ของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็ นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก ําหนด
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการหรื อผูซ้ ่ึงดํารงตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์ เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ
ไม่ได้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ได้ประกาศรับสมัครสรรหาตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการภายใน
สหกรณ์ประจําปี 2562 จํานวน 2 ตําแหน่ง ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ได้รับ
การสรรหาเพื่อเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 (ประกาศสหกรณ์ออมทรั พ ย์ส าธารณสุ ขจังหวัดพังงา
จํากัด ที่ 22/2561 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2561)
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โดยมีผสู้ มัครเพื่อรับการเลือกตั้งเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์เป็ นการประจําปี ดังนี้
1. นายมนตร์ชยั
โลหะการ
2. นายวรยศ
ผลแก้ว
ประธาน ขอมติจากที่ประชุมใหญ่
ที่ประชุมใหญ่ มีมติคดั เลือกและรับรองเป็ นเอกฉันท์ ให้นายมนตร์ ชัย โลหะการ และนายวรยศ ผลแก้ว เป็ นผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ประจําปี บัญชี 2562
ระเบียบวาระที่ 11 รายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจาปี 2561
ประธาน มอบให้ผตู้ รวจสอบกิจการสหกรณ์เสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ (นายมนตร์ ชัย โลหะการ)
ตามที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจํา ปี 2560 ได้ คัด เลื อ กให้ ข้า พเจ้า นาย มนตร์ ชั ย โลหะการ พร้ อมด้ว ย
นายอรุ ณ เสล่ราษฎร์ เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 นั้น ซึ่ งเป็ นการได้รับความ
ไว้วางใจจากเพื่อนสมาชิกให้ปฏิบตั ิหน้าที่น้ ตี ่อเนื่องอีกครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าฯ และนายอรุ ณ เสล่ราษฎร์ ได้แบ่งภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบการตรวจสอบ โดยข้าพเจ้ารับผิดชอบในด้านนิติกรรมสัญญา ความถูกต้อง ครบถ้วน หลักฐานเอกสารการกูเ้ งิน
ส่วนนายอรุ ณ เสล่ราษฎร์ รับผิดชอบในด้านการเงินการบัญชี ความถู กต้องในการรับ – ส่งเงิน โดยปฏิบตั ิหน้าที่ตามระเบียบ
และข้อ บัง คับที่ ส หกรณ์กาํ หนด โดยเน้นตรวจสอบด้านการปฏิ บัติ ใ นเรื่ อ งการรั บ -ฝากเงิ น การพิจ ารณาวงเงิน ให้ กู ้
การตรวจสอบเอกสารประกอบการกูเ้ งิน เอกสารการเบิก-จ่ายเงิน และรายการอื่นๆที่เห็ นว่าจําเป็ นต้องตรวจสอบ ถึงแม้จะ
แบ่งภาระส่วนความรับผิดชอบ แต่ในการปฏิบตั ิหน้าที่ผตู้ รวจสอบกิจการภายในสหกรณ์จาํ เป็ นต้องมีการตรวจสอบทั้งสอง
ส่วนไม่สามารถแบ่งแยกได้ชดั เจน จากการปฏิบัติห น้าที่ผู้ตรวจฯ ยังไม่พ บข้อบกพร่ องที่จะก่อความเสี ยหายแก่ส หกรณ์
ในส่ ว นของข้อ บกพร่ องเล็ก น้อ ย ได้แนะนํา ให้ ผู้รั บผิ ดชอบในส่ ว นงานนั้นๆปรั บปรุ ง แก้ไ ขให้ถู กต้องรั ด กุม ยิ่ง ขึ้ น
เมื่อตรวจสอบซํ้าพบว่าเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบดําเนินการแก้ไขปรับปรุ งแล้ว และจากการเข้า ร่ วมประชุมกับ คณะกรรมการ
ดําเนินการดําเนินการ ชุดที่ 36 เป็ นประจํา พบว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ออมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข
จังหวัดพังงา จํากัด ซึ่งเป็ นการแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบ ข้อก ําหนด ที่กรมส่งเสริ มสหกรณ์ได้แจ้ง
ให้ทราบ
ผู้ตรวจสอบกิจการ (นายอรุณ เสล่ ราษฎร์ )
ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ได้เลือกตั้งข้า พเจ้า และคณะเป็ นผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด สําหรับปี ทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ข้าพเจ้าและคณะ
ได้เข้าตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดํา เนินการเป็ นประจํา ทุกเดือนที่เข้า ตรวจสอบนั้น จึงขอ
เสนอผลการตรวจสอบประจําปี โดยสรุ ป ดังนี้
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1. เพื่อตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการดําเนินงาน
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานเกีย่ วกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
3. เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์
ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2. ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก ําหนดของสหกรณ์
3. ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบและมติที่ประชุม
4. ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณทีก่ ําหนดไว้
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ผลการตรวจสอบ
การบริ หารงานของคณะกรรมการดําเนินการเป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายของสหกรณ์ใช้จ่ายเงินต่างๆ
เป็ นไปตามงบประมาณรายจ่ายที่ประชุมใหญ่ก ําหนด การเบิกจ่ายมีเอกสารหลักฐานประกอบครบถ้วนตามระเบียบไม่พบการ
ลงทุนที่มีความเสี่ยง และได้ลงทุนตามกฎหมายสหกรณ์ก ําหนด
สหกรณ์มีโปรแกรมเป็ นของตัวเองและได้นาํ แอปพลิเคชั่นไลน์มาใช้เพื่อติดต่อกับสมาชิก จึงทํา ให้การปฏิบัติงาน
เกีย่ วกับการบัญชี และการควบคุมการเงินเป็ นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
สหกรณ์มีทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิกหลายอย่าง ส่วนใหญ่สมาชิกไม่ค่อยทราบ ต้องให้คณะกรรมการมาบอกถึงได้รู้
แนะนําให้สมาชิกศึกษาทุนสวัสดิการต่างๆ ที่ทางสหกรณ์มีให้ เพื่อไม่ให้เสียผลประโยชน์สาํ หรับตัวสมาชิกเอง
ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562
ประธาน มอบให้รองประธาน (นายสามารถ สินทรัพย์) นําเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา
รองประธาน ในปี บัญชี 2561 บริ ษทั พี.พี.เอฟ.ออดิทติ้ง จํากัด (คุณยุพิน ฟุ้ งเฟื้ อง) เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบบัญ ชี
ตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
และในปี บัญ ชี 2562 สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข จังหวัดพั งงา จํา กัด จะต้อ งจัดจ้า งผู้ส อบบัญ ชี รับอนุญาต
ภาคเอกชน เพื่อให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์และข้อบังคับ ข้อ 24 ในการดําเนินการประจําปี 2561 เนื่องจากสหกรณ์
มีทุนดําเนินงานเกินกว่า 100 ล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ได้ดาํ เนินการจัดส่ งหนั งสื อถึง
ผูส้ อบบัญชีเพื่อคัดเลือกผูส้ อบบัญชีภาคเอกชน จํานวน 3 ราย ได้รับการตอบกลับ จํานวน 1 ราย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ ชุดที่ 36 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้ที่ประชุม
ใหญ่พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตรับผิดชอบในการตรวจบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ส าธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
คือ
1. บริ ษทั พี.พี.เอฟ. ออดิทติง้ จํากัด (คุณยุพิน ฟุ้ งเฟื่ อง)
เสนอค่าธรรมเนียมบริ การการสอบบัญชีเป็ น จํานวน 80,000.00 บาท
ประธาน ขอมติที่ประชุมใหญ่เพื่อแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ฯประจําปี 2562
ที่ประชุมใหญ่ มีมติอนุมตั ิแต่งตั้งให้บริ ษทั พี.พี.เอฟ. ออดิทติ้ง จํากัด (คุณยุพิน ฟุ้ งเฟื่ อง) เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบ
บัญชีในปี บัญชี 2562
ระเบียบวาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ ถ้ามี
ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรื ออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรื อไม่
ประธาน เมื่อไม่มีสมาชิกผูใ้ ดเสนอหรื ออภิปราย ผมจึงขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้มาร่ วมประชุมในวันนี้ ขอให้ทุกท่า น
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และขอปิ ดประชุม ขอบคุณครับ
ปิ ดประชุมเวลา 13.20 น.

(นายบุญศักดิ์ รมยพร)
ประธานในที่ประชุม

(นายพงษ์พนั ธ์ คําทอง)
เลขานุการ
ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง รับทราบผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2562

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2562
ประธาน ในนามคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 37 ขอเสนอรายงานผลการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด ประจาปี 2562 ดังต่อไปนี้
รายงานกิจการทั่วไป
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด ได้เริ่ มดาเนินกิจการ ตั้งแต่วนั ที่ 3 มกราคม 2526
จนถึงปัจจุบนั เป็ นเวลา 36 ปี ปัจจุบนั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 9/22 ถนนเทศบาลบารุ ง ตาบลท้ายช้าง อาเภอเมือง จังหวัดพังงา
สมาชิกภาพในวันสิ้ นปี 2562
สมาชิกเมื่อวันสิ้นปี 2562
2,246 คน สมาชิกสามัญ
1,843
(ชาย 547 คน หญิง 1,699 คน)
สมาชิกสมทบ
403
- เข้าใหม่
76 คน - เป็ นบุคคลภายนอก
60
- ลาออก
64 คน - เป็ นคู่สมรส บุตร บิดา มารดา ของสมาชิกสามัญ
59
- ถึงแก่กรรม
4 คน - เป็ นลูกจ้างชัว่ คราว พนักงานกระทรวง
284
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คน
คน
คน
คน
คน
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3.1 ฐานะการเงินเปรียบเทียบกับปี 2560-2562
ที่
รายการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ทุนเรื อนหุ้นที่ชาระแล้ว
เงินสารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
เงินสะสมและสารองบาเหน็จเจ้าหน้าที่
เงินรับฝาก
ทุนดาเนินงาน
เงินให้กแู ้ ก่สมาชิกระหว่างปี
เงินให้กชู ้ าระคืนระหว่างปี
เงินให้กคู ้ งเหลืออยูท่ สี่ มาชิก
กาไรสุทธิประจาปี

ปี 2560
บาท
803,672,560.00
55,994,188.96
5,930,188.57
3,995,490.00
746,718,214.07
1,812,082,915.41
904,880,652.54
725,427,267.25
1,782,047,012.27
61,851,988.68
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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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3.2 ค่าหุ้น
- สมาชิกถือหุ้นเมื่อวันต้นปี
บวก ถือหุ้นเพิ่มระหว่างปี
รวม
หัก ถอนหุ้นคืน
- สมาชิกถือหุ้นเมื่อวันสิ้นปี
3.3 เงินรับฝาก
- ต้นปี มีเงินฝากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ
บวก ฝากเพิม่ ระหว่างปี
รวม
หัก ถอนระหว่างปี
- คงเหลือเงินฝากเมื่อวันสิ้นปี
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876,022,600.00
100,570,550.00
976,593,150.00
10,441,220.00
966,151,930.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

955,289,661.28
292,489,387.72
1,247,779,049.00
295,934,844.19
951,844,204.81

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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3.4 การให้ เงินกู้แก่ สมาชิก คงเหลือ ณ วันสิ้นปี ทางบัญชี
ในปี 2562 สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกคงเหลือ ณ สิ้นปี 1,935,473,359.25 บาท แยกได้ดงั นี้
เงินกู้ระหว่ าง
คงเหลือสิ้ น
ประเภท
ยอดยกมา
ปี 2562
ปี 2562
1. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน
223,793.00
1,716,500.00
271,500.00
2. เงินกูส้ ามัญ
1,736,313,373.13 823,763,850.00 1,832,845,078.68
3. เงินกูพ้ ิเศษ
71,394,005.54
3,500,000.00
61,742,538.41
4. เงินกูส้ ามัญ (เงินด่วน)
45,886,040.56
0.00
33,307,322.76
5. เงินกูส้ ามัญ 5 (เพื่อซื้อยานพาหนะ)
1,498,427.77
0.00
336,752.38
6. เงินกูเ้ พื่อการศึกษา
6,574,621.58
2,982,000.00
6,970,166.02
รวม
1,861,890,261.58 831,962,350.00 1,935,473,359.25

จานวน
สั ญญา
33
2,872
42
259
5
55
3,266

3.5 เงินกู้ยืม เมื่อวันสิ้ นปี 2562 สหกรณ์ฯมีหนี้กบั สถาบันการเงินอื่น ดังนี้
ธนาคาร
ยอดยกมา
เงินกู้ระหว่ างปี 2562 คงเหลือสิ้ นปี 2562
1. เงินกูโ้ อดี ธ.ออมสิน
0.00
10,000,000.00
0.00
2. ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ธ.ธนชาต
0.00
105,000,000.00
105,000,000.00
3. ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์
0.00
60,000,000.00
60,000,000.00
4. ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ธกส.
0.00
50,000,000.00
0.00
รวม
0.00
225,000,000.00
165,000,000.00
3.6 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เมื่อวันสิ้นปี 2562 จานวนเงิน 160,711,906.13 บาท
3.7 เงินรายได้และค่าใช้ จ่ายในปี 2562
รายได้กอ่ นหักค่าใช้จ่าย
114,734,914.97 บาท
รายจ่ายทั้งสิ้น
44,130,102.62 บาท
ค่าใช้ จ่ายทั้งสิ้ นแยกเป็ นดังนี้
1.ดอกเบี้ยเงินกูโ้ อดี/ตัว๋ สัญญา เป็ นเงิน
31,286.42
2.ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
เป็ นเงิน
35,890,337.41
3.ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
เป็ นเงิน
8,208,478.79
รวมค่าใช้ จ่าย
เป็ นเงินทั้งสิ้น
44,130,102.62
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บาท
บาท
บาท
บาท
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3.9 ผลการดาเนินงานสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ในรอบปี บัญชี 2562
ตลอดปี ของการดาเนินกิจการ คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 37 ได้ยึดมั่นในอุดมการณ์ หลักการสหกรณ์
เพื่อส่งเสริ มการออมโดยการถือหุ้น การรับฝากเงิน สามารถช่วยเหลือสมาชิกให้เข้าถึงเงินกู ้ ได้อย่างสะดวก และอย่า งมี
วินยั ทางการเงิน บนพื้นฐานการเป็ นเจ้าของกิจการ อย่างต่อเนื่อง
นโยบายหลักของคณะกรรมการดาเนินการปี บัญชี 2562 (แผนยุทธศาสตร์ พัฒนาสหกรณ์ 4 ปี (2561-2564))
(1) นโยบายดอกเบี้ยเงินกู้ต่า เพื่อให้สมาชิกได้ใช้บริ การเงินกู ้ ดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกและเหมาะสม เป็ นการ
แบ่ง เบาภาระค่า ใช้จ่า ยของสมาชิก แต่ ท้ งั นี้ต้องคานึ งถึ งผลตอบแทนของผู้ล งทุ น คือ ทุน เรื อนหุ้น และเงิน ฝาก
โดยเป้ าหมายของคณะกรรมการคือเงินปันผลแก่สมาชิกไม่ต่า กว่า ปี ที่ผ่า นมา คณะกรรมการก็ใ ช้วิธีระดมเงินฝากจาก
สมาชิก พร้อมกับเจรจาสถาบันการเงินเรื่ องอัตราดอกเบี้ยต่า และเปิ ดวงเงินหลายสถาบัน เพื่อเพิ่มอานาจในการต่อรอง
(2) นโยบายเพื่อส่ งเสริมการออม โดยการสะสมเงินค่าหุ้นอย่างต่อเนื่อง และการรับฝากเงิน ในอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากระดับสูง เพื่อให้สมาชิกมีแรงจูงใจในการออม สหกรณ์ระดมเงินฝากจากสมาชิก ประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ณ วันสิ้นปี มีเงินฝากรวมลดลงจากปี 2561 เป็ นจานวนเงิน 3,445,456.47 บาท คิดเป็ นร้อยละ 0.36 ตามลาดับ จากการ
ดาเนินงานดังกล่าวทาให้สหกรณ์สามารถบริหารงานได้ประสบความสาเร็ จตามเป้ าหมายหลักที่กาหนดไว้
(3) นโยบายสร้ างความหลากหลายของระบบเงินกู้ เพื่อให้สมาชิกได้เข้าถึงบริ การเงินกู ใ้ ห้เกิดประโยชน์และ
สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก บนพื้นฐานการดาเนินงานทางกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ยง ในการชาระหนี้ของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์
(4) นโยบายการจัดสวัสดิการที่เหมาะสม โดยยึดหลักการของสหกรณ์ นัน่ คือ การช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกซึ่งกัน
และกัน การเอื้ออารี ต่อกันและกัน การมีความเสมอภาค โดยจัดสวัสดิการให้กบั สมาชิกและครอบครัว เพื่อบรรเทาภาระ
ความเดือดร้อน
(5) นโยบายสร้ างรายได้ ให้แก่สหกรณ์ โดยการเพิม่ เงินลงทุนในสถาบันการเงิน หรื อสหกรณ์อื่นให้หลากหลาย
มากยิง่ ขึ้น
(6) นโยบายการให้ บริการที่เป็ นมิตร โดยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิก ภายใต้หลักการบริ การ นัน่ คือบริ การ
ดุจญาติมิตร สมาชิกทุกคนต้องร่ วมด้วยช่วยกัน รวมทั้งการพัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสารของสหกรณ์

72

73

ผลการดาเนินงาน ในรอบปี ทีผ่ ่ านมา มีดังนี้
1. อัตราการเพิม่ ทุน การลงทุนร่ วมกับสหกรณ์ของสมาชิก และการเติบโตทางธุรกิจ
ในปี บัญชี 2562 สหกรณ์มีอตั ราการเติบโตของทุนดาเนินการ (ทุนเรื อนหุ้นและเงินฝาก) เพิ่มขึ้นร้ อยละ 4.73
เปรี ยบเทียบกับปี บัญชี 2561 โดยมีทุนสารอง เป็ นเงิน 72,435,787.25 บาท ทุนสะสมตามข้อบังคับและระเบียบอื่นๆ
เป็ นเงิน 5,064,760.25 บาท
ตารางเปรียบเทียบทุนดาเนินการ
รายการ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
1. ทุนเรื อนหุ้น (บาท)
803,672,560.00
876,022,600.00
966,151,930.00
2. เงินรับฝากออมทรัพย์ (บาท)
746,718,214.07
955,289,661.28
951,844,204.81
3. เงินกูส้ ถาบันการเงิน (บาท)
195,000,000.00
0.00
165,000,000.00
4. สมาชิก (คน)
2,172
2,234
2,246
การดาเนินการระดมทุนเพื่อดาเนินกิจการของสหกรณ์ ในรอบปี บัญชี 2562
เป็ นทุนภายในสหกรณ์ จากเงินฝากของสมาชิก เพื่อให้ ส มาชิกได้กูย้ ืมไปใช้ประโยชน์ต ามวัตถุ ประสงค์
โดยเฉพาะเพื่อการประกอบอาชีพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อัตราการเพิ่มทุนเรือนหุ้น เพิ่มขึ้นอย่างสม่าเสมอ ทั้งการหักค่าหุน้ รายเดือน (ตามข้อบังคับสหกรณ์) และการซื้อ
หุ้นเพิ่มพิเศษ รวมทั้งการออมและลงทุนร่ วมกับสหกรณ์ของสมาชิก ในรอบปี บัญชีที่ผ่านมา มีการเพิ่มของทุนเรื อนหุ้น
เฉลี่ยเดือนละ 7.51 ล้านบาท มีอตั ราการเพิ่มของทุนเรื อนหุ้น ร้อยละ 10.29
เงินฝากออมทรัพย์ / เงินฝากออมทรั พ ย์ พิเ ศษ ในปี บัญ ชี 2562 ลดอัตราดอกเบี้ย เงินฝากออมทรั พ ย์พิเศษ
ในอัตราที่สูงกว่าธนาคาร
เงินฝากออมทรัพย์ ร้อยละ 2.50 บาท/ปี
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ฝากขั้นต่า 100,000 บาท (จ่ายดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือน) ร้อยละ 3.60 บาท/ปี
2. การบริหารจัดการเงินทุน รายได้ และการควบคุมการใช้ จ่ายงบประมาณ
รายได้หลักของสหกรณ์ ส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยเงินให้กแู ้ ก่สมาชิก ด้วยนโยบายดอกเบี้ยเงินกูต้ ่า โดยเฉพาะ
เงินกูป้ ระเภทสามัญ 5 (เพื่อซื้อยานพาหนะ) เงินกูส้ ามัญ 6 (เพื่อการศึกษาฯ) เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะ การขยายฐานเงินกู ้
และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภท รวมทั้งการใช้บริ การเงินกูพ้ ิเศษ (ใช้หลักทรัพย์ค้าประกัน) พร้อมทั้งการ
เจรจาต่อรองสถาบันการเงินเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ และพยายามควบคุมรายจ่า ยให้อยู่ใ นวิสัยที่ควรประพฤติและ
ปฏิบตั ิ จึงทาให้รายได้ของสหกรณ์เพิ่มขึ้น ส่วนรายได้ที่รองลงมาได้แก่ ดอกเบี้ยรับตัว๋ สัญญาใช้เงินสหกรณ์ออมทรั พ ย์
ตารวจพังงา จากัด ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และดอกเบี้ยรับเงินฝาก
ประจาสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากัด
ในปี บัญชี 2562 สหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้ว ร้อยละ 4.26 ส่วนรายได้อื่นๆได้แก่ ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารต่างๆ และรายได้อื่นของสหกรณ์
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ปี / รายการ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ที่
1
2
3
4
5
6
7

ตารางสรุปรายได้ รายจ่าย และกาไรสุ ทธิ ประจาปี 2560 - 2562
รายจ่าย
รายได้
บาท
ร้ อยละ
102,602,095.19
40,750,106.51
39.72

110,046,107.25
43,363,660.20
114,734,914.97
44,130,102.62
ตารางแสดงรายได้ปี 2560 - 2562
รายได้ ปี 2560
หมวดรายได้
101,899,271.91
ดอกเบี้ยเงินกูร้ ับจากสมาชิก
12,000.00
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
421,302.59
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
ดอกเบี้ยรับเงินฝากสหกรณ์อื่น
ดอกเบี้ยรับเงินให้กสหกรณ์
ู้
อื่น
131,150.10
ผลตอบแทนจากการลงทุน
เงินรางวัลสลากออมสิน
138,370.59
รายได้อื่น
102,602,095.19
รวม

กาไรสุ ทธิ
61,851,988.68

39.40
38.46

66,713,675.61
70,604,812.35

รายได้ ปี 2561
109,180,696.80
11,100.00
74,303.32
378,082.20
232,584.69
169,340.24
110,046,107.25

รายได้ ปี 2562
111,212,713.57
7,600.00
240,986.53
223,561.64
2,058,986.30
729,913.46
49,900.00
211,253.47
114,734,914.97

ตารางแสดงรายจ่ายปี 2560 - 2562
ค่าใช้ จ่ายปี 2560
ค่าใช้ จ่ายปี 2561 ค่าใช้ จ่ายปี 2562
หมวดค่าใช้ จ่าย
1,587,008.00
1,669,262.00
1,658,041.00
ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่
817,091.60
921,848.56
998,668.36
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์
23,953,457.79
32,406,460.20 34,891,669.05
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากพิเศษ
7,997,208.22
2,369,445.08
28,345.61
ดอกเบี้ยจ่ายตัว๋ สัญญาใช้เงิน
359,138.35
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู ้
14,657.37
237.27
2,940.81
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูโ้ อดี
6,021,545.18
5,996,407.09
6,550,437.79
รายจ่ายปกติอื่น
40,750,106.51
43,363,660.20 44,130,102.62
รวม

การใช้ จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดและมีประสิ ทธิผล
คณะกรรมการดาเนินการและฝ่ ายจัดการได้ใช้จ่ายงบประมาณประจาปี 2562 ซึ่งที่ประชุมใหญ่ส ามัญ ประจาปี
2561 ได้อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายปกติ 8,450,400.00 บาท จ่ายจริ ง 7,100,253.46 บาท (ใช้งบประมาณ ร้อยละ 84.02)
และงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี บัญชี 2562 ได้อนุมตั ิงบประมาณ 1,360,000.00 บาท จ่ายจริ ง เป็ นเงิน
274,865.79 บาท (ใช้งบประมาณร้อยละ 20.21)
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รายจ่ายที่สาคัญ คือ การจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรั พ ย์ โดยเฉพาะเงินฝากออมทรั พ ย์พิเศษ (เฉลี่ยเดือนละ
2,907,639.09 บาท) เมื่อปิ ดบัญชี 2562 ค่า ใช้จ่า ยด้า นดอกเบี้ยเงินรั บฝาก เป็ นเงิน 35,890,337.41 บาท (จ่า ยดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เป็ นเงิน 34,891,669.05 บาท คิดเป็ นร้อยละ 79.07 ของค่า ใช้จ่า ยทั้งหมด) และผลประโยชน์น้ ี
ทั้งหมดได้กบั คืนสู่สมาชิกผูฝ้ ากเงิน
3. การลงทุนของสหกรณ์
ในปี บัญชี 2562 สหกรณ์มีการลงทุนโดยการลงทุนเพื่อหารายได้ โดยการลงทุนฝากเงินกับสถาบันการเงินและ
สหกรณ์อื่น สหกรณ์มีรายได้จากการลงทุนเป็ นเงิน 3,253,447.93 บาท
- รายได้จากดอกเบี้ยรับตัว๋ สัญญาใช้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจพังงา จากัด เป็ นเงิน 2,058,986.30 บาท
- รายได้จากการลงทุนซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นเงิน 729,913.46 บาท
- รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์/ประจาของธนาคาร เป็ นเงิน 240,986.53 บาท
- รายได้จากดอกเบี้ยรั บเงินฝากประจาสหกรณ์ออมทรั พ ย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ ราษฎร์ ธานี จากัด เป็ นเงิน
223,561.64 บาท
4. ผลกาไร
ในปี บัญชี 2562 สหกรณ์ มีกาไรสุทธิ ทั้งสิ้น 70,604,812.35 บาท เมื่อเทียบกับปี บัญชี 2561 พบว่า มีกาไรสุทธิ
มีอตั ราที่เพิม่ ขึ้นจากปี ที่แล้ว ดังตาราง
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
กาไรสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ
รายการ
61,851,988.68 บาท
66,713,675.61 บาท
70,604,812.35 บาท
ร้ อยละ
บาท
ร้ อยละ
บาท
ร้ อยละ
บาท
1. เงินปันผลตามหุ้น
5.50 41,276,612.00
5.52 46,104,138.00
5.50 50,415,850.00
2. เงินเฉลี่ยคืน
8.20
8,011,119.00
8.23 8,676,650.00
8.25
8,915,028.00
49,287,731.00
54,780,788.00
59,330,878.00
หมายเหตุ ตัวเลขเงินปันผลตามหุ้น และเงินเฉลี่ยคืน ในปี 2562 ตามระเบียบวาระที่ 5
5. การบริการเงินกู้ยมื แก่ สมาชิก
ในรอบปี บัญชี 2562 สหกรณ์ได้ให้บริ การเงินกูย้ มื แก่สมาชิกเพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2561 เป็ นเงิน
73,583,097.67 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.95
รายการ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
19,000.00
223,793.00
271,500.00
1. เงินกู้ฉุกเฉิน
1,692,007,613.87
1,790,272,463.04
1,873,459,320.84
2. เงินกู้สามัญ
90,020,398.40
71,394,005.54
61,742,538.41
3. เงินกู้พเิ ศษ
รวม
1,782,047,012.27
1,861,890,261.58
1,935,473,359.25
การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ คณะกรรมการได้พิจารณาให้เป็ นไปตามภาวะอัตราดอกเบี้ยอ้า งอิงธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ และคานวณต้นทุนการดาเนินการของสหกรณ์
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ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทกุ ประเภท ตามประกาศของสหกรณ์
อัตราดอกเบี้ ย
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย
ประเภทเงินกู้/วันที่
1 กรกฎาคม 2559
1 กรกฎาคม 2560
1 สิงหาคม 2561
1 มิถุนายน 2562
เงินกูส้ ามัญ 1
6.10 บาทต่อปี
6.00 บาทต่อปี
5.95 บาทต่อปี
5.90 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญ 2,3
6.10 บาทต่อปี
6.00 บาทต่อปี
5.95 บาทต่อปี
5.90 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญ 4 (เงินด่วน)
5.85 บาทต่อปี
5.75 บาทต่อปี
5.75 บาทต่อปี
5.75 บาทต่อปี
4.25 บาทต่อปี
4.25 บาทต่อปี
4.25 บาทต่อปี
4.25 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญ 5 (ยานพาหนะ)
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
4.60 บาทต่อปี
4.60 บาทต่อปี
4.60 บาทต่อปี
4.60 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญ 6 (เพื่อการศึกษาฯ)
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
เงินกูส้ ามัญ 7
5.85 บาทต่อปี
5.75 บาทต่อปี
5.75 บาทต่อปี
5.75 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญ 8 (เงินประจาตาแหน่ง)
6.10 บาทต่อปี
6.00 บาทต่อปี
5.95 บาทต่อปี
5.90 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญ 9
5.75 บาทต่อปี
5.05 บาทต่อปี
5.00 บาทต่อปี
5.00 บาทต่อปี
5.00 บาทต่อปี
เงินกูพ้ ิเศษ
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
เงินกูฉ้ ุกเฉิน
6.10 บาทต่อปี
6.00 บาทต่อปี
5.95 บาทต่อปี
5.90 บาทต่อปี
6. ผลการดาเนินการพัฒนาสหกรณ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์
ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 ได้อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายเพื่อการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ปี 2562 คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 37 ได้ดาเนินการดังนี้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ ปี บัญชี 2562
ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์
โครงการ
งบประมาณ
จ่ายจริง
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาองค์กร บุคลากรด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จานวน 9 โครงการ
100,000.00 91,836.00
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของ 1.โครงการอบรมและสัมมนาความรู้การ
คณะกรรมการดาเนินการผูต้ รวจ บริ หารงานในสหกรณ์
300,000.00 128,400.00
สอบกิจการเจ้าหน้าที่และสมาชิก 2.โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การบริ หารจัดการ
(2 โครงการ)
สหกรณ์
รวม
220,236.00
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ส่งเสริ ม สนับสนุนด้านคุณภาพชีวติ และการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จานวน 5 โครงการ
งบทุน
38,629.79
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริ ม สนับสนุน 1. โครงการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผูค้ ้าประกัน
สาธารณประโยชน์
เพื่อความมัน่ คงของครอบครัว
(1โครงการ)
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ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์
โครงการ
งบประมาณ
จ่ายจริง
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ส่งเสริ ม สนันสนุนทางด้านสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่ วมของสมาชิก
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ จานวน 6 โครงการ
1.โครงการสนันสนุนกิจกรรมเพื่อบารุงศาสนา
50,000.00 13,000.00
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างประโยชน์แก่
ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา และกีฬา
สังคมและชุมชน (1 โครงการ)
20,000.00 3,000.00
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริ มการอนุรักษ์ 1. โครงการร่ วมรณรงค์ปลูกป่ า
สิ่งแวดล้อม (1 โครงการ)
รวม
54,629.79
รวมงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ จ่ายจริง
274,865.79
6.1 การพัฒนาการบริหารจัดการและธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ ระบบการจัดการมาตรฐาน
- การพัฒนาอาคารสถานที่ และส่วนการให้บริ การสมาชิก
สหกรณ์มีอาคารสานักงานและพื้นที่เป็ นของตนเอง เพื่อรองรับการขยายตัวในงานบริ การแก่ส มาชิก
พร้อมทั้งสร้างความสง่างาม บ่งบอกถึงความมัน่ คงของสหกรณ์และความไว้วางใจของสมาชิก เพื่อให้สอดคล้องกับการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ สมาชิกได้รับความสะดวกมากขึ้นเมื่อมาใช้บริ การ
-มุมบริ การสมาชิกเพื่ออานวยความสะดวกแก่สมาชิกทีม่ าใช้บริ การ เช่น มุมกาแฟ
-มุมบริ การ Computer Internet เพื่ออานวยความสะดวกแก่สมาชิกในการสืบค้นข้อมูลต่างๆ
- มุมประชาสัมพันธ์
ยุทศาสตร์ การพัฒนาระเบียบ ข้อบังคับ
-การปรับปรุ ง ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์วธิ ีปฏิบตั ิ ของสหกรณ์
คณะกรรมการด าเนิ นการชุ ดที่ 37 ได้มี การปรั บปรุ ง ระเบี ยบ ข้อ บัง คับ หลักเกณฑ์วิธี ปฏิ บัติ
ของสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ และกฎหมายใหม่ เช่น ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
-การแบ่งกลุ่มตามภาระงาน ของคณะกรรมการ 5 ฝ่ าย คือ คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการ
เงินกู ้ คณะกกรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการสวัส ดิการสงเคราะห์และทุน สาธารณประโยชน์ และ
คณะกรรมการตรวจสอบหลักทรัพย์ค้าประกันสินเชื่อพิเศษ โดยได้ดาเนินการตามภารกิจ
1. แผนการปฏิบตั ิงานสหกรณ์ ประจาเดือน และประจาปี
2. แผนการบริ การจัดการเงินทุนหมุนเวียน
3. แผนการให้การพัฒนาและการบริ การเงินกู ้
4. การจัดสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
5. การจัดสวัสดิการสมาชิกผูเ้ จ็บป่ วยและชราภาพ
6. การจัดสวัสดิการเพื่อความมัน่ คงของครอบครัวสมาชิก
7. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การดาเนินงาน
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6.2 การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
ปัจจุบนั สหกรณ์มีเจ้า หน้า ที่คอมพิวเตอร์ ผู้ดูแลและพัฒ นาระบบงาน ได้พ ัฒ นาระบบคอมพิวเตอร์ สหกรณ์
เพื่อลดความซ้ าซ้อน เพิ่มประสิทธิและความเชื่อถือของงาน ง่ายและสะดวกในการบริ หารงานสหกรณ์ และนอกจากนี้
ระบบงานที่ได้พฒั นาเสริ ม คือ ระบบการบริ การที่รองรับ เงินกู ้ ประเภทใหม่ ที่ส หกรณ์จะเปิ ดให้บริ การ ตามนโยบาย
ของคณะกรรมการ
นอกจากนี้ยงั ได้พ ัฒ นาระบบงานที่เกีย่ วกับสวัส ดิการเพื่อเชื่อมต่อกับ ระบบเดิม ที่มีอยู่ เช่น ระบบสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด (ฌกส.), ระบบสมาคมสมาชิกสหกรณ์
สาธารณสุ ข ไทย (สสธท.), ระบบสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ของชุ ม นุ ม สหกรณ์ ออมทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.), ทะเบียนประกันกลุ่ม และทะเบียนประกันวินาศภัย เพื่อให้มีการเรี ยกเก็บในใบเสร็ จ
ประจาเดือน โดยหัก ณ ที่จ่าย ลดความซ้ าซ้อน สามารถตรวจสอบ และมีความถูกต้อง ทาให้นโยบายของคณะกรรมการ
เกิดประโยชน์สูงสุด
ปัจจุบนั กาลังพัฒนาระบบงานการพิมพ์สัญญากู ้ สัญญาค้าประกัน โดยกรรมการหน่วยสามารถพิมพ์เอกสารได้ที่
หน่วยงานโดยระบบที่เชื่อมต่อผ่าน Internet
ระบบเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่สมาชิก และเป็ นช่องทางติ ดต่อระหว่าง
สมาชิกและสหกรณ์ และระบบการสอบถามและแสดงผลข้อมูล เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการบริ การสอบถาม
แก่สมาชิก ทั้งในส่วนของการแสดงผลและบริการเงินกูแ้ ก่สมาชิก ระบบเว็บเซฟเวอร์ และเว็บไซด์สหกรณ์ เพื่อสอบถาม
และเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกผ่าน www.phangngacoop.com
6.3 การส่ งเสริมให้ สมาชิกมีที่อยู่อาศัยและดาเนินธุรกิจ โดยสินเชื่อ เพื่อการเคหะสงเคราะห์และเงินกูพ้ ิเศษเพื่อ
ซื้อที่ดินและประกอบอาชีพเสริ มในอัตราดอกเบี้ยต่าละผ่อนระยะยาว
6.4 คณะกรรมการกับแนวนโยบายการจัดหาประกันชีวิต เพื่อความมัน่ คงของครอบครัวสมาชิกในอนาคตและ
ป้ องกันความเสี่ยงที่จะเกิดกับผูค้ ้าประกันเงินกูใ้ นกรณีผกู้ เู ้ สียชีวติ
6.5 การสนับสนุนให้ สมาชิกเข้ าร่ วมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาคมสมาชิ กสหกรณ์ส าธารณสุ ขไทย (สสธท.),
สมาคมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ส มาชิกสหกรณ์ออมทรั พ ย์ส าธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด (ฌกส.) และสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
6.6 ทุนสาธารณประโยชน์
1. เพื่อสนับสนุนการศึกษาโดยทัว่ ไปในลักษณะการให้ทุนตามการร้องขอ
2. เพื่อการกุศล
3. เพื่อการสาธารณประโยชน์
4. เพื่อเป็ นทุนสวัสดิการของสหกรณ์ภายใต้ทุนสาธารณประโยชน์
- ทุนสวัสดิการสงเคราะห์เพื่อสมาชิกและครอบครัว
- ทุนสวัสดิการสมาชิกผูเ้ จ็บป่ วย
- ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาสาหรับบุตรสมาชิก
- ทุนสวัสดิการผูเ้ กษียณอายุ
- ทุนสวัสดิการผูช้ ราภาพ
- ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผูค้ ้าประกันเงินกู ้
- ทุนสวัสดิการอื่นๆ
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ในปี บัญชี 2562 สหกรณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 เป็ นเงิน 3,700,000 บาท
ยอดยกมาจากปี 2561 เป็ นเงิน 2,800,601.74 บาท รวมเป็ นทุนสาธารณประโยชน์ท้ งั สิ้ น 5,500,601.74 บาท ในปี บัญ ชี
ที่ผ่านมา สหกรณ์ได้ใช้จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิก หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง และองค์กรทางสังคม
ในปี บัญชี 2562 มีสมาชิกเสียชีวติ 4 ราย คือ
1) นายจรู ญ บุญเกิด ข้าราชการบานาญ หน่วยสสจ.พังงา เสียชีวติ วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ได้รับสวัส ดิการและ
เงินพึงได้รับดังนี้ เงินสวัส ดิก ารสมาชิ กผู้เสี ยชีวิต จานวน 60,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกันกลุ่ ม จานวน
200,000.00 บาท ผลประโยชน์ประกันชีวติ กลุ่มภาคสมัครใจ จานวน 300,000.00 บาท และผลประโยชน์จากสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จานวน 142,394.00 บาท
2) นายลิ่ม โฉมทอง ข้าราชการบานาญ หน่วยรพ.พังงา เสียชีวติ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับสวัส ดิการและ
เงินพึงได้รับดังนี้ เงินสวัส ดิก ารสมาชิ กผู้เสี ยชีวิต จานวน 60,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกันกลุ่ ม จานวน
200,000.00 บาท ผลประโยชน์ประกันชีวติ กลุ่มภาคสมัครใจ จานวน 200,000.00 บาท และผลประโยชน์จากสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จานวน 142,002.00 บาท
3) นางสาวอุทัยวรรณ พวงแก้ว ข้า ราชการบานาญ หน่วยรพ.พังงา เสี ยชีวิตวันที่ 10 มีนาคม 2562 ได้รั บ
สวัสดิการและเงินพึงได้รับดังนี้ เงินสวัสดิการสมาชิกผูเ้ สียชีวติ จานวน 150,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกันกลุ่ม
จานวน 100,000.00 บาท ผลประโยชน์ประกันชีวติ กลุ่มภาคสมัครใจ จานวน 500,000.00 บาท ผลประโยชน์จากสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จานวน 141,806.00 บาท และผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) จานวน 1,035,004.48 บาท
4) นายเหมรา เสกสรรณ์ ข้าราชการ หน่วยรพ.ตะกัว่ ป่ า เสียชีวติ วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ได้รับสวัส ดิการและ
เงินพึงได้รับดังนี้ เงินสวัส ดิก ารสมาชิ กผู้เสี ยชีวิต จานวน 70,000.00 บาท ผลประโยชน์จากประกันกลุ่ ม จานวน
100,000.00 บาท ผลประโยชน์ประกันชีวติ กลุ่มภาคสมัครใจ จานวน 600,000.00 บาท และผลประโยชน์จากสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ (ฌปศ.) จานวน 141,316.00 บาท และผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขไทย (สสธท.) จานวน 1,004,039.88 บาท
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ในปี บัญชีที่ผ่านมา สหกรณ์ได้ใช้จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิก หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง
และองค์กรทางสังคม มีดงั นี้
ลาดับ
รายการ
1 เพื่อสนับสนุนการศึกษาโดยทัว่ ไปในลักษณะการให้ทุนตามการร้องขอ
2 เพื่อการกุศล
3
4

จานวนเงิน (บาท)
7,800.00
15,000.00

เพื่อการสาธารณประโยชน์
เพื่อเป็ นทุนสวัสดิการของสหกรณ์ภายใต้ทุนสาธารณประโยชน์

0.00
3,387,974.82

- ทุนสวัสดิการสงเคราะห์เพื่อสมาชิกและครอบครัว

572,199.00

- ทุนสวัสดิการสมาชิกผูเ้ จ็บป่ วย
- ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาสาหรับบุตรสมาชิก

133,500.00
603,500.00

- ทุนสวัสดิการผูเ้ กษียณอายุ
- ทุนสวัสดิการผูช้ ราภาพ

138,000.00
42,000.00

- ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผูค้ ้าประกันเงินกู ้

38,629.79

- ทุนสวัสดิการอื่นๆ

1,860,146.03

รวมจานวนเงินทั้งสิ้ น
3,410,774.82
7. การปรับปรุงแก้ ไข ระเบียบ ประกาศ สหกรณ์ และข้อบังคับของสหกรณ์
ด้านการบริ การจัดการสหกรณ์ คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 37 ได้มีการปรับปรุ งแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ และ
จัดทาประกาศ ดังนี้
- ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการให้บริ การเงินกูสามั
้ ญ1
(ที่ 4/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ใิ นการให้บริ การเงินกูสามั
้ ญ2
(ที่ 4/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ใิ นการให้บริ การเงินกูสามั
้ ญ3
(ที่ 4/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ใิ นการให้บริ การเงินกูสามั
้ ญ6
(ที่ 4/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ใิ นการให้บริ การเงินกูสามั
้ ญ8
(ที่ 4/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562)
- ประกาศเรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ใิ นการให้บริ การเงินกูสามั
้ ญ9
(ที่ 4/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562)
- ประกาศเงินกูส้ ามัญ 4 (ที่ 4/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562) ขอระงับและยกเลิก เงินกูป้ ระเภทนี้ตาม
เจตจานงของ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 47 และคาแนะนาของนายทะเบียน (หนังสื อ สหกรณ์จังหวัดพังงา
ทีพ่ ง 0010/486 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2557)
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- ประกาศเงินกูส้ ามัญ 7 (ที่ 4/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562) ขอระงับและยกเลิก เงินกูป้ ระเภทนี้ตาม
เจตจานงของ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 47 และคาแนะนาของนายทะเบียน (หนังสื อ สหกรณ์จังหวัดพังงา
ที่พง 0010/486 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2557)
- ประกาศเรื่ องกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้แก่สมาชิก
(ที่ 2/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562)
- ประกาศเรื่ องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
(ที่ 2/2562 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562)
ที่ประชุมใหญ่
……………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………….……
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องพิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน
ประจาปี 2562
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี 2562
ประธาน ตามข้อบังคับ ข้อ 59 อานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าทีพ่ ิจารณา วินิจฉัยปัญหา
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกีย่ วกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่ งรวมทั้งการพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน
ดังนั้น คณะกรรมการดาเนินการ จึงขอเสนองบการเงิน ประจาปี 2562 ซึ่งผูส้ อบบัญชี ได้ตรวจสอบรับรองความ
ถูกต้องตามระบบบัญชีสหกรณ์แล้ว ดังต่อไปนี้
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หนังสื อรับรองของสหกรณ์
วันที่ 19 ตุลาคม 2562
เรียน คุณยุพิน ฟุ้ งเฟื่ อง ผู้สอบบัญชี บริษัท พี.พี.เอฟ. ออดิทติ้ง จากัด
หนัง สื อรั บรองฉบับนี้ ให้ไ ว้เพื่ อประโยชน์ของท่า นในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์อ อมทรั พ ย์
สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และผลการดาเนินงานส าหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรั พ ย์
สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดหรื อไม่
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มปี ระสิทธิผล เพื่อให้การดาเนินงานของสหกรณ์เป็ นไปตาม
กฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกีย่ วข้อง
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกีย่ วกับงบการเงินที่ตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่าควรจะเป็ น เช่น
รายการดังต่อไปนี้
1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการแสดงรายการ
และข้อมูลต่าง ๆ
2. ข้าพเจ้าได้จดั เอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ทา่ นตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่นที่เกีย่ วข้องทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกีย่ วข้องกับการกระทาของคณะกรรมการดาเนินการหรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ผู้ซ่ึ งมี
หน้าที่สาคัญเกีย่ วกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรื อรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อ
งบการเงิน
4. สหกรณ์ได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบตั ิมาอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญ ต่อ
งบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ปฏิบตั ิตามระเบียบและข้อกาหนดของหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่กากับดูแล
ซึ่งหากไม่ปฏิบตั ิตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงิน
5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรื อ
ข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรี ยกชดเชย หรื อถูกประเมินภาษีอากร หรื อมีห นี้สิ นที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่ งควรจะได้
นามาพิจารณาเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรื อใช้เป็ นหลักเกณฑ์ในการตั้งสารองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
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6. รายการหรื อข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรื อเปิ ดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน
6.1 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกีย่ วกับภาระผูกพันเงินฝาก หรื อข้อจากัดการใช้เงินกู ้
6.2 สินทรัพย์ทใี่ ช้เป็ นหลักประกัน
7. สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ท้ งั หมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพันหรื อ ข้อผูกมัดใด ๆ
ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณ์ได้บนั ทึกหรื อเปิ ดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้นในภายหน้า
ไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกีย่ วกับหลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่
บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
9. นอกจากเรื่ องที่อธิบายไว้ใ นหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใ ดเกิดขึ้นหรื อไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริ งใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสาคัญ ซึ่งต้องนามาปรับปรุ งงบการเงินหรื อเปิ ดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญศักดิ์ รมยพร)
ประธานกรรมการ

(นายประภาส สายทอง)
ผูจ้ ดั การสหกรณ์
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บริษัท พี.พี.เอฟ. ออดิทติง้ จากัด
เลขที่ 207 ซอย ตรัง-ปะเหลียน 1 หมู่ที่ 4 ถนนตรัง-ปะเหลียน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0925560000070
รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ สมาชิกสหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
ความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบ งบการเงิ น ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด พั ง งา จ ากั ด
ซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 งบกาไรขาดทุนและงบกระแสเงิ นสด สาหรับ
ปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้ าพเจ้ าเห็ นว่า งบการเงิ นข้ างต้ นนีแ้ สดงฐานะการเงิ นของสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา
จากัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ผลการด าเนินงาน และงบกระแสเงิ นสด สาหรับปี สิน้ สุด วันเดียวกัน โดย
ถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้ าได้ ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบกรมตรวจบัญชีส หกรณ์
ความรับผิดชอบของข้ าพเจ้ าได้ กล่าวไว้ ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิ น
ในรายงานของข้ าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ามีความเป็ นอิสระจากสหกรณ์และได้ ปฏิ บัติต ามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้ าพเจ้ าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้ าได้ รับเพี ยงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สดุ ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ของ
ข้ าพเจ้ าในการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปั จจุบนั ข้ าพเจ้ าได้ นาเรื่องเหล่านีม้ าพิ จารณาในบริ บทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้ าพเจ้ า ทัง้ นี ้ ข้ าพเจ้ าไม่ได้ แสดงความเห็นแยก
ต่างหากสาหรับเรื่องเหล่านี ้
เรื่องสาคัญในการตรวจสอบพร้ อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื่องมีดงั ต่อไปนี ้
1. เงินให้ก้ ยู ืม
ตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 5 เงินให้ ก้ ยู ืม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 สหกรณ์ฯ
มีเงินให้ ก้ ยู ืม จานวนเงิน 2,024,767,728.12 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 90.50 ของสินทรัพย์ทงสิ
ั ้ ้น ซึ่งเป็ นเรื่องสาคัญ
ในการตรวจสอบและไม่มีการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ เนื่องจากไม่มีลกู หนี ้รายใดเข้ าเกณฑ์การจัด ชัน้ คุณภาพ
ลูกหนี ้เงินกู้และการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
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2. ลูกหนีร้ ะยะสัน้
ตามที่กล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 6 ลูกหนี ้ระยะสัน้ ในระหว่างปี สหกรณ์ได้ ขออนุมัติ
ตัดจาหน่ายหนี ้สูญจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ของลูกหนี ้รายหนึ่ง
จานวนเงิน 174,987.46 บาท และมีบญ
ั ชีค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญจานวนเงิน 174,987.46 บาท ที่ประชุมใหญ่
ได้ อนุมตั ิตามคาขอ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 สหกรณ์ฯ มีลกู หนี ้ระยะสันจ
้ านวนเงิ น 705,631.13 บาท คิด เป็ นร้ อ ย
ละ 0.03 ของสินทรัพย์ทงสิ
ั ้ ้น ไม่มีการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ เนื่องจากไม่มีลกู หนี ้รายใดเข้ าเกณฑ์กาจัด ชัน้
คุณภาพลูกหนี ้เงินกู้และการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ข้ าพเจ้ าได้ ทาการประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมการควบคุมเกี่ยวกับธุรกิจสินเชื่อและเลือกตัวอย่างมา
สุ่มทดสอบว่าได้ มีการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่ได้ กาหนดไว้ หรือไม่ การทดสอบการควบคุมภายใน
ประกอบด้ ว ย การสอบทานระเบีย บการให้ เงิ นกู้แก่ สมาชิ ก สัง เกตการณ์แ ละสอบถามการปฏิ บัติง านของ
เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบในการตรวจสอบคาขอกู้ คุณสมบัติผ้ กู ้ ู วงเงินกู้ ผู้ค ้าประกัน สอบถามรายงาน การประชุม
เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมตั ิเงินให้ ก้ แู ต่ละประเภทว่าเป็ นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กาหนด
ข้ าพเจ้ าสุ่มสอบทานการชาระหนี ้บัญชีย่อยลูกหนี ้เงิ นให้ ก้ ู เพื่ อติด ตามว่ ามีลูกหนี ้เงิ นให้ ก้ รู ายใด ไม่
สามารถชาระหนี ้ตามที่กาหนด เพื่ อนาไปทารายละเอียดการแยกอายุหนี ้ เพื่ อสอบทานว่ามีลูกหนี ้รายใดเข้ า
หลัก เกณฑ์ก ารจัด ชัน้ คุณ ภาพลูก หนี เ้ งิ นกู้แ ละการตัง้ ค่ า เผื่อ หนี ส้ งสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 ตามระเบี ย บ
นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดพบว่าไม่ต้องตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญสาหรับลูกหนี ้เงินให้ ก้ ู ส่วนลูกหนี ้อื่นได้ ต งค่
ั้ า
เผื่อหนี ้สงสัยจะสูญเต็มมูลค่าแล้ ว โดยข้ าพเจ้ าปฏิบตั ิงานอย่างเป็ นอิสระ
ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ต่องบการเงิน
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์มีหน้ าที่รับผิดชอบในการจัด ทาและการนาเสนองบการเงิ นเหล่านี ้
โดยถูก ต้ อ งตามที่ ค วรตามระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ์ และรับ ผิ ด ชอบเกี่ ยวกั บ การควบคุม ภายในที่
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้ สามารถจัดทางบการเงิน ที่ปราศจากการแสดงข้ อมูล
ที่ขัด ต่ อข้ อ เท็จ จริ ง อันเป็ นสาระสาคัญ ไม่ว่ าจะเกิด จากการทุจริ ต หรื อข้ อผิ ด พลาดในการจัด ทางบกา รเงิ น
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ์ในการดาเนินงานต่อเนื่อ ง
การเปิ ดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้ เกณฑ์การบัญชีสาหรับการ
ดาเนินงานต่อเนื่องเว้ นแต่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ มีความตังใจที
้ ่จะเลิกสหกรณ์หรื อหยุด ด าเนินงาน
หรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้ าพเจ้ ามีวัต ถุประสงค์เพื่ อ ให้ ได้ ค วามเชื่อ มั่น อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิ น
โดยรวม ปราศจากการแสดงข้ อ มูลที่ขัด ต่อเท็ จจริ ง อันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิด จากการทุจริ ต หรื อ
ข้ อ ผิ ด พลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญ ชี ซึ่ ง รวมความเห็ นของข้ าพเจ้ า อยู่ด้ วย ความเชื่อ มั่นอย่า ง
สมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้ เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้ อมูลที่ขดั ต่อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ ที่
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มีอยู่ได้ เสมอไป ข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอาจเกิด จากการทุจริ ต หรื อข้ อผิด พลาด และถือว่ามีสาระสาคัญ เมื่อ
คาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริ ง แต่ละรายการหรื อ ทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ งบการเงินจากการใช้ งบการเงินเหล่านี ้
ในการตรวจสอบของข้ าพเจ้ าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้ าพเจ้ า
ได้ ใช้ ดลุ ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิ บัติง านของข้ าพเจ้ า
รวมถึง
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้ อมูลที่ขดั ต่อข้ อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้ อผิดพลาด ออกแบบและปฏิ บัติง านตามวิธีการตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่อ ความ
เสี่ยงเหล่านัน้ และได้ หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่ อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้ าพเจ้ า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้ อมูลที่ขัด ต่อ ข้ อเท็จจริ ง อันเป็ นสาระสาคัญซึ่ง เป็ นผลมาจากการทุจริ ต จะสูง กว่า
ความเสี่ยงที่เกิด จากข้ อ ผิด พลาดเนื่องจากการทุจริ ต อาจเกี่ยวกับการสมรู้ ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตังใจละเว้
้
นการแสดงข้ อมูล การแสดงข้ อมูลที่ไม่ตรงตามข้ อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุม
ภายใน
 ทาความเข้ าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้ องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของสหกรณ์
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ใช้ และความสมเหตุผล
ของประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องซึ่งจัดทาขึ ้นโดยคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
 สรุ ป เกี่ ย วกั บ ความเหมาะสมของการใช้ เ กณฑ์ ก ารบัญ ชี ส าหรั บ การด าเนิ น ง านต่ อ เนื่ อ งของ
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้ รับว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่
เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้ เกิดข้ อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของสหกรณ์
ในการดาเนินงานต่อ เนื่อ งหรื อ ไม่ ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ ข้อสรุ ปว่ามีค วามไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้ าพเจ้ าต้ อ งให้
ข้ อสังเกต ไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ าถึง การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องในงบการเงิ น หรื อถ้ าการ
เปิ ดเผยดังกล่าว ไม่เพียงพอ ความเห็นของข้ าพเจ้ าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้ อสรุปของข้ าพเจ้ าขึ ้นอยู่กบั หลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้ รับจนวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้ าพเจ้ า อย่างไรก็ต าม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ใน
อนาคตอาจเป็ นเหตุให้ สหกรณ์ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่องได้
 ประเมินการนาเสนอ โครงสร้ างและเนื ้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึง การเปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อ ง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิ ด ขึ ้นโดยถูกต้ องตามที่ค วรหรื อไม่ ข้ าพเจ้ าได้
สื่อสารกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบที่ได้ วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึง ข้ อบกพร่ องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่ง
ข้ าพเจ้ าได้ พบในระหว่างการตรวจสอบของข้ าพเจ้ า
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จากเรื่ องทังหลายที
้
่สื่อสารกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ข้ าพเจ้ าได้ พิ จารณาเรื่ อ งต่างๆที่มี
นัยสาคัญที่สดุ ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบข้ าพเจ้ าได้
อธิบายเรื่องเหล่านี ้ไว้ ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้ นแต่กฎหมายหรือข้ อบังคับห้ ามไม่ให้ เปิ ดเผยเรื่องดังกล่าวต่อ
สาธารณะ หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิด ขึน้ ข้ าพเจ้ าพิ จารณาว่าไม่ค วรสื่อ สารดัง กล่าวในรายงานของ
ข้ าพเจ้ า เพราะการกระทาดังกล่าว สามารถคาดการณ์ได้ อย่างสมเหตุสมผลว่ามีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ที่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียสาธารณะ จะได้ จากการสื่อสารดังกล่าว

( นางยุพิน ฟุ้ งเฟื่ อง )
ผู้สอบบัญชี
วันที่ 19 ตุลาคม 2562
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สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ปี 2562
หมายเหตุ หน่ วย:บาท

สินทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จํากัด
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสัน้
ลูกหนี ้ระยะสัน้ - สุทธิ
ดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ คู ้ างรับ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาว
ลูกหนี ้ระยะยาว - สุทธิ
ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ค่าตกแต่งสํานักงานรอตัดบัญชี
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์
หนีส้ นิ และทุนของสหกรณ์
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยมื ระยะสัน้
เงินรับฝาก
หนี ้สินหมุนเวียนอืน่
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
เงินสํารองบําเหน็จเจ้ าหน้ าที่
รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ
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ปี 2561
หน่ วย:บาท

2
3
5
6
7
8

165,711,906.13
10,000,000.00
207,546,891.10
3,133,859.71
477,392.79
236,707.96
387,106,757.69

84,421,992.66
0.00
125,010,770.48
3,070,854.41
1,033,959.01
233,891.86
213,771,468.42

4
5
6
9

26,492,500.00
1,817,220,837.02
618,299.33
5,778,326.64
9,945.21
1,850,119,908.20
2,237,226,665.89

16,492,500.00
1,735,574,774.84
1,013,450.96
6,363,643.69
96,630.03
1,759,540,999.52
1,973,312,467.94

10
11
12

165,000,000.00
951,844,204.81
950,951.23
1,117,795,156.04

0.00
955,289,661.28
942,069.34
956,231,730.62

5,174,220.00
5,174,220.00
1,122,969,376.04

4,490,480.00
4,490,480.00
960,722,210.62
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สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ปี 2562
ปี 2561
ทุนของสหกรณ์
หมายเหตุ หน่ วย:บาท
หน่ วย:บาท
ทุนเรือนหุ้น ( มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท )
หุ้นทีช่ ําระเต็มมูลค่าแล้ ว
966,151,930.00 876,022,600.00
ทุนสํารอง
72,435,787.25
64,138,446.64
ทุนสะสมตามข้ อบังคับ ระเบียบและอืน่ ๆ
13
5,064,760.25
5,715,535.07
กําไรสุทธิ ประจําปี
70,604,812.35
66,713,675.61
รวมทุนของสหกรณ์
1,114,257,289.85 1,012,590,257.32
รวมหนีส้ นิ ้ และทุนของสหกรณ์
2,237,226,665.89 1,973,312,467.94
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้

0.00

(นายบุญศักดิ์ รมยพร)
ประธานกรรมการ

(นายธี ระยุทธ บุตรทหาร)
เลขานุการ
วันที่ 19 ตุลาคม 2562
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0.00
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สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบกาไรขาดทุน
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ปี 2562
บาท
%
รายได้ ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากการลงทุน
ดอกเบี ้ยรับเงินให้ ก้ ู
113,091,788.36 98.95
ดอกเบี ้ยรับเงินฝาก
464,548.17 0.41
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
729,913.46 0.64
รวมรายได้ ดอกเบี ้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
114,286,249.99 100.00
ค่าใช้ จ่ายดอกเบีย้
ดอกเบี ้ยจ่ายเงินรับฝาก
35,890,337.41 31.40
ดอกเบี ้ยจ่ายเงินกู้ยมื ระยะสัน้
31,286.42 0.03
ดอกเบี ้ยจ่ายเงินกู้ยมื ระยะยาว
0.00 0.00
รวมค่าใช้ จา่ ยดอกเบี ้ยและเงินลงทุน
35,921,623.83 31.43
หัก หนีส้ งสัยจะสูญและหนีส้ ญ
ู
หนี ้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี ้อืน่ ทีไ่ ม่กอ่ ให้ เกิดรายได้
(174,987.46) (0.15)
หนี ้สงสัยจะสูญ(เกินความต้ องการ)-ลูกหนี ้อื่นทีไ่ ม่ก่อให้ เกิดรายได้
0.00 0.00
หนี ้สงสัยจะสูญ(เกินความต้ องการ)-ลูกหนี ้อืน่
(4,924.05) (0.00)
หนี ้สงสัยจะสูญ(เกินความต้ องการ)-ดอกเบีย้ เงินให้ ก้ ูค้างรับลูกหนี ้อื่น
0.00 0.00
หนี ้สูญ-ลูกหนี ้อืน่ ทีไ่ ม่กอ่ ให้ เกิดรายได้
174,987.46 0.15
รวมหนี ้สงสัยจะสูญและหนี ้สูญ
(4,924.05) (0.00)
รายได้ ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ
78,369,550.21 68.57
บวก รายได้ อ่นื
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ า
7,600.00 0.02
เงินรางวัลสลากออกสิน
49,900.00 0.04
รายได้ อนื่ ๆ
211,253.47 0.18
รวมรายได้ อนื่
268,753.47 0.24
หัก ค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับเจ้ าหน้ าที่
เงินเดือน
3,199,080.00 2.80
ค่าล่วงเวลา
32,883.00 0.03
ค่าเช่าบ้าน
36,000.00 0.03
ค่าเล่าเรียนบุตร
6,850.00 0.01
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ปี 2561
บาท

%

109,196,311.08 99.38
452,385.52 0.41
232,584.69 0.21
109,881,281.29 100.00
33,328,308.76
2,369,682.35
0.00
35,697,991.11

30.33
2.16
0.00
32.49

0.00 0.00
(1,000.00) (0.01)
(14,467.65) (0.01)
(146.63) 0.00
0.00
0.00
(15,614.28) (0.02)
74,198,904.46 67.53
11,100.00
0.00
169,340.24
180,440.24

0.01
0.00
0.15
0.16

2,965,080.00
42,862.00
36,000.00
31,700.00

2.70
0.04
0.03
0.03
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สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบกาไรขาดทุน (ต่ อ)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ปี 2562
บาท
%
ค่าสวัสดิการเจ้ าหน้ าที่
24,000.00 0.02
เงินสมทบประกันสังคม
74,162.16 0.06
บําเหน็จเจ้ าหน้ าที่
683,740.00 0.60
ค่ารักษาพยาบาล
0.00 0.00
ค่าเบี ้ยเลีย้ งเจ้ าหน้ าที่
0.00 0.00
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา
668,037.05 0.58
ค่าปรับปรุงสํานักงาน
80,940.00 0.07
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาสินทรัพย์
16,352.00 0.01
ค่าตกแต่งสํานักงานตัดจ่าย
86,684.82 0.08
ค่าเช่าพืน้ ทีเ่ ว็บเซฟเวอร์และเว็บไซด์
0.00 0.00
ค่าทําความสะอาดสํานักงาน
90,035.00 0.08
ค่าเบี ้ยประกันภัยอัคคีภยั
4,591.93 0.00
ค่าทําความสะอาดยานพาหนะ
500.00 0.00
ค่ารักษาความปลอดภัย
0.00 0.00
ค่าภาษีป้ายและภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
4,998.00 0.00
ค่าใช้ จา่ ยยานพาหนะ
64,948.23 0.06
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
ค่าใช้ จา่ ยตามแผนกลยุทธ์
236,236.00 0.21
ค่าใช้ จ่ายดาเนินงานอื่น
ค่าใช้ จา่ ยในการประชุมใหญ่
1,658,041.00 1.45
ค่าเบี ้ยเลีย้ งกรรมการ
9,600.00 0.01
ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ
121,800.00 0.11
ค่าเบี ้ยประชุมผู้ตรวจสอบกิจการ
10,000.00 0.01
ค่าพาหนะกรรมการ
63,440.00 0.06
ค่าพาหนะผู้ตรวจสอบกิจการ
2,560.00 0.00
ค่าเบี ้ยเลีย้ งและทีพ่ ัก
58,510.00 0.05
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ปี 2561
บาท
24,000.00
74,316.00
494,990.00
150.00
600.00

%
0.02
0.07
0.45
0.00
0.00

748,069.09
25,638.00
40,809.00
154,880.00
16,050.00
102,622.00
4,631.40
250.00
36,380.00
4,998.00
39,309.91

0.68
0.02
0.04
0.14
0.01
0.09
0.01
0.00
0.03
0.01
0.04

40,355.00

0.04

1,669,262.00
20,400.00
127,400.00
9,500.00
67,800.00
5,840.00
88,726.29

1.52
0.02
0.12
0.01
0.06
0.01
0.08
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สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบกาไรขาดทุน (ต่ อ)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ปี 2562
บาท
%
ค่าตอบแทนเจ้ าหน้ าทีป่ ระจําหน่วย
104,768.00 0.09
ค่าตรวจสอบกิจการ
48,000.00 0.04
ค่าไฟฟ้ า
70,069.29 0.06
ค่านํ ้าประปา
4,244.10 0.00
ค่าโทรศัพท์
27,507.28 0.02
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
178,105.20 0.16
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี
80,000.00 0.07
ค่ารับรอง
86,290.00 0.08
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
26,550.00 0.02
ค่าถ่ายเอกสาร
14,586.00 0.01
ค่าไปรษณีย์
44,476.00 0.04
ค่านํ ้ามันเชื ้อเพลิง
40,170.50 0.04
ค่าหนังสือพิมพ์
0.00 0.00
ค่าเบี ้ยประกันภัยขนเงิน
10,742.80 0.01
ค่าขยะมูลฝอย
480.00 0.00
วัสดุเครื่องแต่งกาย
20,400.00 0.02
ค่าบํารุงต่าง ๆ
2,247.00 0.00
ค่าใช้ จา่ ยเบ็ดเตล็ด
40,865.97 0.04
8,033,491.33 7.03
รวมค่าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
กาไรสุทธิ
70,604,812.35 61.78
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ปี 2561
บาท
%
103,044.00 0.09
48,000.00 0.04
57,888.79 0.05
5,729.85 0.01
27,243.50 0.02
188,500.70 0.17
80,000.00 0.07
71,397.00 0.06
41,773.54 0.04
14,457.00 0.01
38,067.00 0.03
40,860.00 0.04
1,220.00 0.00
10,340.48 0.02
480.00 0.00
18,850.00 0.02
0.00 0.00
45,198.54 0.04
7,665,669.09 6.98
66,713,675.61 60.71

94

สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ปี 2562
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
รายการปรับปรุงเพือ่ กระทบยอดกําไรสุทธิเป็ นเงินสดสุทธิ
จากการดําเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคาอาคารและอุปกรณ์
สํารองบําเหน็จเจ้ าหน้ าที่
ค่าตกแต่งสํานักงานรอตัดบัญชีตดั จ่าย
ลูกหนี ้ สสธท.จ่ายล่วงหน้ า
ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า
ดอกเบี ้ยรับรอจ่ายคืน
ค่าใช้ จ่ายค้างจ่าย
ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ-ลูกหนีท้ ี่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้
หนีส้ งสัยจะสูญเกินความต้องการ - ลูกหนีไ้ ม่ก่อให้ เกิดรายได้
หนีส้ งสัยจะสูญเกินความต้องการ - ลูกหนีอ้ ื่น
หนีส้ งสัยจะสูญเกินความต้องการ - ดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ อู ื่นค้างรับ
ดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ คู ้างรับ
ดอกเบี ้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
ดอกเบี ้ยเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ
ดอกเบี ้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ค่าตอบแทนหน่วยค้างจ่าย
ดอกเบี ้ยตัว๋ สัญญาใช้ เงินค้างจ่าย
ดอกเบี ้ยจ่ายเงินกู้โอดีค้างจ่าย
เงินประกันสังคมรอนําส่ง
เงินปั นผลค้างจ่าย
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บาท

70,604,812.35

66,713,675.61

668,037.05
683,740.00
86,684.82
24,240.00
464.91
0.00
5,193.00
(179,911.51)
0.00
0.00
0.00
556,566.22
7,906.68
(1,095.89)
(193,916.04)
49,658.20
2,644.00
22,356.16
1,469.71
(750.00)
0.00

748,069.09
494,990.00
154,880.00
8,360.00
3,664.43
(34,922.22)
65,116.50
0.00
(1,000.00)
(14,467.65)
(146.63)
(545,710.95)
285,497.54
0.00
211,031.13
36,328.30
2,444.00
(88,191.78)
0.00
0.00
8,812.00
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ปี 2562
บาท
ภาษี หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
หนีส้ ญ
ู -ลูกหนีท้ ี่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์ และ
หนีส้ นิ ดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงาน
เงินสดจ่ายจากเงินให้ ก้ แู ก่สหกรณ์
เงินสดจ่ายลูกหนีเ้ งินกู้ฉกุ เฉิน
เงินสดรับจากลูกหนีเ้ งินกู้ฉกุ เฉิน
เงินสดจ่ายลูกหนีเ้ งินกู้สามัญ
เงินสดรับจากลูกหนีเ้ งินกู้สามัญ
เงินสดจ่ายลูกหนีเ้ งินกู้พเิ ศษ
เงินสดรับจากลูกหนีเ้ งินกู้พเิ ศษ
สินทรัพย์ดําเนินงาน
เงินสดรับจากลูกหนีอ้ ื่น - ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้
เงินสดรับจากลูกหนีอ้ ื่น
เงินสดจ่ายลูกหนีเ้ งิน สส ชสอ.
เงินสดรับลูกหนีเ้ งิน สส ชสอ.
เงินสดจ่ายลูกหนีเ้ งินประกันวินาศภัย
เงินสดรับลูกหนีเ้ งินประกันวินาศภัย
เงินสดจ่ายลูกหนีเ้ งินประกันกลุม่
เงินสดรับลูกหนีเ้ งินประกันกลุม่
เงินสดจ่ายลูกหนีเ้ งินฌาปนกิจสงเคราะห์ ( สสธท )
เงินสดรับจากลูกหนีเ้ งินฌาปนกิจสงเคราะห์ ( สสธท )
เงินสดจ่ายลูกหนีเ้ งินยืมทดรอง
เงินสดรับจากลูกหนีเ้ งินยืมทดรอง
เงินสดรับ (จ่าย) ลูกหนีต้ วั แทนหักเงินส่ง
เงินสดจ่ายซือ้ วัสดุสาํ นักงาน
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บาท

286.95
174,987.46

0.00
0.00

72,513,374.07

68,048,429.37

(90,000,000.00)
(1,719,500.00)
1,671,793.00
(827,115,317.44)

0.00
(850,500.00)
645,707.00
(974,325,039.20)

743,092,778.36
(3,500,000.00)

873,210,007.97
(1,000,000.00)

13,151,467.13

19,626,392.86

0.00
660,693.82

1,000.00
2,849,182.06

(142,386.00)
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)
2,344,655.00
24,139.54
(83,990.00)

(118,723.00)
116,986.25
(130,051.01)
177,413.24
(9,032,781.69)
8,871,185.06
(5,505,183.00)
5,447,617.50
(2,141,720.00)
2,150,720.00
22,656.82
(72,656.60)
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ปี 2562
บาท
หนีส้ นิ ดําเนินงาน
เงินสดรับ (จ่าย) เงินรอจ่ายคืน
เงินสดจ่ายดอกเบี ้ยรับรอจ่ายคืน

ปี 2561
บาท

226,262.75
(113,849.14)

7,876.77
0.00

เงินสดรับ (จ่าย) ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย
เงินสดรับ (จ่าย) ล่วงหน้ าจากสมาชิก
เงินสดสุทธิ ( ใช้ ไปใน ) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซือ้ ครุภณ
ั ฑ์

0.00
2,280.00
(91,301,034.74)

(855.50)
(1,515.37)
(12,003,850.47)

(57,720.00)

(52,480.00)

เงินสดจ่ายซือ้ หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจํากัด
เงินสดจ่ายส่วนปรับปรุงอาคารสํานักงาน
เงินสดสุทธิ ( ใช้ ไปใน ) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
เงินสดจ่ายชําระหนีต้ วั๋ สัญญาใช้ เงิน
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น
เงินสดจ่ายค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์

(10,000,000.00)
(25,000.00)
(10,082,720.00)

(10,000,000.00)
0.00
(10,052,480.00)

165,000,000.00
0.00
292,489,387.72
(295,934,844.19)
100,570,550.00
(10,441,220.00)
(30,000.00)

0.00
(195,000,000.00)
468,411,227.55
(259,839,780.34)
90,523,660.00
(18,173,620.00)
(30,000.00)

เงินสดจ่ายเงินปั นผลตามหุ้น
เงินสดจ่ายเงินเฉลีย่ คืน
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้ าหน้ าที่
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิ เพิม่ ขึน้
เงินสด ณ วันต้นปี
เงินสด ณ วันสิ ้นปี

(46,047,233.50)
(8,632,197.00)
(890,000.00)
(3,410,774.82)
192,673,668.21
91,289,913.47
84,421,992.66
175,711,906.13

(41,276,612.00)
(8,011,119.00)
(830,000.00)
(3,774,653.50)
31,999,102.71
9,942,772.24
74,479,220.42
84,421,992.66
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สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรั บปี สนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
1. สรุ ปนโยบายการบัญชีท่สี าคัญ
- สหกรณ์ บนั ทึกบัญชีโดยใช้ เกณฑ์คงค้ าง
- สหกรณ์ รับรู้ รายได้ ดอกเบียตามเกณฑ์
้
สดั ส่วนของเวลา ส่วนจํานวนรายได้ จะเท่ากับอัตราดอกเบียคู
้ ณด้ วยจํานวนเงินต้ นที่
ค้ างชําระตามระยะเวลาที่ก้ ูยืม
้ กหนีท้ ี่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ ตามเกณฑ์คงค้ าง จํานวน – บาท ซึง่
- สหกรณ์ ระงับการรับรู้ รายได้ ที่เกิดจากดอกเบียของลู
หากสหกรณ์ รับรู้ ดอกเบียเงิ
้ นให้ ก้ ูของลูกหนีด้ งั กล่าวแล้ วจะทําให้ สหกรณ์ มกี ํา ไรสุทธิประจําปี เป็ นเงิน – บาท
- สหกรณ์ ได้ ตงั ้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่กํา หนดไว้ ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้ วยการจัดชัน้ คุณภาพ
ลูกหนีเ้ งินกู้และการเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
- สหกรณ์ ตีราคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน
- เงินลงทุนระยะยาวที่เป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้ องการของตลาดแสดงด้ วยราคาทุน และจะรับรู้ เป็ น
รายได้ หรื อค่าใช้ จา่ ยในงบกํา ไรขาดทุนเมื่อสหกรณ์ จําหน่ายเงินลงทุนนัน้
- ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ สาํ นักงาน คํานวณโดยวิธีเส้ นตรงในอัตราที่กํา หนดไว้ ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ทัง้ นี ้ ยกเว้ นที่ดิน
- ค่าตกแต่งสํา นักงานรอตัดบัญชี ตัดจ่ายเป็ นรายปี ระยะเวลา 5 ปี
- ค่าซ่อมบํารุ ง ค่าซ่อมแซม รวมทัง้ การซือ้ มาเปลี่ยนแทนสํา หรับสินทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็ นค่าใช้ จา่ ยหักจาก
รายได้ การต่อเติมหรื อเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์ รายใหญ่ ๆ ถือเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท
ปี 2562
ปี 2561
หน่ วย:บาท
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้ วย
หน่ วย:บาท
เงินสด
20,000.00
0.00
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
50,122.70
47,593.80
ออมทรัพย์
160,585,588.09
84,318,706.44
ประจํา
56,195.34
55,692.42
สลากออมสิน
5,000,000.00
0.00
รวม
165,711,906.13
84,421,992.66
3. เงินฝากสหกรณ์ อ่ ืน ประกอบด้ วย
สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ ธานี จํากัด
รวม
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10,000,000.00
10,000,000.00

0.00
0.00
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สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ปี 2562
หน่ วย:บาท

4. เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้ วย
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่ไม่ อยู่ในความต้ องการของตลาด
หุ้นบริ ษัท สหประกันชีวิต จํากัด ( มหาชน )
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด

200,000.00
26,292,500.00
26,492,500.00

รวม
5. เงินให้ก้ ยู มื ประกอบด้ วย
เงินให้ ก้ ูแก่สหกรณ์
ลูกหนีเ้ งินกู้ฉุกเฉิน
ลูกหนีเ้ งินกู้สามัญ
ลูกหนีเ้ งินกู้พิเศษ
รวม

6. ลูกหนีร้ ะยะสัน้ - สุทธิ ประกอบด้ วย
ลูกหนีต้ วั แทนหักส่ง
ลูกหนีเ้ งินยืมทดรอง
ลูกหนีเ้ งินประกันกลุ่ม
ลูกหนีเ้ งินฌาปนกิจสงเคราะห์(สสธท)
ลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนีอ้ นื่ - ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้
ลูกหนีเ้ งิน สส ชสอ.
ลูกหนีเ้ งินประกันวินาศภัย
รวม
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ลูกหนี ้ - สุทธิ

ปี 2561
หน่ วย:บาท

ปี 2562
หน่ วย:บาท
ระยะสัน้
90,000,000.00
271,500.00
114,096,141.34
3,179,249.76
207,546,891.10

ปี 2561
หน่ วย:บาท
ระยะยาว

0.00
0.00
1,758,657,548.37
58,563,288.65
1,817,220,837.02

ปี 2562
หน่ วย:บาท
ระยะสัน้
2,209.82
800.00
2,122,396.99
865,135.00
87,331.80
0.00
14,005.00
41,981.10
3,133,859.71
0.00
3,133,859.71
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200,000.00
16,292,500.00
16,492,500.00

ระยะสัน้

ระยะยาว

0.00
223,793.00
119,886,550.56
4,900,426.92
125,010,770.48

0.00
0.00
1,669,081,196.22
66,493,578.62
1,735,574,774.84

ปี 2561
หน่ วย:บาท
ระยะยาว
0.00
0.00
0.00
0.00
618,299.33
0.00
0.00
0.00
618,299.33
0.00

ระยะสัน้
26,349.36
0.00
2,017,776.07
886,806.50
116,277.84
174,987.46
8,514.00
20,054.69
3,250,765.92
179,911.51

618,299.33

3,070,854.41

ระยะยาว
0.00
0.00
0.00
0.00
1,013,450.96
0.00
0.00
0.00
1,013,450.96
0.00
1,013,450.96
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สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรั บปี สนิ ้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
7. ดอกเบีย้ เงินให้ก้ คู ้ างรั บ ประกอบด้ วย
ดอกเบียเงิ
้ นให้ ก้ ูค้างรับ - สมาชิก
ดอกเบียเงิ
้ นให้ ก้ ูค้างรับ - ลูกหนีอ้ นื่
รวม
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ

ปี 2562
หน่ วย:บาท
477,278.73
114.06
477,392.79
0.00

ปี 2561
หน่ วย:บาท
1,031,765.03
2,193.98
1,033,959.01
0.00

ดอกเบียเงิ
้ นให้ ก้ ูค้างรับ - สุทธิ

477,392.79

1,033,959.01

8. สินทรั พย์ หมุนเวียนอื่น ประกอบด้ วย
วัสดุสาํ นักงานคงเหลือ
ดอกเบียเงิ
้ นฝากธนาคารค้ างรับ
ดอกเบียเงิ
้ นฝากสหกรณ์ อนื่ ค้ างรับ
ค่าใช้ จา่ ยจ่ายล่วงหน้ า
เงินฌาปนกิจสงเคราะห์(สสธท) จ่ายล่วงหน้ า
รวม

ปี 2562
หน่ วย:บาท
165,585.00
32,676.13
1,095.89
21,190.94
16,160.00
236,707.96

ปี 2561
หน่ วย:บาท
131,253.20
40,582.81
0.00
21,655.85
40,400.00
233,891.86

9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้ วย
ที่ดิน
อาคารสํา นักงาน
ส่วนปรับปรุ งอาคารสํา นักงาน
ครุ ภณั ฑ์
ยานพาหนะ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

ปี 2562
หน่ วย:บาท
2,012,500.00
3,186,647.26
127,551.03
220,074.38
231,553.97
5,778,326.64

ปี 2561
หน่ วย:บาท
2,012,500.00
3,406,022.26
118,489.40
318,878.06
507,753.97
6,363,643.69

สหกรณ์ ฯนําที่ดินโฉนดที่ 18344 เลขที่ดิน 1189 หน้ าสํา รวจ 6055 ตําบลท้ ายช้ าง อําเภอเมือง จังหวัดพังงา
พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างจดจํานองเป็ นหลักทรัพย์คาํ ้ ประกันการชําระหนีเ้ งินกู้ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จํากัด
จํานวนเงินต้ น ไม่เกินวงเงิน 100.00 ล้ านบาท
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สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
10. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยมื ระยะสัน้ ประกอบด้ วย
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
รวม
ณ วันสิน้ ปี บญั ชี 2562 สหกรณ์ มสี ญ
ั ญาวงเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ดังนี ้
ชื่อสถาบันการเงิน
วงเงินกู้
อัตราดอกเบีย้
ประเภท

ปี 2562
หน่ วย:บาท
0.00
165,000,000.00
165,000,000.00

ปี 2561
หน่ วย:บาท
0.00
0.00
0.00

ภาระคา้ ประกัน

ธ.ธนชาต

ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน

105.00 ล้ านบาท

3.35 ประธานกรรมการ/คณะกรรมการ

ธ.แลนด์แอนด์เฮ้ าส์

ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน

60.00 ล้ านบาท

3.40 ประธานกรรมการ/คณะกรรมการ
ปี 2562
หน่ วย:บาท

11. เงินรั บฝาก ประกอบด้ วย
เงินรั บฝาก - สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
รวม

12. หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น ประกอบด้ วย
เงินรอจ่ายคืน
เงินประกันสังคมรอนําส่ง
ดอกเบี ้ยจ่ายเงินรับฝากค้ างจ่าย
ค่าตรวจสอบบัญชีกิจการค้ างจ่าย
ค่าใช้ จา่ ยค้ างจ่าย
เงินรับล่วงหน้ าจากสมาชิก
ดอกเบี ้ยตัว๋ สัญญาใช้ เงินค้ างจ่าย
ดอกเบี ้ยเงินกู้โอดีค้างจ่าย
ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย ค้ างจ่าย
ค่าตอบแทนหน่วยค้ างจ่าย
เงินปันผลค้ างจ่าย
ดอกเบี ้ยรับรอจ่ายคืน
รวม
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ปี 2561
หน่ วย:บาท

40,567,985.97
911,276,218.84
951,844,204.81

39,940,759.51
915,348,901.77
955,289,661.28

ปี 2562
หน่ วย:บาท
509,142.63
12,000.00
92,657.78
40,000.00
88,193.00
5,940.00
22,356.16
1,469.71
1,058.95
102,004.00
76,129.00
0.00
950,951.23

ปี 2561
หน่ วย:บาท
282,879.88
12,750.00
286,573.82
40,000.00
83,000.00
3,660.00
0.00
0.00
772.00
99,360.00
19,224.50
113,849.14
942,069.34
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สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2562
13. ทุนสะสมตามข้ อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ ประกอบด้ วย
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสะสมเพื่อขยายงาน
รวม

ปี 2562
หน่ วย:บาท
2,089,826.92
300,933.33
2,674,000.00
5,064,760.25

14. การดารงสินทรั พย์ สภาพคล่องของสหกรณ์
สหกรณ์ ฯดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยเดือน กันยายน 2562 ในอัตราร้ อยละ 5.85 ของยอดเงินฝากทังหมด
้
ซึง่ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อง กํา หนดอัตราการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
ไม่ตํ่ากว่า ร้ อยละหนึ่ง ของยอดเงินฝากทังหมด
้
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ปี 2561
หน่ วย:บาท
2,800,601.74
290,933.33
2,624,000.00
5,715,535.07
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ระเบียบวาระที่ 5
พิจารณาอนุมตั จิ ัดสรรกาไรสุ ทธิ
ประจาปี 2562
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2562
ประธาน ผลการดาเนินงานสหกรณ์ ฯ ประจาปี บัญชี 2562 มีผลกาไรสุทธิ จานวน 70,604,812.35 บาท
ในนามของคณะกรรมการดาเนินการ ขอเสนอการจัดสรรกาไรสุทธิ ดังต่อไปนี้
รายการ
1. เงินสารอง
2. เงินบารุ งสันนิบาตสหกรณ์ ฯ
3. เงินปันผล
4. เงินเฉลี่ยคืน
5. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
6. ทุนสาธารณประโยชน์
7. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
8. ทุนเพื่อขยายกิจการ

หลักเกณฑ์ตามข้ อบังคับ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
ในอัตราร้อยละ 1 ของกาไรสุทธิ แต่ไม่เกิน
30,000 บาท
ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรื อนหุ้น (5.50% )
ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรื อนหุ้น (8.25% )
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
ไม่เกินร้อยละ 2 ของกาไรสุทธิ
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุทธิ
รวม
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จัดสรร
ปี 2562

จานวนเงิน

11.73
0.04

8,283,934.35
30,000.00

71.41
12.63
1.28
2.83
0.01
0.07

50,415,850.00
8,915,028.00
900,000.00
2,000,000.00
10,000.00
50,000.00
70,604,812.35

100.00
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ตารางเปรียบเทียบ การจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2560 - 2562
รายการ
1. เงินสารอง
2. เงินบารุ งสันนิบาตสหกรณ์ ฯ
3. เงินปันผล (5.50%), (5.52%), (5.50%)
ของทุนเรื อนหุ้น
4. เงินเฉลี่ยคืน (8.20%), (8.23%), (8.25%)
5. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
6. ทุนสาธารณประโยชน์
7. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
8. ทุนเพื่อขยายกิจการ
รวม
เพื่อสมาชิกโดยตรง คือเงินปันผล +เงินเฉลี่ยคืน
เพื่อสมาชิกโดยอ้อม (ข้อ. 1+6+7+8)
รวมจัดสรรให้กับสมาชิก
เป็ นเงินบารุ งสันนิบาตสหกรณ์ ฯ
เป็ นเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
รวม

ปี 2560
ร้ อยละ
13.17
0.05

ปี 2561

จานวนเงิน ร้ อยละ
8,144,257.68 12.37
30,000.00
0.04

66.73 41,276,612.00

ปี 2562

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

69.12 46,104,138.00

จานวนเงิน
8,283,934.35
30,000.00

71.41 50,415,850.00

12.95 8,011,119.00 13.01 8,676,650.00 12.63 8,915,028.00
1.34
830,000.00
1.33
890,000.00
1.28
900,000.00
5.66 3,500,000.00
4.05 2,700,000.00
2.83 2,000,000.00
0.02
10,000.00
0.01
10,000.00
0.01
10,000.00
0.08
50,000.00
0.07
50,000.00
0.07
50,000.00
100.00 61,851,988.68 100.00 66,713,675.61 100.00 70,604,812.35
79.69 49,287,731.00 82.13 54,780,788.00 84.04 59,330,878.00
18.92 11,704,257.68

16.50 11,012,887.61

14.64 10,343,934.35

98.61 60,991,988.68
0.05
30,000.00
1.34
830,000.00

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 61,851,988.68 100.00 66,713,675.61 100.00 70,604,812.35

ที่ประชุมใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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ระเบียบวาระที่ 6
พิจารณากาหนดวงเงินกู้ยืม
ประจาปี 2563

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณากาหนดวงเงินกู้ยืม ประจาปี 2563
ประธาน ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 17 และ ข้อ 18 วงเงินกูย้ มื หรื อการค้าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกาหนดวงเงินกูย้ ืม
และค้ า ประกันส าหรั บ ปี หนึ่งๆไว้ต ามที่ จาเป็ นและสมควรแก่การดาเนิ นงาน วงเงิ นซึ่ ง กาหนดดังว่า นี้ต้องได้รั บ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ถ้า ที่ประชุมใหญ่ยงั มิได้ กาหนด หรื อนายทะเบียนสหกรณ์ ยังมิได้ใ ห้ความ
เห็นชอบวงเงินกูย้ มื หรื อการค้าประกันสาหรับปี ใด ก็ให้ใช้วงเงินกูย้ มื หรื อการค้าประกันสาหรับ ปี ก่อนไปพลาง
มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 กาหนดวงเงินกูย้ มื จานวน 670 ล้านบาท (หกร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)
ดังนั้น ในปี 2563 ขอเสนอลดวงเงินกูย้ มื เป็ นจานวน 600 ล้านบาท (หกร้อยล้านบาทถ้วน) เพื่อให้ทปี่ ระชุมใหญ่พิจารณา
ว่าจะกาหนดไว้เท่าเดิมหรื อเปลี่ยนแปลงประการใด
ที่ประชุมใหญ่

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………
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ระเบียบวาระที่ 7
พิจารณาอนุมตั งิ บประมาณการรับ
และงบประมาณการจ่ าย
ประจาปี 2563

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณการรับและงบประมาณการจ่ายเงินประจาปี 2563
ประธาน คณะกรรมการดาเนินการขอเสนอรายละเอียดประมาณการรายได้
และขออนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปี บัญชี 2563 ดังต่อไปนี้
1. ประมาณการรายได้
ประมาณการ
คาชี้แจง
ที่
หมวดรายได้
ปี บัญชี 2563
1 ดอกเบี้ยเงินกูร้ ับจากสมาชิก
117,000,000.00 ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
15,000.00 คาดว่าจะมีสมาชิกเข้าใหม่ 150 คน
3 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
300,000.00 คาดว่าได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ในปี บัญชี 2563
4 รายได้อื่น
1,600,000.00 เป็ นเงินปันผลจากการลงทุนถือหุ้นและรายได้อื่น
รวม
118,915,000.00
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2. ประมาณการงบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ ฯ
ปี 2562

หมวดรายการ

ตั้งไว้

1 เงินเดือน
1.1 เงินเดือน

ปี 2563
จ่ ายจริง

3,300,000.00

3,199,080.00

90,000.00
3,390,000.00

74,162.16
3,273,242.16

2 เงินช่ วยเหลื อ
2.1 ค่ารักษาพยาบาล

20,000.00

0.00

2.2 ค่าเล่าเรี ยนบุตร

60,000.00

6,850.00

2.3 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่
2.4 ค่าเช่ าบ้าน

24,000.00
36,000.00

24,000.00
36,000.00

140,000.00

66,850.00

222,000.00

131,800.00

1.2 เงินสมทบประกันสังคม
รวม

รวม
3 ค่ าตอบแทน
3.1 เบี้ยประชุ มกรรมการและผู้
ตรวจสอบกิจการ

ตั้งไว้

หมายเหตุ

คาอธิบาย 1
3,600,000.00 ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
หมวด 3
90,000.00 ตามกฎหมายประกันสังคม
3,690,000.00
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

60,000.00

32,883.00

3.3 ค่าตรวจสอบกิจการ

48,000.00

48,000.00

3.4 ค่าตอบแทนหน่ วย

120,000.00

104,768.00
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50,000.00 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
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ปี 2562

หมวดรายการ

ตั้งไว้

3 ค่ าตอบแทน
3.5 เงินบาเหน็จเจ้าหน้าที่
3.6 ค่าสอบบัญชี

ปี 2563
จ่ ายจริง

600,000.00

683,740.00

100,000.00
รวม 1,150,000.00

80,000.00
1,081,191.00

4 ค่ าใช้ สอย
4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง+ทีพ่ กั +ค่าพาหนะ

350,000.00

134,110.00

ตั้งไว้

หมายเหตุ

คาอธิบาย 3
850,000.00 ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
หมวด 8
80,000.00 ตั้งเป็ นค่าจ้างผูต้ รวจสอบบัญชี ประจาปี
1,365,200.00
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

16,352.00

4.3 ค่ารับรอง

100,000.00

86,290.00

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

4.8 ค่าทาความสะอาดยานพาหนะ

60,000.00
1,800,000.00
17,000.00
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
26,550.00
50,000.00 เพื่อเป็ นค่าธรรมเนี ยมในการโอนเงิน หรื อ
เงินกูธ้ นาคาร
1,658,041.00 1,800,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยในการประชุ มใหญ่ประจาปี
0.00
30,000.00 เพื่อเป็ นค่าเช่ าพื้นทีเ่ ก็บฐานข้อมูลสมาชิ กและ
เว็บไซด์สหกรณ์
90,035.00 120,000.00 เพื่อเป็ นค่าจ้างทาความสะอาดสานักงาน ราย
เดือน และซื้อวัสดุอปุ กรณ์ทาความสะอาด
สานักงาน
500.00
3,000.00 เพื่อเป็ นค่าจ้างทาความสะอาดยานพาหนะ
ของสหกรณ์
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ปี 2562

หมวดรายการ

ตั้งไว้

4 ค่ าใช้ สอย
4.9 ค่าประกันอัคคีภยั

6,000.00

4.10 ค่าประกันขนเงิน
4.11 ค่ารักษาความปลอดภัย
สานักงาน
4.12 ค่าใช้จา่ ยยานพาหนะ

15,000.00
140,000.00
60,000.00

รวม 2,721,000.00
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

ปี 2563
จ่ ายจริง

ตั้งไว้

หมายเหตุ

คาอธิบาย 4
4,591.93
6,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับประกันอัคคีภยั
สานักงาน
10,742.80
15,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับประกันขนเงิน
- เพื่อรักษาความปลอดภัย ทรัพย์สิน สานักงาน
สหกรณ์
64,948.23
70,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยสาหรับค่าเบี้ยประกันภัย+
ค่าทะเบียน+ค่าพรบ.ยานพาหนะประจาปี +ค่า
บารุ งรักษายานพาหนะ
2,092,160.96 2,544,000.00
คาอธิบาย 5
192,691.20 250,000.00 - เพื่อจัดซื้อเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ และวัสดุใช้
ในสหกรณ์
- เพื่อเป็ นค่าถ่ายเอกสารในสหกรณ์
40,170.50
50,000.00 ใช้กบั ยานพาหนะสาหรับใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านของสหกรณ์
20,400.00
20,400.00 เพื่อเป็ นค่าเครื่ องแต่งกายกรรมการ 15 คน + ผู้
ตรวจสอบกิจการ 2 คน
253,261.70 320,400.00
คาอธิบาย 6
80,940.00 200,000.00 เพื่อใช้ปรับปรุ งตกแต่งและต่อเติมอาคาร
ภายในสานักงาน
0.00 150,000.00 เพื่อซื้อเครื่ องคอมพิวเตอร์ใช้ในงานสหกรณ์
57,720.00 100,000.00 เพื่อซื้อครุ ภณั ฑ์ทจี่ าเป็ นในสหกรณ์
138,660.00 450,000.00
คาอธิบาย 7
44,476.00
60,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยในการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ
ในสหกรณ์
27,507.28
40,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยในสานักงานสหกรณ์
70,069.29
4,244.10
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90,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยกระแสไฟฟ้ าของสหกรณ์
10,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จา่ ยน้ าประปาของสหกรณ์

109
ปี 2562

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

ปี 2563
จ่ ายจริง

8,000.00

4,998.00

1,000.00
209,000.00

480.00
151,774.67

60,000.00

40,865.97

10,000.00

2,247.00

70,000.00
8,450,400.00

43,112.97
7,100,253.46

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
8,792,400.00 ข้ อ 1 - ข้ อ 8

ที่ประชุมใหญ่

……………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….……………………
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งบประมาณรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสหกรณ์ ปี บัญชี 2563
ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์
โครงการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาองค์กร บุคลากรด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จานวน 10 โครงการ
1.โครงการอบรมและสัมมนาความรู้การบริ หารงานใน
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของ
สหกรณ์
คณะกรรมการดาเนินการผูต้ รวจสอบ
2.โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กิจการเจ้าหน้าที่และสมาชิก
3. โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้การบริหารจัดการสหกรณ์
(3 โครงการ)
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริ หารและ 1.โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
2.โครงการมาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์
ระบบการควบคุมภายใน
3.โครงการประเมินผลและจัดทาแผนดาเนินงานประจาปี
(7 โครงการ)
ของสหกรณ์
4.โครงการปรับปรุงกฎระเบียบ
5.โครงการประเมินผลทบทวนแผนยุทธศาสตร์
6. โครงการจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี
7. โครงการเร่งรัดหนี้และติดตามหนี้
รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จานวน 5 โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการให้บริ การสมาชิก 1.โครงการพัฒนารู ปแบบการให้บริ การด้านสินเชื่อ
2.โครงการพัฒนาความรู้และเทคนิคการให้บริ การของ
แบบมีจิตใจให้บริ การ (Service Mind)
เจ้าหน้าที่
3.โครงการประชาสัมพันธ์กจิ กรรมงานของสหกรณ์
1.โครงการปรับปรุงภูมิทศั น์สานักงานสหกรณ์
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างบรรยากาศภายใน
องค์กรให้เอื้อต่อการให้บริ การแก่สมาชิก 2.โครงการรวมพลัง 5 ส
และการปฏิบตั ิงาน
รวมงบประมาณ
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งบประมาณ

100,000
100,000
300,000
งบดาเนินการ
งบดาเนินการ
50,000
30,000
40,000
งบดาเนินการ
100,000
720,000

100,000
งบดาเนินการ
50,000
30,000
งบดาเนินการ
180,000
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ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์
โครงการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาการลงทุน ดาเนินกิจการ และการสร้างความมัน่ คงแก่สหกรณ์
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จานวน 3 โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการลงทุนและเพิ่ม 1. โครงการพัฒนาระบบการถือหุ้นสมาชิก
โอกาสการลงทุนขยายธุรกิจและกิจการ 2. โครงการลงทุนเพื่อพัฒนากิจการ
(2โครงการ)
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาการบริ หารจัดการ
เงินทุนหมุนเวียน (1โครงการ)

งบดาเนินการ
งบดาเนินการ

1.โครงการพัฒนาการจัดการเงินทุนตามหลักการสหกรณ์ งบดาเนินการ
รวมงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ส่งเสริ ม สนับสนุนด้านคุณภาพชีวติ และการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จานวน 4 โครงการ
1. โครงการส่งเสริ มการออมเพือ่ คุณภาพชีวติ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
2.โครงการส่งเสริ มสุขภาพ (เรื่ อง 3 อ.)
สมาชิก (3โครงการ)
3.โครงการส่งเสริ มการประกอบอาชีพเสริม
1. โครงการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผูค้ ้าประกัน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริ ม สนับสนุนเพื่อ
ความมัน่ คงของครอบครัว (1โครงการ)
รวมงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จานวน 2 โครงการ
1.โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ (1 โครงการ)

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าที่ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1 โครงการ)

งบประมาณ

1.โครงการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ดา้ นระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครื อข่ายระบบกล้องวงจรปิ ด
และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
รวมงบประมาณ
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งบดาเนินการ

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

100,000
งบดาเนินการ

100,000
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ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์
โครงการ
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ส่งเสริ ม สนับสนุนทางด้านสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่ วมของสมาชิก
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ จานวน 6 โครงการ
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างประโยชน์แก่สังคมและ 1.โครงการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยกลุม่ สมาชิก
2.โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อบารุ งศาสนา
ชุมชน (2 โครงการ)
ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาและกีฬา
1.โครงการร่ วมรณรงค์ปลูกป่ า
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริ มการอนุรักษ์
2.โครงการร่ วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
สิ่งแวดล้อม (2 โครงการ)
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ของสมาชิก (2 โครงการ)

1.โครงการสร้างแรงจูงใจในการแสดงความคิดเห็นจาก
สมาชิก
2.โครงการสัญจรสหกรณ์ฯพบปะสมาชิกหน่วยงาน
ต้นสังกัด
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ จานวน 1,460,000.-บาท
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งบประมาณ

60,000
50,000
20,000
20,000
30,000
80,000
260,000
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ระเบียบวาระที่ 8
พิจารณาแก้ ไขเพิม่ เติม
ข้ อบังคับสหกรณ์
ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด พ.ศ. 2562
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ร่ าง
แก้ ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากั ด
ข้ อความในข้อบังคับ ฉบับเดิม
ข้ อความที่ขอแก้ ไข เพิม่ เติม
ข้ อบังคับ
ข้ อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
พ.ศ.2558
พ.ศ. .............................
หมวดที่ 4
หมวดที่ 4
การดาเนินงาน
การดาเนินงาน
ข้อ 21.การบัญชีของสหกรณ์ ให้ส หกรณ์
ข้อ 21.การบัญชีของสหกรณ์ ให้ส หกรณ์จัด
จัดให้ มีการทาบัญชีต ามแบบและรายการที่นาย ให้ มี ก ารท าบั ญ ชี ต ามแบบและรายการที่ น าย
ทะเบียนสหกรณ์กาหนดและเก็บรั ก ษาบัญชีและ ทะเบียนสหกรณ์กาหนดและเก็บรั กษาบัญชีและ
เอกสารประกอบการลงบั ญ ชี ไ ว้ที่ ส านัก งาน เอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สานักงานสหกรณ์
สหกรณ์ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์ ภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
กาหนด
ให้บนั ทึกรายการในบัญชีเกีย่ วกับกระแส
ให้บนั ทึกรายการในบัญชีเกีย่ วกับกระแสเงิน
เงินสดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุน้ นั สาหรับเหตุ สดของสหกรณ์ในวันที่เกิดเหตุน้ นั ส าหรั บเหตุอื่น
อื่นที่ไม่เกีย่ วกับกระแสเงินสด ให้บนั ทึกรายการใน ที่ไม่เกีย่ วกับกระแสเงินสด ให้ บันทึกรายการใน
สมุ ด บัญ ชี ภ ายในสามวัน นับ แต่ ว ัน ที่ มี เ หตุ อั น สมุดบัญชีภายในสามวันนับแต่วนั ที่มีเหตุอนั จะต้อง
จะต้องบันทึกรายการ นั้นและการลงบัญ ชีต้องมี บันทึกรายการ นั้นและการลงบัญ ชีต้องมีเอกสาร
เอกสารประกอบการลงบัญ ชี ที่ ส มบู ร ณ์ โ ดย ประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณ์โดยครบถ้วน
ครบถ้วน
ให้สหกรณ์จดั ทางบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่ง
ให้ส หกรณ์จัดทางบการเงิ นอย่า งน้อยครั้ ง
ทุกรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็ นรอบปี ทางบัญชี หนึ่งทุกรอบสิ บสองเดือนอันจัดว่าเป็ นรอบปี ทาง
ของสหกรณ์ ซึ่ งต้องมี ร ายการแสดงสิ น ทรั พ ย์ บัญชีของสหกรณ์ ซึ่งต้องมีรายการแสดงสิ นทรั พ ย์
หนี้ สิ น และทุ น ของสหกรณ์ ก บั ทั้งบัญ ชี ก าไร หนี้ สิ น และทุ น ของสหกรณ์ ก บั ทั้งบั ญ ชี ก าไร
ขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
ขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
วันสิ้นปี ทางบัญ ชีของสหกรณ์ใ ห้สิ้ นสุ ด
วันสิ้ นปี ทางบัญ ชีของสหกรณ์ใ ห้สิ้ นสุ ด ณ
ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
ข้อ 22.การเสนองบดุ ล ต่ อ ที่ประชุ ม ใหญ่
ข้อ 22.การเสนองบการเงินต่ อ ที่ประชุ ม ใหญ่
ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนองบดุล ซึ่ งผู้ส อบ ให้คณะกรรมการด าเนิน การเสนองบการเงินซึ่ ง
บัญ ชี ได้ต รวจสอบและรั บรองแล้วต่ อที่ป ระชุ ม ผู้ส อบบัญ ชี ไ ด้ต รวจสอบและรั บ รองแล้ว ต่ อ ที่
ใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิภายในหนึ่งร้อยห้ า สิ บวัน ประชุมใหญ่ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิภายในหนึ่งร้อยห้า
นับแต่วนั สิ้นทางบัญชี
สิบวันนับแต่วนั สิ้นทางบัญชี
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เหตุผล

เพือ่ ให้ เป็ นไปตาม
พ.ร.บ.สหกรณ์ ฯ

มาตรา 66 ให้สหกรณ์
จัดทางบการเงิน
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ข้ อความในข้อบังคับ ฉบับเดิม
ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนอรายงาน
ประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ ต่อที่
ประชุมใหญ่ ด้วย ในคราวที่ เสนองบดุ ลและให้
สหกรณ์ส่ งส าเนารายงานประจาปี แสดงผลการ
ด าเนิ น งานของสหกรณ์ ก ับ งบดุ ล ไปยัง นาย
ทะเบียนสหกรณ์ภ ายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ที่มี
การประชุมใหญ่
ให้ ส หกรณ์ ส่ งส าเนารายงานประจ าปี
แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ไปยังสมาชิก
ทุกคน และให้เปิ ดเผยไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์
ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
อนึ่ ง ให้ เ ก็บ รั กษารายงานประจ าปี
แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ งบดุลพร้ อม
ทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และ กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
ไว้ ณ สานักงานสหกรณ์เพื่อให้ส มาชิกขอตรวจดู
ได้โดยไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียม

ข้ อความที่ขอแก้ ไข เพิม่ เติม
เหตุผล
ให้คณะกรรมการดาเนินการเสนอรายงาน เพือ่ ให้ เป็ นไปตาม
ประจาปี แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ต่อที่ พ.ร.บ.สหกรณ์ ฯ
ประชุมใหญ่ดว้ ย ในคราวที่เสนองบการเงินและให้
สหกรณ์ส่ งส าเนารายงานประจ าปี แสดงผลการ
ดาเนิน งานของสหกรณ์ กบั งบการเงิน ไปยัง นาย
ทะเบียนสหกรณ์ภ ายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ที่ มี
การประชุมใหญ่
ให้ ส หกรณ์ ส่ ง ส าเนารายงานประจ าปี
แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ไปยังสมาชิก
ทุกคน และให้เปิ ดเผยไว้ ณ สานักงานของสหกรณ์
ก่อนวันประชุมใหญ่ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวัน
อนึ่ ง ให้ เ ก็ บ รั กษาราย งานประจ า ปี
แสดงผลการดาเนินงานของสหกรณ์ และงบการเงิน
ประจาปี พร้อมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ และ กฎหมาย
ว่า ด้ว ยสหกรณ์ ไว้ ณ ส านักงานสหกรณ์ เ พื่อ ให้
สมาชิกขอตรวจดูได้โดยไม่ตอ้ งเสียค่าธรรมเนียม
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ข้ อความในข้อบังคับ ฉบับใหม่
ข้ อความที่ขอแก้ ไข เพิม่ เติม
ข้ อบังคับ
ข้ อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
พ.ศ.2562
พ.ศ. .................

เหตุผล

หมวดที่ 5
หมวดที่ 5
สมาชิก
สมาชิก
ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ สมาชิกสามัญ ข้อ 32. คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ สมาชิกสามัญ เพือ่ ให้ เป็ นไปตาม
พ.ร.บ.สหกรณ์ ฯ และ
ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
สอดคล้องกับ
(1) ต้องเป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ
(1) ต้องเป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย
(2) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ข้ อเท็จจริงของ
(3) ก. เป็ นข้า ราชการ หรื อเจ้า หน้าที่ของรั ฐ หรื อ (3) ก. เป็ นข้าราชการ หรื อเจ้าหน้าที่ของรั ฐ หรื อ สหกรณ์

ลู ก จ้ า งประจ า หรื อข้ า ราชการบ านาญ หรื อ
พนัก งานของรั ฐ ห รื อพนั ก งานหรื อลู ก จ้ า งที่
เรี ยกชื่ออย่างอื่น ซึ่งได้รับเงินเดือนหรื อค่าจ้างจาก
งบประมาณสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัด
พังงา
ข. เป็ นเจ้าหน้า ที่ห รื อพนักงานหรื อลูกจ้างประจา
ในสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ส าธารณสุ ขจัง หวัด พังงา
จากัด
(4) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรั พ ย์อื่นที่มี
วัตถุประสงค์ในการให้กยู ้ มื เงิน

ลู ก จ้ า งประจ า หรื อข้ า ราชการบ านาญ หรื อ
พนัก งานของรั ฐ หรื อพนั ก งานหรื อลู ก จ้ า งที่
เรี ยกชื่ออย่างอื่น ซึ่งได้รับเงินเดือนหรื อค่าจ้างจาก
งบประมาณสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัด
พังงา
ข. เป็ นเจ้าหน้าที่ห รื อพนักงานหรื อลูกจ้างประจา
ในสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ส าธารณสุ ขจัง หวัด พังงา
จากัด
ค.พนัก งานกระทรวง ลู ก จ้า งชั่ว คราว ซึ่ งได้รั บ
เงินเดือน หรื อค่าจ้างจากงบประมาณของต้นสังกัด
(4) เป็ นผูม้ ีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นทีม่ ี
วัตถุประสงค์ในการให้กยู ้ มื เงิน
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ข้ อความในข้อบังคับ ฉบับใหม่
ข้อ 35.คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ
ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1)เป็ นบุ ค คลในองค์กรหรื อหน่ ว ยงานที่ ข าด
คุณ สมบัติจ ะสมัค รเข้า เป็ นสมาชิ ก สามัญ ตาม
ข้อ บั ง คั บ ได้ แ ก่ พนัก งานกระทรวง ลู ก จ้า ง
ชัว่ คราว
(2) เป็ นบิด า มารดา คู่ ส มรส บุต รของสมาชิ ก
สามัญ
(3) เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ
(4) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(5) เป็ นผูม้ ีความประพฤติอนั ดีงาม
(6) เป็ นผู้ที่ จ ะปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย ข้อ บัง คั บ
ระเบียบ มติ และคาสัง่ ของสหกรณ์
(7) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรั พ ย์อื่นที่มี
วัตถุประสงค์ในการให้กยู ้ มื เงิน

ข้ อความที่ขอแก้ ไข เพิม่ เติม
ข้อ 35.คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบ
ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) เป็ นบิ ดา มารดา คู่ ส มรส บุ ตรของสมาชิ ก
สามัญ
(2) เป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย
(3) เป็ นผูเ้ ห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(4) เป็ นผูม้ ีความประพฤติอนั ดีงาม
(5) เป็ นผู้ที่ จ ะปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย ข้อ บัง คั บ
ระเบียบ มติ และคาสั่งของสหกรณ์
(6) มิได้เป็ นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรั พ ย์อื่นที่มี
วัตถุประสงค์ในการให้กยู ้ มื เงิน

เหตุผล
เพื่ อ ให้ เป็ นไปตา ม
ร ะ เ บี ย บ ที่ น า ย
ทะเบี ย นสหกรณ์ ให้
คาแนะนาว่ า ด้ ว ยการ
รั บ จ ด ท ะ เ บี ย น
ข้ อ บั งคั บ เ กี่ ย ว กั บ
สมาชิ กสมทบขอ ง
สหกรณ์ พ.ศ.2561
แล ะส อ ดคล้ องกั บ
ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง ข อ ง
สหกรณ์

ที่ประชุมใหญ่
......................................................................................................................... ................................................................................
................................................................................. ........................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 9
พิจารณาการสรรหาและเลือกตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 38
ประจาปี 2563
และผู้ตรวจสอบกิจการภายในสหกรณ์
ประจาปี 2563

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 38 ประจาปี 2563
ประธาน ตามข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ 60 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
หนึ่งคน และกรรมการดาเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งตามระเบียบ
ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการสหกรณ์
ข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 62 กาหนดเวลาอยู่ใ นตาแหน่งคณะกรรมการดาเนินการมีวาระอยู่ใ นตาแหน่งได้
คราวละ 2 ปี นับแต่วนั เลือกตั้ง ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน และข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 63 การพ้นจากตาแหน่ง กรรมการ
ดาเนินการต้องพ้นจากตาแหน่ง เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ข้อ63(1) ถึงคราวออกตามวาระ
ในปี 2562 มีคณะกรรมการที่ยงั มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งอีก 1 ปี ดังนี้
1. นายวิสูตร รอดการ
กรรมการหน่วยอาเภอกะปง
2. นายสามารถ สินทรัพย์
กรรมการหน่วยสสจ.พังงา
3. นายทรงยศ มาลัย
กรรมการหน่วยโรงพยาบาลพังงา
4. นายสมยศ จันทรวัฒน์
กรรมการหน่วยโรงพยาลบาลตะกัว่ ป่ า
5. นายอรุ ณ
เสล่ราษฎร์
กรรมการหน่วยโรงพยาลบาลตะกัว่ ป่ า
6. นายประสิทธิ์ มุ่งกิจ
กรรมการหน่วยอาเภอตะกัว่ ทุ่ง
7. นายขวัญชัย คงทอง
กรรมการหน่วยอาเภอตะกัว่ ป่ า
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และคณะกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ จานวน 8 คน ดังนี้
1. นายบุญศักดิ์
รมยพร
ประธานคณะกรรมการดาเนินการ
2. นายเอนก
โกยสมบูรณ์
กรรมการหน่วยข้าราชการบานาญ
3. นายสมพร
เกิดกอบ
กรรมการหน่วยโรงพยาบาลพังงา
4. นายจิระวัตร
เพิ่มทรัพย์
กรรมการหน่วยอาเภอเมืองพังงา
5. นายธีระยุทธ
บุตรทหาร
กรรมการหน่วยอาเภอทับปุด
6. นายโกศล
พัฒน์สงฆ์
กรรมการหน่วยอาเภอท้ายเหมือง
7. นางชุติมา
อุทยั เลิศ
กรรมการหน่วยอาเภอคุระบุรี
8. นางสาวอรัญญา
สกุลสัน
กรรมการหน่วยอาเภอเกาะยาว
ประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด ได้ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหากรรมการดาเนินการตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มี สิ ทธิ์ได้รับการสรรหาในวันที่ 18 ตุลาคม 2562
(ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด ที่ 5/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)
โดยมีผูส้ มัครฯ ดังนี้
1. ตาแหน่งประธานกรรมการ มีผสู้ มัครจานวน 1 ท่าน ซึ่งมีวาระอยูใ่ นตาแหน่ง 2 ปี คือ
1.1 นายวิรัตน์ เพาะปลูก
2. ตาแหน่งกรรมการดาเนินการ มีผสู้ มัครจานวน 7 ท่าน ซึ่งมีวาระอยูใ่ นตาแหน่ง 2 ปี ดังนี้
1.1 หน่วยอาเภอเมืองพังงา
นายกาธร
สิทธิบุตร
1.2 หน่วยอาเภอคุระบุรี
นายพิสิษฐ์สรรค์ สังห์จร
1.3 หน่วยอาเภอเกาะยาว
นายนัชฒภัทร ปานอาพัน
1.4 หน่วยโรงพยาบาลพังงา
นายศักดิ์ชยั
ระวิวรรณ
1.5 หน่วยอาเภอท้ายเหมือง
นายสราวุธ
หิริ
1.6 หน่วยอาเภอทับปุด
นางประภา
ศิริกุล
1.7 หน่วยข้าราชการบานาญ
นางเพชรสี
เก็บสมบัติ
ที่ประชุมใหญ่

……………………………………………………………………………………………….………………
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พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ ประจาปี 2563
ประธาน ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2559 และข้อบังคับของสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข จังหวัด พัง งา จ ากัด ข้อ 89 ผู้ต รวจสอบกิจ การให้ ที่ ประชุ มใหญ่ เลื อ กตั้ง สมาชิ ก หรื อ
บุคคลภายนอก ผูม้ ีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรื อการสหกรณ์ จานวน
2 คนให้เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์เป็ นการประจาปี
คุณสมบัติ การดารงตาแหน่ง และความรั บผิดชอบ ของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็ นไปตามที่นายทะเบียน
สหกรณ์กาหนด
ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดาเนินการหรื อผูซ้ ่ึงดารงตาแหน่งหน้าทีป่ ระจาในสหกรณ์ เป็ นผูต้ รวจสอบ
กิจการไม่ได้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด ได้ประกาศรั บสมัครสรรหาตาแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ
ภายในสหกรณ์ประจาปี 2563 จานวน 2 ตาแหน่ง ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ประกาศรายชื่อ
ผู้มีสิ ทธิ์ได้รับการสรรหาเพื่อเลือกตั้ง ในที่ประชุมใหญ่ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 (ประกาศสหกรณ์อ อมทรั พ ย์
สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด ที่ 6/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562)
โดยมีผูส้ มัครเพื่อรับการเลือกตั้งเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ ดังนี้
1. นายมนตร์ชยั
โลหะการ
2. นายวรยศ
ผลแก้ว
ที่ประชุมใหญ่
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ระเบียบวาระที่ 10
รายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ภายในสหกรณ์ ประจาปี 2562

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องรายงานผลการตรวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ ประจาปี 2562
ประธาน มอบให้ผตู้ รวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ เสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการภายในสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ (นายมนตร์ ชัย โลหะการ)
ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ได้คดั เลือกให้ขา้ พเจ้านายมนตร์ชยั โลหะการ พร้อมด้วยนายวรยศ ผลแก้ว
เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 นั้น ซึ่ งเป็ นการได้รับความไว้วางใจจากเพื่อน
สมาชิกให้ปฏิบตั ิหน้าที่น้ ตี ่อเนื่องอีกครั้งหนึ่ง ข้าพเจ้าฯ และนายวรยศ ผลแก้ว ได้แบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบการ
ตรวจสอบ โดยข้าพเจ้า รั บ ผิด ชอบในด้า นนิ ติก รรมสั ญ ญา ความถู กต้อง ครบถ้ว น หลัก ฐานเอกสารการกูเ้ งิ น
ส่วนนายวรยศ ผลแก้ว รับผิดชอบในด้านการเงินการบัญชี ความถูกต้องในการรั บ – ส่ งเงิน โดยปฏิบัติห น้า ที่ตาม
ระเบียบและข้อบังคับที่สหกรณ์กาหนด โดยเน้นตรวจสอบด้านการปฏิบตั ิในเรื่ อง การรับ-ฝากเงิน การพิจารณาวงเงิน
ให้กู ้ การตรวจสอบเอกสารประกอบการกูเ้ งิน เอกสารการเบิก-จ่ายเงิน และรายการอื่นๆที่เห็นว่าจาเป็ นต้องตรวจสอบ
ถึงแม้จะแบ่งภาระส่วนความรับผิดชอบ แต่ในการปฏิบตั ิห น้า ที่ ผู้ตรวจสอบกิจการภายในสหกรณ์จาเป็ นต้องมีการ
ตรวจสอบทั้งสองส่วนไม่สามารถแบ่งแยกได้ชดั เจน จากการปฏิบตั ิหน้าที่ผตู้ รวจฯ ยังไม่พบข้อบกพร่ องที่จะก่อความ
เสียหายแก่สหกรณ์ ในส่วนของข้อบกพร่ องเล็กน้อย ได้แนะนาให้ผู้รับผิดชอบในส่ วนงานนั้นๆปรั บปรุ งแก้ไขให้
ถูกต้องรัดกุมยิง่ ขึ้น เมื่อตรวจสอบซ้ าพบว่าเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบดาเนินการแก้ไขปรั บปรุ งแล้ว และจากการเข้า ร่ วม
ประชุมกับคณะกรรมการดาเนินการดาเนินการชุดที่ 37 เป็ นประจา พบว่า มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด ซึ่ งเป็ นการแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบ
ข้อกาหนด ที่กรมส่งเสริ มสหกรณ์ได้แจ้งให้ทราบ

(นายมนตร์ชยั โลหะการ)
ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
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ผู้ตรวจสอบกิจการ (นายวรยศ ผลแก้ว)
ตามที่ ที่ประชุม ใหญ่ ส ามัญประจาปี 2561 เมื่ อวัน ที่ 10 ธันวาคม 2561 ได้เลื อกตั้งข้า พเจ้า และคณะเป็ น
ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด สาหรับปี ทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ข้าพเจ้าและคณะได้เข้าตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาเนินการเป็ นประจาทุกเดือนที่เข้า
ตรวจสอบนั้น จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจาปี โดยสรุ ป ดังนี้
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1. เพื่อตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการดาเนินงาน
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานเกีย่ วกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
3. เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์
ขอบเขตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2. ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกาหนดของสหกรณ์
3. ตรวจสอบการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบและมติที่ประชุม
4. ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดาเนินการตามแผนงานและงบประมาณทีก่ าหนดไว้
ผลการตรวจสอบ
1. การบริ หารงานของคณะกรรมการดาเนินการเป็ นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายของสหกรณ์
ใช้จ่ายเงินต่างๆเป็ นไปตามงบประมาณรายจ่ายที่ประชุมใหญ่กาหนด
2. การทาจัดซื้อจัดจ้าง พบข้อบกพร่ องเล็กน้อยในการ ได้แจ้งฝ่ ายจัดการ เพื่อทาการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว
3. ข้อบังคับ ระเบียบ จะต้องมีการปรับปรุ งให้ทนั สมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ระเบียบเงินกู ้

(นายวรยศ ผลแก้ว)
ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
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ระเบียบวาระที่ 11
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2563

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภาคเอกชน ประจาปี 2563
ประธาน ในปี บัญชี 2562 บริ ษทั พี.พี.เอฟ.ออดิทติง้ จากัด (คุณยุพิน ฟุ้ งเฟื้ อง) เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบ
บัญชีตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของสหกรณ์ออมทรั พ ย์ส าธารณสุ ขจังหวัด
พังงา จากัด
และในปี บัญชี 2563 สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ส าธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด จะต้องจัดจ้า งผู้ส อบบัญ ชี
รั บอนุญ าตภาคเอกชน เพื่อให้เป็ นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์และข้อบังคับ ข้อ 24 ในการดาเนินการประจาปี 2561
เนื่ องจากสหกรณ์มี ทุ นด าเนิน งานเกินกว่า 100 ล้า นบาท สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ส าธารณสุ ขจัง หวัดพังงา จากัด
ได้ดาเนินการจัดส่งหนังสือถึงผู้ส อบบัญชี เพื่อคัดเลือกผู้ส อบบัญ ชีภ าคเอกชน จานวน 4 ราย ได้รับการตอบกลับ
จานวน 2 ราย ดังนี้ 1. บริ ษทั พี.พี.เอฟ. ออดิทติ้ง จากัด (คุณยุพิน ฟุ้ งเฟื่ อง) เสนอค่าธรรมเนียมบริ การการสอบบัญชีเป็ น
จานวน 80,000.00 บาท 2. นางสาวชนิดา ภูทะวัง ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4142 เสนอค่าธรรมเนียมบริ การ
การสอบบัญชีเป็ น จานวน 120,000.00 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 37 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562
ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็ นชอบให้เสนอผู้ส อบบัญ ชีรับอนุญ าต เพื่อ ให้ที่ประชุม ใหญ่พิจารณาแต่งตั้งผู้ส อบบัญ ชี
รับอนุญาตรับผิดชอบในการตรวจบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด คือ
1. บริ ษทั พี.พี.เอฟ. ออดิทติ้ง จากัด (คุณยุพิน ฟุ้ งเฟื่ อง)
เสนอค่าธรรมเนียมบริ การการสอบบัญชีเป็ น จานวน 80,000.00 บาท
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ฯ ประจาปี 2563
ที่ประชุมใหญ่
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ระเบียบวาระที่ 12
เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
................................................................................................................................................................................
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ที่ ฌกส.สอ.สสจ.พังงา 599/2562
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
เรื่ อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562
เรี ยน สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด ทุกท่าน
ด้วยคณะกรรมการดาเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
พังงา จากัด กาหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562 ในวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ศูนย์ศึกษาวิจยั ศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน อาเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2562
ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณการรับและงบประมาณการจ่ายประจาปี 2563
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบและขอเรี ยนเชิญเข้าร่ วมประชุม ตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรี ยงกัน
ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญศักดิ์ รมยพร)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงาน
การประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2561

127

128

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด
วันที่ 10 ธันวาคม 2561
ณ ร้ านอาหารชิม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่ า จังหวัดพังงา
………………………………………………
สมาชิกผูม้ าประชุม
จานวน 1,188 คน (คิดเป็ นร้อยละ 81.71)
สมาชิกทั้งหมด
จานวน 1,454 คน
เริ่ มประชุมเวลา 13.20 น.
นายบุญศักดิ์ รมยพร นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรั พ ย์ส าธารณสุ ขจังหวัดพังงา
จากัด เป็ นประธานในที่ประชุม เมื่อสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิ ดประชุม และนายกสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด ดาเนินการตามวาระ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี 2560
นายกสมาคม เสนอรายงานการประชุมใหญ่ส ามัญ ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ณ อาคารกีฬา
คุณธรรม โรงเรี ยนเทศบาลบ้านท้ายช้าง ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา ให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม
ใหญ่สามัญประจาปี 2560 รายละเอียดตามที่ได้จดั ส่งถึงให้สมาชิกพร้อมหนังสือนัดเชิญ ประชุมใหญ่ส ามัญ ประจาปี
2561 หากสมาชิกท่านใดมีขอ้ ท้วงติงหรื อสงสัยหรื อจะขอแก้ไขรายงาน ขอให้แจ้งที่ประชุมได้รับทราบด้วย
ที่ประชุมใหญ่ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560
ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2561
นายกสมาคม ในนามของคณะกรรมการดาเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดพังงา จากัด ขอเสนอรายงานผลการดาเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ส มาชิกสหกรณ์ออมทรั พ ย์
สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด ประจาปี 2561 ดังต่อไปนี้
สมาชิกภาพในวันสิ้ นปี 2561
สมาชิกเมื่อวันสิ้นปี 2561
1,454 คน
- เข้าใหม่
11 คน
- ลาออก
5
คน
- ถึงแก่กรรม
1
คน
ที่ประชุมใหญ่ รับทราบผลการดาเนินงานของสหกรณ์
นายกสมาคม 1. พิจารณางบรายรับและรายจ่ายประจาปี 2561
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รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2561
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด
จานวนสมาชิก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
เข้าระหว่างปี
ลาออกระหว่างปี
ถึงแก่กรรมระหว่างปี

1,449
1,454
11
5
1

คน
คน
คน
คน
คน

รายงานงานแสดงรายรับและรายจ่ าย
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ศพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด (ฌปศ.)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
รายรับ
ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า (11 ราย)
เงินค่าบารุ งสมาคม (1,454 ราย)
เงินสงเคราะห์เรี ยกเก็บ (1 ราย)
ดอกเบี้ยเงินฝาก
รายได้ดาเนิ นงาน 2% (1 ราย)
รวมรายรับ

1,100.00
145,400.00
145,400.00
17,710.72
2,908.00
312,518.72

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

145,400.00
132,000.00
277,400.00
35,118.72

บาท
บาท
บาท
บาท

รายจ่ าย
เงินสงเคราะห์ศพ (1 ราย)
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นการของสมาคม (เดือน ต.ค.60-ก.ย.61)
รวมรายจ่ าย
รายรับมากกว่ ารายจ่ าย

ที่ประชุมใหญ่ รับทราบงบรายรับและรายจ่ายประจาปี 2561
2. พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
นายกสมาคม ขอเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ให้ที่ประชุมได้พิจารณาตามเอกสาร
ประกอบการประชุม
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ศพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด (ฌปศ.)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

794,911.25
794,911.25
794,911.25

หนีส้ ิ นและทุน
หนีส้ ิ น

-

รวมหนีส้ ิ น
ทุน
เงินทุนยกมาต้นงวด
รายรับ มากกว่ า รายจ่าย
รวมทุน
รวมหนีส้ ิ นและทุน

759,792.53
35,118.72
794,911.25
794,911.25

(นายบุญศักดิ์ รมยพร)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด

ที่ประชุมใหญ่ รับทราบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองงบแสดง
ฐานะการเงินประจาปี
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ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการรับและงบประมาณการจ่าย ประจาปี 2562
นายกสมาคม คณะกรรมการดาเนินการขอเสนอรายละเอียดประมาณการรายได้ และขออนุมั ติงบประมาณรายจ่า ย
ประจาปี 2562 ให้ที่ประชุมร่ วมพิจารณา
ที่ประชุมใหญ่ มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิประมาณการรับและงบประมาณการจ่ายประจาปี 2562
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
นายกสมาคม เมื่อไม่มีสมาชิกผูใ้ ดเสนอจึงขอปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นายบุญศักดิ์ รมยพร)
นายกสมาคมในที่ประชุม

(นายพงษ์พนั ธ์ คาทอง)
เลขานุการ
ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องรับทราบผลการดาเนินงาน
ประจาปี 2562

ประธาน ในนามคณะกรรมการดาเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
พังงา จากัด ขอเสนอรายงานผลการดาเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดพังงา จากัด ประจาปี 2562 ดังต่อไปนี้
สมาชิกภาพในวันสิ้ นปี 2562
สมาชิกเมื่อวันสิ้นปี 2562
1,441 คน
- เข้าใหม่
6
คน
- ลาออก
15 คน
- ถึงแก่กรรม
4
คน
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ศพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด (ฌปศ.)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

133

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
ลูกหนี้ -เงินสงเคราะห์เรี ยกเก็บ
ลูกหนี้ -เงินค่าบารุ งสมาคมเรี ยกเก็บ
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

980,295.55
980,295.55
980,295.55

หนีส้ ิ นและทุน
หนีส้ ิ น
เงินรอจ่ายคืน-สอ.สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
เงินสงเคราะห์ศพ รอนาจ่ายแก่ญาติสมาชิ ก (เหมรา เสกสรรณ์)
เงินสงเคราะห์รับล่วงหน้า
รวมหนีส้ ิ น
ทุน
เงินทุนยกมาต้นงวด
รายรับ มากกว่ า รายจ่าย
รวมทุน
รวมหนีส้ ิ นและทุน

(นายบุญศักดิ์ รมยพร)
นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด
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141,316.00
141,316.00
794,911.25
44,068.30
838,979.55
980,295.55
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รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปี 2562
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด
จานวนสมาชิก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
เข้าระหว่างปี
ลาออกระหว่างปี
ถึงแก่กรรมระหว่างปี

1,454
1,441
6
15
4

คน
คน
คน
คน
คน

รายงานงานแสดงรายรับและรายจ่ าย
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ศพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด (ฌปศ.)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
รายรับ
ค่าธรรมเนี ยมแรกเข้า (6 ราย)
เงิ นค่าบารุ งสมาคม (1,442 ราย)
เงิ นสงเคราะห์เรี ยกเก็บ (4 ราย)
ดอกเบี้ยเงิ นฝาก
รายได้ดาเนิ นงาน 2% (4 ราย)
รวมรายรับ

600.00
144,200.00
579,000.00
19,688.30
11,580.00
755,068.30

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

579,000.00
132,000.00
711,000.00
44,068.30

บาท
บาท
บาท
บาท

รายจ่ าย
เงิ นสงเคราะห์ศพ (4 ราย)
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นการของสมาคม (เดือน ต.ค.61-ก.ย.62)
รวมรายจ่ าย
รายรับมากกว่ ารายจ่ าย
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ระเบียบวาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติงบประมาณการรับและ
งบประมาณการจ่ ายประจาปี 2563

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณการรับและงบประมาณการจ่ายเงิน ประจาปี 2563
ประธาน คณะกรรมการดาเนินการขอเสนอรายละเอียดประมาณการรายได้ และขออนุมตั งิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปี บัญชี 2563 ดังต่อไปนี้
1. ประมาณการรายได้
ประมาณการ
ที่
หมวดรายได้
คาชี้แจง
ปี บัญชี 2563
1 ค่าบารุ งสมาคม
150,000.00 ค่าบารุ งสมาคมประจาปี 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 2563
4 รายได้ดาเนินงาน
12,000.00 คาดว่าจะได้ 2 % จากยอดเงินสงเคราะห์เรี ยกเก็บ
รวม
180,000.00
2. ประมาณการรายจ่าย
ที่

หมวดรายจ่าย

1

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของ
สมาคม
รวม

ประมาณการ
คาชี้แจง
ปี บัญชี 2563
132,000.00 ค่าเหมาจ่ายดาเนินงานประจาปี 2563
(เดือนละ 11,000 บาท 12 เดือน)
132,000.00
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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