สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
รัชกาลที่ ๑๐
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ณ ห้องประชุมดอกจาน ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ
อ�าเภอเมืองอ�านาจเจริญ จังหวัดอ�านาจเจริญ

หลักการ อุดมการณ์สหกรณ์
"คุณค่าของสหกรณ์"
(Cooperative Values)
“สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย ความ
เสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เชื่อมั่นในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต
ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเอือ้ อาทรต่อผูอ้ นื่ โดยสืบทอดประเพณีปฏิบตั ขิ องผูร้ เิ ริม่ การสหกรณ์"

"หลักการสหกรณ์"
(Cooperative Principles)
หลักการสหกรณ์ คือ "แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผล เป็นรูปธรรม"
ซึ่งประกอบด้วยหลักการที่ส�าคัญรวม 7 ประการ กล่าวคือ
หลักการที่ 1 การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง (Voluntary and Open Membership)
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control)
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic Participation)
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ (Autonomy and Independence)
หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ (Education, Training and Information)
หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives)
หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community)

"อุดมการณ์สหกรณ์"
(Cooperative Ideology)
อุดมการณ์สหกรณ์ คือ “ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามหลักการสหกรณ์ซึ่งจะน�าไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม”

"วิธีการสหกรณ์"
(Cooperative Practices)
วิธีการสหกรณ์ คือ “การน�าหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดี”
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จรรยาบรรณส�าหรับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์
1. มุ่งมั่นและอุทิศเพื่อพัฒนาการบริหารงานขององค์กรให้ก้าวหน้า ด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์ และสุจริต โดยยึดมั่น
อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
2. พึงรักษา ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม และตัดสินใจบนพื้นฐานประโยชน์สมาชิกอย่างเป็นธรรม
3. พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด รวมถึงยึดหลักจริยธรรมวัฒนธรรมอันดีงาม
4. มุ่งพัฒนาความรู้ ศักยภาพของตน และบุคลากรของสหกรณ์อย่างจริงจัง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสหกรณ์
5. ก�ากับ ดูแลการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยไม่แทรกแซงสายการบังคับบัญชา แต่จะสร้าง
ความยุติธรรมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการปฏิบัติงาน
6. ไม่อาศัย หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยต�าแหน่งหน้าที่ในสหกรณ์ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนญาติ และพวกพ้อง
7. หลีกเลี่ยงการท�าธุรกิจส่วนตนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสหกรณ์ และเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในองค์กร
หรือธุรกรรมใด ที่ขัดกับประโยชน์ของสหกรณ์
8. ละเว้นการให้สัญญาต่างตอบแทนแก่บุคคล องค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งต�าแหน่งผลประโยชน์ของตน
9. ไม่น�าเอาทรัพย์ สินอุปกรณ์ บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้อง และไม่กระท�าการใด
อันเป็นปฏิปักษ์ และเป็นคู่แข่งขันต่อการด�าเนินการของสหกรณ์

จรรยาบรรณส�าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์
1. พึงปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ และค�าสั่งของคณะกรรมการด�าเนินการอย่างเคร่งครัด
ภายใต้อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
2. พึงให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจ และประทับใจ
3. พึงรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเป็นความลับ และไม่น�าไปแสวงหาประโยชน์เพื่อตน และพวกพ้อง
4. ให้บริการแก่สมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หนึ่ง เป็นการเฉพาะ
5. พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน
6. พึงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สิน อุปกรณ์ขององค์กรอย่างเคร่งครัด คุ้มค่ามากที่สุด รวมถึงไม่น�าเอาไปใช้
เป็นประโยชน์ส่วนตน
7. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างจนทีส่ หกรณ์ และหลีกเลีย่ งการสร้างความขัดแย้ง ปัญหาหรือการกระท�า
อันเป็นการสร้างความแตกแยก
8. พึงให้ขา่ วสารการด�าเนินงานสหกรณ์ทเี่ ป็นประโยชน์แก่สมาชิกในทุกโอกาสทีเ่ อือ้ อ�านวย ขณะเดียวกันก็รบั ฟังปัญหา
ความต้องการของสมาชิก เพื่อพัฒนาการด�าเนินงานในโอกาสต่อไป
9. พึงละเว้นการรับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือ
พวกพ้องอย่างมีศักดิ์ศรี
10. หลีกเลี่ยงการท�าธุรกิจที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นคู่แข่งขัน หรือเป็นปฏิปักษ์กับสหกรณ์

จรรยาบรรณส�าหรับสมาชิกสหกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มุ่งมั่นและอุทิศ เพื่อพัฒนาให้องค์กรก้าวหน้าโดยยึดมั่น อุดมการณ์หลักการ และวิธีการสหกรณ์
ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด
สอดส่องดูแลและส่งเสริมสนับสนุนกิจการขององค์กร เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
ร่วมท�าธุรกิจของสหกรณ์ ในฐานะเจ้าของสหกรณ์
ร่วมมือกับคณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง มั่นคง
มุ่งมั่น ด�ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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AMNATCHAROEN PROVINCIAL HEALTH SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

วิสัยทัศน์
เป็นสหกรณ์ชั้นน�าในเขตอีสานตอนล่าง ที่มั่นคง ยั่งยืน
สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม
สมาชิกเข้มแข็ง สหกรณ์มั่นคง

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ด�าเนินการตามหลักการและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์
บริหารทรัพยากรขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพความทันสมัย
ให้บริการประทับใจมีคุณภาพภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกให้ตอบสนองต่อความต้องการและทันต่อสภาวะปัจจุบัน
พัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมภายในให้มีคุณภาพ
ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกให้มีความอยู่ดีกินดีและมีสันติสุขในสังคมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

สมาชิกมีความศรัทธาและเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์เป็นที่พึ่งทางการเงินอันดับแรกให้แก่สมาชิก
สหกรณ์มีการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล
สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สหกรณ์มีระบบบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ

แผนยุทธศาสตร์
1.
2.
3.
4.

ยกระดับทุนสหกรณ์ให้มั่นคงยั่งยืน
ระบบการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ
พัฒนาระบบเชื่อมโยงธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินอื่น
ควบคุมต้นทุนค่าบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานกิจการประจ�าปี 2561
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รายงานกิจการประจ�าปี 2561

สารจาก
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด
เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง 24 ปี ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด ในนามของ
บุคลากรของส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ผมขอแสดงความยินดีและชื่นชมผลงาน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด ที่มีผลการด�าเนินการของสหกรณ์ เป็นที่ประจักษ์
แก่มวลสมาชิก และได้ผ่านการประเมินสหกรณ์ตามโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล อยู่ในระดับคะแนนที่
93.29 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากส�านักงานสหกรณ์จังหวัดอ�านาจเจริญ ที่ผ่านมา
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด ถือเป็นส่วนหนึง่ ของการดูแลสวัสดิการส�าหรับบุคลากร
ของส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ มีการบริหารตามนโยบายของรัฐ และยึดหลักการของสหกรณ์มาโดย
ตลอด เป็นที่พึ่งให้กับสมาชิกและครอบครัวได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านการออม และการให้กู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในอัตราดอกเบี้ยต�่า และให้สวัสดิการแก่มวลสมาชิกอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
สมาชิกด้วยการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ มีจริยธรรม สร้างความมั่นคง และยั่งยืนของกิจการ และผลตอบแทนให้แก่
สมาชิกที่ร่วมลงทุน
ผมขอขอบคุณคณะกรรมการด�าเนินการและฝ่ายจัดการ ที่ท�างานเพื่อประโยชน์ของสมาชิกด้วยดีเสมอมา และ
ขอขอบคุณสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน ที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาในขบวนการ หลักการ และอุดมการณ์ให้การสนับสนุน
และร่วมมือร่วมใจพัฒนาสหกรณ์ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืน
ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณ พระศรีรัตนตรั ย และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง หลายในสากลโลก จงดลบั นดาลให้
คณะกรรมการด�าเนินการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกของสหกรณ์ทกุ ท่าน ตลอดจนครอบครัว มีสขุ ภาพพลานามัยทีส่ มบูรณ์
แข็งแรง และขอให้กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด มีความเจริญก้าวหน้า ยั่งยืน
มั่นคง ยิ่งๆ ขึ้นตลอดไป

(นายแพทย์ประภาส วีระพล)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ
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สารจาก
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลอ�านาจเจริญ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด
ในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด ได้ด�าเนินกิจการมาครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง
ผมขอชื่นชมกับความส�าเร็จในผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ ที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด ถือเป็นสถาบันการเงินแห่งหนึง่ ทีเ่ ป็นทีพ่ งึ่ ให้กบั บุคลากร
ของโรงพยาบาลอ�านาจเจริญ ได้เป็นอย่างดี ทั้งด้านการออมเงิน การให้สินเชื่อตามความจ�าเป็น และการให้สวัสดิการ
ด้านต่างๆ แก่สมาชิก จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่สหกรณ์ฯ จะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกและสร้างความมั่นคง
แก่องค์กร ด้วยการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ ยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ผมขอขอบคุณคณะกรรมการด�าเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ที่ได้ท�างานเพื่อประโยชน์ของสมาชิกด้วยดี
ตลอดมา และขอขอบคุณสมาชิกที่มคี วามเชื่อมั่น และศรัทธาในหลักการสหกรณ์ โดยให้การสนับสนุนอีกทัง้ ร่วมมือกัน
ท�างานพัฒนาสหกรณ์ฯ ให้ความเจริญก้าวหน้า
สุดท้ายนี้ ผมขออวยพรให้สมาชิก คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ ทุกท่านตลอดจนครอบครัว มีสุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรง และขอให้กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด มีความมั่นคง
และก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป

(นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ)
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลอ�านาจเจริญ
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สารจากสหกรณ์จังหวัดอ�านาจเจริญ
นายพนัส พันธุ์วรรณ
สหกรณ์จังหวัดอ�านาจเจริญ

เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด
ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดอ�านาจเจริญในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการแนะน�า ส่งเสริมสหกรณ์
ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด ในโอกาสครบรอบ 24 ปี แห่งการ
จัดตั้งสหกรณ์
ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการด�าเนินการมีความมุ่งมั่น
ในการปรับปรุงการให้บริการสมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง ฝ่ายจัดการมีความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
และสมาชิกให้ความร่วมมือกับสหกรณ์เป็นอย่างดี ส�านักงานสหกรณ์จงั หวัดฯขอชืน่ ชมในการให้ความร่วมมือดังกล่าว
และพร้อมที่จะช่วยเหลือสหกรณ์ในทุกด้านตามบทบาทหน้าที่ของส�านักงานสหกรณ์จังหวัดฯ เพื่อให้สหกรณ์เข้มแข็ง
เป็นศูนย์กลางและกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนได้อย่างยั่งยืน
โอกาสนี้ ขออาราธนาอ�านาจคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายได้โปรดดลบันดาลให้สมาชิกสหกรณ์
คณะกรรมการด�าเนินการ และฝ่ายจัดการสหกรณ์ทกุ ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ สมประสงค์ในสิง่ พึงปรารถนา
ทุกประการ

(นายพนัส พันธุ์วรรณ)
สหกรณ์จังหวัดอ�านาจเจริญ

รายงานกิจการประจ�าปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด

9

สารจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ส�านักงานสหกรณ์จังหวัดอ�านาจเจริญ
นายวัจนพงษ์ จันทรวงศ์
ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด ที่เคารพทุกท่าน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด ได้ด�าเนินงานมาบรรจบครบรอบปีทางบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 อีกครั้งหนึ่งซึ่งนับเป็นปีที่ 24 นับแต่การจัดตั้งสหกรณ์เป็นต้นมา
ส�าหรับในวันนี้ ซึ่งเป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 ซึ่งนับว่า เป็นปีที่น่าภาคภูมิใจของสหกรณ์,
คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 24, ฝ่ายจัดการและสมาชิกทุกท่าน เนือ่ งจาก สหกรณ์มผี ลการด�าเนินงาน เมือ่ เปรียบเทียบ
กับปีทผี่ า่ นมาประสบผลส�าเร็จกว่าปีทแี่ ล้ว ท�าให้สหกรณ์มผี ลก�าไรสุทธิประจ�าปี มากกว่าปีทแี่ ล้ว จ�านวน 6 ล้านบาทเศษ
และคณะกรรมการด�าเนินการ ได้เสนอแนะน�าต่อที่ประชุมใหญ่ในการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี ให้เป็นเงินปันผล
ตามหุ้นร้อยละ 5.83 และเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 16.25 เพิ่มจากปีที่แล้ว ที่เงินปันผลอยู่ที่ร้อยละ 5.80 และเฉลี่ยคืน
อยู่ที่ร้อยละ 16.00 ซึ่งก็เป็นไปตามหลักการ อุดมการณ์และวิธีการสหกรณ์, ธรรมาภิบาล การบริหารการจัดการที่ดี
ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์
ส�าหรับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป สหกรณ์จะต้องบริหารจัดการภายใต้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
7 มีนาคม 2560 แนวทางการปฏิรปู ระบบบริหารการจัดการและก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน
ตามเกณฑ์ก�ากับ 4 ด้าน คือ เกณฑ์ก�ากับด้านธรรมาภิบาล เกณฑ์ก�ากับด้านเครดิต เกณฑ์ก�ากับด้านสภาพคล่อง
เกณฑ์ก�ากับด้านปฏิบัติการ เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด

“มีความมั่นคงทางการเงิน แก้ปัญหาหนี้สินสมาชิก”
ในโอกาสนี้ ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายในสากลโลก ขอให้สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด คณะกรรมการด�าเนินการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ทกุ ท่าน และครอบครัว
จงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

(นายวัจนพงษ์ จันทรวงศ์)
ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
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สารจากประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด
นายไมตรี แก้วมงคล
ประธานกรรมการด�าเนินการ

เรียน พี่น้องและเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด ที่รักทุกท่าน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด ได้ดา� เนินกิจการครบปีทางบัญชี เมือ่ วันที่ 30 กันยายน
2561 ทีผ่ า่ นมา ผมในฐานะประธานกรรมการด�าเนินการและกรรมการทุกท่าน ต้องขอขอบพระคุณมวลสมาชิกทุกท่าน
ที่มีส่วนร่วมในการท�าให้กิจการของสหกรณ์ฯของเราพัฒนาขึ้นตามล�าดับ จนผ่านการประเมินเป็น “สหกรณ์สีขาว”
ในรอบปีที่ผ่านมา
ในการบริหารกิจการสหกรณ์ฯ รอบปีที่ผ่านมา สหกรณ์ฯของเราได้ด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ได้เป็น
อย่างดีท�าให้ผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ฯโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ D ซึ่งเมื่อดูจากตัวเลขอัตราส่วน
ในทุกหมวดที่มีการประเมิน พบว่าเป็นไปได้ที่แนวโน้มสหกรณ์ฯของเราจะอยู่ในชั้นคุณภาพที่สูงขึ้น ซึ่งก็จะตอบโจทย์
ในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี ส่วนการบริหารจัดการหนี้สินนั้น ในปีนี้เรายังคงต้องจัดการกับปัญหาที่ต่อเนื่อง
มาจากรอบปีที่แล้ว ซึ่งเราได้ตั้งหนี้เผื่อจะสูญไว้ประมาณ 2 ล้านเศษๆ
การจัดสรรก�าไรสุทธิในปี 2561 นี้ คณะกรรมการด�าเนินการ ได้พิจารณาเสนอเงินปันผลในอัตราร้อยละ 5.83
(ปี 2560 ปันผลร้อยละ 5.80) และเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยเงินกู้อัตราร้อยละ 16.25 (ปี 2560 เฉลี่ยคืนร้อยละ 16.00) นอกจากนี้
ยังมีการจัดสรรทุนสวัสดิการวันคล้ายวันเกิดแก่สมาชิกในรอบปีบัญชีที่ 2561 จ�านวน 1,293 คน คิดเป็นร้อยละ 83.80
และทุนเพื่อการศึกษาของสมาชิกและบุตรของสมาชิก จ�านวน 369 ทุน เป็นเงิน 665,000 บาท
สุดท้ายนี้ ผมและคณะกรรมการชุดที่ 24 ต้องขอขอบพระคุณมวลสมาชิกทุกท่านทีไ่ ด้มอบความรัก ความเมตตา
และความไว้วางใจให้ผมและคณะกรรมการฯ บริหารกิจการสหกรณ์ฯ ด้วยความราบรื่นมีความเอื้ออาทรต่อกัน ขอให้
ทุกท่านจงประสพแต่ความสุข ความเจริญ มีสขุ ภาวะทีด่ ตี ลอดไป ผมและคณะกรรมการชุดที่ 24 ยังยืนยันในการบริหาร
กิจการสหกรณ์ดว้ ยความเสมอภาค ความเทีย่ งธรรม และความเป็นเอกภาพ เหนือสิง่ อืน่ ใด ยังยึดมัน่ การบริหารกิจการ
สหกรณ์ฯภายใต้แนวทางการบริหาร “ให้เกียรติผู้กู้ ดูแลผู้ค�้า รับฟังผู้ฝาก” อย่างสม�่าเสมอหวังว่าพี่น้อง มวลสมาชิก
ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการสหกรณ์ฯทุกคนจะให้การสนับสนุนผมและคณะกรรมการด�าเนินการฯตลอดไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายไมตรี แก้วมงคล)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด
รายงานกิจการประจ�าปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด

AMNATCHAROEN PROVINCIAL HEALTH SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

366 ถนนชยางกูร อ.เมือง จ.อ�านาจเจริญ 37000โทรศัพท์ 0-4545-1581
366 Changangoon road, MeungAmnatcharoen 37000 Tel : 0-4545-1581

ที่ สอ.อจ.1.875/2561
8 ตุลาคม 2561
เรื่อง

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561

เรียน สมาชิกสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561 จ�านวน 1 ฉบับ
2. ก�าหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561
จ�านวน 1 ฉบับ
ด้วย คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 24 มีมติเห็นชอบก�าหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561
ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมดอกจาน ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ อ�าเภอเมือง
อ�านาจเจริญ จังหวัดอ�านาจเจริญเพื่อให้เป็นตามข้อบังคับข้อ 62 และเพื่อรับทราบและพิจารณาผลการด�าเนินงาน
โดยมีรายละเอียดตามระเบียบวาระการประชุม และก�าหนดการที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว
ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัดจึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน ได้โปรด
เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันและโปรดแสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน
หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการใบอนุญาตขับขีร่ ถยนต์ หรือใบอนุญาตขับขีร่ ถจักรยานยนต์อย่างใดอย่างหนึง่ ต่อเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกท่าน
ขอแสดงความนับถือ

(นายไมตรี แก้วมงคล)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด
งานธุรการ
โทร.045451581 มือถือ.0815791868
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รายงานกิจการประจ�าปี 2561

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมดอกจาน ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ อ�าเภอเมืองอ�านาจเจริญ
จังหวัดอ�านาจเจริญ
**************************************************

ระเบียบวาระที่ 1
ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3
ระเบียบวาระที่ 4
ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

ระเบียบวาระที่ 7
ระเบียบวาระที่ 8
ระเบียบวาระที่ 9
ระเบียบวาระที่ 10

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

ระเบียบวาระที่ 11 เรื่อง

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2560
การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ / ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2562
รายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2561
รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2561
การพิจารณาอนุมัติงบดุล งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2561
พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจ�าปี 2562
พิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�้าประกัน ประจ�าปี 2562
พิจารณารับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือก
เข้าเป็นสมาชิกและสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(ตามข้อบังคับฯ ข้อ 71 อ�านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่)
อื่นๆ (ถ้ามี)

รายงานกิจการประจ�าปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด
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ก�าหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมดอกจาน ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ อ�าเภอเมืองอ�านาจเจริญ
จังหวัดอ�านาจเจริญ
**************************************************

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
08.00 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน
08.45 - 09.00 น. มอบทุนการศึกษาสมาชิกและบุตรสมาชิก
09.00 น. เป็นต้นไป เริ่มประชุมตามวาระจนแล้วเสร็จ
- ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปี 2560
- ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการ /
ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2562
- ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2561
- ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจ�าปี 2561
- ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติงบดุล งบก�าไรขาดทุน
และงบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
- ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2561
- ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายได้ - รายจ่าย
ประจ�าปี 2562
- ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�้าประกัน ประจ�าปี 2562
- ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง พิจารณารับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจาก
สหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ ของผู้สมัคร
ซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกและสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(ตามข้อบังคับฯ ข้อ 71 อ�านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่)
- ระเบียบวาระที่ 11 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
ปิดการประชุม
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รายงานกิจการประจ�าปี 2561

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์และที่ปรึกษาสหกรณ์

นายแพทย์ประภาส วีระพล

นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลอ�านาจเจริญ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายอุเทน ชัยวงศ์

นายนภัทร งามเถื่อน

ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานกิจการประจ�าปี 2561

ที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด
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คณะกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด ประจ�าปี 2561

นายไมตรี แก้วมงคล
ประธานกรรมการด�าเนินการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16

นายไมตรี
นายสมร
นายเสน่ห์ศักดิ์
นายอิทธิพล
นายคมกฤษณ์
นายสุริยา
นายพัลลภ
นายชัยพร
นายพรหมพิริยะ
ว่าที่ ร.ต.ภูมเรศ
นายสมศักดิ์
นายด�ารงรัตน์
นายสิทธิพงษ์
นางสาวสุวนิตย์
นายทวีฤทธิ์

แก้วมงคล
ไชโยธา
สีหารัตน์
พิมพบุตร
สุขไชย
ดอกบัว
สุระเกษ
สนิทนวล
สิงห์ไชย
ศรีระวงศ์
หอมชื่น
ลือนาม
พงษ์เสือ
ธรรมสาร
โลจรัส

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
เหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ
ประธานกรรมการเงินกู้
กรรมการเงินกู้
กรรมการเงินกู้
กรรมการเงินกู้
เลขานุการเงินกู้
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
เลขานุการศึกษาและประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด

รายงานกิจการประจ�าปี 2561

คณะกรรมการอ�านวยการ

นายไมตรี แก้วมงคล
ประธานกรรมการ

นายสมร ไชโยธา
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายเสน่ห์ศักดิ์ สีหารัตน์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายอิทธิพล พิมพบุตร
เหรัญญิก

นายคมกฤษณ์ สุขไชย
เลขานุการ

รายงานกิจการประจ�าปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด
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คณะกรรมการเงินกู้

นายสุริยา ดอกบัว
ประธาน

18

นายพรหมพิริยะ สิงห์ไชย
กรรมการ

นายพัลลภ สุระเกษ
กรรมการ

นายชัยพร สนิทนวล
กรรมการ

ว่าที่ ร.ต.ภูมเรศ ศรีระวงศ์
เลขากรรมการเงินกู้

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด
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คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายสมศักดิ์ หอมชื่น
ประธาน

นายด�ารงรัตน์ ลือนาม
กรรมการ

นางสาวสุวนิตย์ ธรรมสาร
กรรมการ

นายสิทธิพงษ์ พงษ์เสือ
กรรมการ

นายทวีฤทธิ์ โลจรัส
เลขากรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

รายงานกิจการประจ�าปี 2561
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ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ�าปี 2561

นายวีระชาติ อ�านาจวรรณพร
ผู้ตรวจสอบกิจการด้านอื่นๆ

นางสาวเครือวรรณ ศรีสารคาม
ผู้ตรวจสอบกิจการด้านบัญชี

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

นายบุญชาย ชุมแสงหิรัญ
ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
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เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด

นางมลฑิรา อ่อนศรีบุตร
ผู้จัดการ

นางสาวพัชร์ทิตา กิ่งแก้ว นางสาวสุจิลักษณ์ เสนาจันทร์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
หัวหน้าการเงิน

นางอมรรัตน์ บุญทน
รักษาการหัวหน้าบัญชี

นางสาวสุมาลี โสมอินทร์
ผู้ช่วยการเงิน

รายงานกิจการประจ�าปี 2561

นางศรันยา บุญยะมาตย์
หัวหน้าธุรการ

นายปรเมษฐ์ บุญหนา
หัวหน้าบัญชี/รักษาการหัวหน้าสินเชื่อ

นางสาวนริศรา ไผ่ป้อง
ผู้ช่วยธุรการ

นางสาวกัลยา ค�าตัน
ผู้ช่วยบัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขณะนีเ้ วลา....................น. มีสมาชิกในทีป่ ระชุม..................คน บัดนีส้ มาชิกครบองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 69.
เมื่อสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายไมตรี แก้วมงคล ประธานกรรมการด�าเนินการ ประธานกรรมการ
ด�าเนินการเป็นประธานที่ประชุม จึงขอเปิดการประชุมและด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระประชุมดังนี้
1. ผมขอขอบคุณมวลสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ที่ได้กรุณาให้ความไว้วางใจคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 24
เข้ามาบริหารสหกรณ์ปีทางบัญชี 2561
2. ผมขออนุญาตแนะน�า ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการด�าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
และผู้สอบบัญชี ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้
2.1 นายแพทย์ประภาส วีระพล
ต�าแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
2.2 นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ
ต�าแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
2.3 นายอุเทน
ชัยวงศ์
ต�าแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร
2.4 นายนภัทร
งามเถื่อน
ต�าแหน่ง ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ
2.5 นายพนัส
พันธุ์วรรณ
ต�าแหน่ง สหกรณ์จังหวัดอ�านาจเจริญ
2.6 นางล�าพูล
ใจกล้า
ต�าแหน่ง หัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอ�านาจเจริญ
2.7 นายวัจนพงษ์
จันทรวงศ์
ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดอ�านาจเจริญ
2.8 นายไมตรี
แก้วมงคล
ต�าแหน่ง ประธานกรรมการ
2.9 นายสมร
ไชโยธา
ต�าแหน่ง รองประธานกรรมการ คนที่ 1
2.10 นายเสน่ห์ศักดิ์
สีหารัตน์
ต�าแหน่ง รองประธานกรรมการ คนที่ 2
2.11 นายอิทธิพล
พิมพบุตร
ต�าแหน่ง เหรัญญิก
2.12 นายคมกฤษณ์
สุขไชย
ต�าแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
2.13 นายสุริยา
ดอกบัว
ต�าแหน่ง ประธานกรรมการเงินกู้
2.14 นายพัลลภ
สุระเกษ
ต�าแหน่ง กรรมการเงินกู้
2.15 นายชัยพร
สนิทนวล
ต�าแหน่ง กรรมการเงินกู้
2.16 นายพรหมพิริยะ สิงห์ไชย
ต�าแหน่ง กรรมการเงินกู้
2.17 ว่าที่ ร.ต.ภูมเรศ ศรีระวงศ์
ต�าแหน่ง เลขานุการเงินกู้
2.18 นายสมศักดิ์
หอมชื่น
ต�าแหน่ง ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
2.19 นายด�ารงรัตน์
ลือนาม
ต�าแหน่ง กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
2.20 นายสิทธิพงษ์
พงษ์เสือ
ต�าแหน่ง กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
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2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26

นางสาวสุวนิตย์
นายทวีฤทธิ์
นายบุญชาย
นายวีระชาติ
นางสาวเครือวรรณ
นางมลฑิรา

ธรรมสาร
โลจรัส
ชุมแสงหิรัญ
อ�านาจวรรณพร
ศรีสารคาม
อ่อนศรีบุตร

ต�าแหน่ง กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ต�าแหน่ง เลขานุการศึกษาและประชาสัมพันธ์
ต�าแหน่ง ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ต�าแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ต�าแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ต�าแหน่ง ผู้จัดการ

3. เพื่อให้การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประสาน
ความร่วมมือผู้แทนสมาชิกทั้ง 16 หน่วย ได้กรุณาประสานสมาชิกแต่ละหน่วย เข้าร่วมประชุมให้เรียบร้อยเพื่อแสดง
ความคิดเห็นและลงมติตามความเห็นของตนเองอย่างอิสระในแต่ละวาระ

มติที่ประชุม....................................................................................................................................................................
รายงานกิจการประจ�าปี 2561
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2560
ปีทางบัญชี 2560 สหกรณ์ฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่4พฤศจิกายน 2560 ณ
หอประชุมส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ�านาจเจริญ อ�าเภอเมืองอ�านาจเจริญ จังหวัดอ�านาจเจริญ
ซึ่งสหกรณ์ได้จัดส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 ให้สมาชิกรับทราบ แก้ไขรับรองตามหนังสือ
ที่ สอ.อจ.1.1066/2560 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่า ไม่มีสมาชิกผู้ใด ทักท้วงแก้ไขจึงถือว่าสมาชิก
ได้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560
จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและรับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม....................................................................................................................................................................
24

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด

รายงานกิจการประจ�าปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด

AMNATCHAROEN PROVINCIAL HEALTH SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

366 ถนนชยางกูร อ.เมือง จ.อ�านาจเจริญ 37000โทรศัพท์ 0-4545-1581
366 Changangoon road, MeungAmnatcharoen 37000 Tel : 0-4545-1581

ที่ สอ.อจ.1.1066/2560
9 ธันวาคม 2560
เรื่อง

ส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 จ�านวน 1 เล่ม
ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด ได้ก�าหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
2560 ในวันเสาร์ท่ี 4 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ�านาจเจริญ
อ�าเภอเมืองอ�านาจเจริญ จังหวัดอ�านาจเจริญ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 62 นั้น
ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด จึงขอส่งรายงานการประชุมประจ�าปี 2560
มาเพื่อให้สมาชิกรับทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาผลการด�าเนินงาน โดยทั่วกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายไมตรี แก้วมงคล)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด

งานธุรการ
โทร. 0-4545-1581,0-4545-1508
มือถือ. 081-5791868
รายงานกิจการประจ�าปี 2561
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ/ ผู้ตรวจสอบกิจการ / ผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2562
ตามข้อบังคับสหกรณ์
ข้อ 72. คณะกรรมการด�าเนินการ ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด�าเนินการประกอบด้วยประธานกรรมการ
หนึ่งคน และกรรมการด�าเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกฯลฯ
ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 สมาชิกต้องเลือกกรรมการด�าเนินการ จ�านวน 8 คน ตามจ�านวน
กรรมการที่หมดวาระตามข้อบังคับของสหกรณ์
1. คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 24 ที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระ จ�านวน 8 คน ดังนี้
1.1 นายสมร
ไชโยธา
1.2 นายพัลลภ
สุระเกษ
1.3 นายชัยพร
สนิทนวล
1.4 ว่าที่ ร.ต.ภูมเรศ ศรีระวงศ์
1.5 นายสมศักดิ์
หอมชื่น
1.6 นายด�ารงรัตน์
ลือนาม
1.7 นางสาวสุวนิตย์ ธรรมสาร
1.8 นายทวีฤทธิ์
โลจรัส
2. คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่ 24 ที่ด�ารงอยู่ตามวาระ จ�านวน 7 คน ดังนี้
2.1 นายไมตรี
แก้วมงคล
2.2 นายเสน่ห์ศักดิ์ สีหารัตน์
2.3 นายอิทธิพล
พิมพบุตร
2.4 นายคมกฤษณ์
สุขไชย
2.5 นายสุริยา
ดอกบัว
2.6 นายพรหมพิริยะ สิงห์ไชย
2.7 นายสิทธิพงษ์
พงษ์เสือ
3. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 25 มีผู้สมัครจ�านวน 12 คน ดังนี้
3.1 นายสมร
ไชโยธา
หมายเลข 1
3.2 นายวีระชาติ
อ�านาจวรรณพร
หมายเลข 2
3.3 นายสุนทร
โมทอง
หมายเลข 3
3.4 นายอนุชิต
ประแดงปุย
หมายเลข 4
3.5 นายทวีฤทธิ์
โลจรัส
หมายเลข 5
3.6 นายโกวิทย์
พิกุล
หมายเลข 6
3.7 นายจักรพันธ์
ท�าชอบ
หมายเลข 7
3.8 นายชัยพร
สนิทนวล
หมายเลข 8
3.9 นายกฤษณะ
ชาตาสุข
หมายเลข 9
26
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3.10 นายพัลลภ
สุระเกษ
หมายเลข 10
3.11 นายสมศักดิ์
หอมชื่น
หมายเลข 11
3.12 นายสมพรชัย
แก้วค�าจันทร์
หมายเลข 12
4. ต�าแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ ประกอบด้วย
4.1 ผู้ตรวจสอบกิจการด้านอื่นๆ
4.1.1 นายโกเวช
ทองเทพ
หมายเลข 1
4.2 ผู้ตรวจสอบกิจการด้านการบัญชี
4.2.1 นางสาวเครือวรรณ ศรีสารคาม
หมายเลข 1
4.2.2 นางประณิดา
งามเถื่อน
หมายเลข 2
5. ต�าแหน่งผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจ�าปี 2562 มีผู้สมัครประกอบด้วย
5.1 นายเชิงชาย
จันทร์ศรี
บริษัท ซี เจ ออดิท จ�ากัด
6. มติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 เห็นชอบให้
ด�าเนินการเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการด�าเนินการเลือกตั้งจากส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�าจังหวัด
อ�านาจเจริญ ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด ว่าด้วยการด�าเนินการเลือกตั้ง
พ.ศ. 2551 ข้อ 8. ประธานกรรมการการเลือกตัง้ อาจเชิญบุคคลภายนอกทีเ่ ป็นผูแ้ ทนจากส่วนราชการทีเ่ ข้าร่วมประชุม
เป็นสักขีพยานในการเลือกตั้ง
จึงเรียนเสนอ เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 พิจารณาอนุมัติดังนี้
1. เลือกตั้งคณะกรรมการด�าเนินการที่ว่างลง จ�านวน 8 คน
วิธีการเลือกตั้ง
1.1 การเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการด�าเนินการเลือกตั้ง
พ.ศ. 2551 โดยก�าหนดเวลาเปิดหีบเลือกตั้ง เวลา....................น. เวลาปิดหีบเลือกตั้ง เวลา 15.00 น.
2. เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
จ�านวน 2 คน
วิธีการเลือกตั้ง
2.1 วิธกี ารเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการด้านอืน่ ๆมีผสู้ มัคร จ�านวน 1 คน จึงขอมติทปี่ ระชุมรับรองด้วยวิธกี าร
เปิดเผย โดยการยกมือรับรอง
2.2 วิธกี ารเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการด้านการบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการด�าเนินการ
เลือกตั้ง พ.ศ. 2551 ก�าหนดเวลาเปิดหีบเลือกตั้ง เวลา 10.00 น. เวลาปิดหีบเลือกตั้ง เวลา 15.00 น.
3. ขอเรียนเชิญประธานกรรมการด�าเนินการเลือกตั้ง ชี้แจงวิธีการเลือกตั้งแก่ที่ประชุม

มติที่ประชุม....................................................................................................................................................................
รายงานกิจการประจ�าปี 2561
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ระเบียบวาระที่ 4

ผลการด�าเนินงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
อ�านาจเจริญ จ�ากัด
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รายงานกิจการประจ�าปี 2561

ระเบียยบวาระที
บวาระที่ 4่ 4
ระเบี

ทราบผลการด�าาเนิเนินนงานประจ�
รัรับบทราบผลการดํ
งานประจําปีาปี2561
2561
ท่านสมาชิ
ท้ รงเกี
ที่เคารพ
เรีเรียยนน ท่านสมาชิ
กผูก้ทผูรงเกี
ยรติยรติ
ที่เคารพ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด อํ า นาจเจริ ญ จํ า กั ด ได้ จ ดทะเบี ย นตามพระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์
พย์2537
สาธารณสุ
ขจังหวัยนดอ�อ.052837
านาจเจริญและได้
จ�ากัดเริได้่มดํจาดทะเบี
ยนตามพระราชบั
ติสหกรณ์
เมื่อวันสหกรณ์
ที่ 16 อกัอมทรั
นยายน
เลขทะเบี
เนินการประกอบธุ
รกิจบริญกญัารสมาชิ
กตั้งเมืแต่่อวับนัดทีนั่ ้น
16 กันยายน 2537 เลขทะเบียน อ.052837 และได้เริ่มด�าเนินการประกอบธุรกิจบริการสมาชิกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
เป็นต้นมา เริ่มต้นด้วยสมาชิก 423 คนเพศชาย 167 คน และ เพศหญิง 256 คน และทุนเรือนหุ้น จํานวน 12,679,540
เริ่มต้นด้วยสมาชิก 423 คนเพศชาย 167 คน และ เพศหญิง 256 คน และทุนเรือนหุ้น จ�านวน 12,679,540 บาท
บาท (สิบสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ
(สิบสองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด
ด ปีนี้ครบรอบปี
24 มีผาลการดํ
าเนินงานเจริ
ญก้าาอย่
วหน้
างมั่นนคงเป็
ลําดัปรากฏดั
บมา ปรากฏดั
ปีจํนาี้คกัรบรอบปี
ที่ 24 มีทผี่ ลการด�
เนินงานเจริ
ญก้าวหน้
างมัาอย่
่นคงเป็
ล�าดับนมา
งต่อไปนีงต่้ อไปนี้
สรุปผลการด�
าเนิยนบกั
งานของสหกรณ์
เปรียบเทียบกับปีก่อน
สรุปผลการดําเนินงานของสหกรณ์
เปรียบเที
บปีก่อน
รายการ
1. จํานวนสมาชิก (ราย)
- สามัญ
- สมทบ
2. สินทรัพย์รวม
3. ทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว
4. ทุนสํารองตามกฎหมาย
5. ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ
6. เงินรับฝากจากสมาชิก
7. เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
8. เงินค้างจ่ายและหนี้สินอื่น
9. ทุนดําเนินการทั้งหมด
10. เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี
11. เงินต้นชําระคืนเงินกู้ระหว่างปี
12. เงินกู้คงเหลืออยู่ที่สมาชิกเมื่อสิ้นปี
13. กําไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิ

รายงานกิจการประจ�าปี 2561

ปี 2561
1,543
223
3,707,408,265.43
911,475,530.00
70,003,010.89
6,732,245.41
241,308,682.94
1,275,000,000.00
5,746,474.26
3,713,684,292.73
2,823,926,953.33
2,595,449,676.92
3,569,589,959.84
98,689,813.48

ปี 2560

เพิ่ม (ลด)

1,520
23
(9)
232
3,371,357,505.85 336,050,759.58
826,001,970.00
85,473,560.00
59,823,216.70
10,179,794.19
6,565,115.70
167,129.71
224,172,100.63
17,136,582.31
1,140,000,000.00 135,000,000.00
2,714,748.89
3,031,725.37
3,374,995,819.54 338,688,473.19
4,184,334,747.49 (1,360,407,794.16)
3,764,727,119.34 (1,169,277,442.42)
3,340,889,021.08 228,700,938.76
92,364,427.22
6,325,386.26
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ร้อยละ
1.51
(3.88)
9.97
10.35
17.02
2.55
7.64
11.84
111.68
10.04
(32.51)
(31.06)
6.85
6.85
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เปรียบเทียบการดําเนินงาน 5 ปี
เปรียยบเที
บเที
บการด�าเนิขจันงงาน
ของสหกรณ์อเปรี
อมทรั
พย์ยสยบการดํ
าธารณสุ
หวัด55อํปีาปีนาจเจริญจํากัด
ของสหกรณ์อออมทรั
อมทรัพพย์ย์สสาธารณสุ
าธารณสุขจังหวัดอ�อําานาจเจริ
ของสหกรณ์
นาจเจริญญจ�จําากักัดด
สินทรัพย์ หนี้สิน ทุนของสหกรณ์
ทรัพพย์ย์ หนี
หนี้ส้สินิน ทุทุนนของสหกรณ์
สิสินนทรั
ของสหกรณ์

4,000,000,000.00
4,000,000,000.00
3,500,000,000.00
3,500,000,000.00
3,000,000,000.00

ล้านบาท
ล้านบาท

3,000,000,000.00
2,500,000,000.00
2,500,000,000.00
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
1,500,000,000.00
1,500,000,000.00
1,000,000,000.00
1,000,000,000.00
500,000,000.00
500,000,000.00-

2557

2558

2559

2560

2561

2,026,132,748.93
2557
หนี้สิน
1,361,985,941.55
สินทรัพย์
2,026,132,748.93
ทุนของสหกรณ์
664,146,807.38
หนี้สิน
1,361,985,941.55

2,301,142,118.42
2558
1,615,156,127.82
2,301,142,118.42
761,856,144.52
1,615,156,127.82

2,874,241,068.32
2559
2,059,432,390.55
2,874,241,068.32
881,770,317.18
2,059,432,390.55

3,371,357,505.85
2560
2,386,602,776.23
3,371,357,505.85
984,754,729.62
2,386,602,776.23

3,707,408,265.43
2561
2,620,507,665.65
3,707,408,265.43
1,086,900,599.78
2,620,507,665.65

ทุนของสหกรณ์

761,856,144.52

881,770,317.18

984,754,729.62

1,086,900,599.78

สินทรัพ-ย์

664,146,807.38

รายได้ ค่ค่าาใช้
ใช้จจ่า่ายย กํก�าาไรสุ
รายได้
ไรสุทธิทธิ
รายได้ ค่าใช้จ่าย กําไรสุทธิ

2561
2560
2561
2559
2560

2558
2559
2557
2558
2557

-

50,000,000.00
50,000,000.00

100,000,000.00
100,000,000.00

150,000,000.00
150,000,000.00

200,000,000.00

250,000,000.00

200,000,000.00

2557
56,917,116.74
2557

2558
73,946,300.65
2558

าใช้ทจ่าธิย 56,917,116.74
70,586,666.85
กํค่าไรสุ
127,503,783.59
ค่รายได้
าใช้จ่าย 70,586,666.85

84,255,360.63
73,946,300.65

94,805,328.37
86,042,509.39

158,201,661.28
84,255,360.63

180,847,831.76 113,098,232.71
205,462,959.93 112,706,379.66
211,396,193.14
94,805,328.37

รายได้

158,201,661.28

180,847,831.76

กําไรสุทธิ
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127,503,783.59

2559
86,042,509.39
2559
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2560250,000,000.00 2561
92,364,427.22
98,689,813.48
2560
2561

113,098,232.71
92,364,427.22
205,462,959.93

112,706,379.66
98,689,813.48
211,396,193.14
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เงิเงินนให้
ให้สสมาชิ
มาชิกกกูกู้ ้
4,500,000,000.00

เงินให้สมาชิกกู้

4,000,000,000.00
3,500,000,000.00
4,500,000,000.00
3,000,000,000.00
4,000,000,000.00
2,500,000,000.00
3,500,000,000.00
2,000,000,000.00
3,000,000,000.00
1,500,000,000.00
2,500,000,000.00
1,000,000,000.00
2,000,000,000.00
500,000,000.00
1,500,000,000.00
1,000,000,000.00

2557

2558

2559

2560

2561

ฉุกเฉิน

146,677,598.94

83,147,403.64

107,261,967.94

107,387,409.36

109,220,322.40

สามัญ
พิฉุกเศษ
เฉิน

729,489,228.90
2557
742,528,759.23
146,677,598.94

190,804,011.79
2558
2,221,697,805.39
83,147,403.64

183,283,956.34
2559
4,236,141,554.16
107,261,967.94

270,157,806.86
2560
3,806,789,531.27
107,387,409.36

206,594,209.08
2561
2,508,112,421.85
109,220,322.40

สามัญ

729,489,228.90

190,804,011.79

183,283,956.34

270,157,806.86

206,594,209.08

พิเศษ
120,000,000.00

742,528,759.23

500,000,000.00
-

กําไรสุทธิสะสม
ประจําปี 2561 3,806,789,531.27
2,221,697,805.39
4,236,141,554.16

2,508,112,421.85

ก�าไรสุ
ธิสทะสม
ประจ�
าปีาปี2561
กําทไรสุ
ธิสะสม
ประจํ
2561
98,689,813.48

120,000,000.00
100,000,000.00

94,679,960.33
84,919,005.05
98,689,813.48

100,000,000.00
80,000,000.00

74,896,903.92
66,176,662.52

80,000,000.00
60,000,000.00
60,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
0.00
0.00

56,312,927.44
46,730,240.26

94,679,960.33
84,919,005.05

74,896,903.92

66,176,662.52

56,312,927.44
38,893,673.51
30,879,931.51
46,730,240.26
21,311,522.77
38,893,673.51
14,606,107.72
30,879,931.51
8,401,852.72
21,311,522.77
Oct-60 Nov-6014,606,107.72
Dec-60 Jan-61 Feb-61 Mar-61 Apr-61 May-61 Jun-61 Jul-61 Aug-61 Sep-61
8,401,852.72

ต.ค.-60
ธ.ค.-60 ม.ค.-61
มี.ค.-61 เม.ย.-61
พ.ค.-61 มิJun-61
.ย.-61 ก.ค.-61
ส.ค.-61 Sep-61
ก.ย.-61
Oct-60 พ.ย.-60
Nov-60 Dec-60
Jan-61 ก.พ.-61
Feb-61 Mar-61
Apr-61 May-61
Jul-61 Aug-61
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1.1.สมาชิ
่ 30กันกัยายน
นยายน2561
2561
สมาชิกกภาพในวั
ภาพในวันนสิสิน้ ้นปีปีณณวัวันนทีที่ 30
เพิ่มขึน้ /ลดลง คิดเป็น
1. สมาชิกภาพในวันสิน้ ปี ณ วันที่ 30 ยกมา
กันยายน 2561รายการระหว่างปี (คน)
รายการ
ก.ย.
60 2561
สามัรายการระหว่
ญ สมทบางปี (คน)
รวม
เป็น
เพิ่มขึ(คน)
น้ /ลดลง คิร้อดยละ
1. สมาชิกภาพในวันสิน้ ปี ณ วันที่ 30 ยกมา
กันยายน
รายการ
เป็
น
ก.ย.
60 2561
จํ1.านวนสมาชิ
กต้นปี(นคน)
1,543
223างปี (คน)
1,766 เพิ่มขึ(คน)
14 คิร้อดยละ
0.80
สามั
ญ สมทบ
รวม
รายการระหว่
น้ /ลดลง
สมาชิกภาพในวั
สิน้ ปี ณ วันที่ 30 ยกมา
กัน1,752
ยายน
รายการ
เป็
น
30 ยกมา
ก.ย.1,752
60 สามั
ญ สมทบ
รวม
รายการระหว่
น้ /ลดลง
จํานวนสมาชิกต้นปี(คน)
1,543
223างปี (คน)
1,766 เพิ่มขึ(คน)
14 คิร้อดยละ
0.80
รายการ
2.
สมาชิกที่ทกาํ ต้ธุนรปีกรรมด้
ก.ย.1,752
60 สามั
(คน) 14 ร้อยละ
ญ สมทบ
จํานวนสมาชิ
(คน) านสินเชื่อกั30บสหกรณ์
1,543
223 รวม
1,766
0.80
2.2.สมาชิ
ก
ที
ท
่
า
�
ธุ
ร
กรรมด้
า
นสิ
น
เชื
อ
่
กั
บ
สหกรณ์
บัญ1,752
ชี 2560 1,543
ปีบัญชี 2561
้น/ลดลง
สมาชิกที่ทกาํ ต้ธุนรปีกรรมด้
จํานวนสมาชิ
(คน) านสินเชื่อกับปีสหกรณ์
223 เพิ่มขึ1,766
คิดเป็นร้14
อยละ 0.80
ประเภท
(บาท)
บัญ
ชี 2560
ปีบัญ(บาท)
ชี 2561 เพิ่ม(บาท)
ขึ้น/ลดลง
2. สมาชิกที่ทาํ ธุรกรรมด้านสินเชื่อกับปีสหกรณ์
คิดเป็นร้อยละ
ประเภท
สมาชิ
กมีหกนีที้ก่ทับาํ สหกรณ์
1,292 ปีบัญ(บาท)
1,316 เพิ่ม(บาท)
24
1.86
(บาท)
บัญ
ชี 2560
ชี 2561
ขึ้น/ลดลง
2. สมาชิ
ธุรกรรมด้านสินเชื่อกับปีสหกรณ์
คิดเป็นร้อยละ

สมาชิกทีมีห่ไม่นีม้กีหประเภท
้กับสหกรณ์
460 ปีบัญ(บาท)
450 เพิ่ม(บาท)
10
2.17
ับนีสหกรณ์
1,292
1,316
24
1.86
(บาท)
ปีบัญ
ชี 2560
ชี 2561
ขึ้น/ลดลง
คิ
ด
เป็
น
ร้
อ
ยละ
ประเภท
รวม
้กับสหกรณ์
460
450
10
2.17
สมาชิกมีทีห่ไม่นีม้กีหับนีสหกรณ์
1,292
1,316
1.86
(บาท)1,752
(บาท)1,766
(บาท) 24
รวม กมีทีห่ไม่นีม้กีหับนีสหกรณ์
1,752
1,766
้กับสหกรณ์
460
450
10
2.17
สมาชิ
1,292
1,316
24
1.86
3. การให้
นกู้
รวม
1,752
1,766
สมาชิ
กที่ไม่บมริีหกนีารเงิ
้กับสหกรณ์
460
450
10
2.17
อัตรา
สมาชิกมาใช้บริการเงิ
นกู้ทั้งสิน้
3. การให้บริการเงินกู้
รวม
1,752
1,766
ณ สิ้นปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ
3.3.ลําการให้
บ
ริ
ก
ารเงิ
น
กู
้
ดัการให้
บ บประเภทสั
ณ วักนมาใช้
ที่ 30บกัรินกยายน
อัตรา้ย
สมาชิ
ารเงินกู2561
้ทั้งสิน้
ริการเงินญกู้ ญา ดอกเบี
สิ้นปีมญีเญา
งินให้กู้แก่สมาชิ
กคงเหลือ
จํณานวน/สั
รวม/บาท
ลําดัการให้
บ บประเภทสั
ณ วักนญมาใช้
ทีญา
่ 30บกัรินกยายน
อัตรา้ย จํานวน/สั
สมาชิ
ารเงิรวม/บาท
นกู2561
้ทั้งสิน้
3.
ริการเงินญกู้ ญา ดอกเบี
ณ สิ402
้นปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิ
กคงเหลือ
กู้เพื่อเหตุญฉุกญา
เฉิน ดอกเบี
977วักนญมาใช้
109,220,332.40
45,010,230.78
รวม/บาท
จํานวน/สั
ญญา
รวม/บาท
ลํา1ดับ เงินประเภทสั
ณ
ทีญา
่ 30บกัรินกยายน
อั6.25
ตรา้ย จํานวน/สั
สมาชิ
ารเงิ
นกู2561
้ทั้งสิน้
ณ 1,260
สิ402
้นปีมีเงินให้กู้แก่ส295,059,229.41
มาชิ
กคงเหลือ
กูเ้สพืามั่อเหตุ
ญ ญฉุกญา
6.25 ้ย จํานวน/สั
1,299
206,594,209.08
เฉิน ดอกเบี
977วันญทีญา
109,220,332.40
45,010,230.78
รวม/บาท
จํานวน/สั
ญญา
รวม/บาท
ลํา12ดับ เงินประเภทสั
ณ
่ 30 กันยายน
2561
ิเศษ
6.00
749
1,067
231 เงินกู้สพเพืามั
ญ ฉุกเฉิน
6.25
1,299
206,594,209.08
1,260
295,059,229.41
่อเหตุ
977 ญญา 2,508,112,421.85
109,220,332.40
402 ญญา 3,229,520,499.65
45,010,230.78
จํานวน/สั
รวม/บาท
จํานวน/สั
รวม/บาท
รวม
3,025
2,823,926,953.33
2,729
3,569,590,029.84
ิเศษ
6.00
749
2,508,112,421.85
1,067
3,229,520,499.65
ญ ฉุกเฉิน
6.25
1,299
206,594,209.08
1,260
295,059,229.41
132 เงิเงินนกูกู้เ้พสพืามั
่อเหตุ
977
109,220,332.40
402
45,010,230.78
3,025
2,823,926,953.33
2,729
3,569,590,029.84
ิเศษญรวม
6.00
749
2,508,112,421.85
1,067
3,229,520,499.65
23 เงินกู้สพามั
6.25
1,299
206,594,209.08
1,260
295,059,229.41
4. 3การระดมทุ
หมุรวม
นเวียน เพื่อให้
บริการเงินกู3,025
้แ749
ก่สมาชิกได้ท2,823,926,953.33
ั่ว2,508,112,421.85
ถึงตามความต้องการ 2,729
3,569,590,029.84
เงินกู้พนิเศษ
6.00
1,067
3,229,520,499.65
2560
เพิ่มขึ้น2,729
/ลดลง
4. การระดมทุ
นหมุรวม
นเวียน เพื่อให้ปีบัญ
ริกชีารเงิ
นกู3,025
้แก่สมาชิกปีได้บทัญ2,823,926,953.33
ั่วชีถึ2561
งตามความต้องการ
3,569,590,029.84
ประเภท
คิดเป็นร้อยละ
(บาท)
(บาท)
(บาท)
ปีบัญ
ชีารเงิ
2560
ปีได้บทัญั่วชีถึ2561
เพิ่มขึ้น/ลดลง
4. การระดมทุ
น
หมุ
น
เวี
ย
น
เพื
อ
่
ให้
ริ
ก
น
กู
แ
้
ก่
ส
มาชิ
ก
ง
ตามความต้
อ
งการ
ประเภทหมุนเวียน เพื่อให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกได้ทั่วถึงตามความต้องการ
คิดเป็นร้อยละ
4.ทุ4.นการระดมทุ
เรือนหุ้น นนหมุ
10.35
(บาท)
(บาท)
ปี826,001,970.00
ัญ
ชีารเงิ
2560
ปีได้บ911,475,530.00
ัญ(บาท)
ชีถึ2561
เพิ่ม85,473,560.00
ขึ้น/ลดลง
การระดมทุ
น
เวี
ย
น
เพื
อ
่
ให้
บ
ริ
ก
น
กู
แ
้
ก่
ส
มาชิ
ก
ท
ว
่
ั
ง
ตามความต้
อ
งการ
ประเภท
คิดเป็นร้อยละ
เงิทุนเรืฝากออมทรั
7.64
อนหุ้น พย์พิเศษ
826,001,970.00
911,475,530.00
85,473,560.00
10.35
(บาท)
(บาท)
ปี224,172,100.63
บัญ
ชี 2560
ปีบ241,308,682.94
ัญ(บาท)
ชี 2561
เพิ่ม17,136,582.31
ขึ้น/ลดลง
ประเภท
คิ
ด
เป็
น
ร้
อ
ยละ
เงิทุนนเรืรัฝากออมทรั
บอฝากจากสหกรณ์
1,140,000,000.00
1,275,000,000.00
135,000,000.00
11.84
224,172,100.63
241,308,682.94
17,136,582.31
7.64
นหุ้น พย์พิเศษอื่น
826,001,970.00
911,475,530.00
85,473,560.00
10.35
(บาท)
(บาท)
(บาท)
กูเงิทุ้ยนืมเรืรัฝากออมทรั
เงิบอนฝากจากสหกรณ์
จากบุ
814,815,000.00
1,095,178,835.75
280,363,835.75
34.41
1,140,000,000.00
1,275,000,000.00
135,000,000.00
11.84
ย์พิเศษอื่น
224,172,100.63
241,308,682.94
17,136,582.31
7.64
นหุ
้น คพคลภายนอก
826,001,970.00
911,475,530.00
85,473,560.00
10.35
กูเงิ้ยนืมรัฝากออมทรั
เงิบนฝากจากสหกรณ์
จากบุคพคลภายนอก
814,815,000.00
1,095,178,835.75
280,363,835.75
34.41
1,140,000,000.00
1,275,000,000.00
135,000,000.00
11.84
ย์พิเศษอื่น
224,172,100.63
241,308,682.94
17,136,582.31
7.64
กูเงิ้ยนืมรัเงิบนฝากจากสหกรณ์
จากบุคคลภายนอก
814,815,000.00
1,095,178,835.75
280,363,835.75
34.41
อื่น
1,140,000,000.00
1,275,000,000.00
135,000,000.00
11.84
กู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอก
814,815,000.00
1,095,178,835.75
280,363,835.75
34.41
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5.5. กํก�าาไรสุ
ไรสุททธิธิแและการคื
ละการคืนนประโยชน์
ประโยชน์แก่แสก่มาชิ
สมาชิ
5. กําไรสุ(5.1)
ทธิและการคื
ประโยชน์แก่สมาชิก
รายได้
ขนองสหกรณ์
(5.1) รายได้
ของสหกรณ์
(5.1)
องสหกรณ์ ฯ มีฯรายได้
เนิจการของสหกรณ์
นกิจขการของสหกรณ์
มีรายได้
การให้
สมาชิ
้ และมีรายได้
รายได้จจากแหล่
ากแหล่งงต่ต่าางๆ
งๆ รายละเอี
รายละเอียยดดั
การด�การดํ
าเนินากิรายได้
การให้
สมาชิ
กกูก้ กูและมี
ดดังงนีนี้ ้
การดําเนินกิจการของสหกรณ์ฯ มีรายได้การให้สมาชิกกู้ และมีรายได้จากแหล่งต่างๆ รายละเอียดดังนี้

ประเภทรายได้
ประเภทรายได้
รายได้จากดอกเบี้ยให้กู้
รายได้
ู้
รายได้จจากดอกเบี
ากดอกเบี้ย้ยเงิให้นกฝากธนาคาร
รายได้
ฝาก
รายได้จจากดอกเบี
ากดอกเบี้ย้ยเงิเงินนฝากธนาคาร
รายได้
จากดอกเบี
้ยเงินฝาก จํากัด
สอ.ม.ราชภั
ฏมหาสารคาม
สอ.ม.ราชภั
ฏมหาสารคาม จํากันด
รายได้ผลตอบแทนจากการลงทุ
รายได้ผจากค่
ลตอบแทนจากการลงทุ
าธรรมเนียมแรกเข้านสมาชิก
รายได้
รายได้
าธรรมเนี
ยมแรกเข้
ื่น/รายได้
เบ็ดเตล็
ด าสมาชิก
รายได้จอากค่
รายได้อื่น/รายได้เรวม
บ็ดเตล็ด
รวม

ปีบัญชี 2560
ปีบัญ
ชี 2560
(บาท)
(บาท)
203,807,426.11
203,807,426.11
166,181.61
166,181.61
952,621.00952,621.00
11,700.00
11,700.00
524,731.21
524,731.21
205,462,659.93
205,462,659.93

ปีบัญชี 2561
ปีบัญ
ชี 2561
(บาท)
(บาท)
210,308,005.06
210,308,005.06
37,321.61
37,321.61
142,062.93
142,062.93
873,061.74
873,061.74
8,300.00
8,300.00
27,441.80
27,441.80
211,396,193.14
211,396,193.14

เพิ่มขึ้น/ลดลง คิดเป็นร้อยละ
เพิ่ม(บาท)
ขึ้น/ลดลง คิดเป็นร้อยละ
(บาท)
6,500,578.95
3.19
6,500,578.95
3.19
(128,860.00)
77.54
(128,860.00)
77.54
142,062.93
100.00
142,062.93
100.00
(79,559.26)
(8.35)
(79,559.26)
(8.35)
(3,400.00)
(29.06)
(3,400.00)
(29.06)
(497,289.41)
(94.77)
(497,289.41)
(94.77)
5,933,533.21
2.89
5,933,533.21
2.89

(5.2)(5.2)
ค่าใช้ค่จาใช้
่ายสหกรณ์
จ่ายสหกรณ์
(5.2)
ค่ามีใช้
ในปี 2561
้น 112,706,379.66บาท
บาทคิดคิเป็
ดเป็นนร้อร้อยละ
ยละ53.32
53.32 ของรายได้ ซึซึ่ง่งแบ่
จ่าจย่าย
ในปี 2561
ค่าจมีใช้่าคยสหกรณ์
จ่า่าใช้ยทัจ่า้งยทั
สิ้น้งสิ112,706,379.66
แบ่งงเป็เป็นนค่าค่ใช้าใช้
2561าาใช้
ใช้
จ่ายทั้งสิก้นการาร
112,706,379.66
บาท คิดเป็นร้อยละ 53.32 ของรายได้ ซึ่งแบ่งเป็นค่าใช้จ่าย
ดอกเบี
าายย และค่
ยในการบริ
ดอกเบี้ย้ยจ่จ่ในปี
และค่
ดัดังนีงนี้ ้
ใช้มีจค่ายในการบริ
ดอกเบี้ยจ่ายประเภทรายได้
และค่าใช้จ่ายในการบริการ ดัปีงนีบ้ ัญชี 2560
ประเภทรายได้

1. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน
1.
ยดอกเบี
2. ค่ค่าาใช้
ใช้จจ่า่ายบริ
หาร้ยและการลงทุน
2. ค่าใช้จ่ายบริหรวม
าร
รวม

ปีบัญ
ชี 2560
(บาท)
(บาท)
103,828,132.73
103,828,132.73
9,270,099.98
9,270,099.98
113,098,232.71
113,098,232.71

ปีบัญชี 2561
ปีบัญ(บาท)
ชี 2561
(บาท)
103,759,176.94
103,759,176.94
8,953,202.72
8,953,202.72
112,706,379.66
112,706,379.66

เพิ่มขึ้น/ลดลง คิดเป็นร้อยละ
เพิ่ม(บาท)
ขึ้น/ลดลง คิดเป็นร้อยละ
(บาท)
(68,955.79)
(0.07)
(68,955.79)
(0.07)
(316,897.26)
(3.42)
(316,897.26)
(3.42)
(391,853.05)
(0.35)
(391,853.05)
(0.35)

กําทไรสุ
(5.3)(5.3)
ก�าไรสุ
ธิ ทธิ
ทนธิยายน2561
ณทีวั่ น30ทีกํ่ า30
2561 สหกรณ์
สหกรณ์ฯฯ มีมีกกาํ ไรสุ
คิดเป็นคิร้อดยเป็6.85
ขึ้นจากเพิ่มขึ้น
ณ วัน(5.3)
กัไรสุ
นกัยายน
�าไรสุทธิทธิจําจ�นวน
านวน98,689,813.48
98,689,813.48
นร้อยเพิ่ม6.85
ณจําวันวน
นจ�ทีา่นวน
306,325,386.26
กัน6,325,386.26
ยายน 2561บาทสหกรณ์
จากปี
2560
บาท ฯ มีกาํ ไรสุทธิ จํานวน 98,689,813.48 คิดเป็นร้อย 6.85 เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2560

ปี 2560
านวน 6,325,386.26
6.
การจําจํแนกประโยชน์
จากกําไรสุบาท
ทธิ
6.6. การจ�
า
แนกประโยชน์
จ
ากก�
า
ไรสุ
การจํ(6.1)
าแนกประโยชน์
ากกํากไรสุ
ททธิธิ
กลับคืนสูส่จมาชิ
โดยตรง
(6.1)(6.1)
กลับคืนสู่สมาชิส่ มาชิ
กโดยตรง
ก2561
โดยตรงสหกรณ์ฯ มีกําไรสุทธิ จํานวน 98,689,813.48 บาท จ่ายเป็นเงินปันผลและ
ณ วันทีกลั่ 30บคืกันนสูยายน
ณ วันณที่ วั30
กั
น
ยายน
2561
สหกรณ์
ไรสุททธิธิจําจ�นวน
านวน98,689,813.48
98,689,813.48
เงินปันผล
นมาชิ
ที่ 30กโดยตรง
กันยายนจํา2561
สหกรณ์ฯฯ มีมีกกํา�าไรสุ
บาททธิ บาท
จ่ายเป็จ่นเงิายเป็
นปันนผลและ
เงิ
น
เฉลี
ย
่
คื
น
สู
ส
่
นวน
84,048,745.11
คิ
ด
เป็
น
ร้
อ
ยละ
85.16
ของกํ
า
ไรสุ
และเงิ
นเฉลี่ยคื่สนมาชิ
สู่สมาชิ
กโดยตรง จ�านวน 84,048,745.11
คิดเป็นร้อ85.16
ยละ 85.16 ของก�
าไรสุทธิ
เงินเฉลี่ยคืนสูผลตอบแทน
กโดยตรง จํานวน 84,048,745.11
ปีบัญชี 2560 คิดเป็นร้ปีอบยละ
ัญชี 2561 ของกําเพิไรสุ
่มขึท้นธิ/ลดลง คิดเป็นร้อยละ
ปีบัญ
ชี 2560
ปีบัญ(บาท)
ชี 2561
เพิ่ม(บาท)
ขึ้น/ลดลง คิดเป็นร้อยละ
ผลตอบแทน
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
เงินปันผล (5.83%)
50,464,543.66
45,497,070.71
4,967,472.95
11.02
45,497,070.71
4,967,472.95
11.02
10.92
เงิเงินนปัเฉลี
นผล
50,464,543.66
่ยคืน(5.83%)
(16.25%)
33,584,201.45
32,689,572.72
894,628.73
2.74
32,689,572.72
894,628.73
2.74
เงินเฉลี่ยคืน(16.25%)
33,584,201.45
รายงานกิจการประจ�าปี 2561
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ผลการดําาเนิ
เนินนงานตามแผนงาน/โครงการ
ผลการด�
งานตามแผนงาน/โครงการ
มัติจมากที
่ประชุป่ มระชุ
ใหญ่มไใหญ่
ด้รับอนุ
ิ 750,000
บาท ใช้บาท
ไป 701,728.15
บาท บาท
1.1. แผนงานโครงการปี
แผนงานโครงการปี2561
2561ที่ไทีด้รไ่ ด้ับรอนุบั อนุ
ตั จิ ากที
ได้รมบั ตั อนุ
มตั ิ 750,000
ใช้ไป 701,728.15
คณะกรรมการดํ
นการได้
หารจัดดการกิ
การกิจจการสหกรณ์
การสหกรณ์โโดยหลั
คณะกรรมการด�
าเนิานเนิการได้
บริบหริารจั
ดยหลักกการสหกรณ์
การสหกรณ์(COOPERATIVE
(COOPERATIVEPRINCIPLE)
PRINCIPLE)
จะยึดดธรรมนู
ธรรมนูญ
ญสหกรณ์
พระราชบัญญญัญัตติสิสหกรณ์
ที่ปทระชุ
มใหญ่
สามัสญามัประจํ
าปี าปี
จะยึ
สหกรณ์ คืคืออพระราชบั
หกรณ์ พ.ศ.
พ.ศ.2542
2542ระเบี
ระเบียบยบข้อข้บัองบัคังบคัมติ
บ มติ
ี่ประชุ
มใหญ่
ญประจ�
2560 มติ
มติคคณะกรรมการโดยการบริ
ณะกรรมการโดยการบริหหารแบบมี
กและใช้
แผนกลยุ
ทธ์ท5ธ์ปี5 (2561-2565)
เป็นเป็เครืนเครื
่องมื่อองมือ
2560
ารแบบมีสส่วนร่
่วนร่วมของสมาชิ
วมของสมาชิ
กและใช้
แผนกลยุ
ปี (2561-2565)
และด้ววยความมุ
ยความมุ่งง่ มัมั่นน่ ของคณะกรรมการดํ
่มีอม่ ยูอี ่เยูดิเ่มดิเสริ
มจุมดจุแข็ดแข็
งให้งมให้ีปมระสิ
ทธิภทาพมากยิ
่งขึ้นง่ ขึน้
และด้
ของคณะกรรมการด�าาเนิเนินนการที
การที่จะแก้
จ่ ะแก้ไขจุ
ไขจุดอ่ดออ่นที
อนที
มเสริ
ปี ระสิ
ธิภาพมากยิ
ซึ่งได้กํา� หนดแผนกลยุ
หนดแผนกลยุททธ์ธ์ปปี 2561
ี 2561ไว้ไว้ดังดนีัง้ นี้
ลําดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
1
โครงการยกระดับทุนสหกรณ์
ครั้งที่ 1
(กิจกรรมรักษาฐานลูกค้าเก่าเพิม่
ฐานลูกค้าใหม่)
2
โครงการพัฒนาระบบบริการสู่
ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1
(จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
“หลักสูตรงานในหน้าที่ตาม Job
Descriptionและการปฏิบัติงาน
ตาม Work Flow Chart”)
3

โครงการรดน้ําดําหัวผูส้ ูงอายุ
ประจําปี 2561

4

โครงการพบปะเชื่อมโยงพันธมิตร
เครือข่าย
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เป้าหมาย
สมาชิก

วันที่/สถานที่
ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม
2561

ผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการดําเนินการออกพบปะ
สมาชิกเพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกโครงการ
พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์

กรรมการ/
เจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจสอบ และ
ที่ปรึกษา

วันที่ 10 มีนาคม2561
ณ ห้องประชุมดอกจาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
อํานาจเจริญ อําเภอเมือง
อํานาจเจริญ จังหวัด
อํานาจเจริญ

1. กรรมการ/เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบ และที่
ปรึกษา มีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกับในการ
พัฒนาระบบบริการสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ
2. มีระบบบริการที่มีมาตรฐาน
3. สมาชิกสหกรณ์และผู้มารับบริการเกิด
ความประทับในการให้บริการของสหกรณ์ฯ

สมาชิกผู้สงู อายุ/
กรรมการ/
เจ้าหน้าที่ และ
สมาชิก

วันที่ 11 เมษายน 2561
ณ บริเวณหน้าสํานักงาน
สหกรณ์จงั หวัดอํานาจเจริญ
จํากัด

สหกรณ์อื่น

1. สมาชิกผู้สูงอายุมีขวัญและกําลังใจ ได้
พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้รว่ ม
กิจกรรมทําให้เกิดความสนุกสนานและ
ความรูส้ ึกไม่ถูกทอดทิ้ง
2. สมาชิกผู้สูงอายุได้ร่วมกันทํากิจกรรม
เกิดความรักความผูกพันและความอบอุ่น
เสมือนคนในครอบครัว
3. ได้สานต่อ/รักษาวัฒนธรรมไม่ให้สญ
ู หาย
และสืบสานให้คงอยู่สืบไป
ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ย.
1. ได้รบั ความรู้และประสบการณ์ใน
2560
การศึกษาดูงานด้านต่างๆ เพื่อมาพัฒนา
- สอ.ม.สุโขทัยธรรมธิราช จก. องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ประสิทธิผล
แห่งประเทศไทย จก.
2. มีวสิ ัยทัศน์กว้างไกลและนําความรู้
- สอ.รพ.ตํารวจ จก.
ความสามารถ ประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนา
- สอ.บ.วิทยุการบินไทย จก. องค์กรต่อไป
- สอ.กระทรวงมหาดไทย จก. 3. สามารถต่อรองอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และ
- สอ.องค์การเภสัชกรรม จก. เงินฝากระหว่างสหกรณ์ได้ในต้นทุนที่ต่ํา
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ลําดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

5

โครงการคัดเลือกผู้แทนสมาชิก
ประจําปี 2561

สมาชิก
1,752 คน

6

โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก
แกนนํา

-ผู้แทนสมาชิก
143 คน
-กรรมการ
15 คน
-ที่ปรึกษา 4 คน
- จนท. 9 คน
รวม 167 คน

7

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาระบบบริการสู่ความเป็น
เลิศ ครั้งที่ 2
(ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูอุบลราชธานี จํากัด)

กรรมการ/
เจ้าหน้าที่

รายงานกิจการประจ�าปี 2561

วันที่/สถานที่
ผลการดําเนินงาน
ระหว่างวันที่ 21-23 ก.พ.2561
- สอ.พระจอมเกล้าฯ จํากัด
- สอ.สํานักงาน ก.พ.จํากัด
- สนง.การ ฌกส. สธ.
- สอ.นิดา้ จํากัด
- สอ.โรงพยาบาลราชวิถี จํากัด
- สอ.พนง.ธ.ทหารไทย จํากัด
- สอ.กรมป่าไม้ จํากัด
สมาชิกทุกหน่วยระหว่างวันที่ ได้สมาชิกผูแ้ ทนประจําปี 2561 ในแต่ละ
1-15 พฤษภาคม 2561
สังกัด ตามอัตราส่วนสมาชิก 10 คน/ผู้แทน
สมาชิก 1 คน เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วม
ประชุมใหญ่วสิ ามัญประจําปี 2561 จํานวน
143 คน
วันที่ 7 กรกฎาคม 2561
1. สมาชิก มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ณ ห้องประชุมดอกจาน
เกี่ยวกับที่มาและหลักการสหกรณ์
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
อํานาจเจริญ อําเภอเมือง
ออมทรัพย์
จังหวัดอํานาจเจริญ
2. สมาชิก เข้าใจบทบาทของผู้แทน
สมาชิกคุณภาพ กับการส่งเสริมกิจการ
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสหกรณ์ให้
ก้าวหน้า
3. สมาชิก รู้จักการจัดทําบัญชีครัวเรือน
เพื่อให้สมาชิกรู้จกั จดบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย และนําข้อมูลทางบัญชีไป
4. สมาชิก รู้จักขัน้ ตอน/วิธีการใช้งาน
ATM COOP ผ่านระบบธนาคารกรุงไทย
5. สมาชิกเกิดความตระหนักและมีส่วน
ร่วมในการบริหารสหกรณ์ให้มี
ความก้าวหน้า มั่นคง
วันที่ 22 มิถุนายน 2561
1. ได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสหกรณ์
ณ ห้องประชุมสถานี
ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี และ
ดาวเทียมสิรินธร
อื่นๆ อันเป็นการเสริมสร้างนํามา
อําเภอสิรินธร จังหวัด
ประยุกต์ใช้กับกิจการสหกรณ์
อุบลราชธานี
2. มีโอกาสได้เชื่อมโยงธุรกิจระหว่าง
สหกรณ์ด้วยกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด

34

35

ลําดับ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม
8
โครงการสรุปผลการดําเนินงาน
รอบ 6 เดือน

เป้าหมาย
กรรมการ/
เจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจสอบ และ
ที่ปรึกษา

9

โครงการพัฒนาบริหารจัดการ
คณะกรรมการ
สหกรณ์สู่เกณฑ์มาตรฐาน 1 ด้าน ตรวจประเมิน
สหกรณ์ฯ

10

โครงการยกระดับทุนสหกรณ์ครั้ง
ที่ 2 (บริการ ATM COOP
เคลื่อนที่และติดตามการพัฒนา
อาชีพสมาชิก)
โครงการพัฒนาระบบคุณภาพ
บริหารจัดการสหกรณ์ CQA

11

12

36

โครงการส่งเสริมสหกรณ์ปลูก
จิตสํานึกความเป็นเจ้าของ
สหกรณ์

สมาชิก
15 หน่วย

กรรมการ/
เจ้าหน้าที่

กรรมการ/
เจ้าหน้าที่

วันที่/สถานที่
วันที่ 23 มิถุนายน 2561
ณ ห้องประชุมสถานี
ดาวเทียมสิรินธร
อําเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี

ผลการดําเนินงาน
1. มีแผนงาน/โครงการ ประจําปี 2562
เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561
3. มีแนวทางป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
อนาคต
4. มีเกณฑ์ในการควบคุมโครงการ/
กิจกรรม/จุดมุ่งหมายและมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการ
สร้างสรรค์แนวคิดใหม่เพื่อการบริหาร
จัดการที่ดี
6. ทําให้เกิดการประสานงานที่ดี
วันที่7 กันยายน 2561
1. สหกรณ์มีการบริหารจัดการองค์กร
ณ สํานักงานสหกรณ์
แห่งคุณภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล
ออมทรัพย์สาธารณสุข
2. คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
จังหวัดอํานาจเจริญ จํากัด
มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการบริหาร
จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สู่เกณฑ์
มาตรฐานด้านธรรมมาภิบาลสหกรณ์
3. สหกรณ์ฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ
ทั้ง 9 ข้อ
วันที่1-14 สิงหาคม 2561
คณะกรรมการได้ดําเนินการออกพบปะ
15 หน่วย
สมาชิกเพื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกโครงการ
พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิก
สหกรณ์
1. สหกรณ์ได้ดําเนินการตามกรอบการ
วันที่15 กันยายน 2561
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์
ณ ห้องประชุมสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด (CQA)
2.สหกรณ์ได้เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติที่
อํานาจเจริญ จํากัด
ดี (Best Practice) ของสหกรณ์และเป็น
แบบอย่างแก่สหกรณ์อื่น
วันที่ 16-18 กันยายน 2561 1. กรรมการและเจ้าหน้าที่ เกิดความ
ณ ห้องประชุมสหกรณ์
เข้าใจในมาตรการที่กําหนด
ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด 2. กรรมการและเจ้าหน้าที่ มีจิตสํานึก
อํานาจเจริญ จํากัด
ความเป็นสหกรณ์ การมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ให้เข็ม
แข็งในระบบ
3. กรรมการและเจ้าหน้าที่ มีองค์ความรู้
และความเข้าใจกับคณะกรรมการของ
สหกรณ์ให้เกิดศรัทธาในอุดมการณ์
หลักการ สหกรณ์อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
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โครงการ/กิจจกรรม
กรรม
ลําาดัดับบ
ชืชื่อ่อโครงการ/กิ
13 โครงการคั
โครงการคัดดเลืเลืออกสมาชิ
กสมาชิกกต้ต้นนแบบ
แบบ
13
นสหกรณ์//เศรษฐกิ
เศรษฐกิจจพอเพี
พอเพียยงง
ด้ด้าานสหกรณ์

หมาย
เป้เป้าาหมาย
สมาชิกก
สมาชิ

่/สถานที่ ่
วัวันนทีที่/สถานที
ระหว่าางวังวันนทีที่ 1่ 1ตุตุลลาคม
าคม- ระหว่
พฤศจิกกายน
ายน2561
2561
33พฤศจิ

ผลการดําเนิ
าเนินนงาน
งาน
ผลการดํ
มาชิกสหกรณ์
กสหกรณ์ต้นต้นแบบสหกรณ์
แบบสหกรณ์ฯใน
ฯใน
1.1. มีมีสสมาชิ
การน้ออมนํมนําปรั
าปรัชญาเศรษฐกิ
ชญาเศรษฐกิจพอเพี
จพอเพียงมา
ยงมา
การน้
ในการดําเนิ
าเนินนชีวชีิตวประจํ
ิตประจําปีาปี2561
2561
ใช้ใช้ในการดํ
สมาชิกสหกรณ์ สามารถนําตัวอย่าง
2.2.สมาชิ
กสหกรณ์ สามารถนําตัวอย่าง
ต้นแบบไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต
ต้นแบบไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิต
ของตนเองได้ ทั้งด้านการเพิ่มรายได้ ลด
ของตนเองได้ ทั้งด้านการเพิ่มรายได้ ลด
รายจ่าย พออยู่พอกิน ตลอดถึงการดําเนิน
รายจ่
ย ่ใพออยู
่พอกิน ตลอดถึงการดํ
าเนินาง
ชีวิตาอยู
นสังคมตามสมควรแก่
ฐานะอย่
ชีมีวิตคอยู
่ในสัขงคมตามสมควรแก่ฐานะอย่าง
วามสุ
มีความสุข

ให้การต้อนรับผู้มาเยีย่ มชมกิจการ ดังนี้

ให้
าเยีวัย่ ่ยนมชมกิ
การดังดันีง้ นี้
ให้ลํกากดัารต้
ารต้
นรับบผูผู้ม้มาเยี
บ ออนรั
ทีมชมกิ
่ จจการ
ลํา1ดับ
12
23
4
3
5
4
6
5
6

วันที่ 15 พฤศจิวันกทีายน
่ 2560
17 พฤศจิ
พฤศจิกกายน
ายน2560
2560
วัวันนทีที่ ่ 15
16 พฤศจิ
พฤษภาคม
วัวันนทีที่ ่ 17
กายน 2561
2560
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

หน่วยงาน
สอ.สาธารณสุขจังหวั
หน่ดวนครพนม
ยงาน จํากัด
สอ.โรงพยาบาลยโสธร
จํากัด จํากัด
สอ.สาธารณสุ
ขจังหวัดนครพนม
สอ.บริษัทวิทยุการบินแห่
จํากัด
สอ.โรงพยาบาลยโสธร
จํากังประเทศไทย
ด
สอ.สาธารณสุขจังหวัดลําปางจํากัด
สอ.บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
สอ.ม.พระจอมเกล้าธนบุรีจํากัด
สอ.สาธารณสุขจังหวัดลําปางจํากัด
สอ.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร จํากัด

สอ.ม.พระจอมเกล้าธนบุรีจํากัด
สอ.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร จํากัด

สอ.โรงพยาบาลยโสธร จํากัด

สอ.สาธารณสุขจังหวัดนครพนม จํากัด

ผู้เข้าร่วม
คณะกรรมการและเจ้
ผู้เข้าาร่หน้
วมาที่จํานวน 12 คน
คณะกรรมการและเจ้าหน้
าหน้าทีา่จทีํา่จนวน
ํานวน1215คนคน
คณะกรรมการและเจ้
คณะกรรมการและเจ้าหน้
าหน้าทีา่จทีํา่จนวน
ํานวน156 คน
คน
คณะกรรมการและเจ้
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จํานวน 20 คน
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จํานวน 6 คน
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จํานวน 7 คน
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จํานวน 20 คน
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จํานวน 9 คน

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จํานวน 7 คน
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จํานวน 9 คน

สอ.บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด

สอ.โรงพยาบาลยโสธร จ�ากัด

สอ.บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ากัด

สอ.สาธารณสุขจังหวัดนครพนม จํากัด

สอ.โรงพยาบาลยโสธร จํากัด

สอ.บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด

สอ.สาธารณสุขจังหวัดลําปางจํากัด

สอ.ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรจี ํากัด

สอ.สาธารณสุขจังหวัดนครพนม จ�ากัด

สอ.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร จํากัด

สอ.สาธารณสุขจังหวัดล�าปาง จ�ากัด สอ.ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ�ากัด สอ.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร จ�ากัด
สอ.สาธารณสุขจังหวัดลําปางจํากัด

สอ.ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรจี ํากัด
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ในปีบัญชี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด ได้จัดโครงการและกิจกรรม
ั ชี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ จํากัด ได้จัดโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ดังในปี
นี้ บญ
ั ชี 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญ จํากัด ได้จัดโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ดังในปี
นี้ บญ
ต่1.างๆโครงการมอบทุ
ดังนี้
1.โครงการมอบทุ
นการศึ
กษาแก่
สมาชิ
กและบุ
ตรของสมาชิ
กก
นการศึ
กษาแก่
สมาชิ
กและบุ
ตรของสมาชิ
1.โครงการมอบทุ
น
การศึ
ก
ษาแก่
ส
มาชิ
ก
และบุ
ต
รของสมาชิ
ัญชี 2561
ได้จนัดให้สรรทุ
ให้กแและบุ
ก่สกมาชิตรสมาชิ
กและบุกตโดยการโอนเงิ
รสมาชิก โดยการโอนเงิ
าบัออมทรั
ญชีเงินพฝาก
ในปีบในปี
ัญชีบ2561
สหกรณ์สหกรณ์
ฯ ได้จัดฯสรรทุ
แก่สนมาชิ
นเข้าบัญชีเงินนเข้
ฝาก
ย์
ในปี
บ
ั
ญ
ชี
2561
สหกรณ์
ฯ
ได้
จ
ั
ด
สรรทุ
น
ให้
แ
ก่
ส
มาชิ
ก
และบุ
ต
รสมาชิ
ก
โดยการโอนเงิ
น
เข้
า
บั
ญ
ชี
เ
งิ
น
ฝาก
ออมทรั
พย์กขทีองสมาชิ
กที่มีอยู่ในสหกรณ์
เป็นเงิน 665,000.00
ของสมาชิ
่มีอยู่ในสหกรณ์
จ�านวน 369จําทุนวน
น เป็369
นเงินทุน665,000.00
บาท ดังนี้ บาท ดังนี้
ออมทรัพย์ของสมาชิกที่มีอยู่ในสหกรณ์ จํานวน 369 ทุน เป็นเงิน 665,000.00 บาท ดังนี้
ปี 2561
2561
ปี 2560
ประเภททุน
ปี
2561
ปี
จํานวนผู้ขอทุน จํานวนเงิน (บาท) จํานวนผู้ขอทุน 2561
จํานวนเงิน (บาท)
ประเภททุน
จํานวนผู
น (บาท) จํานวนผู้ขอทุน28 จํานวนเงิ70,000.00
น (บาท)
1. ของสมาชิก
24้ขอทุน จํานวนเงิ60,000.00
1. ของสมาชิ
ก ก
24
60,000.00
28
70,000.00
2.
ของบุตรสมาชิ
345
605,000.00
216
384,000.00
2. ของบุ
ตรสมาชิ
345
605,000.00
216
384,000.00
2.1 อนุ
บาล ก
47
47,000.00
31
31,000.00
2.1
อนุบาล กษา
47
47,000.00
31
31,000.00
2.2 ประถมศึ
88
88,000.00
50
50,000.00
2.2
88
88,000.00
50
50,000.00
2.3 มัประถมศึ
ธยมศึกกษาษา
110
220,000.00
69
138,000.00
2.3
ยมศึ
110
220,000.00
69
138,000.00
2.4 สูมังธกว่
ามักธษา
ยมศึกษา
100
250,000.00
66
165,000.00
2.4 รวม
สูงกว่(1+2)
ามัธยมศึกษา
100
250,000.00
66
165,000.00
369
665,000.00
244
454,000.00
รวม (1+2)
369
665,000.00
244
454,000.00

2. จัดเป็นประโยชน์และสวัสดิการแก่สมาชิก
นประโยชน์
ประโยชน์
การแก่สข้ามาชิ
สงต้
มาชิ
2. จัจัดดเป็เป็นจากกํ
ารแก่
าไรสุทแธิและสวั
ปละสวั
ระจํสาปีดิสดิก2561
นก กสหกรณ์ฯ ได้นํามาจัดสรรเป็นสวัสดิการต่างๆ ให้แก่สมาชิก ดังนี้
ธิปาระจํ
าปี 2561
น สหกรณ์
นํามาจั
ดสรรเป็
ดิการต่
งๆแให้
ก่สมาชิ
จากก�จากกํ
าไรสุาทไรสุ
ธิปทระจ�
ปี 2561
ข้างต้ข้นางต้สหกรณ์
ฯ ได้ฯนได้
�ามาจั
ดสรรเป็
นสวันสสวั
ดิกสารต่
างๆาให้
ก่สแมาชิ
ก ดักงนีดั้ งนี้
จํานวนเงิน (บาท)
จัดสรรเป็น
จั
ด
สรรเป็
น
จํานวนเงิ
น (บาท)
1. ทุนสาธารณประโยชน์
200,000.00
1.
200,000.00
2. ทุทุนนสาธารณประโยชน์
ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพกรรมการเจ้าหน้าที่สหกรณ์และสมาชิก
300,000.00
2.
การศึอกการสงเคราะห์
ษาและพัฒนาศัตามสมควรแก่
กยภาพกรรมการเจ้
หน้าที่สหกรณ์ว และสมาชิก
300,000.00
3. ทุทุนนส่สวังเสริ
สดิกมารหรื
สมาชิกาและครอบครั
3. 3.1
ทุนสวั
สดิกนารหรื
อการสงเคราะห์
ตามสมควรแก่
กองทุ
สงเคราะห์
ครอบครัวสมาชิ
กเสียชีวิตสมาชิกและครอบครัว
1,000,000.00
3.1 ทุกองทุ
1,000,000.00
3.2
นสวันสสงเคราะห์
ดิการสําหรัคบรอบครั
สมาชิกวสมาชิกเสียชีวิต
1,000,000.00
3.2 ทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิก
1,000,000.00
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3. การให้ความร่วมมือกระบวนการสหกรณ์และหน่วยงานเอกชน
3. การให้ความร่วมมือกระบวนการสหกรณ์และหน่วยงานเอกชน
ในปี 2561 สหกรณ์ฯ ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสหกรณ์ และหน่วยงานต่างๆ โดยสนับสนุนให้กรรมการ
ในปี 2561 สหกรณ์ฯ ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสหกรณ์ และหน่วยงานต่างๆ โดยสนับสนุนให้กรรมการ
และเจ้าหน้าที่ ได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ เพื่อน�ามาปรับใช้กับงานสหกรณ์ได้
และเจ้าหน้าที่ ได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ เพื่อนํามาปรับใช้กับงานสหกรณ์ได้ โดยส่ง
โดยส่งเข้าร่วมประชุมหรืออบรม ดังนี้
เข้าร่วมประชุมหรืออบรม ดังนี้
ลําดับ
วันที่
1 วันที่ 21 ธันวาคม
2560

2

3

4

5

6

7

8

เรื่อง/ผู้จัด
เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางจัดสวัสดิการ
ออมทรัพย์
/สหกรณ์สมาชิก ชสอ.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 23 ธันวาคม เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
2560
ประจําปี 2560
/สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ โครงการประชุมสัมมนา เรื่องการบริหาร
2561
ความเสี่ยงในการลงทุน
/สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560
2561
/สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 12-16
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร จนท.การเงิน
กุมภาพันธ์ 2561 มืออาชีพรุ่น 2
/ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยจํากัด
วันที่ 8 มีนาคม
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยน
2561
ความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่มี
ผลกระทบการดําเนินงานของสหกรณ์
/ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 15-17
โครงการดําเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตนเอง
มีนาคม 2561
/ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยจํากัด
วันที่ 17-18
โครงการสัมมนาการคุมเข้มสหกรณ์
มีนาคม 2561
ออมทรัพย์ไทยตามแผนงบประมาณที่
ได้รับจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
/เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ(ข.ชสอ.ฉน.)

รายงานกิจการประจ�าปี 2561

สถานที่
ชื่อผู้เข้าร่วม
1.นายไมตรี แก้วมงคล
สอ.สสจ.สกลนคร จํากัด
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 2.นายอิทธิพล พิมพบุตร

ศูนย์ประชุมรัชนีแจ่มจรัส
(น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย
โรงแรมบลูโฮเท็ล
อําเภอเมือง
จังหวัดนครพนม
โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น
อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย

สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสกลนคร จํากัด
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

นายสมร ไชโยธา

1.นายไมตรี แก้วมงคล
2.นายอิทธิพล พิมพบุตร

1.นายไมตรี แก้วมงคล
2.นายอิทธิพล พิมพบุตร
1.นายอิทธิพล พิมพบุตร
2.นายคมกฤษณ์ สุขไชย
3.นางมลฑิรา อ่อนศรีบุตร
4.น.ส.สุจิลักษณ์ เสนาจันทร์
1.นายไมตรี แก้วมงคล
2.นายอิทธิพล พิมพ์บุตร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จํากัด

นายสุริยา ดอกบัว

โรงแรมเจริญธานี
อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

1.นายไมตรี แก้วมงคล
2.นายอิทธิพล พิมพบุตร
3.นายคมกฤษณ์ สุขไชย
4.นางมลฑิรา อ่อนศรีบุตร

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด

39
38

ลําดับ
วันที่
9 วันที่ 24 มีนาคม
2561

10

11

12

13

14

15

16

17

40

เรื่อง/ผู้จัด
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
/ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 5 เมษายน
เข้าร่วมประชุมทางไกลเพื่อชี้แจง
2561
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสหกรณ์
สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
/สํานักงานสหกรณ์จังหวัดอํานาจเจริญ
วันที่ 10-11
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่
เมษายน 2561
สอ.สมาชิก ชสอ. ภาคฯ
/สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 24-25
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมาย
เมษายน 2561
สินเชื่อและเทคนิคติดตามหนี้
/สอ.บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
จํากัด
วันที่ 27 เมษายน ประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการจัดตั้ง
2561
กองทุนสวัสดิการ เพื่อช่วยเหลือสมาชิก
ของแต่ละสหกรณ์
/เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ(ข.ชสอ.ฉน.)
วันที่ 5 พฤษภาคม ประชุมใหญ่สามัญปี 2561 ชุมนุมสหกรณ์
2561
ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จํากัด
/ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ไทย จํากัด (ชอ.สธ)
วันที่ 10-14
ประชุมวิชาการพร้อมทัศนศึกษาประเทศ
พฤษภาคม 2561 เกาหลี ปี 2561(สสธท.)
/สมาคมฌาปนกิจสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
วันที่ 18-20
ประชุมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญ
พฤษภาคม 2561 ประจําปี 2560
/ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 29 พฤษภาคม ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
2561
/สหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่
โรงแรมเจริญธานี
อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

ชื่อผู้เข้าร่วม
1.นายไมตรี แก้วมงคล
2.นายเสน่ห์ศักดิ์ สีหารัตน์
3.นายอิทธิพล พิมพบุตร
4.นายคมกฤษณ์ สุขไชย

สํานักงานสหกรณ์จังหวัด
อํานาจเจริญ อําเภอเมือง
จังหวัดอํานาจเจริญ

1.นายเสน่ห์ศักดิ์ สีหารัตน์
2.นางสาวพัชร์ทิตา กิ่งแก้ว

1.นายไมตรี แก้วมงคล
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ร้อยเอ็ด จํากัด อําเภอเมือง 2.นายเสน่หศ์ ักดิ์ สีหารัตน์
3.นายอิทธิพล พิมพบุตร
จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงแรมสุนีย์แกรนด์
โฮเทล อําเภอเมืองจังหวัด
อุบลราชธานี

1.นายไมตรี แก้วมงคล
2.นายปรเมษฐ์ บุญหนา

สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
จํากัด อําเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร

1.นายไมตรี แก้วมงคล
2.นายอิทธิพล พิมพบุตร

ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรม
ทีเคพาเลซ
กรุงเทพมหานคร

1.นายไมตรี แก้วมงคล
2.นายอิทธิพล พิมพบุตร
3.นายคมกฤษณ์ สุขไชย
4.นายสุริยา ดอกบัว
1.นายไมตรี แก้วมงคล
2.นายเสน่ห์ศักดิ์ สีหารัตน์

สาธารณรัฐเกาหลี

หอประชุมมหาวิทยาลัยราช 1.นายไมตรี แก้วมงคล
ภัฏบุรีรัมย์ (วิชชาอัตศาสตร์) 2.นายเสน่หศ์ ักดิ์ สีหารัตน์
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 3.นายคมกฤษณ์ สุขไชย
4.นายสุริยา ดอกบัว
1.นายไมตรี แก้วมงคล
สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 2.นายเสน่ห์ศักดิ์ สีหารัตน์
3.นายอิทธิพล พิมพบุตร
อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด

รายงานกิจการประจ�าปี 2561

39

ลําดับ
วันที่
18 วันที่ 8-9 มิถุนายน
2561

19

วันที่ 20 มิถุนายน
2561

20

วันที่ 14-15
กรกฎาคม 2561

21

22

23

24

25

26

เรื่อง/ผู้จัด
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561
/ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยจํากัด

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
/กองทุนสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประชุมสัมมนาคณะกรรมการเขตพื้นที่
สหกรณ์สมาชิก ชสอ. 8 ภาค
/ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยจํากัด
วันที่ 21 กรกฎาคม โครงการประชุมวิชาการศูนย์ประสานงาน
2561
สัญจร 4 ภาค (ภาคกลาง)
/สมาคมฌาปนกิจสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
วันที่ 7 สิงหาคม
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
2561
ครั้งที่ 6/2561
/กองทุนสวัสดิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 17-18
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561และ
สิงหาคม 2561
สัมมนาชมรม ผจก.สอ.แห่งประเทศไทย
/ชมรม ผจก.สอ.แห่งประเทศไทย
วันที่ 18-19
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและ
สิงหาคม 2561
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน(MOU)
/เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 24 สิงหาคม โครงการอบรมผู้ตรวจสอบของศูนย์
2561
ประสานงาน
/เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ(ข.ชสอ.ฉน.)
วันที่ 2 กันยายน
โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง พัฒนา
2561
ศักยภาพการบริหารสหกรณ์ภายใต้
กฎหมายและเกณฑ์กํากับสหกรณ์
/สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
สกลนคร จํากัด

รายงานกิจการประจ�าปี 2561

สถานที่
ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม
อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การ
แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพคเมืองทองธานี
จังหวัดปทุมธานี
สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
จํากัด อําเภอเมือง จังหวัด
นครพนม
โรงแรมแกรนด์จอมเทียน
พาเลซ อําเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

ชื่อผู้เข้าร่วม
1.นายไมตรี แก้วมงคล
2.นายอิทธิพล พิมพบุตร
3.นายคมกฤษณ์ สุขไชย
4.นายสุริยา ดอกบัว
1.นายไมตรี แก้วมงคล
2.นายอิทธิพล พิมพบุตร

1.นายไมตรี แก้วมงคล
2.นายเสน่ห์ศักดิ์ สีหารัตน์
3.นายอิทธิพล พิมพบุตร

ห้องประชุมเรสซิเดนซ์
โรงแรมริเวอร์ไซด์
กรุงเทพมหานคร

1.นายไมตรี แก้วมงคล
2.นายอิทธิพล พิมพบุตร

ห้องประชุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
ร้อยเอ็ด อําเภอเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด

1.นายไมตรี แก้วมงคล
2.นายอิทธิพล พิมพบุตร
3.นายสุริยา ดอกบัว
4.ว่าที่ ร.ต.ภูมเรศ ศรีระวงศ์

โรงแรม พิงค์ เชียงใหม่
อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่
ห้องประชุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสกลนคร จํากัด
อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

นางมลฑิรา อ่อนศรีบุตร

1.นายไมตรี แก้วมงคล
2.นายเสน่ห์ศักดิ์ สีหารัตน์
3.นายอิทธิพล พิมพบุตร

นางสาวเครือวรรณ ศรีสารคาม
ห้องประชุม 701 อาคาร
ชุมนุม สหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จังหวัด
นนทบุรี
โรงแรมหนองหาร ดิแอลลิ นายอิทธิพล พิมพบุตร
แกนท์สกลนคร อําเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด
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ลําดับ
วันที่
27 วันที่ 8-9 กันยายน
ลําดับ 2561 วันที่

เรื่อง/ผู้จัด
สถานที่
ชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ 1.นายไมตรี แก้วมงคล
ตามแผนงานงบประมาณที
2.นายอิทชืธิพ่อลผู้เข้พิามร่พบุ
เรื่อง/ผู้จัด่ได้รับอนุมัติจาก โฮเทล อําเภอเมื
สถานทีอง่
วม ตร
มนุมสหกรณ์ออมทรั
พย์แห่งจประเทศไทย
งหวัดมุกกดาหาร
ทองเทพ
1.นายไมตรี แก้
วมงคล
27 วันที่ 8-9 กันยายน ชุโครงการอบรมผู
้ตรวจสอบกิ
การขั้นพื้นฐาน จัโรงแรมมุ
ดาหารแกรนด์ 3.นายโกเวช
จํ
า
กั
ด
(ชสอ.)
ประจํ
า
ปี
2561
4.นางประณิ
ด
า
งามเถื
ตามแผนงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก โฮเทล อําเภอเมือง
2561
2.นายอิทธิพล พิมพบุต่อนร
/เขตพื
้นที่สหกรณ์
สมาชิ
ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรั
พย์กแห่ชสอ.ภาค
งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร
3.นายโกเวช ทองเทพ
ตะวั
น
ออกเฉี
ย
งเหนื
อ
(ข.ชสอ.ฉน.)
จํากัด (ชสอ.) ประจําปี 2561
4.นางประณิดา งามเถื่อน
28 วันที่ 9-10 ตุลาคม โครงการฝึ
ริหารและฝ่าย โรงแรมพลอย พาเลซ
1.นายเสน่ห์ศักดิ์ สีหารัตน์
/เขตพื้นทีก่สอบรมสํ
หกรณ์สาหรั
มาชิบผูก้บชสอ.ภาค
จัตะวั
ดการสหกรณ์
ุกประเภทหลั
กสูตร“การ
2561
อําเภอเมือง จังหวัด
2.นางสาวพัชร์ทิตา กิ่งแก้ว
นออกเฉียทงเหนื
อ(ข.ชสอ.ฉน.)
ฒนาศักยภาพสหกรณ์
รุ่นที่ 2าย มุโรงแรมพลอย
กดาหาร พาเลซ
กอบรมสําหรัยบุคผู้บ4.0”
ริหารและฝ่
1.นายเสน่ห์ศักดิ์ สีหารัตน์
28 วันที่ 9-10 ตุลาคม พัโครงการฝึ
/สั
น
นิ
บ
าตสหกรณ์
แ
ห่
ง
ประเทศไทย
จัดการสหกรณ์ทุกประเภทหลักสูตร“การ
2561
อําเภอเมือง จังหวัด
2.นางสาวพัชร์ทิตา กิ่งแก้ว
4. การจัดสวัสดิการสําหรับสมาชิ
ก
และครอบครั
ว
พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ยุค 4.0” รุ่นที่ 2
มุกดาหาร
มีมติาใหรั
ห้กบรรมการและเจ้
าหน้
ที่ทวําหน้าที่ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกและ
/สัสมาชิ
นนิบาตสหกรณ์
แห่งาประเทศไทย
4. การจัสหกรณ์
ดสวัสดิฯการส�
กและครอบครั

ครอบครั
กาารที
นวในการช่
วยเหลือมในวั
สวดพระอภิ
วมงาน ว
4. สหกรณ์
การจัวดสมาชิ
สวั
หรัาหนดสวั
บสมาชิสกดิและครอบครั
ฯ สมีดิมกกติารสํ
ใโดยกํ
ห้การรมการและเจ้
หน้่เาป็ทีนท่ เงิา� หน้
าทีใ่ นการเสริ
สร้านงความสั
มพันธธ์รรม
อนั ดีการส่
ระหว่งาพวงหรี
งสมาชิดกไปร่
และครอบครั
ตลอดจนการจั
กรรมการและเจ้
า่เหน้
มในวั
นสวดพระอภิ
หรือวันมฌาปนกิ
ซึ่งมมีรพัายละเอี
งนีาว้ งสมาชิ
สหกรณ์
ฯ มีมสติดิให้กการที
รรมการและเจ้
าหน้
าวทียเหลื
่ทําหน้
าทีธ่ใรรม
สร้ธางความสั
ธ์อันดียรดดดั
ะหว่
และ
สมาชิ
ก โดยก�
าดหนดสวั
ป็นาเงิทีน่ร่วในการช่
อในวั
นนการเสริ
สวดพระอภิ
รรมจ การส่
งนพวงหรี
ไปร่
มงาน กตลอดจน
1)วสมาชิ
เงินช่วกยเหลื
อาในวั
ธรรม
จําธนวน
รายนสวดพระอภิ
39,000.00
ครอบครั
โดยกํ
าหนดสวั
สดิการที
่เป็นเงินในการช่
รรม
การส่
ดไปร่วมงาน
การจั
ดกรรมการและเจ้
หน้
านทีสวดพระอภิ
่ร่วมในวั
นสวดพระอภิ
รรมวยเหลื
หรื39อวัอนในวั
ฌาปนกิ
จเป็ซึน่งเงิมีนรธายละเอี
ยดดังพวงหรี
งนี้ บาท
พวงหรี
ดร่วนมงาน
จํานวน39ธรรม
39รายหรืราย
ตลอดจนการจั
ดกรรมการและเจ้
าหน้าทีธ่รรรม
่วมในวัจ�นาสวดพระอภิ
อวันเป็ฌาปนกิ
่งมี31,200.00
รายละเอียบาท
ดดังนีบาท
้
1) เงิน2)ช่ค่วายเหลื
อในวั
สวดพระอภิ
นวน
นเป็
เงิน เงิจ นซึ39,000.00
5. 2)การให้
สเงิวัสนดิช่กดวารและใช้
สาธารณประโยชน์
เพืจํ่อาสมาชิ
ประกอบด้
วยนเงิเป็นนเงิน31,200.00
ยเหลื
อในวัทนุนสวดพระอภิ
ธรรมจ�านวน
นวน39ก 39
39,000.00บาท บาท
ค่า1)พวงหรี
ร่วมงาน
ราย รายเป็
จํานวน 39 ราย จํเป็านวน/ราย
นเงิน 31,200.00
บาท
ลําดับ 2) ค่าพวงหรีดร่วมงาน
ประเภท
รวม/บาท
5.5.1การให้
ส
วั
ส
ดิ
ก
ารและใช้
ท
น
ุ
สาธารณประโยชน์
เ
พื
อ
่
สมาชิ
ก
ประกอบด้
ว
ย
การให้
ดิการและใช้
สาธารณประโยชน์
สวัสดิวักสารขวั
ญถุงกรณีทุนเกษี
ยณอายุราชการ เพื่อสมาชิก ประกอบด้วย
9
18,000.00
ลํา2ดับ เงินช่วยเหลือสมาชิกด้วยเหตุเจ็ประเภท
จํานวน/ราย
รวม/บาท
บป่วย
47
94,000.00
การขวัอญค่าถุคลอดบุ
งกรณีเกษี
ยณอายุราชการ
18,000.00
31 เงิสวันสช่ดิวยเหลื
ตรคนแรก
609
30,000.00
ยเหลื
กด้วยเหตุ
วย
47
94,000.00
42 เงิเงินนทุช่นวสวั
สดิอกสมาชิ
ารของสมาชิ
กทีเ่เจ็ป็บนป่โสด
18
18,000.00
เงินสช่ดิวกยเหลื
อค่าคลอดบุตรคนแรก
60
30,000.00
53 สวั
ารมงคลสมรส
5
10,000.00
เงินสทุดิกนารเพื
สวัสดิ่อกอุารของสมาชิ
18
18,000.00
64 สวั
ปสมบท กที่เป็นโสด
24
24,000.00
สวัสสดิดิกการสมาชิ
ารมงคลสมรส
10,000.00
75 สวั
กประสบสาธารณภัย
105
10,000.00
สวัสสดิดิกการสมาชิ
ารเพื่ออุกปเสีสมบท
24
24,000.00
86 สวั
ยชีวิต
5
10,000.00
สวัสสดิดิกการวั
ารสมาชิ
ประสบสาธารณภั
ย
10
10,000.00
97 สวั
นคล้ากยวั
นเกิด
1,293
646,500.00
สวัสสดิดิกการเพื
ารสมาชิ
ยชีวิต และความมั่นคงของสมาชิก (สพค.)
10,000.00
108 สวั
่อพัฒกเสี
นาสหกรณ์
15
1,500,000.00
สวัสสดิดิกการเพื
ารวัน่อคล้
นเกิด และความมั่นคงของสมาชิก (สพค.2)
1,293
646,500.00
119 สวั
พัฒายวั
นาสหกรณ์
2
1,000,000.00
10 กองทุ
สวัสดินกสงเคราะห์
ารเพื่อพัฒคนาสหกรณ์
และความมั
1,500,000.00
31
12
รอบครัวสมาชิ
กเสียชีว่นิตคงของสมาชิก (สพค.)
600,000.00
11 (ค้สวัาสงจ่ดิากยารเพื
่อพัฒเป็นาสหกรณ์
และความมั่นบาท
คงของสมาชิก (สพค.2)
2
1,000,000.00
5 ราย
นเงิน 1,200,000.00
ยดตามงบประมาณรายได้
12 รายละเอี
กองทุนสงเคราะห์
ครอบครัวสมาชิก-รายจ่
เสียชีวายิต ประจําปี 2562)
3
600,000.00
(ค้างจ่าย 5 ราย เป็นเงิน 1,200,000.00 บาท
รายละเอียดตามงบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจําปี 2562)
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด

รายงานกิจการประจ�าปี 2561

41
41

6. การสนับสนุนบริจาคเงิ
าคเงินนในหน่
ในหน่ววยงานในสั
ยงานในสังงกักัดดดด�าเนิ
าเนินนกิกิจจการต่
การต่างๆ
างๆ
สหกรณ์
ออมทรั
ย์สาธารณสุ
อานาจเจริ
มบริจจาคการกุ
าคการกุศศลล กิกิจจกรรมสาธารณประโยชน์
กรรมสาธารณประโยชน์
สหกรณ์
ออมทรั
พย์สพาธารณสุ
ขจังขหวัจังดหวั
อ�าดนาจเจริ
ญ ญจ�าจกัากั
ด ด ร่วร่วมบริ
ทางสังคมทั่วไป และสถาบั
และสถาบันนต่ต่าางๆงๆร่วร่มท
วมท�าบุาบุญญทอดกฐิ
ทอดกฐินสามั
นสามั
ทอดผ้
าสามั
รุงการศึ
และกิ
จกรรมอื
คคีคคีทอดผ้
าป่าป่สามั
คคีคบคีารุบง�าการศึ
กษากษา
และกิ
จกรรมอื
่นๆ กั่นบๆ
กัหน่บหน่
วยงานโดยตั
ดจากหมวดทุ
นสาธารณประโยชน์
วยงานโดยตั
ดจากหมวดทุ
นสาธารณประโยชน์
หน่วยงาน/สหกรณ์ต่างๆ
จานวนเงิน (บาท)
สนับสนุนงานกีฬาเชื่อมสัมพันธ์เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สสจ.อานาจเจริญ
3,000.00
ร่วมถวายผ้ากฐินพระราชทานโดยเสด็จพระราชกุศลณ วัดสาราญนิเวศ
1,000.00
ร่วมทาบุญกฐินสามัคคีปี 2560 เพื่อสมทบสร้างอุโบสถ ณ วัดประชาสามัคคี
3,000.00
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีปี 2560
2,000.00
สนับสนุนถ้วยรางวัลและอาหารกลางวัน "ปั่นปันบุญสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์"
5,000.00
สนับสนุนทุนการศึกษาอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียนมูลนิธิไพศาล ธวัชชัยนันท์
1,000.00
บัตรอวยพร-บริษัทจิตรกรสร้างสรรค์ด้วยปากกาและเท้าจากัด
420.00
สนับสนุนของรางวัลงานกาชาดประจาปี 2560
1,196.00
สนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก
5,000.00
สนับสนุนโครงการ สภฟ.อาสาสร้างสุข ปันน้าใจ มอบลานกีฬา เพื่อเด็กไทยบนดอยสูง
1,000.00
ร่วมทาบุญทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ จากัด
1,000.00
สนับสนุนบัตรคอนเสิร์ตการกุศล
3,000.00
สนับสนุนกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 22/60 (รพ.ชานุมาน)
10,000.00
สนับสนุนการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 22/60 (สสจ.อจ.)
10,000.00
สนับสนุนกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 22/60 (รพ.ปทุมราชวงศา)
10,000.00
สนับสนุนกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 22/60 (รพ.พนา)
10,000.00
สนับสนุนกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 22/60 (รพ.เสนางคนิคม)
10,000.00
สนับสนุนกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 22/60 (รพ.อานาจเจริญ)
10,000.00
สนับสนุนกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 22/60 (สสอ.เมือง)
10,000.00
สนับสนุนกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 22/60 (รพ.หัวตะพาน)
10,000.00
สนับสนุนกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 22/60 (รพ.ลืออานาจ)
10,000.00
สนับสนุนงาน Sport Night กีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 22/60
20,000.00
สนับสนุนการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์
10,500.00
สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัคคีภัย
2,000.00
สนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2561 รร.บ้านเจริญสามัคคี
1,000.00
สนับสนุนงบประมาณการจัดงานกีฬาและงานปีใหม่ สสจ.อจ.
3,000.00
สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารชุมนุม สอ.ตารวจ จากัด
500.00
สนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬาสีภายใน รพ.อานาจเจริญ ปี 2561
5,000.00
สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อจักรยานประชุมใหญ่ สอ.ครูอานาจเจริญ จากัด
1,700.00
สนับสนุนงานกีฬาสหกรณ์แห่งชาติ 26 ก.พ.2561
10,000.00
สนับสนุนกีฬาวันสหกรณฺ์ (เสื้อกีฬา 10 ตัว)
1,800.00
รายงานกิ
จ
การประจ�
า
ปี
2561
สหกรณ์
อ
อมทรั
พ
ย์
ส
าธารณสุ
ข
จั
ง
หวั
ด
อ�
า
นาจเจริ
ญ
จ�
า
กั
ด
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สนับสนุนการสร้างศูนย์ฝึกอาชีพสาหรับคนพิการทุกประเภทมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
300.00

1,000.00
สนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2561 รร.บ้านเจริญสามัคคี
สนับสนุนงบประมาณการจัดงานกีฬาและงานปีใหม่สสจ.อจ.
3,000.00
สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารชุมนุมสอ.ตํารวจจํากัด
500.00
สนับสนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬาสีภายในรพ.อํานาจเจริญ ปี 2561
5,000.00
หน่วมยงาน/สหกรณ์
ต่างๆ ญ จํากัด
จํานวนเงิน1,700.00
(บาท)
สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อจักรยานประชุ
ใหญ่สอ.ครูอํานาจเจริ
การแข่ฬงาสหกรณ์
ขันโบว์ลแิ่งสหภาพแรงงานรั
ฐวิสาหกิจองค์การเภสัชฯ
500.00
สนับสนุนงานกี
ห่งชาติ 26 ก.พ.2561
10,000.00
500.00
สนับสนุนกีโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ฬาวันสหกรณฺ์ (เสื้อกีฬา 10 ตัว)ร้อน จ.สุรินทร์
1,800.00
วยงาน/สหกรณ์
จํานวนเงิ20,000.00
น 300.00
(บาท)
เสื้องานวั
2560
(200ต่าตังๆวล)นิธิสากลเพื่อคนพิการ
สนับสนุนการสร้
างศูนนโรคหลอดเลื
ย์ฝึกอาชีพสํอาดสมองโลกปี
หรัหน่
บคนพิ
การทุ
กประเภทมู
สนั
บสนุนการแข่
งขันตโบว์
ลิ่งสหภาพแรงงานรั
ฐวิสาหกิจองค์การเภสัชฯ
500.0042
ร่วมงานอุ
ปสมบทบุ
รสมาชิ
ก
1,000.00
สนั
บสนุนอโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดู
500.00
ช่วยเหลื
นางไพศรีตรีผลพันธ์ (ประสบภัยพิรบ้อตั นิอจ.สุ
ัคคีภรินัย)ทร์
สนั
บสนุนเสื้องานวันโรคหลอดเลื
อดสมองโลกปี
(200
ว) มราชวงศา จ.อํานาจฯ
20,000.00
สมทบการแสดงมายากลสร้
างถนนคอนกรี
ต รร.ห้2560
วยงูเหลื
อมตัอ.ปทุ
2,000.00
ร่วมงานอุปสมบทบุตรสมาชิก
1,000.00
ช่วทยเหลื
อนางไพศรี
ตรีผลพันธ์ (ประสบภัยพิบตั ิอัคคีภัย)
500.00
มติ
ี่ประชุ
ม ...............................................................................................................................................................
สมทบการแสดงมายากลสร้างถนนคอนกรีต รร.ห้วยงูเหลือม อ.ปทุมราชวงศา จ.อํานาจฯ
2,000.00

มติที่ประชุม ...............................................................................................................................................................

มติที่ประชุม....................................................................................................................................................................
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รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด
ประจ�าปี 2561

ระเบียบวาระที่ 5

รายงานการตรวจสอบกิจการประจ�าปี 2561
เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด
ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้า นายวีระชาติ
อ�านาจวรรณพร และ นางสาวเครือวรรณ ศรีสารคาม เป็นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 จึงขอเสนอผลการตรวจ สอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ
จ�ากัด ส�าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยสรุป ดังนี้
ผู้ตรวจสอบกิจการได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งข้าพเจ้าและคณะได้ท�าการตรวจสอบ และรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด�าเนินงานเป็นประจ�าทุกเดือนที่เข้าตรวจ
ข้าพเจ้าจึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจ�าปี โดยสรุปดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชี และเอกสารทางการเงิน
1.2 เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชี และเอกสารทางการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบและเสนอแนะการด�าเนินงานของคณะกรรมการด�าเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ
และข้อบังคับรวมทั้งมติของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
1.4 เพื่อตรวจสอบและเสนอแนะเกี่ยวกับการด�าเนินงานของสหกรณ์ ในด้านอื่นๆ
2. ขอบเขต/อ�านาจหน้าที่ของการตรวจสอบกิจการ
2.1 ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน หนี้สินทั้งปวง เพื่อทราบ
ฐานะและข้อเท็จจริง ของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
2.2 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด�าเนินธุรกิจ แต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมินผล
และอาจให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการด�าเนินการ ผู้จัดการและพนักงานอื่นๆ ของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการและ
การปฏิบัติ ในกิจการนั้นๆ
2.3 ตรวจสอบการจัดจ้าง และแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและ
หลักประกัน
2.4 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนและการใช้จ่ายเงินตามประมาณการรายจ่ายของสหกรณ์
2.5 ติดตามผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการด�าเนินการ เพือ่ พิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน ข้อบังคับ
และระเบียบ ตลอดจนมติต่างๆ ของคณะกรรมการด�าเนินการ
2.6 ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�าสั่งของสหกรณ์หรือกิจการอื่นๆ ตามที่
เห็นสมควร หรือที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การด�าเนินการของสหกรณ์ฯ
ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
1. ด้านการจัดการทั่วไป
คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด ชุดที่ 24 ได้ด�าเนินงาน
และบริหารงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามนโยบาย แผนงานงบประมาณ ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ที่ก�าหนดไว้
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สหกรณ์ฯ ได้ก�าหนดระเบียบปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ไว้เพื่อถือปฏิบัติในปีที่ผ่านมา ได้แก่ระเบียบการเงินและการบัญชี
ระเบียบเกีย่ วกับการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกระเบียบว่าด้วยอ�านาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การและพนักงานอืน่ ๆ
ระเบียบว่าด้วยวิธกี ารเกีย่ วกับเงินฝากระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์ และมีการจัดท�าคูม่ อื
การปฏิบัติงาน หรือวิธีการปฏิบัติงานต่างๆไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
สหกรณ์ฯ ได้ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานไว้โดยชัดเจนและเหมาะสมการมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบตามที่ได้ก�าหนดไว้ได้ท�าเป็นลายลักษณ์อักษร พนักงานของสหกรณ์ฯ แต่ละคนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย
ด้านหลักทรัพย์ค�้าประกันการท�างานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯ ได้ก�าหนดให้พนักงานทุกคนมี
หลักทรัพย์ค�้าประกัน โดยมีทั้งที่เป็นหลักทรัพย์และที่เป็นตัวเงิน
สหกรณ์ฯ มีสมาชิกเมื่อต้นปี 1,752 คน ระหว่างปีสมาชิกเพิ่มขึ้น 68 คน ลาออกและสิ้นสุดสภาพจากการ
เป็นสมาชิก 54 คน เมื่อสิ้นปีมีสมาชิก จ�านวน 1,766 คน (สามัญ1,543 คน, สมทบ 223 คน)
การรับสมัครสมาชิก การออมเงินค่าหุ้น/การเก็บค่าหุ้น ได้ปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2554
ข้อ 3 ตลอดจนทะเบียนหุ้นได้จัดท�าไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
ในวันสิ้นปีสหกรณ์ฯ มีทุนด�าเนินงานทั้งสิ้น 3,713,682,292.73 บาท และในรอบปีสหกรณ์ฯมีรายได้ทั้งสิ้น
211,396,193.14 บาท ค่าใช้จ่าย 112,706,379.66 บาท มีก�าไรสุทธิ 98,689,813.48 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
6,323,386.26 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.85ทุนเรือนหุ้นเมื่อต้นปี จ�านวน826,001,970บาท ระหว่างปีเพิ่มขึ้น
จ�านวน97,438,360บาท จ่ายคืนค่าหุ้น จ�านวน11,964,860 บาท คงเหลือสิ้นปี จ�านวน 911,475,530บาท
2. ด้านบริหารงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด คณะกรรมการด�าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด เป็นชุดที่ 24 มีจ�านวน 15 คน มีนายไมตรี แก้วมงคล เป็นประธานกรรมการ
มีโครงสร้างการบริหารงาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการอ�านวยการ 2) คณะกรรมการเงินกู้
และ 3) คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ท�าหน้าที่บริหารงานสหกรณ์ฯ เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
พ.ศ. 2556 และมีฝ่ายจัดการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ มีนางมลฑิรา อ่อนศรีบุตร เป็นผู้จัดการสหกรณ์ฯ โดยฝ่าย
จัดการท�าหน้าที่ทางธุรกรรม/ธุรการของสหกรณ์และปฏิบัติตามมติของฝ่ายบริหารฯ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ
ของสหกรณ์
ฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ มีนางมลฑิรา อ่อนศรีบตุ ร ผูจ้ ดั การสหกรณ์ฯ เป็นผูก้ า� กับดูแลการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ฯ โครงสร้างการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในส่วนของฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
อ�านาจเจริญ จ�ากัด ประกอบด้วย 4 ฝ่าย ได้แก่ 1)ฝ่ายธุรการ 2) ฝ่ายการเงิน 3) ฝ่ายบัญชี และ 4) ฝ่ายสินเชื่อ
โดยแต่ละฝ่ายปฏิบัติภารกิจหน้าที่หลักๆ ดังนี้
1. ฝ่ายธุรการ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ หนังสือแจ้งภายนอก หนังสือรับ - ส่ง งานพัสดุ งานจัดส่งใบเสร็จ
ให้แก่สมาชิก และเกี่ยวกับงานสารบรรณของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
2. ฝ่ายการเงิน รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินของสมาชิก การออกใบเสร็จ เช็ค ติดต่อธนาคารและงานการเงิน
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
3. งานบัญชี รับผิดชอบเกี่ยวกับการบัญชีของสหกรณ์ฯ
4. งานสินเชื่อ รับผิดชอบเกี่ยวกับการกู้เงิน งานติดตามหนี้สิน
รายงานกิจการประจ�าปี 2561
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หมายเหตุ…สหกรณ์ฯ ได้สรรหาบุคคลมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับศูนย์ประสานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
เริ่มเดือนตุลาคม 2561)
ด้านการตรวจสอบการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ มี 2 ส่วน ได้แก่ ผู้ตรวจสอบบัญชีภาคเอกชน และผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ฯ ที่เลือกจากตัวแทนสมาชิก 2 คน
คณะกรรมการด�าเนินงานสหกรณ์ฯ มีการประชุมประจ�าเดือนทุกเดือน และคณะกรรมการทั้ง 3 คณะ มีการ
ประชุมอย่างต่อเนื่องตามแผนการประชุมที่ก�าหนดไว้
การพัฒนาบุคลากร...มีการก�าหนดตัวชี้วัดร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ, การจัดให้มีการอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ฯ , จัดให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯใส่ชุดเครื่องแบบตามวัน, จัดให้มีการประชุมก่อนท�างาน
ทุกวันจันทร์ นอกจากนี้ยังมีการจัดท�าค�าสั่งอื่นๆ เช่น
ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงาน ชุดที่ 24 จ�านวน 3 คณะ (แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ)
ค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจากการด�าเนินธุรกิจสหกรณ์
ค�าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักทรัพย์เพื่อค�้าประกันเงินกู้พิเศษและไกล่เกลี่ย
ค�าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุม ก�ากับ ดูแลการด�าเนินงานฝ่ายจัดการ
ค�าสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา
ค�าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
คณะกรรมการได้มีนโยบาย/แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ฯ และการช่วยเหลือสมาชิกในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้
1. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด เรือ่ ง หลักเกณฑ์การให้เงินกูส้ ามัญ ปันผล
ประจ�าปี 2561 (มติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการฯ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561)
2. ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัดว่าด้วย การให้กเู้ งินสามัญเพือ่ การศึกษาต่อ
พ.ศ.2560 (มติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการฯ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561)
3. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด เรื่อง หลักเกณฑ์ส�าหรับสมาชิกจะกู้เงิน
ทุกประเภท (มติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการฯ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561)
4. สหกรณ์ฯ ได้ยกร่างประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ปี 2561 (มติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการฯ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 29
มกราคม 2561) และได้จัดท�าแผนการออกเยี่ยม/รับสมัครและคัดเลือกสมาชิกที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ รายละ
100,000 บาทช�าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรายเดือน ไม่เกิน 36 งวด
5. สหกรณ์ฯ จัดท�าแผนออกคัดเลือก/เลือกตั้งตัวแทนสมาชิก ในอัตราสมาชิก 10 คนต่อผู้แทนสมาชิก 1 คน
เนื่องจาก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด มีจ�านวนสมาชิกมากกว่า 1,500 คน
- สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด มี1,754 คน สหกรณ์จึงได้รับสมัคร
ผู้แทนสมาชิก ในอัตราสมาชิก 10 คน เลือกผู้แทนได้ 1 คน ดังนั้น สหกรณ์ฯ จึงมีผู้แทนสมาชิก 143 คน
และสหกรณ์ฯ ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิกคุณภาพ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561
6. สหกรณ์ฯ ได้ยกร่างประกาศ เรือ่ ง ก�าหนดเงือ่ นไข กรณีสมาชิกยืน่ กูเ้ งินเดือนคงเหลือไม่ถงึ 10% (มติทปี่ ระชุม
คณะกรรมการด�าเนินการฯ ชุดที่ 24 ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561) ซึ่งระเบียบมีดังนี้
- ประเภทเงินกูเ้ พือ่ เหตุฉกุ เฉิน (48 งวด) การเงินกูเ้ พือ่ เหตุฉกุ เฉิน ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่นอ้ ยกว่า
8% และต้องไม่ต�่ากว่า 1,000 บาท)
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- ประเภทเงิ น กู ้ ส ามั ญ -ปั น ผล/กู ้ หุ ้ น (120 งวด) เงิ น กู ้ ส ามั ญ -ปั น ผล/กู ้ หุ ้ น ต้ อ งมี เ งิ น ได้ ร ายเดื อ น
คงเหลือไม่น้อยกว่า 8% และต้องไม่ต�่ากว่า 1,000 บาท
- ประเภทเงินกู้พิเศษ/พิเศษ1 (360 งวด) การเงินกู้พิเศษ/พิเศษ 1 ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า
10% และต้องไม่ต�่ากว่า 1,000 บาท)
...จากการที่สหกรณ์ฯ ได้มีนโยบายช่วยเหลือสมาชิก ได้แก่ การลดอัตราดอกเบี้ย การขยายงวดในสมาชิกที่มี
เหตุจ�าเป็น การเพิ่มวงเงินกู้แก่สมาชิกที่มีเหตุฉุกเฉิน(เงินรายได้คงเหลือต�่ากว่า 8% ต�่ากว่า 10% หรือเหลือไม่ถึง
1,000 บาท/เดือน อาจส่งผลให้สหกรณ์ฯ มีความเสีย่ งในการรับช�าระหนีเ้ พิม่ ขึน้ ท�าให้มผี ลกระทบด้านโครงสร้างลูกหนี้
และด้านการบริหารจัดการหนี้...สหกรณ์ฯ เริ่มประสบปัญหาในการจัดเก็บหนี้จากสมาชิกที่เป็นลูกหนี้เพิ่มขึ้น
หลายรายผิดนัดช�าระหนี้ รวมทั้งการลาออกของสมาชิกที่เป็นลูกหนี้ การไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ค�้าประกัน
ข้อเสนอแนะ/การปรับปรุงแก้ไข
1. สหกรณ์ฯ ได้จัดชั้นคุณภาพของลูกหนี้ โดยเฉพาะลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การพิจารณาก�าหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของนายทะเบียนสหกรณ์ฯ
2. การค�า้ ประกันเงินกู้ สหกรณ์ฯได้เพิม่ แนวทางการค�า้ ประกันเงินยืม เช่น เพิม่ จ�านวนคนค�า้ การใช้หลักทรัพย์/
ทรัพย์สินในการค�้าประกัน
3. สหกรณ์ฯ วางแนวทางการปล่อยกู้ให้ละเอียด รัดกุมและรอบคอบ โดยเฉพาะสมาชิกฯ ที่เป็น
ลูกจ้างสหวิชาชีพ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีการลาออกหรือเปลี่ยนที่ท�างานใหม่
4. สหกรณ์ฯ ได้มีและน�าแนวทางปฏิบัติในการปล่อยเงินกู้ให้กับสมาชิกฯ ที่สหกรณ์ฯปฏิบัติอยู่คือ การตรวจ
สอบข้อมูลสมาชิกในราชกิจจานุเบกษา และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม...เป็นการช่วยเช็คข้อมูลความเสี่ยงให้กับ
สหกรณ์ฯ
7. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ ได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง โดยมีการ
ปรับลดงวดการผ่อนช�าระหนี้ของสมาชิก เพื่อให้สัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ภายนอก
8. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ ได้หาแนวทางลดความเสี่ยงหรือการช่วยเหลือสมาชิก
ช่วยแบ่งเบา ลดภาระผู้ค�้าและช่วยเหลือทายาทสมาชิก โดยการประสานและสร้างความร่วมมือในการจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจ่ายเงินสวัสดิการเมือ่ สมาชิก
เสียชีวิต 1,000,000 บาท
9. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ ได้จดั ท�าระเบียบสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดอ�านาจเจริญ ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม รวมทัง้ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ
ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ท�าให้สหกรณ์ฯ มีหลักการในการด�าเนินงานที่เป็นรูปธรรม
ที่ชัดเจน สร้างความเป็นธรรม เกิดความคุ้มค่าคุ้มทุนในการลงทุน และส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม มีคุณภาพ
มาตรฐาน
10. การประชุมวิสามัญประจ�าปี จ�านวน 1 ครั้ง สหกรณ์ฯ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับฯ เพื่อให้สอดคล้อง
กับการด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ จ�านวน 4 ข้อคือ ข้อ 15 ข้อ 50 ข้อ 64 และข้อ 65
11. คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ได้ออกพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้บริการ/ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจกับสมาชิก ในการ
ใช้บริการ ATM CO-OP ธนาคารกรุงไทย ช่วยให้สมาชิกเข้าใจและสมัครเพิ่มขึ้น ซึ่งการด�าเนินงานตามกิจกรรม
ดังกล่าว จะส่งผลดีต่อสมาชิกและสหกรณ์ฯ
รายงานกิจการประจ�าปี 2561
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สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบด้านการบริหารงานทั่วไป
ด้านการบริหารงานทั่วไป พบว่า มีการด�าเนินการตามข้อบังคับตามประเภทของสหกรณ์ออมทรัพย์ ถูกต้อง
ครบถ้วน ทั้งเรื่องการก�าหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ การก�าหนดอ�านาจหน้าที่ ซึ่งปัจจุบันข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ พ.ศ. 2556 มีการประชุมคณะกรรมการฯประจ�าเดือนทุกเดือน และใช้มติ
ที่ประชุมเป็นตัวก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ด้านการบริหารงบประมาณ สหกรณ์ฯ
ได้จัดท�าตามแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ มีการก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการด�าเนินงานที่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะด้านการบริหารงานทั่วไป
คณะกรรมการด�าเนินงานฯ ถือเป็นกลไกส�าคัญต่อการพัฒนาสหกรณ์ฯ ให้กา้ วหน้า มัน่ คง และท�าให้สมาชิกเกิด
ความเชื่อมั่นและศรัทธาสหกรณ์ฯ ดังนั้น คณะกรรมการจ�าเป็นต้องพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารจัดการ
มีจิตใจที่เสียสละ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา โดยยึดถือประโยชน์ของมวลสมาชิกโดยรวมเป็นที่ตั้ง ซึ่งคณะกรรมการฯ
ได้มีการแต่งตั้งคณะท�างานส่งเสริมธรรมาภิบาลเรียบร้อยแล้ว จึงต้องมีระบบตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างละเอียด รอบคอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิดความคุ้มค่า
ฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ เป็นหน่วยให้บริการโดยตรงแก่สมาชิก ควรยึดหลักที่ส�าคัญของการให้บริการที่ว่า
"บริการดี ถูกต้อง ครบถ้วน ยิ้มแย้มแจ่มใส ประทับใจผู้มารับบริการ" เพื่อสร้างความรักและความศรัทธาต่อสหกรณ์ฯ
3. ด้านบัญชี
สหกรณ์ฯ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบริการจัดการทางบัญชี รวมทั้งการให้บริการแก่มวลสมาชิกเช่นเดียว
กับระบบธนาคาร มีการจัดท�ารายงานทางบัญชีประจ�าวัน และออกรายงานทางบัญชีประจ�าเดือนทุกเดือน ถูกต้อง
ครบถ้วน
สหกรณ์ฯ มีการจัดท�าเอกสารรายงานด้านการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีการสรุปรายงานงบทดลอง
ทุกเดือน
ผลจากการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ในแต่ละเดือน โดยตรวจสอบเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ สลิปประเภทต่างๆ
เอกสารหลักฐานประกอบรายงานทางบัญชี พบว่า มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามรายการ
ข้อเสนอแนะด้านบัญชี
ระบบบัญชี มีความส�าคัญมากต่อการด�าเนินงานและบริหารจัดการสหกรณ์ ดังนัน้ เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั จิ า� เป็นต้อง
มีความละเอียด รอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อสหกรณ์และสมาชิก และควรมีการวางระบบควบคุมภายใน เพื่อเฝ้า
ระวัง ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
4. ด้านการเงิน
4.1.เงินสด
เจ้าหน้าทีฯ่ ผูม้ หี น้าทีร่ บั เงินหรือควบคุมการเงิน แยกจากผูม้ หี น้าทีเ่ กีย่ วกับการบัญชี การลงบัญชีสรุปประจ�า
วันและผ่านรายการการบันทึกรายการในแผ่นบัญชีลูกหนี้รายตัว และทะเบียนหุ้นการบันทึกบัญชีย่อยเงินรับฝากการ
จัดท�างบหน้าเงินงวดช�าระหนี้
การจ่ายเงินสดทุกครั้งมีเอกสารหลักฐานประกอบการจ่ายเงินทุกครั้ง ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอ�านาจตามที่
ก�าหนดไว้ในระเบียบหรือมติของที่ประชุม
ได้สอบทานรายการเงินสดรับ-จ่าย ประจ�าปี 2561จากใบลงบัญชีกับสมุดเงินสด พบว่า การบันทึกรายการ
ครบถ้วนถูกต้อง ในวันสิ้นเดือนสหกรณ์ฯ ไม่มีเงินสดคงเหลือ ถูกต้องตรงตามบัญชีเงินสด
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สหกรณ์ฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร คงแหลือ ณ วันสิ้นปี จ�านวน 14,616,254.44 บาทถูกต้องตรงตาม
บัญชี อยูใ่ นความรับผิดชอบของนางสุจลิ กั ษณ์ เสนาจันทร์ ต�าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน การควบคุมการเงินการรับ-จ่าย
และเก็บรักษาเงินสดเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีการจัดท�าเอกสารด้านการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีการสรุปรายงาน
งบทดลองทุกเดือน ข้อมูลงบทดลอง สรุป ณ วันที่ 30 กันยายน2561 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งพบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
มีสินทรัพย์ จ�านวนทั้งสิ้น 3,707,408,265.43 บาท โดยแยกออกเป็น ดังนี้
1. ทุน
จ�านวน
988,210,786.30 บาท
2. หนี้สิน
จ�านวน 2,620,507,665.65 บาท
3. มีก�าไรสุทธิสะสม จ�านวน
98,689,813.48 บาท
ผลการตรวจสอบ
1. เปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน ระหว่างสมุดคู่ฝากธนาคาร
กับบัญชีของสหกรณ์ รวม 2 บัญชี ณ วันสิ้นปีปรากฏว่าถูกต้องตรงกัน
2. รายการบัญชีเกีย่ วกับการฝากเงิน ถอนเงิน และดอกเบีย้ รับเงินฝาก มีการจัดท�าเอกสารประกอบรายการ
และบันทึกบัญชีครบถ้วน
สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบด้านการเงิน
สหกรณ์ฯ มีระบบการจัดการด้านการเงินและการบัญชีที่มีประสิทธิภาพที่ดี มีระบบการประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน มีการจัดท�าเอกสารรายงานด้านการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีการสรุปรายงานงบทดลองเป็นประจ�าทุกเดือน
ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ มีการวางระบบควบคุมภายใน เพื่อการเฝ้าระวัง/ป้องกันความเสี่ยง
ด้านการเงิน
4.2 เงินฝากธนาคาร
ข้อสังเกต... มีการจัดท�ารายงานงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารถูกต้อง ครบถ้วนทุกบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ในระหว่างปี ตรวจพบว่าในบัญชีเงินฝากธนาคารธนชาต ประเภทกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 586-3-00344-1
ธนาคารมีการหักค่าธรรมเนียม จ�านวน 200 บาท สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งว่าเป็นค่าธรรมเนียมบัตร ATM
รายปีสา� หรับสมาชิกทีเ่ ปิดบัญชีกสู้ ญ
ั ญาฉุกเฉิน ATM ซึง่ ขณะนัน้ มีจา� นวนผูเ้ ปิดใช้บริการอยู่ 22 ราย คือ คณะกรรมการ/
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกคนและสมาชิก จ�านวน1รายซึ่งทางสหกรณ์ต้องรับภาระจ่ายค่าธรรมเนียมรายปี
ข้อเสนอแนะ...หากบัตร ATM ที่เปิดไว้ แต่ไม่ได้ใช้บริการเลย เห็นควรให้ท�าการปิด เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ที่ไม่จ�าเป็นต้องจ่าย และปัจจุบันคณะกรรมการฯ ได้ด�าเนินการจัดท�า ATM-Co-op (สมุดเล่มแดง)
4.3 เงินยืมทดรอง
ข้อสังเกต...ในระหว่างปี มีเงินยืมทดรองจ่ายค้างเกินก�าหนดเวลาส่งหลักฐานหักล้างเงินยืม จ�านวน 7 ฉบับ
จ�านวนเงิน 253,700.- บาท และมีการให้ผู้ยืมเงินทดรองจ่ายค้างช�าระยืมซ�้าซ้อน จ�านวน 1 ราย (ระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด ว่าด้วย เงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2559)
ข้อ 7 วรรคสอง ถ้าผู้ยืมมีเงินยืมทดรองจ่ายค้างช�าระกับสหกรณ์ฯ จะยืมเงินทดรองจ่ายอีกไม่ได้
ข้อ 10 ผู้ยืมต้องส่งหลักฐานการจ่ายเงินมาหักล้างเงินยืมทอรองจ่ายกับสหกรณ์และส่งคืนเงินส่วนที่เหลือ
(ถ้ามี) ภายในก�าหนดเวลาสิบห้าวัน นับแต่วันที่รับเงินจากสหกรณ์
ข้อเสนอแนะ เจ้าหน้าทีต่ อ้ งถือปฏิบตั ติ ามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด
ว่าด้วย เงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2559 อย่างเคร่งครัด และควรมีการติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานกิจการประจ�าปี 2561
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4.4 เงินรอตรวจสอบ
ข้อสังเกต...จากการตรวจสอบ พบว่ามีเงินรอตรวจสอบ จ�านวนเงิน 68,410 บาท ซึ่งเป็นเงินที่สมาชิกโอน
หรือฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ฯ โดยที่สมาชิกไม่แจ้งรายละเอียดและสหกรณ์ไม่สามารถหาที่มา
แหล่ ง ของเงิ น ว่ า สมาชิ ก รายใดโอนเงิ น เข้ า มาในบั ญ ชี โดยมี ย อดค้ า งนานมาตั้ ง แต่ ก ่ อ นปี 2 554 จนถึ ง วั น ที่
31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งสหกรณ์ได้ติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดหน้าสหกรณ์และหน้าเวบไซต์แล้ว ปรากฏว่า
ยังไม่มีสมาชิกแจ้งรายละเอียดมาว่าเป็นของสมาชิกรายไหนโอนมา
ข้อเสนอแนะ...เห็นควรปรับปรุงบัญชีรับเงินจ�านวนดังกล่าว เข้าในหมวดของทุน
4.5 เงินรอช�าระหนี้
ข้อสังเกต...จากการตรวจสอบ ในระหว่างปีพบว่ามีเงินรอเรียกคืน จ�านวนเงิน 160,088.09 บาท ซึง่ เป็นเงิน
ที่หักจากสมาชิกที่ท�าสัญญากู้ยืมเงินจากสหกรณ์ เพื่อท�าประกันชีวิต คุ้มครองวงเงินกู้จ�านวนดังกล่าว แต่ยังไม่ด�าเนินการ
ท�าประกันชีวิตให้แก่สมาชิก
ข้อเสนอแนะ...ควรรีบด�าเนินการจัดท�าประกันชีวติ ให้แก่สมาชิกเพือ่ คุม้ ครองวงเงินกูซ้ งึ่ ในปัจจุบนั ได้ดา� เนินการ
เป็นปัจจุบันแล้ว
4.6 ด้านเงินรับฝาก….สหกรณ์รับฝากเงินในระหว่างปี 10 ประเภท คือ
1) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
2) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์รับโชค
3) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์
4) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษทวีโชค
5) เงินรับฝากออมทรัพย์ ATM
6) เงินประกันการท�างานเจ้าหน้าที่
7) ออมทรัพย์วันออมแห่งชาติ 1
8) ออมทรัพย์วันออมแห่งชาติ 2
9) ออมทรัพย์วันออมแห่งชาติ 3
10) เงินรับฝากประจ�า-สหกรณ์อื่น
ตารางแสดงเงิ
ตารางแสดงเงินนคงเหลื
คงเหลือประเภทเงิ
อประเภทเงินนรับรับฝาก
ฝาก
ประเภทเงินรับฝาก
1) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
2) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์รับโชค
3) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์
4) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ 2
5) เงินรับฝากออมทรัพย์ ATM
6) เงินประกันการทํางานเจ้าหน้าที่
7) ออมทรัพย์วันออมแห่งชาติ 1
8) ออมทรัพย์วันออมแห่งชาติ 2
9) ออมทรัพย์วันออมแห่งชาติ 3
10) เงินรับฝากประจํา-สหกรณ์อื่น
รวมทั้งสิน้

จํานวนบัญชี
1,878
13
34
31
1,288
9
2
1
28
38
3,322

คงเหลือสิ้นปี
106,500,227.59
3,152,834.01
78,077,830.18
9,862,967.86
27,339,244.93
245,672.70
31,000.00
50,000.00
16,292,378.37
1,275,000,000.00
1,516,552,155.64

สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบด้านเงินรับฝาก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด
รายงานกิจการประจ�าปี 2561
การรับฝากเงินและการจ่ายคืนเงินรับฝากเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ฯ กําหนด
สหกรณ์มีเงินรับฝากคงเหลือในวันสิ้นปี 1,516,52,155.64 บาท โดยเป็นเงินรับฝากประจํา - สหกรณ์อื่น
จํานวน 1,275,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.07
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สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบด้านเงินรับฝาก
การรับฝากเงินและการจ่ายคืนเงินรับฝากเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ฯ ก�าหนด
สหกรณ์มีเงินรับฝากคงเหลือในวันสิ้นปี 1,516,52,155.64 บาท โดยเป็นเงินรับฝากประจ�า - สหกรณ์อื่น
จ�านวน 1,275,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.07
ข้อเสนอแนะด้านเงินรับฝาก
สหกรณ์ฯ โดยคณะกรรมการการด�าเนินงาน ควรมีการวางมาตรการล่วงหน้าเพือ่ การบริหารจัดการทุน ประเภท
เงินรับฝาก โดยก�าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น การหาแนวทาง/มาตรการให้สมาชิกมาฝากเงินและลดเงินรับฝาก
จากสหกรณ์อื่น โดยใช้เงื่อนไขเวลาเป็นตัวก�าหนด เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ และสร้างแรงจูงใจและ
ความเชื่อมมั่นศรัทธาให้แก่สมาชิกที่จะมาฝากเงินกับสหกรณ์
5. ด้านสินเชื่อ
3.5.1 สหกรณ์ฯ ได้กา� หนดระเบียบปฏิบตั งิ านด้านการให้เงินกูไ้ ว้โดยเหมาะสมการปฏิบตั งิ านด้านการให้เงิน
กู้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่ก�าหนดไว้คือ
- สมาชิกจะต้องยื่นค�าขอกู้พร้อมทั้งหนังสือสัญญากู้เงินต่อสหกรณ์ตามระเบียบที่ก�าหนดไว้
- มีเจ้าหน้าที่ฯ ท�าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ เช่น รายละเอียดขอกู้ เอกสารประกอบ ไม่ว่า
จะเป็นส�าเนาบัตรผู้กู้/ผู้ค�้า เอกสารบันทึกต่อท้ายสัญญา เอกสารการค�้าประกันเงินกู้ เป็นไปตาม
ระเบียบของสหกรณ์ฯ ก่อนส่งกรรมการอนุมัติ
- เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกในราชกิจจานุเบกษา และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
- การจ่ายเงินกูท้ กุ ครัง้ จะต้องผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการพิจารณาเงินกูแ้ ละบันทึกไว้ในรายงาน
การประชุม
- ในกรณีที่เป็นเงินกู้พิเศษ มีการตรวจสอบหลักประกันก่อนการจ่ายเงินกู้
- จ�านวนเงินกู้ที่จ่ายแก่ผู้กู้ต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติไว้
- การลงข้อมูลต่างๆ ในเอกสาร ตลอดจนเอกสารประกอบการกู้ครบถ้วน
3.5.2 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด ว่าด้วย การให้กู้เงินแก่สมาชิก
และดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2559 ข้อ 5 ในปีบัญชี 2561 สหกรณ์ฯ ให้เงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท คือ
1) เงินกู้ประเภทฉุกเฉิน
จ�านวน 977 สัญญา จ�านวน 109,220,322.40 บาท
2) เงินกู้สามัญ/หุ้น/ปันผล จ�านวน 1,299 สัญญา จ�านวน 206,594,209.08 บาท
3) เงินกู้พิเศษ/พิเศษ1
จ�านวน 749 สัญญา จ�านวน 2,508,112,421.85 บาท
ณ วันสิ้นปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ คือ
1) เงินกู้ประเภทฉุกเฉิน
จ�านวน 402 สัญญา จ�านวน
45,010,230.78 บาท
2) เงินกู้สามัญ/หุ้น/ปันผล จ�านวน 1,260 สัญญา จ�านวน 295,059,229.41 บาท
3) เงินกู้พิเศษ/พิเศษ1
จ�านวน 1,067 สัญญา จ�านวน 3,229,520,499.65 บาท
สรุปจากการตรวจสอบบัญชีประเภทเงินกู้ของสมาชิกในวันสิ้นปี สัญญาเงินกู้ของสมาชิก 3 ประเภท
จ�านวน 2,729 สัญญา จ�านวนเงินกู้ทั้งสิ้น 3,569,589,959.84 บาท
รายงานกิจการประจ�าปี 2561
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ข้อเสนอแนะด้านสินเชื่อ
เอกสารสัญญาเงินกู้ทุกประเภท เป็นเอกสารส�าคัญ ที่ต้องมีความสมบูรณ์ทั้งฉบับ คณะกรรมการเงินกู้
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จ�าเป็นต้องมีความละเอียดรอบคอบ และตรวจสอบสิ่งที่สมาชิกที่ท�าสัญญา ว่ามีความ
ถูกต้องแล้วหรือไม่ รวมทั้งการลงนามต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดปัญหาฟ้องร้องกันภายหลัง
ควรมีระบบการบริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการขาดสภาพคล่อง
ที่อาจเกิดขึ้นได้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น หนี้สินต่อทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ยังสูงกว่า 2.65 เท่า ซึ่งถือว่ามีความ
เสี่ยงสูงที่จะเกิดหนี้สูญ และภาวะหนี้ท่วม และพบว่าสมาชิกไม่มีศักยภาพในการช�าระหนี้จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
เริ่มมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการด�าเนินคดี ซึ่งคณะกรรมการบริหารฯ จ�าเป็นต้องมีการวางแผนเฝ้าระวัง ป้องกัน
ความเสี่ยงนี้ โดยวางมาตรการเพื่อลดระดับดังกล่าวให้ต�่ากว่า 2 หรือเท่ากับเกณฑ์ที่มาตรฐานก�าหนด ทั้งระยะสั้น
(ภายใน 1-2 ปี) เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะกลาง (3-5 ปี) เพื่อลดปัญหาและสร้างเสถียรภาพให้แก่สหกรณ์
และระยะยาว (10 ปี) เพื่อสร้างความก้าวหน้า มั่งคงแก่สหกรณ์
คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ฯ ควรจะได้พิจารณาให้รอบคอบเกี่ยวกับการปล่อยเงินกู้แก่สมาชิก เพื่อลด
ความเสี่ยงของคนค�้าประกัน เช่น การเพิ่มร้อยละของเงินรายได้คงเหลือของสมาชิกที่ยื่นกู้ (จากเดิมร้อยละ 8 อาจเพิ่ม
เป็นร้อยละ 10) การใช้ทรัพย์สนิ มาเป็นหลักค�า้ ประกันเงินกูแ้ ทนการใช้บคุ คลค�า้ ประกัน (สัญญาเงินกูส้ ามัญหรือสัญญา
เงินกู้พิเศษ) การระดมเงินฝากจากสมาชิก(สามัญและสมทบ) ชดเชยการรับเงินฝากจากสหกรณ์อื่น การหาแหล่งทุน
ทีด่ อกเบีย้ ต�า่ ทดแทนแหล่งทุนทีด่ อกเบีย้ สูงเมือ่ ครบสัญญาเงินฝาก(ต�า่ กว่าร้อยละ 4) การจัดประเภทลูกค้า การพิจารณา
เกี่ยวกับงวดการช�าระหนี้ให้เหมาะสมกับสมาชิกที่ขอยื่นกู้โดยดูจากองค์ประกอบต่างๆประกอบการพิจารณา และ
พิจารณาจ่ายเงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษในลักษณะแบบขั้นบันได โดยพิจารณาจากศักยภาพการช�าระหนี้และระยะ
เวลาการช�าระหนีข้ องสมาชิกแต่ละราย รวมทัง้ พิจารณาระยะเวลาสิน้ สุดการช�าระหนีข้ องสมาชิกโดยควรจะไม่เกินอายุ
กี่ปี เช่น ไม่เกิน 80 ปี หรือ 85 ปี เป็นต้น
6. ด้านพัสดุ-ครุภัณฑ์
งานพัสดุ-ครุภณ
ั ฑ์ ได้ตรวจสอบการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ประจ�าปี ซึง่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ
จ�ากัด ได้ซื้อพัสดุ/ครุภัณฑ์ซึ่งเจ้าหน้าที่ฯ ผู้รับผิดชอบได้ลงทะเบียนครุภัณฑ์ และได้จัดท�าทะเบียนพัสดุ-ครุภัณฑ์
เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
สหกรณ์ฯ มีเครือ่ งใช้/อุปกรณ์สา� นักงานทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงาน มีการดูแลบ�ารุงรักษาอุปกรณ์
ส�านักงานต่างๆ โดยเหมาะสม
มีการจัดท�าทะเบียนควบคุมก�ากับการใช้รถยนต์–รถจักรยานยนต์ของสหกรณ์ฯ ซึง่ ทางเจ้าหน้าทีฯ่ ผูร้ บั ผิดชอบ
ได้ท�าทะเบียนบันทึกการใช้รถฯ ซึ่งผู้ใช้รถฯ จะเป็นผู้ลงบันทึกขออนุมัติการใช้รถทุกครั้ง
7. ด้านอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม การฝึกอบรม)
ข้อสังเกต...ค่าตอบแทนวิทยากรไม่มีการก�าหนดอัตราจ่ายที่ชัดเจนค่าเช่าที่พักเบิกรายสิทธิ
ข้อเสนอแนะ...
1. สหกรณ์ฯ ควรมีการก�าหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมง หากเป็นวิทยากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ให้ก�าหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนขั้นต�่าและขั้นสูง
สหกรณ์ฯ ได้จัดท�าระเบียบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
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2. การไปประชุม อบรม หากไปเป็นหมู่คณะ ให้พักรวมกันสองคนต่อหนึ่งห้อง (กรณีเพศเดียวกัน) โดยให้เบิก
ค่าเช่าที่พักได้เท่าที่จ่ายจริง ไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคู่เว้นแต่ เป็นกรณีที่ไม่เหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจ�าเป็น
ที่ไม่อาจพักรวมกับผู้อื่นได้ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว (หากในใบเสร็จที่น�ามาเบิก
มิได้พกั คนเดียวแต่พกั คูก่ บั ผูอ้ นื่ ทีร่ ว่ มอบรมให้เบิกค่าเช่าทีพ่ กั ได้ในอัตราค่าเช่าห้องพักคู่ ไม่ให้เบิกยอดเต็มตามใบเสร็จ
รับเงินเนื่องจากมิได้พักเดี่ยว)
3. การขออนุญาตเข้าร่วมอบรมเกินเป้าหมายทีก่ า� หนด ให้ระบุเหตุผลความจ�าเป็นทีช่ ดั เจนในบันทึกขออนุญาต
เข้าร่วมอบรม
4. เอกสารบันทึกการขออนุญาตเข้าร่วมประชุม/อบรม ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน
5. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม/อบรม ถ้าที่อบรมเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ ควรเบิกเงินกับสหกรณ์ฯ
แต่ถ้าประชุม/อบรมเกี่ยวกับศูนย์ประสานงานฯ ควรเบิกเงินที่เป็นรายได้ของศูนย์ประสาน
6. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ควรเบิกซ�้าซ้อน...กรณีผู้จัดการประชุม/อบรม มีหรือ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายแล้วบางส่วน ก็ให้เบิกส่วนที่เหลือ
8. ด้านอืน่ ๆ (เพิม่ เติม)...ตรวจเอกสารหลักฐาน ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เอกสารการรับ-การจ่ายเงิน
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด เป็นศูนย์ประสาน
วัตถุประสงค์และรายการที่ตรวจสอบ
1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ทะเบียนสมาชิก ทะเบียนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเงินและบัญชี
ทรัพย์สินหนี้สินทั้งปวงของสมาคมฯ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสมาคมฯที่เป็นอยู่จริง
2. ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ในแต่ละ
ประเภท เพือ่ ประเมินผลและให้ขอ้ แนะน�าแก่คณะกรรมการ/เจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ประสานสมาคมฯ ในการ
ปฏิบัติในกิจการนั้นๆ
3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินของสมาคมฯ รวมทั้งตั้งข้อสังเกตและ
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการงานของศูนย์ประสานฯ
4. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานฯ ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
5. ติดตามผลการด�าเนินงานของคณะกรรมการด�าเนินการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานฯ เพื่อเสนอ
แนะแนวทางการปรับปรุงแผนงาน/กิจกรรม ระเบียบข้อบังคับ มติและค�าสั่งต่าง ๆ
ผลการตรวจสอบ
1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์สมาชิกของชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
- ใบสมัครรอบที่ 1 - 11/2561
- การรับเงินค่าสมัครสมาชิก 4,840 บาท/คน
- การน�าส่งเงินให้สหกรณ์สมาชิกของชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)
- การคุ้มครอง/ให้สวัสดิการสมาชิกที่เสียชีวิต (คุ้มครองหลังสมัคร 30 วัน)
ผลการตรวจ...เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร มีการลงข้อมูลต่างๆ ครบถ้วน หนังสือให้
ค�ายินยอม/มอบอ�านาจ, ค�ารับรองคุณสมบัติผู้สมัครเป็นสมาชิกฯ มีการตรวจสอบข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสาน คณะกรรมการศูนย์ประสาน การลงลายมือชื่อครบถ้วน

•

•
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2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
- ใบสมัครรอบที่ 1 - 9/2561
- การรับเงินค่าสมัครสมาชิก 4,040 บาท/คน
(ค่าสมัคร 20 บาท, ค่าบ�ารุงรายปี 20 บาท, ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า 4000 บาท)
- การน�าส่งเงินให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
- การคุ้มครอง/ให้สวัสดิการสมาชิกที่เสียชีวิต(คุ้มครองหลังสมัคร 180 วัน)
ผลการตรวจ...เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร มีการลงข้อมูลต่างๆ ครบถ้วน หนังสือให้ค�ายินยอม/
มอบอ�านาจ, ค�ารับรองคุณสมบัตผิ สู้ มัครเป็นสมาชิกฯ มีการตรวจสอบข้อมูลโดยเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ประสาน - คณะกรรมการ
ศูนย์ประสาน ลงลายมือชื่อครบ
3. กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)
- ใบสมัครรอบที่ 1 - 9/2561
- การรับเงินค่าสมัครสมาชิก(ค่าสมัครขึ้นกับรอบเดือนที่สมัคร)
- การน�าส่งเงินให้สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)
- การคุ้มครอง/ให้สวัสดิการสมาชิกที่เสียชีวิต(คุ้มครองหลังสมัคร 365 วัน)
ผลการตรวจ...เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร มีการลงข้อมูลต่างๆ ครบถ้วน หนังสือให้ค�ายินยอม/
มอบอ�านาจ, ค�ารับรองคุณสมบัติผู้สมัครเป็นสมาชิกฯ ที่อยู่ติดต่อ กรณีสมัครสมทบ (มีข้อมูลว่าสมทบใคร เลขที่เท่าไร)
มีการตรวจสอบข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสาน - คณะกรรมการศูนย์ประสาน ลงลายมือชื่อครบ
4. กองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ใบสมัครรอบที่ 6-9/2561
- การรับเงินค่าสมัครสมาชิก(ค่าสมัครขึ้นกับรอบเดือนที่สมัคร)
- การน�าส่งเงินให้กองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
- การคุ้มครอง/ให้สวัสดิการสมาชิกที่เสียชีวิต(คุ้มครองหลังสมัคร 180 วัน ยกเว้นอุบัติเหตุ)
ผลการตรวจ...เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร มีการลงข้อมูลต่างๆ ครบถ้วน หนังสือให้ค�ายินยอม/
มอบอ�านาจ, ค�ารับรองคุณสมบัติผู้สมัครเป็นสมาชิกฯ ที่อยู่ติดต่อ มีการตรวจสอบข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสาน/
คณะกรรมการฯ ลงลายมือชื่อครบ
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ผลการตรวจ...เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร มีการลงข้อมูลต่างๆ ครบถ้วน หนังสือให้คํายินยอม/มอบ
อํานาจ , คํารับรองคุณสมบัติผู้สมัครเป็นสมาชิกฯ ที่อยู่ติดต่อ มีการตรวจสอบข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสาน/คณะ
กรรมการฯ ลงลายมือชื่อครบ
สรุปจ�านวนสมาชิก (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
 สรุปจํานวนสมาชิก (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)
ศูนย์ประสานฯ
จํานวนสมาชิก
ยกมา
เข้าใหม่
ลาออก
เสียชีวิต
คงเหลือ
สอ.สส.อํานาจเจริญ จํากัด

•

ปี 2560

1.สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สหกรณ์ส มาชิ ก 933
ของชุ มชนสหกรณ์
นุมสหกรณ์ออมทรัพย์แ ห่ห่งประเทศไทย
(สส.ชสอ.)
2.สมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สมาชิ กสหกรณ์ 2,026
ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
3.กองทุ น สวั ส ดิ ก ารสมาชิ ก ของสหกรณ์ อ อม 1,169
ทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)
4. กองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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5. ข้อเสนอแนะอื
่นๆ
5. ข้อเสนอแนะอื
่นๆ
ในปีพ.ศ.2561ผู
พ.ศ.2561ผู้ตต้ รวจสอบกิ
รวจสอบกิจจการได้
การได้ใให้ห้ขข้ออ้ สัสังงเกตและแนะนํ
เกตและแนะน�าาแก่
แก่เเจ้จ้าาหน้
หน้าาทีที่ผผ่ ู้ปปู้ ฏิฏิบบตััตงิิงานสหกรณ์
ในปี
านสหกรณ์ และรายงานผล
และรายงานผลการ
การตรวจสอบ
พร้
อ
มข้
อ
สั
ง
เกตและข้
อ
เสนอแนะต่
อ
คณะกรรมการด�
า
เนิ
น
การในที
่
ป
ระชุ
ม
ประจ�
า
เดื
อ
น
ตรวจสอบ พร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการดําเนินการในที่ประชุมประจําเดือน ซึซึ่ง่งข้ข้ออสัสังงเกต
เกตและ
และข้อเสนอแนะได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องแล้ว
ข้อเสนอแนะได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องแล้ว
สหกรณ์มีการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาสหกรณ์ โดยก�าหนดวิสัยทัศน์ดังนี้ "เป็นสหกรณ์ชั้นน�า
สหกรณ์มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาสหกรณ์ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ดังนี้ "เป็นสหกรณ์ชั้นนําใน
ในเขตอีสานตอนล่าง ที่มั่งคง ยั่งยืน สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี คณะกรรมการฯ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล"
สานตอนล่างาทีเนิ่มนั่งงานสหกรณ์
คง ยั่งยืน สมาชิ
ุณภาพชี
่ดี คณะกรรมการฯ
บริหารจั
ดการตามหลั
กธรรมาภิ
าล"พซึ่ง
ซึเขตอี
ง่ คณะกรรมการด�
ฯ ชุดกต่มีอคๆไป
จ�าเป็นวิตต้ทีองศึ
กษาอย่างละเอียดและพิ
จารณาด�
าเนินการอย่
างมือบอาชี
คณะกรรมการดํ
นงานสหกรณ์
ชุดต่อาๆไป
เพื
่อให้สหกรณ์ฯ ามีเนิความก้
าวหน้ามัฯ่นคงอย่
งยั่งยืจํนาเป็นต้องศึกษาอย่างละเอียดและพิจารณาดําเนินการอย่างมืออาชีพ
เพื่อให้สหกรณ์
มีความก้
าวหน้ามั่นคงอย่าจงยัารณา
่งยืน อนึง่ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการด�าเนิน
จึงเรีฯยนมาเพื
อ่ โปรดทราบและพิ
งาน เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ที่ให้ความร่วมมือ อ�านวยความสะดวกในการเข้าตรวจสอบกิจการทุกครั้ง และได้น�าข้อเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา อนึ่งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงาน
ข้อทักท้วง ไปด�าเนินการปรับปรุงแก้ไข สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
หน้าที่สญหกรณ์
วามร่ณวมมื
อ อํานวยความสะดวกในการเข้
าตรวจสอบกิจการทุกครั้ง และได้นําข้อเสนอ ข้อ
อ�เจ้าานาจเจริ
จ�ากัดฯ ทุทีก่ใท่ห้าคนมา
โอกาสนี
้
ทั ก ท้ ว ง ไปดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข สุ ด ท้ า ยนี้ ขอขอบพระคุ ณ สมาชิ ก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด
อํานาจเจริญ จํากัด ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
ลงชืลงชื
่อ ่อ
วีระชาติ
ลงชืลงชื
่อ ่อ เครือวรรณ
วีระชาติ
เครือวรรณ
(นายวีอํราะชาติ
อ�านาจวรรณพร)
(นางสาวเครื
(นายวีระชาติ
นาจวรรณพร)
(นางสาวเครื
อวรรณ ศรีอสวรรณ
ารคาม)ศรีสารคาม)
ผู้ตรวจสอบกิ
ผู้ตรวจสอบกิ
ผู้ตรวจสอบกิ
จการจการ
ผู้ตรวจสอบกิ
จการจการ
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งบการเงิน และ รายงานของผู้สอบบัญชี
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่อง การพิจารณาอนุมัติงบดุล งบก�าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
หนังสือรับรองของสหกรณ์
12 ตุลาคม 2561
เรียน คุณบุญชาย ชุมแสงหิรัญ
หนังสือรับรองฉบับนีใ้ ห้ไว้เพือ่ ประโยชน์ของท่าน ในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ผลการด�าเนินงานและกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามระเบียบ
ที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินที่ท่านตรวจสอบ ซึ่งงบการเงิน
ดังกล่าวได้จัดท�าขึ้นตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่าควรจะเป็น
ดังต่อไปนี้
1. งบการเงินไม่มกี ารแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ซึง่ รวมถึงการละเว้นการแสดงรายการ
และข้อมูลต่าง ๆ
2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่
3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระท�าของคณะกรรมการด�าเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
ผู้ซึ่งมีหน้าที่ส�าคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระ
ส�าคัญต่องบการเงิน
4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญ
ต่องบการเงิน นอกจากนีส้ หกรณ์ได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบและข้อก�าหนดของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีก่ า� กับดูแล
ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส�าคัญต่องบการเงิน
5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชยหรือถูกประเมินภาษีอากรหรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่งควรจะได้
น�ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งส�ารองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน
6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น
6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝากหรือข้อจ�ากัดการใช้เงินกู้
6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
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7. สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพันหรือข้อผูกมัดใดๆ
ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณ์ได้บนั ทึกหรือเปิดเผยรายการหนีส้ นิ ทัง้ หมดของสหกรณ์ทงั้ ทีเ่ กิดขึน้ แล้วและอาจเกิดขึน้ ในภายหน้า
ไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์
ให้แก่บุคคลที่สาม
9. สหกรณ์ได้ท�าบันทึกรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอย่างระมัดระวังรอบคอบ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�าหนด
10. นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น หรือไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส�าคัญ ซึ่งต้องน�ามาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)
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(นายไมตรี แก้วมงคล)
ประธานกรรมการ

(นางมลฑิรา อ่อนศรีบุตร)
ผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัดซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่30 กันยายน 2561งบก�าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินณ วันที่ 30 กันยายน 2561ผลการด�าเนินงานและกระแส
เงินสด ส�าหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญจ�ากัดโดยถูกต้องตามที่ควร
ในสาระส�าคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ความรับผิดชอบ
ของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินส�าหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นา� เรือ่ งเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการ
เงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องส�าคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบส�าหรับแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการให้สินเชื่อให้แก่สมาชิกสหกรณ์ตามที่เปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 5 ต้องอาศัยดุลยพินิจในการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบของคณะกรรมการด�าเนินการ
สหกรณ์ให้สอดคล้องกับลักษณะการด�าเนินธุรกิจ สหกรณ์ได้ให้บริการสินเชื่อหลายประเภทอันส่งผลให้มีลูกหนี้ตาม
สัญญาเงินให้กู้ประเภทต่าง ๆ มากราย โดยเฉพาะเงินให้กู้พิเศษที่มีสัดส่วนของลูกหนี้จ�านวนมาก มีอายุการผ่อนช�าระ
ที่ยาวนานอาจท�าให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับความเพียงพอของการก�าหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับการประเมินค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะ
สูญ รวมถึงใช้วิธีการตรวจสอบความเพียงพอและความสมเหตุสมผลของการก�าหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้
• ศึกษาและท�าความเข้าใจเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รวมถึงสอบทานความสม�่าเสมอ
ของการใช้เกณฑ์ดังกล่าว และเหตุผลส�าหรับการรับรู้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในกรณีเฉพาะเจาะจง
• สุ่มตรวจสอบการค�านวณอายุการค้างช�าระหนี้ของลูกหนี้เงินกู้แต่ละประเภท
• สุม่ ตรวจสอบการพิจารณาก�าหนดค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนีเ้ งินกูแ้ ต่ละประเภทว่าเป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
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• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรับช�าระเงินและเอกสารประกอบอื่นๆที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด และ
หลังวันสิ้นงวด
• อ่านรายงานการประชุมคณะกรรมการด�าเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาก�าหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ
ลูกหนีท้ สี่ หกรณ์ฟอ้ งร้องและอยูร่ ะหว่างด�าเนินคดี รวมถึงมติของคณะกรรมการด�าเนินการทีส่ า� คัญเกีย่ วกับการบริหาร
และติดตามหนี้
• อ่านค�าพิพากษาและติดตามผลการด�าเนินการตามค�าพิพากษาของสหกรณ์
• อ่านหนังสือโต้ตอบระหว่างสหกรณ์กับทนายความของสหกรณ์ในกรณีที่มีการตกลงให้ฟ้องร้องด�าเนินคดี
ต่อลูกหนี้
• สอบถามฝ่ายบริหารและกรรมการของสหกรณ์เกี่ยวกับผลของคดีความและแนวทางในการด�าเนินการแก้ไข
ของสหกรณ์
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน
คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตาม
ทีค่ วร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีค่ ณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์
พิจารณาว่าจ�าเป็นเพือ่ ให้สามารถจัดท�างบการเงิน ทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่
ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�างบการเงิน คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสหกรณ์
ในการด�าเนินงานต่อเนือ่ ง การเปิดเผยเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการด�าเนินงานต่อเนือ่ งในกรณีทมี่ เี รือ่ งดังกล่าว และการใช้เกณฑ์
การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์มีความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์หรือ
หยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูส้ อบบัญชี ซึง่ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผล คือ ความเชือ่ มัน่ ในระดับ
สูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
จะสามารถตรวจพบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญทีม่ อี ยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�าคัญ เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าใช้ดลุ ยพินจิ
และการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า รวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง
เหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิด
จากข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตัง้ ใจละเว้นการ
แสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
รายงานกิจการประจ�าปี 2561
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• ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของสหกรณ์
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ใช้และความสมเหตุสมผล
ของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับด�าเนินงานต่อเนื่อง ของคณะกรรมการ
ด�าเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของสหกรณ์ในการด�าเนินงานต่อเนื่อง
หรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี
ของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า
จะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง
• ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควร
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตาม
ที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั ส�าคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
จากเรือ่ งทัง้ หลายทีส่ อื่ สารกับคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�าคัญทีส่ ดุ
ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้
ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือ
ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการ
กระท�าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วน
ได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

(นายบุญชาย ชุมแสงหิรัญ)
ผู้สอบบัญชี

ส�านักงาน เลขที่ 3 ซ.เพชรเกษม 79 แยก 15 แขวง/เขต หนองแขม กทม.10160
12 ตุลาคม 2561
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญจ�ากัด
สหกรณ์ออมทรั
พย์สาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริ
งบแสดงฐานะทางการเงิ
น ญจํากัด
ณ วังบแสดงฐานะทางการเงิ
นที่ 30 กันยายน น2561
ณวันที่ 30 กันยายน 2561

สินทรัพย์

ปี 2561
บาท

หมายเหตุ
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อื่น
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ - สุทธิ
ดอกเบีย้ เงินให้กู้ค้างรับ - สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สํานักงาน
สิทธิการใช้ประโยชน์อาคาร
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2
3
5

ปี 2560
บาท

112,788,340.33
10,000,000.00
123,182,018.73
193,092.74
(193,092.74)
0.00
2,228,040.33
335,346.18
248,533,745.57

14,616,253.44
0.00
86,629,393.42
193,092.74
(193,092.74)
0.00
915,337.34
408,606.04
102,569,590.24

4
5
8
9

16,921,000.00
3,440,851,411.18
745,825.55
356,283.13
3,458,874,519.86
3,707,408,265.43

16,424,500.00
3,251,016,412.82
950,313.36
396,689.43
3,268,787,915.61
3,371,357,505.85

10
13
11
12

338,309,835.75
117,324,000.00
1,516,308,682.94
5,746,474.26
1,977,688,992.95

202,045,023.06
104,820,000.00
1,364,172,100.63
2,714,748.89
1,673,751,872.58

6
7

หนี้สินและทุนของสหกรณ์
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
ส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนที่ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง่ ปี
เงินรับฝาก
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญจ�ากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญจํากัด
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ต่อ)
ณณวัวันนทีที่ ่ 3030 กักันยายน
นยายน2561
2561
หมายเหตุ
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ
กําไรสุทธิประจําปี
รวมทุนของสหกรณ์
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์

13
14

15

ปี 2561
บาท

ปี 2560
บาท

639,545,000.00
3,273,672.70
642,818,672.70
2,620,507,665.65

709,995,000.00
2,855,903.65
712,850,903.65
2,386,602,776.23

911,475,530.00
70,003,010.89
6,732,245.41
98,689,813.48
1,086,900,599.78
3,707,408,265.43

826,001,970.00
59,823,216.70
6,565,115.70
92,364,427.22
984,754,729.62
3,371,357,505.85

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ)
(นายไมตรีแก้วมงคล)
ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)
(นายคมกฤษณ์สุขไชย)
เลขานุการ
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งบก�าไรขาดทุน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญจ�ากัด
สหกรณ์ออมทรังบก�
พย์สาธารณสุ
ขจังหวั
อํานาจเจริ
าไรขาดทุ
นด(ต่
อ) ญจํากัด
น (ต่อกั)นยายน 2561
ส�าหรับปีสิ้นสุงบกํ
ดวัาไรขาดทุ
นที่ 30

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ปี 2561
บาท
%
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคารถยนต์
185,160.00
0.09
ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สํานักงาน
96,727.81
0.05
ค่าซ่อมแซมสินทรัพย์
27,093.00
0.01
ค่าใช้จ่ายดูแลระบบโปรแกรม
40,600.00
0.02
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์
10,000.00
0.00
ค่าเบี้ยประกันและค่าต่อภาษีรถยนต์
31,308.95
0.01
สิทธิในการใช้ประโยชน์ในอาคารตัดจําหน่าย
40,406.30
0.02
ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบ COOP
166,979.00
0.08
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
30,000.00
0.01
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
ค่าใช้จ่ายจัดทําแผนกลยุทธ์
701,728.15
0.33
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาสมาชิกและบุตร
454,000.00
0.21
ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื่น
ค่าเบี้ยประชุม
477,000.00
0.23
ค่ารับรอง
170,556.00
0.08
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
14,165.50
0.01
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่
2,231,190.00
1.06
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่วิสามัญ
75,643.00
0.04
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ
60,000.00
0.03
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
100,000.00
0.05
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา
40,000.00
0.02
ค่าสาธารณูปโภค
192,655.27
0.09
ค่าเอกสารเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
37,948.00
0.02
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
37,863.84
0.02
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หักเงิน
89,240.00
0.04
ค่าจ้างทําความสะอาด
21,600.00
0.01
ค่าใช้จ่ายดําเนินคดี
16,079.00
0.01
130,677.10
0.06
ค่าวัสดุสํานักงานใช้ไป
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
30,012.00
0.01
61,899.54
0.03
ค่าใช้จ่ายอืน่
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
8,953,202.72
4.24
กําไรสุทธิ
98,689,813.48
46.69
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ปี 2560
บาท

%

185,160.00
124,096.23
33,023.33
37,700.00
10,000.00
34,249.00
7,373.57
0.00
0.00

0.09
0.06
0.02
0.02
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00

1,124,619.19
638,000.00

0.55
0.31

457,800.00
134,369.50
65,764.37
2,114,500.00
0.00
50,000.00
80,000.00
40,000.00
137,105.48
83,264.00
30,484.45
67,780.00
19,400.00
397,885.53
50,801.00
29,255.50
78,246.00
9,270,099.98
92,364,427.22

0.22
0.07
0.03
1.03
0.00
0.02
0.04
0.02
0.07
0.04
0.01
0.03
0.01
0.19
0.02
0.01
0.04
4.26
45.33
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สหกรณ์
ออมทรั
พย์พสย์าธารณสุ
านาจเจริ
สหกรณ์
ออมทรั
สาธารณสุขขจัจังงหวัหวัดอํดาอ�นาจเจริ
ญจําญ
กัดจ�ากัด
งบกระแสเงิ
งบกระแสเงินนสดสด
ส�าหรัสํบาหรัปีสบิ้นปีสสุิ้นดสุวัดนวันทีที่ ่ 30
30กันกัยายน
นยายน25612561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไร (ขาดทุน)สุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สํานักงาน
ค่าเสื่อมราคารถยนต์
สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารตัดจ่าย
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินให้กู้
หนี้สงสัยจะสูญดอกเบีย้ เงินให้กู้ค้างรับ
ดอกเบีย้ เงินให้กู้ค้างรับ
ดอกเบีย้ รับเงินฝากสหกรณ์อื่นค้างรับ
เงินรอเรียกคืน
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีค้างจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการค้างจ่าย
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายแผนกลยุทธ์ค้างจ่าย
ดอกเบีย้ เงินกู้ยมื ค้างจ่าย
ดอกเบีย้ เงินฝากค้างจ่าย
สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่
ค่าวัสดุสํานักงานใช้ไป
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงาน
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉกุ เฉิน
เงินสดรับลูกหนีเ้ งินกู้ฉกุ เฉิน
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ
เงินสดรับลูกหนีเ้ งินกู้สามัญ
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกูพ้ ิเศษ
เงินสดรับลูกหนีเ้ งินกูพ้ ิเศษ
เงินสดจ่ายเงินยืมทดรอง
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ปี 2561
บาท

ปี 2560
บาท

98,689,813.48

92,364,427.22

96,727.81
185,160.00
40,406.30
2,313,315.09
324,398.52
(2,947,537.70)
(34,931.51)
15,238.77
100,000.00
60,000.00
30,000.00
100,000.00
315,605.74
2,840,534.25
385,500.00
74,315.60

124,096.23
185,160.00
7,373.57
2,821,177.29
365,040.01
(1,310,436.19)
0.00
(84,791.66)
40,000.00
50,000.00
15,000.00
82,439.00
167,679.45
1,722,370.64
461,160.00
7,770.50

102,588,546.35

97,018,466.06

(109,220,322.40)
107,225,936.66
(206,594,209.08)
214,359,856.26
(2,508,112,421.85)
2,274,694,857.92
(4,035,287.09)

(107,421,941.45)
99,056,532.15
(270,157,806.86)
181,026,003.31
(3,806,853,649.50)
3,481,629,123.14
(4,004,994.00)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด

69
67

สหกรณ์
ออมทรั
สาธารณสุขขจัจังงหวั
ญจําญ
กัดจ�ากัด
สหกรณ์
ออมทรั
พย์พสย์าธารณสุ
หวัดอํดาอ�นาจเจริ
านาจเจริ
งบกระแสเงินนสด
งบกระแสเงิ
สด(ต่(ต่อ)อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ส�าหรั
บปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ปี 2561
บาท
สินทรัพย์ดําเนินงาน (ต่อ)
เงินสดรับเงินยืมทดรอง
เงินสดจ่ายซือ้ วัสดุสํานักงาน
หนี้สินดําเนินงาน
เงินสดจ่ายเงินรอชําระหนี้
เงินสดรับเงินรอชําระหนี้
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน
เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน
เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ
เงินสดรับเงินรอตรวจสอบ
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซือ้ เครื่องใช้สํานักงาน
เงินสดจ่ายซือ้ อุปกรณ์สํานักงาน
เงินสดจ่ายค่าสิทธิบัตรใช้ประโยชน์ในอาคาร
เงินลงทุนหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจก.
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับเงินเบิกเกินบัญชี
เงินสดจ่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน
เงินสดรับเงินกูย้ ืม
เงินสดจ่ายชําระหนี้เงินกูย้ ืม
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก
เงินสดรับจากเงินประกันการทํางานเจ้าหน้าที่
เงินสดจ่ายค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น
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ปี 2560
บาท

4,157,656.09
(103,732.00)

3,877,680.00
(54,784.00)

(10,089,005.28)
12,171,950.94
(4,202,660.01)
4,189,977.82
(9,684.00)
24,946.00
(122,953,593.67)

(6,764,466.56)
5,783,330.26
(3,477,876.12)
3,188,143.12
(35,700.00)
36,200.00
(327,155,740.45)

(52,000.00)
(25,400.00)
0.00
(496,500.00)
(573,900.00)

(162,690.00)
(44,932.00)
(404,063.00)
0.00
(611,685.00)

0.00
(75,000,000.00)
607,295,535.75
(453,931,700.00)
511,013,670.71
(358,877,088.40)
32,269.05
(30,000.00)
(45,009,008.54)
(32,689,572.72)
(2,000,000.00)
97,438,360.00

45,023.06
0.00
840,000,000.00
(703,207,534.75)
414,514,791.92
(219,987,493.41)
69,036.67
(20,000.00)
(41,380,022.11)
(30,473,783.81)
(1,900,000.00)
92,242,100.00
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สหกรณ์
ออมทรั
าธารณสุขขจัจังหวั
ดอดานาจเจริ
ญจากัญดจ�ากัด
สหกรณ์
ออมทรั
พย์พสย์สาธารณสุ
งหวั
อ�านาจเจริ
งบกระแสเงินนสด
อ)อ)
งบกระแสเงิ
สด(ต่(ต่
สาหรั
ส�าหรั
บปีบสปีิ้นสิ้นสุสุดดวัวันที่ 30
30กักันยายน
นยายน25612561
ปี 2561
บาท

ปี 2560
บาท

(11,964,800.00)

(9,997,020.00)

เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์

(281,096.00)

(265,150.00)

เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก

(600,000.00)

(400,000.00)

เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสาหรับสมาชิก

(860,500.00)

(180,000.00)

เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสหกรณ์

(320,639.29)

(372,018.23)

-

(295,712.00)

เงินสดรับทุนสวัสดิการเพื่อพัฒนาสหกรณ์และความมั่นคงของสมาชิก (ส.พ.ค.)

(1,510,850.00)

2,251,830.00

เงินสดรับทุนสวัสดิการเพื่อพัฒนาสหกรณ์และความมั่นคงของสมาชิก (ส.พ.ค.2)

(1,005,000.00)

1,220,000.00

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

231,699,580.56

341,864,047.34

เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)

108,172,086.89

14,096,621.89

เงินสด ณ วันต้นปี

14,616,253.44

519,631.55

เงินสด ณ วันสิน้ ปี

122,788,340.33

14,616,253.44

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ต่อ)
สินทรัพย์ดาเนินงาน (ต่อ)
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น

เงินสดจ่ายทุนเพื่อจัดตั้งสานักงานหรือทุนอื่นเพื่อสร้างความมั่นคงฯ
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

- สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
- สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาส่วนจ�านวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคูณด้วยจ�านวน
เงินต้นที่ค้างช�าระตามระยะเวลาที่กู้ยืม
- เงินลงทุนระยะยาวที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน
- สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการจัดชั้น
คุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
- สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน
- ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้ส�านักงานค�านวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542
- สิทธิการใช้ประโยชน์อาคารตัดจ่ายตามอายุการใช้สิทธิที่ได้รับ
- ค่าซ่อมบ�ารุงค่าซ่อมแซมรวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนส�าหรับสินทรัพย์รายการย่อยๆถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจาก
รายได้การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
- เงิ น สดในงบกระแสเงิ น สด หมายถึ ง เงิ น สดในมื อ เงิ น ฝากธนาคารทุ ก ประเภทและเงิ น ฝากสหกรณ์ ทุ ก ประเภท
ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ที่น�าไปเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกันหนี้สินด้วย

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

3. เงินฝากสหกรณ์อื่น ประกอบด้วย

4. เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย
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สหกรณ์
สหกรณ์อออมทรั
อมทรัพพย์ย์สสาธารณสุ
าธารณสุขขจัจังหวั
งหวัดดอํอํานาจเจริ
านาจเจริญญจํจํากัากัดด
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
น
(ต่อ)
หมายเหตุ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินน(ต่(ต่ออ) )
ส�าหรับสํปีสําสหรั
ิ้นบสุบปีดปีสสิ้นวัิ้นสุนสุดทีดวัวัน่ นที30
ยายน2561
2561
าหรั
ที่ 30
่ 30กักักันนน
ยายน
ยายน
2561
ประกอบด้ววยย
5.5.เงิเงินนให้ให้กกู้ยู้ยืมืมประกอบด้

2561
ปีปี2561
บาท
บาท
ระยะสั้น้น
ระยะสั

-ปกติ
เงิเงินนให้ให้กกู้ยู้ยืมืม-ปกติ
11,252,557.70
ลูลูกกหนีหนี้เงิ้เนงินกูกู้ฉ้ฉุกุกเฉิเฉินน
11,252,557.70
8,227,639.93
ลูลูกกหนีหนี้เงิ้เนงินกูกู้ส้สามัามัญญ
8,227,639.93
ิเศษ
103,960,105.95
ลูลูกกหนีหนี้เงิ้เนงินกูกู้พ้พิเศษ
103,960,105.95
รวมเงินนให้ให้กกู้ยู้ยืมืมปกติ
ปกติ
123,440,303.58
รวมเงิ
123,440,303.58
เงิเงินนให้ให้กกู้ยู้ยืมืม- -ไม่ไม่กก่อ่อให้ให้เกิเกิดดรายได้
รายได้
ลูลูกกหนีหนี้เงิ้เนงินกูกู้ส้สามัามัญญ
1,414,574.98
1,414,574.98
ลูลูกกหนีหนี้เงิ้เนงินกูกู้พ้พิเศษ
3,690,577.36
ิเศษ
3,690,577.36
รวมเงิ
5,105,152.34
รวมเงินนให้ให้กกู้ยู้ยืมืม- -ไม่ไม่กก่อ่อให้ให้เกิเกิดดรายได้
รายได้
5,105,152.34
หัหักกค่ค่าเผื
5,363,437.19
าเผื่อ่อหนีหนี้ส้สงสังสัยยจะสู
จะสูญญ
5,363,437.19
เงิเงินนให้ให้กกู้ยู้ยืมืม- -สุสุททธิธิ
123,182,018.73
123,182,018.73
6.6.ดอกเบี
ดอกเบี้ย้ยเงิเงินนให้ให้กกู้คู้คางรั
้างรับบ- -สุสุททธิปธิประกอบด้
ระกอบด้ววยย
ดอกเบี
ดอกเบีย้ ยเงิ้ เงินนให้ให้กกู้คู้คางรั
้างรับบ- -สมาชิ
สมาชิกก
หัหักกค่ค่าเผื
าเผื่อ่อหนีหนี้ส้สงสังสัยยจะสู
จะสูญญ
ดอกเบี
ดอกเบี้ย้ยเงิเงินนให้ให้กกู้คู้คางรั
้างรับบ- -สุสุททธิธิ
7.7.สิสินนทรัทรัพพย์ย์หหมุมุนนเวีเวียยนอืนอื่น่นประกอบด้
ประกอบด้ววยย
เงิเงินนยืยืมมทดรอง
ทดรอง
เงิเงินนยืยืมมทดรองค่
ทดรองค่าใช้
าใช้จ่าจยในการดํ
่ายในการดําเนิ
าเนินนคดีคดี
เงิเงินนรอเรี
รอเรียยกคืกคืนน
วัสวัสดุดุคคงเหลื
งเหลืออ
ดอกเบี
ดอกเบีย้ ยเงิ้ เงินนฝากค้
ฝากค้างรั
างรับบ
รวม
รวม
8.8.ทีที่ด่ดินินอาคารและอุ
อาคารและอุปปกรณ์
กรณ์ประกอบด้
ประกอบด้ววยย
เครื
เครื่อ่องใช้
งใช้สสํานัํานักกงาน
งาน
อุอุปปกรณ์
กรณ์สสํานัํานักกงาน
งาน
รถยนต์
รถยนต์
รวม
รวม
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2560
ปีปี2560
บาท
บาท
ระยะยาว
ระยะยาว

ระยะสั้น้น
ระยะสั

ระยะยาว
ระยะยาว

33,757,673.09
33,757,673.09
285,223,921.76
285,223,921.76
3,121,869,816.33
3,121,869,816.33
3,440,851,411.18
3,440,851,411.18

12,000,399.06
12,000,399.06
28,514,456.19
28,514,456.19
46,114,538.17
46,114,538.17
86,629,393.42
86,629,393.42

31,015,445.98
31,015,445.98
272,262,966.89
272,262,966.89
2,947,737,999.95
2,947,737,999.95
3,251,016,412.82
3,251,016,412.82

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,440,851,411.18
3,440,851,411.18

799,724.50
799,724.50
2,250,397.60
2,250,397.60
3,050,122.10
3,050,122.10
3,050,122.10
3,050,122.10
86,629,393.42
86,629,393.42
ปีปี2561
2561
บาท
บาท
2,947,537.70
2,947,537.70
719,497.37
719,497.37
2,228,040.33
2,228,040.33
ปีปี2561
2561
บาท
บาท
100,000.00
100,000.00
33,000.00
33,000.00
76,172.27
76,172.27
91,242.40
91,242.40
34,931.51
34,931.51
335,346.18
335,346.18
ปีปี2561
2561
บาท
บาท
236,893.47
236,893.47
90,551.42
90,551.42
418,380.66
418,380.66
745,825.55
745,825.55

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,251,016,412.82
3,251,016,412.82
ปีปี2560
2560
บาท
บาท
1,310,436.19
1,310,436.19
395,098.85
395,098.85
915,337.34
915,337.34
ปีปี2560
2560
บาท
บาท
206,290.00
206,290.00
49,079.00
49,079.00
91,411.04
91,411.04
61,826.00
61,826.00
0.00
0.00
408,606.04
408,606.04
ปีปี2560
2560
บาท
บาท
249,516.09
249,516.09
97,256.61
97,256.61
603,540.66
603,540.66
950,313.36
950,313.36
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญจากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
น (ต่อ)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันสทีาหรั
่ 30
บปีสิ้นกัสุนดวัยายน
นที่ 30 กัน2561
ยายน 2561
9.สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร ประกอบด้วย

ปี 2561
บาท
356,283.13
356,283.13
ปี 2561
บาท
0.00
0.00
0.00
90,000,000.00
248,309,835.75
338,309,835.75

สิทธิการใช้ประโยชน์อาคาร
รวม
10. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นประกอบด้วย

เงินเบิกเงินบัญชี ธ.กรุงไทย จากัด (มหาชน)
เงินเบิกเงินบัญชี ธ.ธนชาต จากัด (มหาชน)
ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธ.ธนชาต จากัด (มหาชน)
สอ.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
รวม
สหกรณ์ได้เปิดวงเงินเบิกเกินบัญชีและกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ โดยมีคณะกรรมการดาเนินการและผู้จัดการ
เป็นผู้ค้าประกัน ดังนี้
- ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 สหกรณ์กู้ยืมเงินจาก สอ.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากัด วงเงิน 100,000,000.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.80 ต่อปี จานวน 12 งวด ชาระงวดละไม่น้อยกว่า 1,000,000.00 บาท
- สหกรณ์มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย จานวน 12,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ MOR -3.75 ต่อปี
- ระหว่างปี 2561 สหกรณ์มีวงเงินกู้ยืมโดยการออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารธนชาต จานวน 75,000,000.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.90 ต่อปี และได้ไถ่ถอนเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560
- ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 สหกรณ์กู้ยืมเงินจาก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด วงเงิน 10,000,000.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.59 ต่อปี จานวน 36 งวด ชาระงวดละไม่น้อยกว่า 322,600.00 บาท
- ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 สหกรณ์กู้ยืมเงินจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด วงเงิน 250,000,000.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี จานวน 36 งวด ชาระงวดละไม่น้อยกว่า 1,000,000.00 บาท
11. เงินรับฝาก ประกอบด้วย
ปี 2561
ปี 2560
บาท
บาท
เงินรับฝาก - สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
163,230,852.76
151,598,911.56
เงินรับฝากประจา
78,077,830.18
72,573,189.07
รวม
241,308,682.94
224,172,100.63
เงินรับฝาก - สหกรณ์อื่น
เงินรับฝากประจา
1,275,000,000.00
1,140,000,000.00
รวม
1,275,000,000.00
1,140,000,000.00
รวมเงินรับฝาก
1,516,308,682.94
1,364,172,100.63
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ปี

บ

ปี

บ

75
89
38
202

สหกรณ์สหกรณ์
ออมทรั
พย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญจ�ากัด
ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอํานาจเจริญจํากัด
หมายเหตุ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงิน (ต่น
อ) (ต่อ)
ส�าหรับสําปีหรัสบิ้นปีสุสิ้นดสุวัดนวันทีที่ ่ 3030กันยายน
กันยายน
2561 2561
12. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
ดอกเบีย้ จ่ายเงินรับฝากค้างจ่าย
ค่าซ่อมแซมดูแลระบบโปรแกรมสหกรณ์ค้างจ่าย
ดอกเบีย้ เงินกู้ยมื ค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีค้างจ่าย
ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย
เงินรอจ่ายคืน
เงินรอชําระหนี้
เงินรอตรวจสอบ
ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ ฯ
ค่าใช้จ่ายแผนกลยุทธ์ค้างจ่าย
ค่าตอบแทนที่ปรึกษาค้างจ่าย
รวม
13. เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย

ปี 2561
บาท
2,840,534.25
0.00
315,605.74
100,000.00
60,000.00
2,567.81
2,229,356.46
68,410.00
0.00
100,000.00
30,000.00
5,746,474.26

ปี 2561
บาท
ถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี
สอ.โรงพยาบาลต�
สอ.โรงพยาบาลตํารวจ
รวจจํจ�าากักัดด
24,000,000.00
126,000,000.00
สอ.มหาวิทยาลัยมหิดลลจํจ�าากักัดด
14,400,000.00
52,800,000.00
สอ.โรงพยาบาลเลิดสิน จํจ�าากักัดด
10,020,000.00
54,075,000.00
สอ.องค์การเภสัชกรรม
กรรมจํจ�าากักัดด
6,000,000.00
2,500,000.00
สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�จํากัด
50,400,000.00
369,800,000.00
สอ.บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�จํากัด
12,504,000.00
34,370,000.00
รวมทั้งสิ้น
117,324,000.00 639,545,000.00

ปี 2560
บาท
1,722,370.64
0.00
167,679.45
40,000.00
50,000.00
15,250.00
146,410.80
53,148.00
0.00
504,890.00
15,000.00
2,714,748.89
ปี 2560
บาท
ถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี
เกิน 1 ปี
24,000,000.00 150,000,000.00
14,400,000.00 67,200,000.00
10,020,000.00 64,095,000.00
6,000,000.00
8,500,000.00
50,400,000.00 420,200,000.00
0.00
0.00
104,820,000.00 709,995,000.00

สหกรณ์
โดยมีคณะกรรมการด�
สหกรณ์ไได้ด้กกู้ยู้ยืมืมเงิเงินนระยะยาวจากสถาบั
ระยะยาวจากสถาบันนการเงิ
การเงินนต่ต่าางๆงๆโดยมี
ณะกรรมการดําเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค�้าํ ประกัน ดังนี้
-- ในวั
ในวันนทีที่่ 44 กุกุมมภาพั
วงเงินน
ภาพันนธ์ธ์ 2558
2558 สหกรณ์
สหกรณ์แแปลงสั
ปลงสัญญญาเงิ
ญาเงินนกูกู้ย้ยืมืมจากสหกรณ์
จากสหกรณ์อออมทรั
อมทรัพพย์ย์มมหาวิ
หาวิททยาลั
ยาลัยยมหิ
มหิดดลล จ�จําากักัดดวงเงิ
120,000,000.00บาท
บาทอัตอัราดอกเบี
ตราดอกเบีย้ ร้้ยอร้ยละ
อยละ4.25
4.25ต่ต่ออปีปีชําช�ระคื
าระคืนน100
100งวด
งวดๆ
ละไม่นน้อ้อยกว่
ยกว่าา 1,200,000.00
1,200,000.00 บาท
บาท
120,000,000.00
ๆ ละไม่
- ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 สหกรณ์กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสิน จ�ากัด
- ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 สหกรณ์กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเลิดสินจํากัด
วงเงิน 100,000,000.00 บาท
วงเงิ
100,000,000.00
บาทต่อปี ช�าระคืน 120 งวดๆ ละ ไม่น้อยกว่า 835,000.00 บาท
อัตนราดอกเบี
้ยร้อยละ 4.00
ราดอกเบี
ยละ2558
4.00 ต่สหกรณ์
อปี ชําระคื
งวด ๆละออมทรั
ไม่น้อพยกว่
า 835,000.00
-อัตในวั
นที่ 3 ย้ มีร้นอาคม
กู้ยืมนเงิน120
จากสหกรณ์
ย์องค์
การเภสัชกรรมบาท
จ�ากัด วงเงิน 30,000,000.00 บาท
-ในวั
นที่ 3 มีน้ยาคม
2558
ืมเงินนจากสหกรณ์
ออมทรั
พย์อา งค์500,000.00
การเภสัชกรรม
อัตราดอกเบี
ร้อยละ
3.60สหกรณ์
ต่อปี ช�กาู้ยระคื
60 งวดๆ ละไม่
น้อยกว่
บาทจํากัดวงเงิน 30,000,000.00 บาท

อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 3.60 ต่อปี ชําระคืน 60 งวด ๆ ละไม่น้อยกว่า 500,000.00 บาท
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สหกรณ์ออมทรั
พย์สาธารณสุ
ขจังหวัดอํานาจเจริญนจํา(ต่
กัดอ)
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
หมายเหตุ
ส�าหรั
บปีสปิ้นระกอบงบการเงิ
สุดวันที่ 30น (ต่กัอน) ยายน 2561
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

- ในวั
ในวันนทีที่ ่55 กักันนยายน
ยายน 2559
2559 สหกรณ์
สหกรณ์แแปลงสั
ปลงสัญญญาเงิ
ญาเงินนกูกู้จ้จากสหกรณ์
ากสหกรณ์อออมทรั
อมทรัพพย์ย์โโรงพยาบาลตํ
รงพยาบาลต�าารวจ
รวจ จํจ�าากักัดด
วงเงิวงเงิ
น น200,000,000.00
ย้ ร้้ยอร้ยละ
น น100100งวดงวดๆ ๆละไม่
น้อนยกว่
า 2,000,000.00
200,000,000.00บาท
บาทอัตอัราดอกเบี
ตราดอกเบี
อยละ3.90
3.90ต่อต่ปีอปีชําช�ระคื
าระคื
ละไม่
้อยกว่
า 2,000,000.00บาท
บาท
- ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 สหกรณ์ได้กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�จํากัด วงเงิน
วงเงิน500,000,000.00
อัตราดอกเบี
ร้อยละต่อ4.25
ต่อปีนช�120
าระคืงวดๆ
น 120ละงวดๆ
้อยกว่า 4,200,000.00
500,000,000.00
บาท อัตบาท
ราดอกเบี
ย้ ร้อยละ้ย4.25
ปี ชําระคื
ไม่น้อละยกว่ไม่าน4,200,000.00
บาท บาท
ในวันนทีที่ ่12
12กรกฎาคม
กรกฎาคม 2561
2561 สหกรณ์
สหกรณ์ไได้ด้กกู้ยู้ยมื ืมเงิเงินนจากสหกรณ์
จากสหกรณ์อออมทรั
อมทรัพพย์ย์บบริริษษัทัทวิวิททยุยุกการบิ
ารบินนแห่
แห่งงประเทศไทยจํ
ประเทศไทย จ�ากัากัดด
- ในวั
50,000,000.00บาทอั
บาทอั
ตราดอกเบี
อยละ4.00
4.00ต่อต่ปีอปีชําช�ระคื
าระคื
งวดๆละไม่
ละไม่
้อยกว่
า 1,042,000.00บาท
บาท
วงเงิวงเงิ
น น50,000,000.00
ตราดอกเบี
้ยร้้ยอร้ยละ
น น4848งวดๆ
น้อนยกว่
า 1,042,000.00
14. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
เงินสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่
เงินประกันการทํางานเจ้าหน้าที่
รวม
15. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ ประกอบด้วย

ปี 2561

ปี 2560

บาท
3,028,000.00
245,672.70
3,273,672.70

บาท
2,642,500.00
213,403.65
2,855,903.65

ปี 2561
บาท
78,948.95
5,200.00
108,980.75
0.00
16,860.71
62,000.00
2,300,360.00
2,341,895.00
1,818,000.00
6,732,245.41

ปี 2560
บาท
156,244.95
5,200.00
108,980.75
200,000.00
0.00
322,500.00
2,300,360.00
2,251,830.00
1,220,000.00
6,565,115.70

ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนก่อสร้างสํานักงาน
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก
ทุนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสหกรณ์
ทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิก
ทุนเพื่อจัดตัง้ สํานักงานหรือทุนอื่นเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงฯ
ทุนสวัสดิการเพือ่ พัฒนาสหกรณ์และความมั่นคงของสมาชิก (ส.พ.ค.)
ทุนสวัสดิการเพือ่ พัฒนาสหกรณ์และความมั่นคงของสมาชิก (ส.พ.ค.2)
รวม
16. การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
ในปี 2561 สหกรณ์ได้ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องกําหนดอัตรา
การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550
การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องประจําเดือนกันยายน 2561 ประกอบด้วยเงินสดเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์
อื่น 122,788,340.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.08 ของเงินรับฝาก
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พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิ
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ประจ�าปี 2561

ระเบียบวาระที่ 7
เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิ ประจ�าปี 2561
ประธาน :
คณะกรรมการด�าเนินการอาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ
จ�ากัด ข้อ 28 การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี
ผลการด�าเนินงานในปี 2561 ปรากฏว่ามีก�าไรสุทธิตามที่ปรากฏในงบดุล สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
คณะกรรมการด�าเนินการเห็นสมควรจัดสรรก�าไรสุทธิตามความในข้อบังคับของสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด ข้อ 28 วรรคแรกและวรรคต่อไป ดังนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช�าระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก�าหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้
ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึง่ ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผล
ส�าหรับปีใดด้วยจ�านวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายส�าหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว
(2) เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ท�าไว้กับสหกรณ์ในระหว่างปีตามมติที่ประชุมใหญ่
เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการช�าระหนี้สหกรณ์ มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส�าหรับปีนั้น
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก�าไรสุทธิ
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันสิ้นปีนั้น
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนี้จะถอนได้โดยมติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นตาม (1)
(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก�าไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก�าไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิบของก�าไรสุทธิ
ตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส�านักงานหรือทุนอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
(9) ก�าไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนส�ารองทั้งสิ้น
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ยนเสนอที
่ประชุ
ามัญาปีประจ�
เพื่อพิจารณาการจั
ทธิปดัระจ�
จึจึงงเรีเรียนเสนอที
่ประชุ
มใหญ่มสใหญ่
ามัญสประจํ
เพื่อาพิปีจารณาการจั
ดสรรกําไรสุทดธิสรรก�
ประจําาปีไรสุ2561
งนี้ าปี 2561 ดังนี้
จึงเรียนเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี เพื่อพิจารณาการจัดสรรกํ
าไรสุทธิประจําปี 2561 ดัปีงนี2561
้
ปี 2560
รายละเอียดในการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี

จํานวน (บาท) ปี 2560
ร้อยละ จํานวน (บาท) ปี 2561
ร้อยละ
10,047,783.79
10.88 ร้อยละ
10,011,068.37
10.14 ร้อยละ
จํานวน (บาท)
จํานวน (บาท)
10,047,783.79 10.88 10,011,068.37 10.14
30,000.00
0.03
30,000.00
0.03

รายละเอี
ยดในการจั
1. เงินทุนสํารอง (ไม่น้อยกว่
าร้อยละ10
ของกํดาสรรกํ
ไรสุทธิา)ไรสุทธิประจําปี
2. ค่าบํารุ1.งสันเงินินบทุาตสหกรณ์
แห่นงประเทศไทยร้
อยละของกํ
1 ของกํ
้อยกว่าร้อยละ10
าไรสุาทไรสุ
ธิ) ทธิ
นสํารอง (ไม่
แต่ไม่เกิน2.30,000
ค่าบํารุงบาท
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร้อยละ 1 ของกําไรสุทธิ
3. เงินปันผลร้
อ
ยละ
ต่อบาท
ปี แห่งค่าหุ้นที่ชําระแล้วของสมาชิกแต่ละคน
แต่ไม่เกิน 5.83
30,000
30,000.00
0.03
30,000.00
0.03
โดยคิดให้ต3.ามสั
ด
ส่
ว
นแห่
ง
ระยะเวลา
(ปี
2560
ร้
อ
ยละ
5.80
ต่
อ
ปี
เพิ
ม
่
ขึ
น
้
เงินปันผลร้อยละ 5.83 ต่อปี แห่งค่าหุ้นที่ชําระแล้วของสมาชิกแต่ละคน
ร้อยละ 0.03
ปี)ตามสัดส่วนแห่งระยะเวลา (ปี 2560 ร้อยละ 5.80 ต่อปี เพิ่มขึ้น 45,497,070.71 49.26 50,464,543.66 51.15
โดยคิต่ดอให้
4. เงินเฉลีร้่ยอคืยละ
นร้อ0.03
ยละ 16.25
ต่อปี) ต่อปีของดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกชําระต่อสหกรณ์
45,497,070.71 49.26 50,464,543.66 51.15
ในระหว่างปี
(ปี
2560
ร้
อ
ยละ
16.00
ต่
อ
ปี
เพิ
ม
่
ขึ
้
น
ร้
อ
ยละ
0.25
ต่
อ
ปี
)
32,689,572.72
35.39 33,584,201.45 34.03
4. เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 16.25 ต่อปีของดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกชําระต่อสหกรณ์
5. โบนัสกรรมการและเจ้
าที่สร้หกรณ์
ม่เกินร้ต่ออยละ
าไรสุ0.25
ทธิ ต่อปี) 2,000,000.00
2.17 35.39
2,100,000.00
2.13 34.03
ในระหว่างปี (ปีาหน้
2560
อยละ ไ16.00
ปี เพิ10่มขึของกํ
้นร้อยละ
32,689,572.72
33,584,201.45
6. ทุนสาธารณประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ
ของกําไไรสุ
0.22 2.17200,000.00
0.20 2.13
าหน้า10ที่สหกรณ์
ม่เกิทนธิร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ 200,000.00
2,000,000.00
2,100,000.00
5. โบนัสกรรมการและเจ้
7. ทุนส่งเสริ
กษาและพัฒนาศั
าหน้าไรสุ
าที่สทหกรณ์
6. มทุการศึ
นสาธารณประโยชน์
ไม่กเกิยภาพกรรมการเจ้
นร้อยละ 10 ของกํ
ธิ และ
200,000.00
0.22
200,000.00
0.20
สมาชิก 7. ทุนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพกรรมการเจ้าหน้าที่สหกรณ์และ 300,000.00
0.32
300,000.00
0.30
8. ทุนสวัสสมาชิ
ดิการหรื
ก อการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
300,000.00
0.32
300,000.00
0.30
1.01
1,000,000.00
0.43
400,000.00
8.1 กองทุ
น
สงเคราะห์
ค
รอบครั
ว
สมาชิ
ก
เสี
ย
ชี
ว
ต
ิ
8. ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
8.2 ทุนสวั8.1
สดิกกองทุ
าร นสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต
1.01
1,000,000.00
0.43
400,000.00
1.01
1,000,000.00
0.65
600,000.00
8.2.1 8.2
สวัสทุดิกนารสํ
า
หรั
บ
สมาชิ
ก
สวัสดิการ
- 1.01
0.32 0.65
300,000.00
8.2.2 สวัส8.2.1
ดิการเพื
นาสหกรณ์
และความมั
่นคงของสมาชิก สพค.
1,000,000.00
600,000.00
สวั่อสพัดิกฒารสํ
าหรับสมาชิ
ก
0.32 0.32
8.2.3 สวัส8.2.2
ดิการเพื
นาสหกรณ์
และความมัและความมั
่นคงของสมาชิ
ก สพค.2 ก สพค. 300,000.00
-300,000.00
สวั่อสพัดิกฒารเพื
่อพัฒนาสหกรณ์
่นคงของสมาชิ
กํ
า
ไรสุ
ท
ธิ
92,364,427.22
100.00
98,689,813.48
100.00
0.32
300,000.00
8.2.3 สวัสดิการเพื่อพัฒนาสหกรณ์และความมั่นคงของสมาชิก สพค.2
แผนภู
ม
ก
ิ
ารจั
ด
สรรกํ
า
ไรสุ
ท
ธิ
ป
ระจํ
า
ปี
2561
กําไรสุทธิ
92,364,427.22 100.00 98,689,813.48 100.00
3. เป็นของกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ 2.13%
3. เป็นของกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ 2.13%

แผนภูมแผนภู
ิการจัมดิกสรรก�
ไรสุทาธิไรสุ
ป4.ระจ�
าระจํ
ปี น2561
นิาบปีาตสหกรณ์
ารจัดาสรรกํ
ทเป็ธินปของสั
2561แห่งประเทศไทย

0.03 %
4. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
0.03 %

2. เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก
12.66 %
2. เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก
12.66 %

1. เป็นของสมาชิก
85.18 %
1. เป็นของสมาชิก
85.18 %

1. เป็นของสมาชิก ร้อยละ 85.18 ของกําไรสุทธิ
84,048,745.11 บาท
2. เป็นผลประโยชน์
แก่สมาชิ
ยละ 85.18
12.66ของกํ
ของกําาไรสุ
ไรสุททธิธิ
12,511,068.37
บาท
1.1. เป็
นนของสมาชิ
ของสมาชิ
ก กร้ร้ออยละ
84,048,745.11
เป็
ก
ร้
อ
ยละ
85.18
ของก�
า
ไรสุ
ท
ธิ
84,048,745.11
3. เป็นของคณะกรรมการและเจ้
หน้
ยละ2.13
ของกําทไรสุ
ทธิ
2,100,000.00 บาท
2.2. เป็
ผลประโยชน์แแก่ก่สาสมาชิ
มาชิากทีก่ ร้ร้ออยละ
12.66ร้ของกํ
เป็นนผลประโยชน์
อยละาไรสุ
12.66ธิ ของก�าไรสุทธิ 12,511,068.37
12,511,068.37
4. เป็นของสั
น
นิ
บ
าตสหกรณ์
แ
ห่
ง
ประเทศไทย
ร้
อ
ยละ
0.03
ของกํ
า
ไรสุ
ท
ธิ
30,000.00
บาท
3. เป็นของคณะกรรมการและเจ้
ของคณะกรรมการและเจ้าาหน้
หน้าทีาที่ ่ ร้อยละ2.13
าไรสุ
2,100,000.00
ร้อยละ 2.13ของกํ
ของก�
าไรสุทธิทธิ
2,100,000.00
เป็นนของสั
0.03 ของกํ
ของก�าาไรสุ
ไรสุททธิธิ
4.4. เป็
ของสันนนินิบบาตสหกรณ์
าตสหกรณ์แแห่ห่งงประเทศไทย
ประเทศไทย ร้ร้ออยละ
ยละ 0.03
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บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
30,000.00
บาท
30,000.00 บาท
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พิจารณาอนุมัติประมาณการรายได้ รายจ่าย
และงบประมาณรายได้-รายจ่าย
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด
ประจ�าปี 2562

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่อง พิจารณาอนุมัติประมาณการรายได้ รายจ่ายและงบประมาณรายได้ - รายจ่าย
ประจ�าปี 2562
ประธาน :
คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 24 ได้เตรียมจัดท�าแผนงานและงบประมาณรายได้ / รายจ่าย ประจ�าปี 2562
โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของมวลสมาชิก ข้อมูลผลประกอบการของสหกรณ์และข้อเสนอแนะจากนายทะเบียน
สหกรณ์ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมสรุปผลงานรอบ 6 เดือน
และการจัดท�าแผนงานโครงการ ประจ�าปี 2562 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสถานีดาวเทียมสิรินธร
อ�าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 24 ครั้งที่ พิเศษ/2561 เมื่อวันที่
12 ตุลาคม 2561 เห็นชอบร่างแผนงานและงบประมาณรายได้/รายจ่าย ประจ�าปี 2562 เพื่อเป็นเครื่องมือการบริหาร
การจัดการสหกรณ์ให้พัฒนาสู่เป้าหมาย ส�าหรับน�าเสนอขออนุมัติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีดังนี้
1. แผนงานและโครงการ ประจ�าปี 2562 ก�าหนดรองรับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบเชื่อมโยงธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินอื่น
1. การท�างานธุรกิจแบบพันธมิตรทางการเงิน
จ�านวน 200,000 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์:พัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์สคู่ วามเป็นเลิศและยกระดับทุนสหกรณ์ให้มนั่ คงยัง่ ยืน
2. โครงการประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดท�าแผนด�าเนินงาน
ประจ�าปี 2563
จ�านวน 150,000 บาท
3. โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด
จ�านวน 700,000 บาท
4. โครงการรดน�้าขอพรผู้สูงอายุ ประจ�าปี 2562
จ�านวน 150,000 บาท
5. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ
จ�านวน
41,400 บาท
6. โครงการผู้แทนสมาชิกคุณภาพ ส่งเสริมสหกรณ์ก้าวหน้ามั่นคง
จ�านวน 139,600 บาท
7. โครงการสมาชิกแข้งแข็ง สหกรณ์ก้าวหน้ามั่นคง
จ�านวน 110,560 บาท
รวมจ�านวน 7 โครงการ
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รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ�านวน 1,491,560 บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด
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2. ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายประจ�าปี 2562
2.ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายประจําปี 2562
รายการ
จํานวนเงิน(บาท)
คําชี้แจงประกอบ
1. ประมาณการรายได้
1.1 ดอกเบีย้ เงินให้กู้แก่สมาชิก
232,200,000.00 จากการให้กู้แก่สมาชิก
1.2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
8,000.00 จากการสมัครใหม่ของสมาชิก
1.3 รายได้อื่นๆ
1,000,000.00 ผลตอบแทนการถือหุ้นและเฉลี่ยคืนชุมนุมสหกรณ์
รวมรายได้
233,208,000.00
2.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน
2.2 ค่าใช้จ่ายบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย

112,200,000.00 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากสมาชิกและเงินกู้ยืม
12,836,330.00 ค่าใช้จ่ายต่างๆในการบริหารกิจการสหกรณ์
125,036,330.00
108,171,670.00

ทั้งนี้ งบประมาณรายจ่
ายประจ�
าปี 2562
ที่ขอตัทีข่ ้งอตั
คิด้งเป็คิดนเป็ร้อนยละ
ทั้งนี้ งบประมาณรายจ่
ายประจํ
าปี 2562
ร้อยละ53.62
53.62ของรายได้
ของรายได้เฉพาะรายจ่
เฉพาะรายจ่าายในการบริ
ยในการ หาร
ร้อบริ
ยละ
5.50
ของรายได้
โดยขอถัวโดยขอถั
เฉลี่ยทุกวเฉลี
หมวด
นเดือนนเดือน
หารร้
อยละ
5.50 ของรายได้
่ยทุกยกเว้
หมวดนหมวดเงิ
ยกเว้นหมวดเงิ

รายงานกิจการประจ�าปี 2561
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รายละเอี
ยประจ�าปีาปี2562
2562
รายละเอียยดประมาณรายจ่
ดประมาณรายจ่าายประจํ
หมวดรายจ่าย
1. หมวดเงินเดือน
1.1 เงินเดือน

ปี 2561
ขอตั้ง(บาท)
จ่ายจริง(บาท)

ขอตั้งปี 2562

2,688,600.00

2,678,814.00

1.2 จัดจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่ม

-

-

1.3 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม
1.4 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน
รวม
2. หมวดค่าตอบแทน
2.1 ค่ารับรอง

86,460.00

78,852.00

2,000.00

2,198.00

2,777,060.00

2,759,864.00

120,000.00

170,556.00

483,000.00

477,000.00

2.2 ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมคณะกรรม การ
และผู้ตรวจสอบกิจการ
และผู้ทรงคุณวุฒิ

3,142,320.00 สําหรับจ่ายเงินเดือนแก่เจ้าหน้าที่ ประจําปี 2561 จํานวน 9 คน เพื่อเลื่อนขั้น
เงินเดือนตามระเบียบของสหกรณ์
150,000.00 สําหรับจัดจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่ม 1 อัตรา
จํานวน 10 เดือน (1 ธ.ค.61-30 ก.ย.62)
- วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา สาขานิติศาสตร์
เงินเดือน 15,000 บาท
113,400.00 สําหรับจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคมในฐานะนายจ้างตามกฎหมาย
(ร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้างต่อปี)
3,000.00 สําหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนในฐานะนายจ้างตามกฎหมาย
(ร้อยละ 0.2 ของอัตราค่าจ้างต่อปี)
3,408,720.00
200,000.00 สําหรับเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรองการประชุมกรรมการ รับรองแขก
ที่มาติดต่อเยี่ยมศึกษาดูงานสหกรณ์รับรองการทํานิติกรรมต่างๆ กับสหกรณ์
หรือสถาบันการเงินอื่นๆ รับรองเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริม ซึ่งมาตรวจเยี่ยมให้คําแนะนํา รับรองผู้สอบบัญชีสอบบัญชี และ
รับรองบรรดามวลสมาชิกที่มาช่วยงานสหกรณ์
507,000.00 สําหรับการประชุมคณะกรรมการดําเนิน/ผู้ตรวจสอบกิจการ/ที่ปรึกษาฯ และ
คณะกรรมการฝ่ายต่างๆดังนี้
รายการ
1. การประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประจําเดือน
2. การประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการ
3. การประชุมคณะกรรมการเงินกู้
4. การประชุมคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์
5. การประชุมคณะอนุกรรมการ
ไกล่เกลี่ยฯ
6. ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา
7. ผู้ตรวจสอบกิจการ
8. ผู้แทนสมาชิก

2.3 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา

40,000.00

40,000.00

2.4 ค่าตอบแทนผู้ตรวจ
สอบกิจการ

60,000.00

60,000.00

2.5 ค่าจ้างผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต
2.6 ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่การเงินหักเงิน
ณ ที่จ่าย

100,000.00

100,000.00

141,920.00

89,240.00
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คนละ 1,000 บาท

รายละเอียด
จํานวน 15คน

13 ครั้ง

จํานวนเงิน
195,000.00

คนละ 500 บาท

จํานวน 5คน

12 ครั้ง

30,000.00

คนละ 500 บาท
คนละ 500 บาท

จํานวน 5คน
จํานวน 5คน

24 ครั้ง
12 ครั้ง

60,000.00
30,000.00

คนละ 500 บาท

จํานวน 7คน

12 ครั้ง

42,000.00

คนละ 1,000 บาท
คนละ 1,000 บาท
คนละ 500 บาท

จํานวน 6 คน
จํานวน 2คน
จํานวน 8 คน

13 ครั้ง
12 ครั้ง
12 ครั้ง

78,000.00
24,000.00
48,000.00

50,000.00 สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษา ซึ่งสหกรณ์เชิญมา เพื่อให้คําแนะนําใน
การดําเนินงานของสหกรณ์ฯ
60,000.00 สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการประจําปี จํานวน 2 คน เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ตามข้อบังคับข้อ 102
จํานวน 2 คนๆละ 30,000 บาทต่อปี
100,000.00 สํ า หรั บ จ่ า ยเป็ น ค่ า จ้ า งผู้ ส อบบั ญ ชี ภ าคเอกชนเพื่ อ ตรวจสอบบั ญ ชี
ประจําปี 2562
139,500.00 สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน หักเงิน ณ ที่จ่ายให้แก่สหกรณ์
ตามรายหัวสมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ดังนี้
หน่วยงาน
- สสจ.อจ.
- รพ.อจ.
-สสจ.อุบลฯ/กรมบัญชีกลาง
-รพช.
รพ.สต. /ท้องถิ่น

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด

จํานวน
สมาชิก 795 คนๆละ 20.00 บาท
สมาชิก 451 คนๆละ 20.00 บาท
2 หน่วยๆละ 5,000.00 บาท
6 หน่วยๆละ 5,000.00 บาท
77 หน่วยๆละ 1,000.00 บาท

รายงานกิจการประจ�าปี 2561

จํานวนเงิน
14,560.00
7,940.00
10,000.00
30,000.00
77,000.00
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หมวดรายจ่าย
2.7 ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่

ปี 2561
ขอตั้ง(บาท)
จ่ายจริง(บาท)
60,000.00
96,025.00

ขอตั้งปี 2562

คําชี้แจงประกอบ

108,000.00 สําหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ที่มาปฏิบัติงานเร่งด่วนนอกเวลาทําการ เช่น
รับส่งข้อมูล ATM ในช่วงวันหยุด ปิดบัญชีประจําเดือนจัดทํารายละเอียด
ข้ อ มู ล สํ า หรั บ การปิ ด บั ญ ชี ป ระจํ า ปี เตรี ย มเอกสารการประชุ ม
ประจําเดือน และเตรียมการประชุมใหญ่ฯ เป็นต้น
ตําแหน่ง
จนท.สหกรณ์
ตําแหน่ง
จนท.สหกรณ์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
ผู้จัดการ

ตําแหน่ง
จนท.สหกรณ์
ผู้ช่วยผู้จัดการ
ผู้จัดการ

2.8 สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่
2.9 กองทุนสงเคราะห์
ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต

462,000.0

385,500.00

-

-

863,250.00 สําหรับตั้งสํารองบําเหน็จให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตามระเบียบฯ
1,200,000.00 สําหรับจ่ายให้กับครอบครัวสมาชิกซึ่งเสียชีวิต ค้างจ่ายในปีบัญชี 2561
จํานวน 5 ราย รายละเอียดดังนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5

รวม
3. หมวดวัสดุ
3.1 ค่าวัสดุสํานักงาน

3.2 ค่าธรรมเนียมการใช้
บริการระบบบริการธนาคาร
กรุงไทยฯ
3.3 ค่าเสื่อมราคา-เครื่องใช้
สํานักงาน

1,466,920.00

1,418,321.00

230,000.00

212,802.60

200,000.00

166,979.00

รับส่งข้อมูล ATM CO-OP (ส-อา)
รายละเอียด
ต่อเดือน
รวมทั้งปี
1 วันๆละ 1ชม.ๆละ 180 บาท 1 คน
1,440.00
17,280.00
รายการล่วงเวลาเตรียมประชุมใหญ่
รายละเอียด
รวมทั้งปี
9 วันๆละ2ชม.ๆละ90บาท 9คน
14,580.00
9วันๆละ2ชม.ๆละ120บาท 1คน
2,160.00
9 วันๆละ2ชม.ๆละ150บาท 1คน
2,700.00
รวม
19,440.00
รายการล่วงเวลาวันปกติ
รายละเอียด
ต่อเดือน
รวมทั้งปี
3วันๆละ2ชม.ๆละ90บาท 9คน
4,860.00
58,320.00
2 วันๆละ2ชม.ๆละ120บาท 1คน
480.00
5,760.00
2วันๆละ2ชม.ๆละ150บาท 1คน
600.00
7,200.00
รวม
5,940.00
71,280.00

ชื่อสมาชิก
น.ส.เนาวรัตน์ จารุกขมูล
นายสุเทพ วรพิมพ์รตั น์
นางเพ็ญ
ปาณะวงศ์
นางหงส์ทอง สุวรรณราช
นายพยนต์ ยืนยง

จํานวนเงิน
250,000.00
200,000.00
250,000.00
200,000.00
300,000.00

3,227,750.00
230,000.00 เพื่อใช้ส�าํ หรั
หรับบจ่จ่าายเป็
ยเป็นนค่ค่าาใช้ใช้จจ่า่ายภายในส�
ยภายในสําานันักกงานสหกรณ์
งานสหกรณ์ฯฯดังดันีงนี้ ้
1. ค่ า เครื
่ อ งเขี
ย นแบบพิ
ม พ์มแพ์ละวั
ส ดุสสดุ� าสนัํากนังาน
(คอมพิ ววเตอร์
ค่าเครื
่องเขี
ยนแบบพิ
และวั
กงาน(คอมพิ
เตอร์) เช่นน
ส�สําหรับจ่ายเป็นค่าจัจัดดซืซื้อ้อเครื
กระดาษ
เครื่อ่องเขี
งเขียยนน สมุ
สมุดด ทะเบียน กระดาษ กระดาษ
ต่อเนื่อง หมึกเครื่อง printer
printer หมึกเครื่องแฟกซ์ ค่าจ้างพิมพ์แบบฟอร์ม
เอกสารต่างๆ
ใบรับบเงิเงินน หนั
หนังงสืสืออสัสัญญญาเงิ
ญาเงินนกูกู้ป้ประเภท
ระเภท
งๆ เช่น สมุดเงินฝาก ใบรั
ต่างๆ เนื่องจากสมาชิกเพิ่มขึ้น และมาทํ
และมาท�าธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ เพิ
เพิ่มขึ้น
150,000 บาท
บาท
เป็นเงินน 150,000
เป็นนเงิเงินน 10,000
10,000บาท
บาท
2. ค่ค่าาถ่ถ่าายเอกสารเข้
ยเอกสารเข้าเล่มประชุม และอื่นๆ เป็
30,000 บาท
บาท
3. ค่ค่าาเช่เช่าาเครื่องถ่ายเอกสาร เป็นเงิน 30,000
4. สํส�าาหรั
บ
เป็
น
ค่
า
ซ่
อ
มแซมและบํ
า
รุ
ง
รั
ก
ษาเครื
่องใช้ในสํ
หรับเป็นค่าซ่อมแซมและบ�
นส�านักงาน เครื
เครื่อ่องง
คอมพิววเตอร์
เตอร์เครื
เครื
่ อ งปรั
บ อากาศ
น การล้
า ความสะอาด
คอมพิ
่ อ งปรั
บ อากาศ
เช่ นเช่การล้
า งท�าางทํ
ความสะอาดเครื
่อง
เครืบ่ออากาศ
งปรับอากาศปี
ละ้ง2เป็ครันต้้ง นเป็เป็นต้นนเงินเป็40,000
นเงิน 40,000
ปรั
ปีละ 2 ครั
บาท บาท
- เพื่อใช้สําหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้าการใช้บริการระบบบริการ
ธ.กรุงไทยฯ เพื่ออนุมัติเงินกู้ผ่านระบบ Online 24 ชม.

200,000.00

96,727.81

รายงานกิจการประจ�าปี 2561

100,000.00 เพื่อใช้สําหรับจ่ายเป็นค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สํานักงาน คิดค่าเสื่อมราคา
จากทุนของสินทรัพย์ ร้อยละ 20

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด
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หมวดรายจ่าย
3.4 ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์

ปี 2561
ขอตั้ง(บาท)
จ่ายจริง(บาท)
185,160.00
185,160.00

3.5 ค่าเสื่อมราคา-อาคาร

41,000.00

40,406.30

รวม
4. หมวดค่าใช้สอย
4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ

856,160.00

702,075.71

120,000.00

121,681.26

ขอตั้งปี 2562

คําชี้แจงประกอบ

200,000.00 เพื่อใช้สําหรับจ่ายค่าเสื่อมราคารถยนต์ คิดค่าเสื่อมราคาจากทุนของ
สินทรัพย์ ร้อยละ 20
150,000.00 เพื่อใช้สําหรับจ่ายค่าเสื่อมราคาอาคาร คิดค่าเสื่อมราคาจากทุนของ
สินทรัพย์ ร้อยละ 20
680,000.00
เพื่อใช้สําหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะให้แก่กรรมการ ที่ปรึกษาและ
130,000.00 เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เดินทางไปร่วมอบรมประชุม
สัมมนาหรือเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ รวมถึงการเดินทางมา
ประชุมประจําเดือนของกรรมการ(เฉพาะนอกเขตอําเภอเมืองฯ)
โดยให้เบิกได้เฉพาะประชุม
รายการ
-ค่าน้ํามันรถยนต์สหกรณ์
-กรรมการประเมินที่ดิน
-กรรมการเข้าร่วมประชุม
ประจําเดือน

4.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ใหญ่

2,444,000.00

2,231,190.00

รายละเอียด
เดือนละ 5,000 บาท
12 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท
โดยคิดจากระยะทางที่เดินทาง
มาปฏิบัติงาน กม.ละ 5 บาท
(ตามระเบียบฯ)

204,000.00

75,643.00

รายละเอียด

1,560 คนๆ
ละ 1,000 บาท
(เหมาจ่าย)

1,500 เล่มๆละ 85 บาท
500 เล่มๆละ 80 บาท

จํานวนเงิน
269,000.00
1,560,000.00
30,000.00

127,500.00
40,000.00
80,000.00

97,500.00 สําหรับค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อรองรับการแก้ไขระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ หรือเมื่อมีความจําเป็นต้องเรียกสมาชิกมาประชุม
หรือสมาชิกร้องขอให้เปิดประชุม รายละเอียดดังนี้
รายการ
1. สําหรับจ่ายเพื่อเป็นค่าเช่าสถานที่
2. สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน
สมาชิกเข้าร่วมประชุม
3. สําหรับจ่ายเป็นอาหารว่าง
4. สําหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์
5. อื่นๆ
รวม
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58,000.00

2,106,500.00 สําหรับ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561
รายละเอียดดังนี้
รายการ
1. สําหรับจ่ายเพื่อเป็นค่าจัด
ประชุมใหญ่ฯ
2. สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน
สมาชิกเข้าร่วมประชุม
3. สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการเลือกตั้ง
4. สําหรับจ่ายเป็นค่าจ้างพิมพ์
- รายงานกิจการ
- สรุปรายงานการประชุม
5. สําหรับจ่ายเป็นค่าของรางวัล
ให้กับสมาชิก

4.3ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ใหญ่วิสามัญ

จํานวนเงิน
60,000.00
12,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด

รายละเอียด
150 คนๆ ละ 500 บาท
150 คนๆ ละ 30 บาท

รายงานกิจการประจ�าปี 2561

จํานวนเงิน
4,000.00
75,000.00
4,500.00
3,750.00
10,250.00
97,500.00
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หมวดรายจ่าย
4.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.5 ค่าซ่อมแซมและปรับปรุง
ทรัพย์สิน
4.6 ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

ปี 2561
ขอตั้ง(บาท)
จ่ายจริง(บาท)
75,000.00
50,600.00

30,000.00

27,093.00

35,000.00

37,863.84

150,000.00

192,655.27

4.8 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่

15,000.00

19,600.00

4.9 ค่าทําความสะอาดภายใน
และภายนอกอาคาร

23,000.00

21,600.00

4.10 ค่าใช้จ่ายดําเนินคดี

400,000.00

16,079.00

4.11 ค่าดําเนินการตามแผน
กลยุทธ์

750,000.00

701,728.15

4.7 ค่าสาธารณูปโภค

รายงานกิจการประจ�าปี 2561

ขอตั้งปี 2562

คําชี้แจงประกอบ

75,000.00 สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการรักษาคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการจัดหา
และพัฒนา Software และ People ware ดังนี้
- ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ หรือเว็บโฮสติ้ง (Web Hosting)
เป็นเงิน 15,000 บาท /ต่อปี
- ค่าอุดหนุนเข้ากองทุนพัฒนา และเผยแพร่โปรแกรมระบบงานสหกรณ์
สอ.มอ. เป็นเงิน 30,000 บาท
- ค่าดูแลระบบสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ศูนย์ประสานฯ
เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าพัฒนาปรับปรุงเว็ปไซต์สหกรณ์ฯ ประจําปี 2562
เป็นเงิน 10,000 บาท
- ค่าพัฒนาระบบเครือข่ายสัญญาณอินเตอร์เน็ตสําหรับบริการสมาชิก
เป็นเงิน 10,000 บาท
30,000.00 สําหรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สินภายในสํานักงานที่ชํารุด
และเสื่อมสภาพ
35,000.00 สําหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการโอนเงินยังบัญชีบคุ คลอื่น โอนเงินข้าม
เขตค่าภาษี ค่าซื้อเช็คธนาคาร และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
192,000.00 สําหรับจ่ายเป็นสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าบํารุงรักษา
คู่สายโทรศัพท์ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากรค่าบริการอินเตอร์เน็ต
ค่าบริการจัดส่งเอกสารในระบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ(EMS )เช่น
หนังสือแจ้งรายละเอียดสมาชิกค้างชําระหนี้ รายการส่งหักเงิน หนังสือ
ยืนยันยอดหุ้น หนี้และเงินฝากประจํา หนังสือเชิญประชุม และหนังสือ
ต่างๆในกิจการสหกรณ์
50,000.00 สําหรับจ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เช่น
ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่สามารถเบิกจากประกันสังคมได้ ค่าแบบฟอร์มชุด
ทํางาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับชมรมเจ้าหน้าที่ และอื่นๆ
24,000.00 สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทําความสะอาดภายในและภายนอก
อาคารรวมทั้งดูแลต้นไม้ ดังนี้
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดสํานักงาน จํานวน 1 คน
เดือนละ 1,500 บาท/เดือน เป็นเงิน 18,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาคนดูแลสวนและความสะอาดภายนอก เดือนละ 500 บาท/
เดือน รวมเป็น 6,000 บาท
400,000.00 เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี ได้แก่ ค่าคดี ค่าคัดสําเนาคํา
พิพากษา , ค่ารับรองสําเนา ค่าฤชาธรรมเนียม ,ค่าธรรมเนียมศาล ค่า
ป่วยการพยาน ค่าตรวจสอบลายมือในเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญ, ค่าจ้าง
ทนายความ และค่าใช้จ่ายอื่น เป็นต้น
เพื่อใช้สําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
7 โครงการ ให้
1,491,560.00 จ�จํานวน 12
ให้บบรรลุ
รรลุตตามวั
ามวัตตถุถุปประสงค์
ระสงค์
(รายละเอียดในภาคผนวก)
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หมวดรายจ่าย
4.12 ทุนการศึกษาสมาชิกและ
บุตรสมาชิก

4.13 ค่าเบี้ยประภัยและภาษี
รถยนต์
4.14 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ปี 2561
ขอตั้ง(บาท) จ่ายจริง(บาท)
454,000.00
454,000.00

31,308.95

80,000.00

61,899.54

4,850,000.00

4,042,942.01

5,000.00

-

5.2คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

25,000.00

25,000.00

5.3 เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก

35,000.00

27,000.00

5,000.00
70,000.00
10,020,140.00

52,000.00
8,975,202.72

5.4 เก้าอี้สํานักงาน
5.5 เครื่องพิมพ์สมุดคิว
รวม
รวมทั้งสิ้น

คําชี้แจงประกอบ

665,000.00 เพื่อใช้จ่ายเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่สมาชิกและบุตรสมาชิก ดังนี้
ประเภท
1. สมาชิก
2. บุตรสมาชิก
- อนุบาล
- ประถม
- มัธยม
-สูงกว่ามัธยม

70,000.00

รวม
5. หมวดครุภัณฑ์สํานักงาน
5.1 เครื่องปริ้นเตอร์

ขอตั้งปี 2562

จํานวน
24 ทุนๆละ 2,500 บาท

จํานวนเงิน
60,000.00

47 ทุนๆละ 1,000 บาท
88ทุนๆละ1,000 บาท
110ทุนๆละ2,000 บาท
100 ทุนๆละ 2,500 บาท

47,000.00
88,000.00
220,000.00
250,000.00

40,000.00 สําหรับจ่ายค่าทะเบียน ค่าเบี้ยประภัยและภาษีรถยนต์ ค่าภาษี
80,000.00 สําหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้จําแนกไว้
เช่น สนับสนุน นโยบายของกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงสาธารณสุข
ค่าน้ําดื่มบริการสมาชิก ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าของขวัญ/ของที่ระลึก ฯลฯ
5,416,560.00
15,000.00 สําหรับจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์จํานวน 3 เครื่องเพื่อใช้ในการพิมพ์ถ่าย
เอกสารภายในสหกรณ์และทดแทนเครื่องเดิมที่ชํารุด
50,000.00 สําหรับจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 เครื่อง เพื่อทดแทน
เครื่องที่ชํารุด 1 เครื่อง และรองรับเจ้าหน้าที่ใหม่ 1 เครื่อง
27,000.00 สําหรับจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก จํานวน 1 เครื่อง เพื่อ
ทดแทนเครื่องที่ชํารุด
11,300.00 สําหรับจ่ายค่าจัดซื้อเก้าอี้สํานักงานจํานวน 10ตัว เพื่อทดแทนที่ชํารุด
103,300.00
12,836,330.00

หมายเหตุ: งบประมาณสามารถถั่วจ่ายได้ทุกหมวดยกเว้นหมวดเงินเดือน ,หมวดครุภัณฑ์,ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สํานักงาน,
ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์
และค่าเสื่อมราคา-อาคาร
วจ่ายกับนหมวดอื
่นได้ นเดือน, หมวดครุภัณฑ์, ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้
หมายเหตุ
: งบประมาณสามารถถั
่วจ่ายได้ไม่ทสุกามารถถั
หมวดยกเว้
หมวดเงิ
มติที่ประชุส�มา..........................................................................................................................................................................................
นักงาน, ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์และค่าเสื่อมราคา-อาคาร ไม่สามารถถัวจ่ายกับหมวดอื่นได้

มติที่ประชุม....................................................................................................................................................................
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พิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�้าประกัน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด
ประจ�าปี 2562

ระเบียบวาระที่ 9

การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค�้าประกันของสหกรณ์
ประจ�าปี 2562
ประธาน :
สหกรณ์จะต้องมีการพิจารณาก�าหนดวงเงินกู้ที่จะให้สหกรณ์กู้ยืม ประจ�าปี 2562 เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 ตามข้อบังคับข้อ 18 วงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจก�าหนดวงเงินกู้ยืม
หรือการค�้าประกันส�าหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จ�าเป็นและสมควรแก่การด�าเนินงาน วงเงินซึ่งก�าหนดดังว่านี้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้ก�าหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้
ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันส�าหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค�้าประกันส�าหรับปีก่อนไปพลาง
ในปี 2561 ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ก�าหนดวงเงินกู้ยืม จ�านวน 2,500 ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินที่ได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ (หนังสือที่ อจ.0010/2035 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559) และมติที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 เพื่อรองรับการด�าเนินธุรกรรมตามแผนงานที่วางไว้ และรักษา
สภาพคล่องอย่างพอเพียง
1. ข้อเท็จจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น 911,475,530.00 บาท ทุนส�ารอง
70,003,010.89 บาท รวม 981,478,540.89 บาท
2. ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง ค�านิยามวงเงินการกู้ยืมหรือการค�า้ ประกันของสหกรณ์ ประกาศ ณ
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561
วงเงินที่นายทะเบียนเห็นชอบหมายถึง วงเงินที่สหกรณ์จะสามารถก่อหนี้ภาระผูกพันได้ ซึ่งจ�ากัดส�าหรับ
รอบปีบญ
ั ชีหนึง่ ๆ ตามทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ. 2542
จ�านวนเงินที่สหกรณ์ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ประกอบด้วย
1. จ�านวนเงินที่เบิกจากวงเงินเบิกเกินบัญชี หรือเงินกู้ยืมอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
2. จ�านวนเงินกู้คงเหลือเฉพาะส่วนที่ได้รับเงินกู้แล้วของสัญญาเงินกู้ที่ระบุการจ่ายเงินกู้หลายงวด
3. จ�านวนเงินกู้คงเหลือของทุกสัญญาที่ระบุเงื่อนไขให้สหกรณ์รับเงินกู้เพียงงวดเดียวหรือครั้งเดียว
4. จ�านวนเงินทีร่ ะบุในตัว๋ สัญญาใช้เงินเพือ่ การค�า้ ประกันการกูย้ มื หรือการค�า้ ประกันอืน่ ซึง่ สหกรณ์เป็นผูอ้ อก
และยังไม่ได้ช�าระเงินตามที่ระบุในตั๋วสัญญาใช้เงิน
5. จ�านวนเงินที่รับฝากจากสหกรณ์อื่น แต่ทั้งนี้ ไม่นับรวมจ�านวนเงินที่ชุมนุมสหกรณ์รับฝากจากสหกรณ์
สมาชิก
6. จ�านวนเงินที่สหกรณ์ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค�้าประกัน
และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการ
ค�้าประกันของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ดังนี้
3. หลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไปส�าหรับสหกรณ์แต่ละประเภท
3.1 พิจารณาจากทุนเรือนหุ้นที่ช�าระแล้วรวมกับทุนส�ารองของสหกรณ์ ตามงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือน
สุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่
3.2 ก�าหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการค�านวณวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ถือใช้วงเงิน
กู้ยืมของสหกรณ์ ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนรวมกับทุนส�ารองของสหกรณ์ เท่ากับ 1,472 ล้านบาท
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3.2 กําหนดค่าสัมประสิทธิ์ในการคํานวณวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ถือใช้
วงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนรวมกับทุนสํารองของสหกรณ์ เท่ากับ 1,472 ล้านบาท
3.3 เมื่อมีการขอความเห็นชอบตามระเบียบนี้ และสหกรณ์ได้ก่อหนี้ ผูกพันไว้เกินกว่าหลักเกณฑ์
สามารถพิจ3.3
ารณาให้
นชอบถือนใช้
วงเงินการกูย้ยบนี
ืมเกิ้ และสหกรณ์
นกว่าหลักเกณฑ์
ด้เ้ผฉพาะส่
่ก่อาหนี
พันไว้แสามารถ
ล้ว กรณี
เมื่อคมีวามเห็
การขอความเห็
ชอบตามระเบี
ได้ก่อไหนี
ูกพันไว้วเนที
กินกว่
หลั้ผกูกเกณฑ์
พิจารณาให้
ชอบถือใช้วงเงิ
นกว่าหลักกเกณฑ์
เกณฑ์ได้ภเฉพาะส่
่อหนีอ้ผงทํ
ูกพัานแผนประกอบการพิ
ไว้แล้ว กรณีสหกรณ์
ใด
สหกรณ์
ใดไม่คอวามเห็
าจปรับนลดภาระหนี
้ผูกนพัการกู
นให้เ้ยป็ืมนเกิไปตามหลั
ายในหนึวนที
่งปี่กจะต้
จารณา
เป็นไปตามหลั
ได้ยภบนี
ายในหนึ
จะต้องท�าแผนประกอบการพิ
เพืไม่่ออทีาจปรั
่จะจําบกัลดภาระหนี
ดวงเงินกู้ยืม้ผใหู้กเพัป็นนให้
ไปตามหลั
กเกณฑ์กขเกณฑ์
องระเบี
้โดยให้่งมปีีระยะเวลาไม่
เกินห้าปีทางบัญชี จารณาเพื่อที่
จะจ�ากัดวงเงินกู้ยืมให้เป็น3.3.1
ไปตามหลั
กเกณฑ์
ของระเบี
บนีม้โดยให้
มีระยะเวลาไม่
ห้าปีทางบั้ยญืมชีดังกล่าว โดยสามารถ
สหกรณ์
เสนอให้
ที่ปยระชุ
พิจารณาเห็
นชอบ เกํกิานหนดการกู
3.3.1 สหกรณ์เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ ก�าหนดการกู้ยืมดังกล่าว โดยสามารถขยายวงเงิน
ขยายวงเงิ
น
การกู
้ยืมกเกิเกณฑ์
นกว่ตาามความจ�
หลักเกณฑ์าเป็ตามความจํ
าเป็นและความเหมาะสมดั
งนั้นาหนดวงเงิ
ขอพิจารณากํ
หนดวงเงิ
นกู้ยืม
การกู้ยืมเกินกว่าหลั
นและความเหมาะสมดั
งนั้น ขอพิจารณาก�
นกู้ยืมาประจ�
าปี 2562
ประจํ
าปีน2562
น 2,500 ล้านบาท
ในวงเงิ
2,500ในวงเงิ
ล้านบาท
เมื่อนายทะเบี
ยนสหกรณ์
ให้นคชอบวงเงิ
วามเห็นชอบวงเงิ
นกู้ยืมของสหกรณ์
แล้ว คณะกรรมการ
3.3.2 เมื3.3.2
่อนายทะเบี
ยนสหกรณ์
ให้ความเห็
นกู้ยืมของสหกรณ์
แล้ว คณะกรรมการด�
าเนิน
องด�าเนิอนงดํการให้
ป็นไปตามวั
ตถุประสงค์
องสหกรณ์
และแผนการด�
าเนินงานที
จะต้อง
ดํการจะต้
าเนินการจะต้
าเนินเการให้
เป็นไปตามวั
ตถุปขระสงค์
ของสหกรณ์
และแผนการดํ
าเนิ่กน�าหนด
งานทีและสหกรณ์
่กําหนด และสหกรณ์
รายงานขอความเห็
นชอบก�นชอบกํ
าหนดวงเงิ
นกู้การกู
ต่อ้ยนายทะเบี
ยนสหกรณ์
ทุกปี ทุกปี
จะต้
องรายงานขอความเห็
าหนดวงเงิ
นกู้ย้กืมารกู
ืมต่อนายทะเบี
ยนสหกรณ์
พร้พร้
อมกั
นนีน้ นีสหกรณ์
ได้ไนด้ํานเสนอโครงการแผนการดํ
าเนิาเนิ
นการและแผนการจั
ดหาและใช้
เงินเงิทุนนทุนดังดันีง้ นี้
อมกั
้ สหกรณ์
�าเสนอโครงการแผนการด�
นการและแผนการจั
ดหาและใช้
ประมาณการสัดดส่ส่ววนทุ
นทุนนเรืเรืออนหุ
นหุ้น้นบวกทุ
บวกทุนนส�สําารองล่
รองล่ววงหน้
งหน้าา55ปีปี (ปี(ปี2562-2566)
2562-2566) ในภาวการณ์ฝากหุ้นปกติ
ประมาณการสั
สัดส่วนค่าเฉลี่ย
การเพิ่มต่อปี
82,391,060.00
ทุนเรือนหุ้น
7,721,909.82
ทุนสํารอง
11,295,720.54
กําไรสุทธิ
ค่าสัมประสิทธิ์ 1.5 เท่า (ทุนเรือนหุ้นรวมทุนสํารอง)
วงเงินกู้ยืม
ส่วนต่าง
รายการ

สัดส่วนค่าเฉลี่ย
ล่วงหน้า 5 ปี
411,955,300.00
38,609,549.12
56,478,602.69

จํานวนเงิน
1,318,888,280.00
108,882,765.82
160,978,602.69
2,141,656,568.73
2,500,000,000.00
358,343,431.27

แผนการลดหนี
้ภายนอก
า า(ปี(2562-2566)
2562-2566) ดัดังงนีนี้ ้
แผนการลดหนี
้ภายนอกในระยะเวลา
ในระยะเวลา5 5ปีขปี้าขงหน้
้างหน้
แหล่งที่มาของเงินทุน
เงินกู้
เงินฝาก
คงเหลือสุทธิ

ยอดยกมา ปี 2561
1,100,824,035.75
1,285,000,000.00
2,385,824,035.75

ชําระปีที่ 1-5
(ปี 2562-2566)
706,620,000.00
706,620,000.00

นต้นเดื
อนละ 11,777,000
หมายเหตุหมายเหตุ
: ช�าระเงิน: ต้ชํนาระเงิ
เดือนละ
11,777,000
บาท บาท
สรุปนกู้ยืม 5 ปีล่วงหน้า
ข้อสรุป ข้อวงเงิ
วงเงิ
ืม 5 ปีทลธิ่ว์ 1.5
งหน้เท่
า าของทุนเรือนหุ้นบวกทุนส�ารอง)
(ค่านสักูม้ยประสิ
(ค่หัาสักมหนีประสิ
ทธิอ์ 1.5
อนหุ้นบวกทุนสํารอง)
้คงเหลื
30 เท่กันาของทุ
ยายนนเรื2566
อ (สหกรณ์
่มหนี้ภายนอกในระหว่าง 5 ปีล่วงได้อีก)
หักคงเหลื
หนี้คงเหลื
อ 30 กัฯนสามารถเพิ
ยายน 2566
คงเหลื
(สหกรณ์่ปฯระชุ
สามารถเพิ
หนี้ภายนอกในระหว่
าง 5 ปีล้ลา่วนบาท
งได้อีก)
จึงเรียอนเสนอที
มเพื่อพิจ่มารณาอนุ
มัติวงเงินกู้ 2,500

คงเหลือสุทธิ
394,204,035.75
1,285,000,000.00
1,679,204,035.75

2,141,500,000.00
2,141,500,000.00
1,679,204,035.75
1,679,204,035.75
462,295,964.25
462,295,964.25

จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ 2,500 ล้านบาท
มติ
ท
ป
่
ี
ระชุ
....................................................................................................................................................................
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89

พิจารณารับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่

สมาชิกออกจากสหกรณ์การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
และวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก
และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 10

เรื่อง พิจารณารับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์การเลือกตั้งผู้แทน
สมาชิกและวินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกและสมาชิก
ที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
ประธาน :
คณะกรรมการด�าเนินการอาศัยอ�านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ
จ�ากัด ข้อ 71 อ�านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ที่ประชุมใหญ่มีอ�านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องทั้งปวงที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับการด�าเนินกิจการของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้
(1) รับทราบเรื่องการรับสมาชิกเข้าใหม่ สมาชิกออกจากสหกรณ์ การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก และวินิจฉัย
ข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครซึ่งมิได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิก และสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(2) พิจารณาเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการด�าเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
(3) พิจารณาอนุมัติงบดุล และจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีของสหกรณ์
(4) รับทราบรายงานประจ�าปีแสดงผลการด�าเนินงานของสหกรณ์จากคณะกรรมการด�าเนินการและผลการ
ตรวจสอบประจ�าปีจากผู้ตรวจสอบกิจการ
(5) พิจารณาก�าหนดบ�าเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ
(6) พิจารณาก�าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค�้าประกัน
(7) อนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีของสหกรณ์
(8) พิจารณาการแยกสหกรณ์ การควบสหกรณ์
(9) ก�าหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการด�าเนินการ กรรมการอื่น ๆ
ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
(10) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(11) รับทราบเรื่องการด�าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ที่สหกรณ์นี้เป็น
สมาชิกอยู่
(12) พิเคราะห์และปฏิบัติตามบันทึกหรือหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ รองนายทะเบียน สหกรณ์ ผู้ตรวจ
การสหกรณ์ ผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย
(13) ก�าหนดรูปการซึ่งสหกรณ์คิดจะท�าเป็นเครื่องเกื้อหนุนบรรดาสมาชิกตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

มติที่ประชุม....................................................................................................................................................................
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เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
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ระเบียบวาระที่ 11
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธาน :
…………………………………………………………………………………………….…….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…….……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….…….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…….………………………………………………………………………………………………………………………

มติที่ประชุม…………………………………………………………………….…….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….…….……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…….……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…….……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….…….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…….………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…….………………………………………………………………………………………………………………………

ปิดประชุม

เวลา……………............………..น.

(ลงชื่อ)

(นายไมตรี แก้วมงคล)

ประธานการประชุม

(ลงชื่อ)
เลขานุการประชุม
(นายคมกฤษณ์ สุขไชย)
(ลงชื่อ)
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม
(นางมลฑิรา อ่อนศรีบุตร)
98

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด

รายงานกิจการประจ�าปี 2561

ภาคผนวก

รายละเอียดแนบงบประมาณหมวดค่าใช้สอย 4.11 ค่าด�าเนินการตามแผนกลยุทธ์
แผนงานและโครงการ ประจ�าปี 2562
ก�าหนดรองรับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) ประกอบด้วย
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบเชื่อมโยงธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินอื่น
1. การท�างานธุรกิจแบบพันธมิตรทางการเงิน
จ�านวน
200,000 บาท
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศยกระดับทุนสหกรณ์ให้มั่นคงยั่งยืน
2. โครงการประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดท�าแผนด�าเนินงาน
ประจ�าปี 2563
จ�านวน
150,000 บาท
3. โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด
จ�านวน
700,000 บาท
4. โครงการรดน�้าขอพรผู้สูงอายุ ประจ�าปี 2562
จ�านวน
150,000 บาท
5. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ
จ�านวน
41,400 บาท
6. โครงการผู้แทนสมาชิกคุณภาพ ส่งเสริมสหกรณ์ก้าวหน้ามั่นคง
จ�านวน
139,600 บาท
7. โครงการสมาชิกแข้งแข็ง สหกรณ์ก้าวหน้ามั่นคง
จ�านวน
110,560 บาท
รวมจ�านวน 7 โครงการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจ�านวน
1,491,560 บาท
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1. การท�างานธุรกิจ
แบบพันธมิตร
ทางการเงิน

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ระยะเวลา
ด�าเนินการ
งบประมาณ

วิธีการประเมิน

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการ
1. เพื่อสร้างเครือข่ายความ 1. เข้าเยี่ยมชมและศึกษา 1. เชิงปริมาณสหกรณ์ สหกรณ์ ม.ค.-มีค.62 จ�านวน 200,000 บาท รายละเอียด ดังนี้ 1. แบบประเมิน
ช่วยเหลือด้านการเงิน
ดูงานในกลุ่มสหกรณ์ฯ ได้เข้าเยี่ยมชมและ 10 แห่ง
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการ
ความพึงพอใจการ อ�านวยการ
ระหว่างเครือข่าย
2. แลกเปลี่ยนข้อมูล
ศึกษาดูงานในกลุ่ม
รวม 46,000 บาท
เข้าร่วมโครงการ
สหกรณ์ฯ
ข่าวสารซึ่งกันและกัน
สหกรณ์ฯ 10 แห่ง
- ประธาน 1,000 บาท x 1 คน x 5 วัน 2. แนวคิด/ข้อเสนอ
2. เพื่อเป็นช่องทางในการ
3. ติดต่อสหกรณ์ฯ
2. เชิงคุณภาพสหกรณ์
รวม 5,000 บาท
ที่จะน�ากลับไป
แก้ไขปัญหาการขาดสภาพ
และสถาบันการ
ได้แลกเปลีย่ นข้อมูล
- กรรมการ/ผจก. 800 บาท x 9 คน
พัฒนางานสหกรณ์
ของตนเอง
คล่องทางการเงิน
เงินอื่นๆ เพื่อท�าธุรกิจ
ข่าวสารซึ่งกัน
x 5 วัน รวม 36,000 บาท
อย่างน้อย
3. สร้างความเข็มแข็งให้แก่
พันธมิตรสหกรณ์ฯ
และกัน
- จนท. 500 บาท x 2 คน x 5 วัน
สหกรณ์ละ
ขบวนการสหกรณ์ฯ
รวม 5,000 บาท
1 แนวคิด
2. ค่าที่พักเหมาจ่ายรวม 49,600 บาท
- ประธานกรรมการ 2,000 บาท x 1ห้อง
x 4 วัน รวม 8,000 บาท
- กรรมการ/ผจก. 1,800 บาท x 5 ห้อง
x 4 วัน รวม 36,000 บาท
- จนท. 1,400 บาท x 1 ห้องx 4 วัน
รวม 5,600 บาท
3. ค่าเช่ารถตู้ 6 วันๆ ละ 1,800 บาท
รวม 10,800 บาท
4. ค่าน�้ามันเชื้อเพลิงรวม 15,000 บาท
5. ค่ารับรองรวม 30,000 บาท
6. ค่าของที่ระลึก10 แห่งๆ ละ 2,000 บาท
รวม 20,000 บาท
7. อื่นๆ 28,600 บาท

วัตถุประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบเชื่อมโยงธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินอื่น
เป้าประสงค์
: สหกรณ์มีระบบบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ

แผนปฏิบัติการรายปีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญจ�ากัดประจ�าปีงบประมาณ 2562
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2. โครงการประชุมปฏิบัติ 1. เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์
ของสหกรณ์ให้เหมาะกับ
การทบทวนแผน
ภาพแวดล้อมที่
กลยุทธ์ และจัดท�า
เปลี่ยนแปลงไป
แผนด�าเนินงาน
2. จัดท�าแผนด�าเนินงาน
ประจ�าปี 2563
ประจ�าปี 2563
ของสหกรณ์ฯ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

1. ร่างและเสนอโครงการ 1. เชิงปริมาณแผน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
กลยุทธ์ฉบับ
3. ส�ารวจพื้นที่
ปรับปรุง 1 ฉบับ
ความรับผิดชอบ
2. เชิงปริมาณแผน
4. ประชุมแบ่งหน้าที่
ด�าเนินงานประจ�าปี
และพื้นที่ความรับผิด
2563
ชอบ
3. เชิงปริมาณแผน
5. ประชุมปฏิบัติการ
กลยุทธ์และแผน
6. สรุปผลการด�าเนินงาน ด�าเนินงานที่มาจาก
และจัดพิมพ์
การร่วมระดมความ
คิดของคณะ
กรรมการด�าเนินการ
ทุกคนได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจ�าปี

กิจกรรมหลัก

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์
: สหกรณ์มีการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล

≥85

งบประมาณ

ก.ค.-ก.ย.62 จ�านวน 150,000 บาท รายละเอียด ดังนี้
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงรวม 70,200 บาท
- ประธาน 1,000 บาท x 1 คน x 3 วัน
รวม 3,000 บาท
- กรรมการ/ผจก. 800 บาท x 15 คน
x 3 วัน รวม 36,000 บาท
- จนท. 500 บาท x 8 คน x 3 วัน
รวม 12,000 บาท
- ผู้ทรงคุณวุฒิ 800 บาท x 8 คน
x 3 วัน รวม 19,200 บาท
2. ค่าเช่าที่พักรวม 58,400 บาท
- ประธาน 2,000บาท x 1 ห้อง
x 2 วัน รวม 4,000บาท
- กรรมการ/ผจก. 1,800 บาท x 8 ห้อง
x 2 วัน รวม 28,800 บาท
- จนท. 1,400 บาท x 4 ห้อง
x 2 วัน รวม 11,200 บาท
- ผู้ทรงคุณวุฒิ 1,800 x 4 ห้อง x 2 วัน
รวม 14,400 บาท
3. ค่าพาหนะรวม 21,400 บาท

เป้าหมาย ระยะเวลา
ด�าเนินการ

แผนปฏิบัติการรายปีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญจ�ากัดประจ�าปีงบประมาณ 2562

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการ
แผนกลยุทธ์และ
แผนด�าเนินงานที่มา อ�านวยการ
จากการร่วมระดม
ความคิดของคณะ
กรรมการด�าเนิน
การทุกคนได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจ�าปี

วิธีการประเมิน

รายงานกิจการประจ�าปี 2561
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์
ที่ดีของคณะกรรมการ
ด�าเนินการ เจ้าหน้าที่
และสมาชิก
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความสามารถ
ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงาน
3. เพื่อให้ความรู้ทาง
ด้านสินเชื่อแก่สมาชิก
4. เพื่ออกพบปะสมาชิก
เชิงรุกในการให้บริการ
ด้านสินเชื่อ
5. เพื่อระดมทุนภายใน
สหกรณ์และเพิ่มหลัก
ประกันความมั่นคงให้กับ
สมาชิกและลดภาระ
ความเสี่ยงผู้ค�้าประกัน

แผนงาน/โครงการ

3. โครงการพัฒนา
ศักยภาพและสร้าง
เครือข่ายสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัด
อ�านาจเจริญ จ�ากัด

ตัวชี้วัด
สมาชิก จ�านวน
1,200 คน

กิจกรรมหลัก
1. ออกชี้แจงกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่
ประชุมและสร้างเครือข่าย
การมีส่วนร่วมในการ
บริหารกิจการสหกรณ์
โดยสมาชิก
1. ออกให้บริการสินเชื่อ
เชิงรุกในหน่วยต่างๆ
จ�านวน 15 หน่วย
2. ออมทรัพย์มั่นคง
- ระดมเงินฝากจาก
สมาชิก
- มอบรางวัล
เป็นไตรมาส
- ก�าหนดเงื่อนไขการ
ฝากเริ่มต้น 1,000 บาท
ครบไตรมาสลุ้นรับโชค
3. ออมหุ้นมั่นใจ
- ระดมทุนเรือนหุ้น
จากสมาชิก
- มอบรางวัลเป็น
ไตรมาส
- ก�าหนดเงื่อนไข
ซื้อหุ้นเพิ่มตั้งแต่
1,000 บาท ครบ
ไตรมาสลุ้นรับโชค

งบประมาณ

- หน่วยงาน ตั้งแต่ จ�านวน 700,000 บาท รายละเอียดดังนี้
ต้นสังกัด มกราคม 1. ค่าเบี้ยประชุมสมาชิก 500 บาท x
1,200 คน x 1 วัน รวม 600,000 บาท
ของสมาชิก
จ�านวน กันยายน 2. ค่าตอบแทนวิทยากร 3 ชั่วโมง x
1,000 บาท x 16 วัน รวม 48,000 บาท
15 หน่วย 2562
3. ค่าว่างและเครื่องดื่ม 25 บาท x 1,200 บาท
รวม 30,000 บาท
3. ค่าประกอบการประชุมและค่าวัสดุ
รวม 22,000 บาท

เป้าหมาย ระยะเวลา
ด�าเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับทุนสหกรณ์ให้มั่นคงยั่งยืน และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์
: สมาชิกมีความศรัทธาและเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์มีการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติการรายปีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญจ�ากัดประจ�าปีงบประมาณ 2562

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการ
1. แบบประเมิน
อ�านวยการ
ความพึงพอใจการ
และ
เข้าร่วมโครงการ
2. แนวคิด/ข้อเสนอ กรรมการเงินกู้
ที่จะน�ากลับไป
พัฒนางานสหกรณ์
ของตนเองอย่างน้อย
สหกรณ์ละ 1 แนวคิด

วิธีการประเมิน
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อแสดงความกตัญญู
ต่อผู้อายุ
2. เพื่อได้ตระหนักและเห็น
คุณค่าของประเพณี
อันดีงาม
3. เพื่อรักษาและสืบสาน
ประเพณีอันดีงามซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ประจ�าชาติ
ให้คงอยู่สืบไป
4. เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะ
ท�ากิจกรรมร่วมกัน
และเกิดความสนุกสนาน

แผนงาน/โครงการ

4. โครงการรดน�้าขอพร
ผู้สูงอายุ
ประจ�าปี 2562

ตัวชี้วัด
สมาชิกผู้สูงอายุ
เข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

กิจกรรมหลัก
1. ประชุมเพื่อ
วางแผนงาน
2. เสนอโครงการ
เพื่ออนุมัติ
3. ออกค�าสั่งมอบหมาย
หน้าที่
4. ส่งหนังสือเชิญผู้
สูงอายุและประชา
สัมพันธ์และเชิญชวน
สมาชิกสหกรณ์ฯ
ร่วมงาน
5. ด�าเนินการจัดงาน
ตามโครงการ/สรุป
และประเมินผลการ
จัดงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์
: สมาชิกมีความศรัทธาและเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์

ผู้สูงอายุ

งบประมาณ

เม.ย. 62 จ�านวน 150,000 บาท รายละเอียด ดังนี้
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุ 70 คน
x 1,000 บาท รวม 70,000 บาท
2. ค่าเสื้อ 112 ตัว x 110 บาท
รวม 12,320 บาท
3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
รวม 30,000 บาท
4. ค่าเช่าโต๊ะ, เต้นท์ รวม 3,000 บาท
5. ค่าเช่าเครื่องเสียง รวม 3,000 บาท
6. ค่าป้ายไวนิลรวม 1,000 บาท
7. ค่าของที่ระลึก 200 บาท x 70 คน
รวม 14,000 บาท
8. ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ/ฝ่ายจัดการ
เตรียมงานรวม 9,800 บาท ดังนี้
- ประธาน 1,000 บาท x 1 คน
รวม 1,000 บาท
- กรรมการ/ผจก. 800 บาท x 6 คน
รวม 4,800 บาท
- จนท.500 บาท x 8 คน
รวม 4,000 บาท
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวม 6,880 บาท
(ค่าพวงมาลัยดอกมะลิ, ขันน�้า, ถังน�้า,
ค่าจ้างเหมาท�าความสะอาด)

เป้าหมาย ระยะเวลา
ด�าเนินการ

แผนปฏิบัติการรายปีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญจ�ากัดประจ�าปีงบประมาณ 2562

จัดกิจกรรม
รดน�้าขอพร
ผู้สูงอายุ

วิธีการประเมิน

คณะกรรมการ
อ�านวยการ
และ
ฝ่ายจัดการ

ผู้รับผิดชอบ

รายงานกิจการประจ�าปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด

105

เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการสหกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

6. โครงการผู้แทนสมาชิก เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้แทน
คุณภาพ ส่งเสริม
สมาชิกให้เป็นผู้แทนสมาชิก
สหกรณ์ก้าวหน้า
คุณภาพ
มั่นคง

5. โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการสหกรณ์สู่
ความเป็นเลิศ

แผนงาน/โครงการ

ตัวชี้วัด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
- ร้อยละ 80 ของ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ผู้แทนสมาชิก
เข้าร่วมประชุมฯ
บทบาท/หน้าที่ผู้แทน
สมาชิก สู่การเป็นผู้แทน - ร้อยละ 80 ของ
สมาชิกคุณภาพ เพื่อการ ผู้แทนสมาชิกมีความ
รู้ความเข้าใจบทบาท
ส่งเสริมสหกรณ์ให้
หน้าที่ตนเองในการ
ก้าวหน้า มั่นคง
ส่งเสริมพัฒนา
สหกรณ์ให้ก้าวหน้า
มั่นคง

กลุ่มเป้าหมายมีความ
อบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง รู้ความเข้าใจที่ถูก
ต้องเกี่ยวกับกฎหมาย
และระบบการบริหาร
จัดการสหกรณ์อย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลัก
ธรรมาภิบาล

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย ระยะเวลา
ด�าเนินการ

จ�านวน 160 คน
ดังนี้
1. ผู้แทนสมาชิก
143 คน
2. คณะกรรมการฯ
15 คน
3. ผู้ตรวจสอบ
กิจการ 2 คน

วิธีการประเมิน

ผู้รับผิดชอบ

ผู้แทนสมาชิกมีความ คณะกรรมการ
รู้ความเข้าใจบทบาท ศึกษาและ
หน้าที่ตนเองในการ ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมพัฒนา
สหกรณ์ ให้ก้าวหน้า
มั่นคง

คณะกรรมการ
จ�านวน 41,400 บาท รายละเอียดดังนี้
- แบบทดสอบ
1. ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 1 มื้อ
- แบบประเมินความ ศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์
150 บาท/คน เป็นเงิน 4,500 บาท
รู้ความเข้าใจ
2. ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง 2 มื้อละ
- การสังเกต
35 บาท/คน เป็นเงิน 2,100 บาท
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง 500 บาท/คน
เป็นเงิน 15,000 บาท
4. ค่าวิทยากร รวม 10,000 บาท
5. ค่าเช่าสถานที่ รวม 5,000 บาท
6. ค่าวัสดุ/เครื่องเขียน รวม 1,800บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร/คู่มือ
รวม 3,000 บาท

งบประมาณ

ประชุมเชิง จ�านวน 139,600 บาท รายละเอียดดังนี้
ปฏิบัติการฯ 1. ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 1 มื้อ 150 บาท/คน
เป็นเงิน 24,000 บาท
ก.พ. 62
(ระยะเวลา 2. ค่าเครือ่ งดื่มและอาหารว่าง 2 มื้อๆ ละ
1 วัน)
35 บาท/คน เป็นเงิน 11,200 บาท
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง 500 บาท/คน
เป็นเงิน 80,000 บาท
4. ค่าวิทยากร รวม 5,000 บาท
5. ค่าเช่าสถานที่ รวม 5,000 บาท
6. ค่าวัสดุ/เครื่องเขียน รวม 6,400 บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร/คู่มือ
รวม 8,000 บาท

จ�านวน 30 คน อบรมฯ
ดังนี้
ม.ค. 62
1. คณะกรรมการ (ระยะเวลา
15 คน
1 วัน)
2. ที่ปรึกษา 4 คน
3. ผู้ตรวจสอบ
กิจการ 2 คน
4. ฝ่ายจัดการ
9 คน

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์
: สหกรณ์มีการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติการรายปีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญจ�ากัดประจ�าปีงบประมาณ 2562
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7. โครงการสมาชิก
เข้มแข็ง สหกรณ์
ก้าวหน้ามั่นคง

แผนงาน/โครงการ

กิจกรรมหลัก

เพื่อสร้างการรับรู้และสร้าง 1. แต่งตั้งคณะท�างาน
การมีส่วนร่วมของสมาชิก
จัดท�าคู่มือสมาชิก
สหกรณ์
2. ประชุมคณะท�างาน
2 ครั้ง
3. จัดท�า "คู่มือสมาชิก
สหกรณ์"

วัตถุประสงค์
สมาชิกทุกคน
ได้รับ "คู่มือส�าหรับ
สมาชิกสหกรณ์"

ตัวชี้วัด

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์
: สมาชิกมีความศรัทราและเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์

"คู่มือสมาชิก
สหกรณ์"
จ�านวน
2,000 เล่ม

พ.ย. 61
ม.ค. 62

เป้าหมาย ระยะเวลา
ด�าเนินการ
วิธีการประเมิน

ผู้รับผิดชอบ

จ�านวน 110,560 บาท รายละเอียด ดังนี้ - แบบทดสอบ
คณะกรรมการ
- ประชุมคณะท�างาน 8 คน จ�านวน 2 ครั้ง - แบบประเมิน
ศึกษาและ
เป็นเงิน 10,560 บาท รายละเอียด ดังนี้ ความรู้ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์
1. ค่าอาหารไม่ครบมื้อ 2 มื้อ
- การสังเกต
100 บาท/คน เป็นเงิน 1,600 บาท
2. ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง 4 มื้อๆ ละ
30 บาท/คน เป็นเงิน 960 บาท
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง 500 บาท/คน 2 ครั้ง
เป็นเงิน 8,000 บาท
3. ค่าจัดจ้างท�า "คู่มือสมาชิก"
เป็นเงิน 100,000 บาท

งบประมาณ

แผนปฏิบัติการรายปีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญจ�ากัดประจ�าปีงบประมาณ 2562

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการประชุมยกระดับทุนสหกรณ์
กิจกรรมรักษาฐานลูกค้าเก่าเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2561

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “งานในหน้าที่ตาม Job Desciption และการปฏิบัติงานตาม Work Flow Chart”
วันที่ 10 มีนาคม 2561
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โครงการพบปะเชื่อมโยงพันธมิตรเครือข่าย
ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ย. 2560 ระหว่างวันที่ 21-23 ก.พ. 2561

โครงการรดน�้าด�าหัวผู้สูงอายุ
วันที่ 9 เมษายน 2561 ณ บริเวณหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด
รายงานกิจการประจ�าปี 2561
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โครงการคัดเลือกผู้แทนสมาชิก ประจ�าปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทนสมาชิกคุณภาพและการบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอกจาน ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ
อ�าเภอเมืองอ�านาจเจริญ จังหวัดอ�านาจเจริญ
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 2 (ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จ�ากัด)
วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จ�ากัด อ�าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการสรุปผลการด�าเนินงานรอบ 6 เดือน
วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสถานีดาวเทียมสิรินธร อ�าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
รายงานกิจการประจ�าปี 2561
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โครงการพัฒนาบริหารจัดการสหกรณ์สู่เกณฑ์มาตรฐาน 1 ด้าน คณะกรรมการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล
วันที่ 7 กันยายน 2561 ณ ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด

โครงการยกระดับทุนสหกรณ์ ครั้งที่ 2 (บริการ ATM COOP เคลื่อนที่และติดตามการพัฒนาอาชีพสมาชิก)
วันที่ 1 - 14 สิงหาคม 2561 (9 หน่วย)
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด
AMNATCHAROEN PROVINCIAL HEALTH SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED

วิสัยทัศน์
เป็นสหกรณ์ชั้นน�าในเขตอีสานตอนล่าง ที่มั่นคง ยั่งยืน
สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ด้วยการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ค่านิยม
สมาชิกเข้มแข็ง สหกรณ์มั่นคง
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�านาจเจริญ จ�ากัด
366 หมู่ 2 ต�ำบลโนนหนำมแท่ง อ�ำเภอเมือง จังหวัดอ�ำนำจเจริญ 37000
โทรศัพท์ 0-4545-1581, 0-4545-1508, 081-5791868
http://www.supsasookamnat.com
พิมพ์ที่ โรงพิมพ์เกษมชัยออฟเซ็ทกำรพิมพ์ อ.วำรินฯ จ.อุบลฯ โทร. 088-3563676

