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สารจากประธานกรรมการ

สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข จัง หวัด พัง งา จ ากัด ได้ด าเนิ น กิ จ การมาครบ 35 ปี มี พ ัฒ นาการ
เจริ ญก้าวหน้าอย่างมัน่ คงบนฐานการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารของหน่วยงานสาธารณสุ ขในจังหวัดพังงาเน้นการ
ให้บริ การที่มีคุณภาพ อันเป็ นที่พึงพอใจแก่สมาชิก การจัดสวัสดิการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก ควบคุม
อัตราเงินกูแ้ ละเงินฝาก ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดตามเจตนารมณ์ หลักการสหกรณ์ คือการมี ส่วนร่ วม การให้
ความร่ วมมือ การมีใจเปิ ดกว้าง การใช้หลักประชาธิ ปไตย นาไปสู่ การเอื้ออารี เอื้ออาทรซึ่ งกันและกัน การ
ช่ วยเหลื อด้านสังคม สนับสนุ นเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อการศึกษา มอบทุนการศึกษาให้กบั นักเรี ยน
“โครงการขบวนการสหกรณ์ไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ จังหวัดพังงา ยึดมัน่ ในความ
ซื่อสัตย์ สุ จริ ตในหน้าที่ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ฯให้มีความเจริ ญก้าวหน้า มัน่ คงยิง่ ขึ้น
คณะกรรมการดาเนิ นการชุดที่ 36 มีความปรารถนาดี ต่อสมาชิ กต้องการให้สมาชิ ก ฯ มีคุณภาพชี วิต
ด้านการเงินที่ดีข้ ึน จัดสวัสดิ การด้านต่างๆ ให้แก่สมาชิ กส่ งเสริ มการออมทรัพย์ และเพื่อบรรเทาภาระความ
เดือดร้อนที่มีต่อครอบครัว จึงมีมติลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้แก่สมาชิก โดยไม่ได้หวังผลกาไรสู งสุ ด เน้นการ
บริ หารตามหลักธรรมาภิ บาล “เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุ ข ” ยังคงยึดมัน่ ผลประโยชน์ของสมาชิ กเป็ นสาคัญ ขอให้
สมาชิกเชื่อว่าความต้องการใดๆ ของสมาชิก หากไม่ขดั ต่อข้อกฎหมาย ไม่ขดั ต่อหลักการ และอุดมการณ์ของ
สหกรณ์ คณะกรรมการดาเนินการฯ ยินดีดาเนินการให้ดว้ ยความเต็มใจยิง่
ในโอกาสการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 คณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 36 ผูต้ รวจสอบกิจการ
และเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ขอให้บุญบารมีที่สมาชิ กทุกท่านได้สั่งสม
ร่ วมบาเพ็ญบุญ พร้อมขอพรสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สมาชิกฯ เคารพนับถือจงประทานพร และปกป้องคุม้ ครอง
ให้มีความสุ ข ความเจริ ญ มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดปี และตลอดไป

(นายบุญศักดิ์ รมยพร)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด
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1
1

ทีที่่ สอ
สสจ พังงงา
สอ.สสจ.พั
งา 375/2561
375/2561
วัวันนทีที่่ 11 พพฤศจิ
ศจิกกายน
ายน 2561
2561
เรืเรื่ อ่องง ขอเชิ
ขอเชิญ
ญประชุ
ประชุมมใหญ่
ใหญ่สสามั
ามัญ
ญประจ
ประจําปี
าปี 2561
2561
เรีเรียยนน สมาชิ
อมทรัพพย์ย์สสาธารณสุ
าธารณสุ ขขจัจังงหวั
หวัดดพัพังงงา
งา จํจาากักัดด ทุกท่าน
สมาชิกกสหกรณ์
สหกรณ์อออมทรั
การสหกรณ์อออมทรั
อมทรัพพย์ย์สสาธารณสุ
าธารณสุขขจัจังงหวั
หวัดดพัพังงงา
งา จํจาากักัดด ชุชุดดทีที่่ 36
ด้ด้ววยคณะกรรมการด
ยคณะกรรมการดําาเนิ
เนินนการสหกรณ์
36 กกําหนดจั
าหนดจัดด
ประชุ
ใหญ่สสามั
ามัญญประจํ
ประจาาปีปี 2561 ในวั
ในวันนจัจันนทร์
ทร์ทที่ ี่ 10 ธัธันนวาคม
วาคม2561 เวลา
เวลา09.00 น.นณณร้าร้นอาหารชิ
านอาหารชิ
าบลบางม่
ประชุมมใหญ่
ม มตําตบลบางม่
วงวง
ออําเภอตะกั
งา โดยมี
โดยมีรระเบี
ะเบียยบวาระการประชุ
บวาระการประชุมม ดัดังงนีนี้ ้
าเภอตะกัว่ว่ ป่ป่ าา จัจังงหวั
หวัดดพัพังงงา
ระเบียยบวาระที
ระธานแจ้งงให้
ให้ทที่ปี่ประชุ
ระชุมมทราบ
ทราบ
ระเบี
บวาระที่่ 11 เรืเรื่ อ่องที
งที่่ปประธานแจ้
ระเบียยบวาระที
ามัญ
ญประจํ
ประจาาปีปี 2560
ระเบี
บวาระที่่ 22 รัรับบรองรายงานการประชุ
รองรายงานการประชุมมใหญ่
ใหญ่สสามั
2560
ระเบี
ย
บวาระที
่
3
รั
บ
ทราบผลการด
าเนิ
น
งานประจ
าปี
2561
ระเบียบวาระที่ 3 รับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2561
ระเบียยบวาระที
บแสดงฐานะการเงินนและงบกํ
และงบกาาไรขาดทุ
ประจาาปีปี 2561
ระเบี
บวาระที่่ 44 พิพิจจารณาอนุ
ารณาอนุมมัตตั ิิงงบแสดงฐานะการเงิ
ไรขาดทุนน ประจํ
2561
ระเบี
ย
บวาระที
่
5
พิ
จ
ารณาอนุ
ม
ต
ั
ิ
จ
ด
ั
สรรก
าไรสุ
ท
ธิ
ป
ระจ
าปี
2561
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2561
ระเบียยบวาระที
และค้ําาประกั
ประกันน ประจํ
ประจาาปีปี 2562
ระเบี
บวาระที่่ 66 พิพิจจารณาก
ารณากําหนดวงเงิ
าหนดวงเงินนกูกู้ยย้ ืมมื และค้
2562
ระเบียยบวาระที
บประมาณการรับบและการจ่
และการจ่าายย ประจํ
ประจาาปีปี 2561-2562
ระเบี
บวาระที่่ 77 พิพิจจารณาอนุ
ารณาอนุมมัตตั ิิงงบประมาณการรั
2561-2562
พิจ่มารณาแก้
เติมข้อบังคับสหกรณ์
ระเบียบวาระทีระเบี
่ 8 พิยบวาระที
จารณาแก้่ ไขเพิ
เติมข้อบัไขเพิ
งคับ่มสหกรณ์
่ พิมจัตารณาขออนุ
มตั ิต้สดั ูญจาหน่ายหนี้สูญ
ระเบียบวาระทีระเบี
่ 9 พิยบวาระที
จารณาขออนุ
ิตัดจําหน่ายหนี
ระเบียยบวาระที
คณะกรรมการดาาเนิ
การ ชุชุดดทีที่่ 37
ระเบี
บวาระที่่ 10
10 พิพิจจารณาสรรหาและเลื
ารณาสรรหาและเลืออกตั
กตั้ ง้งคณะกรรมการดํ
เนินนการ
37 ประจ
ประจําปี
าปี 2562
2562
และพิ
จ
ารณาสรรหาผู
ต
้
รวจสอบกิ
จ
การภายในสหกรณ์
ประจ
าปี
2562
และพิจารณาสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ ประจําปี 2562
ระเบี
ย
บวาระที
่
11
การภายในสหกรณ์ ประจํ
ประจาาปีปี 2561
ระเบียบวาระที่ 11 รายงานผลการตรวจสอบกิ
รายงานผลการตรวจสอบกิจจการภายในสหกรณ์
2561
ระเบี
ย
บวาระที
่
12
พิ
จ
ารณาคั
ด
เลื
อ
กผู
ส
้
อบบั
ญ
ชี
ประจ
าปี
2562
ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจําปี 2562
ระเบียบวาระทีระเบี
่ ยบวาระที่ 13
13 เรืเรื่ อ่องอื
งอื่น่น ๆๆ (ถ้
(ถ้าามีมี))
เรี ยยนมาเพื
นมาเพื่ออ่ ทราบและขอเรี
ทราบและขอเรี ยยนเชิ
นเชิญ
ญเข้
เข้าาร่ร่ ววมประชุ
มประชุมม ตามวั
เวลาดังงกล่
กล่าาวโดยพร้
วโดยพร้ออมเพรี
มเพรี ยยงกั
งกันน
จึจึงงเรี
ตามวันนเวลาดั
ขอแสดงความนั
ขอแสดงความนับบถืถืออ

(นายบุ
รมยพร)
(นายบุญ
ญศัศักกดิดิ์ ์ รมยพร)
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
สหกรณ์
อมทรัพพย์ย์สสาธารณสุ
าธารณสุ ขขจัจังงหวั
หวัดดพัพังงงา
งา จํจาากักัดด
สหกรณ์อออมทรั
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
ประธาน 1. แนะนาผูใ้ ห้เกียรติรับเชิญมาร่ วมประชุม
2. สหกรณ์ ฯ สนั บ สนุ น เงิ น ทุ น เพื่ อ การศึ ก ษา จ านวน 5,000.-บาท “โครงการขบวนการสหกรณ์ ไ ทย
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ จังหวัดพังงา” ทุนการศึกษา จนจบปริ ญญาตรี และได้ดาเนินการมอบทุน
ดัง กล่ า ว ในวัน พ หั ส บดี ที่ มิ ถุ น ายน
“ มิ ถุ น ายน วัน กิ จ กรรมสหกรณ์ นั ก เรี ย น ปี 2561” ณ โรงเรี ย น
พระราชทานทับละมุ อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
3. การจัด งานวัน สหกรณ์ แ ห่ งชาติ จังหวัด พังงา วัน ที่ 26 กุม ภาพัน ธ์ 2561 ณ ศาลาเขาช้าง อ เมื อ ง จ พังงา
สหกรณ์ฯ ได้รับเกียรติบตั รซึ่งผ่านเกณ ม์ าตรฐานระดับดีเลิศ ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
4. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ได้รับผลการประเมินเป็ นสหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด
5. แจ้งรายนามคณะกรรมการดาเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการดาเนินการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

1. นายบุญศักดิ์ รมยพร

ประธานกรรมการ

1.

นายมนตร์ชยั โลหะการ

ผูต้ รวจสอบกิจการ

2. นายเอนก โกยสมบูรณ์

รองประธานฯคนที่ 1

2.

นายอรุ ณ เสล่ราษฎร์

ผูต้ รวจสอบกิจการ

3. นายสามารถ สิ นทรัพย์

รองประธานฯคนที่ 2

4. นายตวงชล แซ่ลิ่ม

เหรัญญิก

1.

เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
นายประภาส สายทอง
ผูจ้ ดั การ

5. นายพงษ์พนั ธ์ คาทอง

เลขานุการ

2.

นายธีรยุทธ เทศพิทกั ษ์

รองผูจ้ ดั การ

6. นายสมพร เกิดกอบ

กรรมการ

3.

นางเพ็ญนภา เพ็ชรช่วย

จนท.บริ หารงานทัว่ ไป

7. นายรังสรรค์ เตียวสกุล

กรรมการ

4.

น.ส ธนาภา รักษกาญจน์

จนท.บริ หารงานทัว่ ไป

8. นายจิระวัตร เพิ่มทรัพย์

กรรมการ

5.

น.ส ภาวิณี สิ ตบุศย์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ

9. นางสาวอรัญญา สกุลสัน

กรรมการ

6.

น.ส อังคณา เจริ ญ ทธิ์

เจ้าหน้าที่บญั ชี

10. นายโกศล พัฒน์สง ์

กรรมการ

7.

น.ส สุ ชาดา ถวิลการ

เจ้าหน้าที่การเงิน

11. นายธีระยุทธ บุตรทหาร

กรรมการ

8.

นายวโรภาส นิจอภัย

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

12. นายประกิจ ทองรงค์

กรรมการ

13. น ส ดารารัตน์ ติปะยานนท์

กรรมการ

14. นายสมยศ จันทรวัฒน์

กรรมการ

15. นางชุติมา อุทยั เลิศ

กรรมการ
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3

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่ องรบรองรายงาน
การประชุ มให สาม ประจาปี 2560
สรุปผ การประชุ มให สาม ประจาปี 2560
สหกรณ์ ออมทร ย์ สาธารณสุ จงหวด งงา จากด
วนที่ 1 ธนวาคม
2560
ณ อาคารกี าคุณธรรม รงเรียนเท บา บ้ านท้ ายช้ าง ต ท้ ายช้ าง อ เมือง จ งงา
จานวนสมาชิกทงหมด
จานวน 1,812 คน
จานวนสมาชิกผู้มาประชุ ม จานวน 1,481 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.73)
ผู้เ ้ ารวมประชุม
จานวน 4 คน
1.นายปรี ชา เลิศไกร
ผูอ้ านวยการกลุ่มส่ งเสริ มสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา)
2.น ส อภิญญา ชูจนั ทร์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการ สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พงั งา
3 นางอุษา เจริ ญ ทธิ์
ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพังงา
4 นางสาวสุ พตั รา ครุ ตรารักษ์ นักพัฒนาชุมชมป ิบตั ิการ เทศบาลเมืองพังงา
เริ่มประชุ มเว า 09.45 น
นายบุญศักดิ์ รมยพร ประธานกรรมการ เป็ นประธานในที่ประชุม เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุม ประธานกล่าวเปิ ด
ประชุม และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
ประธาน
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี ดาเนินการประชุมโดยเรี ยนเชิญสมาชิกทั้งหมดเข้าร่ วมประชุม ขณะนี้มี
จานวนสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม จานวน คน ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม
2. สหกรณ์ฯสนับสนุนเงินทุนเพื่อการศึกษา จานวน 5,000.-บาท “โครงการขบวนการสหกรณ์ไทย เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดา ฯ จังหวัดพังงา” ทุนการศึกษา จนจบปริ ญญาตรี
2.1 ด ช สราวุธ เทพรัตน์
ชั้น ป 4โรงเรี ยนบ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ อ คุระบุรี จ พังงา
2.2 น ส เพทาย พลาพล
ปวช 2 วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง อ ท้ายเหมือง จ พังงา
2.3 นายกอบชัย ตางาม
ชั้น ม 6โรงเรี ยนคุระบุรีชยั พัฒนาพิทยาคม อ คุระบุรี จ พังงา
3. การจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจงั หวัดพังงา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศาลาเขาช้าง อ เมือง จ พังงา
สหกรณ์ฯได้รับเกียรติบตั รซึ่งผ่านเกณ ม์ าตรฐานระดับดีเลิศ ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
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4. “โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล” ซึ่ งดาเนิ นโครงการ โดยสานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงาร่ วมกับ
ผูท้ รงคุณวุฒิที่ได้รับการแต่งตั้งจากผูว้ ่าราชการจังหวัดพังงาสหกรณ์ฯได้ผ่านเกณ ์การประเมิน ตัวชี้ วดั ทั้ง 4 ด้านคือ
หลักความรับผิดชอบ, หลักความโปร่ งใส, หลักการมีส่วนร่ วม และหลักนิติธรรม
5. แนะนาผูเ้ ข้าร่ วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ
5.1 นายปรี ชา เลิศไกร
ผูอ้ านวยการกลุ่มส่ งเสริ มสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จงั หวัดพังงา
5.2 น ส อภิญญา ชูจนั ทร์
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชานาญการ สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พงั งา
5.3 นางอุษา เจริ ญ ทธิ์
ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพังงา
5.4 นางสาวสุ พตั รา ครุ ตรารักษ์ นักพัฒนาชุมชมป ิบตั ิการ เทศบาลเมืองพังงา
6. แนะนาคณะกรรมการ, ผูต้ รวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด
ทีป่ ระชุ มให รับทราบ
ระเบียบวาระที่ รบรองรายงานการประชุ มให สาม ประจาปี 2559
ประธาน มอบให้เลขานุการนาเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อรับรอง
เ านุการ เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 ณ อาคารผูส้ ู งอายุสนามกี า
เทศบาลเมื องตะกัว่ ป่ า อาเภอตะกัว่ ป่ าจังหวัดพังงา ให้ที่ประชุ มรั บรองรายงานการประชุ มใหญ่ สามัญประจาปี 2559
รายละเอียดตามรายงานกิจการประจาปี ที่ได้จดั ส่ งถึงสมาชิกพร้อมหนังสื อเชิญประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 สมาชิก
ท่านใดจะขอแก้ไขรายงาน ขอให้แจ้งในที่ประชุม หากไม่มีการแก้ไขก็ขอมติรับรอง
ประธาน ขอมติจากที่ประชุมใหญ่
มติทปี่ ระชุ มให รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559
ระเบียบวาระที่ เรื่ องรบทราบผ การดาเนินงานประจาปี 2560
ประธาน ในนามคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 35 ขอเสนอรายงานผลการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ประจาปี 2560 ดังต่อไปนี้
รายงานกิจการท่ว ป
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ได้เริ่ มดาเนินกิจการตั้งแต่วนั ที่ 3 มกราคม 2526 จนถึง
ปัจจุบนั เป็ นเวลา 34 ปี ปัจจุบนั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 9/22 ถนนเทศบาลบารุ ง ตาบลท้ายช้าง อาเภอเมือง จังหวัดพังงา
สมาชิก า ในวนสินปี 2560
สมาชิกเมื่อวันสิ้ นปี 2560
2,172
คน
สามัญ
คน สมทบ คน ชาย 543 คน หญิง
คน
-เข้าใหม่
(เข้าใหม่= , ลาออกเข้าใหม่=
118
คน
-ลาออก
50
คน
-ถึงแก่กรรม
6
คน
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3.1 านะการเงินเปรียบเทียบกบปี 2558 -2560
ที่
รายการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

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

5

ปี
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

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

7

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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3.4 การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก คงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ทางบัญชี
ในปี 2560 สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกคงเหลือ ณ สิ้ นปี
ประเ ท
ยอดยกมา
ปี 59
1. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
2. เงินกูส้ ามัญ
3. เงินกูพ้ ิเศษ
เงินกูส้ ามัญ (เงินด่วน)
เงินกูส้ ามัญ (เพื่อซื้อยานพาหนะ)
เงินกูเ้ พื่อการศึกษา
รวม
1,602,581,626.98

8

บาท แยกได้ดงั นี้
เงินกู้ระหวาง
คงเห ือสิ น
ปี 60
ปี 2560

จานวน
ส า
7

904,880,652.54

1,782,047,012.27

3,061

3.5 เงินกู้ยืม เมื่อวนสิ นปี 2560 สหกรณ์ฯมีหนี้กบั สถาบันการเงินอื่น ดังนี้
ธนาคาร
ยอดยกมา
เงินกู้ระหวางปี 2560 คงเห ือสิ นปี 2560
เงินกูโ้ อดี ธ ออมสิ น
ตัวสัญญาใช้เงิน ธกส
ตัวสัญญาใช้เงิน ธ ธนชาต
ตัวสัญญาใช้เงิน ธ ออมสิ น
ตัวสัญญาใช้เงิน ธ กรุ งไทย
6. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
ตัวสัญญาใช้เงิน ธ แลนด์แอนด์เ า้ ส์
รวม
221,500,000.00
176,500,000.00
195,000,000.00
3.6 เงินสดแ ะเงิน ากธนาคาร
เมื่อวันสิ้ นปี 2560 จานวนเงิน 74,478,784.87 บาท
3.7 เงินราย ด้ แ ะคาใช้ จายในปี 2560
รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย
102,602,095.19 บาท
รายจ่ายทั้งสิ้ น
40,750,106.51 บาท
คาใช้ จายทงสินแยกเปนดงนี
1.ดอกเบี้ยเงินกู/้ โอดี/ตัวสัญญา เป็ นเงิน
8,371,003.94
บาท
2.ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
เป็ นเงิน
24,770,549.39 บาท
3.ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
เป็ นเงิน
7,608,553.18 บาท
รวมคาใช้ จาย
เป็ นเงินทั้งสิ้ น
40,750,106.51
บาท
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3.9 ผ การดาเนินงานสหกรณ์ ออมทร ย์ สาธารณสุ จงหวด งงา จากด ในรอบปี บ ชี 2560
ตลอดปี ของการดาเนินกิจการ คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 35 ได้ยดึ มัน่ ในอุดมการณ์หลักการสหกรณ์ เพื่อ
ส่ งเสริ มการออมโดยการถือหุน้ การรับฝากเงิน สามารถช่วยเหลือสมาชิกให้เข้าถึงเงินกู้ ได้อย่างสะดวก และอย่างมีวินยั
ทางการเงิน บนพื้นฐานการเป็ นเจ้าของกิจการ อย่างต่อเนื่อง
น ยบายห ก องคณะกรรมการดาเนินการปี บ ชี 2560 (แผนยุทธ าสตร์ นาสหกรณ์ 5 ปี 2556-2560))
(1) น ยบายดอกเบียเงินกู้ต่า เพื่อให้สมาชิกได้ใช้บริ การเงินกู้ ดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกและเหมาะสม เป็ นการแบ่ง
เบาภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิก แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งคานึ งถึงผลตอบแทนของผูล้ งทุน คือ ทุนเรื อนหุ ้น และเงินฝาก โดยเป้ าหมาย
ของคณะกรรมการคือเงินปั นผลแก่สมาชิกไม่ต่ากว่าปี ที่ผา่ นมา คณะกรรมการก็ใช้วิธีระดมเงินฝากจากสมาชิก พร้อมกับ
เจรจาสถาบันการเงินเรื่ องอัตราดอกเบี้ยต่า และเปิ ดวงเงินหลายสถาบัน เพื่อเพิ่มอานาจในการต่อรอง
(2) น ยบายเ ื่อสงเสริมการออม โดยการสะสมเงินค่าหุ น้ อย่างต่อเนื่อง และการรับฝากเงิน ในอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากระดับสู ง เพื่อให้สมาชิกมีแรงจูงใจในการออม สหกรณ์ระดมเงินฝากจากสมาชิก ประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ณ วันสิ้ นปี มีเงินฝากรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็ นจานวนเงิน 131,094,705.78 บาท คิดเป็ นร้อยละ
ตามลาดับ จาก
การดาเนินงานดังกล่าวทาให้สหกรณ์สามารถบริ หารงานได้ประสบความสาเร็ จตามเป้าหมายหลักที่กาหนดไว้
(3) น ยบายสร้ างความห ากห าย องระบบเงินกู้ เพื่อให้สมาชิ กได้เข้าถึงบริ การเงินกูใ้ ห้เกิ ดประโยชน์และ
สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก บนพื้นฐานการดาเนิ นงานทางกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ เพื่อ
ลดผลกระทบของความเสี่ ยง ในการชาระหนี้ของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์
(4) น ยบายการจดสวสดิการที่เหมาะสม โดยยึดหลักการของสหกรณ์ นัน่ คือ การช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกซึ่ งกัน
และกัน การเอื้ออารี ต่อกันและกัน การมีความเสมอภาค โดยจัดสวัสดิการให้กบั สมาชิกและครอบครัว เพื่อบรรเทาภาระ
ความเดือดร้อน
(5) น ยบายสร้ างราย ด้ ให้ แกสหกรณ์ โดยการเพิม่ เงินลงทุนในสถาบันการเงิน หรื อสหกรณ์อื่นให้หลากหลาย
มากยิง่ ขึ้น
(6) น ยบายการให้ บริการที่เปนมิตร โดยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิก ภายใต้หลักการบริ การของหลักการ
สหกรณ์ นั่น คื อบริ การดุ จญาติ มิ ตร สมาชิ กทุ กคนต้องร่ วมด้ว ยช่ วยกัน รวมทั้งการพัฒ นาระบบข้อ มู ล ข่าวสารของ
สหกรณ์
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ผ การดาเนินงาน ในรอบปี ทีผ่ านมา มีดงนี
1. อตราการเ มิ่ ทุน การลงทุนร่ วมกับสหกรณ์ของสมาชิก และการเติบโตทางธุรกิจ
ในปี บัญชี 2560 สหกรณ์มีอตั ราการเติบโตของทุนดาเนิ นการ (ทุนเรื อนหุ ้นและเงินฝาก) เพิ่มขึ้นร้อยละ .
เปรี ยบเทียบกับปี บัญชี 2559 โดยมีทุนสารอง เป็ นเงิน
บาท ทุนสะสมตามข้อบังคับและระเบียบอื่นๆ
เป็ นเงิน
บาท
ตารางเปรียบเทียบทุนดาเนินการ
รายการ
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
1. ทุนเรื อนหุน้ บาท
631,942,510.00
703,792,960.00
2. เงินรับฝากออมทรัพย์ บาท
491,833,640.01
615,623,508.29
3. เงินกูส้ ถาบันการเงิน (บาท)
191,666,400.00
221,500,000.00
4. สมาชิก (คน
2,035
2,110
การดาเนินการระดมทุนเ ื่อดาเนินกิจการ องสหกรณ์ ในรอบปี บ ชี 2560
เป็ นทุนภายในสหกรณ์จากเงินฝากของสมาชิก และได้กยู้ มื เงินจากสถาบันการเงินอื่นๆ เพื่อให้สมาชิกได้กยู้ มื ไป
ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะเพื่อการประกอบอาชีพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อตราการเ มิ่ ทุนเรื อนหุ้น เพิ่มขึ้นอย่างสม่าเสมอ ทั้งการหักค่าหุน้ รายเดือน (ตามข้อบังคับสหกรณ์) และการซื้อ
หุน้ เพิ่มพิเศษ รวมทั้งการออมและลงทุนร่ วมกับสหกรณ์ของสมาชิก ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา มีการเพิ่มของทุนเรื อนหุน้
เฉลี่ยเดือนละ 8.32 ล้านบาท มีอตั ราการเพิ่มของทุนเรื อนหุน้ ร้อยละ 14.19
เงิน ากออมทร ย์ เงิน ากออมทร ย์ เิ
ในปี บัญชี
คงอัตราดอกเบี้ย เงินฝากออมทรัพย์ ในอัตราที่
สู งกว่าธนาคาร
เงิน ากออมทร ย์ ร้อยละ 2.50 บาท ปี
เงิน ากออมทร ย์ เิ ฝากขั้นต่า
บาท (จ่ายดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือน) ร้อยละ 3.75 บาท ปี
2. การบริหารจดการเงินทุน ราย ด้ แ ะการควบคุมการใช้ จายงบประมาณ
รายได้หลักของสหกรณ์ ส่ วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยเงินให้กแู้ ก่สมาชิก ด้วยนโยบายดอกเบี้ยเงินกูต้ ่า โดยเฉพาะ
เงินกูป้ ระเภทสามัญ (เพื่อซื้ อยานพาหนะ) เงินกูส้ ามัญ (เพื่อการศึกษาฯ) เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะ การขยายฐานเงินกู้
และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภท รวมทั้งการใช้บริ การเงินกูพ้ ิเศษ(ใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน)พร้อมทั้งการ
เจรจาต่อรองสถาบันการเงินเพื่อลดอัตราดอกเบี้ ยเงินกู้ และพยายามควบคุมรายจ่ ายให้อยู่ในวิสัยที่ ควรประพ ติและ
ป ิบตั ิ จึงทาให้รายได้ของสหกรณ์เพิ่มขึ้น ส่ วนรายได้ที่รองลงมาได้แก่รายได้จากการลงทุนฝากเงินในสถาบันการเงิน
หรื อสหกรณ์อื่น
ในปี บัญชี 2560 สหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้ว ร้ อยละ 11.58 ส่ วนรายได้อื่นๆได้แก่ เงินปั นผลจากการ
ลงทุนในหุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารต่างๆ และรายได้อื่นของสหกรณ์
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ปี รายการ
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ตารางสรุปราย ด้ รายจาย แ ะกา รสุ ทธิ ประจาปี 2558 – 2560
รายจาย
ราย ด้
บาท
ร้ อย ะ
80,154,705.99
32,157,116.54
40.13

91,952,804.68
37,940,617.80
102,602,095.19
40,750,106.51
ตารางแสดงราย ด้ ปี 2558 - 2560
หมวดราย ด้
ราย ด้ ปี 2558
79,829,460.72
ดอกเบี้ยเงินกูร้ ับจากสมาชิก
15,800.00
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
78,142.52
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
37,362.75
ดอกเบี้ยรับเงินให้กสู้ หกรณ์อื่น
45,965.00
ผลตอบแทนจากการลงทุน
134,781.37
รายได้อื่น
13,193.63
กาไรจากการจาหน่ายทรัพย์สิน

41.26
39.72
ราย ด้ ปี 2559
91,356,505.85
11,800.00
376,460.70
10,823.77
55,572.30
141,642.06
-

กา รสุ ทธิ
47,997,589.45
54,012,186.88
61,851,988.68
ราย ด้ ปี 2560
101,899,271.91
12,000.00
421,302.59
131,150.10
138,370.59
-

รวม

ที่
1
2
3
4
5
6
7

80,154,705.99
91,952,804.68
102,602,095.19
ตารางแสดงรายจายปี 2558 - 2560
คาใช้ จายปี 2558
คาใช้ จายปี 2559 คาใช้ จายปี 2560
หมวดคาใช้ จาย
1,373,721.00
1,555,415.00
1,587,008.00
ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่
788,844.98
853,844.22
817,091.60
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์
16,064,373.67
19,730,568.79 23,953,457.79
ดอกเบี้ยจ่ายเงินฝากพิเศษ
5,309,932.60
7,277,307.64
7,997,208.22
ดอกเบี้ยจ่ายตัวสัญญาใช้เงิน
3,211,458.97
2,838,665.64
359,138.35
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
14,483.10
18,546.52
14,657.37
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูโ้ อดี
5,394,302.22
5,666,269.99
6,021,545.18
รายจ่ายปกติอื่น

รวม
32,157,116.54
37,940,617.80 40,750,106.51
การใช้ จายงบประมาณอยางประหยดแ ะมีประสิ ทธิผ
คณะกรรมการดาเนิ นการและฝ่ ายจัดการได้ใช้จ่ายงบประมาณประจาปี 2560 ซึ่ งที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
2559 ได้อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายปกติ 8,005,600.00 บาท จ่ายจริ ง , , . บาท (ใช้งบ ประมาณ ร้อยละ . )
และงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา ปี บัญชี 2560 ได้อนุ มตั ิงบประมาณ 820,000.00 บาท จ่ายจริ ง เป็ นเงิน
213,970.00 บาท ใช้งบประมาณร้อยละ 26.09)
รายจ่ ายที่ สาคัญ คือ การจ่ ายดอกเบี้ ยเงิ นฝากออมทรั พ ย์ โดยเฉพาะเงิ นฝากออมทรั พย์พิเศษ (เฉลี่ ยเดื อนละ
1,996,121.48 บาท เมื่อปิ ดบัญชี 2560 ค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ ยเงินรับฝาก เป็ นเงิน 24,770,549.39 บาท (จ่ ายดอกเบี้ยเงิน
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ฝากออมทรั พ ย์พิ เศษ เป็ นเงิ น 23,953,457.79 บาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 58.78 ของค่ าใช้จ่ ายทั้งหมด) และผลประโยชน์ น้ ี
ทั้งหมดได้กบั คืนสู่ สมาชิกผูฝ้ ากเงิน
และรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นมาในปี บัญชีน้ ี คือ จ่ายดอกเบี้ยตัวสัญญาใช้เงินที่สหกรณ์กยู้ มื มาจากธนาคารแลนด์แอนด์
เ า้ ส์
3. การ งทุน องสหกรณ์
ในปี บัญชี 2560 สหกรณ์ มี การลงทุ นโดยการลงทุ น เพื่อหารายได้ โดยการลงทุ น ฝากเงิ นกับสถาบัน การเงิ น
สหกรณ์มีรายได้จากการลงทุนเป็ นเงิน 552,452.69 บาท
- รายได้จากการลงทุนซื้อหุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นเงิน 131,150.10 บาท
- รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์/ประจาของธนาคาร
เป็ นเงิน 421,302.59 บาท
ดังตารางสรุ ปยอดการลงทุนของสหกรณ์ ตลอดปี 2560)
4. ผ กา ร
ในปี บัญชี 2560 สหกรณ์ มีกาไรสุ ทธิ ทั้งสิ้ น 61,851,988.68 บาท เมื่อเทียบกับปี บัญชี 2559 พบว่า มีกาไรสุ ทธิมี
อัตราที่เพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้ว ดังตาราง
ปี
ปี 2559
ปี
กา รสุ ทธิ
กา รสุ ทธิ
กา รสุ ทธิ
รายการ
บาท
1 1
บาท
61,851,
บาท
ร้ อย ะ
บาท
ร้ อย ะ
บาท
ร้ อย ะ
บาท
1. เงินปันผลตามหุน้
5.35 32,339,981.00
5.45 35,097,124.00
5.50 41,276,612.00
2. เงินเฉลี่ยคืน
7.50
5,632,369.00
7.60 6,610,198.00
8.20
8,011,119.00
หมายเหตุ ตัวเลขเงินปันผลตามหุน้ และเงินเฉลี่ยคืน ในปี 2560 ตามระเบียบวาระ ที่ 5
5. การบริการเงินกู้ยืมแกสมาชิก
ในรอบปี บัญชี 2560 สหกรณ์ได้ให้บริ การเงินกูย้ มื แก่สมาชิกเพิ่มขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2559 เป็ นเงิน
179,465,385.29 บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.20
รายการ
ปี
ปี
ปี
15,000.00
30,500.00
19,000.00
1. เงินกู้ ุกเ ิน
1,301,424,952.02
1,509,880,143.11
1,692,007,613.87
2. เงินกู้สาม
94,845,217.07
92,670,983.87
90,020,398.40
3. เงินกู้ เิ
รวม
การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ คณะกรรมการได้พิจารณาให้เป็ นไปตามภาวะอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ธนาคารพาณิ ชย์ และคานวณต้นทุนการดาเนินการของสหกรณ์
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ตารางแสดงอตราดอกเบียเงินกู้ทุกประเ ท ตามประกา องสหกรณ์
อตราดอกเบีย
อตราดอกเบีย
อตราดอกเบีย
ประเ ทเงินกู้/วนที่
1 มกราคม 2557
1 กรกฎาคม 2559
กรกฎาคม
เงินกูส้ ามัญ 1
6.25 บาทต่อปี
6.10 บาทต่อปี
. บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญ 2,3
6.25 บาทต่อปี
6.10 บาทต่อปี
6.00 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญหุน้ ค้ าประกัน ส
6.00 บาทต่อปี
5.85 บาทต่อปี
5.75 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญ (เงินด่วน
6.00 บาทต่อปี
5.85 บาทต่อปี
5.75 บาทต่อปี
4.25 บาทต่อปี
4.25 บาทต่อปี
4.25 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญ (ยานพาหนะ
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน
4.75 บาทต่อปี
4.60 บาทต่อปี
4.60 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญ 6 เพื่อการศึกษาฯ
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน
เงินกูส้ ามัญ (เงินประจาตาแหน่ง
6.10 บาทต่อปี
6.00 บาทต่อปี
5.20 บาทต่อปี
5.05 บาทต่อปี
5.00 บาทต่อปี
เงินกูพ้ ิเศษ
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน
เงินกูฉ้ ุกเฉิ น
6.25 บาทต่อปี
6.10 บาทต่อปี
6.00 บาทต่อปี
6. ผ การดาเนินการ นาสหกรณ์ ตามแผนยุทธ าสตร์ การ นาสหกรณ์
ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 ได้อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายเพื่อการดาเนิ นงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปี
2560 คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 35 ได้ดาเนินการดังนี้
1 การ นาการบริหารจดการแ ะธรรมา บิ า
ยุทธ าสตร์ ระบบการจดการมาตร าน
- การจัดจ้างยามรักษาความปลอดภัย
สหกรณ์ได้วา่ จ้างบริ ษทั ยามรักษาความปลอดภัย
เพื่อป้องกันโจรกรรมต่อทรัพย์สินของสหกรณ์ใน
วันหยุด และช่วงกลางคืน ตลอดถึงติดตั้งตูย้ ามให้ตารวจมาตรวจตรายามค่าคืน
- การพัฒนาอาคารสถานที่ และส่ วนการให้บริ การสมาชิก
สหกรณ์มีอาคารสานักงานและพื้นที่เป็ นของตนเอง เพื่อรองรับการขยายตัวในงานบริ การแก่สมาชิ ก
พร้อมทั้งสร้างความสง่างาม บ่งบอกถึงความมัน่ คงของสหกรณ์และความไว้วางใจของสมาชิก เพื่อให้สอดคล้องกับการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ สมาชิกได้รับความสะดวกมากขึ้นเมื่อมาใช้บริ การ
-มุมบริ การสมาชิกเพื่ออานวยความสะดวกแก่สมาชิกที่มาใช้บริ การ เช่น มุมกาแ
-มุมบริ การ Computer Internet เพื่ออานวยความสะดวกแก่สมาชิกในการสื บค้นข้อมูลต่างๆ
- มุมประชาสัมพันธ์
เป็ นบอร์ ดอาคารที่ ประกอบด้วย บอร์ ดผูบ้ ริ ห าร คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ บอร์ ดรายนามประธาน
สหกรณ์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารสหกรณ์
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ยุท าสตร์ การ นาระเบียบ ้ อบงคบ
-การปรับปรุ ง ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณ ว์ ิธีป ิบตั ิ ของสหกรณ์
คณะกรรมการด าเนิ น การชุ ดที่ 35 ได้มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระเบี ยบ ข้อบังคับ หลักเกณ ์วิธีป ิ บ ัติ ของ
สหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ และกฎหมายใหม่ เช่น ประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิ ชย์ ที่มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนั ที่ กุมภาพันธ์
ยุทธ าสตร์ การบริหารจดการ
-การแบ่งกลุ่มตามภาระงาน ของคณะกรรมการ 5 ฝ่ าย คือ คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการ
เงิ นกู้ คณะกกรมการศึ กษาและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการสวัสดิ การสงเคราะห์และทุ นสาธารณประโยชน์ และ
คณะกรรมการตรวจสอบหลักทรัพย์ค้ าประกันสิ นเชื่อพิเศษ โดยได้ดาเนินการตามภารกิจ
1. แผนการป ิบตั ิงานสหกรณ์ ประจาเดือน และประจาปี
2. แผนการบริ การจัดการเงินทุนหมุนเวียน
3. แผนการให้การพัฒนาและการบริ การเงินกู้
4. การจัดสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
5. การจัดสวัสดิการสมาชิกผูเ้ จ็บป่ วยและชราภาพ
6. การจัดสวัสดิการเพื่อความมัน่ คงของครอบครัวสมาชิก
7. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การดาเนินงาน
6.2 การ นาระบบงานคอม วิ เตอร์
ปั จจุบนั สหกรณ์มีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ผูด้ ูแลและพัฒนาระบบงาน ได้พฒั นาระบบคอมพิวเตอร์ สหกรณ์ เพื่อ
ลดความซ้ าซ้อน เพิ่มประสิ ทธิ และความเชื่ อถื อของงาน ง่ายและสะดวกในการบริ หารงานสหกรณ์ และนอกจากนี้
ระบบงานที่ได้พฒั นาเสริ ม คือ ระบบการบริ การที่รองรับ เงินกู้ ประเภทใหม่ ที่สหกรณ์จะเปิ ดให้บริ การ ตามนโยบาย
ของคณะกรรมการ
นอกจากนี้ยงั ได้พฒั นาระบบงานที่เกี่ยวกับสวัสดิการเพื่อเชื่อมต่อกับระบบเดิมที่มีอยู่ เช่น ระบบสมาคมสมาคม
าปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด กส , ระบบสมาคมสมาชิ กสหกรณ์
สาธารณสุ ขไทย (สสธท. , ระบบสมาคม าปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย (สส.ชสอ. , ทะเบียนประกันกลุ่ม และทะเบียนประกันวินาศภัย เพื่อให้มีการเรี ยกเก็บในใบเสร็ จประจาเดือน โดย
หัก ณ ที่จ่าย ลดความซ้ าซ้อน สามารถตรวจสอบ และมีความถูกต้อง ทาให้นโยบายของคณะกรรมการเกิ ดประโยชน์
สู งสุ ด
ปัจจุบนั กาลังพัฒนาระบบงานการพิมพ์สญ
ั ญากู้ สัญญาค้ าประกัน โดยกรรมการหน่วยสามารถพิมพ์เอกสารได้ที่
หน่วยงานโดยระบบที่เชื่อมต่อผ่าน Internet
ระบบเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่สมาชิก และเป็ นช่องทางติดต่อระหว่าง
สมาชิกและสหกรณ์ และระบบการสอบถามและแสดงผลข้อมูล เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการบริ การสอบถามแก่
สมาชิ ก ทั้งในส่ วนของการแสดงผลและบริ การเงินกูแ้ ก่สมาชิ ก ระบบเว็บเซ เวอร์ และเว็บไซด์สหกรณ์ เพื่อสอบถาม
และเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกผ่าน www.phangngacoop.com
6.3 การสงเสริมให้ สมาชิกมีทอี่ ยูอา ยแ ะดาเนินธุรกิจ โดยสิ นเชื่อ เพื่อการเคหะสงเคราะห์และเงินกูพ้ ิเศษเพื่อ
ซื้อที่ดินและประกอบอาชีพเสริ มในอัตราดอกเบี้ยต่าละผ่อนระยะยาว
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6.4 คณะกรรมการกบแนวน ยบายการจดหาประกนชีวติ เพื่อความมัน่ คงของครอบครัวสมาชิกในอนาคตและ
ป้องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดกับผูค้ ้ าประกันเงินกูใ้ นกรณี ผกู ้ เู้ สี ยชีวิต
6.5 การสนบสนุ นให้ สมาชิ กเ ้ ารวม าปนกิจสงเคราะห์ สมาคมสมาชิ กสหกรณ์ สาธารณสุ ขไทย สสธท
สมาคมสมาคม าปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ กสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด กส และสมาคม
าปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย สส ชสอ
6.6 ทุนสาธารณประ ยชน์
เพื่อสนับสนุนการศึกษาโดยทัว่ ไปในลักษณะการให้ทุนตามการร้องขอ
เพื่อการกุศล
เพื่อการสาธารณประโยชน์
เพื่อเป็ นทุนสวัสดิการของสหกรณ์ภายใต้ทุนสาธารณประโยชน์
- ทุนสวัสดิการสงเคราะห์เพื่อสมาชิกและครอบครัว
- ทุนสวัสดิการสมาชิกผูเ้ จ็บป่ วย
- ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาสาหรับบุตรสมาชิก
- ทุนสวัสดิการผูเ้ กษียณอายุ
- ทุนสวัสดิการผูช้ ราภาพ
- ทุนสวัสดิการอื่นๆ
ในปี บัญชี
สหกรณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
เป็ นเงิน
บาท รวมยอดยกมาจากปี
เป็ นเงิน
บาท รวมเป็ นทุนสาธารณประโยชน์ท้ งั สิ้ น
บาท ในปี
บัญชีที่ผ่านมา สหกรณ์ได้ใช้จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิ ก หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรทาง
สังคม
ในปี บัญชี
มีสมาชิกเสี ยชีวิตทั้งสิ้ น ราย คือ
นางเตือนจิตต์ มหิ ตพงษ์ ข้าราชการบานาญ หน่ วยสสอ ตะกัว่ ป่ า เสี ยชี วิตวันที่ พ ศจิกายน
ได้รับ
สวัสดิ การและเงินพึงได้รับดังนี้ เงินสวัสดิการสมาชิ กผูเ้ สี ยชี วิต จานวน
บาท ผลประโยชน์จากประกันกลุ่ม
จานวน
บาท ผลประโยชน์ประกันชี วิตกลุ่มภาคสมัครใจ จานวน
บาท และผลประโยชน์จาก
สมาคม าปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ ปศ จานวน
บาท
นายอมร วิสุทธิไมตรี หน่วยสหกรณ์ สมาชิกสมทบ เสี ยชีวิตวันที่ พ ศจิกายน
ได้รับสวัสดิการและ
เงินพึงได้รับดังนี้ ผลประโยชน์จากประกันกลุ่ม จานวน
บาท
นางจันวรรณ สัจจารักษ์ หน่วยสสจ พังงา เสี ยชีวิตวันที่ ธันวาคม
ได้รับสวัสดิการและเงินพึงได้รับ
ดังนี้ เงินสวัสดิ การสมาชิ กผูเ้ สี ยชี วิต จานวน
บาท ผลประโยชน์จากประกันกลุ่ม จานวน
บาท
ผลประโยชน์ประกันชี วิตกลุ่มภาคสมัครใจ จานวน
บาท ผลประโยชน์จากสมาคม าปนกิ จสงเคราะห์
สหกรณ์ ปศ จานวน
บาท และผลประโยชน์จากสมาคม าปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขไทย สสธท จานวน
บาท
นายวรวิ ชญ์ กาญจนวัฒนกุล หน่ วยสหกรณ์ เสี ยชี วิตวันที่ มกราคม
ได้รับสวัสดิ การและเงินพึง
ได้รับดังนี้ เงินสวัสดิ การสมาชิ กผูเ้ สี ยชี วิต จานวน
บาท ผลประโยชน์จากประกันกลุ่ม จานวน
บาท ผลประโยชน์ประกันชี วิตกลุ่ มภาคสมัครใจ จานวน
บาท และผลประโยชน์จากสมาคม าปนกิ จ
สงเคราะห์สหกรณ์ ปศ จานวน
บาท
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5) นางอัมพร พวงแก้ว ข้าราชการบานาญ หน่วยสสจ.พังงา เสี ยชีวิตวันที่ เมษายน
ได้รับสวัสดิการและ
เงิ น พึ งได้รั บ ดังนี้ เงิ น สวัส ดิ ก ารสมาชิ ก ผูเ้ สี ย ชี วิ ต จ านวน , . บาท ผลประโยชน์ จ ากประกัน กลุ่ ม จ านวน
, . บาท ผลประโยชน์ จ ากสมาคม าปนกิ จ สงเคราะห์ ส หกรณ์ ( ปศ.) จ านวน , . บาท และ
ผลประโยชน์จากสมาคม าปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขไทย (สสธท.) จานวน , , .
บาท
ในปี บัญชีที่ผา่ นมา สหกรณ์ได้ใช้จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
องค์กรทางสังคม มีดงั นี้
าดบ
รายการ
1 เพื่อสนับสนุนการศึกษาโดยทัว่ ไปในลักษณะการให้ทุนตามการร้องขอ
2

เพื่อการกุศล

3

เพื่อการสาธารณประโยชน์

4

เพื่อเป็ นทุนสวัสดิการของสหกรณ์ภายใต้ทุนสาธารณประโยชน์

จานวนเงิน บาท
8,000.00
29,590.00
108,000.00
3,094,603.75

- ทุนสวัสดิการสงเคราะห์เพื่อสมาชิกและครอบครัว

546,980.00

- ทุนสวัสดิการสมาชิกผูเ้ จ็บป่ วย

120,000.00

- ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาสาหรับบุตรสมาชิก

447,000.00

- ทุนสวัสดิการผูเ้ กษียณอายุ

146,000.00

- ทุนสวัสดิการผูช้ ราภาพ

15,500.00

- ทุนสวัสดิการอื่นๆ

1,819,123.75

รวมจานวนเงินทงสิ น
3,240,193.75
7. การปรบปรุงแก้ ระเบียบ ประกา สหกรณ์ แ ะ ้ อบงคบ องสหกรณ์
ด้านการบริ การจัดการสหกรณ์ คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 35 ได้มีการปรับปรุ งแก้ไขระเบียบ และจัดทา
ประกาศ ดังนี้
- ระเบียบว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.
- ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ พ.ศ.
- ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น พ.ศ.
- ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงิน พ.ศ.
- ประกาศเรื่ องหลักเกณ แ์ ละวิธีการป ิบตั ิในการให้บริ การเงินกูส้ ามัญ
ที่
ลงวันที่ มีนาคม
- ประกาศเรื่ องหลักเกณ แ์ ละวิธีการป ิบตั ิในการให้บริ การเงินกูส้ ามัญ
(ที่
ลงวันที่ มีนาคม )
- ประกาศเรื่ องหลักเกณ แ์ ละวิธีการป ิบตั ิในการให้บริ การเงินกูส้ ามัญ
(ที่
ลงวันที่ มีนาคม )
- ประกาศเรื่ องหลักเกณ แ์ ละวิธีการป ิบตั ิในการให้บริ การเงินกูส้ ามัญ (เงินด่วน)
(ที่
ลงวันที่ มีนาคม )

16

รายงานกิจการประจำาปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จำากัด

17

- ประกาศเรื่ องหลักเกณ แ์ ละวิธีการป ิบตั ิในการให้บริ การเงินกูส้ ามัญ (เพื่อการศึกษา)
(ที่
ลงวันที่ มีนาคม )
- ประกาศเรื่ องหลักเกณ แ์ ละวิธีการป ิบตั ิในการให้บริ การเงินกูส้ ามัญ
(ที่
ลงวันที่ มีนาคม )
- ประกาศเรื่ องหลักเกณ แ์ ละวิธีการป ิบตั ิในการให้บริ การเงินกูส้ ามัญ
ที่
ลงวันที่ มีนาคม )
- ประกาศเรื่ องหลักเกณ แ์ ละวิธีการป ิบตั ิในการให้บริ การเงินกูพ้ ิเศษ
ที่
ลงวันที่ มีนาคม
- ประกาศเรื่ องกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้แก่สมาชิก
ที่ / ลงวันที่ มิถุนายน
ทีป่ ระชุ มให รับทราบผลการดาเนินงานของสหกรณ์
ระเบียบวาระที่ เรื่ อง จิ ารณาอนุมติงบดุ แ ะงบกา ร าดทุนประจาปี 2560
ประธาน ตามข้อบังคับ ข้อ อานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณา วินิจฉัยปัญหาทุก
อย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งการพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน
ดังนั้น คณะกรรมการดาเนินการ จึงขอเสนองบดุลและงบกาไรขาดทุน ประจาปี
ซึ่งผูส้ อบบัญชี ได้
ตรวจสอบรับรองความถูกต้องตามระบบบัญชีสหกรณ์แล้ว
ประธาน มอบให้ผสู ้ อบบัญชี (น.ส.อภิญญา ชูจนั ทร์) นาเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา
ผู้สอบบ ชี สหกรณ์ ได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข จังหวัดพังงาจากัดซึ่ งประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ กันยายน
งบกาไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และ
รวมถึ งหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญ ชี ที่สาคัญ เห็ นว่างบการเงิ นข้างต้นนี้ โดยถู กต้องตามที่ ควรในสาระสาคัญ ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
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หนงสื อรบรอง องสหกรณ์
วันที่
เรียน คุณอ ิ

ตุลาคม

า ชู จนทร์ ผู้สอบบ ชี สานกงานตรวจบ ชีสหกรณ์ งงา

หนัง สื อ รั บ รองฉบับ นี้ ให้ ไ ว้เพื่ อ ประโยชน์ ข องท่ านในการตรวจสอบงบการเงิ น ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดง
ฐานะการเงิ น ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน
และผลการดาเนิ น งานส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน เดี ยวกัน ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดหรื อไม่
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิ ทธิ ผล เพื่อให้การดาเนินงานของสหกรณ์เป็ นไปตาม
กฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ตรวจสอบตามที่ขา้ พเจ้าทราบและคิดว่าควรจะเป็ น
เช่น
รายการดังต่อไปนี้
. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ซึ่ งรวมถึงการละเว้นการแสดงรายการ
และข้อมูลต่าง ๆ
. ข้าพเจ้าได้จดั เอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
. รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระทาของคณะกรรมการดาเนิ นการหรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ผูซ้ ่ ึ งมี
หน้าที่สาคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรื อรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อ
งบการเงิน
. สหกรณ์ได้ป ิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่ งหากไม่ป ิบตั ิมาอาจมีผลกระทบ อย่าง มีสาระสาคัญต่อ
งบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ป ิบตั ิตามระเบียบและข้อกาหนดของหน่ วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่กากับดูแล
ซึ่งหากไม่ป ิบตั ิตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงิน
. สหกรณ์ ไม่ได้รับหนังสื อแจ้งจากหน่ วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิ ได้ป ิ บตั ิตามกฎหมายหรื อ
ข้อบังคับ ซึ่ งรวมถึงการถูกเรี ยกชดเชย หรื อถูกประเมินภาษีอากร หรื อมีหนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้นในภายหน้าซึ่ งควรจะได้
นามาพิจารณาเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรื อใช้เป็ นหลักเกณ ใ์ นการตั้งสารองค่าเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
. รายการหรื อข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรื อเปิ ดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน
6.1 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรื อข้อจากัดการใช้เงินกู้
6.2 สิ นทรัพย์ที่ใช้เป็ นหลักประกัน
. สหกรณ์มีกรรมสิ ทธิ์ ในสิ นทรัพย์ท้ งั หมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพันหรื อ ข้อผูกมัดใด ๆ
ในสิ นทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
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. สหกรณ์ได้บนั ทึกหรื อเปิ ดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้นในภายหน้า
ไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่
บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดี ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
. นอกจากเรื่ องที่อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิ ดขึ้นหรื อ ไม่ปราก
ข้อเท็จจริ งใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสาคัญ ซึ่ งต้องนามาปรับปรุ งงบการเงินหรื อเปิ ดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญศักดิ์ รมยพร)
ประธานกรรมการ

นายประภาส สายทอง
ผูจ้ ดั การสหกรณ์
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รายงาน องผู้สอบบ ชี
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์
ความเหน
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ซึ่ งประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ กันยายน 2560 งบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ณ
วัน ที่ กัน ยายน
ผลการดาเนิ น งาน และกระแสเงิ น สด ส าหรั บปี สิ้ น สุ ดวัน เดี ยวกัน โดยถู กต้องตามที่ ควรใน
สาระสาคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
เกณ ์ ในการแสดงความเหน
ข้าพเจ้าได้ป ิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ความรับผิดชอบ
ของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในส่ วนของความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากสหกรณ์และได้ป ิบตั ิตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี สหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญ ชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับ เพี ยงพอและเหมาะสมเพื่ อใช้เป็ นเกณ ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสาค ในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบ
การเงิ นโดยรวมและในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็ นแยกต่างหากสาหรั บเรื่ อง
เหล่านี้
สหกรณ์มีลูกหนี้ เงินกูท้ ี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จานวน ราย ซึ่ งลูกหนี้ดงั กล่าว ได้ลาออกจากราชการและถูกจาคุก
ในคดีปลอมแปลงเอกสารของผูค้ ้ าประกัน โดยที่สหกรณ์ไม่ได้ ้ องร้องดาเนิ นคดี สหกรณ์ได้ติดตามหนี้ และตกลงให้
ลูกหนี้ ทาสัญญารับสภาพหนี้ เพื่อชาระหนี้เดือนละ , . บาท (ไม่คิดดอกเบี้ยตามมติที่ประชุม) ณ วันที่ กันยายน
มียอดคงเหลือ , . บาท และวันที่ กันยายน
มียอดเงินคงเหลือ , . บาท จึงยังคงมีความ
เสี่ ยงที่จะไม่สามารถชาระหนี้ให้กบั สหกรณ์ได้ภายใต้สญ
ั ญารับสภาพผิด
ความรบผิดชอบ องคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ตองบการเงิน
คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้ โดยถูกต้อง
ตามที่ ควรตามระเบี ยบนายทะเบี ยนสหกรณ์ และรั บผิดชอบเกี่ ยวกับ การควบคุ มภายในที่ คณะกรรมการดาเนิ น การ
สหกรณ์ พิ จ ารณาว่าจ าเป็ นเพื่ อ ให้ ส ามารถจัด ท างบการเงิ น ที่ ป ราศจากการแสดงข้อ มู ล ที่ ข ดั ต่ อ ข้อ เท็จ จริ งอัน เป็ น
สาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
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ในการจัดทางบการเงิน คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามรถของสหกรณ์
ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณ ์
การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์มีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์หรื อหยุด
ดาเนินงานหรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรบผิดชอบ องผู้สอบบ ชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ให้ได้ความเชื่ อ มั่น อย่างสมเหตุ ส มผลว่างบการเงิ น โดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชื่ อมัน่ ใน
ระดับสู ง แต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการป ิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจ
เกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข้อ ผิ ด พลาดและถื อ ว่ามี ส าระส าคัญ เมื่ อ คาดการณ์ ได้อ ย่างสมเหตุ ส มผลว่ารายการที่ ข ดั ต่ อ
ข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบ
การเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้ใช้ดุ ลย
พินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการป ิบตั ิงานของข้าพเจ้า รวมถึง
ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและป ิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อเป็ นเกณ ใ์ นการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญซึ่ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่า
ความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่ องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อการออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการ
ควบคุมภายในของสหกรณ์
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่คณะดาเนิ นการสหกรณ์ ใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทาขึ้นโดยคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณ ์การบัญชี สาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับ
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เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สาคัญต่อความสามารถของสหกรณ์ใน
การดาเนินงานอย่างต่อเนื่องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่า มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้อง
ให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อถ้า
การเปิ ดเผยดังกล่ าวไม่ เพี ยงพอ ความเห็ น ของข้าพเจ้าจะเปลี่ ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้น อยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์
หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้สหกรณ์ตอ้ งหยุดการดาเนินงานต่อเนื่องได้
ประเมินการนาเสนอ โครงสร้ างและเนื้ อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึ งการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สาคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่ ง
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญ
ที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุ บนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่ อง
เหล่านี้ ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะหรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิ ดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทา
ดังกล่ าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมี ผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย
สาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว

นางสาวอภิญญา ชูจนั ทร์ )
ผูส้ อบบัญชี
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พงั งา
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วันที่ ตุลาคม
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งบแสดงฐานะการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

สินทรัพย์

ปี 2560

ปี 2559

บาท

บาท

74,479,220.42

39,097,853.83

120,115,852.76

107,471,423.72

2,870,610.33

2,930,696.26

488,101.43

360,724.49

495,085.53

358,043.91

198,448,870.47

150,218,742.21

6,492,500.00

1,492,500.00

1,661,103,678.53

1,494,645,248.86

579,112.28

249,332.32

7,059,232.78

7,540,543.28

251,510.03

406,390.03

1,675,486,033.62

1,504,334,014.49

1,873,934,904.09

1,654,552,756.70

9

195,000,000.00

175,000,146.19

12

0.00

6,000,000.00

10

746,718,214.07

615,623,508.29

11

772,273.81

2,501,580.94

942,490,487.88

799,125,235.42

0.00

40,500,000.00

3,995,490.00

3,502,830.00

3,995,490.00

44,002,830.00

946,485,977.88

843,128,065.42

หมายเหตุ

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

2
4
5
6
7

3
4
5
8

รวมสินทรัพย์

หนีส้ ินและทุนของสหกรณ์
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะสั้น
ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

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

12
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หมายเหตุ
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุน้ ( มูลค่าหุน้ ละ 10.00 บาท )
หุน้ ทีช่ าระเต็มมูลค่าแล้ว
ทุนสารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอืน่
กา รสุทธิประจาปี
รวมทุนของสหกรณ์

13

รวมหนีส้ นิ้ และทุนของสหกรณ์

ปี 2560

ปี 2559

บาท

บาท

803,672,560.00

703,792,960.00

55,994,188.96

49,214,162.08

5,930,188.57

4,405,382.32

61,851,988.68

54,012,186.88

927,448,926.21

811,424,691.28

1,873,934,904.09

1,654,552,756.70

0.00

0.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายบุญ กั ดิ รมยพร)
ประธานกรรมการ

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

ปี 2559
%

บาท

%

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

99.46
0.41
0.13
100.00

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

99.53
0.41
0.06
100.00

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

24.17
7.82
0.35
32.34

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

22.42
8.68
2.36
33.46

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อนื่ ที่ ม่กอ่ ให้เกิดราย ด้
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้อนื่
หนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยเงินให้กคู้ า้ งรับลูกหนี้อนื่
รวมหนี้สงสัยจะสูญ

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

0.00
0.02
0.00
0.02

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

(0.01)
0.00
0.00
(0.01)

รายไดดอกเบีย้ และ ลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ
บวก รายไดอ่น

69,310,171.27

67.64

61,090,429.81

66.55

12,000.00
138,370.59
150,370.59

0.01
0.14
0.15

11,800.00
141,642.06
153,442.06

0.01
0.15
0.16

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

2.69
0.02
0.02
0.00
0.01
0.02
0.07
0.49
0.00
0.01
0.00

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

2.79
0.01
0.02
0.00
0.04
0.00
0.08
0.48
0.00
0.01
0.00

รายไดดอกเบีย้ และ ลตอบแทนจากการลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
ลตอบแทนจากเงินลงทุน
รวมราย ด้ดอกเบี้ยและ ลตอบแทนจากการลงทุน

า่ จ่ายดอกเบีย้
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูย้ ืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูย้ ืมระยะยาว
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน

หัก หนีส้ งสัยจะส

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ราย ด้อนื่
รวมราย ด้อนื่

หัก

า่ จ่าย นการดาเนินงาน
่า จ่ายเกีย่ วกับเจาหนาที่
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
ค่าเช่าบ้าน
เงินช่วยเหลือบุตรเจ้าหน้าที่
ค่าเล่าเรียนบุตร
ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่
เงินสมทบประกันสังคม
บาเหน็จเจ้าหน้าที่
ค่ารัก าพยาบาล
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
ค่าพาหนะเจ้าหน้าที่
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ปี 2560
บาท
่า จ่ายเกีย่ วกับอา าร ส านทีแ่ ละอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา
ค่าปรับปรุงสานักงาน
ค่า อ่ มแ มบารุงรัก าสินทรัพย์
ค่า อ่ มบารุงยานพาหนะ
ค่าตกแต่งสานักงานตัดจ่าย
ค่าเช่าพืน้ ที่เว็บเ เวอร์และเว็บ ด์
ค่าทาความสะอาดสานักงาน
ค่าเบี้ยประกันภัยอัคคีภัย
ค่าเบี้ยประกันภัยยานพาหนะ
ค่าทาความสะอาดยานพาหนะ
ค่ารัก าความปลอดภัย
ค่าภา ปี ายและภา ี รงเรือนและที่ดนิ
ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ
่า จ่ายเกีย่ วกับสมา ิก
ค่าใช้จ่ายตามแ นกลยุทธ์
่า จ่ายดาเนินงานอ่น
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่
ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าเบี้ยประชุม ู้ตรวจสอบกิจการ
ค่าพาหนะกรรมการ
ค่าพาหนะ ู้ตรวจสอบกิจการ
ค่าเบี้ยเลี้ยงและที่พกั
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจาหน่วย
ค่าตรวจสอบกิจการ
ค่า า
ค่าน้าประปา
ค่า ทร พั ท์
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี
ค่ารับรอง
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าถ่ายเอกสาร
ค่า ปร ณีย์
ค่าน้ามันเชื้อเพลิง
ค่าหนังสือพิมพ์
ค่าเบี้ยประกันภัยขนเงิ น
ค่าขยะมูลฝอย
ค่าใช้จ่ายเบ็ตเตล็ด
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน

กาไรสุทธิ
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ปี 2559
%

บาท

%

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

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

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

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

213,970.00

0.21

36,150.00

0.04

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

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

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

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

7,608,553.18

7.43

7,231,684.99

7.88

61,851,988.68

60.36

54,012,186.88

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

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กา รสุทธิ
รายการปรับปรุงเพือ่ กระทบยอดกา รสุทธิเปนเงินสดสุทธิ
จากการดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
สารองบาเหน็จเจ้าหน้าที่
ค่าตกแต่งสานักงานรอตัดบัญชีตดั จ่าย
ค่าเบีย้ ประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้ สสธท.จ่ายล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ดอกเบีย้ เงินกูย้ ืมระยะสั้นค้างจ่าย
หนี้สงสัยจะสูญเกินความต้องการ - ลูกหนี้ ม่กอ่ ให้เกิดราย ด้
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อนื่
หนี้สงสัยจะสูญ -ดอกเบีย้ เงินให้กอู้ นื่ ค้างรับ
ดอกเบีย้ เงินให้กคู้ า้ งรับ
ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารค้างรับ
ดอกเบีย้ เงินรับฝากค้างจ่าย
ค่าวัสดุสานักงานใช้ ป
ค่าตอบแทนหน่วยค้างจ่าย
ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย
ดอกเบีย้ เงินกูย้ ืมระยะยาวค้างจ่าย
ดอกเบีย้ ตัวสัญญาใช้เงินค้างจ่าย
เงินปน ลค้างจ่าย
กา รจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และ
หนี้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน
เงินสดรับจากเงินให้กแู้ ก่สหกรณ์
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ ุกเ ิน
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ ุกเ ิน
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกูส้ ามัญ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูส้ ามัญ
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกูพ้ เิ
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกูพ้ เิ
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ปี 2560
บาท

ปี 2559
บาท

61,851,988.68

54,012,186.88

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

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

63,127,876.49

55,555,133.23

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

312,298.90
(301,500.00)
286,000.00
(944,115,516.78)
735,646,569.43
(12,580,000.00)
14,754,233.20
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สินทรัพย์ดาเนินงาน
เงินสดรับจากลูกหนี้อนื่ - ที่ ม่กอ่ ให้เกิดราย ด้
เงินสดรับจากลูกหนี้อนื่
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงิน สส ชสอ.
เงินสดรับลูกหนี้เงิน สส ชสอ.
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินประกันวินา ภัย
เงินสดรับลูกหนี้เงินประกันวินา ภัย
เงินสดรับเงินรอเรียกคืน
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินประกันกลุ่ม
เงินสดรับลูกหนี้เงินประกันกลุ่ม
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงิน าปนกิจสงเคราะห์ ( สสธท )
เงินสดรับจากลูกหนี้เงิน าปนกิจสงเคราะห์ ( สสธท )
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินยืมทดรอง
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินยืมทดรอง
เงินสดรับ (จ่าย) ลูกหนี้ตวั แทนหักเงินส่ง
เงินสดจ่าย ื้อวัสดุสานักงาน
หนีส้ นิ ดาเนินงาน
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินสดรับ (จ่าย) เงินรอจ่ายคืน
เงินสดจ่ายดอกเบีย้ รับรอจ่ายคืน
เงินสดรับภา ี หัก ณ ทีจ่ ่าย ค้างจ่าย
เงินสดรับ (จ่าย) ล่วงหน้าจากสมาชิก
เงินสดสุทธิ ( ไป น ) กิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่าย ื้อครุภัณ ์
เงินสดจ่าย ื้อหุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเท ทยจากัด
เงินสดจ่ายส่วนปรับปรุงอาคารสานักงาน
เงินสดสุทธิ ( ไป น ) กิจกรรมลงทุน
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ปี 2560
บาท
3,000.00
285,966.94
(107,768.22)
104,495.97
(163,134.23)
170,010.98
539.50
(8,356,940.14)
8,483,392.89
(5,227,350.60)
5,187,785.60
(2,410,842.00)
2,401,842.00
(5,051.40)
(4,194.40)

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

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

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

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

(34,860.00)
(500,000.00)
0.00
(534,860.00)
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ปี 2560
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดจ่ายชาระหนี้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินสดรับตัวสัญญาใช้เงิน
เงินสดจ่ายชาระหนี้ตวสั
ั ญญาใช้เงิน
เงินสดรับเงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินสดจ่ายชาระหนี้เงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินสดจ่ายชาระหนี้เงินกูย้ ืมระยะสั้น
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก
เงินสดรับจากทุนเรือนหุน้
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุน้
เงินสดจ่ายค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์
เงินสดจ่ายเงินปน ลตามหุน้
เงินสดจ่ายเงินเ ลี่ยคืน
เงินสดจ่าย บนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประ ยชน์
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสงเคราะห์เพือ่ สมาชิก
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิ เพิม่ ข้น
เงินสด ณ วันตนปี
เงินสด ณ วันสิน้ ปี

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

29

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

- สหกรณ์บันทึกบัญชี ดยใช้เกณ ์คงค้าง
- สหกรณ์รับรู้ราย ด้ดอกเบีย้ ตามเกณ ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจานวนราย ด้จะเท่ากับอัตราดอกเบีย้ คูณด้วยจานวนเงินต้นทีค่ า้ งชาระตาม
ระยะเวลาทีก่ ยู้ ืม
- สหกรณ์ระงับการรับรู้ราย ด้ทเี่ กิดจากดอกเบีย้ ของลูกหนี้ที่ ม่กอ่ ให้เกิดราย ด้ ตามเกณ ์คงค้าง จานวน 10,698.29 บาท ึ่งหากสหกรณ์
รับรู้ดอกเบีย้ เงินให้กขู้ องลูกหนี้ดงั กล่าวแล้วจะทาให้สหกรณ์มกี า รสุทธิประจาปี เปนเงิน 61,862,686.97 บาท
- สหกรณ์ ด้ตงั้ ค่าเ ื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณ ์ทกี่ าหนด ว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูแ้ ละ
การเ ื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ. . 2544
- สหกรณ์ตรี าคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน
- เงินลงทุนระยะยาวทีเ่ ปนเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ ม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน และจะรับรู้เปนราย ด้หรือค่าใช้จ่ายใน
งบกา รขาดทุนเมือ่ สหกรณ์จาหน่ายเงินลงทุนนั้น
- ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์สานักงาน คานวณ ดยวิธีเส้นตรงในอัตราทีก่ าหนด ว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ทัง้ นี้ ยกเว้นทีด่ นิ
- ค่าตกแต่งสานักงานรอตัดบัญชี ตัดจ่ายเปนรายปีระยะเวลา 5 ปี
- ค่า ่อมบารุง ค่า ่อมแ ม รวมทัง้ การ ื้อมาเปลี่ยนแทนสาหรับสินทรัยพ์รายการย่อย ถือเปนค่าใช้จ่ายหักจากราย ด้การต่อเติมหรือ
เพิม่ เติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ถือเปนราคาทุนของสินทรัพย์
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท
2. เงินสดและเงิน ากธนา าร ประกอบดวย

ปี 2560
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
ประจา
รวม

ปี 2559

บาท
20,000.00

บาท
20,700.00

47,514.24
74,356,512.18
55,194.00

284,419.59
38,738,033.63
54,700.61

74,479,220.42

39,097,853.83

ณ วันสิ้นปี สหกรณ์นาเงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเท ทย จานวน 2 บัญชี บัญชีกระแสรายวัน เปนเงิน 10,000.00 บาท บัญชีออมทรัพย์
เปนเงิน 47,419,455.36 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 47,429,455.36 บาท แต่เนื่องจากธนาคารอิสลามแห่งประเท ทย มี ลการดาเนินงานจาก รายงาน
ข้อมูลทางการเงิน ดย ู้สอบบัญชีและงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ธนาคารดาเนินงานมี ลขาดทุนและธนาคารมีสดั ส่วนหนี้สนิ รวม
มากกว่าสินทรัพย์รวม ทาให้สหกรณ์มีความเสี่ยงในความ ม่แน่นอนในมูลค่าของบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี
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3. เงินลงทุนระยะยาว ประกอบดวย

ปี 2560

ปี 2559

บาท

บาท

รา าทุน

รา าทุน

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนทีไ่ ม่อย่ น วามตองการของตลาด
หุ้นบริ ทั สหประกันชีวติ จากัด ( มหาชน )
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเท ทย จากัด
รวมเงินลงทุนระยะยาว

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

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

4. เงิน หกยม ประกอบดวย

ปี 2560

ปี 2559

บาท

บาท
ระยะยาว

ระยะสั้น
ลูกหนี้เงินกู้ กุ เ นิ
ลูกหนี้เงินกูส้ ามัญ
ลูกหนี้เงินกูพ้ เิ
รวม

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

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

ระยะสั้น

ระยะยาว

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

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

5. ลกหนี้ - สุทธิ ประกอบดวย

ปี 2560

ปี 2559

บาท

บาท

ระยะสั้น
ลูกหนี้ตวั แทนหักส่ง
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
ลูกหนี้เงินประกันกลุ่ม
ลูกหนี้เงิน าปนกิจสงเคราะห์(สสธท)
ลูกหนี้อนื่
ลูกหนี้อนื่ - ที่ ม่กอ่ ให้เกิดราย ด้
ลูกหนี้เงิน สส ชสอ.
ลูกหนี้เงินประกันวินา ภัย
รวม
หัก ค่าเ ื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลกหนี้ - สุทธิ

ระยะยาว

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

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

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

ณ วันสิ้นปีบญั ชี 2560 ค่าเ ื่อหนี้สงสัยจะสูญข้างต้น เปนของลูกหนี้อนื่ -ที่ ม่กอ่ ให้เกิดราย ด้ จานวน 175,987.46 บาท และลูกหนี้อนื่
จานวน 19,391.70 บาท
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6. ดอกเบีย้ เงิน หก างรับ ประกอบดวย

ปี 2560
บาท
487,934.20
313.86
488,248.06
146.63
488,101.43

ดอกเบี้ยเงินให้กคู้ า้ งรับ - สมาชิก
ดอกเบี้ยเงินให้กคู้ า้ งรับ - ลูกหนี้อนื่
รวม
หัก ค่าเ ื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยเงินให้กคู้ า้ งรับ - สุทธิ

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

7. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่น ประกอบดวย

ปี 2560
บาท
94,924.90
326,080.35
25,320.28
48,760.00
0.00
495,085.53

วัสดุสานักงานคงเหลือ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เงิน าปนกิจสงเคราะห์(สสธท) จ่ายล่วงหน้า
เงินรอเรียกคืน
รวม

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

8. ทีด่ ิน อา ารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบดวย

ปี 2560
บาท
2,012,500.00
3,844,772.26
139,735.17
739,831.88
1,060,153.97
7,796,993.28
737,760.50
7,059,232.78

ที่ดนิ
อาคารสานักงาน
ส่วนปรับปรุงอาคารสานักงาน
ครุภัณ ์
ยานพาหนะ
รวม
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ทีด่ ิน อา ารและอุปกรณ์ - สุทธิ

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

ค่าเสื่อมราคาสะสม แยกเปน ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสานักงาน จานวน 219,375.00 บาท ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณ ์ จานวน 235,535.63 บาท
ค่าเสื่อมราคาสะสมยานพาหนะ จานวน 276,200.00 บาท และค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคารสานักงาน จานวน 6,649.87 บาท
สหกรณ์ นาที่ดนิ นดที่ 18344 เลขที่ดนิ 1189 หน้าสารวจ 6055 ตาบลท้ายช้าง อาเภอเมือง จังหวัดพังงา พร้อมสิ่งปลูกสร้างจดจานอง
เปนหลักทรัพย์คาประกั
้ นการชาระหนี้เงินกู้ กับธนาคารเพือ่ การเก ตรและสหกรณ์การเก ตร จากัด จานวนเงินต้น ม่เกินวงเงิน 100.00 ล้านบาท
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9. เงินเบิกเกินบั ีธนา ารและเงินกยมระยะสั้น ประกอบดวย

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ตัวสัญญาใช้เงิน
รวม

ปี 2560

ปี 2559

บาท

บาท

0.00
195,000,000.00
195,000,000.00

146.19
175,000,000.00
175,000,146.19

ณ วันสิ้นปีบญั ชี 2560 สหกรณ์มีสญั ญาวงเงินกูย้ ืมกับสถาบันการเงินต่าง ดังนี้
่อส านบันการเงิน

ประเ ท

อัตราดอกเบีย้

วงเงิน

าระ ้าประกัน

ธ.แลนด์แอนด์เ าส์

ตัวสัญญาใช้เงิน

70.00 ล้านบาท

3.70

ประธานกรรมการ/คณะกรรมการ

ธ.กรุง ทย

ตัวสัญญาใช้เงิน

25.00 ล้านบาท

3.70

ประธานกรรมการ/คณะกรรมการ/ ู้จัดการ

ธ.ธนชาต

ตัวสัญญาใช้เงิน

100.00 ล้านบาท

3.70

ประธานกรรมการ/คณะกรรมการ

10. เงินรับ าก ประกอบดวย

เงินรับ าก - สมา ิก
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พเิ
รวมเงินรับ าก
11. หนี้สินหมุนเวียนอ่น

ปี 2560

ปี 2559

บาท

บาท

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

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

ประกอบดวย

ปี 2560

ปี 2559

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

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

ดอกเบี้ยรับรอจ่ายคืน

148,771.36

0.00

ดอกเบี้ยเงินกูย้ ืมระยะยาวค้างจ่าย
รวม

0.00
772,273.81

5,478.08
2,501,580.94

เงินรอจ่ายคืน
เงินประกันสังคมรอนาส่ง
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากค้างจ่าย
ค่าตรวจสอบบัญชีกจิ การค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินรับล่วงหน้าจากสมาชิก
ดอกเบี้ยตัวสัญญาใช้เงินค้างจ่าย
ภา หี กั ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย
ค่าตอบแทนหน่วยค้างจ่าย
เงินปน ลค้างจ่าย
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12. เงินกยมระยะยาว ประกอบดวย

ปี 2560

ปี 2559

บาท
งกาหนด าระ

บาท
งกาหนด าระ
เกิน 1 ปี

าย น 1 ปี
ชสอ.แห่งประเท ทย จากัด
รวม
13. ทุนสะสมตามขอบัง ับ ระเบียบและอ่น

0.00
0.00

0.00
0.00

าย น 1 ปี

เกิน 1 ปี

6,000,000.00
6,000,000.00

40,500,000.00
40,500,000.00

ประกอบดวย

ปี 2560

ปี 2559

ทุนสาธารณประ ยชน์
ทุนรัก าระดับอัตราเงินปน ล
ทุนสะสมเพือ่ ขยายงาน

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

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

ทุนสวัสดิการสงเคราะห์เพือ่ สมาชิก
รวม

0.00
5,930,188.57

1,032,126.74
4,405,382.32

ระหว่างปี สหกรณ์ ด้มีการประชุมคณะกรรมการดาเนินการครั้งที่ 3 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ด้กาหนดระเบียบว่าด้วย ทุนเพือ่ การ กึ า
ทุนเพือ่ การกุ ล และการสาธารณประ ยชน์อนื่ พ. . 2560 ดยกาหนดให้ทนุ สวัสดิการสงเคราะห์เพือ่ สมาชิกของสหกรณ์ ให้จ่ายภายใต้ทนุ สาธารณะ
ประ ยชน์ แต่ทั้งนี้การจ่ายทุนสวัสดิการให้เปน ปตามระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการนั้น
14. การดารงสินทรัพย์ส าพ ล่องของสหกรณ์
สหกรณ์ ดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ประเภทเงินสด เงินฝากธนาคาร เปน ปตามก กระทรวงว่าด้วยการดารงสินทรัพย์ สภาพคล่องของสหกรณ์
พ. . 2550 และประกา กระทรวงเก ตรและสหกรณ์ เรื่องการกาหนดอัตราการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550

ประธาน ขอมติจากที่ประชุมใหญ่
ทีป่ ระชุ มให รับทราบและมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนประจาปี 2560
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ระเบียบวาระที่ 5 จิ ารณาจดสรรกา รสุ ทธิประจาปี 2560
ประธาน ผลการดาเนิ นงานสหกรณ์ ฯประจาปี บัญชี 2560 มี ผลกาไรสุ ทธิ จานวน 61,851,988.68 บาท ในนามของ
คณะกรรมการดาเนินการ ขอเสนอการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ดังต่อไปนี้
จดสรร
รายการ
ห กเกณ ์ ตาม ้ อบงคบ
จานวนเงิน
ปี 2560
1. เงินสารอง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของกาไรสุ ทธิ
13.17
8,144,257.68
ในอัตราร้อยละ 1 ของกาไรสุ ทธิ แต่ไม่เกิน
2. เงินบารุ งสันนิบาตสหกรณ์ ฯ
0.05
30,000.00
30,000 บาท
3. เงินปันผล
ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรื อนหุน้ 5.50% )
66.73 41,276,612.00
4. เงินเฉลี่ยคืน
ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรื อนหุน้ 8.20% )
12.95
8,011,119.00
5. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุ ทธิ
1.34
830,000.00
6. ทุนสาธารณประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุ ทธิ
5.66
3,500,000.00
7. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ไม่เกินร้อยละ 2 ของกาไรสุ ทธิ
0.02
10,000.00
8. ทุนเพื่อขยายกิจการ
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุ ทธิ
0.08
50,000.00
รวม
100.00 61,851,988.68
ตารางเปรียบเทียบ การจดสรรกา รสุ ทธิประจาปี
-2560
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
รำยกำร
ร้ อยละ จำนวนเงิน ร้ อยละ จำนวนเงิน ร้ อยละ จำนวนเงิน
1. เงินสำรอง
11.83 5,677,562.99 12.48 6,740,864.88 13.17 8,144,257.68
2. เงินบำรุ งสันนิ บำตสหกรณ์ ฯ
0.02
10,000.00 0.02
10,000.00 0.05
30,000.00

3. เงินปันผล (5.35%), (5.45%), (5.50%) ของ
67.38 32,339,981.00 64.98
ทุนเรื อนหุ้น
4. เงินเฉลี่ยคืน (7.50%), (7.60%), (8.20%)
11.73 5,632,369.00 12.24
5. เงินโบนัสกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่
1.46
700,000.00 1.46
6. ทุนสำธำรณประโยชน์
7.45 3,577,676.46 8.70
7. ทุนรักษำระดับอัตรำเงินปันผล
0.02
10,000.00 0.02
8. ทุนเพื่อขยำยกิจกำร
0.10
50,000.00 0.10
รวม
100.00 47,997,589.45 100.00
เพื่อสมำชิ กโดยตรง คือเงินปันผล +เงินเฉลี่ยคืน 79.11 37,972,350.00 77.22
เพื่อสมำชิ กโดยอ้อม (ข้อ. 1+6+7+8)
19.41 9,315,239.45 21.30
รวมจัดสรรให้ กบั สมำชิก
98.52 47,287,589.45 98.52
เป็ นเงินบำรุ งสันนิ บำตสหกรณ์ ฯ
0.02
10,000.00 0.02
เป็ นเงินโบนัสกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่
1.46
700,000.00 1.46
รวม
100.00 47,997,589.45 100.00
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35,097,124.00

66.73 41,276,612.00

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

8,011,119.00
830,000.00
3,500,000.00
10,000.00
50,000.00
61,851,988.68
49,287,731.00
11,704,257.68
60,991,988.68
30,000.00
830,000.00
61,851,988.68
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ประธาน ขอมติจากที่ประชุมใหญ่
ทีป่ ระชุ มให มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิจดั สรรกาไรสุ ทธิประจาปี
ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเสนอ
ระเบียบวาระที่ จิ ารณากาหนดวงเงินกู้ยืมประจาปี 2561
ประธาน ตามข้อบังคับสหกรณ์ขอ้
ข้อ วงเงินกูย้ ืมหรื อการค้ าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกาหนดวงเงินกูย้ มื และค้ า
ประกันสาหรับปี หนึ่งๆไว้ตามที่จาเป็ นและสมควรแก่การดาเนินงานวงเงินซึ่ งกาหนดดังว่านี้ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์ถา้ ที่ประชุมใหญ่ยงั มิได้กาหนดหรื อนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ ืมหรื อ
การค้ าประกันสาหรับปี ใดก็ให้ใช้วงเงินกูย้ มื หรื อการค้ าประกันสาหรับปี ก่อนไปพลาง
มติที่ประชุมใหญ่ประจาปี 2559 มีมติให้กาหนดวงเงินกูย้ ืมปี บัญชี
จานวน ล้านบาท (หกร้อยเจ็ดสิ บ
ล้านบาทถ้วน) ดังนั้นในปี บัญชี 2561 ขอกาหนดวงเงินกูย้ ืมจานวน ล้านบาท (หกร้อยเจ็ดสิ บล้านบาทถ้วน) ไว้เท่า
เดิม
ประธาน ขอมติจากที่ประชุมใหญ่
ทีป่ ระชุ มให มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิให้กาหนดวงเงินกูย้ มื ประจาปี บัญชี 2561 ไว้เท่าเดิม
ระเบียบวาระที่ จิ ารณาอนุมติงบประมาณการรบแ ะงบประมาณรายจายประจาปี 2561
ประธาน มอบให้รองประธาน (นายอเนก โกยสมบูรณ์) นาเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา
รองประธาน ขอเสนอรายละเอียดประมาณการรายได้ประจาปี บัญชี 2561 งบประมาณรายจ่ายประจาปี บัญชี 2561 และ
งบประมาณรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้ที่ประชุมร่ วมพิจารณา
1 ประมาณการราย ด้
ประมาณการ
ที่
หมวดราย ด้
คาชีแจง
ปี บ ชี 2561
1 ดอกเบี้ยเงินกูร้ ับจากสมาชิก
110,000,000.00 ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
20,000.00 คาดว่าจะมีสมาชิกเข้าใหม่ 200 คน
3 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
400,000.00 คาดว่าได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ในปี บัญชี 2561
4 รายได้อื่น
200,000.00 เป็ นเงินปันผลจากการลงทุนถือหุน้ และรายได้อื่น
รวม
110,620,000.00
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. ประมาณการงบประมาณรายจาย แ ะงบประมาณรายจายตามแผนยุทธ าสตร์
ปี 2560

หมวดรำยกำร

ัง ว้

1 เงินเดอน
1.1 เงินเดือน

2,800,000.00

1.2 เงินสมทบประกันสังคม
รวม
2 เงินชวยเหลอ
2.1 คำรักษำพยำบำล

45,000.00

2.2 เงินช ยเหลือบุตร
2.3 คำเลำเรี ยนบุตร

3,000.00
60,000.00

2.4 คำส สั ดิกำรเจ้ำหน้ำที่
2.5 คำเชำบ้ำน

24,000.00
36,000.00
รวม

3

80,000.00
2,880,000.00

168,000.00

จำยจริง

ปี 2561
ัง ว้

หมำยเห

ำอ ิบำย 1
2,761,080.00 3,000,000.00 ห้เป็ น ปตำมระเบียบ ำด้ ยเจ้ำหน้ำทีส่ หกรณ์
หม ด 3
73,631.00
90,000.00 ตำมก หมำยประกันสังคม
2,834,711.00 3,090,000.00
ำอ ิบำย 2
1,453.00
20,000.00 ห้เป็ น ปตำมระเบียบ ำด้ ยเจ้ำหน้ำทีส่ หกรณ์
หม ด 16
1,400.00
7,200.00
60,000.00 ห้เป็ น ปตำมระเบียบ ำด้ ยเจ้ำหน้ำทีส่ หกรณ์
หม ด 15
24,000.00
24,000.00 เพื่อเป็ นคำชุ ดทำงำนพนักงำนประจำปี 8 คน
25,500.00
36,000.00 ห้เป็ น ปตำมระเบียบ ำด้ ยเจ้ำหน้ำทีส่ หกรณ์
หม ด 18
59,553.00 140,000.00
ำอ ิบำย 3
140,800.00 222,000.00 ปี 2561 จะมีกรรมกำร 15 คน จงขอประมำณคำ

ำ อบ น
3.1 เบียประชุ มกรรมกำรและผ้
ตร จสอบกิจกำร

210,000.00

3.2 คำทำกำรล งเ ลำ

30,000.00

24,332.00

3.3 คำตร จสอบกิจกำร

48,000.00

48,000.00

3.4 คำตอบแทนหน ย

120,000.00

101,564.00

เบียประชุ มกรรมกำรครังละ 700 บำท/คน
ประชุ มทังปี 12 ครัง และประชุ มพิเ ษ 8 ครัง
ร มเป็ น 20 ครัง และผ้ตร จสอบกิจกำร 2 คน
จงขอประมำณคำเบียประชุ มผ้ตร จสอบ
กิจกำรครังละ 500 บำท/คน ประชุ มทังปี 12
ครัง

37

30,000.00 ขอตัง เ้ พื่องำนเรงด น ห้เป็ น ปตำม
ระเบียบ ำด้ ยเจ้ำหน้ำทีส่ หกรณ์ หม ด 14
48,000.00 จำย ห้ตำมจำน นครังทีผ่ ต้ ร จกิจกำร ด้ทำ
กำรตร จสอบกิจกำรประจำเดือน ครังละ
2,000/คน/เดือน จำน น 2 คน จำน นครัง 12
ครัง/ปี
120,000.00 เพื่อตอบแทนเจ้ำหน้ำทีป่ ระจำหน ยตำง
ของสหกรณ์ทหี่ น ยหักเงินเดือน 12 เดือน น
อัตรำ 4 บำท/คน/เดือน หรื อ 48บำท/ปี คำด ำปี
2561 จะมีสมำชิ กประมำณ 2,500 คน
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ปี 2560

หมวดรำยกำร
3

ัง ว้

ำ อบ น
3.5 เงินบำเหน็จเจ้ำหน้ำที่
3.6 คำสอบบั ชี
รวม

4

ำใช้ สอย
4.1 คำเบียเลียง+ทีพ่ กั +คำพำหนะ

จำยจริง

600,000.00

492,660.00

1,008,000.00

807,356.00

400,000.00

299,861.23
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ปี 2561
ัง ว้

หมำยเห

ำอ ิบำย 3
600,000.00 ห้เป็ น ปตำมระเบียบ ำด้ ยเจ้ำหน้ำทีส่ หกรณ์
หม ด 8
100,000.00 ตังเป็ นคำจ้ำงผ้ตร จสอบบั ชี ประจำปี
1,120,000.00
ำอ ิบำย 4
350,000.00 - เพื่อเป็ นคำ ช้จำย นกำรสัมมนำหรื อ
กอบรมกรรมกำร/พนักงำน และสำมำร ช้
นกิจกำรของสหกรณ์
- เพื่อเป็ นคำพำหนะเดินทำง ป-กลับ นกำร
ประชุ มประจำเดือนของสหกรณ์ตำมทีจ่ ำยจริ ง
และประหยัด
- เพื่อเป็ นเบียประชุ มหรื อเบียเลียงเจ้ำหน้ำที่
นกิจกำรของสหกรณ์
- เพื่อเป็ นคำเบียเลียงคณะกรรมกำรและผ้
ตร จสอบกิจกำรสหกรณ์

4.2 คำ อมแ ม

20,000.00

20,085.00

24,000.00 เพื่อเป็ นคำ อมแ มบำรุ งรักษำเครื่ อง ช้
เครื่ องคอมพิ เตอร์ และครุ ณั ์

4.3 คำรับรอง

100,000.00

67,783.00

4.4 คำธรรมเนี ยมตำง

70,000.00

43,979.50

100,000.00 เพื่อเป็ นคำรับรอง นกำรประชุ มประจำเดือน
หรื อแขกผ้มำเยีย่ มเยือน หรื อพนักงำนประจำ
หน ยทีป่ ิบตั งิ ำน นสหกรณ์
70,000.00 เพื่อเป็ นคำธรรมเนี ยม นกำรโอนเงิน หรื อ
เงินก้ธนำคำร
1,800,000.00 เพื่อเป็ นคำ ช้จำย นกำรประชุ ม ห ประจำปี
3,600.00 เพื่อเป็ นคำหนังสือพิมพ์รำย นั ของสหกรณ์
นั ละ 1 ฉบับ
17,000.00 เพื่อเป็ นคำเชำพืนทีเ่ ก็บ ำนข้อมลสมำชิ กและ
เ บ็ ด์สหกรณ์
120,000.00 เพื่อเป็ นคำจ้ำงทำค ำมสะอำดสำนักงำน รำย
เดือน และ ือ สั ดุอปุ กรณ์ทำค ำมสะอำด
สำนักงำน
10,000.00 เพื่อเป็ นคำจ้ำงทำค ำมสะอำดยำนพำหนะ
ของสหกรณ์

4.5 คำ ช้จำยประชุ ม ห
4.6 คำหนังสือพิมพ์

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

4.7 คำเชำพืนทีเ่ บ็ เ ิ เ อร์และ
เ บ็ ด์
4.8 คำทำค ำมสะอำดสำนักงำน

17,000.00

16,050.00

140,000.00

104,466.50

4.9 คำทำค ำมสะอำดยำนพำหนะ

10,000.00

420.00

38

้ำ

รายงานกิจการประจำาปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จำากัด 41
ปี 2560

หมวดรำยกำร
4

ัง ว้

ำใช้ สอย
4.10 คำประกันอัคคี ยั
4.11 คำประกันขนเงิน
4.12 คำรักษำค ำมปลอด ยั
สำนักงำน
4.13 คำ ช้จำยยำนพำหนะ

รวม
5

จำยจริง

ปี 2561
ัง ว้

10,000.00

4,942.33

6,000.00

10,000.00
160,000.00

10,342.62
139,902.50

15,000.00
140,000.00

60,000.00

32,473.79

60,000.00

300,000.00

192,009.24

250,000.00

5.2 คำนำมันเชื อเพลิง

50,000.00

36,870.00

50,000.00

5.3 สั ดุยำนพำหนะ
5.4 คำ ำยเอกสำร
5.5 สั ดุเครื่ องแตงกำย

30,000.00
40,000.00
-

4,028.26
21,693.00
-

17,000.00

420,000.00

254,600.50

317,000.00

ร ั + ดิี น+สิงปลกสร้ ำง
ละยำน ำหนะ
6.1 คำปรับปรุ งอำคำรสำนักงำน
สหกรณ์
6.2 ครุ ณั ค์ อมพิ เตอร์
6.3 ครุ ณั ส์ ำนักงำน
รวม
7 ำสำ ำร ป
7.1 คำ ปรษณี ยโ์ ทรเลข

ำอ ิบำย 4
เพื่อเป็ นคำ ช้จำยสำหรับประกันอัคคี ยั
สำนักงำน
เพื่อเป็ นคำ ช้จำยสำหรับประกันขนเงิน
เพื่อรักษำค ำมปลอด ยั ทรัพย์สิน สำนักงำน
สหกรณ์
เพื่อเป็ นคำ ช้จำยสำหรับคำเบียประกัน ยั +
คำทะเบียน+คำพรบ.ยำนพำหนะประจำปี +คำ
บำรุ งรักษำยำนพำหนะ

2,700,600.00 2,329,754.47 2,715,600.00

ำวัสด
5.1 เครื่ องเขียนแบบพิมพ์ และ
สั ดุสินเปลือง

รวม

หมำยเห

6

ำอ ิบำย 5
- เพื่อจัด ือเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ และ สั ดุ ช้
นสหกรณ์
- เพื่อเป็ นคำ ำยเอกสำร นสหกรณ์
ช้กบั ยำนพำหนะสำหรับ ช้ นกำร
ป ิบตั งิ ำนของสหกรณ์
ตังงบ น ข้อ 4.13 แทน
ตังงบ น ข้อ 5.1 แทน
เพื่อเป็ นคำเครื่ องแตงกำยกรรมกำร 15 คน + ผ้
ตร จสอบกิจกำร 2 คน

ำอ ิบำย 6
300,000.00

16,200.00

150,000.00
100,000.00
550,000.00

110,170.00
49,280.00
175,650.00

60,000.00

45,152.00

7.2 คำโทร พั ท์

40,000.00

28,060.65

300,000.00 เพื่อ ช้ปรับปรุ งตกแตงและตอเติมอำคำร
ำย นสำนักงำน
150,000.00 เพื่อ ือเครื่ องคอมพิ เตอร์ ช้ นงำนสหกรณ์
100,000.00 เพื่อ ือครุ ณั ท์ จี่ ำเป็ น นสหกรณ์
550,000.00
ำอ ิบำย 7
60,000.00 เพื่อเป็ นคำ ช้จำย นกำรติดตอสื่อสำรตำง
นสหกรณ์
40,000.00 เพื่อเป็ นคำ ช้จำย นสำนักงำนสหกรณ์

7.3 คำ ้ ำ
7.4 คำนำประปำ

90,000.00
10,000.00

67,271.86
4,237.20

90,000.00 เพื่อเป็ นคำ ช้จำยกระแส ้ ำของสหกรณ์
10,000.00 เพื่อเป็ นคำ ช้จำยนำประปำของสหกรณ์
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ปี 2561
ัง ว้

ปี 2560

หมวดรำยกำร

ัง ว้

ำสำ ำร ป
7.5 คำ ำษีป้ำย+คำ ำษีโรงเรื อน
และทีด่ ิน
7.6 คำขยะมล อย
รวม
8 ำใช้ จำยเบดเ ลด
8.1 คำ ช้จำยเบ็ดเตล็ด

จำยจริง

7

8.2 คำบำรุ งตำง
รวม
รวมงบประมำ ประจำปี

8,000.00

4,998.00

1,000.00
209,000.00

480.00
150,199.71

70,000.00

49,568.00

-

-

70,000.00
49,568.00
8,005,600.00 6,661,392.68
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หมำยเห

ำอ ิบำย 7
8,000.00 เพื่อเป็ นคำ ช้จำยสำหรับคำ ำษีประจำปี
1,000.00 เพื่อเป็ นคำ ช้จำยสำหรับคำขยะประจำปี
209,000.00
ำอ ิบำย 8
60,000.00 เพื่อเป็ นคำ ช้จำยเบ็ดเตล็ด นกรณี มเข้ำ
หม ดข้ำงต้น
10,000.00 เพื่อเป็ นคำ ช้จำยสำหรับคำบำรุ งชมรมตำง
ทีส่ หกรณ์เป็ นสมำชิ ก
70,000.00
8,211,600.00 ้ อ 1 - ้ อ 8
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ปี 2560
9

หมวดรำยกำร
ำใช้ จำย ำม นย ำส รกำร
นั กิจ ี 1
กำร ั นำกำรบริหำรจัดกำร ละ
รรมำ บิ ำล
1.1 กำรประชุ มเชิ งป ิบตั กิ ำร กำร
จัดทำแผนป ิบตั งิ ำนประจำปี และ
แผนยุทธ ำสตร์ 5 ปี เพื่อพั นำกำร
บริ หำรจัดกำรสหกรณ์
1.2 กำรประชุ มเชิ งป ิบตั กิ ำรเพื่อ
กำร กษำ และปรับปรุ งข้อบังคับ,
ระเบียบ, ก หมำยโดยกำรมีส นร ม
ของสมำชิ ก
1.3 ดำเนิ นกำรกำร ้ องร้องผ้ก้ และ
ผ้คำประกัน
รวม นั กิจ ี 1
นั กิจ ี 2
กำร ั นำกำรบริหำรจัดกำร
ให้ บริกำร ละประชำสั ม นั
2.1 กำรสำร จค ำมพงพอ จกำร
ห้บริ กำร
2.2 โครงกำรพั นำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเท ห้สอดคล้อง
กับระบบกำร ห้บริ กำรทำงกำรเงิ น
ทีห่ ลำกหลำยชองทำง (พั นำ
โปรแกรม)
2.3 โครงกำรจัดหำเ ิ เ อร์ทมี่ ี
กั ย ำพสงเพื่อรองรับกำรพั นำ
สงตอ ป นอนำคตอยำงน้อย 5 ปี
2.4 ระบบกำร ห้บริ กำรเงิ นก้ระบบ
คอมพิ เตอร์ จัดเก็บเอกสำรข้อมล น
ระบบอิเลคโทรนิ ค เพื่อลดปริ มำณ
เอกสำร

ัง ว้

จำยจริง

หมำยเห

ำอ ิบำย 9
300,000.00

213,970.00 กลุมเป้ำหมำย จำน น 50 คน กรรมกำร+ผ้ตร จ+
เจ้ำหน้ำที+่ สมำชิ กผ้ทรงคุณ ุ ิ และคณะ
ทิ ยำกรจำน น 2 นั (เบียเลียง, คำพำหนะ,
คำทีพ่ กั และคำห้องประชุ ม)

100,000.00

-

100,000.00

-

500,000.00

กลุมเป้ำหมำย 100 คน (เบียเลียง, คำพำหนะ,
คำทีพ่ กั และคำห้องประชุ ม) จำน น 1 นั

213,970.00
ำอ ิบำย 9

20,000.00

-

300,000.00

-

41

-

เพื่อยกระดับกำร ห้บริ กำรทีด่ ี สะด ก ร ดเร็
ประทับ จ โดยกำรเพิ่ม กั ย ำพ นกำร ห้บริ กำร
และกำรตร จสอบทีม่ ปี ระสิ ทธิ ำพ

-

เพิ่มชองทำงกำร ห้บริ กำร และค ำม
หลำกหลำยของกำรบริ กำรโดยกำรพั นำ
เทคโนโลยีสำรสนเท ทีเ่ ป็ นของตนเอง
ปลอด ยั มี กั ย ำพ เพื่อกำร ห้บริ กำร นอนำคต

-

พั นำระบบเทคโนโลยีทเี่ ป็ นของตนเอง และ
รองรับตอกำรดำเนิ นกำร นอนำคต

-
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ปี 2560
9

หมำยเห

ัง ว้
จำยจริง
หมวดรำยกำร
ำใช้ จำย ำม นย ำส รกำร ั นำสหกร ปี 2560
นั กิจ ี 2
กำร ั นำกำรบริหำรจัดกำร
ให้ บริกำร ละประชำสั ม นั
2.5 กิจกรรมสหกรณ์สั จรเพื่อกำร
ห้ค ำมร้และบริ กำรนอกส ำนที่
ทุกหน ยอำเ อ ทุกโรงพยำบำล
2.6 กำรประชำสัมพันธ์ และติดตอ
สอบ ำมหลำกหลำยประเ ท และ
หลำยชองทำง นระบบโ เชี ยลเนต
เ ริ ์ค (พั นำโปรแกรมจัดส นเคำเต
อร์ประชำสัมพันธ์และเ บ็ ด์)
รวม นั กิจ ี 2
นั กิจ ี 3
กำร ั นำกำรลง น ดำเนินกิจกำร
ละกำรสร้ ำง วำมมัน ง กสหกร
3.1 ประชำสัมพันธ์สหกรณ์
3.2 กิจกรรมระดมเงิน ำก
3.3 กิจกรรมระดมเงินทุน
รักษำระดับผลตอบแทนกำร

ำอ ิบำย 9

-

-

-

-

320,000.00

ห้ค ำมร้ และประชำสัมพันธ์กิจกำรสหกรณ์
หลำกหลำยชองทำงหลำยหลำย ธิ ีกำร

ำอ ิบำย 9

-

-

ลงทุนของสมำชิ ก เป็ นทีพ่ งพอ จ
จัดหำร ยนต์เอนกประสงค์

เพื่อกำรบริ กำรนอกส ำนที่ และค ำมปลอด ยั
นกำรดำเนิ นกำรสหกรณ์

จัดหำเ ิ เ อร์ และเตรี ยมระบบ

เพื่อค ำมมัน่ คงของระบบข้อมลสำคั ของ
สหกรณ์ และรองรับกำรขยำยตั ของงำน น

เพื่อรองรับเทคโนโลยี หม (ตำม
พันธกิจที่

อนำคต

จัดส สั ดิกำรกำรเงินก้เพื่อ

สมำชิ กและครอบครั มีกำรพั นำคุณ ำพชี ติ
โดยกำรสนับสนุ นด้ำนส สั ดิกำรกำรเงิน และ

สงเสริ มกำรลงทุนเพื่อค ำมมัน่ คง
ของสมำชิ กและครอบครั เสริ ม

กำรลงทุนธุรกิจ

เงินทุนหมุนเ ยี นจำกส ำบัน
กำรเงิน)
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ปี 2560

หมำยเห
ัง ว้
จำยจริง
หมวดรำยกำร
9 ำใช้ จำย ำม นย ำส รกำร ั นำสหกร ปี 2560
นั กิจ ี 3
ำอ ิบำย 9
กำร ั นำกำรลง น ดำเนินกิจกำร
ละกำรสร้ ำง วำมมัน ง กสหกร
ขยำย ำนและขยำยโอกำส ห้
เพื่อ ห้สมำชิ กมีทรัพย์สิน ำ รทีอ่ ยอำ ยั มัน่ คง
สมำชิ กเข้ำ งเงิ นก้พิเ ษมำกยิง่ ขน
3.9 รี แนน ์ เงิ นก้จำกส ำบัน
กำรเงิ นอื่น
3.10 ปรับปรุ ง แก้ ข เพิ่มเติมระเบียบ
ข้อบังคับ เงื่ อน ข ห้เหมำะสมกับ
กำรขยำย ำนสมำชิ ก
3.11 เชิ ช น และจัดป มนิ เท น์
สมำชิ ก และข้ำรำชกำร หม
3.12 จัดทำแผนกำร ช้เงิ นที่
สอดคล้องกับ ำ ะกำรเงิ นของ
สหกรณ์
3.13 แผนกำรจัดหำเงิ นทุนจำก
ำย น และ ำยนอกสหกรณ์
รวม นั กิจ ี 3
นั กิจ ี 4
กำร ั นำสวัสดิกำร กำร ั นำ
สมำชิก ละมมมองด้ ำนสั ง ม
4.1 จัดสรรงบประมำณทีเ่ หมำะสม
และเพียงพอ(เพิ่มยอดเงิ นส สั ดิกำร)
4.2 เพิ่มประเ ทส สั ดิกำรที่
หลำกหลำยจำกทีม่ อี ย ห้มำกขน
(กำรประสบ ยั ธรรมชำติ)
4.3 กิจกรรม กอบรม และจัด
ส สั ดิกำรเพื่อกำรลงทุนอำชี พเสริ ม
แกสมำชิ ก และครอบครั
4.4 แก้ ข ปรับปรุ ง ระเบียบข้อบังคับ
และเงื่ อน ขสมำคม ำปนกิจ
สงเครำะห์สมำชิ กสหกรณ์ฯ

เป็ นของตนเองทีเ่ ข้ำ งงำยและผอนระยะยำ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เพื่อสร้ำงโอกำส นกำรขยำยกิจกำรกำร
ดำเนิ นกำรของสหกรณ์

เพื่อกำรบริ กำรกำรเงิ น ห้แกสมำชิ กอยำง
เหมำะสมโดยพิจำรณำ งค ำมมัน่ คงของสหกรณ์

ำอ ิบำย 9

-

-

กำรเพิ่ม และพั นำส สั ดิกำรแกสมำชิ กที่
เหมำะสม

-

-

จำกเงิ นทุนส สั ดิกำรสมำชิ ก

-

-

-

-
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ปี 2560
9

ัง ว้
จำยจริง
หมวดรำยกำร
ำใช้ จำย ำม นย ำส รกำร ั นำสหกร ปี 2560
นั กิจ ี 4
กำร ั นำสวัสดิกำร กำร ั นำ
สมำชิก ละมมมองด้ ำนสั ง ม
4.5 จัดโครงกำรส สั ดิกำรเงินก้เพื่อ
คุณ ำพชี ติ สมำชิ ก
4.6 จัดโครงกำรส สั ดิกำรเงินก้เพื่อ
ร มหนี จำกส ำบันกำรเงินอื่น
4.7 สมำชิ ก กษำดงำนสหกรณ์อื่น
เพื่อนำค ำมร้ประสบกำรณ์
แน ค ำมคิดมำเป็ นแผนกำร
ดำเนิ นกำรสหกรณ์ประจำปี
4.8 กอบรมสมำชิ กสหกรณ์และ
สงเสริ มเข้ำอบรมสัมมนำเพิ่มพน
ค ำมร้ ปจำกส ำบันและองค์กรที่
เกี่ย ข้อง(ตำมพันธกิจที่ 1)
4.9 สนับสนุ นกิจกำร
สำธำรณประโยชน์ขององค์กรต้น
สังกัดสมำชิ ก และองค์กรทีเ่ กี่ย ข้อง
เชน กำรกี ำ กำรกุ ล
4.10 กำรจัดสรรงบประมำณ และ
โครงกำรเพื่อประโยชน์ตอสำธำรณะ

รวม นั กิจ ี 4
รวม ำใช้ จำย ำม นย

หมำยเห

ำอ ิบำย 9

-

-

-

-

300,000.00

-

เพื่อสร้ำงองค์ค ำมร้ กระบ นทั น์ ห้สมำชิ ก
สหกรณ์เข้ำมำมีส นร ม นกำรดำเนิ นกำร และ
พั นำสหกรณ์

-

-

สหกรณ์ และสมำชิ กร มกันพั นำ และสร้ำง
ค ำมมัน่ คงกับสหกรณ์

-

-

เพื่อช ยสนับสนุ นกิจกำรสำธำรณประโยชน์
ขององค์กรต้นสังกัดสมำชิ ก และองค์กรที่
เกี่ย ข้อง

300,000.00
1,120,000.00

44

213,970.00

เพื่อสำธำรณประโยชน์แกหน ยงำนทีเ่ กี่ย ข้อง
และสังคม
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แผนยุทธ าสตร์ สหกรณ์ ออมทร ย์ สาธารณสุ จงหวด งงา จากดปี บ ชี 2561 – 2564
…………………………………………………………...
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัดโดยคณะกรรมการดาเนินการ
ชุดที่ 35 ร่ วมกับสมาชิก เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมภูงา อาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงาได้มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ขององค์กรเพื่อพิจารณาจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส
(Opportunity) และอุปสรรค (Threats) โดยการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนจะเป็ นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ขององค์กร ส่ วนการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค จะเป็ นการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมภายนอก ที่น่าจะมี
ผลกระทบต่อการดาเนินกิจการของสหกรณ์
การวิเคราะห์ ส า แวด ้ อม ายใน ององค์ กร
จุดแ ง (Strengths) ประกอบด้วย
มีแผนยุทธศาสตร์ระยะปานกลาง ปี และแผนป ิบตั ิการขององค์กร
การบริ หารงานของคณะกรรมการดาเนินการมีความโปร่ งใสตรวจสอบได้เป็ นไปตามกฎหมายข้อบังคับ
และ/หรื อระเบียบของสหกรณ์
3.คณะกรรมการ ผูต้ รวจสอบกิจการ และฝ่ ายจัดการ มีสมรรถนะในการทางาน
4.สหกรณ์มีสภาพคล่องต่อการบริ หารจัดการวงเงินกูย้ มื และการก่อหนี้ผกู พันเมื่อมีความจาเป็ นต้องกูย้ มื เงิน
สหกรณ์มีแนวโน้มพึ่งพาเงินทุนภายในมากขึ้น
การชาระหนี้และทุนเรื อนหุน้ ของสมาชิกผ่านหน่วยงานต้นสังกัด(งานการเงิน)ได้เป็ นลาดับแรก
7.การให้บริ การด้านสิ นเชื่อแก่สมาชิกที่หลากหลายประเภทและถูกต้องรวดเร็ ว
8.สมาชิกมีความรับผิดชอบต่อหนี้สินและมีอุดมการณ์ร่วมกัน
9.ดอกเบี้ยเงินกูส้ าหรับสมาชิกที่กเู้ งินต่ากว่าสถาบันการเงินอื่นๆ
10.ดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ฯอยูใ่ นระดับที่สูงกว่าธนาคารพาณิ ชย์ทวั่ ไป
11.มี ส วัส ดิ ก ารให้ ส มาชิ ก และบุ ค คลในครอบครั ว เช่ น ทุ น ส่ งเสริ ม การศึ ก ษาบุ ต รสมาชิ ก และสวัส ดิ ก ารสงเคราะห์
ครอบครัวสมาชิกและสวัสดิการอื่นๆ
12. มีระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการป ิบตั ิงาน ที่เหมาะสม
13. มีการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้บริ การสมาชิก และใช้เป็ นช่องทางการสื่ อสารระหว่างสหกรณ์กบั สมาชิก
14. มีการเปิ ดรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติมตลอดเวลาทาให้สหกรณ์มีความมัน่ คง
จุดออน (Weakness) ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการดาเนินการเจ้าหน้าที่รวมถึงสมาชิกยังขาดความรู ้ความเข้าใจในหลักการท ษฎีขอ้ บังคับ
และระเบียบของสหกรณ์
2. กรรมการบางส่ วนยังไม่มีความชานาญด้านทักษะการวิเคราะห์การเงิน
3. สัดส่ วนทุนสารองต่อสิ นทรัพย์ต่ากว่าเกณ ม์ าตรฐาน
4. ระบบการตรวจสอบภายในของสหกรณ์ยงั ขาดความรอบคอบในการป ิบตั ิงานเช่น การกลัน่ กรองข้อมูล
ของเจ้าหน้าที่ไปสู่ คณะกรรมการดาเนินการ
5. ปัจจัยเสี่ ยงในการบริ หารจัดการภายในระหว่างคณะกรรมการดาเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
6. การพิจารณาการให้เงินกูย้ งั มีความยืดหยุน่ ซึ่งเป็ นปัจจัยเสี่ ยงต่อศักยภาพการส่ งชาระหนี้ของสมาชิก
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7. ขาดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและจริ งจัง
8. ขาดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบโปรแกรมงานสหกรณ์ขาดการพัฒนาให้ทนั สมัย
การประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสหกรณ์ไม่ทวั่ ถึง
การวิเคราะห์ เกีย่ วกบส าวะแวด ้ อม ายนอก
อกาส (Opportunity) ประกอบด้วย
1. ระเบียบฯกระทรวงสาธารณสุ ขทาให้สหกรณ์มีกฎเกณ ท์ ี่ชดั เจนในการอนุมตั ิสินเชื่อให้กบั สมาชิก
2. สหกรณ์สามารถที่จะให้สหกรณ์ฯอื่นกูย้ มื เงินได้ตามระเบียบฯของสหกรณ์
3. สหกรณ์ มี โอกาสขยายตัวเป็ นสหกรณ์ ขนาดใหญ่ ม ากในอนาคตเนื่ อ งจากมี ก ารเพิ่ ม จ านวนสมาชิ ก จากบุ ค ลากร
สาธารณสุ ขและระดมทุนจากการซื้อหุน้ และการฝากเงิน
4. สมาชิกของสหกรณ์ไม่ตอ้ งมีภาระในการเสี ยภาษีจากเงินได้กรณี ได้รับดอกเบี้ยจากเงินฝากออมทรัพย์
ทุกประเภทรวมถึงเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนก็ไม่ตอ้ งเสี ยภาษีเช่นกัน
5. สมาชิกมีโอกาสสร้างความมัน่ คงในชีวิตมีแหล่งเงินกูด้ อกเบี้ยต่าและเพื่อความมัน่ คงในอนาคต
6. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสหกรณ์จงั หวัดสานักงานตรวจบัญชีฯจังหวัดให้คาแนะนาและกากับดูแลอย่างใกล้ชิด
7. สมาชิกมีความเชื่อมัน่ และทัศนคติที่ดีต่อสหกรณ์เพิม่ มากขึ้น
อุปสรรค (Threats) ประกอบด้วย
1. สภาวะเศรษฐกิจสังคมการเมืองสิ่ งแวดล้อมภายในประเทศมีผลต่อการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
2. สมาชิกยังขาดความรู ้ความเข้าใจในหลักการท ษฎีขอ้ บังคับและระเบียบของสหกรณ์
3. สภาวะเงินเ ้อสู งขึ้น มีผลต่อการครองชีพของสมาชิก
4. สภาพสังคมมีผลกระทบต่อการออมของสมาชิก
แผนยุทธ าสตร์ สหกรณ์ ออมทร ย์ สาธารณสุ จงหวด งงา จากด ปี บ ชี 2561 – 2564
…………………………………………………………...
วิสยท น์ : สหกรณ์เป็ นสถาบันการเงินที่ดีที่สุดของสมาชิก
นธกิจ
1. สร้างความเข้มแข็งให้กบั สหกรณ์ดว้ ยการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาประสิ ทธิภาพการให้บริ การ
3. ส่ งเสริ มและพัฒนาการลงทุน ดาเนินกิจการ เพื่อสร้างความมัน่ คงแก่สหกรณ์
4. ส่ งเสริ ม สนับสนุนด้านคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก
5. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
6. ส่ งเสริ ม สนับสนุนด้านสังคมแก่ชุมชนสิ่ งแวดล้อม และการมีส่วนร่ วมของสมาชิก
เป้ าประสงค์
1. เป็ นองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการบริ หารจัดการที่ดีมีประสิ ทธิภาพ
2. มีบริ การอย่างดีเยีย่ มมีความหลากหลายมีความถูกต้องและรวดเร็ ว
3. สหกรณ์มนั่ คง สมาชิกมีความเชื่อมัน่ และได้ผลตอบแทนที่เป็ นธรรม
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4. สมาชิกเข้าถึงการจัดสวัสดิการของสหกรณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการป ิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
6. มีการส่ งเสริ ม สนับสนุนด้านสังคมแก่ชุมชน สิ่ งแวดล้อมและการมีส่วนร่ วมของสมาชิก
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์พนั ธกิจและเป้าประสงค์ ดังกล่าวข้างต้นสหกรณ์ได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์
(Strategy map) เพื่อยกระดับความสามารถของสหกรณ์ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ 13 กลยุทธ์ 29 โครงการ ดังนี้
ยุทธ าสตร์ ที่ 1 พัฒนาองค์กรบุคลากรด้านการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพมีธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ และ 9 โครงการ คือ
ก ยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการดาเนินการผูต้ รวจสอบกิจการเจ้าหน้าที่และสมาชิก
1.1โครงการอบรมและสัมมนาความรู ้การบริ หารงานในสหกรณ์
1.2 โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ก ยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบการบริ หารและระบบการควบคุมภายใน
2.1 โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
2.2 โครงการมาตรฐานการบริ หารจัดการสหกรณ์
2.3 โครงการประเมินผลและจัดทาแผนดาเนินงานประจาปี ของสหกรณ์
2.4 โครงการปรับปรุ งพัฒนากฎระเบียบ
2.5 โครงการประเมินผลทบทวนแผนยุทธศาสตร์
2.6 โครงการจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี
2.7 โครงการเร่ งรัดหนี้และติดตามหนี้
ยุทธ าสตร์ ที่ 2 พัฒนาประสิ ทธิภาพการให้บริ การ
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ และ 5 โครงการ คือ
ก ยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาการให้บริ การสมาชิกแบบมีจิตใจให้บริ การ (Service Mind)
โครงการพัฒนารู ปแบบการให้บริ การด้านสิ นเชื่อ
1.2 โครงการพัฒนาความรู ้และเทคนิ คการให้บริ การของเจ้าหน้าที่
1.3 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานของสหกรณ์
ก ยุทธ์ ที่ 2 สร้างบรรยากาศภายในองค์กรให้เอื้อต่อการให้บริ การแก่สมาชิกและการป ิบตั ิงาน
2.1 โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์สานักงานสหกรณ์
2.2 โครงการรวมพลัง 5 ส
ยุทธ าสตร์ ที่ 3 พัฒนาการลงทุน ดาเนินกิจการ และการสร้างความมัน่ คงแก่สหกรณ์
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ และ 3 โครงการ คือ
ก ยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาการลงทุนและเพิ่มโอกาสการลงทุนขยายธุรกิจและกิจการ
1.1 โครงการพัฒนาระบบการถือหุน้ สมาชิก
1.2 โครงการลงทุนเพื่อพัฒนากิจการ
ก ยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาการบริ หารจัดการเงินทุนหมุนเวียน
2.1โครงการพัฒนาการจัดการเงินทุนตามหลักการสหกรณ์
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ยุทธ าสตร์ ที่ 4 ส่ งเสริ ม สนับสนุนด้านคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ และ 5 โครงการ คือ
ก ยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
1.1 โครงการส่ งเสริ มการออมเพื่อคุณภาพชีวิต
1.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การบริ หารจัดการสหกรณ์ตน้ แบบ
1.3 โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพ (ลดพุงลดโรค)
1.4 โครงการส่ งเสริ มการประกอบอาชีพเสริ ม
ก ยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริ ม สนับสนุนเพื่อความมัน่ คงของครอบครัว
2.1 โครงการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ าประกัน
ยุทธ าสตร์ ที่ 5 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ และ 3 โครงการ คือ
ก ยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
1.2 โครงการบริ หารจัดการข้อมูลสมาชิกโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ก ยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 โครงการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ดา้ นระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครื อข่ายระบบกล้องวงจรปิ ดและ
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
ยุทธ าสตร์ ที่ 6 ส่ งเสริ ม สนับสนุนทางด้านสังคม ชุมชน สิ่ งแวดล้อม และการมีส่วนร่ วมของสมาชิก
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ และ 6 โครงการ คือ
ก ยุทธ์ ที่ 1 สร้างประโยชน์แก่สงั คมและชุมชน
1.1 โครงการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยกลุ่มสมาชิก
1.2 โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อบารุ งศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาและกี า
ก ยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริ มการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2.1 โครงการร่ วมรณรงค์ปลูกป่ า
2.2 โครงการร่ วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
ก ยุทธ์ ที่ 3 ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของสมาชิก
3.1 โครงการสร้างแรงจูงใจในการแสดงความคิดเห็นจากสมาชิก
3.2 โครงการสัญจรสหกรณ์ฯพบปะสมาชิกหน่วยงานต้นสังกัด
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งบประมาณรายจายตามแผนยุทธ าสตร์ การ
ยุทธ าสตร์ /ก ยุทธ์

นาสหกรณ์ ปี บ ชี 2561
ครงการ

งบประมาณ

ยุทธ าสตร์ ที่ 1 พัฒนาองค์กร บุคลากรด้านการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพมีธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จานวน 9 โครงการ
1.โครงการอบรมและสัมมนาความรู ้การบริ หารงานใน
ก ยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของ
สหกรณ์
คณะกรรมการดาเนินการผูต้ รวจสอบ
2.โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กิจการเจ้าหน้าที่และสมาชิก
(2 โครงการ
ก ยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาระบบการบริ หารและ 1.โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
2.โครงการมาตรฐานการบริ หารจัดการสหกรณ์
ระบบการควบคุมภายใน
3.โครงการประเมินผลและจัดทาแผนดาเนินงานประจาปี
(7 โครงการ
ของสหกรณ์
4.โครงการปรับปรุ งกฎระเบียบ
5.โครงการประเมินผลทบทวนแผนยุทธศาสตร์
. โครงการจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี
7. โครงการเร่ งรัดหนี้และติดตามหนี้
รวมงบประมาณ

100,000
100,000
งบดาเนินการ
งบดาเนินการ
50,000
50,000
50,000
งบดาเนินการ
100,000
450,000

ยุทธ าสตร์ ที่ 2 พัฒนาประสิ ทธิภาพการให้บริ การ
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จานวน 5 โครงการ
โครงการพัฒนารู ปแบบการให้บริ การด้านสิ นเชื่อ
ก ยุทธ์ ที่ 1พัฒนาการให้บริ การสมาชิก
2.โครงการพัฒนาความรู ้และเทคนิคการให้บริ การของ
แบบมีจิตใจให้บริ การ (Service Mind
เจ้าหน้าที่
3.โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานของสหกรณ์
1.โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์สานักงานสหกรณ์
ก ยุทธ์ ที่ 2 สร้างบรรยากาศภายใน
องค์กรให้เอื้อต่อการให้บริ การแก่สมาชิก 2.โครงการรวมพลัง 5 ส
และการป ิบตั ิงาน
รวมงบประมาณ
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100,000
งบดาเนินการ
50,000
30,000
งบดาเนินการ
180,000
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ยุทธ าสตร์ /ก ยุทธ์

ครงการ

งบประมาณ

ยุทธ าสตร์ ที่ 3 พัฒนาการลงทุน ดาเนินกิจการ และการสร้างความมัน่ คงแก่สหกรณ์
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จานวน 3โครงการ
ก ยุทธ์ ที่ 1พัฒนาการลงทุนและเพิ่ม
โอกาสการลงทุนขยายธุรกิจและกิจการ
(2โครงการ
ก ยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาการบริ หารจัดการ
เงินทุนหมุนเวียน(1โครงการ

1. โครงการพัฒนาระบบการถือหุน้ สมาชิก
2. โครงการลงทุนเพื่อพัฒนากิจการ

งบดาเนินการ
งบดาเนินการ

1.โครงการพัฒนาการจัดการเงินทุนตามหลักการสหกรณ์

งบดาเนินการ

รวมงบประมาณ

งบดาเนินการ

ยุทธ าสตร์ ที่ 4 ส่ งเสริ ม สนับสนุนด้านคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จานวน 5 โครงการ
1. โครงการส่ งเสริ มการออมเพือ่ คุณภาพชีวิต
ก ยุทธ์ ที่ 1พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
2.โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การบริ หารจัดการสหกรณ์
สมาชิก 4โครงการ
ต้นแบบ
3.โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพ (ลดพุงลดโรค
4.โครงการส่ งเสริ มการประกอบอาชีพเสริ ม
ก ยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริ ม สนับสนุนเพื่อความ 1. โครงการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ าประกัน
มัน่ คงของครอบครัว(1โครงการ
รวมงบประมาณ
ยุทธ าสตร์ ที่ 5 พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จานวน 3 โครงการ
1.โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ก ยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
และระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ 2โครงการ
2.โครงการบริ หารจัดการข้อมูลสมาชิก
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
ก ยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ โครงการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ดา้ นระบบคอมพิวเตอร์
ระบบเครื อข่ายระบบกล้องวงจรปิ ด
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
(1โครงการ
รวมงบประมาณ
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20,000
300,000
50,000
100,000
งบทุน
สวัสดิการฯ
470,000

งบดาเนินการ
งบดาเนินการ
งบดาเนินการ

งบดาเนินการ
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ยุทธ าสตร์ /ก ยุทธ์
ครงการ
ยุทธ าสตร์ ที่ 6 ส่ งเสริ ม สนับสนุนทางด้านสังคม ชุมชน สิ่ งแวดล้อม และการมีส่วนร่ วมของสมาชิก
ประกอบด้วย 3กลยุทธ์ จานวน 6 โครงการ
ก ยุทธ์ ที่ 1 สร้างประโยชน์แก่สงั คมและ 1.โครงการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยกลุ่มสมาชิก
2.โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อบารุ งศาสนา
ชุมชน 2โครงการ
ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาและกี า
1.โครงการร่ วมรณรงค์ปลูกป่ า
ก ยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริ มการอนุรักษ์
2.โครงการร่ วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน
สิ่ งแวดล้อม 2โครงการ
1.โครงการสร้างแรงจูงใจในการแสดงความคิดเห็นจาก
สมาชิก
2.โครงการสัญจรสหกรณ์ฯพบปะสมาชิกหน่วยงาน
ต้นสังกัด
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณตามแผนยุทธ าสตร์ จานวน 1,360,000.-บาท

ก ยุทธ์ ที่ 3 ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ของสมาชิก 2โครงการ
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งบประมาณ

50,000
50,000
30,000
20,000
30,000
80,000
260,000
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เพื่อการพัฒนาสู่ การเป็ น
องค์กรที่มีธรรมาภิบาล

-กรรมการ
-เจ้าหน้าที่
-สมาชิก
โครงการมาตรฐานการบริ หารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพของ
-กรรมการ
สหกรณ์
องค์กรด้านการบริ หารจัดการ -เจ้าหน้าที่
-สมาชิก

โครงการพัฒนาระบบการควบคุม
ภายใน

ดาเนินการพัฒนา
กระบวนการควบคุมภายใน
ให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
ดาเนินการพัฒนาการบริ หาร
จัดการให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานตัวชี้วดั

คณะกรรมการ
ดาเนินการ
คณะกรรมการ
ดาเนินการ

งบดาเนินการ ม ค -ส ค 61

คณะกรรมการ
ดาเนินการ

คณะกรรมการ
ดาเนินการ

ผู้รบผิดชอบ

งบดาเนินการ ม.ค -ส.ค 61

แผนดาเนินการ กิจกรรมแ ะงบประมาณตาม ครงการ ในแผนยุทธ าสตร์ สหกรณ์ บบที่ 3 ประจาปี บ ชี 2561
ยุทธ าสตร์ /ก ยุทธ์ / ครงการ
วต ุประสงค์
เป้ าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ
ชวงเว า
ยุทธ าสตร์ ที่ 1 นาองค์ กร บุค ากรด้ านการบริหารจดการทีม่ ีประสิ ทธิ า มีธรรมา บิ า
ก ยุทธ์ ที่ 1 นา กย า องคณะกรรมการดาเนินการผู้ตรวจสอบกิจการเจ้ าหน้ าทีแ่ ะสมาชิก
โครงการอบรมและสัมมนาความรู ้ 1.เพื่อเสริ มสร้างความรู ้แก่
-คณะกรรมการ
จัดอบรมและสัมมนา
100,000 ม ค -ส ค 61
การบริ หารงานในสหกรณ์
คณะกรรมการ
ดาเนินการ
คณะกรรมการ ผูต้ รวจสอบ
. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้การ
-ผูต้ รวจสอบกิจการ
กิจการ และตัวแทนสมาชิก
บริ หารงานของสหกรณ์
-เจ้าหน้าที่
-ตัวแทนสมาชิก
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้สมาชิกมีความรู ้
-คณะกรรมการ
- จัดอบรม
100,000 ม.ค -ส.ค 61
เกี่ยวกับระบบงานของ
ดาเนินการ
-จัดอบรมความรู ้เกี่ยวกับ
สหกรณ์
-ผูต้ รวจสอบกิจการ
สหกรณ์
เพื่อให้สมาชิกที่สนใจจะ -เจ้าหน้าที่
- สัมมนาแลกเปลี่ยนความ
เป็ นกรรมการดาเนินงานมี
-ตัวแทนสมาชิก
คิดเห็นเกี่ยวกับการ
ความรู ้เกี่ยวกับสหกรณ์
ดาเนินงานของสหกรณ์
ก ยุทธ์ ที่
นาระบบการบริหารแ ะระบบการควบคุม ายใน
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แผนดาเนินการ กิจกรรมแ ะงบประมาณตาม ครงการ ในแผนยุทธ าสตร์ สหกรณ์ บบที่ 3 ประจาปี บ ชี 2561
ยุทธ าสตร์ /ก ยุทธ์ / ครงการ
วต ุประสงค์
เป้ าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ
ชวงเว า
ก ยุทธ์ ที่
นาระบบการบริหารแ ะระบบการควบคุม ายใน
โครงการประเมินผลและจัดทาแผน
เพื่อประเมินความสาเร็ จ
-กรรมการ
1. จัดประชุมคณะกรรมการ และ
50,000 ม ค -ส ค
ดาเนินงานประจาปี ของสหกรณ์
การดาเนินการตามแผนที่
-เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ เพื่อสรุ ปผลการ
61
กาหนดไว้
-สมาชิก
ดาเนินงานตามแผนในปี ที่ผา่ นมา
เพื่อจัดทาแผนดาเนินการ
จัดทาแผนดาเนินการสาหรับปี
ประจาปี สาหรับปี ต่อไป
ต่อไปโดยใช้แผนยุทธ์ฯระยะ ปี
เป็ นแนวทางการจัดทาโครงการ
โครงการพัฒนากฎระเบียบ
เพื่อให้กฎระเบียบมีความ -กรรมการ
- จัดประชุมคณะทางานเพื่อ
50,000 ม ค -ส ค
เหมาะสมต่อสถานการณ์
-เจ้าหน้าที่
ทบทวน กฎระเบียบ ที่มีปัญหา
61
ปัจจุบนั
-สมาชิก
หรื อความไม่ชดั เจน
เพื่อความสะดวกต่อการ
- จัดทากฎระเบียบฉบับใหม่เพื่อ
ป ิบตั ิงาน
ประกาศใช้
โครงการประเมินผลทบทวนแผน
เพื่อทบทวนแผนยุทธฯที่
-กรรมการ
-จัดประชุมคณะกรรมการ
50,000 ม ค -ส ค
ยุทธศาสตร์
กาหนดไว้ให้มีความ
-เจ้าหน้าที่
คณะทางาน เพื่อทบทวน
61
เหมาะสมกับสถานการณ์
-สมาชิก
แผนยุทธฯที่กาหนดไว้
ปัจจุบนั
-ปรับปรุ งแผนยุทธฯให้
สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบนั
เพื่อใช้เป็ นแนวทางการจัดทา
แผนดาเนินงานประจาปี
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คณะกรรมการ
ดาเนินการ

คณะกรรมการ
ดาเนินการ

คณะกรรมการ
ดาเนินการ

ผู้รบผิดชอบ
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-กรรมการ
-เจ้าหน้าที่
-สมาชิก

-กรรมการ
-เจ้าหน้าที่
-สมาชิก

ยุทธ าสตร์ ที่ 2 นาประสิ ทธิ า การให้ บริการ
ก ยุทธ์ ที่ 1 นาการให้ บริการสมาชิกแบบมีจิตใจให้ บริการ(Service Mind)
โครงการพัฒนารู ปแบบการ
เพื่อให้การบริ การสิ นเชื่อแก่ -สมาชิก
ให้บริ การด้านสิ นเชื่อ
สมาชิกมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น -เจ้าหน้าที่

ก ยุทธ์ ที่
นาระบบการบริหารแ ะระบบการควบคุม ายใน
โครงการจัดประชุมใหญ่สามัญ
- เพื่อประชุมสมาชิกสามัญ
ประจาปี
ประจาปี ตามข้อบังคับที่
กาหนดไว้
- เพื่อคัดเลือกกรรมการ
ดาเนินงาน
- เพื่อพิจารณาการแก้ไข
ข้อบังคับ
โครงการเร่ งรัดหนี้และติดตามหนี้
เพื่อการติดตามและเร่ งรัดหนี้
ที่สมาชิกค้างจ่ายกับสหกรณ์

จัดประชุมตัวแทนสมาชิก
และกรรมการเพือ่ เสนอแนว
ทางการดาเนินงานด้านการ
บริ การสิ นเชื่อที่มี
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น

- จัดประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาดาเนินการ
- ติดตาม และเร่ งรัดสมาชิก
ลูกหนี้ที่คา้ งชาระ

จัดประชุมสมาชิกจากทุก
หน่วยงาน

ม ค -ส ค 61 คณะกรรมการ
ดาเนินการ

ผู้รบผิดชอบ

100,000

ม ค -ส ค 61

คณะกรรมการ
ดาเนินการ

100,000 ม ค -ส ค 61 คณะกรรมการ
ดาเนินการ

งบดาเนินการ

แผนดาเนินการ กิจกรรมแ ะงบประมาณตาม ครงการ ในแผนยุทธ าสตร์ สหกรณ์ บบที่ 3 ประจาปี บ ชี 2561
ยุทธ าสตร์ /ก ยุทธ์ / ครงการ
วต ุประสงค์
เป้ าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ
ชวงเว า
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โครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์สานักงาน - เพื่อให้สานักงานสหกรณ์มี
ความพร้อมในการให้บริ การ
- เพื่อให้สมาชิกได้ใช้บริ การ
อย่างสะดวก
โครงการรวมพลัง 5 ส
เพื่อพัฒนาและปรับปรุ งให้
สานักงานมีความเป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย เหมาะต่อการ
ป ิบตั ิงาน

จัดความพร้อมของสานักงาน
ให้มีความพร้อมและเหมาะสม
ต่อการให้บริ การแก่สมาชิก
เจ้าหน้าที่ร่วมมือดาเนินการ
ตามหลัก ส เป็ นประจาทุก
เดือน

-หน่วยงานสหกรณ์
ออมทรัพย์
สาธารณสุ ข

จัดประชุมตัวแทนสมาชิก
กรรมการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อ
กาหนดแนวทางดาเนินงาน
ให้บริ การที่มีประสิ ทธิภาพ
กาหนดและจัดทาจุดเผยแพร่
ข้อมูลและรับ ังเหตุผล
ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์
ในแต่ละหน่วยงาน

-หน่วยงานสหกรณ์
ออมทรัพย์
สาธารณสุ ข

- เพื่อสมาชิกได้รับทราบข้อมูล -สมาชิก
ข่าวสาร การดาเนินงานของ
-เจ้าหน้าที่
สหกรณ์
- เพื่อสหกรณ์ได้รับทราบ
ข้อคิดเห็นจากสมาชิก
ก ยุทธ์ ที่ สร้ างบรรยากา ายในองค์ กรให้ เอือตอการให้ บริการแกสมาชิกแ ะการป บิ ติงาน

โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
งานของสหกรณ์

ยุทธ าสตร์ ที่ 2 นาประสิ ทธิ า การให้ บริการ
ก ยุทธ์ ที่ 1 นาการให้ บริการสมาชิกแบบมีจิตใจให้ บริการ(Service Mind)
โครงการพัฒนาความรู ้และเทคนิค - เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริ การ -สมาชิก
การให้บริ การของเจ้าหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ในทุกด้าน
-เจ้าหน้าที่
- เพื่อให้สมาชิกได้รับบริ การที่ดี

ผู้รบผิดชอบ

ม ค -ส ค 61 คณะกรรมการ
ดาเนินการ

ชวงเว า

งบดาเนินการ

30,000

ม ค -ส ค 61

ม ค -ส ค 61

ดาเนินการ

คณะกรรมการ

ดาเนินการ

คณะกรรมการ

50,000 ม ค -ส ค 61 คณะกรรมการ
ดาเนินการ

งบดาเนินการ

แผนดาเนินการ กิจกรรมแ ะงบประมาณตาม ครงการ ในแผนยุทธ าสตร์ สหกรณ์ บบที่ 3 ประจาปี บ ชี 2561
ยุทธ าสตร์ /ก ยุทธ์ / ครงการ
วต ุประสงค์
เป้ าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ

57

รายงานกิจการประจำาปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จำากัด

นาการ งทุน ดาเนินกิจการ แ ะการสร้ างความม่นคงแกสหกรณ์
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ก ยุทธ์ ที่ 2 นาการบริหารจดการเงินทุนหมุนเวียน
โครงการพัฒนาการจัดการ เพื่อการบริ การ การเงิน
เงินทุนตามหลักการสหกรณ์ ให้แก่สมาชิกอย่าง
เหมาะสมโดยพิจารณาถึง
ความมัน่ คงของสหกรณ์
และสมาชิก

ซื้อหุน้ กับชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยเพิ่มเติม

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

1.สมาชิกและครอบครัวมีการพัฒนาคุณภาพ 1.จัดสรรงบประมาณ
ชีวิตโดยการสนับสนุนด้านสวัสดิการ การเงิน 2.จัดสรรเงินทุนจากผลกาไรสุ ทธิ
และการลงทุนธุรกิจจากสหกรณ์เป็ นหลัก
ประจาปี
2.สหกรณ์มีความมัน่ คง โดยความเชื่อมัน่ และ
การสนับสนุนจากสมาชิก

นาการ งทุนแ ะเ มิ่ อกาสการ งทุน ยายธุรกิจแ ะกิจการ
1.สหกรณ์มีความมัน่ คง โดยความเชื่อมัน่ และ
โครงการพัฒนาระบบการ 1.เพื่อขยายและสร้าง
โอกาสการลงทุน
การสนับสนุนจากสมาชิก
ถือหุน้ สมาชิก
2.เพื่อเพิ่มมูลค่าของทุน 2.สหกรณ์ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่มนั่ คง
เรื อนหุน้ ของสมาชิกให้ 3.รักษาระดับผลตอบแทนการลงทุนของ
เพิ่มขึ้น
สมาชิก เป็ นที่พึงพอใจและไม่นอ้ ยกว่าการ
3.ขยายฐานสมาชิกเพื่อ
ลงทุนในสถาบันการเงิน
เพิ่มทุนดาเนินการ
มีรายได้จากการมีหุน้ สะสมในชุมนุมสหกรณ์
โครงการลงทุนเพื่อพัฒนา เพื่อหารายได้เพิ่มให้กบั
สหกรณ์
แห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น
กิจการ

ก ยุทธ์ ที่ 1

ยุทธ าสตร์ ที่ 3

ยุทธ าสตร์ /ก ยุทธ์ / ครงการ

งบดาเนินการ

งบดาเนินการ

งบดาเนินการ

แผนดาเนินการ กิจกรรมแ ะงบประมาณตาม ครงการ ในแผนยุทธ าสตร์ สหกรณ์ บบที่ 3 ประจาปี บ ชี 2561
วต ุประสงค์
เป้ าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ

ผู้รบผิดชอบ

ตลอดปี บัญชี

ตลอดปี บัญชี ผูจ้ ดั การและ
คณะกรรมการ
อานวยการ

ตลอดปี บัญชี คณะกรรมการฯ
ฝ่ ายจัดการ

ชวงเว า
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ยุทธ าสตร์ ที่ 4 สงเสริม สนบสนุนด้ านคุณ า ชีวติ แ ะการจดสวสดิการให้ แกสมาชิก
ก ยุทธ์ ที่ 1 นาคุณ า ชีวติ องสมาชิก
โครงการส่ งเสริ มการออมเพือ่ คุณภาพ
1.เพื่อสนับสนุนการออม . สหกรณ์มีเงินฝากเพิ่มขึ้นจาก
ทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ ปี 2560ไม่นอ้ ยกว่า10 %
ชีวิต
ของสหกรณ์
2. สมาชิกมีนิสยั รักการออม
2.เพื่อลดเงินกูจ้ ากแหล่ง
เงินกูภ้ ายนอก
3.เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน
โครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การบริ หาร
เพื่อให้คณะกรรมการ
คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู ้
จัดการสหกรณ์ตน้ แบบ
ดาเนินการ
ตรวจสอบ และตัวแทนสมาชิก
ผูต้ รวจสอบกิจการ
จานวน คน
เจ้าหน้าที่และตัวแทน
สมาชิก ได้มีการพัฒนา
องค์ความรู ้ดา้ นการบริ หาร
จัดการสหกรณ์ และนา
ความรู ้และเทคนิคต่างๆ ที่
ได้รับนามาพัฒนา
สหกรณ์ให้มี
ประสิ ทธิภาพและมัน่ คง

ยุทธ าสตร์ /ก ยุทธ์ / ครงการ

1.เสนอโครงการต่อคณะกรรมการ
อานวยการ
2.นาเสนอโครงการให้ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
อนุมตั ิ
3.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิก
ฝากเงินออมทรัพย์
1.จัดประชุมอบรมคณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่ ผูต้ รวจสอบ และตัวแทน
สมาชิก
2.ศึกษาดุงานสหกรณ์ตน้ แบบ
300,000.-

20,000.-

แผนดาเนินการ กิจกรรมแ ะงบประมาณตาม ครงการ ในแผนยุทธ าสตร์ สหกรณ์ บบที่ 3 ประจาปี บ ชี 2561
วต ุประสงค์
เป้ าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ

ม ค -ส ค 61

ม ค -ส ค 61

ชวงเว า

ผู้รบผิดชอบ
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เพื่อให้สมาชิกและครอบครัว
สมาชิกมีรายได้เสริ มโดยการ
สนับสนุนความรู ้ในการ
ประกอบอาชีพจากสหกรณ์

ก ยุทธ์ ที่ 2 สงเสริม สนบสนุนเ ื่อความม่นคง องครอบครว
โครงการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ า
1.เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ตอ้ ง
ประกัน
รับผิดชอบใช้หนี้แทนผูก้ ู้
2.เพื่อการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน

โครงการส่ งเสริ มการประกอบอาชีพ
เสริ ม

ยุทธ าสตร์ /ก ยุทธ์ / ครงการ
ก ยุทธ์ ที่ 1 นาคุณ า ชีวติ องสมาชิก
โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพ (ลดพุงลด
1.เพื่อลดความเสี่ ยงต่อโรคที่มี
ภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐาน
โรค
2.เพื่อเป็ นการชักชวนสมาชิก
เข้าร่ วมกิจกรรมของทาง
สหกรณ์

ชวงเว า

ตาม
ระเบียบ
และ
ประกาศ
กองทุนฯ

100,000.- ม ค -ส ค
61

50,000.- ม ค -ส ค
61

1.เสนอโครงการต่อคณะกรรมการ 1. เงินทุน
ดาเนินการเพื่อขอความเห็นชอบ
สาธารณประโยชน์
2.นาเสนอโครงการให้ที่ประชุม
. เงินสมทบจากผูก้ ู้
ใหญ่สามัญประจาปี พิจารณาอนุมตั ิ

1.นาเสนอโครงการคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาอนุมตั ิ
3. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อ
ดาเนินงานตามโครงการ
4.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิก
5. จัดอบรมกลุ่มอาชีพ

จัดอบรม ปี ละ - รุ่ นๆละ
- คน

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

1.นาเสนอโครงการคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาอนุมตั ิ
2.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิก
3.วิธีดาเนินการ อาจจะบูรณาการ
ร่ วมกับหน่วยงานสาธารณสุ ขซึ่ง
ดาเนินการโครงการลักษณะเช่นนี้

สมาชิกที่มีน้ าหนักเกิน
เกณ ม์ าตรฐาน

แผนดาเนินการ กิจกรรมแ ะงบประมาณตาม ครงการ ในแผนยุทธ าสตร์ สหกรณ์ บบที่ 3 ประจาปี บ ชี 2561
วต ุประสงค์
เป้ าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ

คณะกรรมการ
ดาเนินการ
สหกรณ์

คณะกรรมการ
ดาเนินการ
สหกรณ์

ผู้รบผิดชอบ

60

รายงานกิจการประจำาปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จำากัด

59

โครงการบริ หารจัดการข้อมูล
สมาชิก
โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

- คณะกรรมการ
จัดทาโปรแกรมการเก็บข้อมูลสัญญา
ดาเนินการ
- เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ผูพ้ ฒั นาระบบ

1.ออกแบบ ระบบข้อมูล ระบบงานสหกรณ์ - เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จัดทาโปรแกรมระบบงานเพื่อ
กรณี ออกหน่วยเคลื่อนที่ หรื อ เปิ ดสาขาของ ผูพ้ ฒั นาระบบ
รองรับ
สหกรณ์
สร้างระบบฐานข้อมูลระบบสวัสดิการ
สมาชิก ให้ครอบคลุมทุกสวัสดิการ
ออกแบบการเชื่อมข้อมูลสมาชิก ระหว่าง
ระบบสหกรณ์กบั เว็บไซต์ ให้ดียงิ่ ขึ้น

ยุทธ าสตร์ ที่ 5 นา าน ้ อมู แ ะระบบเทค น ยีสารสนเท
ก ยุทธ์ ที่ 1 นาระบบเทค น ยีสารสนเท
โครงการพัฒนาระบบ
1.พัฒนาระบบให้สามารถเก็บข้อมูลสัญญา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์
และระบบสารสนเทศ
2.พัฒนาระบบต่างๆของสหกรณ์ให้ดียงิ่ ขึ้น
3.พัฒนาให้สามารถส่ งคาขอต่างๆ เช่น คา
ขอสมัครสมาชิกใหม่,คาขอกู้ ผ่านทาง
เว็บไซต์สหกรณ์ได้
4.พัฒนาให้สามารถพิมพ์สญ
ั ญากู้ ผ่านทาง
เว็บไซต์สหกรณ์ได้

ยุทธ าสตร์ /ก ยุทธ์ / ครงการ

งบดาเนินการ

งบดาเนินการ

แผนดาเนินการ กิจกรรมแ ะงบประมาณตาม ครงการ ในแผนยุทธ าสตร์ สหกรณ์ บบที่ 3 ประจาปี บ ชี 2561
วต ุประสงค์
เป้ าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ

ผู้รบผิดชอบ

ตลอดปี บัญชี - เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์
ผูพ้ ฒั นาระบบ

ตลอดปี บัญชี - คณะกรรมการ
ดาเนินการ
- เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์
ผูพ้ ฒั นาระบบ

ชวงเว า
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ก ยุทธ์ ท1ี่ สร้ างประ ยชน์ แกสงคมแ ะชุ มชน
โครงการบาเพ็ญสาธารณประโยชน์โดย เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่ วมในการ
กลุ่มสมาชิก
ดาเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ต่างๆ
โครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อบารุ ง เพื่อสนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ที่
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาและ
ได้รับการร้องขอ
กี า
ก ยุทธ์ ที่ สงเสริมการอนุรก ์ สิ่งแวด ้ อม
โครงการร่ วมรณรงค์ปลูกป่ า
เพื่อร่ วมสนับสนุนกิจกรรมที่
กาหนดขึ้นกับหน่วยงานอื่นๆ

ร่ วมดาเนินกิจกรรมตามวาระและ
โอกาสที่กาหนดในช่วงเวลาต่างๆ
ร่ วมดาเนินกิจกรรมต่างๆ ตาม
โอกาสที่ได้รับการร้องขอ

ร่ วมสนับสนุนและร่ วมดาเนิน
กิจกรรมตามที่ได้รับการร้องขอ

-พื้นที่ดาเนินการใน
จังหวัดพังงา
-พื้นที่ดาเนินการใน
จังหวัดพังงา

-พื้นที่ในจังหวัดพังงา

ผู้รบผิดชอบ

ตลอดปี บัญชี - เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์
ผูพ้ ฒั นาระบบ

ชวงเว า

30,000 ม ค -ส ค 61 คณะกรรมการ
ดาเนินการ

50,000 ม ค -ส ค 61 คณะกรรมการ
ดาเนินการ

50,000 ม ค -ส ค 61 คณะกรรมการ
ดาเนินการ

แผนดาเนินการ กิจกรรมแ ะงบประมาณตาม ครงการ ในแผนยุทธ าสตร์ สหกรณ์ บบที่ 3 ประจาปี บ ชี 2561
ยุทธ าสตร์ /ก ยุทธ์ / ครงการ
วต ุประสงค์
เป้ าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ
ก ยุทธ์ ที่ 2 นา กย า องเจ้ าหน้ าทีด่ ้ านเทค น ยีสารสนเท
โครงการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่ดา้ น
1.ฝึ กอบรม ระบบป ิบตั ิการ
- เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จัดฝึ กอบรม
งบดาเนินการ
ผูพ้ ฒั นาระบบ
ระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครื อข่ายระบบ Window Server ในระบบ
Administrator
กล้องวงจรปิ ดและอุปกรณ์
2.ฝึ กอบรม โปรแกรมพัฒนา
โสตทัศนูปกรณ์
เว็บไซต์
3.ฝึ กอบรม ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ Computer Network)
ยุทธ าสตร์ ที่ 6 การสงเสริมสนบสนุนด้ านสงคม ชุ มชน สิ่ งแวด ้ อมแ ะการมีสวนรวม องสมาชิก
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- จัดให้คณะกรรมการดาเนินการ
ไปพบปะกับสมาชิกแต่ละ
หน่วยงานตามกาหนดเวลา
- จัดประชุมสมาชิกเพื่อรับ ัง และ
แสดงความคิดเห็นข้อเสนอ เพือ่
พัฒนาการดาเนินงาน

จัดสิ่ งสนับสนุนมอบให้กบั ผูแ้ สดง
ความคิดเห็นตามกิจกรรมที่จดั ขึ้น
เป็ นระยะๆ

ร่ วมสนับสนุนและร่ วมดาเนิน
กิจกรรมการรณรงค์ในด้านต่างๆ

ประธาน ขอมติจากที่ประชุมใหญ่
ทีป่ ระชุ มให มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบประมาณรายได้ งบประมาณรายจ่าย และงบประมาณรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ประจาปี บัญชี 2561

ก ยุทธ์ ที่ สงเสริมการมีสวนรวม องสมาชิก
โครงการสร้างแรงจูงใจในการแสดง
เพื่อกระตุน้ และจูงใจให้สมาชิกได้ -โรงพยาบาลทัว่ ไป
ความคิดเห็นจากสมาชิก
ร่ วมแสดงความคิดเห็นมากยิง่ ขึ้น -พื้นที่ตวั แทนหน่วย
สมาชิก
-ตัวแทนหน่วยระดับ
อาเภอ
โครงการสัญจรสหกรณ์ฯพบปะสมาชิก - เพื่อชี้แจงการดาเนินงานให้
-โรงพยาบาลทัว่ ไป
หน่วยงานต้นสังกัด
สมาชิกได้รับทราบ
-พื้นที่ตวั แทนหน่วย
- เพื่อรับ ังข้อคิดเห็น
สมาชิก
ข้อเสนอแนะจากสมาชิก
-ตัวแทนหน่วยระดับ
อาเภอ

ก ยุทธ์ ที่ สงเสริมการอนุรก ์ สิ่งแวด ้ อม
โครงการร่ วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน เพื่อสนับสนุนการรณรงค์ตาม
โครงการที่กาหนด

ชวงเว า

ผู้รบผิดชอบ

80,000 ม ค -ส ค 61 คณะกรรมการ
ดาเนินการ

30,000 ม ค -ส ค 61 คณะกรรมการ
ดาเนินการ

20,000 ม ค -ส ค 61 คณะกรรมการ
ดาเนินการ

แผนดาเนินการ กิจกรรมแ ะงบประมาณตาม ครงการ ในแผนยุทธ าสตร์ สหกรณ์ บบที่ 3 ประจาปี บ ชี 2561
ยุทธ าสตร์ /ก ยุทธ์ / ครงการ
วต ุประสงค์
เป้ าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ
ยุทธ าสตร์ ที่ 6 การสงเสริมสนบสนุนด้ านสงคม ชุ มชน สิ่ งแวด ้ อมแ ะการมีสวนรวม องสมาชิก
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ระเบียบวาระที่
จิ ารณาการสรรหาแ ะเ ือกตงคณะกรรมการดาเนินการ ชุ ดที่ 36 ประจาปี 2561 แ ะผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ ประจาปี 2561
ประธาน ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 60 ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
หนึ่ งคน และกรรมการดาเนิ นการอีก สิ บสี่ คน ซึ่ งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิ กที่ได้รับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งตาม
ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการสหกรณ์
และข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ 62 กาหนดเวลาอยูใ่ นตาแหน่งคณะกรรมการดาเนินการมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งได้คราวละ
2 ปี นับแต่วนั เลือกตั้ง ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน
ในปี 2561 คณะกรรมการที่มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งอีก 1 ปี ดังนี้
นายสามารถ
สิ นทรัพย์
กรรมการหน่วยสสจ พังงา
นายรังสรรค์
เตียวสกุล
กรรมการหน่วยอาเภอตะกัว่ ป่ า
นายพงษ์พนั ธ์
คาทอง
กรรมการหน่วยโรงพยาบาลพังงา
นายตวงชล
แซ่ลิ่ม
กรรมการหน่วยอาเภอตะกัว่ ทุ่ง
นายประกิจ
ทองรงค์
กรรมการหน่วยอาเภอกะปง
นางสาวดารารัตน์
ติปะยานนท์
กรรมการหน่วยโรงพยาบาลตะกัว่ ป่ า
นายสมยศ
จันทรวัฒน์
กรรมการหน่วยโรงพยาบาลตะกัว่ ป่ า
และคณะกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระ จานวน คน ดังนี้
นายบุญศักดิ์
รมยพร
ประธานคณะกรรมการดาเนินการ
นายอเนก
โกยสมบูรณ์
กรรมการหน่วยข้าราชการบานาญ
นายกาธร
สิ ทธิบุตร
กรรมการหน่วยอาเภอเมือง
นายทรงยศ
มาลัย
กรรมการหน่วยโรงพยาบาลพังงา
นายสมชาย
ผดุงผล
กรรมการหน่วยอาเภอเกาะยาว
นายโกศล
พัฒน์สง ์
กรรมการหน่วยอาเภอท้ายเหมือง
นางประภา
ศิริกลุ
กรรมการหน่วยอาเภอทับปุด
นายพิภพ
กาญจนพันธ์ กรรมการหน่วยอาเภอคุระบุรี
ประธาน สหกรณ์จึงได้ประกาศรับสมัครกรรมการดาเนินการและผลการสรรหาเพื่อเลือกตั้งดังรายชื่อต่อไปนี้
1. รายชื่อผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งเป็ นประธานกรรมการ จานวน คน ซึ่งมีวาระอยูใ่ นตาแหน่ง ปี ดังนี้
นายบุญศักดิ์ รมยพร
ผูท้ ี่ได้รับเลือกตั้งเป็ นคณะกรรมการดาเนินการ จานวน 7 คน ซึ่งมีวาระอยูใ่ นตาแหน่ง 2 ปี ดังนี้
หน่วยอาเภอเมืองพังงา
นายจิระวัฒน์ เพิ่มทรัพย์
หน่วยอาเภอคุระบุรี
นางชุติมา
อุทยั เลิศ
หน่วยโรงพยาบาลพังงา
นายสมพร
เกิดกอบ
หน่วยอาเภอท้ายเหมือง
นายโกศล
พัฒน์สง ์
65
หน่วยอาเภอทับปุด
นายธีระยุทธ บุตรทหาร
65
ยอาาเภอเกาะยาว
..................................................
2 . หน่วยข้
ราชการบานาญ
นายเอนก
โกยสมบูรณ์
ประธาน การรับสมั.ครสรรหาเพื
่อการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์
สาหรับหน่วยอาเภอเกาะยาวเมื่อสิ้ นสุ ดวันรับสมัครและ
หน่วยอาเภอเกาะยาว
..................................................
สิ้ น สุ ดวันการรั
ขยายเวลาการรั
บสมัค่อรทั
วปราก ว่าไม่ มสี ผาหรั
ูส้ มัคบรหน่ดังวได้
ล่ าวข้างต้น นั่นอสิคื้ อนข้สุอดบัวันงคัรับสมั
ฯสหกรณ์
ประธาน
บสมัครสรรหาเพื
การเลื
กตั้ งแล้
ยอกาเภอเกาะยาวเมื
ครและ
้ ง อครั
้ งกรรมการสหกรณ์
62
าเนินการสหกรณ์
ประกอบด้
วย ประธานกรรมการหนึ
รวมเป็ น
สิคณะกรรมการด
บสมัครทั
วปราก ว่าไม่ มีผูส้ มั่ งคคน
ร ดัและกรรมการด
งได้กล่ าวข้างต้าเนิ
น นัน่นการอี
คื อข้กอสิบับงสีคั่ คบนฯสหกรณ์
้ ง ครั้ งแล้
้ น สุ ดวัน ขยายเวลาการรั
สิ บห้าคน และตามระเบี
ยบฯการสรรหาเพื
กตั้งกรรมการได้กาหนดแบ่
งโควตาทุกอาเนิ
าเภอเพื
่อเป็กนการกระจายตาม
คณะกรรมการด
าเนินการสหกรณ์
ประกอบด้่อวเลืย อประธานกรรมการหนึ
่ งคน และกรรมการด
นการอี
สิ บสี่ คน รวมเป็ น
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. หน่วยอาเภอเกาะยาว
..................................................
ประธาน การรับสมัครสรรหาเพื่อการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ สาหรับหน่วยอาเภอเกาะยาวเมื่อสิ้ นสุ ดวันรับสมัครและ
สิ้ น สุ ดวัน ขยายเวลาการรั บสมัครทั้ง ครั้ งแล้วปราก ว่าไม่ มีผูส้ มัคร ดังได้กล่ าวข้างต้น นั่น คื อข้อบังคับฯสหกรณ์
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดาเนินการอีก สิ บสี่ คน รวมเป็ น
สิ บห้าคน และตามระเบียบฯการสรรหาเพื่อเลือกตั้งกรรมการได้กาหนดแบ่งโควตาทุกอาเภอเพื่อเป็ นการกระจายตาม
สัดส่ วนของคณะกรรมการ แต่เมื่ออาเภอเกาะยาว ไม่มีผสู ้ มัครสรรหากรรมการตามวันเวลาที่สหกรณ์ได้กาหนดและได้
ประกาศให้ทราบทัว่ กันแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ร่วมกันพิจารณา
คุณปรานอม เ ิดส ติ ย์ (เลขที่สมาชิก
) เสนอให้มีโควตากรรมการหน่วยอาเภอเกาะยาว คนไว้เหมือนเดิม
ประธาน ขอมติจากที่ประชุมใหญ่
ทีป่ ระชุ มให มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้โคตากรรมการหน่วยอาเภอเกาะยาว คน
ประธาน ขอให้สมาชิกสหกรณ์ที่ประชุมใหญ่เสนอกรรมการหน่วยอาเภอเกาะยาว
คุณปรานอม เ ิ ดส ิตย์ เลขที่ สมาชิ ก
เสนอนางสาวอรัญญา สกุ ลสัน ตาแหน่ งพยาบาล รพ.เกาะยาวชัยพัฒน์
ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์เลขที่
เป็ นกรรมการหน่วยอาเภอเกาะยาว
ประธาน ขอมติจากที่ประชุมใหญ่
ทีป่ ระชุ มให มีมติเอกฉันท์เลือกตั้งนางสาวอรัญญา สกุลสัน เป็ นกรรมการหน่วยอาเภอเกาะยาว
ประธาน ขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่รับรองผลการสรรหาและเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่
ทีป่ ระชุ มให มีมติรับรองผูท้ ี่ได้รับการเลือกตั้งเป็ นคณะกรรมการดาเนินการชุดที่
ประธาน ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์พ.ศ. 2555 และข้อบังคับของสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงาจากัดข้อ 89 ผูต้ รวจสอบกิจการให้ที่ประชุ มใหญ่เลือกตั้งสมาชิ กหรื อบุคคลภายนอกผูม้ ี
คุณวุฒิความรู ้ความสามารถในด้านธุรกิจการเงินการบัญชีการเศรษฐกิจหรื อการสหกรณ์จานวน2 คนให้เป็ นผูต้ รวจสอบ
กิจการสหกรณ์เป็ นการประจาปี
คุณสมบัติการดารงตาแหน่ งและความรับผิดชอบของผูต้ รวจสอบกิ จการให้เป็ นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์
กาหนด
ที่ประชุ มใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดาเนิ นการหรื อผูซ้ ่ ึ งดารงตาแหน่ งหน้าที่ประจาในสหกรณ์เป็ นผูต้ รวจสอบ
กิจการไม่ได้
สหกรณ์ได้ประกาศรับสมัครผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ประจาปี บัญชี 2561 และมีผูส้ มัคร 2 ท่าน คือ นายอรุ ณ
เสล่ราษฎร์ และนายมนตร์ชยั โลหะการ
ประธาน ขอมติจากที่ประชุมใหญ่
ที่ ป ระชุ ม ให มี ม ติ ค ดั เลื อ กและรั บ รองเป็ นเอกฉัน ท์ ให้ น ายอรุ ณ เสล่ ร าษฎร์ และนายมนตร์ ชัย โลหะการ เป็ นผู ้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจาปี บัญชี
ระเบียบวาระที่ 9 เรื่ องรายงานผ การตรวจสอบกิจการ ายในสหกรณ์ ประจาปี 2560
ประธาน มอบให้ผตู ้ รวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ เสนอรายงานผลการตรวจสอบกิจการภายในสหกรณ์
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ผู้ตรวจสอบกิจการ (นายมนตร์ ชย หะการ)
ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ได้คดั เลือกให้ขา้ พเจ้านายมนตร์ ชยั โลหะการ และ นายบารุ ง ก่อสุ วรรณ
เป็ นผูต้ รวจสอบกิจการภายในสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 นั้น ซึ่ งเป็ นการได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนสมาชิก
ให้ป ิบตั ิหน้าที่น้ ี ต่อเนื่ องอีกครั้งหนึ่ ง ข้าพเจ้าฯ และนายบารุ ง ได้แบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบการตรวจสอบ โดย
ข้าพเจ้ารับผิดชอบในด้านนิติกรรมสัญญา ความถูกต้อง ครบถ้วน หลักฐานเอกสารการกูเ้ งิน ส่ วนนายบารุ ง รับผิดชอบใน
ด้านการเงินการบัญชี ความถูกต้องในการรับ – ส่ งเงิน โดยป ิบตั ิหน้าที่ตามระเบียบและข้อบังคับที่สหกรณ์กาหนด โดย
เน้นตรวจสอบด้านการป ิบตั ิในเรื่ องการรับ -ฝากเงิน การพิจารณาวงเงินให้กู้ การตรวจสอบเอกสารประกอบการกูเ้ งิน
เอกสารการเบิก-จ่ายเงิน และรายการอื่นๆที่เห็นว่าจาเป็ นต้องตรวจสอบ ถึงแม้จะแบ่งภาระส่ วนความรับผิดชอบ แต่ใน
การป ิบตั ิหน้าที่ผตู ้ รวจสอบกิจการภายในสหกรณ์จาเป็ นต้องมีการตรวจสอบทั้งสองส่ วนไม่สามารถแบ่งแยกได้ชดั เจน
จากการป ิบตั ิหน้าที่ผูต้ รวจฯ ไม่พบข้อบกพร่ องที่จะก่อความเสี ยหายแก่สหกรณ์ ในส่ วนของข้อบกพร่ องเล็กน้อย ได้
แนะน าให้ ผู ร้ ั บ ผิ ด ชอบในส่ ว นงานนั้น ๆปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขให้ ถู ก ต้อ งรั ด กุ ม ยิ่ง ขึ้ น เมื่ อ ตรวจสอบซ้ าพบว่ าเจ้า หน้ า ที่
ผูร้ ับผิดชอบดาเนินการแก้ไขปรับปรุ งแล้ว

นายมนตร์ชยั โลหะการ
ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด
ผู้ตรวจสอบกิจการ (นายบารุง กอสุ วรรณ)
ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 ได้คดั เลือกข้าพเจ้าเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ขจังหวัด พังงา จากัด ส าหรั บ ปี ทางบัญ ชี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2560 ข้าพเจ้าได้เข้า
ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดาเนินการเป็ นประจาทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบนั้น จึงขอเสนอ
ผลการตรวจสอบประจาปี โดยสรุ ปดังนี้
วต ุประสงค์ องการตรวจสอบ
1. เพื่อตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการดาเนินการ
2. เพื่อตรวจสอบการป ิบตั ิงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
3. เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานอื่นๆของสหกรณ์
อบเ ตการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2. ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกาหนดของสหกรณ์
3. ตรวจสอบการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
4. ตรวจสอบการบริ หารงานของคณะกรรมการดาเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กาหนดไว้
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ผ การตรวจสอบ
1. ผลการดาเนินงาน
สหกรณ์มีผลการดาเนินงานที่ดีข้ ึน แนวโน้มอัตรากาไรสุ ทธิ เงินหุน้ เงินฝาก และจานวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้น การ
จัดสรรสวัสดิการต่างๆเป็ นไป ตามหลักการสหกรณ์ มิได้มุ่งผลกาไรสู งสุ ดแต่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาของสมาชิ กอย่างเท่า
เทียมกันเป็ นหลัก
2. ด้านการบริ หารงานทัว่ ไป
สหกรณ์บริ หารงานเป็ นไปตามหลักการสหกรณ์ และมีธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการและ
รับ ั งความคิดเห็ นของสมาชิ ก เปิ ดโอกาสให้สมาชิ ก คณะกรรมการดาเนิ นการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ได้ไปอบรมเสริ ม
ความรู ้เพื่อนามาพัฒนาสหกรณ์ การบริ หารงานได้ป ิบตั ิตามกฎหมาย พรบ ข้อบังคับ และระเบียบต่างๆ
3. ด้านบัญชี
การป ิบตั ิงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงินเป็ นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน
4. ด้านการเงิน
การใช้จ่ายเงิ น ต่ างๆเป็ นไปตามงบประมาณรายจ่ ายที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ก าหนด การเบิ ก จ่ ายมี เอกสารหลัก ฐาน
ประกอบครบถ้วนตามระเบียบ
5. ด้านสิ นเชื่อ
การให้สินเชื่ อเป็ นไปตามระเบียบ ในรายที่จาเป็ นต้องช่วยเหลือได้มีการพิจารณาจากคณะอนุ กรรมการเพื่อหา
ข้อมูลเชิงลึก ก่อนนาเสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาช่วยเหลือโดยไม่ให้เกิดความเสี่ ยงต่อสหกรณ์
6. ด้านการลงทุน
ไม่พบการลงทุนที่มีความเสี่ ยง ได้ลงทุนตามกฎหมายสหกรณ์กาหนด
7. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สหกรณ์ได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่ วยในการบริ หารงาน ตลอดจนให้บริ การแก่ สมาชิ ก สร้ างความ
สะดวก รวดเร็ ว และน่าเชื่อถือ
สรุป ้ อสงเกตที่ ด้ จากการตรวจสอบแ ะ อเสนอแนะ ่งคณะกรรมการ ด้ นา ป จิ ารณาดาเนินการ
- กระตุน้ ให้คณะกรรมการแต่ละหน่ วย และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับให้ชดั เจนเพื่อตอบข้อ
สงสัยของสมาชิกอย่างมีหลักการและเหตุผล
- นาเสนอคาแนะนานายทะเบียนสหกรณ์เรื่ องการกาหนดระเบียบเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองจ่ายขึ้นถือใช้
- นาเสนอให้สมาชิ กมีสิทธิ ที่จะขอไปประชุม อบรม สัมมนา เกี่ยวกับสหกรณ์เพื่อนาความรู ้ที่ได้มาร่ วมพัฒนา
สหกรณ์
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายต่างๆในทุกหมวดให้ครบถ้วนถูกต้อง พร้อมหารื อกับผูป้ ิบตั ิ
เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา
- นาเสนอให้ป ิบตั ิตามระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินอย่างเคร่ งครัด
- นาเสนอให้ป ิบตั ิตามข้อบังคับสมาคม าปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา
- นาเสนอให้ทบทวนและป ิบตั ิตามประกาศการซื้อหุน้ พิเศษ
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คณะกรรมการด าเนิ น และเจ้าหน้าที่ ไ ด้ห ารื อ กับ ผูต้ รวจสอบกิ จ การเพื่ อ ด าเนิ น การตามนโยบาย แผนงาน
งบประมาณ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและมติต่างๆ การพิจารณาตีความและเห็นชอบได้ดาเนิ นการตามอานาจ ไม่ขดั
ต่อข้อบังคับ ระเบียบ และกฎหมาย

(นายบารุ ง ก่อสุ วรรณ)
ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด
ระเบียบวาระที่ 1 จิ ารณาคดเ ือกผู้สอบบ ชี ประจาปี 1
ประธาน ในปี บัญชี 2560 กรมตรวจบัญชี สหกรณ์จงั หวัดพังงาเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีตามประกาศนาย
ทะเบียนสหกรณ์และในปี บัญชี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด จะต้องจัดจ้างผูส้ อบบัญชี รับ
อนุ ญาตภาคเอกชน เพื่อให้เป็ นไปตาม พ ร บ สหกรณ์และข้อบังคับฯ ข้อ ในการดาเนิ นการประจาปี
เนื่ องจาก
สหกรณ์ฯมีทุนดาเนิ นงานเกินกว่า ล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ได้ดาเนิ นการเพื่อ
คัดเลือกผูส้ อบบัญชีอนุญาตภาคเอกชน ได้จดั ส่ งหนังสื อถึงผูส้ อบบัญชี ตามบัญชีรายชื่อที่ได้ข้ ึนทะเบียนไว้กบั กรมตรวจ
บัญชี ฯ และพิจารณาเฉพาะผูส้ อบบัญชี ภาคเอกชน ในเขต จังหวัดภาคใต้ เพื่อสะดวกในการป ิบตั ิงาน โดยจัดส่ ง
หนังสื อฯพร้อมติดต่อด้วยวาจาทางโทรศัพท์ จานวน 6 ราย ได้รับการตอบกลับ จานวน 1 ราย ซึ่ งที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 35 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 ได้พิจารณามีมติเห็นชอบให้เสนอ บริ ษทั พี พี เอ ออดิทติ้ง จากัด (คุณ
ยุพิน ุ้งเ ้ื อง) เพื่อให้ที่ประชุ มใหญ่พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตรับผิดชอบในการตรวจบัญชี สหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ซึ่ งเสนอค่าธรรมเนียมบริ การการสอบบัญชี จานวนเงิน ,
บาท (แปดหมื่น
บาทถ้วน
ประธาน ขอเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ฯประจาปี
และขอมติจากที่ประชุมใหญ่
ที่ ป ระชุ ม ให มี ม ติ อ นุ ม ัติ แ ต่ งตั้งให้ บ ริ ษ ทั พี พี เอ ออดิ ท ติ้ ง จ ากัด (คุ ณ ยุพิ น ุ้ งเ ื่ อง) เป็ นผูร้ ั บ ผิ ด ชอบในการ
ตรวจสอบบัญชีในปี บัญชี
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่ องอื่น ้ ามี
ประธาน มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรื ออภิปรายเพิ่มเติมอีกหรื อไม่
ประธาน เมื่อไม่มีสมาชิกผูใ้ ดเสนอหรื ออภิปราย ผมจึงขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้มาร่ วมประชุมในวันนี้ และ ขอให้
ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ จึงขอปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุ มเว า 1 . น.

(นายบุญศักดิ์ รมยพร)
ประธานในที่ประชุม

(นายรังสรรค์ เตี่ยวสกุล)
เลขานุการ
ผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่ อง รบทราบผ การดาเนินงาน
ประจาปี 1
ระเบียบวาระที่ เรื่ องรบทราบผ การดาเนินงานประจาปี 2561
ประธาน ในนามคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 36 ขอเสนอรายงานผลการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ประจาปี 2561 ดังต่อไปนี้
รายงานกิจการท่ว ป
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ได้เริ่ มดาเนินกิจการ ตั้งแต่วนั ที่ 3 มกราคม 2526
จนถึงปัจจุบนั เป็ นเวลา 35 ปี ปัจจุบนั ตั้งอยูเ่ ลขที่ 9/22 ถนนเทศบาลบารุ ง ตาบลท้ายช้าง อาเภอเมือง จังหวัดพังงา
สมาชิก า ในวนสินปี 2561
สมาชิกเมื่อวันสิ้ นปี 2561
2,234
คน
(สามัญ 2,075 คน สมทบ 159 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 านะการเงินเปรียบเทียบกบปี 2559-2561
ที่
รายการ
ทุนเรื อนหุน้ ที่ชาระแล้ว
เงินสารองและทุนอื่น
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
เงินสะสมและสารองบาเหน็จพนักงาน
เงินรับ าก
ทุนดาเนินงาน
เงินให้กแู้ ก่สมาชิกระหว่างปี
เงินให้กชู้ าระคืนระหว่างปี
เงินให้กคู้ งเหลืออยูท่ ี่สมาชิก
กาไรสุ ทธิประจาปี

ปี
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

68

6

ปี

ปี

1

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
725,415,267.25 899,659,707.23
1,782,047,012.27 1,861,890,261.58
61,851,988.68
66,713,675.61
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3.2 คาหุ้น
สมาชิกถือหุน้ เมื่อวันต้นปี 2561
บวก ถือหุน้ เพิ่มระหว่างปี
รวม
หก ถอนหุน้ คืน
- สมาชิกถือหุน้ เมื่อวันสิ้ นปี 2561
3.3 เงินรบ าก
ต้นปี มีเงิน ากออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศ
บวก ากเพิ่มระหว่างปี
รวม
หก ถอนระหว่างปี
คงเหลือเงิน ากเมื่อวันสิ้ นปี
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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
,215,129,441.62
259,839,780.34
955,289,661.28

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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3.4 การให้ เงินกู้แกสมาชิก คงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ทางบัญชี
ในปี 2561 สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกคงเหลือ ณ สิ้ นปี 1,861,890,261.58 บาท แยกได้ดงั นี้
เงินกู้ระหวาง
คงเห ือสิ น
ประเ ท
ยอดยกมา
ปี
ปี
1 เงินกูเ้ พื่อเหตุ ุกเ ิ น
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 ิเศ
90,020,398.40
1,000,000.00
71,394,005.54
. เงินกูส้ ามัญ (เงินด่วน)
46,030,703.27 24,202,055.90
45,886,040.56
5. เงินกูส้ ามัญ (เพื่อ ้ือยานพาหนะ)
3,732,621.42
0.00
1,498,427.77
6. เงินกูเ้ พื่อการศึก า
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

จานวน
ส า
33
,832
48
312
12
48
3,285

3.5 เงินกู้ยืม เมื่อวนสินปี 2561 สหกรณ์ มีหนี้กบั สถาบันการเงินอื่น ดังนี้
ธนาคาร
ยอดยกมา
เงินกู้ระหวางปี 2561 คงเห ือสิ นปี
. ตัวสัญญาใช้เงิน ธ.ธนชาต
100,000,000.00
0.00
. ตัวสัญญาใช้เงิน ธ.กรุ งไทย
25,000,000.00
0.00
. ตัวสัญญาใช้เงิน ธ.แลนด์แอนด์เ า้ ส์
70,000,000.00
0.00
รวม
195,000,000.00
0.00
3.6 เงินสดแ ะเงิน ากธนาคาร
เมื่อวันสิ้ นปี 2561 จานวนเงิน
3.7 เงินราย ด้ แ ะคาใช้ จายในปี 2561
รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย
รายจ่ายทั้งสิ้ น
คาใช้ จายทงสินแยกเปนดงนี
1 ดอกเบี้ยเงินกู้ อดี ตัวสัญญา
2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับ าก
3 ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
รวมคาใช้ จาย
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บาท
บาท
43,363,660.20 บาท
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงิน
เป็ นเงินทั้งสิ้ น

2,369,682.35
33,328,308.76
7,665,669.09
43,363,660.20

บาท
บาท
บาท
บาท

2561
0.00
0.00
0.00
0.00
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3.9 ผ การดาเนินงานสหกรณ์ ออมทร ย์ สาธารณสุ จงหวด งงา จากด ในรอบปี บ ชี 2561
ตลอดปี ของการดาเนิ นกิ จการ คณะกรรมการดาเนิ น การ ชุ ดที่ 36 ได้ยึดมัน่ ในอุ ดมการณ์ หลักการสหกรณ์
เพื่อส่ งเสริ มการออม ดยการถือหุ ้น การรับ ากเงิน สามารถช่วยเหลือสมาชิกให้เข้าถึงเงินกู้ ได้อย่างสะดวก และอย่างมี
วินยั ทางการเงิน บนพื้น านการเป็ นเจ้าของกิจการ อย่างต่อเนื่อง
น ยบายห ก องคณะกรรมการดาเนินการปี บ ชี 2561 แผนยุทธ าสตร์ นาสหกรณ์ 4 ปี (2561-2564)
1 น ยบายดอกเบียเงินกู้ต่า เพื่อให้สมาชิ กได้ใช้บริ การเงินกู้ ดอกเบี้ ยในอัตราที่ ถูกและเหมาะสม เป็ นการ
แบ่ งเบาภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิ ก แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งคานึ งถึ งผลตอบแทนของผูล้ งทุ น คื อ ทุ นเรื อนหุ ้น และเงิ น าก ดย
เป้าหมายของคณะกรรมการคือเงินปั นผลแก่สมาชิกไม่ต่ากว่าปี ที่ผา่ นมา คณะกรรมการก็ใช้วิธีระดมเงิน ากจากสมาชิก
พร้อมกับเจรจาสถาบันการเงินเรื่ องอัตราดอกเบี้ยต่า และเปิ ดวงเงินหลายสถาบัน เพื่อเพิ่มอานาจในการต่อรอง
2 น ยบายเ ื่อสงเสริมการออม ดยการสะสมเงินค่าหุน้ อย่างต่อเนื่อง และการรับ ากเงิน ในอัตราดอกเบี้ยเงิน
ากระดับสู ง เพื่อให้สมาชิกมีแรงจูงใจในการออม สหกรณ์ระดมเงิน ากจากสมาชิก ประเภทเงิน ากออมทรัพย์พิเศ
ณ วันสิ้ นปี มีเงิน ากรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็ นจานวนเงิน 208,571,447.21 บาท คิดเป็ นร้อยละ
ตามลาดับ
จากการดาเนินงานดังกล่าวทาให้สหกรณ์สามารถบริ หารงานได้ประสบความสาเร็ จตามเป้าหมายหลักที่กาหนดไว้
3 น ยบายสร้ างความห ากห าย องระบบเงินกู้ เพื่อให้สมาชิ กได้เข้าถึงบริ การเงินกูใ้ ห้เกิ ดประ ยชน์และ
สอดคล้อ งกับความต้องการของสมาชิ ก บนพื้น านการดาเนิ น งานทางก หมาย ข้อบังคับและระเบี ยบของสหกรณ์
เพื่อลดผลกระทบของความเสี่ ยง ในการชาระหนี้ของสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์
4 น ยบายการจดสวสดิการที่เหมาะสม ดยยึดหลักการของสหกรณ์ นัน่ คือ การช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก ่ ึ งกัน
และกัน การเอื้ออารี ต่อกันและกัน การมีความเสมอภาค ดยจัดสวัสดิการให้กบั สมาชิกและครอบครัว เพื่อบรรเทาภาระ
ความเดือดร้อน
5 น ยบายสร้ างราย ด้ ให้ แกสหกรณ์ ดยการเพิ่มเงินลงทุนในสถาบันการเงิน หรื อสหกรณ์อื่นให้หลากหลาย
มากยิง่ ขึ้น
6 น ยบายการให้ บริการที่เปนมิตร ดยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสมาชิก ภายใต้หลักการบริ การ นัน่ คือบริ การ
ดุจญาติมิตร สมาชิกทุกคนต้องร่ วมด้วยช่วยกัน รวมทั้งการพั นาระบบข้อมูล ข่าวสารของสหกรณ์
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ผ การดาเนินงาน ในรอบปี ทีผ่ านมา มีดงนี
1 อตราการเ มิ่ ทุน การลงทุนร่ วมกับสหกรณ์ของสมาชิก และการเติบ ตทางธุรกิจ
ในปี บัญชี 2561 สหกรณ์มีอตั ราการเติบ ตของทุนดาเนิ นการ (ทุนเรื อนหุ ้นและเงิน าก) เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.12
เปรี ยบเทียบกับปี บัญชี 2560 ดยมีทุนสารอง เป็ นเงิน ,138,446.64 บาท ทุนสะสมตามข้อบังคับและระเบียบอื่น เป็ น
เงิน 5,715,535.07 บาท
ตารางเปรียบเทียบทุนดาเนินการ
รายการ
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
1 ทุนเรื อนหุน้ (บาท)
703,792,960.00
803,672,560.00
876,022,600.00
2 เงินรับ ากออมทรัพย์ (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
การดาเนินการระดมทุนเ ื่อดาเนินกิจการ องสหกรณ์ ในรอบปี บ ชี 2561
เป็ นทุ น ภายในสหกรณ์ จ ากเงิ น ากของสมาชิ ก เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ได้กู้ยืม ไปใช้ป ระ ยชน์ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์
ดยเ พาะเพื่อการประกอบอาชีพมีแนว น้มเพิ่มขึ้น
อตราการเ มิ่ ทุนเรื อนหุ้น เพิ่มขึ้นอย่างสม่าเสมอ ทั้งการหักค่าหุน้ รายเดือน (ตามข้อบังคับสหกรณ์) และการ ้ื อ
หุ ้นเพิ่มพิเศ รวมทั้งการออมและลงทุนร่ วมกับสหกรณ์ของสมาชิก ในรอบปี บัญชี ที่ผ่านมา มีการเพิ่มของทุนเรื อนหุ ้น
เ ลี่ยเดือนละ 6.03 ล้านบาท มีอตั ราการเพิ่มของทุนเรื อนหุน้ ร้อยละ 9.00
เงิน ากออมทร ย์ เงิน ากออมทร ย์ ิเ ในปี บัญ ชี
ลดอัตราดอกเบี้ ย เงิ น ากออมทรั พ ย์พิ เศ
ในอัตราที่สูงกว่าธนาคาร
เงิน ากออมทร ย์ ร้อยละ 2.50 บาท ปี
เงิน ากออมทร ย์ เิ
ากขั้นต่า , บาท (จ่ายดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือน) ร้อยละ 3.70 บาท ปี
2 การบริหารจดการเงินทุน ราย ด้ แ ะการควบคุมการใช้ จายงบประมาณ
รายได้หลักของสหกรณ์ ส่ วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยเงินให้กแู้ ก่สมาชิก ด้วยน ยบายดอกเบี้ยเงินกูต้ ่า ดยเ พาะ
เงินกูป้ ระเภทสามัญ (เพื่อ ้ื อยานพาหนะ) เงินกูส้ ามัญ (เพื่อการศึก า ) เงินกูพ้ ิเศ เพื่อการเคหะ การขยาย านเงินกู้
และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภท รวมทั้งการใช้บริ การเงินกูพ้ ิเศ (ใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน) พร้อมทั้งการ
เจรจาต่อรองสถาบันการเงินเพื่อลดอัตราดอกเบี้ ยเงินกู้ และพยายามควบคุมรายจ่ ายให้อยู่ในวิสัยที่ ควรประพ ติและ
ป ิบตั ิ จึงทาให้รายได้ของสหกรณ์เพิ่มขึ้น ส่ วนรายได้ที่รองลงมาได้แก่ ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ น้ ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี บัญชี 2561 สหกรณ์ มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้ว ร้ อยละ 6.76 ส่ วนรายได้อื่น ได้แก่ เงินปั นผลจากการ
ลงทุนในหุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ดอกเบี้ยรับเงิน ากธนาคารต่าง และรายได้อื่นของสหกรณ์
ตารางสรุปราย ด้ รายจาย แ ะกา รสุ ทธิ ประจาปี 2559 - 2561
รายจาย
ปี รายการ
ราย ด้
กา รสุ ทธิ
บาท
ร้ อย ะ
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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ที่
1
2
3
4
5
6
7

ตารางแสดงราย ด้ ปี
- 2561
ราย ด้ ปี 2559
หมวดราย ด้
91,356,505.85
ดอกเบี้ยเงินกูร้ ับจากสมาชิก
11,800.00
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
376,460.70
ดอกเบี้ยรับเงิน ากธนาคาร
ดอกเบี้ยรับเงิน ากสหกรณ์อื่น
10,823.77
ดอกเบี้ยรับเงินให้กสู้ หกรณ์อื่น
55,572.30
ผลตอบแทนจากการลงทุน
141,642.06
รายได้อื่น
91,952,804.68

รวม

ที่
1
2
3
4
5
6
7

7

ราย ด้ ปี 2560
101,899,271.91

ราย ด้ ปี 2561
109,180,696.80

12,000.00
421,302.59
131,150.10
138,370.59

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

102,602,095.19

110,046,107.25

ตารางแสดงรายจายปี
- 2561
คาใช้ จายปี 2559
คาใช้ จายปี 2560 คาใช้ จายปี 2561
หมวดคาใช้ จาย
1,555,415.00
1,587,008.00
1,669,262.00
ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่
853,844.22
817,091.60
921,848.56
ดอกเบี้ยจ่ายเงิน ากออมทรัพย์
19,730,568.79
23,953,457.79 32,406,460.2
ดอกเบี้ยจ่ายเงิน ากพิเศ
7,277,307.64
7,997,208.22
,369,445.08
ดอกเบี้ยจ่ายตัวสัญญาใช้เงิน
2,838,665.64
359,138.35
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้
18,546.52
14,657.37
237.27
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ 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 จายงบประมาณอยางประหยดแ ะมีประสิ ทธิผ
คณะกรรมการดาเนิ นการและ ่ ายจัดการได้ใช้จ่ายงบประมาณประจาปี 2561 ่ ึ งที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี
2560 ได้อนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายปกติ 8,211,600.00 บาท จ่ายจริ ง 6,774,845.00 บาท (ใช้งบ ประมาณ ร้อยละ 82.50)
และงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ การพั นา ปี บัญชี 2561 ได้อนุมตั ิงบประมาณ 1,360,000.00 บาท จ่ายจริ ง เป็ นเงิน
148,301.34 บาท (ใช้งบประมาณร้อยละ 10.90)
รายจ่ ายที่ สาคัญ คือ การจ่ ายดอกเบี้ ยเงิ น ากออมทรั พ ย์ ดยเ พาะเงิ น ากออมทรั พย์พิเศ (เ ลี่ ยเดื อนละ
2,700,538.35 บาท) เมื่ อปิ ดบัญ ชี 2561 ค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ ยเงิ น รั บ าก เป็ นเงิ น 33,328,308.76 บาท (จ่ ายดอกเบี้ ย
เงิน ากออมทรัพย์พิเศ เป็ นเงิน 32,406,460.20 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 74.73 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด) และผลประ ยชน์น้ ี
ทั้งหมดได้กบั คืนสู่ สมาชิกผู ้ ากเงิน
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. การ งทุน องสหกรณ์
ในปี บัญชี 2561 สหกรณ์มีการลงทุน ดยการลงทุนเพื่อหารายได้ ดยการลงทุน ากเงินกับสถาบันการเงินและ
สหกรณ์อื่น สหกรณ์มีรายได้จากการลงทุนเป็ นเงิน 684,970.21 บาท
- รายได้จากการลงทุน ้ือหุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นเงิน 232,584.69 บาท
- รายได้จากดอกเบี้ยเงิน ากออมทรัพย์/ประจาของธนาคาร เป็ นเงิน 74,303.32 บาท
รายได้จากดอกเบี้ยรับเงิน ากสหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจพังงา จากัด เป็ นเงิน 378,082.20 บาท
4 ผ กา ร
ในปี บัญชี 2561 สหกรณ์ มีกาไรสุ ทธิ ทั้งสิ้ น 66,713,675.61 บาท เมื่อเทียบกับปี บัญชี 2560 พบว่า มีกาไรสุ ทธิมี
อัตราที่เพิม่ ขึ้นจากปี ที่แล้ว ดังตาราง
ปี
ปี
ปี 1
กา รสุ ทธิ
กา รสุ ทธิ
กา รสุ ทธิ
รายการ
1 1
บาท
61 851
บาท
บาท
ร้ อย ะ
บาท
ร้ อย ะ
บาท
ร้ อย ะ
บาท
1 เงินปันผลตามหุน้
5.45 35,097,124.00
5.50 41,276,612.00
5.52 46,104,138.00
2 เงินเ ลี่ยคืน
7.60
6,610,198.00
8.20 8,011,119.00
8.23
8,676,650.00
หมายเหตุ ตัวเลขเงินปันผลตามหุน้ และเงินเ ลี่ยคืน ในปี 2561 ตามระเบียบวาระ ที่ 5
5. การบริการเงินกู้ยืมแกสมาชิก
ในรอบปี บัญชี 2561 สหกรณ์ได้ให้บริ การเงินกูย้ มื แก่สมาชิกเพิม่ ขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2560 เป็ นเงิน
79,843,249.31 บาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.48
รายการ
ปี
ปี
ปี 1
30,500.00
19,000.00
223,793.00
1 เงินกู้ ุกเ ิน
1,509,880,143.11
1,692,007,613.87
1,790,272,463.04
เงินกู้สาม
92,670,983.87
90,020,398.40
71,394,005.54
เงินกู้ เิ
รวม
การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ คณะกรรมการได้พิจารณาให้เป็ นไปตามภาวะอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงธนาคาร
แห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิ ชย์ และคานวณต้นทุนการดาเนินการของสหกรณ์
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ตารางแสดงอตราดอกเบียเงินกู้ทุกประเ ท ตามประกา องสหกรณ์
อตราดอกเบีย
อตราดอกเบีย
อตราดอกเบีย
ประเ ทเงินกู้/วนที่
1 กรก าคม 2559
กรก าคม
สิ งหาคม
เงินกูส้ ามัญ 1
6.10 บาทต่อปี
. บาทต่อปี
บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญ 2,3
6.10 บาทต่อปี
6.00 บาทต่อปี
5.95 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญหุน้ ค้ าประกัน (ส )
5.85 บาทต่อปี
5.75 บาทต่อปี
5.75 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญ (เงินด่วน)
5.85 บาทต่อปี
5.75 บาทต่อปี
5.75 บาทต่อปี
4.25 บาทต่อปี
4.25 บาทต่อปี
4.25 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญ (ยานพาหนะ)
(ไม่มีเงินเ ลี่ยคืน)
(ไม่มีเงินเ ลี่ยคืน)
(ไม่มีเงินเ ลี่ยคืน)
4.60 บาทต่อปี
4.60 บาทต่อปี
4.60 บาทต่อปี
เงินกูส้ ามัญ 6 (เพื่อการศึก า )
(ไม่มีเงินเ ลี่ยคืน)
(ไม่มีเงินเ ลี่ยคืน)
(ไม่มีเงินเ ลี่ยคืน)
เงินกูส้ ามัญ (เงินประจาตาแหน่ง)
6.10 บาทต่อปี
6.00 บาทต่อปี
5.95 บาทต่อปี
5.05 บาทต่อปี
5.00 บาทต่อปี
5.00 บาทต่อปี
เงินกูพ้ ิเศ
(ไม่มีเงินเ ลี่ยคืน)
(ไม่มีเงินเ ลี่ยคืน)
(ไม่มีเงินเ ลี่ยคืน)
เงินกู้ ุกเ ิ น
6.10 บาทต่อปี
6.00 บาทต่อปี
5.95 บาทต่อปี
6 ผ การดาเนินการ นาสหกรณ์ ตามแผนยุทธ าสตร์ การ นาสหกรณ์
ตามที่ประชุ มใหญ่สามัญประจาปี 2560 ได้อนุ มตั ิงบประมาณรายจ่ายเพื่อการดาเนิ นงานตามแผนยุทธศาสตร์
ปี 2561 คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 36 ได้ดาเนินการดังนี้
แผนยุทธ าสตร์ การ นาสหกรณ์ ปี บ ชี 2561
ยุทธ าสตร์ /ก ยุทธ์
ครงการ
งบประมาณ
จายจริง
ยุทธ าสตร์ ที่ 1 พั นาองค์กร บุคลากรด้านการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพมีธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จานวน 9 ครงการ
ครงการอบรมและสัมมนาความรู ้การ
100,000
40,355
ก ยุทธ์ ที่ 1 พั นาศักยภาพของ
บริ หารงานในสหกรณ์
คณะกรรมการดาเนินการผูต้ รวจ
สอบกิจการเจ้าหน้าที่และสมาชิก
(1 ครงการ)
รวม
40,355
ยุทธ าสตร์ ที่ ส่ งเสริ ม สนับสนุนด้านคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
ประกอบด้วย กลยุทธ์ จานวน 5 ครงการ
งบทุน
107,946.34
ก ยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริ ม สนับสนุนเพื่อ 1 ครงการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ าประกัน
สวัสดิการ
ความมัน่ คงของครอบครัว
(1 ครงการ)
รวม
107,946.34
รวมงบประมาณตามแผนยุทธ าสตร์ จายจริง
148,301.34
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6.1 การ นาการบริหารจดการแ ะธรรมา บิ า
ยุทธ าสตร์ ระบบการจดการมาตร าน
การจัดจ้างยามรัก าความปลอดภัย
สหกรณ์ ได้ว่าจ้างบริ ทั ยามรั ก าความปลอดภัย เพื่อป้ องกัน จรกรรมต่อทรั พย์สินของสหกรณ์ ใน
วันหยุด และช่วงกลางคืน ตลอดถึงติดตั้งตูย้ ามให้ตารวจมาตรวจตรายามค่าคืน
- การพั นาอาคารสถานที่ และส่ วนการให้บริ การสมาชิก
สหกรณ์มีอาคารสานักงานและพื้นที่เป็ นของตนเอง เพื่อรองรับการขยายตัวในงานบริ การแก่สมาชิ ก
พร้อมทั้งสร้างความสง่างาม บ่งบอกถึงความมัน่ คงของสหกรณ์และความไว้วางใจของสมาชิก เพื่อให้สอดคล้องกับการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ สมาชิกได้รับความสะดวกมากขึ้นเมื่อมาใช้บริ การ
มุมบริ การสมาชิกเพื่ออานวยความสะดวกแก่สมาชิกที่มาใช้บริ การ เช่น มุมกาแ
มุมบริ การ
เพื่ออานวยความสะดวกแก่สมาชิกในการสื บค้นข้อมูลต่าง
- มุมประชาสัมพันธ์
ยุท าสตร์ การ นาระเบียบ ้ อบงคบ
-การปรับปรุ ง ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณ ว์ ิธีป ิบตั ิ ของสหกรณ์
คณะกรรมการด าเนิ น การชุ ดที่ 36 ได้มี ก ารปรั บปรุ ง ระเบี ยบ ข้อ บังคับ หลักเกณ ์วิธี ป ิ บตั ิ ของ
สหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ และก หมายใหม่ เช่น ประมวลก หมายเพ่งและพาณิ ชย์ ที่มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนั ที่ กุมภาพันธ์
ยุทธ าสตร์ การบริหารจดการ
-การแบ่งกลุ่มตามภาระงาน ของคณะกรรมการ 5 ่ าย คือ คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการ
เงิ นกู้ คณะกกรมการศึ ก าและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการสวัสดิ การสงเคราะห์ และทุ น สาธารณประ ยชน์ และ
คณะกรรมการตรวจสอบหลักทรัพย์ค้ าประกันสิ นเชื่อพิเศ ดยได้ดาเนินการตามภารกิจ
แผนการป ิบตั ิงานสหกรณ์ ประจาเดือน และประจาปี
แผนการบริ การจัดการเงินทุนหมุนเวียน
แผนการให้การพั นาและการบริ การเงินกู้
การจัดสวัสดิการทุนการศึก าบุตรสมาชิก
การจัดสวัสดิการสมาชิกผูเ้ จ็บป่ วยและชราภาพ
การจัดสวัสดิการเพื่อความมัน่ คงของครอบครัวสมาชิก
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การดาเนินงาน
6.2 การ นาระบบงานคอม วิ เตอร์
ปั จจุบนั สหกรณ์มีเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ผูด้ ูแลและพั นาระบบงาน ได้พ ั นาระบบคอมพิวเตอร์ สหกรณ์ เพื่อ
ลดความ ้ า ้อน เพิ่มประสิ ทธิ และความเชื่ อถื อของงาน ง่ายและสะดวกในการบริ หารงานสหกรณ์ และนอกจากนี้
ระบบงานที่ได้พ ั นาเสริ ม คือ ระบบการบริ การที่รองรับ เงินกู้ ประเภทใหม่ ที่สหกรณ์จะเปิ ดให้บริ การ ตามน ยบาย
ของคณะกรรมการ
นอกจากนี้ ยังได้พ ั นาระบบงานที่ เกี่ ยวกับ สวัส ดิ ก ารเพื่ อ เชื่ อ มต่ อ กับ ระบบเดิ ม ที่ มี อ ยู่ เช่ น ระบบสมาคม
าปนกิ จสงเคราะห์สมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ( กส ), ระบบสมาคมสมาชิ กสหกรณ์
สาธารณสุ ข ไทย (สสธท.), ระบบสมาคม าปนกิ จ สงเคราะห์ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ของชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
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แห่ งประเทศไทย (สส.ชสอ.), ทะเบี ยนประกัน กลุ่ ม และทะเบี ยนประกัน วิน าศภัย เพื่ อให้มีการเรี ยกเก็บ ในใบเสร็ จ
ประจาเดือน ดยหัก ณ ที่จ่าย ลดความ ้ า อ้ น สามารถตรวจสอบ และมีความถูกต้อง ทาให้น ยบายของคณะกรรมการ
เกิดประ ยชน์สูงสุ ด
ปัจจุบนั กาลังพั นาระบบงานการพิมพ์สญ
ั ญากู้ สัญญาค้ าประกัน ดยกรรมการหน่วยสามารถพิมพ์เอกสารได้ที่
หน่วยงาน ดยระบบที่เชื่อมต่อผ่าน
ระบบเว็บไ ต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้แก่สมาชิก และเป็ นช่องทางติดต่อระหว่าง
สมาชิ กและสหกรณ์ และระบบการสอบถามและแสดงผลข้อมูล เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการบริ การสอบถาม
แก่สมาชิก ทั้งในส่ วนของการแสดงผลและบริ การเงินกูแ้ ก่สมาชิก ระบบเว็บเ เวอร์ และเว็บไ ด์สหกรณ์ เพื่อสอบถาม
และเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกผ่าน
6.3 การสงเสริมให้ สมาชิกมีที่อยูอา ยแ ะดาเนินธุรกิจ ดยสิ นเชื่อ เพื่อการเคหะสงเคราะห์และเงินกูพ้ ิเศ เพื่อ
้ือที่ดินและประกอบอาชีพเสริ มในอัตราดอกเบี้ยต่าละผ่อนระยะยาว
6.4 คณะกรรมการกบแนวน ยบายการจดหาประกนชีวติ เพื่อความมัน่ คงของครอบครัวสมาชิกในอนาคตและ
ป้องกันความเสี่ ยงที่จะเกิดกับผูค้ ้ าประกันเงินกูใ้ นกรณี ผกู ้ เู้ สี ยชีวิต
6.5 การสนบสนุ นให้ สมาชิ กเ ้ ารวม าปนกิจสงเคราะห์ สมาคมสมาชิ กสหกรณ์ สาธารณสุ ขไทย (สสธท )
สมาคมสมาคม าปนกิ จสงเคราะห์ ส มาชิ กสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ( กส ) และสมาคม
าปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
6.6 ทุนสาธารณประ ยชน์
1. เพื่อสนับสนุนการศึก า ดยทัว่ ไปในลัก ณะการให้ทุนตามการร้องขอ
2. เพื่อการกุศล
3. เพื่อการสาธารณประ ยชน์
เพื่อเป็ นทุนสวัสดิการของสหกรณ์ภายใต้ทุนสาธารณประ ยชน์
ทุนสวัสดิการสงเคราะห์เพื่อสมาชิกและครอบครัว
ทุนสวัสดิการสมาชิกผูเ้ จ็บป่ วย
ทุนสวัสดิการเพื่อการศึก าสาหรับบุตรสมาชิก
ทุนสวัสดิการผูเ้ ก ียณอายุ
ทุนสวัสดิการผูช้ ราภาพ
ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผูค้ ้ าประกันเงินกู้
ทุนสวัสดิการอื่น
ในปี บัญชี 2561 สหกรณ์ได้รับจัดสรรงบประมาณจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2560 เป็ นเงิน 3,500,000 บาท
ยอดยกมาจากปี
เป็ นเงิน 3,075,255.24 บาท รวมเป็ นทุนสาธารณประ ยชน์ท้ งั สิ้ น 6,575,255.24 บาท ในปี บัญชี
ที่ผา่ นมา สหกรณ์ได้ใช้จ่ายทุนสาธารณประ ยชน์ เพื่อประ ยชน์ต่อสมาชิก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรทางสังคม
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ในปี บัญชี 2561 มีสมาชิกเสี ยชีวิต 1 ราย คือ
1) นายจินดา ทรายทอง ข้าราชการบานาญ หน่วยรพ พังงา เสี ยชีวิตวันที่ ธันวาคม
ได้รับสวัสดิการและ
เงิ น พึ งได้รั บ ดังนี้ เงิ น สวัส ดิ ก ารสมาชิ ก ผูเ้ สี ย ชี วิ ต จ านวน ,
บาท ผลประ ยชน์ จ ากประกัน กลุ่ ม จ านวน
,
บาท ผลประ ยชน์ประกันชี วิตกลุ่มภาคสมัครใจ จานวน 8
บาท และผลประ ยชน์จากสมาคม
าปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ ( ปศ ) จานวน
บาท และผลประ ยชน์จากสมาคม าปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขไทย (สสธท ) จานวน
บาท
ในปี บัญชีที่ผา่ นมา สหกรณ์ได้ใช้จ่ายทุนสาธารณประ ยชน์ เพื่อประ ยชน์ต่อสมาชิก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
องค์กรทางสังคม มีดงั นี้
าดบ
รายการ
1 เพื่อสนับสนุนการศึก า ดยทัว่ ไปในลัก ณะการให้ทุนตามการร้องขอ
2

เพื่อการกุศล

3

เพื่อการสาธารณประ ยชน์

4

เพื่อเป็ นทุนสวัสดิการของสหกรณ์ภายใต้ทุนสาธารณประ ยชน์

จานวนเงิน บาท

ทุนสวัสดิการสงเคราะห์เพื่อสมาชิกและครอบครัว
ทุนสวัสดิการสมาชิกผูเ้ จ็บป่ วย
ทุนสวัสดิการเพื่อการศึก าสาหรับบุตรสมาชิก
ทุนสวัสดิการผูเ้ ก ียณอายุ
ทุนสวัสดิการผูช้ ราภาพ
ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผูค้ ้ าประกันเงินกู้
ทุนสวัสดิการอื่น
รวมจานวนเงินทงสิ น

3,774,653.50

7 การปรบปรุงแก้ ระเบียบ ประกา สหกรณ์ แ ะ ้ อบงคบ องสหกรณ์
ด้านการบริ การจัดการสหกรณ์ คณะกรรมการดาเนิ นการ ชุ ดที่ 36 ได้มีการปรับปรุ งแก้ไขระเบียบ และจัดทา
ประกาศ ดังนี้
ระเบียบว่าด้วยการออกหุน้ การถือหุน้ และการถอนหุน้ คืนของสมาชิก พ ศ
ระเบียบว่าด้วยทุนสวัสดิการช่วยเหลือผูค้ ้ าประกันเงินกู้ พ ศ
ประกาศเรื่ องหลักเกณ แ์ ละวิธีการป ิบตั ิในการให้บริ การเงินกูส้ ามัญ
(ที่ 9/2561 ลงวันที่ 31 กรก าคม 2561)
ประกาศเรื่ องหลักเกณ แ์ ละวิธีการป ิบตั ิในการให้บริ การเงินกูส้ ามัญ
(ที่ 9/2561 ลงวันที่ 31 กรก าคม 2561)
ประกาศเรื่ องหลักเกณ แ์ ละวิธีการป ิบตั ิในการให้บริ การเงินกูส้ ามัญ 3
(ที่ 9/2561 ลงวันที่ 31 กรก าคม 2561)
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ประกาศเรื่ องหลักเกณ แ์ ละวิธีการป ิบตั ิในการให้บริ การเงินกูส้ ามัญ
(ที่ 2561 ลงวันที่ 31 กรก าคม 2561)
ประกาศเรื่ องหลักเกณ แ์ ละวิธีการป ิบตั ิในการให้บริ การเงินกูส้ ามัญ
(ที่
ลงวันที่ 31 กรก าคม 2561)
ประกาศเงิ น กู้ส ามัญ 4 (ที่ 2561 ลงวัน ที่ 31 กรก าคม 2561) ขอระงับ และยกเลิ ก เงิ น กู้ป ระเภทนี้ ตาม
เจตจ านงของ พ ร บ สหกรณ์ พ ศ 2542 มาตรา และคาแนะน าของนายทะเบี ยน (หนังสื อ สหกรณ์ จังหวัด พังงา
ที่พง
ลงวันที่ มิถุนายน
)
ประกาศเงิ น กู้ส ามัญ 7 (ที่ 2561 ลงวัน ที่ 31 กรก าคม 2561) ขอระงับ และยกเลิ ก เงิ น กู้ป ระเภทนี้ ตาม
เจตจ านงของ พ ร บ สหกรณ์ พ ศ 2542 มาตรา และคาแนะน าของนายทะเบี ยน (หนังสื อ สหกรณ์ จังหวัด พังงา
ที่พง
ลงวันที่ มิถุนายน
)
ประกาศเรื่ องหลักเกณ แ์ ละวิธีการป ิบตั ิในการให้บริ การเงินกูพ้ ิเศ
(ที่ 10 2561 ลงวันที่ 31 กรก าคม 2561)
ประกาศเรื่ องหลักเกณ แ์ ละวิธีการป ิบตั ิในการให้บริ การเงินกูเ้ พื่อเหตุ ุกเ ิ น
(ที่ 11 2561 ลงวันที่ 31 กรก าคม 2561)
- ประกาศเรื่ องกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้แก่สมาชิก
(ที่ 7
ลงวันที่ กรก าคม 2561)
- ประกาศเรื่ องอัตราดอกเบี้ยเงิน ากออมทรัพย์ เงิน ากออมทรัพย์พิเศ
(ที่ 2561 ลงวันที่ กรก าคม 2561)
ทีป่ ระชุ มให
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่ อง จิ ารณาอนุมติ
งบแสดง านะการเงิน
แ ะงบกา ร าดทุน ประจาปี 2561
ระเบียบวาระที่ เรื่ อง จิ ารณาอนุมติงบแสดง านการเงิน แ ะงบกา ร าดทุนประจาปี 2561
ประธาน ตามข้อบังคับ ข้อ อานาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่ประชุมใหญ่มีอานาจหน้าที่พิจารณา วินิจ ยั ปัญหา
ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ ่ ึงรวมทั้งการพิจารณาอนุมตั ิงบแสดง านะการเงิน และงบกาไรขาดทุน
ดัง นั้น คณะกรรมการด าเนิ น การ จึ ง ขอเสนองบแสดง านะการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น ประจ าปี 1
่ ึงผูส้ อบบัญชี ได้ตรวจสอบรับรองความถูกต้องตามระบบบัญชีสหกรณ์แล้ว ดังต่อไปนี้
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หนงสื อรบรอง องสหกรณ์
วันที่

ตุลาคม

เรียน คุณยุ นิ ุ้งเ ื่ อง ผู้สอบบ ชี บริ ท ี ี เอ ออดิทติง จากด
หนัง สื อ รั บ รอง บับ นี้ ให้ ไ ว้เพื่ อ ประ ยชน์ ข องท่ านในการตรวจสอบงบการเงิ น ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
านะการเงิ น ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน

เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดง

และผลการดาเนิ น งานส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน เดี ยวกัน ของสหกรณ์ ออมทรั พ ย์

สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนดหรื อไม่
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิ ทธิ ผล เพื่อให้การดาเนินงานของสหกรณ์เป็ นไปตาม
ก หมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าขอรั บรองรายละเอี ยดเกี่ ยวกับ งบการเงิ น ที่ ต รวจสอบตามที่ ขา้ พเจ้าทราบและคิ ด ว่าควรจะเป็ น เช่ น
รายการดังต่อไปนี้
. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ่ ึ งรวมถึงการละเว้นการแสดงรายการ
และข้อมูลต่าง
. ข้าพเจ้าได้จดั เอกสารหลัก านและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
. บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลัก านประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
. รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระทาของคณะกรรมการดาเนิ นการหรื อเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ผู ้ ่ ึ งมี
หน้าที่สาคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรื อรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่อ
งบการเงิน
. สหกรณ์ได้ป ิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ่ ึ งหากไม่ป ิบตั ิมาอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่อ
งบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ป ิบตั ิตามระเบียบและข้อกาหนดของหน่ วยงานราชการ หรื อหน่วยงานที่กากับดูแล
่ ึงหากไม่ป ิบตั ิตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงิน
. สหกรณ์ ไม่ได้รับหนังสื อแจ้งจากหน่ วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิ ได้ป ิ บตั ิตามก หมายหรื อ
ข้อบังคับ ่ ึ งรวมถึงการถู กเรี ยกชดเชย หรื อถูกประเมินภา ีอากร หรื อมีหนี้ สินที่อาจเกิ ดขึ้นในภายหน้า ่ ึ งควรจะได้
นามาพิจารณาเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรื อใช้เป็ นหลักเกณ ใ์ นการตั้งสารองค่าเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
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. รายการหรื อข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรื อเปิ ดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน
6.1 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงิน าก หรื อข้อจากัดการใช้เงินกู้
6.2 สิ นทรัพย์ที่ใช้เป็ นหลักประกัน
. สหกรณ์มีกรรมสิ ทธิ ในสิ นทรัพย์ท้ งั หมดอย่างถูกต้องตามก หมาย และไม่มีภาระผูกพันหรื อ ข้อผูกมัดใด
ในสิ นทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
. สหกรณ์ได้บนั ทึกหรื อเปิ ดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้นในภายหน้า
ไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่
บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดี ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
. นอกจากเรื่ องที่ อธิ บ ายไว้ในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น แล้ว ไม่ มี เหตุ การณ์ ใดเกิ ดขึ้ น หรื อไม่ ป ราก
ข้อเท็จจริ งใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสาคัญ ่ ึ งต้องนามาปรับปรุ งงบการเงินหรื อเปิ ดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญศักดิ รมยพร)
ประธานกรรมการ

(นายประภาส สายทอง)
ผูจ้ ดั การสหกรณ์
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บริ ท ี ี เอ ออดิทติง จากด
เลขที่ 207 ซอย ตรั ง ปะเหลียน 1 หมู่ที่ 4 ถนนตรั ง ปะเหลียน ต.บ้ านควน อ.เมือง จ.ตรั ง 92000
เลขประจาตัวผู้เสียภาษี 0925560000070
รายงาน องผู้สอบบ ชี
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์
ความเหน
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ่ ึ งประกอบด้วย
งบแสดง านะการเงิ น ณ วัน ที่ กัน ยายน
งบก าไรขาดทุ น และงบกระแสเงิ น สด ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วัน
เดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปน ยบายการบัญชี ที่สาคัญ ข้าพเจ้าเห็นว่า งบ
การเงินข้างต้นนี้ แสดง านะการเงินของสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ณ วันที่ กันยายน
ผลการดาเนิ นงาน และงบกระแสเงินสด สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน ดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
เกณ ์ ในการแสดงความเหน
ข้าพเจ้าได้ป ิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตร านการสอบบัญชี และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ความรับผิดชอบ
ของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากสหกรณ์และได้ป ิบตั ิตามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลัก านการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณ ์
ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสาค ในการตรวจสอบ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่ องต่าง ที่มีนยั สาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ ของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่ องเหล่านี้ มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบ
การเงิน ดยรวมและในการแสดงความเห็ นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็ นแยกต่างหากสาหรับ
เรื่ องเหล่านี้
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
เงินให้ ก้ ยู ืม
ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ เงินให้กูย้ ืม ณ วันที่ กันยายน
สหกรณ์ มี
เงินให้กูย้ ืม จานวนเงิน
บาท คิดเป็ นร้อยละ
ของสิ นทรัพย์ท้ งั สิ้ น ่ ึ งเป็ นเรื่ องสาคัญใน
การตรวจสอบและไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ เนื่ องจากไม่มีลูกหนี้ รายใดเข้าเกณ ์การจัดชั้น คุ ณ ภาพ
ลูกหนี้เงินกูแ้ ละการตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ พ.ศ.
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
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กู หนีอื่น
ตามที่ กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ ลู กหนี้ อื่น ณ วัน ที่ กันยายน
สหกรณ์ มี
ลูกหนี้อื่น-สุ ทธิ
บาท ่ ึ งในจานวนนี้ ได้รวมลูกหนี้อื่นจานวนหนึ่งรายจานวนเงิน
บาท
มีค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ
บาท ่ ึ งลูกหนี้ ดงั กล่าวได้ลาออกจากราชการและถูกจาคุ กในคดี ปลอม
แปลงเอกสารของผูค้ ้ าประกัน ดยที่สหกรณ์ไม่ได้ ้องร้องดาเนิ นคดี สหกรณ์ได้ติดตามหนี้ และตกลงให้ลูกหนี้
ทาสัญญารับสภาพหนี้ เพื่อชาระหนี้เดือนละ 2 บาท (ไม่คิดดอกเบี้ยตามมติในที่ประชุม) ในงวดบัญชีปัจจุบนั
สหกรณ์สามารถเรี ยกเก็บชาระหนี้ได้เพียง
บาท จึงยังคงมีความเสี่ ยงที่จะไม่สามารถชาระหนี้ให้กบั สหกรณ์
ได้
ข้าพเจ้าได้ทาการประเมินความเสี่ ยงและกิจกรรมการควบคุมเกี่ ยวกับธุ รกิจสิ นเชื่อและเลือกตัวอย่างมา
สุ่ มทดสอบว่าได้มีการป ิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้หรื อไม่ การทดสอบการควบคุมภายใน
ประกอบด้วย การสอบทานระเบียบการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก สังเกตการณ์และสอบถามการป ิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบคาขอกู้ คุณสมบัติผกู ้ ู้ วงเงินกู้ ผูค้ ้ าประกัน สอบถามรายงาน การประชุมเกี่ยวกับการ
พิจารณาอนุมตั ิเงินให้กแู้ ต่ละประเภทว่าเป็ นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กาหนด
ข้าพเจ้าสุ่ มสอบทานการชาระหนี้ บัญ ชี ย่อยลูกหนี้ เงิ น ให้กู้ เพื่อติ ดตามว่ามี ลูกหนี้ เงิ น ให้กู้รายใด ไม่
สามารถชาระหนี้ ตามที่ ก าหนด เพื่อน าไปท ารายละเอี ยดการแยกอายุห นี้ เพื่ อสอบทานว่ามี ลูกหนี้ รายใดเข้า
หลักเกณ ก์ ารจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ เงินกูแ้ ละการตั้งค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ พ.ศ.
ตามระเบียบ นายทะเบียน
สหกรณ์กาหนดพบว่าไม่ตอ้ งตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญสาหรับลูกหนี้เงินให้กู้ ส่ วนลูกหนี้อื่นได้ต้ งั ค่าเผือ่ หนี้ สงสัย
จะสู ญเต็มมูลค่าแล้ว ดยข้าพเจ้าป ิบตั ิงานอย่างเป็ นอิสระ
ความรบผิดชอบ องคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ตองบการเงิน
คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและการนาเสนองบการเงินเหล่านี้
ดยถู ก ต้อ งตามที่ ค วรตามระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ์ และรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ การควบคุ ม ภายใน ที่
คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์พิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงิน ที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่
ขัด ต่ อ ข้อ เท็ จ จริ ง อัน เป็ นสาระส าคัญ ไม่ ว่ า จะเกิ ด จากการทุ จ ริ ต หรื อ ข้อ ผิ ด พลาดในการจัด ท างบการเงิ น
คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ์ในการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณ ก์ ารบัญชีสาหรับการ
ดาเนิ นงานต่อเนื่ องเว้นแต่คณะกรรมการด าเนิ นการสหกรณ์ มีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์ หรื อหยุดดาเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรบผิดชอบ องผู้สอบบ ชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ให้ ไ ด้ค วามเชื่ อ มั่น อย่างสมเหตุ ส มผลว่างบการเงิ น
ดยรวม ปราศจากการแสดงข้อมู ลที่ ขดั ต่อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อ ผิ ด พลาด และเสนอรายงานของผู ้ส อบบัญ ชี ่ ึ งรวมความเห็ น ของข้า พเจ้า อยู่ ด้ว ย ความเชื่ อ มั่น อย่ า ง
สมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมัน่ ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการป ิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตร าน
การสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ที่มี
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อยู่ได้เสมอไป ข้อมู ลที่ ขดั ต่ อข้อเท็จจริ งอาจเกิ ด จากการทุ จริ ตหรื อข้อผิด พลาด และถื อว่ามี ส าระสาคัญ เมื่ อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจทางเศร กิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตร านการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้
ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พตลอดการตรวจสอบ การป ิบตั ิ งานของข้าพเจ้า
รวมถึง
ระบุและประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญในงบการเงินไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและป ิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ ยง
เหล่านั้น และได้หลัก านการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณ ใ์ นการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสาคัญ ่ ึ งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี่ ยงที่
เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลัก าน การตั้งใจละ
เว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแ งการควบคุมภายใน
ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิผลของการควบคุม
ภายในของสหกรณ์
ประเมินความเหมาะสมของน ยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ใช้และความสมเหตุผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ่ ึงจัดทาขึ้น ดยคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณ ก์ ารบัญชีสาหรับการดาเนิ นงานต่อเนื่ องของคณะกรรมการ
ด าเนิ น การสหกรณ์ และจากหลัก านการสอบบัญ ชี ที่ ได้รับ ว่า มี ความไม่ แ น่ น อนที่ มี ส าระส าคัญ ที่ เกี่ ยวกับ
เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของสหกรณ์ ในการ
ดาเนินงานต่อเนื่ องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้องให้ขอ้ สังเกต ไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อถ้าการเปิ ดเผยดังกล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ้นอยูก่ บั หลัก านการสอบบัญชีที่ได้รับ
จนวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้
สหกรณ์ตอ้ งหยุดการดาเนินงานต่อเนื่องได้
ประเมินการนาเสนอ ครงสร้างและเนื้ อหาของงบการเงิน ดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมิ นว่างบการเงิ นแสดงรายการและเหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้น ดยถูกต้องตามที่ ควรหรื อไม่ ข้าพเจ้าได้
สื่ อสารกับคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ เกี่ ยวกับขอบเขตและช่ วงเวลาของการตรวจสอบที่ ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่ มีนัยสาคัญที่ พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่ องที่ มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายใน ่ ึ ง
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
จากเรื่ อ งทั้งหลายที่ สื่ อ สารกับ คณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิ จ ารณาเรื่ อ งต่ าง ที่ มี
นัยสาคัญที่สุด ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกาหนดเป็ นเรื่ องสาคัญในการตรวจสอบข้าพเจ้าได้
อธิบายเรื่ องเหล่านี้ ไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่ก หมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อ

86

รายงานกิจการประจำาปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จำากัด 8
สาธารณะ หรื อในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า
เพราะการกระทาดังกล่าว สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ามีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประ ยชน์
ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสาธารณะ จะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว

นางยุพิน ้งุ เ ื่ อง
ผูส้ อบบัญชี
วันที่

ตุลาคม
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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
ค่าตกแต่งสานักงานรอตัดบัญชี
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและทุนของสหกรณ์
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้
เงินรับฝาก
หนี ้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินสารองบาเหน็จเจ้ าหน้ าที่
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

4
5
6
9

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
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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
ทุนสารอง
64,138,446.64
ทุนสะสมตาม ้ อบังคับ ระเบียบและอื่น
13
5,715,535.07
กา รสุทธิประจาปี
66,713,675.61
รวมทุนของสหกรณ์
1,012,590,257.32
รวมหนีส้ นิ ้ และทุนของสหกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหน่ง องงบการเงินนี ้

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

(นายบุญ กั ดิ รมยพร)
ประธานกรรมการ

(นายพง ์พนั ธ์ คาทอง)
เล านุการ

วันที่ 19 ตุลาคม 2561
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ปี 2561
บาท
รายไดดอกเบีย้ และ ลตอบแทนจากการลงทุน
ดอกเบี ้ยรับเงินให้ ก้ ู
ดอกเบี ้ยรับเงินฝาก
ลตอบแทนจากเงินลงทุน
รวมราย ด้ ดอกเบี ้ยและ ลตอบแทนจากการลงทุน
่ า จ่ ายดอกเบีย้
ดอกเบี ้ยจ่ายเงินรับฝาก
ดอกเบี ้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสัน้
ดอกเบี ้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
รวมค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ยและเงินลงทุน
หัก หนีส้ งสัยจะส
หนี ้สงสัยจะสูญ(เกินความต้ องการ)-ลูกหนี ้อื่นที่ ม่ก่อให้ เกิดราย ด้
หนี ้สงสัยจะสูญ(เกินความต้ องการ)-ลูกหนี ้อื่น
หนี ้สงสัยจะสูญ(เกินความต้ องการ)-ดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ คู ้ างรับลูกหนี ้อื่น
รวมหนี ้สงสัยจะสูญ
รายไดดอกเบีย้ และ ลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ
บวก รายไดอ่ น
ค่าธรรมเนียมแรกเ ้ า
ราย ด้ อื่น
รวมราย ด้ อื่น
หัก ่ า จ่ าย นการดาเนินงาน
่ า จ่ ายเกี่ยวกับเจาหนาที่
เงินเดือน
ค่าล่วงเวลา
ค่าเช่าบ้ าน
เงินช่วยเหลือบุตรเจ้ าหน้ าที่
ค่าเล่าเรียนบุตร
ค่าสวัสดิการเจ้ าหน้ าที่
เงินสมทบประกันสังคม
บาเหน็จเจ้ าหน้ าที่
ค่ารัก าพยาบาล
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

รายงานกิจการประจำาปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จำากัด 1
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบกาไรขาดทุน (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561

่ า จ่ ายเกี่ยวกับอา าร ส านที่และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา
ค่าปรับปรุงสานักงาน
ค่า ่อมแ มบารุงรัก าสินทรัพย์
ค่า ่อมบารุงยานพาหนะ
ค่าตกแต่งสานักงานตัดจ่าย
ค่าเช่าพืน้ ทีเ่ ว็บเ เวอร์ และเว็บ ด์
ค่าทาความสะอาดสานักงาน
ค่าเบี ้ยประกัน ยั อัคคี ยั
ค่าเบี ้ยประกัน ยั ยานพาหนะ
ค่าทาความสะอาดยานพาหนะ
ค่ารัก าความปลอด ยั
ค่า า ีป้ายและ า ี รงเรือนและทีด่ นิ
ค่าใช้ จ่ายยานพาหนะ
่ า จ่ ายเกี่ยวกับสมา ิก
ค่าใช้ จ่ายตามแ นกลยุทธ์
่ า จ่ ายดาเนินงานอ่ น
ค่าใช้ จ่ายในการประชุมใหญ่
ค่าเบี ้ยเลีย้ งกรรมการ
ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ
ค่าเบี ้ยประชุม ้ ตู รวจสอบกิจการ
ค่าพาหนะกรรมการ
ค่าพาหนะ ้ ตู รวจสอบกิจการ
ค่าเบี ้ยเลีย้ งและทีพ่ กั
ค่าตอบแทนเจ้ าหน้ าทีป่ ระจาหน่วย
ค่าตรวจสอบกิจการ
ค่า า้
ค่านา้ ประปา
ค่า ทร พั ท์
ค่าเครื่ องเ ียนแบบพิมพ์
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี
ค่ารับรอง
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่า ่ายเอกสาร
ค่า ปร ณีย์
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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

รายงานกิจการประจำาปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จำากัด
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบกาไรขาดทุน (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ค่านา้ มันเชือ้ เพลิง
ค่าหนังสือพิมพ์
ค่าเบี ้ยประกัน ยั นเงิน
ค่า ยะมูลฝอย
วัสดุเครื่ องแต่งกาย
ค่าใช้ จ่ายเบ็ดเตล็ด
รวม ่ า จ่ าย นการดาเนินงาน
กาไรสุทธิ
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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

รายงานกิจการประจำาปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จำากัด
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ปี 2561
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กา รสุทธิ
66,713,675.61
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกา รสุทธิเป็ นเงินสดสุทธิ
จากการดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
748,069.09
สารองบาเหน็จเจ้ าหน้ าที่
494,990.00
ค่าตกแต่งสานักงานรอตัดบัญชีตดั จ่าย
154,880.00
ค่าเบี ้ยประกัน ยั จ่ายล่วงหน้ 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 ้ ม่ก่อให้ เกิดราย ด้
(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
ค่าวัสดุสานักงานใช้ ป
36,328.30
ค่าตอบแทนหน่วยค้ างจ่าย
2,444.00
ค่าตรวจสอบกิจการค้ างจ่าย
0.00
ดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระยะยาวค้ างจ่าย
0.00
ดอกเบี ้ยตัวสัญญาใช้ เงินค้ างจ่าย
(88,191.78)
เงินปั น ลค้ างจ่าย
8,812.00
กา รจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และ
หนี ้สินดาเนินงาน
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

รายงานกิจการประจำาปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จำากัด
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ปี 2561
บาท
สินทรัพย์ดาเนินงาน
เงินสดรับจากเงินให้ ก้ แู ก่สหกรณ์
เงินสดจ่ายลูกหนี ้เงินกู้ กุ เ ิน
เงินสดรับจากลูกหนี ้เงินกู้ กุ เ ิน
เงินสดจ่ายลูกหนี ้เงินกู้สามัญ
เงินสดรับจากลูกหนี ้เงินกู้สามัญ
เงินสดจ่ายลูกหนี ้เงินกู้พิเ
เงินสดรับจากลูกหนี ้เงินกู้พิเ
สินทรัพย์ดาเนินงาน
เงินสดรับจากลูกหนี ้อื่น - ที่ ม่ก่อให้ เกิดราย ด้
เงินสดจ่ายจากลูกหนี ้อื่น
เงินสดรับจากลูกหนี ้อื่น
เงินสดจ่ายลูกหนี ้เงิน สส ชสอ.
เงินสดรับลูกหนี ้เงิน สส ชสอ.
เงินสดจ่ายลูกหนี ้เงินประกันวินา ยั
เงินสดรับลูกหนี ้เงินประกันวินา ยั
เงินสดรับเงินรอเรียกคืน
เงินสดจ่ายลูกหนี ้เงินประกันกลุ่ม
เงินสดรับลูกหนี ้เงินประกันกลุ่ม
เงินสดจ่ายลูกหนี ้เงิน าปนกิจสงเคราะห์ ( สสธท )
เงินสดรับจากลูกหนี ้เงิน าปนกิจสงเคราะห์ ( สสธท )
เงินสดจ่ายลูกหนี ้เงินยืมทดรอง
เงินสดรับจากลูกหนี ้เงินยืมทดรอง
เงินสดรับ (จ่าย) ลูกหนี ้ตัวแทนหักเงินส่ง
เงินสดจ่าย ื ้อวัสดุสานักงาน
หนี ้สินดาเนินงาน
เงินสดจ่ายค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
เงินสดรับ (จ่าย) เงินรอจ่ายคืน
เงินสดจ่ายดอกเบี ้ยรับรอจ่ายคืน
เงินสดรับ (จ่าย) า ี 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

รายงานกิจการประจำาปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จำากัด
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 ปใน ) กิจกรรมดาเนินงาน
(12,003,850.47)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่าย ื ้อครุ ณ
ั ์
(52,480.00)
เงินสดจ่าย ื ้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเท ทยจากัด
(10,000,000.00)
เงินสดจ่ายส่วนปรับปรุงอาคารสานักงาน
0.00
เงินสดสุทธิ ( ใช้ ปใน ) กิจกรรมลงทุน
(10,052,480.00)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
0.00
เงินสดจ่ายชาระหนี ้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
0.00
เงินสดรับตัวสัญญาใช้ เงิน
0.00
เงินสดจ่ายชาระหนี ้ตัวสัญญาใช้ เงิน
(195,000,000.00)
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
0.00
เงินสดจ่ายชาระหนี ้เงินกู้ยืมระยะยาว
0.00
เงินสดจ่ายชาระหนี ้เงินกู้ยืมระยะสัน้
0.00
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
468,411,227.55
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก
(259,839,780.34)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น
90,523,660.00
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น
(18,173,620.00)
เงินสดจ่ายค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์
(30,000.00)
เงินสดจ่ายเงินปั น ลตามหุ้น
(41,276,612.00)
เงินสดจ่ายเงินเ ลี่ยคืน
(8,011,119.00)
เงินสดจ่าย บนัสกรรมการและเจ้ าหน้ าที่
(830,000.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประ ยชน์
(3,774,653.50)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสงเคราะห์เพื่อสมาชิก
0.00
เงินสดสุทธิ ด้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
31,999,102.71
เงินสดสุทธิ เพิ่ม ้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

รายงานกิจการประจำาปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จำากัด
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
1. สรุ ปน ยบายการบั ีท่สี า ั
- สหกรณ์บนั ทกบัญชี ดยใช้ เกณ ์คงค้ าง
- สหกรณ์รับรู้ราย ด้ ดอกเบี ้ยตามเกณ ์สดั ส่วน องเวลา ส่วนจานวนราย ด้ จะเท่ากับอัตราดอกเบี ้ยคูณด้ วยจานวนเงินต้ นที่
ค้ างชาระตามระยะเวลาที่ก้ ยู ืม
- สหกรณ์ระงับการรับรู้ราย ด้ ที่เกิดจากดอกเบี ้ย องลูกหนีท้ ี่ ม่ก่อให้ เกิดราย ด้ ตามเกณ ์คงค้ าง จานวน 10,499.25 บาท ่ง
หากสหกรณ์รับรู้ดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ู องลูกหนีด้ งั กล่าวแล้ วจะทาให้ สหกรณ์มีกา รสุทธิประจาปี เป็ นเงิน 66,724,174.86 บาท
- สหกรณ์ ด้ ตงั ้ ค่าเ ื่อหนีส้ งสัยจะสูญตามหลักเกณ ์ที่กาหนด ว้ ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้ วยการจัดชัน้ คุณ าพ
ลูกหนีเ้ งินกู้และการเ ื่อหนีส้ งสัยจะสูญ พ. . 2544
- สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน
- เงินลงทุนระยะยาวที่เป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ ม่อยู่ในความต้ องการ องตลาดแสดงด้ วยราคาทุน และจะรับรู้เป็ น
ราย ด้ หรือค่าใช้ จ่ายในงบกา ร าดทุนเมื่อสหกรณ์จาหน่ายเงินลงทุนนัน้
- ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์สานักงาน คานวณ ดยวิธีเส้ นตรงในอัตราที่กาหนด ว้ ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ทัง้ นี ้ ยกเว้ นที่ดิน
- ค่าตกแต่งสานักงานรอตัดบัญชี ตัดจ่ายเป็ นรายปี ระยะเวลา 5 ปี
- ค่า ่อมบารุง ค่า ่อมแ ม รวมทัง้ การ ือ้ มาเปลี่ยนแทนสาหรับสินทรัพย์รายการย่อย ือเป็ นค่าใช้ จ่ายหักจาก
ราย ด้ การต่อเติมหรือเพิม่ เติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ือเป็ นราคาทุน องสินทรัพย์
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมาย ง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเ ท
ปี 2561
ปี 2560
2. เงินสดและเงิน ากธนา าร ประกอบดวย
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
ประจา
55,692.42
55,194.00
รวม
84,421,992.66
74,479,220.42
ณ วันสิ ้นปี สหกรณ์นาเงินฝากธนาคารอิสลามแห่งประเท ทย จานวน 2 บัญชี บัญชีกระแสรายวัน เป็ นเงิน 10,000 บาท บัญชีออมทรัพย์
เป็ นเงิน 964,493.61 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิ ้น 974,493.61 บาท แต่เนื่องจากธนาคารอิสลามแห่งประเท ทย มี ลการดาเนินงานจาก รายงาน
้ อมูลทางการเงิน ดย ้ สู อบบัญชีและงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ธนาคารดาเนินงานมี ล าดทุนและธนาคารมีสดั ส่วน
หนีส้ ินรวมมากกว่าสินทรัพย์รวม ทาให้ สหกรณ์มีความเสี่ยงในความ ม่แน่นอนในมูลค่า องบัญชีเงินฝากธนาคารทุกบัญชี
3. เงิน ากสหกรณ์ อ่ น ประกอบดวย
สหกรณ์ออมทรัพย์ตารวจพังงา จากัด
0.00
0.00
รวม
0.00
0.00
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จำากัด
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ปี 2561
หน่ วย:บาท

4. เงินลงทุนระยะยาว ประกอบดวย
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่ไม่ อย่ น วามตองการของตลาด
หุ้นบริ ัท สหประกันชีวิต จากัด ( มหาชน )
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเท ทย จากัด
รวม

5. เงิน หกยม ประกอบดวย
ลูกหนีเ้ งินกู้ กุ เ ิน
ลูกหนีเ้ งินกู้สามัญ
ลูกหนีเ้ งินกู้พิเ
รวม

6. ลกหนี ้ - สุทธิ ประกอบดวย
ลูกหนีต้ วั แทนหักส่ง
ลูกหนีเ้ งินยืมทดรอง
ลูกหนีเ้ งินประกันกลุม่
ลูกหนีเ้ งิน าปนกิจสงเคราะห์(สสธท)
ลูกหนีอ้ ื่น
ลูกหนีอ้ ื่น - ที่ ม่ก่อให้ เกิดราย ด้
ลูกหนีเ้ งิน สส ชสอ.
ลูกหนีเ้ งินประกันวินา ยั
รวม
หัก ค่าเ ื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
ลกหนี ้ - 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 ค่าเ ื่อหนีส้ งสัยจะสูญ ้ างต้ น เป็ น องลูกหนีอ้ ื่น-ที่ ม่ก่อให้ เกิดราย ด้ จานวน 174,987.46 บาท
และลูกหนีอ้ ื่น จานวน 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 เงิน หก างรับ ประกอบดวย
ดอกเบีย้ เงินให้ ก้ คู ้ างรับ - สมาชิก
ดอกเบีย้ เงินให้ ก้ คู ้ างรับ - ลูกหนีอ้ ื่น
รวม
หัก ค่าเ ื่อหนีส้ 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 หมุนเวียนอ่ น ประกอบดวย
วัสดุสานักงานคงเหลือ
ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารค้ างรับ
ค่าใช้ จ่ายจ่ายล่วงหน้ า
เงิน าปนกิจสงเคราะห์(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 อา ารและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบดวย
ที่ดิน
อาคารสานักงาน
ส่วนปรับปรุงอาคารสานักงาน
ครุ ณั ์
ยานพาหนะ
ที่ดิน อา ารและอุปกรณ์ - 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

สหกรณ์ นาที่ดิน นดที่ 18344 เล ที่ดิน 1189 หน้ าสารวจ 6055 ตาบลท้ ายช้ าง อาเ อเมือง จังหวัดพังงา
พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างจดจานองเป็ นหลักทรัพย์คา้ ประกันการชาระหนีเ้ งินกู้ กับธนาคารเพือ่ การเก ตรและสหกรณ์การเก ตร จากัด
จานวนเงินต้ น ม่เกินวงเงิน 100.00 ล้ านบาท
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จำากัด
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. เงินรับ าก ประกอบดวย
เงินรับ าก - สมา ิก
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเ
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 ินหมุนเวียนอ่ น ประกอบดวย
เงินรอจ่ายคืน
เงินประกันสังคมรอนาส่ง
ดอกเบีย้ จ่ายเงินรับฝากค้ างจ่าย
ค่าตรวจสอบบัญชีกิจการค้ างจ่าย
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
เงินรับล่วงหน้ าจากสมาชิก
ดอกเบีย้ ตัวสัญญาใช้ เงินค้ างจ่าย
า ีหกั ณ ที่จ่าย ค้ างจ่าย
ค่าตอบแทนหน่วยค้ างจ่าย
เงินปัน ลค้ 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. เงินเบิกเกินบั ีธนา ารและเงินกยมระยะสัน้ ประกอบดวย
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ตัวสัญญาใช้ เงิน
รวม
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1

สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561
13. ทุนสะสมตามขอบัง ับ ระเบียบและอ่ น
ทุนสาธารณประ ยชน์
ทุนรัก าระดับอัตราเงินปัน ล
ทุนสะสมเพือ่ ยายงาน
รวม

ประกอบดวย

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

14. การดารงสินทรัพย์ ส าพ ล่ องของสหกรณ์
สหกรณ์ ดารงสินทรัพย์ส าพคล่องเ ลี่ยเดือน กันยายน 2561 ในอัตราร้ อยละ 7.69 องยอดเงินฝากทัง้ หมด
่งประกา กระทรวงเก ตรและสหกรณ์ เรื่อง กาหนดอัตราการดารงสินทรัพย์ส าพคล่อง องสหกรณ์
ม่ต่ากว่า ร้ อยละหน่ง องยอดเงินฝากทัง้ หมด

100

ปี 2560
หน่ วย:บาท
3,075,255.24
280,933.33
2,574,000.00
5,930,188.57
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ระเบียบวาระที่ 5
พิจารณาอนุมตั จิ ัดสรรกาไรสุ ทธิ
ประจาปี 2561
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2561
ประธาน ผลการด าเนิ นงานสหกรณ์ ฯประจ าปี บั ญ ชี 2561 มี ผ ลก าไรสุ ทธิ จ านวน 66,713,675.61 บาท
ในนามของคณะกรรมการดาเนินการ ขอเสนอการจัดสรรกาไรสุ ทธิ ดังต่อไปนี้
รายการ
1. เงินสารอง
2. เงินบารุ งสันนิบาตสหกรณ์ ฯ
3. เงินปันผล
4. เงินเฉลี่ยคืน
5. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
6. ทุนสาธารณประโยชน์
7. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
8. ทุนเพื่อขยายกิจการ

หลักเกณฑ์ ตามข้ อบังคับ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของกาไรสุ ทธิ
ในอัตราร้อยละ 1 ของกาไรสุ ทธิ แต่ไม่เกิน
30,000 บาท
ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรื อนหุน้ (5.52% )
ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนเรื อนหุน้ (8.23% )
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุ ทธิ
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุ ทธิ
ไม่เกินร้อยละ 2 ของกาไรสุ ทธิ
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุ ทธิ
รวม

101

จัดสรร
ปี 2561
12.37

จานวนเงิน
8,252,887.61

0.04

30,000.00

69.12

46,104,138.00

13.01
1.33
4.05
0.01
0.07
100.00

8,676,650.00
890,000.00
2,700,000.00
10,000.00
50,000.00
66,713,675.61
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ตารางเปรียบเทียบ การจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี 2559 - 2561
ปี

รายการ
1. เงินสารอง
2. เงินบารุ งสันนิบาตสหกรณ์ ฯ
3. เงินปันผล 5.45%) 5.50%) 5.52%)
ของทุนเรื อนหุน้
4. เงินเฉลี่ยคืน (7.60%) 8.20%) 8.23%)
5. เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
6. ทุนสาธารณประโยชน์
7. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
8. ทุนเพื่อขยายกิจการ
รวม
เพื่อสมาชิกโดยตรง คือเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน
เพื่อสมาชิกโดยอ้อม ข้อ

)

รวมจัดสรร ห้ กบั สมา ิก
เปนเงินบารุ งสันนิบาตสหกรณ์ ฯ
เปนเงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
รวม

ร้ อยละ
12.48
0.02

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

ปี
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

98.52 53,213,186.88
0.02
10,000.00
1.46
789,000.00

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

100.00 54,012,186.88

ทีป่ ระ ุ ม ห
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ระเบียบวาระที่ 6
พิจารณากาหนดวงเงินก้ ยม
ประจาปี 2562
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ องพิจารณากาหนดวงเงินก้ ยม ประจาปี 2562
ประธาน ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ และ ข้อ วงเงินก้ยมื หรื อการค้ าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจกาหนดวงเงินก้ยืม
และค้ าประกัน ส าหรั บ ปี หน่ ง ไว้ต ามที่ จ าเปนและสมควรแก่ ก ารด าเนิ น งาน วงเงิ น ่ งก าหนดดัง ว่ า นี้ ต้อ งได้รั บ
ความเหนชอบจากนายทะเบี ยนสหกรณ์ า้ ที่ ประชุ มใหญ่ ยงั มิ ได้กาหนด หรื อนายทะเบี ยนสหกรณ์ ยังมิ ได้ให้ความ
เหนชอบวงเงินก้ยมื หรื อการค้ าประกันสาหรับปี ใด กให้ใช้วงเงินก้ยมื หรื อการค้ าประกันสาหรับ ปี ก่อนไปพลาง
มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 60 กาหนดวงเงินก้ยมื จานวน ล้านบาท (หกร้อยเจดสิ บล้านบาท ว้ น
ดังนั้น ในปี 2 ขอกาหนดวงเงินก้ยมื เปนจานวน 670 ล้านบาท (หกร้อยเจดสิ บล้านบาท ว้ น ไว้เท่าเดิม
ทีป่ ระ ุ ม ห
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ระเบียบวาระที่ 7
จิ ารณาอนุมติงบประมาณการรบ
แ ะงบประมาณการจาย
ประจาปี 2562
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่ อง จิ ารณาอนุมติงบประมาณการรบแ ะงบประมาณการจายเงิน ประจาปี 2562
ประธาน คณะกรรมการดาเนินการขอเสนอรายละเอียดประมาณการรายได้
และขออนุมตั ิงบประมาณรายจ่ายประจาปี บัญชี 2562 ดังต่อไปนี้
ประมาณการราย ด้
ประมาณการ
ที่
หมวดราย ด้
คาชีแจง
ปี บ ชี 2562
1 ดอกเบี้ยเงินกูร้ ับจากสมาชิก
110,000,000.00 ดอกเบี้ยที่ได้รับจากการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
20,000.00 คาดว่าจะมีสมาชิกเข้าใหม่ 200 คน
3 ดอกเบี้ยเงิน ากธนาคาร
300,000.00 คาดว่าได้รับดอกเบี้ยเงิน ากธนาคาร ในปี บัญชี 2562
4 รายได้อื่น
200,000.00 เป็ นเงินปันผลจากการลงทุนถือหุน้ และรายได้อื่น
รวม
110,520,000.00
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1

ประมาณการงบประมาณรายจาย แ ะงบประมาณรายจายตามแผนยุทธ าสตร์
ปี 2561
ปี 2562
หมวดรายการ
ตง ว้
จายจริง
ตง ว้
เงินเดือน
คาอธิบาย 1
1.1 เงินเดือน
1.2 เงินสมทบประกันสังคม

3,000,000.00

2,965,080.00

90,000.00

74,316.00

หมายเหตุ

3,300,000.00 ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ หมวด 3
90,000.00 ตามก หมายประกันสังคม

รวม
2

เงินชวยเห ือ
2.1 ค่ารัก าพยาบาล

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

คาอธิบาย 2
ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ หมวด 16
ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ หมวด 15
เพื่อเป็ นค่าชุดทางานพนักงานประจาปี 8
คน
ให้เป็ นไปตามระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ หมวด 18

รวม
3

คาตอบแทน
3.1 เบี้ยประชุมกรรมการและ
ผูต้ รวจสอบกิจการ

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
ประชุมพิเศ 8 ครั้ง รวมเป็ น 20 ครั้ง และ
ผูต้ รวจสอบกิจการ 2 คน จึงขอประมาณ
ค่าเบี้ยประชุมผูต้ รวจสอบกิจการครั้งละ
500 บาท/คน ประชุมทั้งปี ครั้ง

3.2 ค่าทาการล่วงเวลา

30,000.00

42,862.00

3.3 ค่าตรวจสอบกิจการ

48,000.00

48,000.00

60,000.00 ขอตั้งไว้เพื่องานเร่ งด่วนให้เป็ นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ หมวด
14
48,000.00 จ่ายให้ตามจานวนครั้งที่ผตู ้ รวจกิจการได้
ทาการตรวจสอบกิจการประจาเดือน ครั้ง
ละ 2,000/คน เดือน จานวน 2 คน จานวน
ครั้ง 12 ครั้ง/ปี
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ปี 2561

หมวดรายการ
3

ตง ว้

จายจริง

คาตอบแทน
3.4 ค่าตอบแทนหน่วย

120,000.00

103,044.00

3.5 เงินบาเหน็จเจ้าหน้าที่

600,000.00

494,990.00

10

ปี 2562
ตง ว้

หมายเหตุ

คาอธิบาย 3
120,000.00 เพื่อตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจาหน่วย
ต่าง ของสหกรณ์ที่หน่วยหักเงินเดือน
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

คาใช้ สอย
4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยง+ที่พกั +ค่า
พาหนะ

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

350,000.00

183,366.29

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

4.2 ค่า ่อมแ ม

4.3 ค่ารับรอง

4.4 ค่าธรรมเนียมต่าง

24,000.00

40,809.00

50,000.00 เพื่อเป็ นค่า ่อมแ มบารุ งรัก า
เครื่ องใช้ไ ้าเครื่ องคอมพิวเตอร์ และ
ครุ ภณ
ั ์

100,000.00

71,397.00

70,000.00

41,773.54

100,000.00 เพื่อเป็ นค่ารับรองในการประชุม
ประจาเดือน หรื อแขกผูม้ าเยีย่ มเยือน
หรื อพนักงานประจาหน่วยที่ป ิบตั ิงาน
ในสหกรณ์
60,000.00 เพื่อเป็ นค่าธรรมเนียมในการ อนเงิน
หรื อเงินกูธ้ นาคาร
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ปี 2561

หมวดรายการ
4

ตง ว้

จายจริง

คาใช้ สอย
4.5 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่
4.6 ค่าหนังสื อพิมพ์
4.7 ค่าเช่าพื้นที่เว็บเ ิ เวอร์
และเว็บไ ด์
4.8 ค่าทาความสะอาด
สานักงาน
4.9 ค่าทาความสะอาด
ยานพาหนะ
4.10 ค่าประกันอัคคีภยั

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
ตง ว้

หมายเหตุ

คาอธิบาย 4
1,800,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่
ประจาปี
17,000.00 เพื่อเป็ นค่าเช่าพื้นที่เก็บ านข้อมูล
สมาชิกและเว็บไ ด์สหกรณ์
120,000.00 เพื่อเป็ นค่าจ้างทาความสะอาดสานักงาน
รายเดือน และ ้ือวัสดุอุปกรณ์ทาความ
สะอาดสานักงาน
3,000.00 เพื่อเป็ นค่าจ้างทาความสะอาด
ยานพาหนะของสหกรณ์
6,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับประกันอัคคีภยั
สานักงาน

4.11 ค่าประกันขนเงิน

15,000.00

10,340.48

4.12 ค่ารัก าความปลอดภัย
สานักงาน

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

คาวสดุ
5.1 เครื่ องเขียนแบบพิมพ์
และวัสดุสิ้นเปลือง

สานักงานสหกรณ์

250,000.00

202,957.70

5.2 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง

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 นค่าใช้จ่ายสาหรับประกันขนเงิน
140,000.00 เพื่อรัก าความปลอดภัย ทรัพย์สิน
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60,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับค่าเบี้ย
ประกันภัย+ค่าทะเบียน+ค่าพรบ.
ยานพาหนะประจาปี +ค่าบารุ งรัก า
ยานพาหนะ
2,721,000.00
คาอธิบาย 5
250,000.00 - เพื่อจัด ้ือเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ และ
วัสดุใช้ในสหกรณ์
- เพื่อเป็ นค่าถ่ายเอกสารในสหกรณ์
50,000.00 ใช้กบั ยานพาหนะสาหรับใช้ในการ
ป ิบตั ิงานของสหกรณ์
20,400.00 เพื่อเป็ นค่าเครื่ องแต่งกายกรรมการ 15
คน + ผูต้ รวจสอบกิจการ 2 คน
320,400.00
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ปี 2561

หมวดรายการ
6

ตง ว้

จายจริง

หมายเหตุ
คาอธิบาย 6

6.1 ค่าปรับปรุ งอาคาร
สานักงานสหกรณ์
6.2 ครุ ภณ
ั ค์ อมพิวเตอร์

300,000.00

25,638.00

150,000.00

20,390.00

6.3 ครุ ภณ
ั ส์ านักงาน

100,000.00

32,090.00

200,000.00 เพื่อใช้ปรับปรุ งตกแต่งและต่อเติมอาคาร
ภายในสานักงาน
150,000.00 เพื่อ ้ือเครื่ องคอมพิวเตอร์ใช้ในงาน
สหกรณ์
100,000.00 เพื่อ ้ือครุ ภณ
ั ท์ ี่จาเป็ นในสหกรณ์

550,000.00

78,118.00

450,000.00

คาสาธารณูป ค

คาอธิบาย 7

7.1 ค่าไปร ณี ย ์ ทรเลข

60,000.00

38,067.00

7.2 ค่า ทรศัพท์

40,000.00

27,243.50

7.3 ค่าไ ้า

90,000.00

57,888.79

7.4 ค่าน้ าประปา

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 ค่าภา ีป้าย+ค่าภา ี
รงเรื อนและที่ดิน
7.6 ค่าขยะมูล อย
รวม
8

ปี 2562
ตง ว้

ครุ ณ ์ แ ะอาคาร

รวม
7

10

60,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่ อสาร
ต่าง ในสหกรณ์
40,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในสานักงานสหกรณ์
90,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายกระแสไ ้าของ
สหกรณ์
10,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายน้ าประปาของสหกรณ์
8,000.00
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับค่าภา ีประจาปี
1,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับค่าขยะประจาปี
209,000.00

คาใช้ จายเบดเต ด

คาอธิบาย 8

8.1 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

60,000.00

45,198.54

8.2 ค่าบารุ งต่าง

10,000.00

-

70,000.00

45,198.54

8,211,600.00

6,774,845.00

รวม
รวมงบประมาณประจาปี

60,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดในกรณี ไม่เข้า
หมวดข้างต้น
10,000.00 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับค่าบารุ งชมรม
ต่าง ที่สหกรณ์เป็ นสมาชิก
70,000.00
8,450,400.00

้อ 1 ้อ 8

ทีป่ ระชุ มให

……………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………….……………………
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งบประมาณรายจายตามแผนยุทธ าสตร์ การ

นาสหกรณ์ ปี บ ชี 2562

ยุทธ าสตร์ /ก ยุทธ์
ครงการ
ยุทธ าสตร์ ที่ 1 พั นาองค์กร บุคลากรด้านการบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิภาพมีธรรมาภิบาล
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จานวน 10 ครงการ
1. ครงการอบรมและสัมมนาความรู ้การบริ หารงานใน
ก ยุทธ์ ที่ 1 พั นาศักยภาพของ
สหกรณ์
คณะกรรมการดาเนินการผูต้ รวจสอบ
2. ครงการพั นาทรัพยากรบุคคล
กิจการเจ้าหน้าที่และสมาชิก
3. ครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การบริ หารจัดการสหกรณ์
(3 ครงการ)
ก ยุทธ์ ที่ 2 พั นาระบบการบริ หารและ 1. ครงการพั นาระบบการควบคุมภายใน
2. ครงการมาตร านการบริ หารจัดการสหกรณ์
ระบบการควบคุมภายใน
3. ครงการประเมินผลและจัดทาแผนดาเนินงานประจาปี
(7 ครงการ)
ของสหกรณ์
4. ครงการปรับปรุ งก ระเบียบ
5. ครงการประเมินผลทบทวนแผนยุทธศาสตร์
6. ครงการจัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี
7. ครงการเร่ งรัดหนี้และติดตามหนี้
รวมงบประมาณ
ยุทธ าสตร์ ที่ 2 พั นาประสิ ทธิภาพการให้บริ การ
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จานวน 5 ครงการ
ครงการพั นารู ปแบบการให้บริ การด้านสิ นเชื่อ
ก ยุทธ์ ที่ 1 พั นาการให้บริ การสมาชิก
2. ครงการพั นาความรู ้และเทคนิคการให้บริ การของ
แบบมีจิตใจให้บริ การ (Service Mind)
เจ้าหน้าที่
3. ครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานของสหกรณ์
1. ครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์สานักงานสหกรณ์
ก ยุทธ์ ที่ 2 สร้างบรรยากาศภายใน
องค์กรให้เอื้อต่อการให้บริ การแก่สมาชิก 2. ครงการรวมพลัง 5 ส
และการป ิบตั ิ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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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จำากัด
ยุทธ าสตร์ /ก ยุทธ์
ครงการ
ยุทธ าสตร์ ที่ พั นาการลงทุน ดาเนินกิจการ และการสร้างความมัน่ คงแก่สหกรณ์
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จานวน 3 ครงการ
1. ครงการพั นาระบบการถือหุน้ สมาชิก
ก ยุทธ์ ที่ พั นาการลงทุนและเพิ่ม
อกาสการลงทุนขยายธุรกิจและกิจการ 2. ครงการลงทุนเพื่อพั นากิจการ
(2 ครงการ)
ก ยุทธ์ ที่ 2 พั นาการบริ หารจัดการ
เงินทุนหมุนเวียน (1 ครงการ)
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งบประมาณ

งบดาเนินการ
งบดาเนินการ

1. ครงการพั นาการจัดการเงินทุนตามหลักการสหกรณ์

งบดาเนินการ

รวมงบประมาณ

งบดาเนินการ

ยุทธ าสตร์ ที่ 4 ส่ งเสริ ม สนับสนุนด้านคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จานวน 4 ครงการ
1. ครงการส่ งเสริ มการออมเพือ่ คุณภาพชีวิต
ก ยุทธ์ ที่ 1 พั นาคุณภาพชีวิตของ
2. ครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพ (เรื่ อง อ )
สมาชิก (3 ครงการ)
3. ครงการส่ งเสริ มการประกอบอาชีพเสริ ม
ก ยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริ ม สนับสนุนเพื่อความ 1. ครงการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ าประกัน
มัน่ คงของครอบครัว (1 ครงการ)
รวมงบประมาณ
ยุทธ าสตร์ ที่ 5 พั นา านข้อมูลและระบบเทค น ลยีสารสนเทศ
ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ จานวน 3 ครงการ
1. ครงการพั นาระบบ ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ก ยุทธ์ ที่ 1 พั นาระบบเทค น ลยี
และระบบสารสนเทศ
สารสนเทศ (2 ครงการ)
2. ครงการบริ หารจัดการข้อมูลสมาชิก
ดยใช้เทค น ลยีที่เหมาะสม
ครงการอบรมพั นาเจ้าหน้าที่ดา้ นระบบคอมพิวเตอร์
ก ยุทธ์ ที่ 2 พั นาศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ระบบเครื อข่ายระบบกล้องวงจรปิ ด
ด้านเทค น ลยีสารสนเทศ
และอุปกรณ์ สตทัศนูปกรณ์
(1 ครงการ)
รวมงบประมาณ
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20,000
80,000
100,000
งบทุน
สวัสดิการ
200,000

งบดาเนินการ
งบดาเนินการ
งบดาเนินการ

งบดาเนินการ
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ยุทธ าสตร์ /ก ยุทธ์
ครงการ
ยุทธ าสตร์ ที่ 6 ส่ งเสริ ม สนับสนุนทางด้านสังคม ชุมชน สิ่ งแวดล้อม และการมีส่วนร่ วมของสมาชิก
ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ จานวน 6 ครงการ
ก ยุทธ์ ที่ 1 สร้างประ ยชน์แก่สงั คมและ 1. ครงการบาเพ็ญสาธารณประ ยชน์ ดยกลุ่มสมาชิก
2. ครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อบารุ งศาสนา
ชุมชน (2 ครงการ)
ศิลปวั นธรรม การศึก าและกี า
1. ครงการร่ วมรณรงค์ปลูกป่ า
ก ยุทธ์ ที่ 2 ส่ งเสริ มการอนุรัก ์
2. ครงการร่ วมรณรงค์ลดภาวะ ลกร้อน
สิ่ งแวดล้อม (2 ครงการ)
1. ครงการสร้างแรงจูงใจในการแสดงความคิดเห็นจาก
สมาชิก
2. ครงการสัญจรสหกรณ์ พบปะสมาชิกหน่วยงาน
ต้นสังกัด
รวมงบประมาณ
รวมงบประมาณตามแผนยุทธ าสตร์ จานวน 1,360,000 บาท

ก ยุทธ์ ที่ ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ของสมาชิก (2 ครงการ)
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งบประมาณ

60,000
50,000
20,000
20,000
30,000
80,000
260,000

แผนดาเนินการ กิจกรรมแ ะงบประมาณตาม ครงการ ในแผนยุทธ าสตร์ สหกรณ์ บบที่ 3 ประจาปี บ ชี 2562
ยุทธ าสตร์ ก ยุทธ์ / ครงการ
วต ุประสงค์
เป้ าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ
ยุทธ าสตร์ ที่ 1 นาองค์ กร บุค ากรด้ านการบริหารจดการทีม่ ีประสิ ทธิ า มีธรรมา บิ า
ก ยุทธ์ ที่ 1 นา กย า องคณะกรรมการดาเนินการผู้ตรวจสอบกิจการเจ้ าหน้ าทีแ่ ะสมาชิก
ครงการอบรมและสัมมนาความรู ้ 1.เพื่อเสริ มสร้างความรู ้แก่
-คณะกรรมการ
จัดอบรมและสัมมนา
100,000
การบริ หารงานในสหกรณ์
คณะกรรมการ
ดาเนินการ
คณะกรรมการ ผูต้ รวจสอบ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้การ
-ผูต้ รวจสอบกิจการ
กิจการ และตัวแทนสมาชิก
บริ หารงานของสหกรณ์
-เจ้าหน้าที่
-ตัวแทนสมาชิก
ครงการพั นาทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้สมาชิกมีความรู ้
-คณะกรรมการ
- จัดอบรม
100,000
เกี่ยวกับระบบงานของ
ดาเนินการ
-จัดอบรมความรู ้เกี่ยวกับ
สหกรณ์
-ผูต้ รวจสอบกิจการ
สหกรณ์
เพื่อให้สมาชิกที่สนใจจะ -เจ้าหน้าที่
- สัมมนาแลกเปลี่ยนความ
เป็ นกรรมการดาเนินงานมี
-ตัวแทนสมาชิก
คิดเห็นเกี่ยวกับการ
ความรู ้เกี่ยวกับสหกรณ์
ดาเนินงานของสหกรณ์
ครงการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การ
เพื่อให้คณะกรรมการ
คณะกรรมการ เจ้า
1.จัดประชุมอบรม
300,000
บริ หารจัดการสหกรณ์ตน้ แบบ
ดาเนินการ
หน้าที่ ผูต้ รวจสอบ และ คณะกรรมการ
ผูต้ รวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนสมาชิกจานวน เจ้าหน้าที่ ผูต้ รวจสอบ และ
และตัวแทนสมาชิก ได้มีการ
คน
ตัวแทนสมาชิก
พั นาองค์ความรู ้ดา้ นการ
2. ศึก าดุงานสหกรณ์
บริ หารจัดการสหกรณ์ และนา
ต้นแบบ
ความรู ้และเทคนิคต่าง ที่
ได้รับนามาพั นาสหกรณ์ให้
มีประสิ ทธิภาพและมัน่ คง
ผู้รบผิดชอบ
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ม ค -ส ค 62 คณะกรรมการ
ดาเนินการ

ม.ค -ส.ค 62 คณะกรรมการ
ดาเนินการ

ม ค -ส ค 62 คณะกรรมการ
ดาเนินการ

ชวงเว า

11
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แผนดาเนินการ กิจกรรมแ ะงบประมาณตาม ครงการ ในแผนยุทธ าสตร์ สหกรณ์ บบที่ 3 ประจาปี บ ชี
ยุทธ าสตร์ ก ยุทธ์ / ครงการ
วต ุประสงค์
เป้ าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ
ก ยุทธ์ ที่
นาระบบการบริหารแ ะระบบการควบคุม ายใน
ครงการพั นาระบบการ
เพื่อการพั นาสู่ การเป็ น
-กรรมการ ดาเนินการพั นากระบวนการควบคุมภายในให้ งบดาเนินการ
ควบคุมภายใน
องค์กรที่มีธรรมาภิบาล
-เจ้าหน้าที่ มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
-สมาชิก
ครงการมาตร านการบริ หาร เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภาพของ
-กรรมการ ดาเนินการพั นาการบริ หารจัดการให้เป็ นไป
งบดาเนินการ
จัดการสหกรณ์
องค์กรด้านการบริ หารจัดการ -เจ้าหน้าที่ ตามมาตร านตัวชี้วดั
-สมาชิก
ครงการประเมินผลและจัดทา
เพื่อประเมินความสาเร็ จ
-กรรมการ 1. จัดประชุมคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อ
50,000
แผนดาเนินงานประจาปี ของ
การดาเนินการตามแผนที่
-เจ้าหน้าที่ สรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนในปี ที่ผา่ นมา
สหกรณ์
กาหนดไว้
-สมาชิก
2 จัดทาแผนดาเนินการสาหรับปี ต่อไป ดยใช้
เพื่อจัดทาแผนดาเนินการ
แผนยุทธ์ ระยะ ปี เป็ นแนวทางการจัดทา
ประจาปี สาหรับปี ต่อไป
ครงการ
ครงการพั นาก ระเบียบ
เพื่อให้ก ระเบียบมีความ -กรรมการ - จัดประชุมคณะทางานเพื่อทบทวน ก ระเบียบ
30,000
เหมาะสมต่อสถานการณ์
-เจ้าหน้าที่ ที่มีปัญหาหรื อความไม่ชดั เจน
ปัจจุบนั
-สมาชิก
- จัดทาก ระเบียบ บับใหม่เพื่อประกาศใช้
เพื่อความสะดวกต่อการ
ป ิบตั ิงาน
ครงการประเมินผลทบทวน เพื่อทบทวนแผนยุทธ ที่
-กรรมการ -จัดประชุมคณะกรรมการ คณะทางาน เพื่อ
40,000
แผนยุทธศาสตร์
กาหนดไว้ให้มีความ
-เจ้าหน้าที่ ทบทวนแผนยุทธ ที่กาหนดไว้
เหมาะสมกับสถานการณ์
-สมาชิก
-ปรับปรุ งแผนยุทธ ให้สอดคล้องกับเหตุการณ์
ปัจจุบนั
ปัจจุบนั เพื่อใช้เป็ นแนวทางการจัดทาแผน
ดาเนินงานประจาปี
คณะกรรมการ
ดาเนินการ

ม ค -ส ค 62
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ม ค -ส ค 62 คณะกรรมการ
ดาเนินการ

ม ค -ส ค 62 คณะกรรมการ
ดาเนินการ

ม ค -ส ค 62 คณะกรรมการ
ดาเนินการ

คณะกรรมการ
ดาเนินการ

ผู้รบผิดชอบ

ม.ค -ส.ค 62

ชวงเว า

11
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จำากัด

แผนดาเนินการ กิจกรรมแ ะงบประมาณตาม ครงการ ในแผนยุทธ าสตร์ สหกรณ์ บบที่ 3 ประจาปี บ ชี 2562
ยุทธ าสตร์ ก ยุทธ์ / ครงการ
วต ุประสงค์
เป้ าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ
ชวงเว า
ผู้รบผิดชอบ
ก ยุทธ์ ที่
นาระบบการบริหารแ ะระบบการควบคุม ายใน
ครงการจัดประชุมใหญ่สามัญ
- เพื่อประชุมสมาชิกสามัญ
-กรรมการ
จัดประชุมสมาชิกจากทุก
งบดาเนินการ ม ค -ส ค 62 คณะกรรมการ
ประจาปี
ประจาปี ตามข้อบังคับที่
-เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน
ดาเนินการ
กาหนดไว้
-สมาชิก
- เพื่อคัดเลือกกรรมการ
ดาเนินงาน
- เพื่อพิจารณาการแก้ไข
ข้อบังคับ
ครงการเร่ งรัดหนี้และติดตามหนี้
เพื่อการติดตามและเร่ งรัดหนี้ -กรรมการ
- จัดประชุมคณะกรรมการ
100,000 ม ค -ส ค 62 คณะกรรมการ
ที่สมาชิกค้างจ่ายกับสหกรณ์ -เจ้าหน้าที่
เพื่อพิจารณาดาเนินการ
ดาเนินการ
-สมาชิก
- ติดตาม และเร่ งรัดสมาชิก
ลูกหนี้ที่คา้ งชาระ

114
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แผนดาเนินการ กิจกรรมแ ะงบประมาณตาม ครงการ ในแผนยุทธ าสตร์ สหกรณ์ บบที่ 3 ประจาปี บ ชี 2562
ยุทธ าสตร์ ก ยุทธ์ / ครงการ
วต ุประสงค์
เป้ าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ
ยุทธ าสตร์ ที่ 2 นาประสิ ทธิ า การให้ บริการ
ก ยุทธ์ ที่ 1 นาการให้ บริการสมาชิกแบบมีจิตใจให้ บริการ(Service Mind)
ครงการพั นารู ปแบบการ
เพื่อให้การบริ การสิ นเชื่อแก่ -สมาชิก
จัดประชุมตัวแทนสมาชิก
100,000
ให้บริ การด้านสิ นเชื่อ
สมาชิกมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น -เจ้าหน้าที่
และกรรมการเพื่อเสนอแนว
ทางการดาเนินงานด้านการ
บริ การสิ นเชื่อที่มี
ประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
ครงการพั นาความรู ้และเทคนิค - เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
-สมาชิก
จัดประชุมตัวแทนสมาชิก
งบดาเนินการ
การให้บริ การของเจ้าหน้าที่
ให้บริ การของเจ้าหน้าที่ในทุก -เจ้าหน้าที่
กรรมการ และเจ้าหน้าที่ เพื่อ
ด้าน
กาหนดแนวทางดาเนินงาน
- เพื่อให้สมาชิกได้รับบริ การ
ให้บริ การที่มีประสิ ทธิภาพ
ที่ดี
ครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
- เพื่อสมาชิกได้รับทราบ
-สมาชิก
กาหนดและจัดทาจุดเผยแพร่
50,000
งานของสหกรณ์
ข้อมูลข่าวสาร การดาเนินงาน -เจ้าหน้าที่
ข้อมูลและรับ ังเหตุผล
ของสหกรณ์
ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์
- เพื่อสหกรณ์ได้รับทราบ
ในแต่ละหน่วยงาน
ข้อคิดเห็นจากสมาชิก
ผู้รบผิดชอบ
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ม ค -ส ค 62 คณะกรรมการ
ดาเนินการ

ม ค -ส ค 62 คณะกรรมการ
ดาเนินการ

ม ค -ส ค 62 คณะกรรมการ
ดาเนินการ

ชวงเว า

11
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ครงการรวมพลัง 5 ส

ครงการปรับปรุ งภูมิทศั น์สานักงาน

- เพื่อให้สานักงาน
สหกรณ์มีความ
พร้อมในการ
ให้บริ การ
- เพื่อให้สมาชิกได้
ใช้บริ การอย่าง
สะดวก
เพื่อพั นาและ
ปรับปรุ งให้
สานักงานมีความ
เป็ นระเบียบ
เรี ยบร้อย เหมาะต่อ
การป ิบตั ิงาน
-หน่วยงานสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ข

-หน่วยงานสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ข

ม ค -ส ค 62

ม ค -ส ค 62

เจ้าหน้าที่ร่วมมือดาเนินการตามหลัก งบดาเนินกา
ส เป็ นประจาทุกเดือน
ร

ชวงเว า

30,000

จัดความพร้อมของสานักงานให้มี
ความพร้อมและเหมาะสมต่อการ
ให้บริ การแก่สมาชิก

แผนดาเนินการ กิจกรรมแ ะงบประมาณตาม ครงการ ในแผนยุทธ าสตร์ สหกรณ์ บบที่ 3 ประจาปี บ ชี 2562
ยุทธ าสตร์ ก ยุทธ์ / ครงการ
วต ุประสงค์
เป้ าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ
ก ยุทธ์ ที่ สร้ างบรรยากา ายในองค์ กรให้ เอือตอการให้ บริการแกสมาชิกแ ะการป ิบติงาน

ดาเนินการ

คณะกรรมการ

ดาเนินการ

คณะกรรมการ

ผู้รบผิดชอบ

11
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นาการ งทุน ดาเนินกิจการ แ ะการสร้ างความม่นคงแกสหกรณ์
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ก ยุทธ์ ที่ 2 นาการบริหารจดการเงินทุนหมุนเวียน
ครงการพั นาการจัดการเงินทุนตาม
เพื่อการบริ การ
หลักการสหกรณ์
การเงินให้แก่
สมาชิกอย่าง
เหมาะสม ดย
พิจารณาถึงความ
มัน่ คงของสหกรณ์
และสมาชิก

้ือหุน้ กับชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศ
ไทยเพิ่มเติม

งบดาเนินการ

งบดาเนินการ

1.ปรับปรุ งระเบียบการถือหุน้ สมาชิก งบดาเนินการ
2.ประชาสัมพันธ์ กิจการสหกรณ์
3.กิจกรรมระดมเงิน าก
4.กิจกรรมระดมทุนเรื อนหุน้

1.สมาชิกและครอบครัวมีการพั นา 1.จัดสรรงบประมาณ
คุณภาพชีวิต ดยการสนับสนุนด้าน 2.จัดสรรเงินทุนจากผลกาไรสุ ทธิ
สวัสดิการ การเงิน และการลงทุน
ประจาปี
ธุรกิจจากสหกรณ์เป็ นหลัก
2.สหกรณ์มีความมัน่ คง ดยความ
เชื่อมัน่ และการสนับสนุนจาก
สมาชิก

นาการ งทุนแ ะเ มิ่ อกาสการ งทุน ยายธุรกิจแ ะกิจการ
ครงการพั นาระบบการถือหุน้ สมาชิก 1.เพื่อขยายและสร้าง 1.สหกรณ์มีความมัน่ คง ดยความ
อกาสการลงทุน
เชื่อมัน่ และการสนับสนุนจาก
2.เพื่อเพิ่มมูลค่าของ สมาชิก
ทุนเรื อนหุน้ ของ
2.สหกรณ์ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
สมาชิกให้เพิ่มขึ้น
ที่มนั่ คง
3.ขยาย านสมาชิก 3.รัก าระดับผลตอบแทนการลงทุน
เพื่อเพิ่มทุน
ของสมาชิก เป็ นที่พึงพอใจและไม่
ดาเนินการ
น้อยกว่าการลงทุนในสถาบันการเงิน
เพื่อหารายได้เพิ่ม
มีรายได้จากการมีหุน้ สะสมในชุมนุม
ครงการลงทุนเพื่อพั นากิจการ
ให้กบั สหกรณ์
สหกรณ์แห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น

ก ยุทธ์ ที่ 1

ยุทธ าสตร์ ที่ 3

ยุทธ าสตร์ ก ยุทธ์ / ครงการ

แผนดาเนินการ กิจกรรมแ ะงบประมาณตาม ครงการ ในแผนยุทธ าสตร์ สหกรณ์ บบที่ 3 ประจาปี บ ชี 2562
วต ุประสงค์
เป้ าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ

ผู้รบผิดชอบ

ตลอดปี บัญชี

ตลอดปี บัญชี ผูจ้ ดั การและ
คณะกรรมการ
อานวยการ

ตลอดปี บัญชี คณะกรรมการ
่ ายจัดการ

ชวงเว า

11
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ยุทธ าสตร์ ที่ 4 สงเสริม สนบสนุนด้ านคุณ า ชีวติ แ ะการจดสวสดิการให้ แกสมาชิก
ก ยุทธ์ ที่
นาคุณ า ชีวติ องสมาชิก
ครงการส่ งเสริ มการออมเพือ่ คุณภาพ
1.เพื่อสนับสนุนการออม . สหกรณ์มีเงิน ากเพิ่มขึ้นจาก
ทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ ปี 2560 ไม่นอ้ ยกว่า 10 %
ชีวิต
ของสหกรณ์
2. สมาชิกมีนิสยั รักการออม
2.เพื่อลดเงินกูจ้ ากแหล่ง
เงินกูภ้ ายนอก
3.เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน
ครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพ (เรื่ อง อ )
1.เพื่อลดความเสี่ ยงต่อ
สมาชิกที่มีน้ าหนักเกินเกณ ์
รคที่มีภาวะน้ าหนักเกิน มาตร าน
มาตร าน
2.เพื่อเป็ นการชักชวน
สมาชิกเข้าร่ วมกิจกรรม
ของทางสหกรณ์
ครงการส่ งเสริ มการประกอบอาชีพเสริ ม เพื่อให้สมาชิกและ
จัดอบรม ปี ละ - รุ่ น ละ ครอบครัวสมาชิกมีรายได้
คน
เสริ ม ดยการสนับสนุน
ความรู ้ในการประกอบ
อาชีพจากสหกรณ์

ยุทธ าสตร์ ก ยุทธ์ / ครงการ

1.เสนอ ครงการต่อคณะกรรมการ
อานวยการ
2.นาเสนอ ครงการให้ที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
อนุมตั ิ
3.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิก
ากเงินออมทรัพย์
1.นาเสนอ ครงการคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาอนุมตั ิ
2.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิก
3.วิธีดาเนินการ อาจจะบูรณาการ
ร่ วมกับหน่วยงานสาธารณสุ ข ่ ึง
ดาเนินการ ครงการลัก ณะเช่นนี้
1.นาเสนอ ครงการคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาอนุมตั ิ
2. แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินงาน
ตาม ครงการ
3.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิก
4. จัดอบรมกลุ่มอาชีพ

ม ค -ส ค 62

ม ค -ส ค 62

100,000

ม ค -ส ค 62

ชวงเว า

80,000

20,000

แผนดาเนินการ กิจกรรมแ ะงบประมาณตาม ครงการ ในแผนยุทธ าสตร์ สหกรณ์ บบที่ 3 ประจาปี บ ชี 2562
วต ุประสงค์
เป้ าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ

คณะกรรมการ
ดาเนินการ
สหกรณ์

ผู้รบผิดชอบ
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118

119

2.พั นาระบบต่าง ของสหกรณ์
ให้ดียงิ่ ขึ้น
3.พั นาให้สามารถส่ งคาขอต่าง
เช่น คาขอสมัครสมาชิกใหม่,คาขอ
กู้ ผ่านทางเว็บไ ต์สหกรณ์ได้
4.พั นาให้สามารถพิมพ์สญ
ั ญากู้
ผ่านทางเว็บไ ต์สหกรณ์ได้

ยุทธ าสตร์ ที่ 5 นา าน ้ อมู แ ะระบบเทค น ยีสารสนเท
ก ยุทธ์ ที่ 1 นาระบบเทค น ยีสารสนเท
ครงการพั นาระบบ ปรแกรม
1.พั นาระบบให้สามารถเก็บ
คอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
ข้อมูลสัญญาอิเล็กทรอนิกส์

- คณะกรรมการ
จัดทา ปรแกรมการเก็บข้อมูลสัญญา งบดาเนินการ
ดาเนินการ
- เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ผูพ้ ั นาระบบ

ตลอดปี บัญชี - คณะกรรมการ
ดาเนินการ
- เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์
ผูพ้ ั นาระบบ

แผนดาเนินการ กิจกรรมแ ะงบประมาณตาม ครงการ ในแผนยุทธ าสตร์ สหกรณ์ บบที่ 3 ประจาปี บ ชี 2562
ยุทธ าสตร์ ก ยุทธ์ / ครงการ
วต ุประสงค์
เป้ าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ
ชวงเว า
ผู้รบผิดชอบ
ก ยุทธ์ ที่ 2 สงเสริม สนบสนุนเ ื่อความม่นคง องครอบครว
ครงการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ า
1.เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ตอ้ ง
1.ผูค้ ้ าประกันทุกราย
1.เสนอ ครงการต่อคณะกรรมการ 1. เงินทุน
ตามระเบียบ คณะกรรมกา
ประกัน
รับผิดชอบใช้หนี้แทนผูก้ ู้
2.จ่ายตามระเบียบ
ดาเนินการเพื่อขอความเห็นชอบ สาธารณประ ยชน์ และประกาศ รดาเนินการ
2.เพื่อการช่วยเหลือ ่ ึงกันและกัน กองทุนช่วยเหลือผูค้ ้ า 2.นาเสนอ ครงการให้ที่ประชุม
. เงินสมทบจากผูก้ ู้ กองทุน
สหกรณ์
ประกัน
ใหญ่สามัญประจาปี พิจารณา
อนุมตั ิ
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ยุทธ าสตร์ ที่ 5 นา าน ้ อมู แ ะระบบเทค น ยีสารสนเท
ก ยุทธ์ ที่ 1 นาระบบเทค น ยีสารสนเท
ครงการบริ หารจัดการข้อมูลสมาชิก
1.ออกแบบ ระบบข้อมูล ระบบงาน
ดยใช้เทค น ลยีที่เหมาะสม
สหกรณ์ กรณี ออกหน่วยเคลื่อนที่
หรื อ เปิ ดสาขาของสหกรณ์
2 สร้างระบบ านข้อมูลระบบ
สวัสดิการสมาชิก ให้ครอบคลุมทุก
สวัสดิการ
ออกแบบการเชื่อมข้อมูลสมาชิก
ระหว่างระบบสหกรณ์กบั เว็บไ ต์
ให้ดียงิ่ ขึ้น
ก ยุทธ์ ที่ 2 นา กย า องเจ้ าหน้ าทีด่ ้ านเทค น ยีสารสนเท
ครงการอบรมพั นาเจ้าหน้าที่ดา้ น
1. ึ กอบรม ระบบป ิบตั ิการ
ระบบคอมพิวเตอร์ระบบเครื อข่ายระบบ Window Server ในระบบ
Administrator
กล้องวงจรปิ ดและอุปกรณ์
2. ึ กอบรม ปรแกรมพั นา
สตทัศนูปกรณ์
เว็บไ ต์
3. ึ กอบรม ระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์( Computer Network)

ยุทธ าสตร์ ก ยุทธ์ / ครงการ

- เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จัด ึ กอบรม
ผูพ้ ั นาระบบ

- เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จัดทา ปรแกรมระบบงานเพื่อ
ผูพ้ ั นาระบบ
รองรับ

งบดาเนินการ

งบดาเนินการ

แผนดาเนินการ กิจกรรมแ ะงบประมาณตาม ครงการ ในแผนยุทธ าสตร์ สหกรณ์ บบที่ 3 ประจาปี บ ชี 2562
วต ุประสงค์
เป้ าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ

ผู้รบผิดชอบ

ตลอดปี บัญชี - เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์
ผูพ้ ั นาระบบ

ตลอดปี บัญชี - เจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์
ผูพ้ ั นาระบบ

ชวงเว า
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เพื่อสนับสนุนการรณรงค์ตาม
ครงการที่กาหนด

-พื้นที่ในจังหวัดพังงา

ก ยุทธ์ ที่ สงเสริมการมีสวนรวม องสมาชิก
ครงการสร้างแรงจูงใจในการแสดง
เพื่อกระตุน้ และจูงใจให้สมาชิกได้ - รงพยาบาลทัว่ ไป
ความคิดเห็นจากสมาชิก
ร่ วมแสดงความคิดเห็นมากยิง่ ขึ้น -พื้นที่ตวั แทนหน่วย
สมาชิก
-ตัวแทนหน่วยระดับ
อาเภอ

ครงการร่ วมรณรงค์ลดภาวะ ลกร้อน

จัดสิ่ งสนับสนุนมอบให้กบั ผูแ้ สดง
ความคิดเห็นตามกิจกรรมที่จดั ขึ้น
เป็ นระยะ

ร่ วมสนับสนุนและร่ วมดาเนิน
กิจกรรมการรณรงค์ในด้านต่าง

คณะกรรมการ
ดาเนินการ

คณะกรรมการ
ดาเนินการ

คณะกรรมการ
ดาเนินการ

ผู้รบผิดชอบ

30,000 ม ค -ส ค 62 คณะกรรมการ
ดาเนินการ

20,000 ม ค -ส ค 62 คณะกรรมการ
ดาเนินการ

แผนดาเนินการ กิจกรรมแ ะงบประมาณตาม ครงการ ในแผนยุทธ าสตร์ สหกรณ์ บบที่ 3 ประจาปี บ ชี 2562
ยุทธ าสตร์ ก ยุทธ์ / ครงการ
วต ุประสงค์
เป้ าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ
ชวงเว า
ยุทธ าสตร์ ที่ 6 การสงเสริมสนบสนุนด้ านสงคม ชุ มชน สิ่ งแวด ้ อมแ ะการมีสวนรวม องสมาชิก
ก ยุทธ์ ที่ 1 สร้ างประ ยชน์ แกสงคมแ ะชุ มชน
ครงการบาเพ็ญสาธารณประ ยชน์ ดย เพื่อให้สมาชิกมีส่วนร่ วมในการ
-พื้นที่ดาเนินการใน
ร่ วมดาเนินกิจกรรมตามวาระและ
60,000 ม ค -ส ค 62
กลุ่มสมาชิก
ดาเนินกิจกรรมสาธารณประ ยชน์ จังหวัดพังงา
อกาสที่กาหนดในช่วงเวลาต่าง
ต่าง
ครงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อบารุ ง เพื่อสนับสนุน กิจกรรมต่าง ที่
-พื้นที่ดาเนินการใน
ร่ วมดาเนินกิจกรรมต่าง ตาม
50,000 ม ค -ส ค 62
ศาสนา ศิลปวั นธรรม การศึก าและ
ได้รับการร้องขอ
จังหวัดพังงา
อกาสที่ได้รับการร้องขอ
กี า
ก ยุทธ์ ที่ สงเสริมการอนุรก ์ สิ่งแวด ้ อม
ครงการร่ วมรณรงค์ปลูกป่ า
เพื่อร่ วมสนับสนุนกิจกรรมที่
-พื้นที่ในจังหวัดพังงา ร่ วมสนับสนุนและร่ วมดาเนิน
20,000 ม ค -ส ค 62
กาหนดขึ้นกับหน่วยงานอื่น
กิจกรรมตามที่ได้รับการร้องขอ
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ครงการสัญจรสหกรณ์ พบปะสมาชิก - เพื่อชี้แจงการดาเนินงานให้
หน่วยงานต้นสังกัด
สมาชิกได้รับทราบ
- เพื่อรับ ังข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจากสมาชิก

- รงพยาบาลทัว่ ไป
-พื้นที่ตวั แทนหน่วย
สมาชิก
-ตัวแทนหน่วยระดับ
อาเภอ

- จัดให้คณะกรรมการดาเนินการ
ไปพบปะกับสมาชิกแต่ละ
หน่วยงานตามกาหนดเวลา
- จัดประชุมสมาชิกเพื่อรับ ัง และ
แสดงความคิดเห็นข้อเสนอ เพือ่
พั นาการดาเนินงาน

ชวงเว า

ผู้รบผิดชอบ

80,000 ม ค -ส ค 62 คณะกรรมการ
ดาเนินการ

แผนดาเนินการ กิจกรรมแ ะงบประมาณตาม ครงการ ในแผนยุทธ าสตร์ สหกรณ์ บบที่ 3 ประจาปี บ ชี 2562
ยุทธ าสตร์ ก ยุทธ์ / ครงการ
วต ุประสงค์
เป้ าหมาย
วิธีการดาเนินการ
งบประมาณ
ก ยุทธ์ ที่ 3 สงเสริมการมีสวนรวม องสมาชิก

1
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จำา1กัด

ระเบียบวาระที่ 8
จิ ารณาแก้ เ มิ่ เติม
้ อบงคบสหกรณ์
ระเบียบวาระที่ พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด พ.ศ. 2561
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ราง
แก้ เ มิ่ เติม ้ อบงคบสหกรณ์ ออมทร ย์ สาธารณสุ จงหวด งงา จากด
้ อความใน ้ อบงคบ บบเดิม
้ อความที่ อแก้ เ มิ่ เติม
เหตุผ
้ อบงคบ
้ อบงคบ
สหกรณ์ ออมทร ย์ สาธารณสุ จงหวด งงา จากด สหกรณ์ ออมทร ย์ สาธารณสุ จงหวด งงา จากด
2558
หมวดที่ 4
หมวดที่ 4
เ ื่อให้ เปน ปตามที่
กา รสุ ทธิประจาปี
กา รสุ ทธิประจาปี
นายทะเบียนสหกรณ์
ข้อ 27 การจดสรรกา รสุ ทธิประจาปี เม่อสิ
ข้อ 27 การจดสรรกา รสุ ทธิประจาปี เม่อสิ
กาหนด
ทางบั ได้ ิ ดบั ตามมาตร า การบั ท่ ทางบั ได้ ิ ดบั ตามมาตร า การบั ท่
รั บ รอง ดยทั่ว ไ แ ้ว ราก วาสหกรณ์ ม ก าไร รับรอง ดยทัว่ ไ แ ว้ ราก วาสหกรณ์มกาไรสุ ทธิ
สุ ทธิ ห้จดั สรรเ ทุ สารองไม ้อยกวาร้ อย
ห้จดั สรรเ ทุ สารองไม อ้ ยกวาร้อย สิ บของ
สิ บของก าไรสุ ทธิ แ เ คาบ ารุ งสั ิ บ าต กาไรสุ ทธิ แ เ คาบารุ งสั ิ บาตสหกรณ์ แหง
สหกรณ์ แ หง ร เทศไทยไมเกิ ร้ อ ย ห้ าของ ร เทศไทย อัตราร้อย ห ่ งของกาไรสุ ทธิ แต
ก าไรสุ ท ธิ แตต้อ งไมเกิ อัต ราท่ ค ณ กรรมการ ไมเกิ สามหม่ บาท เ คาบ ารุ งสั ิ บาต
พั าการสหกรณ์แหง าติกาห ด
สหกรณ์ แ หง ร เทศไทยไมเกิ ร้ อ ย ห้ า ของ
ก าไรสุ ท ธิ แตต้อ งไมเกิ อัต ราท่ ค ณ กรรมการ
พั าการสหกรณ์แหง าติกาห ด
หมวดที่ 5
สมาชิก
ข้อ สมาชิ ก ประเ ทสมทบคื อ ้ท่ ส หกรณ์
เห สมควรเ อกเ สมา ิ ก ร เ ทสมทบได้
ตามท่ เห สมควร ดยต้องสมัครเ สมา ิ กด้วย
ความสมัคร จ แ มความ ร สงค์จ ้บ ริ ก าร
ตาง ของสหกรณ์

หมวดที่ 5
สมาชิก
ข้อ สมาชิ ก ประเ ทสมทบสหกรณ์ อ าจรั บ
สมา ิ กสมทบได้ตามท่เห สมควร ดยต้องสมัคร
เข้า เ สมา ิ ก สมทบด้ว ยความสมัค ร จ แ ม
ความ ร สงค์จ ้บริ การตาง ของสหกรณ์ ท้ ่
สหกรณ์ เห สมควรเ อกเ สมา ิ ก ร เ ท
สมทบได้ต ามท่ เห สมควร ดยต้อ งสมัค รเ
สมา ิ กด้วยความสมัคร จ แ มความ ร สงค์จ
บ้ ริ การตาง ของสหกรณ์
ข้อ 5 คุ ณ สมบติ องสมาชิ ก สมทบ สมา ิ ก ข้อ 5 คุณสมบติ องสมาชิ กสมทบ สมา ิ กสมทบ
สมทบต้องมคุณสมบัติดงั
ต้องมคุณสมบัติดงั
(1) เ บ้ รร ุ ิติ าว
(1) เ บุ คค องค์กรหรอห วยงา ท่
(2) เ
้ เ ห อบ วัต ุ ร สงค์ ข อง ขาดคุ ณ สมบัติจ สมัครเข้าเ สมา ิ กสามั ตาม
สหกรณ์
ข้อบังคับ ได้แก พ กั งา กร ทรวง กจ้าง วั่ คราว

124

เ ื่อให้ เปน ปตาม
ระเบียบทีน่ าย
ทะเบียนสหกรณ์ ให้
คาแนะนาวาด้ วยการ
รบจดทะเบียน
้ อบงคบเกีย่ วกบ
สมาชิกสมทบ อง
สหกรณ์ 2561
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จำา1กัด
้ อความใน ้ อบงคบ บบเดิม
(3) เ กจ้าง วั่ คราว ่ งได้รับคาจ้างราย
เดอ จากห วยงา รา การ สั ง กัด กร ทรวง
สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา ท่ มอายุการจ้างงา ตาม
ร เบยบสหกรณ์เ หรอเคยเ ข้ารา การ กจ้าง
งบ ร มาณ สังกัดกร ทรวงสาธารณสุ ขจังหวัด
พังงา หรอ
(4) เ คสมรส หรอบุ ต ร หรอบิ ด า หรอ
มารดา ของสมา ิก ร เ ทสามั หรอ
(5) เ บุคค าย อกท่ม มิ าเ าอย
จังหวัดพังงาแ
(6) เ ม้ ความ ร พ ติอ ั ดงาม
(7) เ ท้ ่จ ิบตั ิตามก หมาย ข้อบังคับ
ร เบยบ มติ แ คาสัง่ ของสหกรณ์
(8) มิได้เ สมา ิก สหกรณ์ออมทรัพย์อ่
ท่มวัต ุ ร สงค์ การ ห้กย้ มเงิ

้ อความที่ อแก้ เ มิ่ เติม

เหตุผ
หรอ
เ ื่อให้ เปน ปตาม
เ บิดา มารดา คสมรส บุตรของสมา ิก ระเบียบทีน่ าย
สามั
ทะเบียนสหกรณ์ ให้
เ บ้ รร ุ ิติ าว
คาแนะนาวาด้ วยการ
เ เ้ ห อบ วัต ุ ร สงค์ของ
รบจดทะเบียน
สหกรณ์
้ อบงคบเกีย่ วกบ
เ ม้ ความ ร พ ติอ ั ดงาม
สมาชิกสมทบ อง
เ ท้ ่จ ิบตั ิตามก หมาย ข้อบังคับ สหกรณ์ 2561
ร เบยบ มติ แ คาสัง่ ของสหกรณ์
มิได้เ สมา ิก สหกรณ์ออมทรัพย์อ่
ท่มวัต ุ ร สงค์ การ ห้กย้ มเงิ
เ บ้ รร ุ ิติ าว
(2)เ
้ เ ห อบ วัต ุ ร สงค์ ข อง
สหกรณ์
เ กจ้าง วั่ คราว ่ งได้รับคาจ้างราย
เดอ จากห วยงา รา การ สั ง กัด กร ทรวง
สาธารณสุ ขจังหวัด พังงา ท่ ม อายุก ารจ้างงา ตาม
ร เบยบสหกรณ์เ หรอเคยเ ข้ารา การ กจ้าง
งบ ร มาณ สังกัดกร ทรวงสาธารณสุ ขจังหวัด
พังงา หรอ
เ คสมรส หรอบุ ต ร หรอบิ ด า หรอ
มารดา ของสมา ิก ร เ ทสามั หรอ
เ บุคค าย อกท่ม มิ าเ าอย
จังหวัดพังงาแ
เ ม้ ความ ร พ ติอ ั ดงาม
เ ท้ ่จ ิบตั ิตามก หมาย ข้อบังคับ
ร เบยบ มติ แ คาสัง่ ของสหกรณ์
มิได้เ สมา ิก สหกรณ์ออมทรัพย์อ่
ท่มวัต ุ ร สงค์ การ ห้กย้ มเงิ
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1

้ อความใน ้ อบงคบ บบเดิม
ข้อ 6 สิ ท ธิ แ ะหน้ าที่ ใ น านะสมาชิ ก สมทบ
สมา ิ กสมทบมสิ ทธิ แ ห า้ ท่ สว ท่ไมขัดกับ
ก หมายสหกรณ์
ก. สิ ทธิ องสมาชิกสมทบ มีดงนี
มสิ ทธิ อหุ ้ แ ได้รับ ร ย ์จาก
การ อหุ ้

้ อความที่ อแก้ เ มิ่ เติม
ข้ อ 6 สิ ทธิ แ ะหน้ าที่ ใ น านะสมาชิ ก สมทบ
สมา ิ กสมทบมสิ ทธิ แ ห ้าท่ สว ท่ไมขัดกับ
ก หมายสหกรณ์
ก. สิ ทธิ องสมาชิกสมทบ มีดงนี
(1 การ อหุ ้ สมา ิ กสมทบ ห้เ ไ ตาม
ร เบยบวาด้วยสมา ิกสมทบ พ ศ 2559
มสิ ทธิ อหุ ้ แ ได้รับ ร ย ์จาก
การ อหุ ้

ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 89 ผู้ตรวจสอบกิจการ ต้ รวจสอบกิจการของ
สห กรณ์ จ ต้ อ งมคุ ณ สมบั ติ , การได้ ม า ่ ง ้
ตรวจสอบกิจการ, การดารงตาแห ง, อา าจห า้ ท่
, จริ ยธรรม, แ ความรับ ิด อบของ ต้ รวจสอบ
กิ จ การ ห้ เ ไ ตามร เบยบของ ายท เบย
สหกรณ์ แ ร เบยบของสหกรณ์ จ า ว 2 ค
(ไมเกิ ห้าค หรอห ่ ง ิติบุคค )ท่ ร ุม ห จ
เ อกตั งกรรมการด าเ ิ การหรอ ้ ่ งด ารง
ตาแห งห ้าท่ ร จา สหกรณ์เ ต้ รวจสอบ
กิจการไมได้

ผู้ตรวจสอบกิจการ
เ ื่อให้ เปน ปตามที่
ข้ อ 89. ผู้ ตรวจสอบกิ จ การ ห้ ท่ ร ุ ม ห นายทะเบียนสหกรณ์
เ อกตังสมา ิ ก หรอบุ ค ค าย อก ้ม คุ ณ วุ ิ กาหนด
ความร้ ความสามาร ด้า ธุ ร กิ จ การเงิ การ
บั การบริ หารจัดการ เศร ศาสตร์ การสหกรณ์
ก หมายท่ เก่ ยวข้อ งกับ สหกรณ์ แ มคุ ณ สมบัติ
เ ้ า การอบรมการตรวจสอบกิ จการจากกรม
ตรวจบั สหกรณ์ หรอห วยงา อ่ ท่ ได้รับรอง
ห ัก สตรจากกรมตรวจบั สหกรณ์ แ ไมม
ั ก ณ ต้ อ งห้ า มของ ้ต รวจสอบกิ จ การ ตาม
ร เบยบ ายท เบย สหกรณ์ เ ้ต รวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ จา ว สองค
้ต รวจสอบกิ จ การของสหกรณ์ จ ต้อ งม
คุ ณ สมบัติ , การได้ม า ่ ง ต้ รวจสอบกิ จ การ, การ
ดารงตาแห ง, อา าจห ้าท่, จริ ยธรรม, แ ความ
รั บ ิด อบของ ต้ รวจสอบกิ จการ ห้เ ไ ตาม
ร เบยบของ ายท เบย สหกรณ์แ ร เบยบของ
สหกรณ์ จา ว 2 ค (ไมเกิ ห้าค หรอห ่ ง ิ ติ
บุ คค )ท่ ร ุ ม ห จ เ อ กตั งก รรม การ
ดาเ ิ การหรอ ้ ่ งดารงตาแห งห ้าท่ ร จา
สหกรณ์เ ต้ รวจสอบกิจการไมได้
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้ อความใน ้ อบงคบ บบเดิม

้ อความที่ อแก้ เ มิ่ เติม
บทเ าะกา
ข้อ
ั บ แตวั ท่ ข ้อ บั ง คับ ้ บ ั ง คับ สมา ิ ก
สมทบบุ ค ค าย อกของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ห้ขาดจากสมา ิ ก
าพ บั ตังแตวั ท่ 1 ตุ าคม 2562

เหตุผ
เ ื่อให้ เปน ปตาม
ระเบียบทีน่ าย
ทะเบียนสหกรณ์ ให้
คาแนะนาวาด้ วยการ
รบจดทะเบียน
้ อบงคบเกีย่ วกบ
สมาชิกสมทบ อง
สหกรณ์ 2561

ทีป่ ระชุ มให
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
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1

ระเบียบวาระที่ 9
จิ ารณา ออนุมติตดจาหนายหนีสู
ระเบียบวาระที่ จิ ารณา ออนุมติตดจาหนายหนีสู
1. าง ว ้อย จั ทร์ ร า อดตสมา ิ กเ ขท่ 608) ่ งคณ กรรมการดาเ ิ การ ุ ดท่ 25 ได้มมติ ห้พ ้
สมา ิ ก าพเม่อคราว ร ุมคณ กรรมการดาเ ิ การวั ท่ 11 กั ยาย 2550 ด้วยเหตุ สมา ิ กขาด าร คาหุ ้ ราย
เดอ งสามงวดติดตอกั แ ค้างสงเงิ งวด าร ห ติดตอกั เ เว า งสองเดอ ตามข้อบังคับ ข้อ 45(2),(3)
1.1 าง ว อ้ ย จั ทร์ ร า ได้รับ ท จาคุกคด อมแ ง ายมอ ่อ ค้ า ร กั เงิ ก้สหกรณ์
1.2 ห วยงา รา การจง ห้ าง ว อ้ ย จั ทร์ ร า ออกจากรา การ
1. ายดาเ ิ การได้ติดตามทวงห จาก กห าง ว อ้ ย จั ทร์ ร า ) ่ งได้รับการ าร ห บ้างแ
ตอ มาไมได้การ าร ห อกเ ย
2. ทางบั สหกรณ์ ได้ตงคาเ
ั
อ่ ห สงสัยจ ส ครบ 100% เม่อวั ท่ 30กั ยาย 2554
3. มติ ท่ ร ุ มคณ กรรมการดาเ ิ การ ุ ดท่ 6 เม่ อ วั ท่ 1 กั ยาย 2561 ห้ตดั จาห ายห ส ของ
าง ว อ้ ย จั ทร์ ร า อดตสมา ิกเ ขท่608) จา ว เงิ 1
6 บาท ด้วยเหตุ ดัง
.1 ห สิ ทางบั ของ ก้ ้ าง ว อ้ ย จั ทร์ ร า) สหกรณ์ ได้ตงคาเ
ั
่อห สงสัยจ ส ครบ 100%
แ ว้ เม่อวั ท่ 30 กั ยาย 2554
.2 ห้ กั เมตตาธรรม เอออารเอออาทร ตอเพ่อ ม ุ ย์ เพรา าง ว อ้ ย จั ทร์ ร า กได้รับเครา ห์
กรรม ด้า อา พแ วิตครอบครัว
จงขอเส อท่ ร ุมเพ่อพิจารณา
ทีป่ ระชุ มให
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................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 10
จิ ารณาการสรรหาแ ะเ ือกตง
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 37
ประจาปี 2562
แ ะผู้ตรวจสอบกิจการ ายในสหกรณ์
ประจาปี 2562
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่ อง จิ ารณาการสรรหาแ ะเ ือกตงคณะกรรมการดาเนินการ ชุ ดที่ 7 ประจาปี 2
ประธาน ตามข้อบังคับสหกรณ์ขอ้ 60 ห้สหกรณ์มคณ กรรมการดาเ ิ การสหกรณ์ ร กอบด้วย ร ธา กรรมการ
ห ่ งค แ กรรมการดาเ ิ การอกสิ บส่ ค ่ งท่ ร ุม ห เ อกตังจากสมา ิกท่ได้รับการเ อกตังตามร เบยบวา
ด้วยการเ อกตังกรรมการดาเ ิ การสหกรณ์
แ ข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 62 กาห ดเว าอย ตาแห งคณ กรรมการดาเ ิ การมวาร อย ตาแห งได้
คราว 2 บั แตวั เ อกตัง ไมเกิ 2 วาร ติดตอกั
2561 มคณ กรรมการท่ยงั มวาร อย ตาแห งอก 1 ดัง
1. ายบุ ศักดิ
รมยพร
ร ธา คณ กรรมการดาเ ิ การ
2. ายเอ ก
กยสมบรณ์
กรรมการห วยข้ารา การบา า
3. ายสมพร
เกิดกอบ
กรรมการห วย รงพยาบา พังงา
4. ายจิร วัตร
เพิ่มทรัพย์
กรรมการห วยอาเ อเมองพังงา
5. ายธร ยุทธ
บุตรทหาร
กรรมการห วยอาเ อทับ ุด
6. าย กศ
พั ส์ ง ์
กรรมการห วยอาเ อท้ายเหมอง
7. าง ุติมา
อุทยั เ ิศ
กรรมการห วยอาเ อคุร บุร
8. างสาวอรั า
สกุ สั
กรรมการห วยอาเ อเกา ยาว
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10

แ คณ กรรมการท่ตอ้ งออกตามวาร จา ว ค ดัง
1. าย ร กิจ
ทองรงค์
กรรมการห วยอาเ อก ง
2. ายสามาร
สิ ทรัพย์
กรรมการห วยสสจ.พังงา
3. ายพง พ์ ั ธ์
คาทอง
กรรมการห วย รงพยาบา พังงา
4. ายสมยศ
จั ทรวั ์
กรรมการห วย รงพยาบา ต กัว่ า
5. างสาวดารารัต ์ ติ ยา ท์
กรรมการห วย รงพยาบา ต กัว่ า
6. ายตวง
แ ิ่ม
กรรมการห วยอาเ อต กัว่ ทุง
7. ายรังสรรค์
เต่ยวสกุ
กรรมการห วยอาเ อต กัว่ า
ประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ได้ ร กาศรับสมัครเพ่อสรรหากรรมการดาเ ิ การตังแต
วั ท่ 1 ตุ าคม 2561 ง วั ท่ 30 ตุ าคม 2561 ร กาศราย ่ อ ม้ สิ ทธิ ได้รับการสรรหา วั ท่ 1 ตุ าคม 2561
ร กาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ท่ 22/2561 งวั ท่ 31 ตุ าคม 2561)
ดยม ส้ มัคร ดัง
1.1 ห วยอาเ อก ง
ายวิสตร
รอดการ
1.2 ห วยสสจ พังงา
ายสามาร
สิ ทรัพย์
1. ห วย รงพยาบา พังงา
ายทรงยศ
มา ยั
1. ห วย รงพยาบา ต กัว่ า
ายสมยศ
จั ทรวั ์
1.5 ห วย รงพยาบา ต กัว่ า
ายอรุ ณ
เส รา ร์
1.6 ห วยอาเ อต กัว่ ทุง
าย ร สิ ทธิ มุงกิจ
1. ห วยอาเ อต กัว่ า
ายขวั ยั
คงทอง
ทีป่ ระชุ มให
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จิ ารณาเ ือกตงผู้ตรวจสอบกิจการ ายในสหกรณ์ ประจาปี 2
ประธาน ตามร เบยบ ายท เบย สหกรณ์วาด้วยการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ ศ 2559 แ ข้อบังคับของสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข จัง หวัด พัง งา จ ากัด ข้อ
้ต รวจสอบกิ จ การ ห้ ท่ ร ุ ม ห เ อกตังสมา ิ ก หรอ
บุคค าย อก ม้ คุณวุ ิ ความร้ ความสามาร ด้า ธุรกิจ การเงิ การบั การเศร กิจ หรอการสหกรณ์ จา ว
2 ค ห้เ ต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์เ การ ร จา
คุณสมบัติ การดารงตาแห ง แ ความรับ ิด อบ ของ ต้ รวจสอบกิจการ ห้เ ไ ตามท่ ายท เบย สหกรณ์
กาห ด
ท่ ร ุม ห จ เ อกตังกรรมการดาเ ิ การหรอ ้ ่ งดารงตาแห งห า้ ท่ ร จา สหกรณ์ เ ต้ รวจสอบ
กิจการไมได้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ได้ ร กาศรับสมัครสรรหาตาแห ง ต้ รวจสอบกิ จการ
าย สหกรณ์ ร จา 2562 จา ว 2 ตาแห ง ตังแตวั ท่ 1 ตุ าคม 2561 งวั ท่ 30 ตุ าคม 2561 ร กาศราย ่อ ้
มสิ ทธิได้รับการสรรหาเพ่อเ อกตัง ท่ ร ุม ห วั ท่ 31 ตุ าคม 2561 ร กาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จังหวัดพังงา จากัด ท่ 22/2561 งวั ท่ 31 ตุ าคม 2561)
ดยม ส้ มัครเพ่อรับการเ อกตังเ ต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์เ การ ร จา ดัง
1. ายม ตร์ ยั
ห การ
2. ายวรยศ
แก้ว
ทีป่ ระชุ มให
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1

ระเบียบวาระที่ 11
รายงานผ การตรวจสอบกิจการ
ายในสหกรณ์ ประจาปี 2561
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่ องรายงานผ การตรวจสอบกิจการ ายในสหกรณ์ ประจาปี 2561
ประธาน มอบ ห้ ต้ รวจสอบกิจการ าย สหกรณ์ เส อรายงา การตรวจสอบกิจการ าย สหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ (นายมนตร์ ชย หะการ)
ตามท่ ร ุม ห สามั ร จา ได้คดั เ อก ห้ขา้ พเจ้า ายม ตร์ ยั ห การพร้อมด้วย ายอรุ ณ เส รา ร์
เ ต้ รวจสอบกิ จการ าย สหกรณ์ เม่ อวั ท่ 10 ธั วาคม 2560 ั ่ งเ การได้รับความไว้วาง จจากเพ่อ
สมา ิก ห้ ิบตั ิห า้ ท่ ตอเ ่ องอกครังห ่ ง ข้าพเจ้า แ ายอรุ ณ เส รา ร์ ได้แบง าร ห า้ ท่ความรับ ิด อบ
การตรวจสอบ ดยข้าพเจ้ารับ ิด อบ ด้า ิ ติกรรมสั า ความ กต้อง ครบ ว้ ห กั า เอกสารการก้เงิ สว
ายอรุ ณ เส รา ร์ รั บ ิด อบ ด้า การเงิ การบั ความ กต้อ ง การรั บ – สงเงิ ดย ิ บตั ิ ห ้าท่ ตาม
ร เบยบแ ข้อบังคับท่สหกรณ์กาห ด ดยเ ้ ตรวจสอบด้า การ ิบตั ิ เร่ องการรับ - ากเงิ การพิจารณาวงเงิ
ห้ก้ การตรวจสอบเอกสาร ร กอบการก้เงิ เอกสารการเบิก-จายเงิ แ รายการอ่ ท่เห วาจาเ ต้องตรวจสอบ
งแม้จ แบง าร สว ความรั บ ิด อบ แต การ ิบตั ิ ห ้าท่ ต้ รวจสอบกิ จการ าย สหกรณ์ จาเ ต้องมการ
ตรวจสอบทังสองสว ไมสามาร แบงแยกได้ ดั เจ จากการ ิบตั ิห า้ ท่ ต้ รวจ ยังไมพบข้อบกพรองท่จ กอความ
เสยหายแกสหกรณ์ สว ของข้อบกพรองเ ก ้อย ได้แ า ห้ ร้ ั บ ิด อบ สว งา ั รับ รุ งแก้ไข ห้
กต้องรัดกุมยิ่งข เม่อตรวจสอบ าพบวาเจ้าห ้าท่ ร้ ับ ิด อบดาเ ิ การแก้ไข รับ รุ งแ ว้ แ จากการเข้ารวม
ร ุ มกับคณ กรรมการดาเ ิ การดาเ ิ การ ุ ดท่ 36 เ ร จา พบวามการแก้ไขเ ่ย แ งร เบยบข้อบังคับ
สหกรณ์ ออมทรั พย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ่ งเ การแก้ไข เ ่ ย แ ง ห้ กต้อง สอดค อ้ งกับร เบยบ
ข้อกาห ด ท่กรมสงเสริ มสหกรณ์ได้แจ้ง ห้ทราบ

ายม ตร์ ยั ห การ
ต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จำากั1 ด
ผู้ตรวจสอบกิจการ (นายอรุณ เส รา ร์ )
ตามท่ ท่ ร ุ ม ห สามั ร จ า 256 เม่ อ วั ท่ 1 ธั วาคม 256 ได้เ อกตังข้าพเจ้าแ คณ เ ้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด สาหรับ ทางบั สิ สุ ดวั ท่ กั ยาย 2561
ข้าพเจ้าแ คณ ได้เข้าตรวจสอบแ รายงา การตรวจสอบตอคณ กรรมการดาเ ิ การเ ร จาทุกเดอ ท่เข้า
ตรวจสอบ ั จงขอเส อ การตรวจสอบ ร จา ดยสรุ ดัง
วต ุประสงค์ องการตรวจสอบ
1. เพ่อตรวจสอบการบริ หารงา ของคณ กรรมการดาเ ิ งา
2. เพ่อตรวจสอบการ ิบตั ิงา เก่ยวกับการบั แ การควบคุมการเงิ
3. เพ่อตรวจสอบการดาเ ิ งา อ่ ของสหกรณ์
อบเ ตการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบความ กต้องของการบั ทกบั ตามเอกสารห กั า
2. ตรวจสอบการควบคุมการเงิ ตามร เบยบแ ข้อกาห ดของสหกรณ์
3. ตรวจสอบการดาเ ิ งา ตามวัต ุ ร สงค์ ข้อบังคับ ร เบยบแ มติท่ ร ุม
4. ตรวจสอบการบริ หารงา ของคณ กรรมการดาเ ิ การตามแ งา แ งบ ร มาณท่กาห ดไว้
ผ การตรวจสอบ
การบริ หารงา ของคณ กรรมการดาเ ิ การเ ไ ตามร เบยบ ข้อบังคับ แ ก หมายของสหกรณ์ จ้ ายเงิ
ตาง เ ไ ตามงบ ร มาณรายจายท่ ร ุ ม ห กาห ด การเบิ กจายมเอกสารห กั า ร กอบครบ ว้ ตาม
ร เบยบ ไมพบการ งทุ ท่มความเส่ ยง แ ได้ งทุ ตามก หมายสหกรณ์กาห ด
สหกรณ์ ม รแกรมเ ของตัวเองแ ได้ าแอพไ ์ มา ้เพ่ อติ ดตอกับ สมา ิ ก จงทา ห้การ ิ บตั ิ งา
เก่ยวกับการบั แ การควบคุมการเงิ เ ไ อยาง กต้องครบ ว้
สหกรณ์มทุ สวัสดิการสาหรับสมา ิกห ายอยาง สว ห สมา ิกไมคอยทราบ ต้อง ห้คณ กรรมการมาบอก
งได้ร้ แ า ห้สมา ิกศก าทุ สวัสดิการตาง ท่ทางสหกรณ์ม ห้ เพ่อไม ห้เสย ร ย ส์ าหรับตัวสมา ิกเอง

ายอรุ ณ เส รา ร์)
ต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด
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14

ระเบียบวาระที่ 12
จิ ารณาคดเ ือกผู้สอบบ ชี
ประจาปี 2562
ระเบียบวาระที่ 12 จิ ารณาคดเ ือกผู้สอบบ ชีรบอนุ าต าคเอกชน ประจาปี 2562
ประธาน
บั 2561 บริ ทั พ.พ.เอ .ออดิทติง จากัด (คุณยุพิ ุ้งเ อง) เ ร้ ับ ิด อบ การตรวจสอบ
บั ตาม ร กาศ ายท เบย สหกรณ์ เพ่อแสดงความเห ตองบการเงิ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
พังงา จากัด
แ
บั 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด จ ต้องจัดจ้าง ส้ อบบั
รั บ อ ุ าต าคเอก เพ่ อ ห้ เ ไ ตาม พ ร บ สหกรณ์ แ ข้อ บังคับ ข้อ 2 การด าเ ิ การ ร จ า 2561
เ ่ อ งจากสหกรณ์ ม ทุ ด าเ ิ งา เกิ กวา 1 ้า บาท สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข จัง หวัด พัง งา จ ากัด
ได้ดาเ ิ การจัดสงห ังสอ ง ส้ อบบั เพ่ อคัดเ อก ส้ อบบั าคเอก จา ว 3 ราย ได้รับการตอบก บั
จา ว 1 ราย ่ งท่ ร ุมคณ กรรมการดาเ ิ การ ุดท่ 36 เม่อวั ท่ 2 ตุ าคม 2561ได้พิจารณาแ ว้ มมติเห อบ
ห้เส อ ส้ อบบั รับอ ุ าต เพ่อ ห้ท่ ร ุ ม ห พิจารณาแตงตัง ส้ อบบั รับอ ุ าตรับ ิด อบ การตรวจ
บั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด คอ
บริ ทั พ.พ.เอ . ออดิทติง จากัด คุณยุพิ ้งุ เ ่ อง
เส อคาธรรมเ ยมบริ การการสอบบั เ จา ว
จงขอเส อท่ ร ุมพิจารณาแตงตัง ส้ อบบั สหกรณ์

บาท

ร จา 2562

ทีป่ ระชุ มให
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ระเบียบวาระที่ 13
เรื่ องอื่น ้ ามี
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จำา1กัด

ท่ กส สอ สสจ พังงา 6/2561
วั ท่ 1 พ ศจิกาย 2561
เร่ อง ขอเ ิ ร ุม ห สามั ร จา 2561
เรย สมา ิกสมาคม า กิจสงเครา ห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ทุกทา
ด้วยคณ กรรมการดาเ ิ การสมาคม า กิจสงเครา ห์สมา ิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
พังงา จากัด กาห ด ห้มการ ร ุม ห สามั ร จา 2561 วั จั ทร์ ท่ 1 ธั วาคม 2561 เว า
ณ
ร้า อาหาร ิม ตาบ บางมวง อาเ อต กัว่ า จังหวัดพังงา ดยมร เบยบวาร การ ร ุม ดัง
ร เบยบวาร ท่ 1 เร่ องท่ ร ธา แจ้ง ห้ท่ ร ุมทราบ
ร เบยบวาร ท่ 2 รับรองรายงา การ ร ุม ห สามั ร จา 2560
ร เบยบวาร ท่ 3 รับทราบ การดาเ ิ งา ร จา 2561
ร เบยบวาร ท่ 4 พิจารณาอ ุมตั ิงบ ร มาณการรับแ งบ ร มาณการจาย ร จา 2562
ร เบยบวาร ท่ 5 เร่ องอ่ ( า้ ม)
จงเรย มาเพ่อทราบแ ขอเรย เ ิ เข้ารวม ร ุม ตามวั เว าดังก าว ดยพร้อมเพรยงกั
ขอแสดงความ บั อ
( ายเอ ก กยสมบรณ์)
ายกสมาคม า กิจสงเครา ห์สมา ิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด
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1

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่ องที่ประธานแจ้ งให้ ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่ องรบรองรายงาน
การประชุมให สาม ประจาปี 2560
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จำา1กัด
รายงานการประชุ มให สาม ประจาปี
สมาชิกสมาคม าปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทร ย์ สาธารณสุ จงหวด งงา จากด
วนที่ 1 ธนวาคม
ณ อาคารกี าคุณธรรม รงเรียนเท บา บ้ านท้ ายช้ าง ต.ท้ ายช้ าง อ.เมือง จงหวด งงา
สมา ิก ม้ า ร ุม
จา ว 1 1 ค คิดเ ร้อย 81.73)
สมา ิกทังหมด
จา ว 1 ค
เริ่ ม ร ุมเว า
1
ายเอ ก กยสมบรณ์ ายกสมาคม า กิจสงเครา ห์สมา ิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา
จากัด เ ร ธา ท่ ร ุม เม่อสมา ิ กมา ร ุมครบองค์ ร ุม ร ธา ก าวเ ิ ด ร ุม แ ายกสมาคม
า กิจสงเครา ห์สมา ิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ดาเ ิ การตามวาร
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่ องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
ทีป่ ระชุ ม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ รบรองรายงานการประชุ มให สาม ประจาปี
นายกสมาคม เส อรายงา การ ร ุ ม ห สามั ร จา 255 เม่อวั ท่ 1 ธั วาคม 255 ณ อาคาร ส้ งอายุ
ส ามก าเทศบา เมองต กัว่ า อ.ต กัว่ า จ.พังงา ห้ท่ ร ุมพิจารณาแ รับรองรายงา การ ร ุม ห สามั
ร จา 255 ราย เอยดตามท่ได้จดั สง ง ห้สมา ิ กพร้อมห งั สอ ดั เ ิ ร ุม ห สามั ร จา 256 หาก
สมา ิกทา ดมข้อท้วงติงหรอสงสัยหรอจ ขอแก้ไขรายงา ขอ ห้แจ้งท่ ร ุมได้รับทราบด้วย
ทีป่ ระชุ มให รับรองรายงา การ ร ุม ห สามั ร จา 255
ระเบียบวาระที่ รบทราบผ การดาเนินงานประจาปี
นายกสมาคม
ามของคณ กรรมการดาเ ิ การสมาคม า กิจสงเครา ห์สมา ิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จังหวัดพังงา จากัด ขอเส อรายงา การดาเ ิ งา ของสมาคม า กิ จสงเครา ห์สมา ิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด ร จา 256 ดังตอไ
สมาชิก า ในวนสินปี
สมา ิกเม่อวั สิ 2560
ค
- เข้า หม
ค
าออก
18
ค
งแกกรรม
5 ค
ทีป่ ระชุ มให รับทราบ การดาเ ิ งา ของสหกรณ์
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1 จิ ารณางบรายรบแ ะรายจายประจาปี
รายงานงานแสดงรายรบแ ะรายจาย
สมาคม าปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ ออมทร ย์ สาธารณสุ จงหวด งงา จากด ( ป .)
ณ วนที่ 30 กนยายน 2560

รายรบ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (19 ราย)
เงินค่าบารุ งสมาคม (1,449 ราย)
เงินสงเคราะห์เรี ยกเก็บ (5 ราย)
ดอกเบี้ยเงินฝาก
รายได้ดาเนินงาน 2% (5 ราย)
รวมรายรบ

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายจาย
เงินสงเคราะห์ศพ (5 ราย)
724,400.00 บาท
จ่ายเงินค่าสมัครคืนสมาชิก 1 ราย (คุณศรี วไิ ล ณรงค์ทอง)
100.00 บาท
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการของสมาคม (เดือน ต.ค.59-ก.ย. 60) 132,000.00 บาท
รวมรายจาย
856,500.00 บาท
รายรบมากกวารายจาย
46,884.04 บาท

ทีป่ ระชุ มให

รับทราบงบรายรับแ รายจาย ร จา 256
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จิ ารณางบแสดง านะการเงิน ณ วนที่ กนยายน
นายกสมาคม ขอเส องบแสดง า การเงิ ณ วั ท่ กั ยาย 256
ร กอบการ ร ุม
สมาคม าปนกิจสงเคราะห์

ห้ท่ ร ุ ม ได้พิ จารณาตามเอกสาร

สมาชิกสหกรณ์ ออมทร ย์ สาธารณสุ จงหวด งงา จากด( ป .)
งบแสดง านะการเงิน
ณ วนที่ 30 กนยายน 2560
สิ นทร ย์

สิ นทร ย์ หมุนเวียน
เงิ นฝากสหกรณ์ออมทรั พย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด
รวมสิ นทร ย์ หมุนเวียน

901,894.53
901,894.53

สิ นทร ย์ มหมุนเวียน
รวมสิ นทร ย์

901,894.53
หนีสิ นแ ะทุน

หนีสิ น
เงิ นสงเคราะห์ศพ รอนาจ่ายแก่ าติสมาชิก (คุณมานิ ดา จิตติธีรนันท์)
เงิ นสงเคราะห์รับล่วงหน้า (อีมี=100)
รวมหนีสิ น
ทุน
เงิ นทุนยกมาต้นงวด
รายรั บ มากกวา รายจ่าย
รวมทุน
รวมหนีสิ นแ ะทุน

142,002.00
100.00
142,102.00
712,908.49
46,884.04
759,792.53
901,894.53

(นายเอนก กยสมบูรณ์ )
นายกสมาคม าปนกิจสงเคราะห์ สมาชิก
สหกรณ์ ออมทร ย์ สาธารณสุ จงหวด งงา จากด

ทีป่ ระชุ มให รับทราบงบแสดง า การเงิ ณ วั ท่
า การเงิ ร จา

กั ยาย 256 แ มมติเ เอก ั ท์รับรองงบแสดง
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ระเบียบวาระที่ จิ ารณาอนุมติงบประมาณการรบแ ะงบประมาณการจาย ประจาปี 1
นายกสมาคม คณ กรรมการดาเ ิ การขอเส อราย เอยด ร มาณการรายได้ แ ขออ ุ มตั ิงบ ร มาณรายจาย
ร จา 2561 ห้ท่ ร ุมรวมพิจารณา
ทีป่ ระชุ มให มมติเ เอก ั ท์อ ุมตั ิ ร มาณการรับแ งบ ร มาณการจาย ร จา 2561
ระเบียบวาระที่ เรื่ องอื่น ้ ามี
นายกสมาคม เม่อไมมสมา ิก ้ ดเส อจงขอ ิ ด ร ุม
ิ ด ร ุมเว า 1 5

ง ่อ

ง ่อ
ายเอ ก กยสมบรณ์
ายกสมาคม ท่ ร ุม

ายรังสรรค์ เต่ยวสกุ
เ ขา ุการ
จ้ ดบั ทกรายงา การ ร ุม
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่ องรบทราบผ การดาเนินงาน
ประจาปี 2561
ประธาน
ามคณ กรรมการดาเ ิ การสมาคม า กิจสงเครา ห์สมา ิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
พังงา จากัด ขอเส อรายงา การดาเ ิ งา ของสมาคม า กิจสงเครา ห์สมา ิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จังหวัดพังงา จากัด ร จา 2561 ดังตอไ
สมาชิก า ในวนสินปี 2561
สมา ิกเม่อวั สิ 2561
1,454 ค
- เข้า หม
11 ค
าออก
5 ค
งแกกรรม
1 ค
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สมาคม าปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทร ย์สาธารณสุ จงหวด งงา จากด ( ป .)
งบแสดง านะการเงิน
ณ วนที่ 30 กนยายน 2561
สินทร ย์
สินทร ย์หมุนเวียน
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จากัด
รวมสินทร ย์หมุนเวียน
สินทร ย์ มหมุนเวียน
รวมสินทร ย์

794,911.25
794,911.25
794,911.25

หนีสินแ ะทุน
-

หนีสิน
รวมหนีสิน
ทุน
เงินทุนยกมาต้นงวด
รายรับ มากกวา รายจ่าย
รวมทุน
รวมหนีสินแ ะทุน

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

(นายเอนก กยสมบูรณ์ )
นายกสมาคม าปนกิจสงเคราะห์ สมาชิก
สหกรณ์ออมทร ย์สาธารณสุ จงหวด งงา จากด
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รายงานผ การดาเนินงาน ประจาปี 2561
สมาคม าปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทร ย์สาธารณสุ จงหวด งงา จากด
จานวนสมาชิก
ณ วันที 30 กันยายน 2560
ณ วันที 30 กันยายน 2561
เข้าระหว่าง ี
ลาออกระหว่าง ี
งแก่กรรมระหว่าง ี

1,449
1,454
11
5
1

คน
คน
คน
คน
คน

รายงานงานแสดงรายรบแ ะรายจาย
สมาคม าปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทร ย์สาธารณสุ จงหวด งงา จากด ( ป .)
ณ วนที่ 30 กนยายน 2561
รายรบ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (11 ราย)
เงินค่าบารุ งสมาคม (1,454 ราย)
เงินสงเคราะห์เรี ยกเก็บ (1 ราย)
ดอกเบี้ยเงินฝาก
รายได้ดาเนินงาน 2% (1 ราย)
รวมรายรบ

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

รายจาย
เงินสงเคราะห์ศพ (1 ราย)
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการของสมาคม (เดือน ต.ค.60-ก.ย.61)
รวมรายจาย
รายรบมากกวารายจาย
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ระเบียบวาระที่ 4
จิ ารณาอนุมติงบประมาณการรบแ ะ
งบประมาณการจายประจาปี 2562
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่ อง จิ ารณาอนุมติงบประมาณการรบแ ะงบประมาณการจายเงิน ประจาปี 2562
ประธาน คณ กรรมการดาเ ิ การขอเส อราย เอยด ร มาณการรายได้ แ ขออ ุมตั ิงบ ร มาณรายจาย
ร จา บั 2562 ดังตอไ
1. ประมาณการราย ด้
ประมาณการ
ที่
หมวดราย ด้
คาชีแจง
ปี บ ชี 2562
1 คาบารุ งสมาคม
150,000.00 คาบารุ งสมาคม ร จา เรยกเกบ 1 บาท/
สมา ิก ร มาณ 1 5 ค
2 คาธรรมเ ยมแรกเข้า
2,000.00 คาดวาจ มสมา ิกเข้า หม 20 ค
3 ดอกเบยเงิ าก
16,000.00 คาดวาได้ดอกเบยเงิ าก บั 2562
4 รายได้ดาเ ิ งา
14,000.00 คาดวาจ ได้ 2 % จากยอดเงิ สงเครา ห์เรยกเกบ
รวม
183,000.00
ประมาณการรายจาย
ที่

หมวดรายจาย

1

คา จ้ าย การดาเ ิ การของ
สมาคม
รวม

ประมาณการ
คาชีแจง
ปี บ ชี 2562
132,000.00 คาเหมาจายดาเ ิ งา ร จา 2562
เดอ 11 บาท 12 เดอ
132,000.00
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่ องอื่น ้ ามี
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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