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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�กัด
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วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562
ณ หอประชุมโรงเรียนอำ�นาจเจริญ
อำ�เภอเมืองอำ�นาจเจริญ จังหวัดอำ�นาจเจริญ

หลักการ อุดมการณ์สหกรณ์
“คุณค่าของสหกรณ์” (Cooperative Values)
“สหกรณ์อยู่บนพื้นฐานแห่งคุณค่าของการช่วยตนเอง ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเป็นประชาธิปไตย
ความเสมอภาค ความเทีย่ งธรรม และความเป็นเอกภาพ สมาชิกสหกรณ์เชือ่ มัน่ ในคุณค่าทางจริยธรรมแห่งความสุจริต
ความเปิดเผย ความรับผิดชอบต่อสังคม และความเอือ้ อาทรต่อผูอ้ นื่ โดยสืบทอดประเพณีปฏิบตั ขิ องผูร้ เิ ริม่ การสหกรณ์”

“หลักการสหกรณ์” (Cooperative Principles)
หลักการสหกรณ์ คือ “แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผล เป็นรูปธรรม”
ซึ่งประกอบด้วยหลักการที่ส�ำคัญรวม 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, Trainning and Information)           
หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives)           
หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community)

“อุดมการณ์สหกรณ์” (Cooperative Ideology)
อุดมการณ์สหกรณ์ คือ “ความเชือ่ ร่วมกันทีว่ า่ การช่วยตนเองและการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน ตามหลักการ
สหกรณ์ ซึ่งจะน�ำไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม”

“วิธีการสหกรณ์” (Cooperative Practices)
วิธีการสหกรณ์ คือ “การน�ำหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการด�ำเนินกิจกรรม ทางเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดี”

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด
AMNATCHAROEN PROVINCIAL HEALTH SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
ผมขอแสดงความยินดีกบั สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จํากัด ทีไ่ ดดาํ เนินงาน              
ประสบความสาํ เร็จอีกปห นึง่ สมตามวัตถุประสงคท ไี่ ดจ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ สง เสริมการออมทรัพย์ชว ยบรรเทาความเดือดรอ น
ทางการเงินในคราวที่จําเปน ชวยสนับสนุนดานสวัสดิการใหกับสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
อ�ำนาจเจริญ จํากัด เปนองคกรทีช่ ว ยเสริมสรางความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ ของสมาชิก ซึง่ เปน บุคลากร
ของสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหดยี งิ่ ขึน้ ตามหลักการชว ยเหลือซึง่ กันและกันของสหกรณ ในขณะเดียวกันสหกรณฯ
ตองดาํ เนินงานในฐานะทีเ่ ปน องคก รทีร่ บั ฝากเงินและใหก เู งินอันเปน การดาํ เนินงานทางธุรกิจทีต่ อ งทาํ อยา งระมัดระวัง
รักษาผลประโยชนข องสมาชิกทีฝ่ ากเงินดว ย จึงขอให้รกั ษาสมดุลทัง้ ในการผอ นคลายความเดือดรอ นของสมาชิกและ
ดูแลใหเกิดความมั่นคงของสหกรณฯ ไปพรอมกัน จักไดเปนประโยชน์ ทั้ง 2 ดาน และสหกรณฯ มีความยั่งยืน
สมาชิกมีความเชื่อมั่นตลอดไป
สุดทายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาล
ให้คณะกรรมการด�ำเนินการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกของสหกรณ์ทกุ ท่าน ตลอดจนครอบครัว มีความสุข ความเจริญ
ยิ่งๆ ขึ้นไป และขอให้สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จํากัด มีความมั่นคง ดํารงอยูสืบไป

(นายแพทย์ประภาส วีระพล)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลอ�ำนาจเจริญ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จํากัด เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ สังคม ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จัดให้มกี ารบริการทางการเงินแก่สมาชิกในรูปแบบ
ต่างๆ อย่างเหมาะสม รวมถึงการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกรู้จักประหยัด อดออม เอื้ออาทร
ซึง่ กันและกัน ผมได้ตดิ ตามผลการด�ำเนินงานสหกรณอ อมทรัพยส าธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จาํ กัด ตลอดปีทผี่ า่ นมา
เห็นได้ว่าสหกรณ์มีการบริหารกิจการที่ดี มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเป็นล�ำดับ จนเป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น ศรัทธา
ของสมาชิก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาระบบการตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกผ่านเว็บไซต์ของสหกรณ์ ซึ่งมี
ความสะดวก ทันสมัย รวมทัง้ การให้บริการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ATM ทีส่ ามารถใช้บริการกดเงินผ่านตูธ้ นาคารกรุงไทย
ท�ำให้สมาชิกใช้บริการของสหกรณ์ได้งา่ ย สะดวก รวดเร็วยิง่ ขึน้ ซึง่ ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ทโี่ ดดเด่นของสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จํากัด
ในโอกาสที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จํากัด จัดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2562 ผมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานของสหกรณ์ และขออวยพรให้
คณะกรรมการด�ำเนินการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดไป

(นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ)
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลอ�ำนาจเจริญ
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เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์
นายวัจนพงษ์ จันทรวงศ์ ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
ส�ำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
ในวาระที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด ได้ด�ำเนินงานมาบรรจบครบ
รอบปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งนับเป็นปีที่ 25 นับแต่การจัดตั้งสหกรณ์เป็นต้นมา
ในวันนี้ ผมในฐานะ “เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์” แห่งนี้ ซึ่งมีหน้าที่ในการแนะน�ำ  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
เพือ่ ให้การด�ำเนินงานของสหกรณ์ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ตลอดจนค�ำสัง่ หรือค�ำแนะน�ำ
และระเบียบปฏิบัติของนายทะเบียนสหกรณ์ นั้น
ส�ำหรับในวันนี้ ซึง่ เป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562 ซึง่ นับว่า เป็นปีทนี่ า่ ภาคภูมใิ จของสหกรณ์,
คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 25 ฝ่ายจัดการและสมาชิกทุกท่าน เนื่องจาก สหกรณ์มีผลการด�ำเนินงาน
เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาประสบผลส�ำเร็จกว่าปีที่แล้ว ท�ำให้สหกรณ์มีผลก�ำไรสุทธิประจ�ำปี มากกว่าปีที่แล้ว
จ�ำนวน 5.498 ล้านบาทเศษ และได้รบั การประกาศเชิดชูเกียรติจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  “เกียรติบตั รสหกรณ์สขี าว
ด้วยธรรมาภิบาล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2561” ให้เป็นสหกรณ์มกี ารบริหารจัดการอย่างมีระบบ มีการควบคุมภายใน
ทีด่ ี ด�ำเนินงานด้วยความซือ่ สัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการปฏิบตั ติ ามหลักธรรมาภิบาล และความเป็นสหกรณ์
ทีแ่ ท้จริง สร้างความเชือ่ มัน่ เป็นทีย่ อมรับจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ประกอบกับทางรัฐบาล ได้เล็งเห็น
ความส�ำคัญ สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน เป็นสถาบันการเงิน ทีเ่ ข้มแข็งและเป็นรากฐานของระบบ
เศรษฐกิจไทย จึงได้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม พระราชบัญญัตสิ หกรณ์ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 การด�ำเนินงาน
และการก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด
ในกฎกระทรวง ซึง่ ทางสหกรณ์, สมาชิก, คณะกรรมการด�ำเนินการ และฝ่ายจัดการ จะต้องเรียนรู้ ศึกษา ท�ำความเข้าใจ
ไปพร้อมๆ กัน เพื่อความก้าวหน้า ความมั่นคงและยั่งยืน ตลอดไปของสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์
ในโอกาสนี้ ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายในสากลโลก ขอให้สหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด คณะกรรมการด�ำเนินการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ทกุ ท่าน
และครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

(นายวัจนพงษ์ จันทรวงศ์)
ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
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สารจาก...

นายไมตรี แก้วมงคล ประธานคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 25  
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด
เรียน  พี่น้องและเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด ที่รักทุกท่าน
				
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด ได้ด�ำเนินกิจการครบปีทางบัญชี
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาผมในฐานะประธานกรรมการด�ำเนินการและคณะกรรมการด�ำเนินการ
ชุดที่ 25 ทุกท่าน  ต้องขอขอบพระคุณมวลสมาชิกทุกท่านทีม่ สี ว่ นร่วมในการท�ำให้กจิ การของสหกรณ์ฯ ของเราพัฒนาขึน้
ตามล�ำดับ จนได้รบั เลือกให้เป็นสหกรณ์สขี าวด้วยธรรมาภิบาลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  นัน่ ก็แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ฯ
ของเรามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมภายในที่ดี ด�ำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
ตรวจสอบได้ มีการปฏิบัติตามหลัก ธรรมาภิบาลและความเป็นสหกรณ์อย่างแท้จริง                                                                                                            
ในส่วนของการด�ำเนินกิจการในรอบปีที่ผ่านมา ก็มีปัญหาในการด�ำเนินกิจการอยู่บ้าง แต่ก็ด้วย
การท�ำงาน ของคณะกรรมการด�ำเนินการทุกท่าน ทีไ่ ด้รว่ มมือกันในการท�ำงานอย่างเต็มทีจ่ งึ ท�ำให้การแก้ปญ
ั หาต่างๆ
ลุล่วงไปด้วยดี ส�ำหรับการจัดสรรก�ำไรสุทธิในปี 2562 นี้ คณะกรรมการด�ำเนินการ ได้พิจารณาเสนอเงินปันผล
ในอัตราร้อยละ 5.83 (ปี 2561 ปันผลร้อยละ 5.83) และเฉลีย่ คืนดอกเบีย้ เงินกูอ้ ตั ราร้อยละ 16.30 (ปี 2561 เฉลีย่ คืน
ร้อยละ 16.25)
สุดท้ายนี้ ผมและคณะกรรมการชุดที่ 25 ต้องขอขอบพระคุณมวลสมาชิกทุกท่านที่ได้มอบความรัก
ความเมตตาและความไว้วางใจให้ผมและคณะกรรมการฯ บริหารกิจการสหกรณ์ฯ ด้วยความราบรืน่ มีความเอือ้ อาทร
ต่อกัน ขอให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาวะที่ดีตลอดไป ผมและคณะกรรมการชุดที่ 25              
ยังยืนยันในการบริหารกิจการสหกรณ์ด้วยความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเป็นเอกภาพ เหนือสิ่งอื่นใด
ยังยึดมัน่ การบริหารกิจการสหกรณ์ฯภายใต้แนวทางการบริหาร “ให้เกียรติผกู้ ู้ ดูแลผูค้ ำ 
�้ รับฟังผูฝ้ าก” อย่างสม�ำ่ เสมอ
หวังว่าพีน่ อ้ ง มวลสมาชิกซึง่ เป็นเจ้าของกิจการสหกรณ์ฯ ทุกคน จะให้การสนับสนุนผมและคณะกรรมการด�ำเนินการฯ
ตลอดไป ด้วยจิตคารวะ
ขอแสดงความนับถือ

(นายไมตรี แก้วมงคล)
ประธานกรรมการ

4 รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด

AMNATCHAROEN PROVINCIAL HEALTH SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED
366 หมู่ 2 ถนนชยางกูร อ.เมือง จ.อ�ำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0-3535-1581 โทรสาร 0-3535-1508
366 Moo.2 Changangoon road, MeungAmnatcharoen 37000 Tel : 0-4545-1581

ที่ สอ.อจ.1.906/2562
15 ตุลาคม 2562
เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562
เรียน สมาชิกสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ  จ�ำกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2562 จ�ำนวน 1 ฉบับ
2. ก�ำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562
จ�ำนวน 1 ฉบับ
ด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 25 มีมติเห็นชอบก�ำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562
ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน  2562 ณ หอประชุมโรงเรียนอ�ำนาจเจริญ อ�ำเภอเมืองอ�ำนาจเจริญ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ  
เพือ่ ให้เป็นตามข้อบังคับข้อ 62 และเพือ่ รับทราบและพิจารณาผลการด�ำเนินงาน โดยมีรายละเอียดตามระเบียบวาระ
การประชุม และก�ำหนดการที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว
ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่าน      
ได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานทีด่ งั กล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันและโปรดแสดงบัตรประจ�ำตัว
ประชาชน บัตรประจ�ำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
ต่อเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกท่าน
ขอแสดงความนับถือ

(นายไมตรี แก้วมงคล)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด
งานฝ่ายอ�ำนวยการ
โทร. 045-451581 มือถือ. 081-5791868
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด
วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอ�ำนาจเจริญ อ�ำเภอเมืองอ�ำนาจเจริญ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
*******************************

ระเบียบวาระที่  1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง การเลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2563
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2562
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2562
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง การพิจารณาอนุมัติงบดุล งบก�ำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
  
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
ระเบียบวาระที่ 7  เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2562
ระเบียบวาระที่ 8  เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจ�ำปี 2563
ระเบียบวาระที่ 9  เรื่อง พิจารณาก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�้ำประกัน ประจ�ำปี 2563
ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์
ระเบียบวาระที่ 11 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
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ก�ำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด
วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมโรงเรียนอ�ำนาจเจริญ อ�ำเภอเมืองอ�ำนาจเจริญ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
*******************************
เวลา 08.00 น. กิจกรรมก่อนการประชุม
❖ มอบทุนการศึกษา
❖ จับรางวัลให้สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
❖ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
❖ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561
❖ ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการด�ำเนินการ/
   
คณะกรรมการด�ำเนินการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2563
❖ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2562
❖ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง รายงานการตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2562
❖ ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง การพิจารณาอนุมัติงบดุล งบก�ำไรขาดทุน และ
     
  
งบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
❖ ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2562
❖ ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจ�ำปี 2563
❖ ระเบียบวาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาก�ำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค�้ำประกัน ประจ�ำปี 2563
❖ ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์
❖ ระเบียบวาระที่ 11 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
ปิดการประชุม
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ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายแพทย์ประภาส วีระพล
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ
ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลอ�ำนาจเจริญ
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ที่ปรึกษาสหกรณ์

นายภัทรวรรธน์ ค�ำดี

นายอุเทน ชัยวงศ์

นายเสถียร บัวเขียว

นายรัชพล เดชเสงี่ยมศักดิ์

นายนภัทร งามเถื่อน

8 รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�กัด

คณะกรรมการด�ำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด ประจ�ำปี 2562

คณะกรรมการอ�ำนวยการ

นายไมตรี แก้วมงคล
ประธานกรรมการ

นายสมร ไชโยธา
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายเสน่ห์ศักดิ์ สีหารัตน์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายอิทธิพล พิมพบุตร
เหรัญญิก

นายคมกฤษณ์ สุขไชย
เลขานุการ

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�กัด 9

คณะกรรมการเงินกู้

นายสุริยา ดอกบัว
ประธานกรรมการเงินกู้

นายพรหมพิริยะ สิงห์ไชย
กรรมการเงินกู้

นายกฤษณะ ชาตาสุข
กรรมการเงินกู้

นายพัลลภ สุระเกษ
กรรมการเงินกู้

นายสุนทร โมทอง
เลขานุการกรรมการเงินกู้
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คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายทวีฤทธิ์ โลจรัส
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายสมศักดิ์ หอมชื่น
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายสิทธิพงษ์ พงษ์เสือ
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายสมพรชัย แก้วค�ำจันทร์
กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายอนุชิต ประแดงปุย
เลขานุการกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�กัด 11

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ประจ�ำปี 2562

นายโกเวช ทองเทพ
ผู้ตรวจสอบกิจการด้านอื่นๆ

นางประณิดา งามเถื่อน
ผู้ตรวจสอบกิจการด้านบัญชี

ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

นายเชิงชาย จันทร์ศรี
ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
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เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด

นางมลฑิรา อ่อนศรีสุข
ผู้จัดการ

นางสาวพัชร์ทิตา กิ่งแก้ว
รองผู้จัดการ

นางอมรรัตน์ บุญทน
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางศรันยา บุญยะมาตย์
หัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการ

นางสาวสุจิลักษณ์ เสนาจันทร์
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นายปรเมษฐ์ บุญหนา
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางสาวสุมาลี โสมอินทร์
ผู้ช่วยการเงิน

นางสาวรัตติกาล ฉันทะกุล
ผู้ช่วยธุรการ

นางสาวกัลยา ค�ำตัน
ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี

นางสาวสริตา แก้วสะเถียน
นิติกร

นางสาวนริศรา ไผ่ป้อง
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสาน
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ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ขณะนี้เวลา.............น. มีสมาชิกในที่ประชุม.............คน บัดนี้สมาชิกครบองค์ประชุมตามข้อบังคับข้อ 69
เมือ่ สมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายไมตรี แก้วมงคล ประธานกรรมการด�ำเนินการเป็นประธานทีป่ ระชุม
ขอเปิดการประชุมและด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระประชุมดังนี้
1. ผมขอขอบคุณมวลสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ที่ได้กรุณาให้ความไว้วางใจคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 25
เข้ามาบริหารสหกรณ์ปีทางบัญชี 2562
2. ผมขออนุญาตแนะน�ำ ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
และผู้สอบบัญชี  ให้ที่ประชุมได้รับทราบ  ดังนี้
2.1 นายแพทย์ประภาส วีระพล
ต�ำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
2.2 นายแพทย์พงษ์วิทย์ วัชรกิตติ ต�ำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
2.3 นายเสถียร บัวเขียว
ต�ำแหน่ง ที่ปรึกษา
2.4 นายอุเทน ชัยวงศ์
ต�ำแหน่ง ที่ปรึกษา
2.5 นายภัทรวรรธน์ ค�ำดี
ต�ำแหน่ง ที่ปรึกษา
2.6 นายรัชพล เดชเสงี่ยมศักดิ์
ต�ำแหน่ง ที่ปรึกษา
2.7 นายนภัทร งามเถื่อน  
ต�ำแหน่ง ที่ปรึกษา
2.8 นายไมตรี สายจันดา
ต�ำแหน่ง  หัวหน้าส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จงั หวัดอ�ำนาจเจริญ
2.9 นายวัจนพงษ์ จันทรวงศ์
ต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
2.10 นายไมตรี แก้วมงคล
ต�ำแหน่ง ประธานกรรมการ
2.11 นายสมร ไชโยธา
ต�ำแหน่ง รองประธานกรรมการคนที่ 1
2.12 นายเสน่ห์ศักดิ์ สีหารัตน์
ต�ำแหน่ง รองประธานกรรมการคนที่ 2
2.13 นายอิทธิพล พิมพบุตร
ต�ำแหน่ง เหรัญญิก
2.14 นายคมกฤษณ์ สุขไชย
ต�ำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
2.15 นายสุริยา ดอกบัว
ต�ำแหน่ง ประธานกรรมการเงินกู้
2.16 นายพัลลภ สุระเกษ
ต�ำแหน่ง กรรมการเงินกู้
2.17 นายพรหมพิริยะ สิงห์ไชย
ต�ำแหน่ง กรรมการเงินกู้
2.18 นายกฤษณะ ชาตาสุข
ต�ำแหน่ง กรรมการเงินกู้
2.19 นายสุนทร โมทอง
ต�ำแหน่ง กรรมการและเลขานุการเงินกู้
2.20 นายทวีฤทธิ์ โลจรัส
ต�ำแหน่ง ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
2.21 นายสมศักดิ์ หอมชื่น
ต�ำแหน่ง กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
2.22 นายสมพรชัย แก้วค�ำจันทร์ ต�ำแหน่ง กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
2.23 นายสิทธิพงษ์ พงษ์เสือ
ต�ำแหน่ง กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
2.24 นายอนุชิต ประแดงปุย
ต�ำแหน่ง กรรมการและเลขานุการศึกษาและประชาสัมพันธ์
2.25 นายเชิงชาย   จันทร์ศรี
ต�ำแหน่ง ผู้สอบบัญชี
2.26 นายโกเวช ทองเทพ
ต�ำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ
2.27 นางประณิดา งามเถื่อน
ต�ำแหน่ง ผู้ตรวจสอบกิจการ
2.28 นางมลฑิรา อ่อนศรีบุตร
ต�ำแหน่ง ผู้จัดการ
14 รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�กัด

3. เพือ่ ให้การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562 บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ประสาน
ความร่วมมือผูแ้ ทนสมาชิกทัง้ 15 หน่วย ได้กรุณาประสานสมาชิกแต่ละหน่วย เข้าร่วมประชุมให้เรียบร้อย
เพื่อแสดงความคิดเห็นและลงมติตามความเห็นของตนเองอย่างอิสระในแต่ละวาระ
4. รายงานของผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ปีบัญชี 2562 พบว่า สหกรณ์ฯ ต้องตั้งหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้
ตามค�ำพิพากษาคดีผู้ค�้ำประกันนางวิจิตรา แสวงหา และนายประมูล แสวงหา เป็นจ�ำนวน ดังนี้
4.1 นางวิจิตรา แสวงหา
			 • เงินต้นตามค�ำพิพากษา
จ�ำนวน 1,912,045.26  บาท
			 • ดอกเบี้ยตามค�ำพิพากษา
จ�ำนวน    807,732.96 บาท
			 • ค่าฤาชาธรรมเนียมศาล
จ�ำนวน     54,395.00 บาท
			 • ค่าทนายความ
จ�ำนวน     10,000.00 บาท
รวมเป็นเงินจ�ำนวน 2,784,173.22 บาท
4.2 นายประมูล แสวงหา
			 • เงินต้นตามค�ำพิพากษา
จ�ำนวน 2,060,570.75 บาท
			 • ดอกเบี้ยตามค�ำพิพากษา
จ�ำนวน    870,476.73 บาท
			 • ค่าฤาชาธรรมเนียมศาล
จ�ำนวน     58,620.00 บาท
			 • ค่าทนายความ
จ�ำนวน     10,000.00  บาท
รวมเป็นเงินจ�ำนวน 2,999,667.48 บาท
รวมทั้งสิ้น
5,783,840.70 บาท
(รายละเอียดตามเอกสารผู้สอบบัญชีภาคเอกชน)
4.3. อัตราดอกเบี้ยหลังจากการส่งฟ้อง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
(ตามศาลสั่งดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 ต่อปี)
			 • นางวิจิตรา แสวงหา
จ�ำนวน      99,891.27 บาท
			 • นายประมูล แสวงหา
       จ�ำนวน    129,180.85 บาท
						
รวมเป็นเงินจ�ำนวน 229,072.12 บาท
4.4 รวมเป็นเงินจ�ำนวนสุทธิ (4.1+4.2+4.3) 6,012,932.82 บาท

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561
ทางบัญชี 2561 สหกรณ์ฯ  ได้จดั ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 เมือ่ วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561
ณ ห้องประชุมดอกจาน ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ อ�ำเภอเมืองอ�ำนาจเจริญ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ              
ซึ่งสหกรณ์ฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 ให้สมาชิกรับทราบ แก้ไขรับรองตามหนังสือ
ที่ สอ.อจ.1.1080/2561 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกผู้ใด ทักท้วงแก้ไขจึงถือว่าสมาชิก
ได้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561
จึงเรียนมาเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบและรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม................................................................................................................................................................................................
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด

AMNATCHAROEN PROVINCIAL HEALTH SAVING AND CREDIT CO-OPERATIVE LIMITED
366 หมู่ 2 ถนนชยางกูร อ.เมือง จ.อ�ำนาจเจริญ  37000 โทรศัพท์ 0-4545-1581 โทรสาร 0-45451-508 http://www.supsasook.amnatcom
366 Changangoon road, MeungAmnatcharoen 37000 Tel : 0-4545-1581  Fax : 0-4545-1508 http://www.supsasook.amnatcom

ที่  สอ.อจ.1.1080/2561
26  พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ส่งรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561

    จ�ำนวน 1 เล่ม

ตามที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด ได้จดั การประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
2561 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมดอกจาน ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
ต�ำบลโนนหนามแท่ง อ�ำเภอเมืองอ�ำนาจเจริญ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ นั้น
ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด จึงขอส่งรายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 มาเพื่อให้สมาชิกได้ตรวจสอบและรับทราบ หากมีข้อทักท้วง
ให้แจ้งสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 หากครบก�ำหนดดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีข้อทักท้วงใดๆ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด จะถือว่าได้รับการรับรองรายงานการประชุมจากท่านแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

งานฝ่ายอ�ำนวยการ
โทร. 0-4545-1581, 0-4545-1508
มือถือ. 081-5791868

(นายไมตรี แก้วมงคล)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด

16 รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�กัด

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการด�ำเนินการ/กรรมการด�ำเนินการ/
ผู้ตรวจสอบกิจการ/ผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2563
ตามข้อบังคับสหกรณ์
ข้อ 72. คณะกรรมการด�ำเนินการ ให้สหกรณ์มคี ณะกรรมการด�ำเนินการประกอบด้วยประธานกรรมการหนึง่ คน
และกรรมการด�ำเนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกฯลฯ
ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562 สมาชิกต้องเลือกประธานกรรมการด�ำเนินการ จ�ำนวน 1 คน
กรรมการด�ำเนินการ จ�ำนวน 6 คน แทนคณะกรรมการที่หมดวาระตามข้อบังคับของสหกรณ์
1. ประธานกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 25 ที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ จ�ำนวน 1 คน ดังนี้
นายไมตรี แก้วมงคล
2. คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 25 ที่พ้นจากต�ำแหน่งตามวาระ จ�ำนวน 6 คน ดังนี้
2.1 นายเสน่ห์ศักดิ์ สีหารัตน์
2.2 นายอิทธิพล พิมพบุตร
2.3 นายคมกฤษณ์ สุขไชย
2.4 นายสุริยา ดอกบัว
2.5 นายพรหมพิริยะ สิงห์ไชย
2.6 นายสิทธิพงษ์ พงษ์เสือ
3. คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 25 ที่ด�ำรงอยู่ตามวาระ จ�ำนวน 8 คน ดังนี้
3.1 นายสมร ไชโยธา
3.2 นายสุนทร โมทอง
3.3 นายกฤษณะ ชาตาสุข
3.4 นายพัลลภ สุระเกษ
3.5 นายทวีฤทธิ์ โลจรัส
3.6 นายอนุชิต ประแดงปุย
3.7 นายสมศักดิ์ หอมชื่น
3.8 นายสมพรชัย แก้วค�ำจันทร์
4. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งต�ำแหน่งประธานกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 26 ประจ�ำปี 2563 ประกอบด้วย
4.1 นายไมตรี แก้วมงคล
หมายเลข 1
4.2 นายด�ำรงรัตน์ ลือนาม
หมายเลข 2
5. ผู้สมัครรับเลือกตั้งต�ำแหน่งกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 26 ประจ�ำปี 2563 ประกอบด้วย
5.1 นายวีระชาติ อ�ำนาจวรรณพร หมายเลข 1
5.2 นายจักรพันธ์ ท�ำชอบ
หมายเลข 2
5.3 นายโกเวช ทองเทพ
หมายเลข 3
5.4 นายอิทธิพล พิมพบุตร
หมายเลข 4
5.5 นายนพพร ศรีสุวรรณ
หมายเลข 5
5.6 นายชัยพร สนิทนวล
หมายเลข 6
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5.7 ว่าที่ ร.ต.ภูมเรศ ศรีระวงศ์
หมายเลข 7
5.8 นายโกวิทย์ พิกุล
หมายเลข 8
5.9 นายนัฐพงศ์ สารธิมา
หมายเลข 9
5.10 นายไกรวุฒิ บุตตะ
หมายเลข 10
5.11 นายดิเรก คณะรัตน์
หมายเลข 11
5.12 นายนิรุตต์ พันธ์อ่อน
หมายเลข 12
6. ผู้สมัครรับเลือกตั้งต�ำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2563 ประกอบด้วย
6.1 ผู้ตรวจสอบกิจการด้านอื่นๆ
นายสุริยา แสนโท
หมายเลข 1
6.2 ผู้ตรวจสอบกิจการด้านการบัญชี
6.2.1 นางประณิดา งามเถื่อน
หมายเลข 1
6.2.2 นางเครือวรรณ ศรีสารคาม
หมายเลข 2
7. ผู้สมัครรับเลือกตั้งต�ำแหน่งผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจ�ำปี 2563  ประกอบด้วย
นายเชิงชาย จันทร์ศรี บริษัท ซี เจ ออดิท จ�ำกัด
8. มติที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 เห็นชอบ
ให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ�ำจังหวัดอ�ำนาจเจริญ เป็นผู้ด�ำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ ชุดที่ 26 ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด ว่าด้วยการด�ำเนินการ
เลือกตัง้ พ.ศ. 2562 ข้อ 8 ประธานกรรมการการเลือกตัง้ อาจเชิญบุคคลภายนอกทีเ่ ป็นผูแ้ ทนจากส่วนราชการทีเ่ ข้าร่วม
ประชุมเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้ง
จึงเรียนเสนอเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562 พิจารณาอนุมัติดังนี้
1.  เลือกตั้งประธานการด�ำเนินการที่ว่างลง
จ�ำนวน 1  ต�ำแหน่ง
2.  เลือกตั้งคณะกรรมการด�ำเนินการที่ว่างลง จ�ำนวน 6  ต�ำแหน่ง
วิธีการเลือกตั้ง
2.1  การเลือกตั้งประธานกรรมการด�ำเนินการและกรรมการด�ำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ      
ว่าด้วยการด�ำเนินการเลือกตั้ง พ.ศ.2562 โดยก�ำหนดเวลาเปิดหีบเลือกตั้ง เวลา..............น.
เวลาปิดหีบเลือกตั้งเวลา เวลา...............น.
3. เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ  จ�ำนวน 2  ต�ำแหน่ง แบ่งออกเป็น
		 • ผู้ตรวจสอบกิจการด้านอื่นๆ
		 • ผู้ตรวจสอบกิจการด้านบัญชี
วิธีการเลือกตั้ง
3.1 วิธกี ารเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการด้านอืน่ ๆ มีผสู้ มัคร จ�ำนวน  1 ต�ำแหน่ง จึงขอมติทปี่ ระชุมรับรอง
ด้วยวิธีการเปิดเผย โดยการยกมือรับรอง
3.2 วิธกี ารเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการด้านการบัญชีให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการด�ำเนินการ
เลือกตัง้ พ.ศ.2551 ก�ำหนดเวลาเปิดหีบเลือกตัง้ เวลา...............น. เวลาปิดหีบเลือกตัง้ เวลา เวลา...............น.
4. ขอเรียนเชิญประธานกรรมการด�ำเนินการเลือกตั้งชี้แจงวิธีการเลือกตั้งแก่ที่ประชุม
มติที่ประชุม...............................................................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 4
รับทราบผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2562
เรียน ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่เคารพ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
เมือ่ วันที่ 16 กันยายน 2537 เลขทะเบียน อ.052837 และได้เริม่ ด�ำเนินการประกอบธุรกิจบริการสมาชิกตัง้ แต่บดั นัน้
เป็นต้นมา เริ่มต้นด้วยสมาชิก 423 คน เพศชาย 167 คน และเพศหญิง 256 คน และทุนเรือนหุ้น
จ�ำนวน 12,679,540 บาท (สิบสองล้านหกแสนเจ็ดหมืน่ เก้าพันห้าร้อยสีส่ บิ บาทถ้วน) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด ปีนี้ครบรอบปีที่ 25 มีผลการด�ำเนินงานเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงเป็นล�ำดับมา
ปรากฏดังต่อไปนี้
สรุปผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์เปรียบเทียบกับปีก่อน
รายการ

ปี 2562

ปี 2561

เพิ่ม (ลด)

ร้อยละ

1. จำ�นวนสมาชิก (ราย)
• สามัญ
• สมทบ
2. สินทรัพย์รวม

1,551
237
3,930,953,540.22

1,543
223
3,707,408,265.43

8
14
223,545,274.79

0.52
6.28
6.03

3. ทุนเรือนหุ้นที่ชำ�ระแล้ว

995,348,460.00

911,475,530.00

83,872,930.00

9.20

4. ทุนสำ�รองตามกฎหมาย

80,042,375.54

70,003,010.89

10,039,364.65

14.34

7,713,007.02

6,732,245.41

980,761.61

14.57

306,498,987.20

241,308,682.94

65,190,304.26

27.02

5. ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ
6. เงินรับฝากจากสมาชิก
7. เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น

1,040,000,000.00

8. เงินค้างจ่ายและหนี้สินอื่น

3,291,004.47

5,746,474.26

9. ทุนดำ�เนินการทั้งหมด

3,930,953,540.22

3,713,684,292.73

217,269,247.27

5.85

10. เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี

3,190,069,238.97

2,823,926,953.33

366,142,285.64

12.97

11. เงินต้นชำ�ระคืนเงินกู้ระหว่างปี

2,874,115,694.50

2,595,449,676.92

278,666,017.58

10.74

12. เงินกู้คงเหลืออยู่ที่สมาชิกเมื่อสิ้นปี

3,885,350,411.57

3,569,589,959.84

315,760,451.73

8.85

104,187,586.79

98,689,813.48

5,497,773.31

5.57

13. กำ�ไรสุทธิ/ขาดทุนสุทธิ

1,275,000,000.00 (235,000,000.00) (18.43)
(2,455,469.79) (42.73)

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�กัด 19

เปรียบเทียบการด�ำเนินงาน 5 ปี
ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด
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เงินให้สมาชิกกู้

กำ�ไรสุทธิสะสม ประจำ�ปี 2562

เฉลี่ยกำ�ไรเดือนละ 8,682,298.90 บาท
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1. สมาชิกภาพในวันสิ้นปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
รายการ
จำ�นวนสมาชิกต้นปี (คน)

ยกมา
30 ก.ย.61
1,766

รายการระหว่างปี (คน)
เพิ่มขึ้น/ลดลง
คิดเป็นร้อยละ
(คน)
สามัญ
สมทบ
รวม
1,551
237
1,788
22
1.25

2. สมาชิกที่ท�ำธุรกรรมด้านสินเชื่อกับสหกรณ์
ประเภท
สมาชิกมีหนี้กับสหกรณ์

ปีบัญชี 2561
(บาท)
1,316

ปีบัญชี 2562
(บาท)
1,329

เพิ่มขึ้น/ลดลง
(บาท)
13

450

459

9

1,766

1,788

สมาชิกที่ไม่มีหนี้กับสหกรณ์
รวม

คิดเป็นร้อยละ
0.98
2.00

3. การให้บริการเงินกู้
ลำ�ดับ

ประเภทสัญญา

อัตรา
ดอกเบี้ย

สมาชิกมาใช้บริการเงินกู้ทั้งสิ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
จำ�นวน/สัญญา
รวม/บาท

ณ สิ้นปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ
จำ�นวน/สัญญา

รวม/บาท

1

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

6.25

616

83,142,470.21

371

40,418,726.93

2

เงินกู้สามัญ

6.25

1,291

336,256,940.12

1,270

385,861,444.60

3

เงินกู้พิเศษ

6.00

790

2,770,669,828.64

1,111

3,459,070,240.04

2,697

3,190,069,238.97

2,752

3,885,350,411.57

รวม

4. การระดมทุนหมุนเวียน เพือ่ ให้บริการเงินกูแ้ ก่สมาชิกได้ทวั่ ถึงตามความต้องการ

ทุนเรือนหุ้น

ปีบัญชี 2561
(บาท)
911,475,530.00

ปีบัญชี 2562
(บาท)
995,348,460.00

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

241,308,682.94

306,498,987.20

65,190,304.26

27.02

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น

1,275,000,000.00 1,040,000,000.00

(235,000,000.00)

(18.43)

กู้ยืมเงินจากบุคคลภายนอก

1,095,178,835.75 1,389,822,135.75

294,643,300.00

26.90

ประเภท
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เพิ่มขึ้น/ลดลง
คิดเป็นร้อยละ
(บาท)
83,872,930.00
9.20

5. ก�ำไรสุทธิและการคืนประโยชน์แก่สมาชิก
5.1) รายได้ของสหกรณ์
การด�ำเนินกิจการของสหกรณ์ฯ มีรายได้การให้สมาชิกกู้ และมีรายได้จากแหล่งต่างๆ รายละเอียดดังนี้
ประเภทรายได้
รายได้จากดอกเบี้ยให้กู้
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝาก
สอ.ม.ราชภัฏมหาสารคาม จำ�กัด
รายได้ผลตอบแทนจากการลงทุน
รายได้จากค่าธรรมเนียมแรกเข้าสมาชิก
รายได้อื่น/รายได้เบ็ดเตล็ด
รวม

ปีบัญชี 2561
(บาท)
210,308,005.06

ปีบัญชี 2562 เพิ่มขึ้น/ลดลง
คิดเป็นร้อยละ
(บาท)
(บาท)
225,752,851.78 15,444,846.72
7.34

37,321.61

168,204.43

130,882.82

350.69

142,062.93

377,928.70

235,865.77

166.03

873,061.74

903,635.05

30,573.31

3.50

8,300.00

8,300.00

-

-

27,441.80

33,099.74

5,657.94

20.62

211,396,193.14 227,244,019.70 15,847,826.56

7.50

(5.2) ค่าใช้จ่ายสหกรณ์
ในปี 2562 มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 123,056,432.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.15 ของรายได้ ซึ่งแบ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย และค่าใช้จ่ายในการบริหาร ดังนี้
ประเภทรายได้
1. ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน
2. ค่าใช้จ่ายบริหาร
รวม

ปีบัญชี 2561
(บาท)
103,759,176.94
8,953,202.72

ปีบัญชี 2562 เพิ่มขึ้น/ลดลง
คิดเป็นร้อยละ
(บาท)
(บาท)
108,963,420.49 5,204,243.55
5.02
14,093,012.42

5,139,809.70

57.41

112,706,379.66 123,056,432.91 10,350,053.25

9.18

(5.3) ก�ำไรสุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 สหกรณ์ฯ มีก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 104,187,586.79 คิดเป็นร้อย 5.57
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จ�ำนวน 5,497,773.31 บาท
6. การจ�ำแนกประโยชน์จากก�ำไรสุทธิ
(6.1) กลับคืนสู่สมาชิกโดยตรง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 สหกรณ์ฯ มีก�ำไรสุทธิ จ�ำนวน 104,187,586.79 บาท จ่ายเป็นเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนสู่สมาชิกโดยตรง จ�ำนวน 91,349,092.22 คิดเป็นร้อยละ 87.68 ของก�ำไรสุทธิ

เงินปันผล

ปีบัญชี 2561
(บาท)
50,464,543.66

ปีบัญชี 2562 เพิ่มขึ้น/ลดลง
คิดเป็นร้อยละ
(บาท)
(บาท)
54,727,422.28 4,262,878.62
8.45

เงินเฉลี่ยคืน

33,584,201.45

36,621,669.94

ผลตอบแทน

3,037,468.49

9.04
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ผลการด�ำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
1. แผนงานโครงการปี 2562 ทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่ได้รบั อนุมตั ิ 1,491,560.00 บาท ใช้ไป 1,466,889.56 บาท
คิดเป็นร้อยละ 98.35 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (คณะกรรมการสามารถบริหารจัดการ ประหยัดงบรายจ่ายลง
24,670.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.65)
คณะกรรมการด�ำเนินการได้บริหารจัดการกิจการสหกรณ์โดยหลักการสหกรณ์ (COOPERATIVE PRINCIPLE)
จะยึดธรรมนูญสหกรณ์  คือพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ระเบียบ ข้อบังคับ มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี  
2560 มติคณะกรรมการโดยการบริหารแบบมีสว่ นร่วมของสมาชิกและใช้แผนกลยุทธ์ 5 ปี (2561-2565) เป็นเครือ่ งมือ
และด้วยความมุง่ มัน่ ของคณะกรรมการด�ำเนินการทีจ่ ะแก้ไขจุดอ่อนทีม่ อี ยูเ่ ดิมเสริมจุดแข็งให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
ซึ่งได้ก�ำหนดแผนกลยุทธ์ปี 2562 ไว้ดังนี้
ลำ�ดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

1

การทำ�งานธุรกิจแบบพันธมิตร
ทางการเงิน

สหกรณ์อื่น

2

โครงการประชุมปฏิบัติการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัด
ทำ�แผนงานดำ�เนินงาน ประจำ�
ปี 2563

กรรมการ/
เจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจสอบ
และที่ปรึกษา

3

โครงการพัฒนาศักยภาพและ
สร้างเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
อำ�นาจเจริญ จำ�กัด
ประจำ�ปี 2562

สมาชิก

วันที่/สถานที่

ผลการดำ�เนินงาน

ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 1. ได้รับความรู้และประสบการณ์
2562
ในการศึกษาดูงานด้านต่างๆ
สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จก. เพื่อมาพัฒนาองค์กรได้อย่าง
สอ.ม.สงขลานครินทร์ จก.
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สอ.ม.นครินทรวิโรฒ จก.
2. มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและนำ�ความรู้
สอ.รพ.วชิรพยาบาล จก.
ความสามารถ ประสบการณ์ที่ได้
มาพัฒนาองค์กรต่อไป
3. สามารถต่อรองอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
และเงินฝากระหว่างสหกรณ์ได้
ในต้นทุนที่ต่ำ�
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 1. มีแผนงาน/โครงการ ประจำ�ปี 2563
ณ ห้องประชุม โรงแรมไนท์
เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญ
รีสอร์ท พัทยา
ประจำ�ปี 2562
อำ�เภอบางละมุง พัทยา
3. มีแนวทางป้องกันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จังหวัดชลบุรี
ในอนาคต
4. มีเกณฑ์ ในการควบคุมโครงการ/
กิจกรรม/จุดมุ่งหมายและมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
5. ได้นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
แนวคิดใหม่เพื่อการบริหารจัดการที่ดี
6. ทำ�ให้เกิดการประสานงานที่ดี
ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน -15
สิงหาคม 2562
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1. สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจ
และพึงพอใจในงานของสหกรณ์
2. ได้ออกพบปะสมาชิกและให้บริการ
ด้านสหกรณ์เชิงรุก นำ�เสนอผล
การบริหารกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์ฯ รอบ 6 เดือน
3. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
และการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่
เพื่อการบริหารจัดการที่ดี
4. สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง
สมาชิกกับคณะกรรมการดำ�เนินการ
และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ลำ�ดับ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

วันที่/สถานที่

ผลการดำ�เนินงาน

4

โครงการรดน้ำ�ดำ�หัวผู้สูงอายุ
ประจำ�ปี 2562

สมาชิกผู้สูง วันที่ 9 เมษายน 2562
1. สมาชิกผู้สูงอายุมีขวัญและกำ�ลังใจ
อายุ/กรรมการ/ ณ บริเวณหน้าสำ�นักงานสหกรณ์
ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้
เจ้าหน้าที่
จังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�กัด
ร่วมกิจกรรมทำ�ให้เกิดความ
และสมาชิก
สนุกสนานและความรู้สึกไม่ถูก
ทอดทิ้ง
2. สมาชิกผู้สูงอายุได้ร่วมกันทำ�กิจกรรม
เกิดความรักความผูกพัน และ
ความอบอุ่นเสมือนคนในครอบครัว

5

โครงการพัฒนาระบบบริการ
สู่ความเป็นเลิศ

กรรมการ/
เจ้าหน้าที่
ผู้ตรวจสอบ
และที่ปรึกษา

6

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้แทน
สมาชิกคุณภาพและการบริหาร
จัดการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ

ผู้แทนสมาชิก ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมดอกจาน
สำ�นักงานสาธารณสุข
จังหวัดอำ�นาจเจริญ

7

โครงการสมาชิกเข้มแข็ง
สหกรณ์ก้าวหน้ามั่นคง

สมาชิก

วันที่ 25 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุม
โรงแรมไนท์ รีสอร์ท พัทยา
อำ�เภอบางละมุง พัทยา
จังหวัดชลบุรี

ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 256131 มกราคม 2562

1. กรรมการ/เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบ
และที่ปรึกษา มีความรู้ความเข้าใจ
ที่ตรงกับในการพัฒนาระบบบริการ
สหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ
2. มีระบบบริการที่มีมาตรฐาน
3. สมาชิกสหกรณ์และผู้มารับบริการ
เกิดความประทับในการให้บริการ
ของสหกรณ์ฯ
1. เพื่อให้สมาชิก มีความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับที่มาและหลักการ
สหกรณ์ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับสหกรณ์ออมทรัพย์
2. เพื่อให้สมาชิก เข้าใจบทบาทของ
ผู้แทนสมาชิกคุณภาพ กับการ
ส่งเสริมกิจการและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสหกรณ์ ให้ก้าวหน้า
3. เพื่อให้สมาชิก รู้จักการจัดทำ�บัญชี
ครัวเรือน เพื่อให้สมาชิกรู้จักจดบันทึก
บัญชีรายรับ-รายจ่าย และนำ�ข้อมูล
ทางบัญชีไป
4. เพื่อให้สมาชิก รู้จักขั้นตอน/วิธีการ
ใช้งาน ATM COOP ผ่านระบบ
ธนาคารกรุงไทย
5. สมาชิกเกิดความตระหนักและมี
ส่วนร่วมในการบริหารสหกรณ์
ให้มีความก้าวหน้า มั่นคง
• มีคู่มือสมาชิกสหกรณ์ ให้กับสมาชิก
เช่น รายละเอียดของหลักเกณฑ์
ขั้นตอน ในการให้บริการ เริ่มตั้งแต่
การสมัครเป็นสมาชิก การหักเงิน
สะสมค่าหุ้น การออมเงิน การกู้เงิน
รวมทั้งสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
ต่างๆ ที่สมาชิกควรทราบ เพื่อเป็น
ประโยชน์ ในการติดต่อ ดำ�เนินการ
เรื่องต่างๆ กับสหกรณ์ฯ

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�กัด 25

ให้การต้อนรับผู้มาเยี่ยมชมกิจการ ดังนี้
ลำ�ดับ

วันที่

หน่วยงาน

ผู้เข้าร่วม

1

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

สอ.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จำ�กัด

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จำ�นวน 12 คน

2

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

สอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำ�กัด

คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จำ�นวน 7 คน

สอ.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ�ำกัด

สอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จ�ำกัด

ในปีบญ
ั ชี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด ได้จดั โครงการและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่สมาชิกและบุตรของสมาชิก
ในปีบัญชี 2562 สหกรณ์ฯ ได้จัดสรรทุนให้แก่สมาชิกและบุตรสมาชิก โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก          
ออมทรัพย์ของสมาชิกที่มีอยู่ในสหกรณ์ จ�ำนวน 270 ทุน เป็นเงิน 492,000.00 บาท ดังนี้
ประเภททุน

ปี 2562
จำ�นวนผู้ขอทุน
จำ�นวนเงิน (บาท)

ปี 2561
จำ�นวนผู้ขอทุน
จำ�นวนเงิน (บาท)

1. ของสมาชิก

16

40,000.00

24

60,000.00

2. ของบุตรสมาชิก

254

452,000.00

345

605,000.00

2.1 อนุบาล

39

39,000.00

47

47,000.00

2.2 ประถมศึกษา

56

56,000.00

88

88,000.00

2.3 มัธยมศึกษา

81

162,000.00

110

220,000.00

2.4 สูงกว่ามัธยมศึกษา

78

195,000.00

100

250,000.00

รวม (1+2)

270

492,000.00

369

665,000.00

2. จัดเป็นประโยชน์และสวัสดิการแก่สมาชิก
จากก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2562 ข้างต้น สหกรณ์ฯ ได้น�ำมาจัดสรรเป็นสวัสดิการต่างๆ ให้แก่สมาชิก ดังนี้
จัดสรรเป็น
1. เงินทุนสำ�รอง

จำ�นวนเงิน (บาท)
10,458,494.57

2. ทุนสาธารณประโยชน์

150,000.00

3. ทุนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพกรรมการเจ้าหน้าที่สหกรณ์และสมาชิก

200,000.00

26 รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�กัด

3. การให้ความร่วมมือกระบวนการสหกรณ์และหน่วยงานเอกชน
ในปี 2562 สหกรณ์ฯ ได้มสี ว่ นร่วมในกระบวนการสหกรณ์ และหน่วยงานต่างๆ โดยสนับสนุนให้กรรมการ
และเจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ เพื่อเพิ่มทักษะและประสบการณ์ เพื่อน�ำมาปรับใช้กับงานสหกรณ์ได้
โดยส่งเข้าร่วมประชุมหรืออบรม ดังนี้
ลำ�ดับ

วันที่

เรื่อง/ผู้จัด

สถานที่

1

9-10 ตุลาคม 2561

การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ยุค 4.0
รุ่นที่ 2

โรงแรมพลอยพาเลช
อำ�เภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2561 สอ.โรงพยาบาล
สอ.โรงพยาบาลอำ�นาจเจริญ จำ�กัด
อำ�นาจเจริญ จำ�กัด
อำ�เภอเมือง
จังหวัดอำ�นาจเจริญ
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2561 ณ โรงแรมเอเชีย โฮเต็ล
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ห้อง Diamond Hall ชั้น 5
ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต
อำ�เภอลำ�ลูกกา
จังหวัดปทุมธานี
ศึกษาดูงาน สอ.สสจ.ศรีษะเกษ จำ�กัด
สอ.สสจ.ศรีษะเกษ จำ�กัด
อำ�เภอเมือง
จังหวัดศรีษะเกษ

2

16 พฤศจิกายน 2561

3

22 ธันวาคม 2561

4

27 ธันวาคม 2561

5

27 มกราคม 2562

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2561 โรงแรมอิมพีเรียล
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
อำ�เภอเมือง จังหวัด
จังหวัดสกลนคร จำ�กัด
สกลนคร

6

29 มกราคม 2562

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จำ�กัด

สอ.ครูเลย จำ�กัด
อำ�เภอเมือง จังหวัดเลย

7

30 มกราคม 2562

ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูอุบลราชธานี จำ�กัด

8

2-3 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าร่วมโครงการสัมมนาการพัฒนา
สหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหาร
จัดการ

สอ.ครูอุบลราชธานี จำ�กัด
อำ�เภอเมืองจังหวัด
อุบลราชธานี
โรงแรมลายทอง
อำ�เภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี

9

23-24 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการสัมมนาหลักสูตรการบังคับใช้
พรบ.สหกรณ์ฉบับใหม่

โรงแรมมุกดาหาร
แกรนด์ โฮเทล
อำ�เภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร

10

10 มีนาคม 2562

โรงแรมเจริญธานี
อำ�เภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ปี 2561
ชสอ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อผู้เข้าร่วม
1. นายเสน่ห์ศักดิ์ สีหารัตน์
2. นางสาวพัชร์ทิตา กิ่งแก้ว
1. นายไมตรี แก้วมงคล
2. นายเสน่ห์ศักดิ์ สีหารัตน์
3. นายสุนทร โมทอง
นายไมตรี แก้วมงคล

1. นายไมตรี แก้วมงคล
2. นายอิทธิพล พิมพบุตร
3. นายเสน่ห์ศักดิ์ สีหารัตน์
4. นายสุริยา ดอกบัว
5. นายอนุชิต ประแดงปุย
1. นายไมตรี แก้วมงคล
2. นายอิทธิพล พิมพบุตร
1. นายไมตรี แก้วมงคล
2. นายอิทธิพล พิมพบุตร
3. นายเสน่ห์ศักดิ์ สีหารัตน์
1. นายไมตรี แก้วมงคล
2. นายอิทธิพล พิมพบุตร
3. นายเสน่ห์ศักดิ์ สีหารัตน์
1. นายไมตรี แก้วมงคล
2. นายอิทธิพล พิมพบุตร
3. นายคมกฤษณ์ สุขไชย
4. นายโกเวช ทองเทพ
5. นางมลฑิรา อ่อนศรีบุตร
1. นายไมตรี แก้วมงคล
2. นายอิทธิพล พิมพบุตร
3. นายคมกฤษณ์ สุขไชย
4. นางมลฑิรา อ่อนศรีบุตร
5. นางสาวสริตา แก้วสะเถียน
1. นายไมตรี แก้วมงคล
2. นายอิทธิพล พิมพบุตร
3. นายเสน่ห์ศักดิ์ สีหารัตน์
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ลำ�ดับ

วันที่

เรื่อง/ผู้จัด
อบรมหลักสูตรกฎหมายกับความรับ
ผิดชอบของเจ้าหน้าที่สินเชื่อและการ
บริการที่ประทับใจ
สัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง)
กฎกระทรวงตามมาตรา 89/2
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ฯ ฉบับที่ 3

สถานที่

11

15-17 มีนาคม 2562

12

7-8 พฤษภาคม 2562

13

25-26 พฤษภาคม 2562 ประชุมใหญ่สามัญ ปี 2561
ชมรมเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

14

8 มิถุนายน 2562

ประชุมใหญ่สามัญ ปี 2562 ชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

15

6-7 มิถุนายน 2562

ฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการ
ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1

16

24 มิถุนายน 2562

17

28-30 มิถุนายน 2562

18

19-20 กรกฎาคม 2562 สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ ใช้ โปรแกรม
ระบบงานสหกรณ์ของ สอ.มอ.

ห้องไฮเดรนเยีย โรงแรม
ทีเคพาเลช คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร

19

21-22 กรกฎาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2562
พิจารณาเกี่ยวกับการบริการงาน
ของสหกรณ์ฯ

ห้องประชุมออมทรัพย์
ครูเลย อำ�เภอเมือง
จังหวัดเลย

20

18-19 สิงหาคม 2562

โรงแรมโคราชโฮเต็ล
อำ�เภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา

ชื่อผู้เข้าร่วม

โรงแรมโฆษะ อำ�เภอเมือง นางสาวสริตา แก้วสะเถียน
จังหวัดขอนแก่น
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 1. นายไมตรี แก้วมงคล
อำ�เภอบางกรวย
2. นายอิทธิพล พิมพบุตร
จังหวัดนนทบุรี
โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ 1. นางมลฑิรา อ่อนศรีบุตร
จอมเทียนพัทยา
2. นางสาวพัชร์ทิตา กิ่งแก้ว
จังหวัดชลบุรี
3. นางสาวสุจลิ ักษณ์ เสนาจันทร์
4. นายปรเมษฐ์ บุญหนา
5. นางศรันยา บุญยะมาตย์
6. นางอมรรัตน์ บุญทน
7. นางสาวนริศรา ไผ่ป้อง
8. นางสาวกัลยา คำ�ตัน
9. นางสาวสุมาลี โสมอินทร์
ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม 1. นายไมตรี แก้วมงคล
ศูนย์แสดงสินค้า
2. นายอิทธิพล พิมพบุตร
และประชุมอิมแพค
3. นายเสน่ห์ศักดิ์ สีหารัตน์
เมืองทองธานี
4. นางมลฑิรา อ่อนศรีบุตร
1. นายนัฐพงศ์ สารธิมา
2. นายสุริยา แสนโท

สัมมนากฎหมายใหม่กับการบริหาร
สหกรณ์ที่ควรจะเป็น

ห้องประชุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขร้อยเอ็ด
จำ�กัด อำ�เภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด
โรงแรมเทพนคร
อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สัมมนาคณะกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์
ชสอ. 8 ภาค

โรงแรมลองบีช ชะอำ�
จังหวัดเพชรบุรี

1. นายไมตรี แก้วมงคล
2. นายอิทธิพล พิมพบุตร
3. นายเสน่ห์ศักดิ์ สีหารัตน์
1. นายอิทธิพล พิมพบุตร
2. นางมลฑิรา อ่อนศรีบุตร
3. นางสาวพัชร์ทิตา กิ่งแก้ว
4. นางศรันยา บุญยะมาตย์
5. นางอมรรัตน์ บุญทน
6. นางสาวกัลยา คำ�ตัน
1. นายไมตรี แก้วมงคล
2. นายอิทธิพล พิมพบุตร
3. นายเสน่ห์ศักดิ์ สีหารัตน์

สัมมนาหลักสูตร พรบ.สหกรณ์ฉบับใหม่
กับแนวทางการบริหารงานสหกรณ์
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1. นายไมตรี แก้วมงคล
2. นายอิทธิพล พิมพบุตร

1. นายไมตรี แก้วมงคล
2. นายอิทธิพล พิมพบุตร

4. การจัดสวัสดิการส�ำหรับสมาชิกและครอบครัว
สหกรณ์ฯ มีมติให้กรรมการและเจ้าหน้าที่ท�ำหน้าที่ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกและ
ครอบครัวสมาชิก โดยก�ำหนดสวัสดิการทีเ่ ป็นเงินในการช่วยเหลือในวันสวดพระอภิธรรม การส่งพวงหรีดไปร่วมงาน
ตลอดจนการจัดกรรมการและเจ้าหน้าที่ร่วมในวันสวดพระอภิธรรม หรือวันฌาปนกิจ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1) เงินช่วยเหลือในวันสวดพระอภิธรรม จ�ำนวน 31 ราย
เป็นเงิน 31,000.00  บาท
2) ค่าพวงหรีดร่วมงาน
จ�ำนวน 31 ราย
เป็นเงิน 24,800.00  บาท
5. การให้สวัสดิการและใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสมาชิก จ�ำนวนทั้งสิ้น 1,490,000.00 บาท ประกอบด้วย
ลำ�ดับ

ประเภท

จำ�นวน/ราย

รวม/บาท

1

สวัสดิการขวัญถุงเกษียณอายุราชการ

8

16,000.00

2

สวัสดิการเงินสงเคราะห์ทุพพลภาพ

1

100,000.00

3

สวัสดิการบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

38

76,000.00

4

สวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกเจ็บป่วย

36

18,000.00

5

สวัสดิการคลอดบุตรคนแรก

19

19,000.00

6

สวัสดิการคนโสด

4

8,000.00

7

สวัสดิการมงคลสมรส

15

15,000.00

8

สวัสดิการอุปสมบท

-

-

9

สวัสดิการประสบสาธารณภัย

82

167,000.00

10

สวัสดิการวันคล้ายวันเกิด

912

456,000.00

11

สวัสดิการเพื่อพัฒนาสหกรณ์และความมั่นคงของสมาชิก (สพค.)

3

110,000.00

12

สวัสดิการเพื่อพัฒนาสหกรณ์และความมั่นคงของสมาชิก (สพค.2)

2

105,000.00

13

กองทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต

3

400,000.00

6. การสนับสนุนบริจาคเงินในหน่วยงานในสังกัดด�ำเนินกิจการต่างๆ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด ร่วมบริจาคการกุศล กิจกรรมสาธารณประโยชน์  
ทางสังคมทั่วไป และสถาบันต่างๆ ร่วมท�ำบุญทอดกฐินสามัคคี ทอดผ้าป่าสามัคคีบ�ำรุงการศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ
กับหน่วยงานโดยตัดจากหมวดทุนสาธารณประโยชน์
หน่วยงาน/สหกรณ์ต่างๆ

จำ�นวนเงิน (บาท)

สนับสนุนกิจกรรม "ต้านภัยยาเสพติด เพื่อน้อง รร.บ้านท่าทุ่งนา"

300.00

ร่วมทำ�บุญทอดผ้าป่าสามัคคี ร.ร.บ้านขุน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ - สอ.มสธ.จำ�กัด

300.00

ร่วมโครงการจัดทำ�ผ้าป่าเพื่อพัฒนาเครดิตยูเนี่ยนอุบลร่วมใจ จ.อุบลราชธานี

300.00

ทำ�บุญทอดผ้าป่า มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

300.00

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า สอ.ม.มหิดล

300.00

โครงการเพื่อน้อง สอ.ครูแพร่

300.00
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หน่วยงาน/สหกรณ์ต่างๆ

จำ�นวนเงิน (บาท)

ร่วมงานบำ�เพ็ญกุศล มูลนิธิศาสตราจารย์นพสมบูรณ์วัชโรทัย

300.00

ร่วมทำ�บุญเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก สอ.ขรก.กระทรวงศึกษาธิการ จำ�กัด

300.00

สนับสนุนผ้าป่าเพื่อการศึกษา รร.สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง

300.00

บริจาคเงิน สื่อการเรียนการสอนชมรมส่งเสริมการศึกษาสู่ชนบท

300.00

ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน - สอ.มอ.เกษตรศาสตร์

500.00

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุทัยธานี - ทำ�บุญผ้าป่าสามัคคี

500.00

ถวายกฐินพระราชทาน-สำ�นักงานตรวจบัญชี จ.อำ�นาจเจริญ

500.00

ร่วมทอดกฐินสาธารณสุขสามัคคี-สอ.สสจ.มุกดาหาร

500.00

ร่วมทอดกฐิน-สหกรณ์นิคมนาหว้า อ.ปทุมราชฯ จ.อำ�นาจฯ

500.00

ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สอ.สามัญศึกษา จ.นครราชสีมา จำ�กัด

500.00

ร่วมทำ�บุญทอดผ้าป่าสามัคคี สอ.สธ.นครราชสีมา จำ�กัด

500.00

ร่วมทำ�บุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ กับ รพ.สงขลา

500.00

สมทบทอดผ้าป่าสามัคคี สอ.รพ.วชิรพยาบาล จำ�กัด

500.00

สมทบทำ�บุญทอดผ้าป่าสามัคคี สอ.สธ.อุดรธานี จำ�กัด

500.00

สนับสนุนกิจกรรม csr สอ.ครูเชียงใหม่ จำ�กัด

500.00

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน กับ กรมทรัพยากรธรณี

500.00

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีวัดห้วยยาง จ.ลพบุรี สนง.การบัญชีและการสอบบัญชีเทเวศร์

500.00

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน ปี 62 กับ สอ.ครูยโสธร จำ�กัด

500.00

สนับสนุนกิจกรรม "ต้านภัยยาเสพติด เพื่อน้อง รร.บ้านท่าทุ่งนา"

300.00

ร่วมทำ�บุญทอดกฐินสามัคคี ออมทรัพย์ครู

1,000.00

สนับสนุนงบประมาณ สโมสรตะกร้ออำ�นาจเจริญ

1,000.00

สนับสนุนของรางวัล กิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ กับ อบต.โนนหนามแท่ง

1,000.00

สนับสนุน TO BE NUMBER ONE รพ.สต.โคกเลาะ

1,500.00

สนับสนุนกิจกรรมรดน้ำ�ขอพร - รพ.สต.วินัยดี

2,000.00

สนับสนุนงบประมาณกิจกรรมเดินวิ่งมหกรรมรวมพลัง กับ รพ.อำ�นาจเจริญ

2,000.00

สนับสนุนกีฬาสาสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 ปี 2562

2,432.00

สนับสนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์ โลก

3,000.00

ร่วมเป็นเจ้าภาพทำ�บุญทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างอุโบสถทอดถวาย ณ วัดป่าโนนสะอาด
จ.นครพนม
สนับสนุนวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำ�ปี 2562

5,000.00
10,500.00

เงินสนับสนุนกีฬาสาสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 23/2561 (sport night)

20,000.00

30 รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�กัด

หน่วยงาน/สหกรณ์ต่างๆ
สนับสนุนกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ 2561 (8 คปสอ.ๆ ละ 10,000 บ.)

จำ�นวนเงิน (บาท)
80,000.00

ร่วมทำ�บุญโครงการ "อิ่มบุญ อุ่นใจ ไปกับ สอ.มธ." ณ วัดพระบาทน้ำ�พุ จ.ลพบุรี

500.00

ร่วมทำ�บุญทอดผ้าป่าสามัคคี - สอ.รพ.ราชวิถี จำ�กัด

500.00

ทำ�บุญทอดผ้าป่า สอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา จำ�กัด

500.00

ทำ�บุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

500.00

ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สอ.รพ.เลย

500.00

ร่วมทำ�บุญทอดกฐิน สันนิบาตสหกรณ์

500.00

สนับสนุนบัตรอวยพร บ.จิตรกรสร้างสรรค์ด้วยปากและเท้า จำ�กัด

570.00

ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สสธท

1,000.00

สนับสนุนงานวันคนพิการสากล จ.อำ�นาจเจริญ

1,000.00

สนับสนุนกิจกรรมรดน้ำ�ขอพรวันสงกรานต์-สสอ.ชานุมาน

1,000.00

สนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ

1,000.00

ร่วมสนับสนุน โครงการ CSR ช่วยเหลือ รร.ธรรมิกวิทยา จ.เพชรบุรี กับ สอ.บ.วิทยุการบินฯ

1,000.00

ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อำ�นาจเจริญ

1,000.00

มติทปี่ ระชุม ...............................................................................................................................................................

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�กัด 31

ระเบียบวาระที่ 5
รายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำปี 2562
เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด
ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้า               
นายโกเวช ทองเทพ และนางประณิดา งามเถือ่ น เป็นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 จึงขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
จ�ำกัด ส�ำหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยสรุป ดังนี้
ผู้ตรวจสอบกิจการได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่งข้าพเจ้าและคณะได้ท�ำการตรวจสอบ
และรายงาน ผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด�ำเนินงานเป็นประจ�ำทุกเดือนที่เข้าตรวจ
ข้าพเจ้าจึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจ�ำปี โดยสรุปดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ  
1.1 เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชี และเอกสารทางการเงิน
1.2 เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชี
และเอกสารทางการเงิน
1.3 เพือ่ ตรวจสอบและเสนอแนะการด�ำเนินงานของคณะกรรมการด�ำเนินงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ
และข้อบังคับ รวมทั้งมติของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
1.4 เพื่อตรวจสอบและเสนอแนะเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของสหกรณ์ ในด้านอื่นๆ
2. ขอบเขต/อ�ำนาจหน้าที่ของการตรวจสอบกิจการ
2.1 ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน หนี้สินทั้งปวง
เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริง ของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง
2.2 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด�ำเนินธุรกิจ แต่ละประเภทของสหกรณ์
เพือ่ ประเมินผล และอาจให้ขอ้ เสนอแนะแก่คณะกรรมการด�ำเนินการ ผูจ้ ดั การ และพนักงานอืน่ ๆ
ของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการและการปฏิบัติ ในกิจการนั้นๆ
2.3 ตรวจสอบการจัดจ้าง และแต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้าง
และหลักประกัน
2.4 ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนและการใช้จ่ายเงินตามประมาณการรายจ่ายของสหกรณ์
2.5 ติดตามผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการด�ำเนินการ  เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน  
ข้อบังคับและระเบียบ  ตลอดจนมติต่างๆ ของคณะกรรมการด�ำเนินการ
2.6 ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และค�ำสั่งของสหกรณ์หรือกิจการอื่นๆ
ตามที่เห็นสมควร  หรือที่เห็นว่าจะก่อให้เกิดผลดีแก่การด�ำเนินการของสหกรณ์ฯ

32 รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�กัด

1.ด้านการจัดการ

ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด ชุดที่ 25 ได้ดำ� เนินงาน
และบริหารงานของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน งบประมาณ ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ฯ
ที่ก�ำหนดไว้ สหกรณ์ฯ ได้ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ไว้เพื่อถือปฏิบัติในปีที่ผ่านมา ได้แก่ ระเบียบการเงิน
และการบัญชี ระเบียบเกีย่ วกับการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก ระเบียบว่าด้วยอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูจ้ ดั การ
และพนักงานอืน่ ๆ ระเบียบว่าด้วยวิธกี ารเกีย่ วกับเงินฝาก ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินสดของสหกรณ์
และมีการจัดท�ำคู่มือการปฏิบัติงาน หรือวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
สหกรณ์ฯ ได้ก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานไว้โดยชัดเจนและเหมาะสม การมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบตามทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ได้ทำ� เป็นลายลักษณ์อกั ษร  พนักงานของสหกรณ์ฯ แต่ละคนได้ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามที่
ได้รบั มอบหมายด้านหลักทรัพย์คำ�้ ประกันการท�ำงานของเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ฯ  สหกรณ์ฯ ได้กำ� หนดให้พนักงานทุกคน
มีหลักทรัพย์คำ�้ ประกัน โดยมีทงั้ ทีเ่ ป็นหลักทรัพย์และทีเ่ ป็นตัวเงิน สหกรณ์ฯ มีสมาชิกเมือ่ ต้นปี 1,766  คน ระหว่างปี
สมาชิกเพิม่ ขึน้ 22 คน เมือ่ สิน้ ปีมสี มาชิก จ�ำนวน 1,788 คน (สามัญ 1,551 คน, สมทบ 237 คน) การรับสมัครสมาชิก
การออมเงินค่าหุ้น/การเก็บค่าหุ้น ได้ปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2562 ข้อ 3 ตลอดจนทะเบียนหุ้น
ได้จดั ท�ำไว้เรียบร้อยเป็นปัจจุบนั   ในวันสิน้ ปีสหกรณ์ฯ มีทนุ ด�ำเนินงานทัง้ สิน้   3,930,953,540.22 บาท และในรอบปี
สหกรณ์ฯมีรายได้ทั้งสิ้น 227,244,019.7 บาท ค่าใช้จ่าย 123,056,432.91 บาท มีก�ำไรสุทธิ 104,187,586.79 บาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,497,773.31 บาท ทุนเรือนหุ้นเมื่อต้นปี จ�ำนวน 911,475,530 บาท ระหว่างปีเพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 127,412,124.80 บาท จ่ายคืนค่าหุน้ จ�ำนวน 43,539,194.80 บาท  คงเหลือสิน้ ปี จ�ำนวน 995,348,460 บาท

2. ด้านบริหารงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด คณะกรรมการด�ำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด เป็นชุดที่ 25 มีจำ� นวน 15 คน มีนายไมตรี แก้วมงคล เป็นประธานกรรมการ  
มีโครงสร้างการบริหารงาน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการอ�ำนวยการ 2) คณะกรรมการ
เงินกู้ และ 3) คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ ท�ำหน้าทีบ่ ริหารงานสหกรณ์ฯ เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
พ.ศ. 2556 และมีฝ่ายจัดการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ มีนางมลฑิรา อ่อนศรีบุตร เป็นผู้จัดการสหกรณ์ฯ
โดยฝ่ายจัดการท�ำหน้าที่ทางธุรกรรม/ธุรการของสหกรณ์และปฏิบัติตามมติของฝ่ายบริหารฯ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของสหกรณ์
ฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ มีนางมลฑิรา อ่อนศรีบุตร ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เป็นผู้ก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ  โครงสร้างการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ในส่วนของฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด ประกอบด้วย 4 ฝ่าย ได้แก่ 1) ฝ่ายธุรการ 2) ฝ่ายการเงิน 3) ฝ่ายบัญชี และ 4) ฝ่ายสินเชือ่
โดยแต่ละฝ่ายปฏิบัติภารกิจหน้าที่หลักๆ ดังนี้
1. ฝ่ายธุรการ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ หนังสือแจ้งภายนอก หนังสือรับ - ส่ง งานพัสดุ งานจัดส่ง
ใบเสร็จให้แก่สมาชิก และเกี่ยวกับงานสารบรรณของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
2. ฝ่ายการเงิน รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ - จ่ายเงินของสมาชิก การออกใบเสร็จ เช็ค ติดต่อธนาคารและ
งานการเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
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3. งานบัญชี รับผิดชอบเกี่ยวกับการบัญชีของสหกรณ์ฯ
4. งานสินเชื่อ รับผิดชอบเกี่ยวกับการกู้เงิน งานติดตามหนี้สิน  
ด้านการตรวจสอบการด�ำเนินงานของสหกรณ์ฯ มี 2 ส่วน ได้แก่ ผู้ตรวจสอบบัญชีภาคเอกชน และผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ฯ ที่เลือกจากตัวแทนสมาชิก 2 คน
คณะกรรมการด�ำเนินงานสหกรณ์ฯ มีการประชุมประจ�ำเดือนทุกเดือน และคณะกรรมการทัง้ 3 คณะ มีการประชุม
อย่างต่อเนื่องตามแผนการประชุมที่ก�ำหนดไว้
การพัฒนาบุคลากร...มีการก�ำหนดตัวชีว้ ดั ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายจัดการ, การจัดให้มกี ารอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ฯ, จัดให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ใส่ชุดเครื่องแบบตามวัน, จัดให้มีการประชุมก่อนท�ำงาน
ทุกวันจันทร์
คณะกรรมการได้มีนโยบาย/แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ฯ และการช่วยเหลือสมาชิกในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้
1. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ
ปันผล ประจ�ำปี 2561 (มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการด�ำเนินการฯ ชุดที่ 25 ครัง้ ที่ 2/2562 เมือ่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561)
2. ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด ว่าด้วย การให้กเู้ งินสามัญเพือ่ การศึกษาต่อ
พ.ศ.2560 (มติที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการฯ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561)  
3. ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด เรือ่ ง หลักเกณฑ์สำ� หรับสมาชิกจะกูเ้ งิน
ทุกประเภท (มติที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการฯ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561)  
4. สหกรณ์ฯ ได้ยกร่างประกาศ เรือ่ ง หลักเกณฑ์การให้เงินกูส้ ามัญโครงการสินเชือ่ เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ปี 2562 (มติที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการฯ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29
มกราคม 2562)  และได้จดั ท�ำแผนการออกเยีย่ ม/รับสมัครและคัดเลือกสมาชิกทีป่ ระสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ช�ำระเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยรายเดือน ไม่เกิน 36 งวด
5. สหกรณ์ฯ ได้ยกร่างประกาศ เรื่อง ก�ำหนดเงื่อนไข กรณีสมาชิกยื่นกู้เงินเดือนคงเหลือไม่ถึง 10%
(มติที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการฯ ชุดที่ 25 ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562) ซึ่งระเบียบมีดังนี้
• ประเภทเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (48 งวด) การเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ
ไม่น้อยกว่า 8% และต้องไม่ต�่ำกว่า 1,000 บาท)
    
• ประเภทเงินกู้สามัญ-ปันผล/กู้หุ้น (120 งวด) เงินกู้สามัญ-ปันผล/กู้หุ้น ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ
ไม่น้อยกว่า 8% และต้องไม่ต�่ำกว่า 1,000 บาท
• ประเภทเงินกู้พิเศษ/พิเศษ1 (360 งวด) การเงินกู้พิเศษ/พิเศษ1 ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ
ไม่น้อยกว่า 10% และต้องไม่ต�่ำกว่า 1,000 บาท)
...จากการที่สหกรณ์ฯ ได้มีนโยบายช่วยเหลือสมาชิก ได้แก่ การลดอัตราดอกเบี้ย การขยายงวดในสมาชิก
ทีม่ เี หตุจำ� เป็น การเพิม่ วงเงินกูแ้ ก่สมาชิกทีม่ เี หตุฉกุ เฉิน (เงินรายได้คงเหลือต�ำ่ กว่า 8% ต�ำ่ กว่า 10% หรือเหลือไม่ถงึ
1,000 บาท/เดือน อาจส่งผลให้สหกรณ์ฯ มีความเสี่ยงในการรับช�ำระหนี้เพิ่มขึ้น ท�ำให้มีผลกระทบด้านโครงสร้าง
ลูกหนี้ และด้านการบริหารจัดการหนี้...สหกรณ์ฯ เริ่มประสบปัญหาในการจัดเก็บหนี้จากสมาชิกที่เป็นลูกหนี้เพิ่มขึ้น
หลายรายผิดนัดช�ำระหนี้ รวมทั้งการลาออกของสมาชิกที่เป็นลูกหนี้
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ข้อเสนอแนะ/การปรับปรุงแก้ไข
1. สหกรณ์ฯ ได้จดั ชัน้ คุณภาพของลูกหนี้ โดยเฉพาะลูกหนีท้ ไี่ ม่กอ่ ให้เกิดรายได้ เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การพิจารณาก�ำหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของนายทะเบียนสหกรณ์ฯ
2. การค�ำ้ ประกันเงินกู้ สหกรณ์ฯ ได้เพิม่ แนวทางการค�ำ้ ประกันเงินยืม เช่น เพิม่ จ�ำนวนคนค�ำ 
้ การใช้หลักทรัพย์/
ทรัพย์สินในการค�้ำประกัน
3. สหกรณ์ฯ วางแนวทางการปล่อยกู้ให้ละเอียด รัดกุมและรอบคอบ โดยเฉพาะสมาชิกฯ ที่เป็นลูกจ้าง
สหวิชาชีพ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีการลาออกหรือเปลี่ยนที่ท�ำงานใหม่
4. สหกรณ์ฯ ได้มแี ละน�ำแนวทางปฏิบตั ใิ นการปล่อยเงินกูใ้ ห้กบั สมาชิกฯ ทีส่ หกรณ์ฯ ปฏิบตั อิ ยูค่ อื การตรวจสอบ
ข้อมูลสมาชิกในราชกิจจานุเบกษา และกรมบังคับคดี กระทรวงยุตธิ รรมเป็นการช่วยเช็คข้อมูลความเสีย่ งให้กบั สหกรณ์ฯ
5. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด ได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง
โดยมีการปรับลดงวดการผ่อนช�ำระหนี้ของสมาชิก เพื่อให้สัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับการกู้เงินจากแหล่งเงินกู้ภายนอก
6. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด ได้หาแนวทางลดความเสีย่ งหรือการช่วยเหลือ
สมาชิกช่วยแบ่งเบา ลดภาระผู้ค�้ำและช่วยเหลือทายาทสมาชิก โดยการประสานและสร้างความร่วมมือในการจัดตั้ง
กองทุนกองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน (กสอ.) โดยจ่ายเงินสวัสดิการเมื่อสมาชิกเสียชีวิต 1,000,000 บาท
7. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ ได้จดั ท�ำระเบียบสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดอ�ำนาจเจริญ ว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม รวมทัง้ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ท�ำให้สหกรณ์ฯ มีหลักการในการด�ำเนินงานที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
สร้างความเป็นธรรม เกิดความคุม้ ค่าคุม้ ทุนในการลงทุน และส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม มีคณ
ุ ภาพ มาตรฐาน  
สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบด้านการบริหารงานทั่วไป
ด้านการบริหารงานทัว่ ไป พบว่า มีการด�ำเนินการตามข้อบังคับตามประเภทของสหกรณ์ออมทรัพย์ ถูกต้อง
ครบถ้วน ทั้งเรื่องการก�ำหนดโครงสร้างการบริหารจัดการ การก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ ซึ่งปัจจุบันข้อบังคับสหกรณ์             
ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ พ.ศ. 2556 มีการประชุมคณะกรรมการฯ ประจ�ำเดือนทุกเดือน และใช้มติ
ทีป่ ระชุมเป็นตัวก�ำหนดแนวทางการปฏิบตั งิ านให้แก่ฝา่ ยจัดการสหกรณ์  ด้านการบริหารงบประมาณ สหกรณ์ฯ ได้จดั ท�ำ
ตามแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ มีการก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการด�ำเนินงานที่ชัดเจน  
ข้อเสนอแนะด้านการบริหารงานทั่วไป
คณะกรรมการด�ำเนินงานฯ ถือเป็นกลไกส�ำคัญต่อการพัฒนาสหกรณ์ฯ ให้กา้ วหน้า มัน่ คง และท�ำให้สมาชิก
เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาสหกรณ์ฯ ดังนั้น คณะกรรมการจ�ำเป็นต้องพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านการบริหาร
จัดการ มีจิตใจที่เสียสละ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา โดยยึดถือประโยชน์ของมวลสมาชิกโดยรวมเป็นที่ตั้ง
ซึง่ คณะกรรมการฯ ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะท�ำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลเรียบร้อยแล้ว จึงต้องมีระบบตรวจสอบการใช้จา่ ย
งบประมาณอย่างละเอียด รอบคอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส และเกิดความคุ้มค่า
ฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ เป็นหน่วยให้บริการโดยตรงแก่สมาชิก ควรยึดหลักที่ส�ำคัญของการให้บริการที่ว่า
“บริการดี ถูกต้อง ครบถ้วน ยิม้ แย้มแจ่มใส ประทับใจผูม้ ารับบริการ” เพือ่ สร้างความรักและความศรัทธาต่อสหกรณ์ฯ
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3. ด้านบัญชี

สหกรณ์ฯ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบริการจัดการทางบัญชี รวมทั้งการให้บริการแก่มวลสมาชิก
เช่น เดียวกับระบบธนาคาร มีการจัดท�ำรายงานทางบัญชีประจ�ำวัน และออกรายงานทางบัญชีประจ�ำเดือนทุกเดือน
ถูกต้อง ครบถ้วน
สหกรณ์ฯ มีการจัดท�ำเอกสารรายงานด้านการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีการสรุปรายงาน
งบทดลองทุกเดือน
ผลจากการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ในแต่ละเดือน โดยตรวจสอบเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ สลิปประเภท
ต่างๆ เอกสารหลักฐานประกอบรายงานทางบัญชี พบว่า มีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามรายการ
ข้อเสนอแนะด้านบัญชี
ระบบบัญชี มีความส�ำคัญมากต่อการด�ำเนินงานและบริหารจัดการสหกรณ์ ดังนัน้ เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั จิ ำ� เป็น
ต้องมีความละเอียด รอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อสหกรณ์และสมาชิก และควรมีการวางระบบควบคุมภายใน
เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

4. ด้านการเงิน

4.1.เงินสด
เจ้าหน้าทีฯ่ ผูม้ หี น้าทีร่ บั เงินหรือควบคุมการเงิน แยกจากผูม้ หี น้าทีเ่ กีย่ วกับการบัญชี การลงบัญชีสรุปประจ�ำวัน
และผ่านรายการ   การบันทึกรายการในแผ่นบัญชีลูกหนี้รายตัวและทะเบียนหุ้น การบันทึกบัญชีย่อยเงินรับฝาก
การจัดท�ำงบหน้าเงินงวดช�ำระหนี้   
การจ่ายเงินสดทุกครัง้ มีเอกสารหลักฐานประกอบ การจ่ายเงินทุกครัง้ ผ่านการอนุมตั จิ ากผูม้ อี ำ� นาจตามทีก่ ำ� หนด
ไว้ในระเบียบหรือมติของทีป่ ระชุม ได้สอบทานรายการเงินสดรับ-จ่าย ประจ�ำปี 2562 จากใบลงบัญชีกบั สมุดเงินสด  
พบว่า การบันทึกรายการครบถ้วนถูกต้อง ในวันสิ้นเดือนสหกรณ์ฯ ไม่มีเงินสดคงเหลือ ถูกต้องตรงตามบัญชีเงินสด
สหกรณ์ฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร คงแหลือ ณ วันสิ้นปี จ�ำนวน 29,974,044.55 บาท ถูกต้อง
ตรงตามบัญชี อยู่ในความรับผิดชอบของนางอมรรัตน์ บุญทน ต�ำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน การควบคุมการเงิน
การรับ-จ่าย และเก็บรักษาเงินสดเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ฯ  
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีการจัดท�ำเอกสารด้านการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมีการสรุปรายงาน
งบทดลองทุกเดือน ข้อมูลงบทดลอง สรุป ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งพบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
มีสินทรัพย์ จ�ำนวนทั้งสิ้น 3,930,953,540.22 บาท โดยแยกออกเป็น ดังนี้
1. ทุน     
จ�ำนวน   1,083,103,842.56 บาท
2. หนี้สิน
จ�ำนวน   2,743,662,110.87 บาท
3. มีก�ำไรสุทธิสะสม  
จ�ำนวน    104,187,586.79 บาท
ผลการตรวจสอบ
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1.เปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และกระแสรายวัน ระหว่างสมุดคู่ฝากธนาคาร
กับบัญชีของสหกรณ์ รวม 2 บัญชี ณ วันสิ้นปีปรากฏว่าถูกต้องตรงกัน
2.รายการบัญชีเกีย่ วกับการฝากเงิน ถอนเงิน และดอกเบีย้ รับเงินฝาก มีการจัดท�ำเอกสารประกอบรายการ
และบันทึกบัญชีครบถ้วน
สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบด้านการเงิน
สหกรณ์ฯ มีระบบการจัดการด้านการเงินและการบัญชีที่มีประสิทธิภาพที่ดี  มีระบบการประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน มีการจัดท�ำเอกสารรายงานด้านการเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีการสรุปรายงานงบทดลองเป็นประจ�ำทุกเดือน
ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ มีการวางระบบควบคุมภายใน เพื่อการเฝ้าระวัง/ป้องกันความเสี่ยง
ด้านการเงิน
4.2 เงินฝากธนาคาร
ข้อสังเกต...มีการจัดท�ำรายงานงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารถูกต้อง ครบถ้วนทุกบัญชีเงินฝากธนาคาร
4.3 เงินยืมทดรอง
ข้อสังเกต...ในระหว่างปี มีเงินยืมทดรองจ่ายค้างเกินก�ำหนดเวลาส่งหลักฐานหักล้างเงินยืม จ�ำนวน 1 ฉบับ
จ�ำนวนเงิน 151,070.56 บาท (ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด ว่าด้วย เงินยืม
ทดรองจ่าย พ.ศ.2562)
ข้อ 7 วรรคสอง ถ้าผู้ยืมมีเงินยืมทดรองจ่ายค้างช�ำระกับสหกรณ์ฯ จะยืมเงินทดรองจ่ายอีกไม่ได้
ข้อ 10 ผู้ยืมต้องส่งหลักฐานการจ่ายเงินมาหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายกับสหกรณ์และส่งคืนเงินส่วนที่เหลือ
(ถ้ามี) ภายในก�ำหนดเวลาสิบห้าวัน นับแต่วันที่รับเงินจากสหกรณ์
ข้อเสนอแนะ  เจ้าหน้าทีต่ อ้ งถือปฏิบตั ติ ามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด ว่าด้วย
เงินยืมทดรองจ่าย พ.ศ.2562 อย่างเคร่งครัด และควรมีการติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร
4.4 ด้านเงินรับฝาก….สหกรณ์รับฝากเงินในระหว่างปี 10 ประเภท คือ
1) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
2) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์รับโชค      
3) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์
4) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษทวีโชค
5) เงินรับฝากออมทรัพย์ ATM
6) เงินประกันการท�ำงานเจ้าหน้าที่
7) ออมทรัพย์วันออมแห่งชาติ 1
8) ออมทรัพย์วันออมแห่งชาติ 2
9) ออมทรัพย์วันออมแห่งชาติ 3
10) เงินรับฝากประจ�ำ-สหกรณ์อื่น
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ตารางแสดงเงินคงเหลือประเภทเงินรับฝาก
ประเภทเงินรับฝาก

จำ�นวนบัญชี

1) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

2,177

คงเหลือสิ้นปี
117,749,685.42

2) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์รับโชค

11

2,382,727.12

3) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์

40

86,514,310.54

4) เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ 2

22

8,191,463.39

1,454

77,722,783.84

5) เงินรับฝากออมทรัพย์ ATM
6) เงินประกันการทำ�งานเจ้าหน้าที่

9

255,703.45

7) ออมทรัพย์วันออมแห่งชาติ 1

1

11,456.50

8) ออมทรัพย์วันออมแห่งชาติ 2

1

52,125.00

9) ออมทรัพย์วันออมแห่งชาติ 3

21

13,874,435.39

10) เงินรับฝากประจำ�-สหกรณ์อื่น

38

1,040,000,000.00

3,774

1,346,754,690.65

รวมทั้งสิ้น

สรุปข้อสังเกตที่ได้จากการตรวจสอบด้านเงินรับฝาก
การรับฝากเงินและการจ่ายคืนเงินรับฝากเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์ฯ ก�ำหนด
สหกรณ์มีเงินรับฝากคงเหลือในวันสิ้นปี 1,346,754,690.65 บาท โดยเป็นเงินรับฝากประจ�ำ-สหกรณ์อื่น
จ�ำนวน 1,040,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.22
ข้อเสนอแนะด้านเงินรับฝาก
สหกรณ์ฯ โดยคณะกรรมการการด�ำเนินงาน ควรมีการวางมาตรการล่วงหน้าเพื่อการบริหารจัดการทุน
ประเภทเงินรับฝาก โดยก�ำหนดเป้าหมายทีช่ ดั เจน เช่น การหาแนวทาง/มาตรการให้สมาชิกมาฝากเงินและลดเงินรับฝาก
จากสหกรณ์อื่น โดยใช้เงื่อนไขเวลาเป็นตัวก�ำหนด เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์ และสร้างแรงจูงใจและ
ความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่สมาชิกที่จะมาฝากเงินกับสหกรณ์

5. ด้านสินเชื่อ

5.1 สหกรณ์ฯ ได้ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติงานด้านการให้เงินกู้ไว้โดยเหมาะสม การปฏิบัติงานด้านการให้เงิน
กู้เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบที่ก�ำหนดไว้คือ
• สมาชิกจะต้องยื่นค�ำขอกู้พร้อมทั้งหนังสือสัญญากู้เงินต่อสหกรณ์ตามระเบียบที่ก�ำหนดไว้
• มีเจ้าหน้าที่ฯ ท�ำหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ เช่น รายละเอียดขอกู้ เอกสารประกอบ
ไม่ว่าจะเป็นส�ำเนาบัตร ผู้กู้/ผู้ค�้ำ เอกสารบันทึกต่อท้ายสัญญา เอกสารการค�้ำประกันเงินกู้
เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ฯ ก่อนส่งกรรมการอนุมัติ
• เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกในราชกิจจานุเบกษา และกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม
• การจ่ายเงินกูท้ กุ ครัง้ จะต้องผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการพิจารณาเงินกูแ้ ละบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
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• ในกรณีที่เป็นเงินกู้พิเศษ มีการตรวจสอบหลักประกันก่อนการจ่ายเงินกู้
		
• จ�ำนวนเงินกู้ที่จ่ายแก่ผู้กู้ต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติไว้
		
• การลงข้อมูลต่างๆ ในเอกสาร ตลอดจนเอกสารประกอบการกู้ครบถ้วน  
5.2 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด ว่าด้วย การให้กู้เงินแก่สมาชิกและ
ดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2562 ข้อ 5 ในปีบัญชี 2562 สหกรณ์ฯ ให้เงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท คือ
1) เงินกู้ประเภทฉุกเฉิน
จ�ำนวน   616 สัญญา จ�ำนวน     83,142,470.21 บาท
2) เงินกู้สามัญ/หุ้น/ปันผล จ�ำนวน 1,291 สัญญา จ�ำนวน    336,256,940.12 บาท
3) เงินกู้พิเศษ/พิเศษ 1
จ�ำนวน   790 สัญญา จ�ำนวน   2,770,669,828.64 บาท
ณ วันสิ้นปีมีเงินให้กู้แก่สมาชิกคงเหลือ คือ
1) เงินกู้ประเภทฉุกเฉิน
จ�ำนวน    371 สัญญา จ�ำนวน     40,418,726.93 บาท
2) เงินกู้สามัญ/หุ้น/ปันผล จ�ำนวน  1,270 สัญญา จ�ำนวน    385,861,444.60 บาท
3) เงินกู้พิเศษ/พิเศษ1
จ�ำนวน  1,111 สัญญา จ�ำนวน   3,459,070,240.04 บาท
สรุป จากการตรวจสอบบัญชีประเภทเงินกู้ของสมาชิกในวันสิ้นปี สัญญาเงินกู้ของสมาชิก 3 ประเภท
จ�ำนวน 2,752 สัญญา จ�ำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 3,885,350,411.57 บาท
ข้อเสนอแนะด้านสินเชื่อ
เอกสารสัญญาเงินกู้ทุกประเภท เป็นเอกสารส�ำคัญ ที่ต้องมีความสมบูรณ์ทั้งฉบับ คณะกรรมการเงินกู้และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จ�ำเป็นต้องมีความละเอียดรอบคอบ และตรวจสอบสิ่งที่สมาชิกที่ท�ำสัญญา ว่ามีความถูกต้อง
แล้วหรือไม่ รวมทั้งการลงนามต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดปัญหาฟ้องร้องกันภายหลัง ควรมีระบบการ
บริหารการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการขาดสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นได้
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น หนี้สินต่อทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ยังสูงกว่า 2.31 เท่า ซึ่งถือว่ามี
ความเสีย่ งสูงทีจ่ ะเกิดหนีส้ ญ
ู และภาวะหนีท้ ว่ ม และพบว่าสมาชิกไม่มศี กั ยภาพในการช�ำระหนีจ้ ะเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
เริม่ มีการใช้จา่ ยงบประมาณเพือ่ การด�ำเนินคดี และมีการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเพิม่ จากปีทผี่ า่ นมา ซึง่ คณะกรรมการ
บริหารฯ จ�ำเป็นต้องมีการวางแผนเฝ้าระวัง ป้องกันความเสีย่ งนี้ โดยวางมาตรการเพือ่ ลดระดับดังกล่าวให้ตำ�่ กว่า 2 หรือ
เท่ากับเกณฑ์ที่มาตรฐานก�ำหนด ทั้งระยะสั้น (ภายใน 1-2 ปี) เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะกลาง (3-5 ปี)
เพื่อลดปัญหาและสร้างเสถียรภาพให้แก่สหกรณ์ และระยะยาว (10 ปี) เพื่อสร้างความก้าวหน้า มั่งคงแก่สหกรณ์
คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ฯ ควรจะพิจารณาให้รอบคอบเกีย่ วกับการปล่อยเงินกูแ้ ก่สมาชิก เพือ่ ลดความเสีย่ ง
ของคนค�ำ้ ประกัน เช่น การเพิม่ ร้อยละของเงินรายได้คงเหลือของสมาชิกทีย่ นื่ กู้ การใช้ทรัพย์สนิ มาเป็นหลักค�ำ้ ประกัน
เงินกู้ (สัญญาเงินกูส้ ามัญหรือสัญญาเงินกูพ้ เิ ศษ) การระดมเงินฝากจากสมาชิก (สามัญและสมทบ) ชดเชยการรับเงินฝาก
จากสหกรณ์อน่ื การหาแหล่งทุนทีด่ อกเบีย้ ต�ำ่ ทดแทนแหล่งทุนทีด่ อกเบีย้ สูงเมือ่ ครบสัญญาเงินฝาก (ต�ำ่ กว่าร้อยละ 4)
การจัดประเภทลูกค้า การพิจารณาเกีย่ วกับงวดการช�ำระหนีใ้ ห้เหมาะสมกับสมาชิกทีข่ อยืน่ กูโ้ ดยดูจากองค์ประกอบต่างๆ
ประกอบการพิจารณา และพิจารณาจ่ายเงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษในลักษณะแบบขั้นบันได โดยพิจารณาจาก
ศักยภาพการช�ำระหนีแ้ ละระยะเวลาการช�ำระหนีข้ องสมาชิกแต่ละราย รวมทัง้ พิจารณาระยะเวลาสิน้ สุดการช�ำระหนี้
ของสมาชิกโดยควรจะไม่เกินอายุกี่ปี เช่น ไม่เกิน 80 ปี หรือ 85 ปี เป็นต้น
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6. ด้านพัสดุ-ครุภัณฑ์

งานพัสดุ-ครุภณ
ั ฑ์ ได้ตรวจสอบการจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์ประจ�ำปี ซึง่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ
จ�ำกัด ได้ซื้อครุภัณฑ์ 2 รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทดแทนเครื่องที่ช�ำรุด) ซึ่งเจ้าหน้าที่ฯ ผู้รับผิดชอบได้ลง
ทะเบียนครุภัณฑ์ และได้จัดท�ำทะเบียนพัสดุ-ครุภัณฑ์เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน
สหกรณ์ฯ มีเครื่องใช้/อุปกรณ์ส�ำนักงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงาน มีการดูแลบ�ำรุงรักษา
อุปกรณ์ส�ำนักงานต่างๆ โดยเหมาะสม   
มีการจัดท�ำทะเบียนควบคุมก�ำกับการใช้รถยนต์–รถจักรยานยนต์ของสหกรณ์ฯ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ฯ ผู้รับผิด
ชอบ ได้ท�ำทะเบียนบันทึกการใช้รถฯ ซึ่งผู้ใช้รถฯ จะเป็นผู้ลงบันทึกขออนุมัติการใช้รถทุกครั้ง  

7. ด้านอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม การฝึกอบรม)

1. สหกรณ์ฯ ได้มีการจัดท�ำระเบียบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
2. การไปประชุม อบรม หากไปเป็นหมูค่ ณะ ให้พกั รวมกันสองคนต่อหนึง่ ห้อง (กรณีเพศเดียวกัน) โดยให้เบิก
ค่าเช่าทีพ่ กั ได้เท่าทีจ่ า่ ยจริง ไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคู่ เว้นแต่ เป็นกรณีทไี่ ม่เหมาะสมจะพักรวมกันหรือมีเหตุจำ� เป็น
ทีไ่ ม่อาจพักรวมกับผูอ้ นื่ ได้ ให้เบิกได้เท่าทีจ่ า่ ยจริงไม่เกินอัตราค่าเช่าห้องพักคนเดียว (หากในใบเสร็จทีน่ ำ� มาเบิกมิได้พกั
คนเดียวแต่พกั คูก่ บั ผูอ้ นื่ ทีร่ ว่ มอบรมให้เบิกค่าเช่าทีพ่ กั ได้ในอัตราค่าเช่าห้องพักคู่ ไม่ให้เบิกยอดเต็มตามใบเสร็จรับเงิน
เนื่องจากมิได้พักเดี่ยว)
3. การขออนุญาตเข้าร่วมอบรมเกินเป้าหมายที่ก�ำหนด ให้ระบุเหตุผลความจ�ำเป็นที่ชัดเจนในบันทึก
ขออนุญาตเข้าร่วมอบรม
4. เอกสารบันทึกการขออนุญาตเข้าร่วมประชุม/อบรม ให้ระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจน
5. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม/อบรม ถ้าที่อบรมเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ ควรเบิกเงินกับสหกรณ์ฯ
แต่ถ้าประชุม/อบรมเกี่ยวกับศูนย์ประสานงานฯ ควรเบิกเงินที่เป็นรายได้ของศูนย์ประสานงานฯ
6. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม/อบรม ไม่ควรเบิกซ�้ำซ้อน...กรณีผู้จัดการประชุม/อบรม มีหรือ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายแล้วบางส่วน ก็ให้เบิกส่วนที่เหลือ  

8. ด้านอื่นๆ (เพิ่มเติม)...ตรวจเอกสารหลักฐาน ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
เอกสารการรับ-การจ่ายเงิน ของ ศูนย์ประสาน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
อ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด

วัตถุประสงค์และรายการที่ตรวจสอบ
1. ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ทะเบียนสมาชิก ทะเบียนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการเงินและบัญชี
ทรัพย์สินหนี้สินทั้งปวงของสมาคมฯ เพื่อทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสมาคมฯ ที่เป็นอยู่จริง
2. ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด�ำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ  ในแต่ละประเภท  
เพื่อประเมินผลและให้ข้อแนะน�ำแก่คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานสมาคมฯ ในการปฏิบัติในกิจการนั้นๆ
3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินของสมาคมฯ รวมทั้งตั้งข้อสังเกตและให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการงานของศูนย์ประสานฯ  
4. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานฯ ว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
5. ติดตามผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการด�ำเนินการและเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ประสานฯ เพือ่ เสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุงแผนงาน/กิจกรรม ระเบียบข้อบังคับ มติและค�ำสั่งต่างๆ
❖
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ผลการตรวจสอบ
1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์สมาชิกของชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
		
• ใบสมัครรอบที่ 1 - 11/2562
		
• การรับเงินค่าสมัครสมาชิก 4,840 บาท/คน  
		
• การน�ำส่งเงินให้สหกรณ์สมาชิกของชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)
		
• การคุ้มครอง/ให้สวัสดิการสมาชิกที่เสียชีวิต (คุ้มครองหลังสมัคร 30 วัน)
ผลการตรวจ...เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร มีการลงข้อมูลต่างๆ ครบถ้วน หนังสือให้ค�ำยินยอม/
มอบอ�ำนาจ, ค�ำรับรองคุณสมบัตผิ สู้ มัครเป็นสมาชิกฯ มีการตรวจสอบข้อมูลโดยเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ประสาน-คณะกรรมการ
ศูนย์ประสาน การลงลายมือชื่อครบถ้วน
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
		• ใบสมัครรอบที่ 1 - 9/2562
		• การรับเงินค่าสมัครสมาชิก 4,040 บาท/คน  
(ค่าสมัคร 20 บาท, ค่าบ�ำรุงรายปี 20 บาท, ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,000 บาท)
		• การน�ำส่งเงินให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)   
		• การคุ้มครอง/ให้สวัสดิการสมาชิกที่เสียชีวิต (คุ้มครองหลังสมัคร 180 วัน)
ผลการตรวจ...เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร มีการลงข้อมูลต่างๆ ครบถ้วน หนังสือให้ค�ำยินยอม/
มอบอ�ำนาจ, ค�ำรับรองคุณสมบัตผิ สู้ มัครเป็นสมาชิกฯ มีการตรวจสอบข้อมูลโดยเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ประสาน-คณะกรรมการ
ศูนย์ประสาน ลงลายมือชื่อครบ
3. กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)
		• ใบสมัครรอบที่ 1 - 9/2562
		• การรับเงินค่าสมัครสมาชิก (ค่าสมัครขึ้นกับรอบเดือนที่สมัคร)
		• การน�ำส่งเงินให้สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.)    
		• การคุ้มครอง/ให้สวัสดิการสมาชิกที่เสียชีวิต (คุ้มครองหลังสมัคร 365 วัน)
ผลการตรวจ...เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร มีการลงข้อมูลต่างๆ ครบถ้วน หนังสือให้ค�ำยินยอม/
มอบอ�ำนาจ, ค�ำรับรองคุณสมบัตผิ สู้ มัครเป็นสมาชิกฯ ทีอ่ ยูต่ ดิ ต่อ  กรณีสมัครสมทบ (มีขอ้ มูลว่าสมทบใคร เลขทีเ่ ท่าไร)
มีการตรวจสอบข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสาน-คณะกรรมการศูนย์ประสาน ลงลายมือชื่อครบ
4. กองทุนสาธารณสุขภาคอีสาน (กสอ.)
		• ใบสมัครรอบที่ 1-9/2562
		• การรับเงินค่าสมัครสมาชิก (ค่าสมัครขึ้นกับรอบเดือนที่สมัคร)
		• การน�ำส่งเงินให้กองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
		• การคุ้มครอง/ให้สวัสดิการสมาชิกที่เสียชีวิต (คุ้มครองหลังสมัคร 180 วัน ยกเว้นอุบัติเหตุ)
ผลการตรวจ...เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร มีการลงข้อมูลต่างๆ ครบถ้วน หนังสือให้ค�ำยินยอม/
มอบอ�ำนาจ, ค�ำรับรองคุณสมบัตผิ สู้ มัครเป็นสมาชิกฯ ทีอ่ ยูต่ ดิ ต่อ  มีการตรวจสอบข้อมูลโดยเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ประสาน/
คณะกรรมการฯ ลงลายมือชื่อครบ
❖
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❖

สรุปจ�ำนวนสมาชิก (วันที่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562)
ศูนย์ประสานฯ
สอ.สส.อำ�นาจเจริญ จำ�กัด

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์สมาชิกของชุมชน
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)
2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย (สสธท.)
3. กองทุนสวัสดิการสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย (กสธท.)
4. กองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จำ�นวนสมาชิก
ยกมา
ปี 2561
992

เข้าใหม่
ระหว่างปี
100

ลาออก/
สิ้นสภาพ
3

2,119

67

1,357
242

เสียชีวิต

คงเหลือ

3

1,086

4

11

2,171

130

-

9

1,478

552

2

2

790

5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ในปี พ.ศ.2562 ผูต้ รวจสอบกิจการได้ให้ขอ้ สังเกตและแนะน�ำแก่เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านสหกรณ์ และรายงาน
ผลการตรวจสอบ พร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการด�ำเนินการในทีป่ ระชุมประจ�ำเดือน ซึง่ ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะได้รับการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องแล้ว
สหกรณ์มกี ารจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนาสหกรณ์ โดยก�ำหนดวิสยั ทัศน์ ดังนี้ “เป็นสหกรณ์ชนั้ น�ำ
ในเขตอีสานตอนล่าง ทีม่ งั่ คง ยัง่ ยืน สมาชิกมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี คณะกรรมการฯ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล” ซึง่
คณะกรรมการด�ำเนินงานสหกรณ์ฯ ชุดต่อๆ ไป จ�ำเป็นต้องศึกษาอย่างละเอียดและพิจารณาด�ำเนินการอย่างมืออาชีพ
เพื่อให้สหกรณ์ฯ มีความก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบและพิจารณา อนึง่ ผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ  ขอขอบคุณคณะกรรมการด�ำเนินงาน
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ที่ให้ความร่วมมือ อ�ำนวยความสะดวกในการเข้าตรวจสอบกิจการทุกครั้ง และได้น�ำข้อเสนอ
ข้อทักท้วง ไปด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
อ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
ลงชื่อ           โกเวช
           
  
   (นายโกเวช ทองเทพ)
           ผู้ตรวจสอบกิจการ

   ลงชื่อ          ประณิดา
           (นางประณิดา งามเถื่อน)
         ผู้ตรวจสอบกิจการ (ด้านบัญชี)

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

42 รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�กัด

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง การพิจารณาอนุมัติงบดุล งบก�ำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
หนังสือรับรองของสหกรณ์
เรียน นายเชิงชาย จันทร์ศรี ผู้สอบบัญชี

วันที่ 12 ตุลาคม 2562

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน  2562 เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงิน
ดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกัน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การด�ำเนินงานของสหกรณ์เป็น
ไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกีย่ วกับงบการเงินทีท่ า่ นตรวจสอบตามทีข่ า้ พเจ้าทราบและคิดว่าควรจะเป็น
เช่น รายการดังต่อไปนี้
1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการแสดง
รายการและข้อมูลต่างๆ
2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี  เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ
3. ไม่มรี ายการผิดปกติทเี่ กีย่ วข้องกับการกระท�ำของคณะกรรมการด�ำเนินการหรือเจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์ ผูซ้ งึ่
มีหน้าทีส่ ำ� คัญเกีย่ วกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติทมี่ ผี ลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญ
ต่องบการเงิน
4. สหกรณ์ได้ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของสัญญาทัง้ หมด ซึง่ หากไม่ปฏิบตั ติ ามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญ
ต่องบการเงิน นอกจากนีส้ หกรณ์ได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบและข้อก�ำหนดของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแล
ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส�ำคัญต่องบการเงิน
5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
ข้อบังคับ ซึง่ รวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้า ซึง่ ควรจะได้นำ� มา
พิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งส�ำรองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
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6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน
6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น
6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝากหรือข้อจ�ำกัดการใช้เงินกู้
6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
7. สหกรณ์มกี รรมสิทธิใ์ นสินทรัพย์ทงั้ หมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มภี าระผูกพัน หรือข้อผูกมัดใดๆ
ในสินทรัพย์ของสหกรณ์  เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณ์ได้บนั ทึกหรือเปิดเผยรายการหนีส้ นิ ทัง้ หมดของสหกรณ์ทงั้ ทีเ่ กิดขึน้ แล้วและอาจเกิดขึน้ ในภายหน้า
ไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่สหกรณ์
ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงใดทีม่ ผี ลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส�ำคัญ ซึง่ ต้องน�ำมาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ

(นายไมตรี แก้วมงคล)
ประธานกรรมการ

(นางมลฑิรา อ่อนศรีบุตร)
ผู้จัดการ                                  
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เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์

รายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด ซึง่ ประกอบ
ด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 งบก�ำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
อ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ า พเจ้ า ได้ ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี แ ละระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ์
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีสหกรณ์
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�ำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส�ำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น�ำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหาก
ส�ำหรับเรื่องเหล่านี้
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้
1. ตามทีก่ ล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 เงินให้กยู้ มื ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 สหกรณ์
มีเงินให้กยู้ มื จ�ำนวนเงิน 3,878,036,986.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.65 ของสินทรัพย์ทงั้ สิน้ ประกอบด้วย เงินให้กยู้ มื
แก่สมาชิกจ�ำนวนเงิน 3,879,012,053.62 บาท หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวนเงิน 975,067.36 บาท ซึ่งเป็น
เรื่องส�ำคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากมีรายการทางการเงินเป็นจ�ำนวนมากประกอบกับจ�ำนวนเงินมีสาระส�ำคัญ
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในที่ส�ำคัญเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืม การรับช�ำระคืน
เงินให้กู้ยืม โดยการสอบถามวิธีการปฏิบัติงานและสุ่มตัวอย่างเพื่อท�ำการทดสอบระบบการควบคุมภายในที่สหกรณ์
ได้ออกแบบไว้ ข้าพเจ้าได้สุ่มตัวอย่างสัญญาให้กู้ยืมทุกประเภทเพื่อตรวจสอบการบันทึกรายการลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
ในการบันทึกรายการลูกหนี้ให้กู้ยืม และรายการตัดช�ำระหนี้จากลูกหนี้ เพื่อพิจารณาถึงความถูกต้องและครบถ้วน
ในการบันทึกรายการ ตลอดจนถึงการเลือกตัวอย่างเพื่อส่งหนังสือยืนยันยอดรายการลูกหนี้คงเหลือ เพื่อพิจารณา
ถึงความมีอยู่จริง นอกจากนี้ข้าพเจ้าสุ่มสอบทานการช�ำระหนี้บัญชีย่อยลูกหนี้เงินให้กู้เปรียบเทียบกับรายละเอียด
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพื่อประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของประมาณการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
2. ตามที่แสดงในงบก�ำไรขาดทุนในปี 2562 สหกรณ์มีรายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม จ�ำนวนเงิน
224,070,632.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.36 ของรายได้รวม ซึง่ เป็นเรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบเนือ่ งจากรายได้ดงั กล่าว
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เกิดจากสัญญาเงินให้กยู้ มื แก่สมาชิกของสหกรณ์ ซึง่ การค�ำนวณรายได้ดอกเบีย้ เพือ่ รับรูร้ ายการอาศัยการประมวลผล
โดยระบบคอมพิวเตอร์ประกอบกับจ�ำนวนเงินมีสาระส�ำคัญ
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบโดยการประเมินระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้รายได้
ดอกเบีย้ เงินให้กู้ และระบบการควบคุมภายในด้านสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการค�ำนวณดอกเบีย้ เงินให้กู้ โดยการสอบถาม
วิธกี ารปฏิบตั งิ านและสุม่ ตัวอย่างเพือ่ ท�ำการทดสอบระบบการควบคุมภายในทีส่ หกรณ์ได้ออกแบบไว้ ข้าพเจ้าได้ทำ� การ
สุ่มตัวอย่างเพื่อทดสอบการค�ำนวณดอกเบี้ยที่เรียกเก็บว่าเป็นไปตามสัญญาและสอดคล้องกับนโยบายการบัญชี
ที่สหกรณ์ใช้และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก�ำหนด     
เรื่องอื่นๆ
งบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2561 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินตามรายงานลงวันที่ 12
ตุลาคม  2561
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน
คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้อง
ตามทีค่ วร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีค่ ณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์พิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเงิน คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
สหกรณ์ในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง  การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และ
การใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มีความตั้งใจที่จะเลิก
สหกรณ์หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ซึง่ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผล  คือ  ความเชือ่ มัน่
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตั งิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการ
ใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้ใช้
ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสีย่ งจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงิน  ไม่วา่
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบเพือ่ ตอบสนองต่อความเสีย่ งเหล่านัน้
และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งที่
ไม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริต จะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด
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เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล  
การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของสหกรณ์
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ใช้และความสมเหตุ
สมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ จัดท�ำขึน้ โดยคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
• สรุปเกีย่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ� หรับการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งของคณะกรรมการ
ด�ำเนินการสหกรณ์  และจากหลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั ว่า  มีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ทอี่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั ส�ำคัญต่อความสามารถของสหกรณ์ในการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
หรือไม่  ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระส�ำคัญ  ข้าพเจ้าต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี
ของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้า
จะเปลีย่ นแปลงไป  ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้ อยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของ
ข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ตอ้ งหยุดการด�ำเนินงานต่อเนือ่ งได้
• ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวมรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม่ นี ยั ส�ำคัญทีพ่ บจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระบบการควบคุม
ภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
จากเรือ่ งทัง้ หลายทีส่ อื่ สารกับคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาเรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั ส�ำคัญ
ทีส่ ดุ ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนั และก�ำหนดเป็นเรือ่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรือ่ งเหล่านี้
ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะหรือ
ในสถานการณ์ทยี่ ากทีจ่ ะเกิดขึน้   ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระท�ำ
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย
สาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว

(นายเชิงชาย จันทร์ศรี)
ผู้สอบบัญชี
บริษัท ซี เจ ออดิท จ�ำกัด
เลขที่13/22 ถนนเทศบาลอาชา ต�ำบลตลาด
อ�ำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
วันที่ 12 ตุลาคม 2562
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ขอแสดงความนับถือ

(นายไมตรี แก้วมงคล)
ประธานกรรมการ

(นายคมกฤษณ์ สุขไชย)
เลขานุการ
วันที่ 6 ตุลาคม 2562                               
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ระเบียบวาระที่ 7
เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2562
ประธาน
1. กฎหมายกฎกระทรวงข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
1.1 กฎกระทรวง (พ.ศ.2543) การจ่ายปันผลตามหุ้นที่ช�ำระแล้วของสหกรณ์แต่ละประเภทให้จ่ายได้ไม่เกิน
อัตราร้อยละสิบต่อปี
1.2 พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ.2553 มาตรา 60 ในการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีของสหกรณ์ให้จดั สรรเป็นทุนส�ำรอง
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิและเป็นค่าบ�ำรุงของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละห้าของก�ำไร
สุทธิแต่ตอ้ งไม่เกินอัตราทีค่ ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ก�ำหนดก�ำไรสุทธิประจ�ำปีทเี่ หลือจากการจัดสรร
เป็นทุนส�ำรองและค่าบ�ำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยที่ประชุมใหญ่อาจจัดสรรได้ภายใต้ข้อบังคับดังต่อไปนี้
(1) เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช�ำระแล้วให้แก่สมาชิก แต่ต้องไม่เกินอัตราที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง โดยคิดให้
ตามส่วนแห่งระยะเวลา อนึง่ ถ้าสหกรณ์ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลตาม (4) ออกจ่ายเป็นเงินปันผล
ส�ำหรับปีใดด้วยจ�ำนวนเงินปันผลทั้งสิ้นที่จ่ายส�ำหรับปีนั้นก็ต้องไม่เกินอัตราดังกล่าวมาแล้ว
(2) เป็นเงินเฉลีย่ คืนให้แก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจทีส่ มาชิกได้ทำ� ไว้กบั สหกรณ์ในระหว่างปีตามมติทปี่ ระชุมใหญ่
เว้นแต่สมาชิกที่ผิดนัดการช�ำระหนี้สหกรณ์ มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส�ำหรับปีนั้น
(3) เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ
(4) เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ไม่เกินร้อยละสองแห่งทุนเรือนหุน้ ของสหกรณ์ตามทีม่ อี ยูใ่ นวันสิน้ ปีนนั้
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนีจ้ ะถอนได้โดยมติแห่งทีป่ ระชุมใหญ่ เพือ่ จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุน้ ตาม (1)
(5) เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(6) เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไรสุทธิ ตามระเบียบของสหกรณ์
(7) เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ไม่เกินร้อยละสิบของก�ำไร
สุทธิตามระเบียบของสหกรณ์
(8) เป็นทุนเพื่อจัดตั้งส�ำนักงานหรือทุนอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สหกรณ์
(9) ก�ำไรสุทธิส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ให้จัดสรรเป็นทุนส�ำรองทั้งสิ้น
2. ข้อพิจารณาคณะกรรมการด�ำเนินการขอเสนอร่างการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2543)
ข้อ 1 พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ.2553 มาตรา 60 และข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 23 เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีมี
มติให้ความเห็นชอบพิจารณาการจัดสรรรายละเอียดตามตาราง ดังนี้ (รายละเอียดหน้าถัดไป)
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รายละเอียดในการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี
ปี 2562

รายละเอียดในการจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี

ปี 2561

จำ�นวน (บาท) ร้อยละ จำ�นวน (บาท) ร้อยละ

1. เงินทุนสำ�รอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ

10,458,494.57

10.04

10,011,068.37

10.14

30,000.00

0.03

30,000.00

0.03

3. เงินปันผลแห่งค่าหุ้นที่ชำ�ระแล้วของสมาชิกแต่ละคน

54,727,422.28

52.53

50,464,543.66

51.15

4. เงินเฉลี่ยคืนของดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกชำ�ระต่อสหกรณ์ ในระหว่างปี

36,621,669.94

35.15

33,584,201.45

34.03

5. โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ

2,000,000.00

1.91

2,100,000.00

2.13

6. ทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ

150,000.00

0.14

200,000.00

0.20

7. ทุนส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาศักยภาพกรรมการเจ้าหน้าที่สหกรณ์
และสมาชิก

200,000.00

0.20

300,000.00

0.30

-

-

1,000,000.00

1.01

-

-

1,000,000.00
-

1.01
-

104,187,586.79

100.00

98,689,813.48

100.00

2. ค่าบำ�รุงสันนิบาตสหกรณ์ ร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000 บาท

8. ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
8.1 กองทุนสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต
8.2 ทุนสวัสดิการ
8.2.1 สวัสดิการสำ�หรับสมาชิก
8.2.2 สวัสดิการเพื่อพัฒนาสหกรณ์และความมั่นคงของสมาชิก สพค.
8.2.3 สวัสดิการเพื่อพัฒนาสหกรณ์และความมั่นคงของสมาชิก สพค.2
กำ�ไรสุทธิ

แผนภูมิการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2562

1.
2.
3.
4.

เป็นของสมาชิก
เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิก
เป็นของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
เป็นของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ร้อยละ  87.68
ร้อยละ  10.39
ร้อยละ   1.91
ร้อยละ   0.03
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ของก�ำไรสุทธิ 91,349,092.22  บาท
ของก�ำไรสุทธิ 10,808,494.57  บาท
ของก�ำไรสุทธิ 2,000,000.00  บาท
ของก�ำไรสุทธิ    30,000.00  บาท

ระเบียบวาระที่ 8
เรื่อง พิจารณาอนุมัติประมาณการรายได้ รายจ่ายและงบประมาณรายได้ - รายจ่าย
ประจ�ำปี 2563

ประธาน

คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 25 ได้จัดท�ำแผนงานและงบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจ�ำปี 2563
โดยกระบวนการการมีส่วนร่วมของมวลสมาชิก ข้อมูลผลประกอบการของสหกรณ์ ข้อเสนอแนะจากนายทะเบียน
สหกรณ์ ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และผูท้ รงคุณวุฒิ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ สรุปผลงาน รอบ 6 เดือน
และการจัดท�ำแผนงานโครงการ ประจ�ำปี 2563 เมือ่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม โรงแรมไนท์ รีสอร์ท พัทยา
อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 25 ครั้งที่ พิเศษ/2562 เมื่อวันที่ 12
ตุลาคม 2562 เห็นชอบร่างแผนงานและงบประมาณรายได้-รายจ่าย ประจ�ำปี 2563 เพื่อเป็นเครื่องมือการบริหาร
การจัดการสหกรณ์ให้พัฒนาสู่เป้าหมาย เพื่อเสนอขออนุมัติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ดังนี้
1. ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายประจ�ำปี 2563
ประมาณการรายได้ ประจ�ำปี 2563
รายการ
1. ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก
2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
3. รายได้อื่นๆ
รวม

จำ�นวนเงิน (บาท)

คำ�ชี้แจงประกอบ

250,000,000.00 จากการให้กู้แก่สมาชิก
8,000.00 จากการสมัครใหม่ของสมาชิก จำ�นวน 80 คน
1,000,000.00 ผลตอบแทนการถือหุ้นและเฉลี่ยคืนชุมนุมสหกรณ์
251,008,000.00

งบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปี 2563
รายการ
1. ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
2. ค่าใช้จ่ายบริหาร
รวม

จำ�นวนเงิน (บาท)

คำ�ชี้แจงประกอบ

117,500,000.00 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากและเงินกู้ยืม
13,942,270.00 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการบริหารกิจการสหกรณ์
131,442,270.00

ประมาณการรายได้สูงกว่ารายจ่าย 119,565,730.00 บาท
2. แผนงานและโครงการ ประจ�ำปี 2563 เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ประกอบด้วย
2.1 การท�ำงานธุรกิจแบบพันธมิตรทางการเงิน
จ�ำนวน 150,000  บาท
2.2 โครงการประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์
จ�ำนวน 185,320  บาท
และจัดท�ำแผนด�ำเนินงานประจ�ำปี 2563
2.3 โครงการรดน�้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจ�ำปี 2563
จ�ำนวน 165,000  บาท
2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ฯ
จ�ำนวน 800,000  บาท
2.5 โครงการยกระดับทุนสหกรณ์
จ�ำนวน 101,500  บาท
2.6 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ
จ�ำนวน 81,120  บาท
2.7 โครงการผู้แทนสมาชิกคุณภาพ ส่งเสริมสหกรณ์ก้าวหน้ามั่นคง
จ�ำนวน 566,570  บาท
2.8 โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกผู้สูงอายุ ประจ�ำปี 2563
จ�ำนวน  63,800  บาท
2.9 โครงการคัดเลือกสมาชิกต้นแบบด้านสหกรณ์/เศรษฐกิจพอเพียง
จ�ำนวน 100,000  บาท
						
รวมจ�ำนวน 9 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,213,310 บาท
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รายละเอียดประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2563
หมวดรายจ่าย
1. หมวดเงินเดือน
1.1 เงินเดือน

ปี 2562
ขอตั้ง (บาท) จ่ายจริง (บาท)

ขอตั้งปี 2563

คำ�ชี้แจงประกอบ

3,142,320.00

3,134,640.00

150,000.00
-

150,000.00
-

14,040.00 สำ�หรับจ่ายเพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราว
ให้สำ�หรับเจ้าหน้าที่วุฒิปริญญาตรี
ที่มีเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท

1.4 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

113,400.00

87,441.00

90,000.00 สำ�หรับจ่ายเป็นเงินสมทบประกันสังคม
ในฐานะนายจ้างตามกฎหมาย
(ร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้างต่อปี)

1.5 เงินสมทบกองทุน
ทดแทน

3,000.00

1,960.00

3,408,720.00

3,374,041.00

200,000.00

202,956.50

200,000.00 สำ�หรับเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรับรอง
การประชุมกรรมการ รับรองแขกที่มาติดต่อเยี่ยม
ศึกษาดูงานสหกรณ์รับรองการทำ�นิติกรรมต่างๆ
กับสหกรณ์หรือสถาบันการเงินอื่นๆ รับรอง
เจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริม ซึ่งมาตรวจเยี่ยมให้คำ�แนะนำ�
รับรองผู้สอบบัญชีสอบบัญชี และรับรองบรรดา
มวลสมาชิกที่มาช่วยงานสหกรณ์

507,000.00

424,000.00

507,000.00 สำ�หรับการประชุมคณะกรรมการดำ�เนิน/
ผู้ตรวจสอบกิจการ/ที่ปรึกษาฯ
และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังนี้

1.2 จัดจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่ม
1.3 ค่าครองชีพ

รวม
2. หมวดค่าตอบแทน
2.1 ค่ารับรอง

2.2 ค่าใช้จ่าย
ในการประชุม
คณะกรรมการ และ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
และผู้ทรงคุณวุฒิ

3,508,560.00 สำ�หรับจ่ายเงินเดือนแก่เจ้าหน้าที่ ประจำ�ปี 2563
จำ�นวน 10 คน เพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน
ตามระเบียบของสหกรณ์
- -

3,000.00 สำ�หรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ในฐานะนายจ้างตามกฎหมาย
(ร้อยละ 0.2 ของอัตราค่าจ้างต่อปี)
3,615,600.00

รายละเอียด

จำ�นวนเงิน

1. การประชุมคณะกรรมการ
ดำ�เนินการประจำ�เดือน

รายการ

จำ�นวน 5 คนๆ ละ 500 บาท
จำ�นวน 12 ครั้ง

195,000.00

2. การประชุม
คณะกรรมการ อำ�นวยการ

จำ�นวน 5 คนๆ ละ 500 บาท
จำ�นวน 12 ครั้ง

30,000.00

3. การประชุมคณะกรรมการเงินกู้

จำ�นวน 5 คนๆ ละ 500 บาท
จำ�นวน 24 ครั้ง

60,000.00

4. การประชุมคณะกรรมการศึกษา
และประชาสัมพันธ์

จำ�นวน 5 คนๆ ละ 500 บาท
จำ�นวน 12 ครั้ง

30,000.00

5. การประชุม
คณะอนุกรรมการ ไกล่เกลี่ยฯ

จำ�นวน 7 คนๆ ละ 500 บาท
จำ�นวน 12 ครั้ง

42,000.00

6. ผู้ตรวจสอบกิจการ

จำ�นวน 2 คนๆ ละ 1,000 บาท
จำ�นวน 12 ครั้ง

24,000.00

จำ�นวน 6 คนๆ ละ 1,000
บาท จำ�นวน 13 ครั้ง

78,000.00

จำ�นวน 8 คนๆ ละ 500 บาท
จำ�นวน 12 ครั้ง

48,000.00

7. ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา
8. ผู้แทนสมาชิก

2.3 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา

50,000.00

50,000.00

50,000.00 สำ�หรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ปรึกษา
ซึ่งสหกรณ์เชิญมา เพื่อให้คำ�แนะนำ�
ในการดำ�เนินงานของสหกรณ์ฯ
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หมวดรายจ่าย

ปี 2562
ขอตั้ง (บาท) จ่ายจริง (บาท)

ขอตั้งปี 2563

คำ�ชี้แจงประกอบ

2.4 ค่าตอบแทน
ผู้ตรวจสอบกิจการ

60,000.00

60,000.00

60,000.00 สำ�หรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ
ประจำ�ปี จำ�นวน 2 คน เพื่อปฏิบัติหน้าที่
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ตามข้อบังคับข้อ 102
จำ�นวน 2 คนๆ ละ 30,000 บาท ต่อปี

2.5 ค่าจ้างผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต

100,000.00

100,000.00

110,000.00 สำ�หรับจ่ายเป็นค่าจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
เพื่อตรวจสอบบัญชี ประจำ�ปีบัญชี 2563

2.6 ค่าตอบแทน เจ้าหน้าที่
การเงินหักเงิน ณ ที่จ่าย

139,500.00

110,500.00

119,040.00 สำ�หรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน
หักเงิน ณ ที่จ่ายให้แก่สหกรณ์ตามรายหัวสมาชิก
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ดังนี้
หน่วยงาน

2.7 ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่

108,000.00

107,355.00

จำ�นวนเงิน

สสจ.อจ.(สมาชิก 831 คน * 20 บาท)

16,620.00

รพ.อจ.(สมาชิก 421 คน * 20 บาท)

8,420.00

สสจ.อุบลราชธานี

5,000.00

กรมบัญชีกลาง

5,000.00

รพช. 6 หน่วยๆ ละ 5,000 บ

30,000.00

รพ.สต (36 หน่วย * 1,000 บาท)

36,000.00

ขรก.ต่างสังกัด (15 หน่วย * 1,000 บาท)

15,000.00

ขรก.ต่างจังหวัด (3 หน่วย * 1,000 บาท)

3,000.00

123,120.00 สำ�หรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ที่มาปฏิบัติงานเร่งด่วน
นอกเวลาทำ�การ เช่น รับส่งข้อมูล ATM
ในช่วงวันหยุด ปิดบัญชีประจำ�เดือนจัดทำ�
รายละเอียดข้อมูลสำ�หรับการปิดบัญชีประจำ�ปี
เตรียมเอกสารการประชุมประจำ�เดือน
และเตรียมการประชุมใหญ่ฯ เป็นต้น
รายการล่วงเวลาเตรียมประชุมใหญ่
ตำ�แหน่ง

รายละเอียด

รวมทั้งปี

จนท.สหกรณ์

9 วันๆ ละ 2 ชม.ๆ ละ 90 บาท จำ�นวน 9 คน

14,580.00

ผู้ช่วยผู้จัดการ

9 วันๆ ละ 2 ชม.ๆ ละ 120 บาท จำ�นวน 1 คน

2,160.00

ผู้จัดการ

9 วันๆ ละ 2 ชม.ๆ ละ 150 บาท จำ�นวน 1 คน

2,700.00

รวม

19,440.00

รายการล่วงเวลาวันปกติ
ตำ�แหน่ง

รายละเอียด

ต่อเดือน

รวมทั้งปี

จนท.สหกรณ์

4 วันๆ ละ 2 ชม.ๆ ละ 90 บาท 9 คน

6,480.00

77,760.00

ผู้ช่วยผู้จัดการ

4 วันๆ ละ2 ชม.ๆ ละ 120 บาท 1 คน

960.00

11,520.00

ผู้จัดการ

4 วันๆ ละ 2 ชม.ๆ ละ 150 บาท 1 คน
รวม

2.8 สำ�รองบำ�เหน็จเจ้าหน้าที่
2.9 กองทุนสงเคราะห์
ครอบครัวสมาชิก
เสียชีวิต

1,200.00

14,40.00

5,940.00

103,680.00

863,250.00

766,280.00

678,000.00 สำ�หรับตั้งสำ�รองบำ�เหน็จให้แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ตามระเบียบฯ

1,200,000.00

600,000.00

600,000.00 สำ�หรับจ่ายให้กับครอบครัวสมาชิกซึ่งเสียชีวิต
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หมวดรายจ่าย
2.10 ทุนสวัสดิการสำ�หรับ
สมาชิก (10 ประเภท)
รวม
3. หมวดวัสดุ
3.1 ค่าวัสดุสำ�นักงาน

ปี 2562
ขอตั้งปี 2563
ขอตั้ง (บาท) จ่ายจริง (บาท)
-

-

3,227,750.00

2,431,091.50

230,000.00

245,635.90

คำ�ชี้แจงประกอบ

1,000,000.00 สำ�หรับจ่ายสวัสดิการสำ�หรับสมาชิก
3,447,160.00
250,000.00 เพื่อใช้สำ�หรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายภายใน
สำ�นักงานสหกรณ์ฯ ดังนี้
รายการ

จำ�นวนเงิน

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำ�นักงาน
(คอมพิวเตอร์) เช่น สำ�หรับจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องเขียน สมุด ทะเบียน กระดาษ
กระดาษ ต่อเนื่อง หมึกเครื่อง printer
หมึกเครื่องแฟกซ ค่าจ้างพิมพ์แบบฟอร์ม
เอกสารต่างๆ เช่น สมุดเงินฝาก ใบรับเงิน
หนังสือสัญญาเงินกู้ประเภทต่างๆ เนื่องจาก
สมาชิกเพิ่มขึ้น และมาทำ�ธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ
เพิ่มขึ้น

180,000.00

จัดทำ�วาระการประชุม 1,000 บาท x 12 เดือน

12,000.00

ค่าซ่อมแซมต่างๆ /ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
บำ�รุงรักษาเครื่องใช้ ในสำ�นักงาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปรับอากาศ เช่น
การล้างทำ�ความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ปีละ 2 ครั้ง

58,000.00

3.2 ค่าเสื่อมราคา-เครื่องใช้
สำ�นักงาน

100,000.00

165,245.79

180,000.00 เพื่อใช้สำ�หรับจ่ายเป็นค่าเสื่อมราคา
เครื่องใช้สำ�นักงาน คิดค่าเสื่อมราคาจากทุน
ของสินทรัพย์ ร้อยละ 20

3.3 ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์

200,000.00

185,160.00

200,000.00 เพื่อใช้สำ�หรับจ่ายค่าเสื่อมราคารถยนต์
คิดค่าเสื่อมราคาจากทุนของสินทรัพย์ ร้อยละ 20

3.4 ค่าเสื่อมราคา-อาคาร

150,000.00

87,510.10

100,000.00 เพื่อใช้สำ�หรับจ่ายค่าเสื่อมราคาอาคาร
คิดค่าเสื่อมราคาจากทุนของสินทรัพย์ ร้อยละ 20

รวม

680,000.00

683,551.79

730,000.00

130,000.00

151,926.70

150,000.00 เพื่อใช้สำ�หรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะให้แก่
กรรมการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้เดินทางไปร่วมอบรมประชุม สัมมนา
หรือเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ รวมถึง
การเดินทางมาประชุมประจำ�เดือนของกรรมการ
(เฉพาะนอกเขตอำ�เภอเมืองฯ)
โดยให้เบิกได้เฉพาะประชุม

4. หมวดค่าใช้สอย
4.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ

รายการ

รายละเอียด

- ค่าน้ำ�มันรถยนต์สหกรณ์

เดือนละ 5,000 บาท

60,000.00

- กรรมการประเมินที่ดิน

12 ครั้งๆ ละ 1,000 บาท

12,000.00

- กรรมการเข้าร่วมประชุม โดยคิดจากระยะทาง
ประจำ�เดือน
ที่เดินทางมาปฏิบัติงาน
กม.ละ 5 บาท
(ตามระเบียบฯ)
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จำ�นวนเงิน

78,000.00

หมวดรายจ่าย
4.2 ค่าใช้จ่าย
ในการประชุมใหญ่

ปี 2562
ขอตั้ง (บาท) จ่ายจริง (บาท)
2,106,500.00

1,997,274.00

ขอตั้งปี 2563

คำ�ชี้แจงประกอบ

1,971,000.00 สำ�หรับ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปี 2562รายละเอียดดังนี้
รายการ

รายละเอียด

จำ�นวนเงิน

2. สำ�หรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน
สมาชิกเข้าร่วมประชุม

1,580 คนๆ ละ 1,000 บาท

1,580,000.00

3. สำ�หรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการเลือกตั้ง

(เหมาจ่าย)

30,000.00

1,500 เล่มๆ ละ 85 บาท
500 เล่มๆ ละ 80 บาท

127,500.00
40,000.00

1. สำ�หรับจ่ายเพื่อเป็นค่าจัดประชุมใหญ่ฯ

4. สำ�หรับจ่ายเป็นค่าจ้างพิมพ์
- รายงานกิจการ
- สรุปรายงานการประชุม

113,500.00

5. สำ�หรับจ่ายเป็นค่าของรางวัล
ให้กับสมาชิก

4.3 ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมใหญ่วิสามัญ

97,500.00

-

80,000.00

126,000.00 สำ�หรับค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อ
รองรับการแก้ไขระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ
เมื่อมีความจำ�เป็นต้องเรียกสมาชิกมาประชุม หรือ
สมาชิกร้องขอให้เปิดประชุม รายละเอียดดังนี้
รายละเอียด

จำ�นวนเงิน

1. สำ�หรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิก
เข้าร่วมประชุม

รายการ

200 คน x 500 บาท

100,000 บาท

2. สำ�หรับจ่ายเป็นอาหารว่าง

200 คน x 30 บาท

6,000 บาท

3. สำ�หรับจ่ายเพื่อเป็นค่าเช่าสถานที่
4. สำ�หรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ/อุปกรณ์
5. ค่ารับรอง

5,000 บาท
200 เล่ม x 25 บ.

5,000 บาท
10,000 บาท

4.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ

75,000.00

68,340.00

100,000.00 สำ�หรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการรักษา
ระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการจัดหา และพัฒนา
Software และ Peopleware ดังนี้
- ค่าพัฒนาโปรแกรม/ Application
จำ�นวน 50,000 บาท
- ค่าเช่าพื้นที่โฮสติ้ง จำ�นวน 10,000 บาท
- ค่าดูแลระบบ/พัฒนา Web site สหกรณ์ฯ
จำ�นวน 15,000 บาท
- ค่าดูแลระบบ สอ.มอ. จำ�นวน 25,000 บาท

4.5 ค่าซ่อมแซม และ
ปรับปรุงทรัพย์สิน

30,000.00

62,865.00

30,000.00 สำ�หรับจ่ายเป็นค่าปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สิน
ภายในสำ�นักงานที่ชำ�รุดและเสื่อมสภาพ

4.6 ค่าธรรมเนียม
การโอนเงิน

35,000.00

19,374.00

30,000.00 สำ�หรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการโอนเงินยังบัญชี
บุคคลอื่น โอนเงินข้ามเขตค่าภาษี
ค่าซื้อเช็คธนาคาร และค่าธรรมเนียมอื่นๆ

150,000.00

191,634.58

200,000.00 สำ�หรับจ่ายเป็นสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า
ค่าโทรศัพท์ ค่าบำ�รุงรักษาคู่สายโทรศัพท์
ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าบริการอินเตอร์เน็ต
ค่าบริการจัดส่งเอกสารในระบบลงทะเบียน
ด่วนพิเศษ (EMS) เช่น หนังสือแจ้งรายละเอียด
สมาชิกค้างชำ�ระหนี้ รายการส่งหักเงิน
หนังสือยืนยันยอดหุ้น หนี้และเงินฝากประจำ�
หนังสือเชิญประชุม และหนังสือต่างๆ
ในกิจการสหกรณ์

4.7 ค่าสาธารณูปโภค

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�กัด 67

หมวดรายจ่าย

ปี 2562
ขอตั้ง (บาท) จ่ายจริง (บาท)

ขอตั้งปี 2563

คำ�ชี้แจงประกอบ

4.8 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่

40,000.00

39,908.16

40,000.00 สำ�หรับจ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ เช่น ค่ารักษาพยาบาลที่ไม่สามารถ
เบิกจากประกันสังคมได้ ค่าแบบฟอร์มชุดทำ�งาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับชมรมเจ้าหน้าที่ และอื่นๆ

4.9 ค่าทำ�ความสะอาด
ภายในและภายนอก
อาคาร

24,000.00

23,400.00

30,000.00 สำ�หรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำ�ความสะอาด
ภายในและภายนอกอาคารรวมทั้งดูแลต้นไม้ ดังนี้
- ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทำ�ความสะอาดสำ�นักงาน
จำ�นวน 1 คน เดือนละ 2,000 บาท/เดือน
เป็นเงิน 24,000 บาท
- ค่าจ้างเหมาคนดูแลสวนและความสะอาด
ภายนอก เดือนละ 500 บาท/เดือน
รวมเป็น 6,000 บาท

4.10 ค่าใช้จ่ายดำ�เนินคดี

300,000.00

5,354.00

400,000.00 เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินคดี ได้แก่ ค่าคดี
ค่าคัดสำ�เนาคำ�พิพากษา, ค่ารับรองสำ�เนา
ค่าฤชาธรรมเนียม, ค่าธรรมเนียมศาล
ค่าป่วยการพยาน ค่าตรวจสอบลายมือในเอกสาร
โดยผู้เชี่ยวชาญ, ค่าจ้างทนายความ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น

1,491,560.00

1,466,889.56

665,000.00

665,000.00

4.11 ค่าดำ�เนินการ
ตามแผนกลยุทธ์

4.12 ทุนการศึกษาสมาชิก
และบุตรสมาชิก

2,213,310.00 เพื่อใช้สำ�หรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ จำ�นวน 9 โครงการ
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
(รายละเอียดในภาคผนวก)
492,000.00 เพื่อใช้จ่ายเป็นทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่สมาชิก
และบุตรสมาชิก ดังนี้
ประเภท
1. สมาชิก

จำ�นวน

จำ�นวนเงิน

16 ทุนๆละ 2,500 บาท

40,000 บ.

- อนุบาล

39 ทุนๆละ 1,000 บาท

39,000 บ.

- ประถม

56 ทุนๆละ 1,000 บาท

56,000 บ.

- มัธยม

81 ทุนๆละ 2,000 บาท

162,000 บ.

2. บุตรสมาชิก

- สูงกว่ามัธยม

78 ทุนๆละ 2,500 บาท
รวม

195,000 บ.
492,000 บ.

4.13 ค่าเบี้ยประภัย
และภาษีรถยนต์

40,000.00

20,144.64

70,000.00 สำ�หรับจ่ายค่าทะเบียน ค่าเบี้ยประภัยและภาษี
รถยนต์ ค่าภาษี

4.14 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

70,000.00

61,943.01

100,000.00 สำ�หรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายนอกเหนือจาก
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้จำ�แนกไว้ เช่น สนับสนุน
นโยบายของกระทรวงเกษตรฯ
กระทรวงสาธารณสุข ค่าน้ำ�ดื่มบริการสมาชิก
ค่าจ้างเหมาซ่อมแซม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์
ค่าของขวัญ/ของที่ระลึก ฯลฯ

5,296,560.00

4,774,053.68

รวม

5,952,310.00
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หมวดรายจ่าย

ปี 2562
ขอตั้ง (บาท) จ่ายจริง (บาท)

ขอตั้งปี 2563

คำ�ชี้แจงประกอบ

5. หมวดครุภัณฑ์สำ�นักงาน
5.1 เครื่องปริ้นเตอร์

5,000.00

12,120.00

5.2 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

50,000.00

129,300.00

5.3 เครื่องพิมพ์
สมุดเงินฝาก

27,000.00

27,000.00

- -

5.4 เก้าอี้สำ�นักงาน

11,300.00

42,090.00

- -

5.5 ตู้เซฟนิรภัย

-

-

25,000.00 สำ�หรับจ่ายค่าจัดซื้อตู้เซฟนิรภัย จำ�นวน 1 เครื่อง
เพื่อใช้ ในการจัดเก็บเอกสารที่สำ�คัญ (โฉนดที่ดิน
ของสมาชิกที่ใช้ค้ำ�ประกันเงินกู้)

5.6 เครื่องนับธนบัตร

-

-

25,000.00 สำ�หรับจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร
จำ�นวน 1 เครื่อง เพื่อใช้สำ�หรับตรวจ
นับธนบัตรปลอม

5.7 เครื่องเจาะ
กระดาษไฟฟ้า

-

-

37,000.00 สำ�หรับจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า
จำ�นวน 1 เครื่อง เพื่อใช้สำ�หรับเจาะสัญญาเงินกู้
และเอกสารต่างๆ

5.8 คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค

-

-

25,000.00 สำ�หรับจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
จำ�นวน 1 เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่องที่ชำ�รุด

5.9 เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์

-

-

30,000.00 สำ�หรับจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์
พร้อมจอภาพ (ขาตั้ง) จำ�นวน 1 ชุด

5.10 เครื่องทำ�ลายเอกสาร

-

-

5,200.00 สำ�หรับจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องทำ�ลายเอกสาร
จำ�นวน 1 เครื่อง

103,300.00

210,510.00

197,200.00

12,716,330.00

11,473,247.97

13,942,270.00

รวม
รวมทั้งสิ้น

- 50,000.00 สำ�หรับจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
จำ�นวน 2 เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่องที่

หมายเหตุ : งบประมาณสามารถถัวจ่ายได้ทุกหมวดยกเว้นหมวดเงินเดือน, หมวดครุภัณฑ์, ค่าเสื่อมราคา
เครื่องใช้สำ�นักงาน, ค่าเสื่อมราคา-รถยนต์และค่าเสื่อมราคา-อาคาร ไม่สามารถถัวจ่ายกับหมวดอื่นได้
มติที่ประชุม.............................................................................................................................................................
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ประธาน

ระเบียบวาระที่ 9
การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค�้ำประกันของสหกรณ์
ประจ�ำปี 2562

สหกรณ์จะต้องมีการพิจารณาก�ำหนดวงเงินกู้ที่จะให้สหกรณ์กู้ยืม ประจ�ำปี 2563 เพื่อขออนุมัติจาก
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562 ตามข้อบังคับ ข้อ 18 วงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจก�ำหนด
วงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกันส�ำหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จ�ำเป็นและสมควรแก่การด�ำเนินงาน วงเงินซึ่งก�ำหนดดังว่านี้
ต้องได้รบั ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ถา้ ทีป่ ระชุมใหญ่ยงั มิได้กำ� หนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้
ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกันส�ำหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค�้ำประกันส�ำหรับปีก่อนไปพลาง
ในปี 2562 ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่กำ� หนดวงเงินกูย้ มื จ�ำนวน 2,358,079,200.00 บาท ซึง่ เป็นวงเงิน
ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ (หนังสือที่ อจ.0010/103 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562) และมติ
ทีป่ ระชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2562 เมือ่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เพือ่ รองรับการด�ำเนินธุรกรรมตามแผนงานทีว่ างไว้
และรักษาสภาพคล่องอย่างพอเพียง
1. ข้อเท็จจริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้น 995,348,460.00 บาท ทุนส�ำรอง
จ�ำนวน 80,042,375.54 บาท รวม 1,075,390,835.54 บาท
2. ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง ค�ำนิยามวงเงินการกู้ยืมหรือการค�้ำประกันของสหกรณ์ ประกาศ
ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561
วงเงินทีน่ ายทะเบียนเห็นชอบ หมายถึง วงเงินทีส่ หกรณ์จะสามารถก่อหนีภ้ าระผูกพันได้ ซึง่ จ�ำกัดส�ำหรับรอบ
ปีบัญชีหนึ่งๆ ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
จ�ำนวนเงินที่สหกรณ์ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ประกอบด้วย
1. จ�ำนวนเงินที่เบิกจากวงเงินเบิกเกินบัญชี หรือเงินกู้ยืมอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
2. จ�ำนวนเงินกู้คงเหลือเฉพาะส่วนที่ได้รับเงินกู้แล้วของสัญญาเงินกู้ที่ระบุการจ่ายเงินกู้หลายงวด
3. จ�ำนวนเงินกู้คงเหลือของทุกสัญญาที่ระบุเงื่อนไขให้สหกรณ์รับเงินกู้เพียงงวดเดียวหรือครั้งเดียว
4. จ�ำนวนเงินที่ระบุในตั๋วสัญญาใช้เงินเพื่อการค�้ำประกันการกู้ยืมหรือการค�้ำประกันอื่นซึ่งสหกรณ์
เป็นผู้ออกและยังไม่ได้ช�ำระเงินตามที่ระบุในตั๋วสัญญาใช้เงิน
5. จ�ำนวนเงินที่รับฝากจากสหกรณ์อื่น แต่ทั้งนี้ ไม่นับรวมจ�ำนวนเงินที่ชุมนุมสหกรณ์
รับฝากจากสหกรณ์สมาชิก
6. จ�ำนวนเงินที่สหกรณ์ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค�้ำประกันและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ มื หรือการค�ำ้ ประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 30
เมษายน พ.ศ.2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ดังนี้
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3. หลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไปส�ำหรับสหกรณ์แต่ละประเภท
3.1 พิจารณาจากทุนเรือนหุ้นที่ช�ำระแล้วรวมกับทุนส�ำรองของสหกรณ์ ตามงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือน
สุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่
3.2 ก�ำหนดค่าสัมประสิทธิใ์ นการค�ำนวณวงเงินกูย้ มื ของสหกรณ์ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ถือใช้วงเงิน
กู้ยืมของสหกรณ์ ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนรวมกับทุนส�ำรองของสหกรณ์ เท่ากับ 1,613 ล้านบาท
3.3 เมือ่ มีการขอความเห็นชอบตามระเบียบนี้ และสหกรณ์ได้กอ่ หนีผ้ กู พันไว้เกินกว่าหลักเกณฑ์ สามารถ
พิจารณาให้ความเห็นชอบถือใช้วงเงินการกูย้ มื เกินกว่าหลักเกณฑ์ได้เฉพาะส่วนทีก่ อ่ หนีผ้ กู พันไว้แล้ว กรณีสหกรณ์ใด
ไม่อาจปรับลดภาระหนีผ้ กู พันให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ได้ภายในหนึง่ ปี จะต้องท�ำแผนประกอบการพิจารณาเพือ่ ทีจ่ ะ
จ�ำกัดวงเงินกู้ยืมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบนี้โดยให้มีระยะเวลาไม่เกินห้าปีทางบัญชี
      3.3.1 สหกรณ์เสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาเห็นชอบ ก�ำหนดการกูย้ มื ดังกล่าว โดยสามารถขยายวงเงิน
การกู้ยืมเกินกว่าหลักเกณฑ์ตามความจ�ำเป็นและความเหมาะสม ดังนั้น ขอพิจารณาก�ำหนด
วงเงินกู้ยืมประจ�ำปี 2563 ในวงเงิน 3,000 ล้านบาท
3.3.2 เมือ่ นายทะเบียนสหกรณ์ ให้ความเห็นชอบวงเงินกูย้ มื ของสหกรณ์แล้ว คณะกรรมการด�ำเนินการ
จะต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และแผนการด�ำเนินงานที่ก�ำหนด
และสหกรณ์จะต้องรายงานขอความเห็นชอบก�ำหนดวงเงินกูก้ ารกูย้ มื ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ทกุ ปี
จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ 3,000 ล้านบาท
มติทปี่ ระชุม...............................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 10
พิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์
ประธาน
ข้อความเดิม
ข้อความใหม่
เหตุผล
เพื่อประโยชน์
ข้อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ ภายใต้ข้อบังคับ
ข้อ 40. การขาดจากสมาชิกภาพ ภายใต้ข้อบังคับ
ข้อ 44 สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ข้อ 44 สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ของสมาชิก
สูงสุด
ดังต่อไปนี้
ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(1) ตาย
(2) ลาออก
(2) ลาออก
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ
(3) ต้องคำ�พิพากษาให้ล้มละลาย
(4) ต้องคำ�พิพากษาให้ล้มละลาย
(4) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 32
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 32
(5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
“ข้อ 44. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ
หรืองานประจ�ำโดยไม่มีความผิด สมาชิกที่โอนหรือย้าย
หรือออกจากราชการ หรืองานประจ�ำตามข้อ 32 (2)
โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตายหรือเป็นคน
ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องค�ำ
พิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจาก สหกรณ์ด้วย
ก็ ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดช�ำระค่าหุ้นได้
ก็ต่อเมื่อมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้น สมาชิกเช่นว่านั้นไม่ให้
ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์”

“ข้อ 44. สมาชิกที่โอน หรือย้าย หรือออกจากราชการ
หรืองานประจำ�โดยไม่มีความผิด สมาชิกที่โอนหรือย้าย
หรือออกจากราชการ หรืองานประจำ�ตามข้อ 32 (2)
โดยไม่มีความผิด เว้นแต่ออกเพราะตายหรือเป็นคน
ไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือต้องคำ�
พิพากษาให้ล้มละลาย ถ้ามิได้ลาออกจาก สหกรณ์ด้วย
ก็ให้ถอื ว่าคงเป็นสมาชิกอยู่ และจะงดชำ�ระค่าหุน้ ได้กต็ อ่
เมื่อมีหนีส้ นิ ไม่เกินค่าหุน้ สมาชิกเช่นว่านัน้ ให้ ได้รบั เงินกู้
จากสหกรณ์ได้ตามระเบียบของสหกรณ์”

เพื่อ
ตอบสนอง
ความต้องการ
ของสมาชิก

มติทปี่ ระชุม...............................................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่11
เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประธาน
…………………………………………………………………………………………….…….……………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….…….……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…….……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…
….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….…….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…….………………………
มติที่ประชุม.…………………………………………………………………………………………….…….………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….…….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…….………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………...
ปิดประชุม

เวลา……………………..น.
(ลงชื่อ)     ประธานการประชุม
(นายไมตรี  แก้วมงคล)
						
(ลงชื่อ)     เลขานุการประชุม
(นายคมกฤษณ์ สุขไชย)
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ภาคผนวก

รายละเอียดแนบงบประมาณหมวดค่าใช้สอย 4.11 ค่าด�ำเนินการตามแผนกลยุทธ์
แผนงานและโครงการ ประจ�ำปี 2562
ก�ำหนดรองรับแผนยุทธศาสตร์5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ประกอบด้วย
งบประมาณหมวดค่าใช้สอย 4.11 ค่าด�ำเนินการตามแผนกลยุทธ์ (รายละเอียดแนบท้ายวาระหน้าถัดไป)
แผนงานและโครงการประจ�ำปี 2563
*******************

1. การท�ำงานธุรกิจแบบพันธมิตรทางการเงิน
จ�ำนวน 150,000  บาท
2. โครงการประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์
จ�ำนวน 185,320  บาท
และจัดท�ำแผนด�ำเนินงานประจ�ำปี 2563
3. โครงการรดน�้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจ�ำปี 2563
จ�ำนวน 165,000  บาท
4. โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ฯ
จ�ำนวน 800,000  บาท
5. โครงการยกระดับทุนสหกรณ์
จ�ำนวน 101,500  บาท
6. โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ
จ�ำนวน 81,120  บาท
7. โครงการผู้แทนสมาชิกคุณภาพ ส่งเสริมสหกรณ์ก้าวหน้ามั่นคง
จ�ำนวน 566,570  บาท
8. โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกผู้สูงอายุ ประจ�ำปี 2563
จ�ำนวน  63,800  บาท
9. โครงการคัดเลือกสมาชิกต้นแบบด้านสหกรณ์/เศรษฐกิจพอเพียง
จ�ำนวน 100,000  บาท
						
รวมจ�ำนวน 10 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,213,310 บาท

มติที่ประชุม..............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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วัตถุประสงค์

กิจกรรมหลัก

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

1. เชิงปริมาณสหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯ
1. การทำ�งานธุรกิจ
1. เพื่อสร้างเครือข่าย 1. ศึกษาดูงาน
6 แห่ง
ได้เข้าเยี่ยมชม
ระหว่างภาคี
แบบพันธมิตร
ความช่วยเหลือ
และศึกษาดูงาน
เครือข่ายสหกรณ์ฯ
ทางการเงินระหว่าง
ด้านการเงิน
ในกลุ่มสหกรณ์ฯ
สหกรณ์เครือข่าย
ระหว่างเครือข่าย 2. แลกเปลีย่ น
6 แห่ง
เรียนรู้เพื่อพัฒนา
สหกรณ์ฯ
ระบบข้อมูลข่าวสาร 2. เชิงคุณภาพ
2. เพื่อเป็นช่องทาง
สหกรณ์ฯ
ในการแก้ไขปัญหา
ระหว่างสหกรณ์
ได้แลกเปลีย่ น
การขาดสภาพคล่อง 3. ติดต่อประสานงาน
ข้อมูลข่าวสาร
ทางการเงิน
ระหว่างสหกรณ์ฯ
3. สร้างความเข็มแข็ง
และสถาบัน
ซึ่งกันและกัน
ให้แก่ขบวนการ
การเงินอื่นๆ
เพื่อทำ�ธุรกิจ
สหกรณ์ฯ
พันธมิตรสหกรณ์ฯ

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ

ม.ค.- มีค.63 จำ�นวน 150,000 บาท รายละเอียด ดังนี้
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงคณะกรรมการ/ฝ่ายจัดการ
- ประธาน 1,000 บาท x 1 คน
x 5 วัน = 5,000 บาท
- กรรมการ/ผจก. 800 บาท x 9 คน
x 5 วัน = 36,000 บาท
- จนท. 500 บาท x 2 คน
x 5 วัน = 5,000 บาท
รวม 46,000 บาท
2. ค่าที่พักเหมาจ่าย
- ประธานกรรมการ 2,000 บาท x 1 ห้อง
x 4 วัน = 8,000 บาท
- กรรมการ/ผจก. 1,800 บาท x 5 ห้อง
x 4 วัน = 36,000 บาท
- จนท. 1,400 บาท x 1 ห้อง
x 4 วัน = 5,600 บาท
รวม 49,600 บาท
3. ค่าเช่ารถตู้ 6 วันๆ ละ 1,800 บาท
รวม 10,800 บาท
4. ค่าน้ำ�มันเชื้อเพลิง รวม 11,600 บาท
5. ค่ารับรอง รวม 20,000 บาท
6. ค่าของที่ระลึก 6 แห่งๆ ละ 2,000 บาท
รวม 12,000 บาท

ระยะเวลา
ดำ�เนินการ

แผนปฏิบัติการรายปีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�กัด ประจำ�ปีงบประมาณ 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาระบบเชื่อมโยงธุรกรรมทางการเงินกับสถาบันการเงินอื่น
เป้าประสงค์ : สหกรณ์มีระบบบริหารการเงินที่มีประสิทธิภาพ

1. แบบประเมิน
คณะกรรมการ
ความพึงพอใจการ อำ�นวยการ
เข้าร่วมโครงการ
2. แนวคิด/ข้อ
เสนอที่จะนำ�กลับไป
พัฒนางานสหกรณ์
ของตนเอง อย่าง
น้อยสหกรณ์ละ 1
แนวคิด

วิธีการประเมิน ผู้รับผิดชอบ
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อทบทวน
แผนกลยุทธ์
ของสหกรณ์
ให้เหมาะกับ
สภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. จัดทำ�แผน
ดำ�เนินงาน
ประจำ�ปี 2564
ของสหกรณ์ฯ

แผนงาน/โครงการ

2. โครงการประชุม
ปฏิบัติการทบทวน
แผนกลยุทธ์ และ
จัดทำ�แผน
ดำ�เนินงาน
ประจำ�ปี 2564

เป้าหมาย
1. คณะกรรมการ
ดำ�เนินการ
2. ฝ่ายจัดการ
3. ผู้ตรวจ
สอบกิจการ
4. ที่ปรึกษา
5. ผู้ทรงคุณวุฒิ
6. อื่นๆ

ตัวชี้วัด
- เชิงปริมาณ
1. แผนกลยุทธ์
ฉบับปรับปรุง
1 ฉบับ
2. แผนดำ�เนินงาน
ประจำ�ปี 2564
3. แผนกลยุทธ์ และ
แผนดำ�เนินงาน
ที่มาจากการร่วม
ระดมความคิด
ของคณะกรรมการ
ดำ�เนินการทุกคน
ได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมใหญ่
สามัญประจำ�ปี

กิจกรรมหลัก

1. ร่างและเสนอ
โครงการ
2. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
3. สำ�รวจพื้นที่
ความรับผิดชอบ
4. ประชุมแบ่งหน้าที่
และพื้นที่
ความรับผิดชอบ
5. ประชุมปฏิบัติการ
6. สรุปผลการดำ�เนิน
งานและจัดพิมพ์

ปีบัญชี
2563

ระยะเวลา
ดำ�เนินการ

แผนปฏิบัติการรายปีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�กัด ประจำ�ปีงบประมาณ 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ : สหกรณ์มีการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล

จำ�นวน 185,320 บาท รายละเอียด ดังนี้
1. ค่าเบี้ยเลี้ยง
- ประธาน 1,000 บาท x 1 คน
x 3 วัน = 3,000 บาท
- กรรมการ/ผจก 800 บาท x 15 คน
x 3 วัน = 36,000 บาท
- ผช.ผจก. 600 บาท x 1 คน
x 3 วัน = 1,800 บาท
- จนท. 500 บาท x 8 คน
x 3 วัน = 12,000 บาท
- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษา
800 บาท x 8 คน
x 3 วัน = 19,200 บาท
รวม 70,200 บาท
2. ค่าเช่าที่พัก
- ประธาน 2,000 บาท x 1 ห้อง
x 1 วัน = 2,000 บาท
- กรรมการ/ผจก 1,800 บาท x 8 ห้อง
x 1 วัน = 14,400 บาท
- จนท. 1,400 บาท x 4 ห้อง
x 1 วัน = 5,600 บาท
- ผู้ทรงคุณวุฒิ 1,800 x 4 ห้อง
x 2 วัน = 7,200 บาท
รวม 29,200 บาท
3. ค่าอาหาร 250 บาท x 4 มื้อ x 33 คน
= 33,000 บาท
4. ค่าอาหารว่าง 80 บาท x 3 มื้อ x 33 คน
=7,920 บาท
5. ค่าพาหนะ (เหมา) 15,000 บาท x 3 วัน
= 45,000 บาท

งบประมาณ

คณะกรรมการ
อำ�นวยการ,
คณะกรรมการ
ศึกษาฯ และ
ฝ่ายจัดการ

วิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
ประเมิน
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3. โครงการรดน้ำ�
ขอพรผู้สูงอายุ
ประจำ�ปี 2563

แผนงาน/โครงการ

1. เพื่อแสดงความ
กตัญญูต่อผู้อายุ
2. เพื่อได้ตระหนัก
และเห็นคุณค่า
ของประเพณี
อันดีงาม
3. เพื่อรักษาและ
สืบสานประเพณี
อันดีงาม ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์
ประจำ�ชาติ
ให้คงอยู่สืบไป
4. เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้พบปะทำ�กิจกรรม
ร่วมกัน และ
เกิดความสนุกสนาน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1. ผู้สูงอายุ 100 %
1. ประชุมเพื่อ
ให้รับเบี้ยผู้สูงอายุ
วางแผนงาน
2. ร้อยละ 50 ของ
2. เสนอโครงการ
ผู้สูงอายุได้มี
เพื่ออนุมัติ
กิจกรรมการร่วมกับ
3. ออกคำ�สั่ง
คณะกรรมการ
มอบหมายหน้าที่
ดำ�เนินการ
4. ส่งหนังสือเชิญ
ผู้สูงอายุและ
ประชาสัมพันธ์และ
เชิญชวนสมาชิก
สหกรณ์ฯ ร่วมงาน
5. ดำ�เนินการจัดงาน
ตามโครงการ/สรุป
และประเมินผล
การจัดงาน

กิจกรรมหลัก
1. ผู้สูงอายุ
80 คน
2. คณะกรรมการ
15 คน
3. ฝ่ายจัดการ
11 คน
4. ผู้ตรวจสอบ
กิจการ 2 คน
5. ที่ปรึกษา 5 คน
6. ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 คน

เป้าหมาย
เม.ย.63

ระยะเวลา
ดำ�เนินการ

แผนปฏิบัติการรายปีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�กัด ประจำ�ปีงบประมาณ 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ : สมาชิกมีความศรัทธาและเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์

จำ�นวน 165,000 บาท รายละเอียดดังนี้
1. ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุ 80 คน
x 1,000 บาท รวม 80,000 บาท
2. ค่าเสื้อ 116 ตัว x 110 บาท
รวม 12,760 บาท
3. ค่าอาหาร 150 บาท x 116 คน
รวม 17,400 บาท
4. ค่าอาหารว่าง 50 บาท x 116 คน
รวม 5,800 บาท
5. ค่าเช่าโต๊ะ,เต้นท์ รวม 3,000 บาท
6. ค่าเช่าเครื่องเสียง รวม 3,000 บาท
7. ค่าป้ายไวนิล รวม 1,000 บาท
9. ค่าของที่ระลึก 200 บาท x 80 คน
รวม 16,000 บาท
10. ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการ/ฝ่ายจัดการ
เตรียมงาน
- ประธาน 1,000 บาท x 1 คน
= 1,000 บาท
- กรรมการ/ผจก 800 บาท x 15 คน
= 12,000 บาท
- ผช.ผจก. 600 บาท x 1 คน
= 600 บาท
- จนท. 500 บาท x 9 คน = 4,500 บาท
รวม 18,100 บาท
11. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวม 5,940 บาท
(ค่าพวงมาลัยดอกมะลิ, ขันน้ำ�, ถังน้ำ�,
ค่าจ้างเหมาทำ�ความสะอาด)

งบประมาณ

คณะกรรมการ
อำ�นวยการ
และฝ่าย
จัดการ

วิธีการ
ผู้รับผิดชอบ
ประเมิน

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�กัด 79

วัตถุประสงค์

4. โครงการ
1. เพื่อเสริมสร้าง
สัมพันธ์ที่ดีของ
พัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการ
และสร้างเครือข่าย
ดำ�เนินการ เจ้าหน้าที่
สมาชิกสหกรณ์
และสมาชิก
ออมทรัพย์สาธารณสุข 2. เพื่อพัฒนาบุคลากร
จังหวัดอำ�นาจเจริญ
ให้มีความรู้
จำ�กัด
ความสามารถ
ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน
3. เพื่อให้ความรู้
ทางด้านสินเชื่อ
แก่สมาชิก
4. เพื่อออกพบปะ
สมาชิกเชิงรุก
ในการให้บริการ
ด้านต่างๆ
ของสหกรณ์
5. เพื่อระดมทุนภายใน
สหกรณ์และเพิ่มหลัก
ประกันความมั่นคง
ให้กับสมาชิกและ
ลดภาระความเสี่ยง
ผู้ค้ำ�ประกัน

แผนงาน/โครงการ
1. ออกชี้แจงกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ
มติที่ประชุมและสรุป
ผลการดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์ฯ
รอบ 6 เดือน
ให้สมาชิกรับทราบ
2. ออกให้บริการเชิงรุก
กับสมาชิกในหน่วย
ต่างๆ จำ�นวน
15 หน่วย ดังนี้
3. ระดมเงินฝาก
จากสมาชิก
4. ระดมทุนเรือนหุ้น
จากสมาชิก
5. ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆ
เกี่ยวกับสมาชิก

กิจกรรมหลัก

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดำ�เนินการ
งบประมาณ

วิธีการ
ประเมิน

ผู้รับผิด
ชอบ

คณะกรรมการ
สมาชิกจำ�นวน จำ�นวนสมาชิก ม.ค.-ก.ย. 63 จำ�นวน 800,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 1. แบบประเมิน
1. ค่าเบี้ยประชุมสมาชิก 500 บาท
อำ�นวยการ
ความพึงพอใจ
1,400 คน
ร้อยละ 85
x 1,400 คน x 1 วัน
การเข้าร่วม
รวม 700,000 บาท
โครงการ
2. ค่าตอบแทนวิทยากร 3 ชั่วโมง
2. แนวคิด/ข้อเสนอ
x 1,000 บาท x 15 วัน
ที่จะนำ�กลับไป
รวม 45,000 บาท
พัฒนางาน
3. ค่าอาหารว่าง 30 บาท x 1,400 บาท
รวม 42,000 บาท
สหกรณ์ของตนเอง
4. ค่าน้ำ�มันเชื้อเพลิง 15 หน่วยๆ ละ
อย่างน้อย
500 บาท รวม 7,500 บาท
หน่วยละ 1 แนวคิด
5. ค่าเอกสารประกอบการประชุม
(ป้ายไวนิลและค่าวัสดุฯ)
รวม 5,500 บาท

ตัวชี้วัด

แผนปฏิบัติการรายปีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�กัด ประจำ�ปีงบประมาณ 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับทุนสหกรณ์ ให้มั่นคงยั่งยืน และ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ : สมาชิกมีความศรัทธาและเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์มีการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล

80 รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�กัด

5. โครงการยกระดับ
ทุนสหกรณ์

- ให้สหกรณ์
มีเสถียรภาพ
และมีสภาพ
คล่อง

แผนงาน/โครงการ วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

- พัฒนาการบริหาร - โครงสร้างทาง
จัดการสหกรณ์
การเงินผ่านเกณฑ์
ออมทรัพย์สู่เกณฑ์ มาตรฐาน
มาตรฐาน
- เงินรับฝาก
- เพิ่มทุนภายใน
สหกรณ์อื่น น้อยกว่า
สหกรณ์
หรือเท่ากับ
1,000 ล้านบาท
- สมาชิกใหม่เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 80 ของ
ข้าราชการบรรจุใหม่/
ย้ายเข้ามาใหม่
- สมาชิกสมทบเพิ่มขึ้น
500 คน
- ออกประชาสัมพันธ์
เชิงรุกในการหา
สมาชิกใหม 8 ครั้ง/ปี
- สมาชิกออมเงิน
กับสหกรณ์เพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลัก

ระยะเวลา
ดำ�เนินการ
งบประมาณ

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (หุ้น) ต.ค.62–ก.ย. จำ�นวน 101,500 บาท
รายละเอียดดังนี้
63
1. เกณฑ์มาตรฐาน
ระดมหุ้น 50,000 บาท ดังนี้
ความมั่นคงทางการเงิน
1.
อั
ตรารางวัลเพิ่มหุ้น
ของสหกรณ์
จับรางวัลให้สมาชิกที่มีการเพิ่มหุ้น
2. เกณฑ์การจัดพื้นฐาน
- เป็นไตรมาส (3 เดือน/ครั้ง)
ความเป็นสหกรณ์ฯ
1. หุ้นตัง้ แต่ 10,000-20,000
3. การบริหารความเสี่ยง
= 500 บาท
2. หุ้นตั้งแต่ 20,000-30,000
สหกรณ์ฯ
= 700 บาท
4. ธรรมมาภิบาลสหกรณ์ฯ
3.
หุ
้นตั้งแต่ 30,000-50,000
- ร้อยละ 80 ของ ขรก.
= 1,000 บาท
ที่บรรจุใหม่ (เงินฝาก)
4. หุ้นตั้งแต่ 50,000 ขึ้นไป
- เงินฝากเพิ่มขึ้น
= 1,500 บาท
ร้อยละ 30
- ระดมหุ้น 50,000 บาท ดังนี้
ของปีที่ผ่านมา
2. ค่ารางวัลเงินฝาก
1. ฝากเงินตั้งแต่ 5,000-10,000
- หุ้นเพิ่มขึ้น
= 300 บาท
ร้อยละ 15 ของป
2.
ฝากเงิ
นตั้งแต่ 10,000-20,000
ที่ผ่านมา
= 500 บาท
- ร้อยละ 100 ของกลุ่ม
3. ฝากเงินตั้งแต่ 20,000-35,000
สมาชิกพิเศษที่เข้าพบ
= 700 บาท
- ร้อยละ 50 ที่ทำ�
4. ฝากเงินตั้งแต่ 35,000-50,000
ธุรกรรมกับสหกรณ์
= 1,000 บาท
3. ค่าวัสดุฯ และป้ายไวนิล 1,500 บาท

เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการรายปีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�กัด ประจำ�ปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับทุนสหกรณ์ ให้มั่นคงยั่งยืน
ผู้รับผิด
ชอบ
แบบมาตรฐาน
คณะกรรมการ
4 ด้าน
เงินกู้
เงินฝาก สอ.อื่นๆ
ไม่เกิน
1,000 ล้านบาท
สมาชิกออมเงิน
กับสอ.เพิ่มขึ้น
สมาชิกเพิ่มขึ้น

วิธีการ
ประเมิน

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�กัด 81
ร้อยละ 80
ของผู้แทน
สมาชิกมีความรู้
ความเข้าใจ
บทบาทหน้าที่
ตนเองในการ
ส่งเสริมพัฒนา
สหกรณ์ ให้
ก้าวหน้า มั่นคง

ร้อยละ 80
ของผู้แทน
สมาชิกเข้าร่วม
ประชุมฯ

ตัวชี้วัด

7. โครงการผู้แทนสมาชิก 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้แทนสมาชิกให้เป็น
คุณภาพ ส่งเสริม
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผู
้
แ
ทนสมาชิ
ก
คุ
ณ
ภาพ
สหกรณ์ก้าวหน้ามั่นคง
บทบาท/หน้าที่ผู้แทน
2. เพื่อส่งเสริมให้สมาชิก
สมาชิก สู่การเป็นผู้แทน
กรรมการและเจ้าหน้าที่
สมาชิกคุณภาพ
ของสหกรณ์ไปศึกษา
เพื่อการส่งเสริมสหกรณ์
ดูงานด้านการสหกรณ์
ให้ก้าวหน้า มั่นคง
ต้นแบบ
2. ศึกษาดูงาน
3. เพื่อนำ�ความรู้และ
ด้านการสหกรณ์ต้นแบบ
เทคนิคต่างๆ ที่ได้รับ
จากการศึกษาดูงาน
ไปใช้ ในการพัฒนา
สหกรณ์ได้และเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์อันดี

กิจกรรมหลัก
กลุ่มเป้าหมายมี
ความรู้
ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับกฎหมาย
และระบบ
การบริหาร
จัดการสหกรณ์
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตามหลัก
ธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์

6. โครงการพัฒนาระบบ 1. เพื่อพัฒนาระบบ
1. อบรมให้ความรู้แก่
บริหารจัดการสหกรณ์
การบริหารจัดการ
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
สหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ ให้มปี ระสิทธิภาพ
2. หลักสูตร
ตามหลักธรรมาภิบาล
- หลักสูตรกฎหมาย
2. เพื่อสร้างความเข้าใจ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับแนวคิด
กับสหกรณ์
และทัศนคติที่เหมาะสม
- หลักสูตรการบริการ
สำ�หรับเจ้าหน้าที่
ที่เป็นเลิศ
ที่ส่งผลต่อคุณภาพ
การให้บริการ
3. เพื่อให้ความรู้ และ
แนวทางในการพัฒนา
งานบริการตามบทบาท
และหน้าที่ของตนเอง
เพื่อสร้างความพึงพอใจ
แก่ผู้รับบริการ

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลา
ดำ�เนินการ
งบประมาณ

วิธีการ
ประเมิน

- แบบทดสอบ
จำ�นวน 193 คน พ.ย.62-ก.ย.63 จำ�นวน 566,570 บาท รายละเอียดดังนี้
(ระยะเวลา 1. ค่าอาหาร 5 มื้อ 150 บาท/คน
ดังนี้
- แบบประเมินความรู้
รวม
144,750.บาท
2 วัน)
ความเข้าใจ
1. ผู้แทนสมาชิก
2. ค่าอาหารว่าง 4 มื้อๆละ 35 บาท/คน
160 คน
- การสังเกต
รวม 27,020.- บาท
2. คณะกรรมการ
3.
ค่
าเบี้ยเลี้ยง 500 บาท/คน 2 วัน
15 คน
รวม
193,000.- บาท
3. ผู้ตรวจสอบ
4.
ค่
า
วิ
ท
ยากร 2 คน รวม 10,000.- บาท
กิจการ 2 คน
5. ค่าเช่าสถานที่ 2 วัน รวม 10,000.- บาท
4. ฝ่ายจัดการ
6. ค่าที่พัก 1 คืน 1,000 บาท /97 ห้อง
11 คน
รวม 97,000.- บาท
5. ที่ปรึกษา
7. ค่าป้ายโครงการ รวม 800.- บาท
5 คน
8. ค่าพาหนะ 2 คัน/3 วัน รวม 78,000 บาท
9. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น (วัสดุ/เครื่องเขียน)
รวม 6,000.-บาท

จำ�นวน 33 คน พ.ย.62-ก.ย.63 จำ�นวน 81,120 บาท รายละเอียดดังนี้
- แบบทดสอบ
1. ค่าอาหาร 1 มื้อ 150 บาท/คน /2 ครั้ง
ดังนี้
- แบบประเมินความรู้
รวม 9,900.- บาท
1. คณะกรรมการ (ระยะเวลา
ความเข้าใจ
1 วัน/2 ครั้ง) 2. ค่าอาหารว่าง 2 มื้อๆละ 35 บาท/คน/
15 คน
- การสังเกต
2 ครัง้ รวม 4,620.- บาท
2. ผู้ตรวจ
3.
ค่
าเบีย้ เลี้ยง 500 บาท/คน/2 ครั้ง
สอบกิจการ
รวม
33,000.- บาท
2 คน
4.
ค่
า
วิ
ท
ยากร 2 ครั้ง รวม 20,000.- บาท
3. ฝ่ายจัดการ
5. ค่าเช่าสถานที่ 2 ครั้ง รวม 10,000.- บาท
11 คน
6. ค่าป้ายโครงการ 2 ครั้ง
4. ที่ปรึกษา
รวม 1,600.- บาท
5 คน
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น (วัสดุ/เครื่องเขียน)
2 ครั้ง รวม 2,000.-บาท

เป้าหมาย

แผนปฏิบัติการรายปีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�กัด ประจำ�ปีงบประมาณ 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ระบบบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ สหกรณ์มีการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล

คณะกรรมการ
ศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการ
ศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิด
ชอบ

82 รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�กัด

1. เพื่อสร้างการรับรู้ และ
การมีส่วนร่วม
ของสมาชิกผู้สูงอายุ
2. เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ของสมาชิกผู้สูงอายุ
3. เพื่อให้ผู้สูงอายุ
ได้พบปะทำ�กิจกรรม
ร่วมกันและเกิดความ
สนุกสนาน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

9. โครงการคัด
1. เพื่อเป็นการเชิดชู
1. ส่งเสริมอาชีพเสริม
เกี
ย
รติ
แ
ละเป็
น
แบบ
สำ�หรับสมาชิก
เลือกสมาชิกต้นแบบ
อย่
า
งของสมาชิ
ก
2.
ติดตามและประเมิน
ด้านสหกรณ์/เศรษฐกิจ
สหกรณ์ที่ดำ�เนินชีวิต
สมาชิกที่ประกอบ
พอเพียง
โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
อาชีพเสริม
พอเพียงและมีหัวใจ
คือสหกรณ์
2. เพื่อให้สมาชิกสามารถ
นำ�ตัวอย่างต้นแบบไป
ประยุกต์ ใช้ ในการ
ดำ�เนินการชีวิต
ของตนเองได้
ทั้งด้านการเพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย พออยู่พอกิน
ตลอดถึงการดำ�เนินชีวิต
อยู่ในสังคมแก่ฐานะ
อย่างมีความสุข
สมาชิกต้นแบบ
ด้านสหกรณ์

1. ประชุมเพื่อวางแผนงาน 1. ผู้สูงอายุ
100 %
2. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
ให้รับเบี้ย
3. ออกคำ�สั่งมอบหมาย
ผู้สูงอายุ
หน้าที่
4. ส่งหนังสือเชิญผู้สูงอายุ 2. ร้อยละ 50
ของผู้สูงอายุ
5. ดำ�เนินการจัดงาน
ได้มีกิจกรรม
ตามโครงการ/สรุป
การร่วมกับ
และประเมินผล
คณะกรรมการ
การจัดงาน
ดำ�เนินการ

กิจกรรมหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ควบคุมต้นทุนค่าบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี

8 โครงการพัฒนา
ศักยภาพสมาชิก
ผู้สูงอายุ
ประจำ�ปี 2563

แผนงาน/โครงการ

20 คน

พ.ย.62-ก.ย.63

เป้าหมาย

งบประมาณ

- แบบทดสอบ
- แบบประเมินความรู้
ความเข้าใจ
- การสังเกต

วิธีการ
ประเมิน

พ.ย.62-ก.ย.63 จำ�นวน 100,000 บาท รายละเอียดดังนี้
1. สรุปผล
1. เงินรางวัล รวม 4,000 บาท
การดำ�เนินงาน
2. ค่าจัดบูธ 5 รวม 25,000 บาท
2. ประเมิน
3. ค่าของที่ระลึก รวม 20,000 บาท
3. ตรวจสอบ
4. ค่าโล่รางวัล รวม 14,000 บาท
5. ค่าเบี้ยเลี้ยงกรรมการออกประเมินติดตาม
สมาชิก รวม 35,000 บาท
6. ค่าวัสดุ/ป้าบประชาสัมพันธ์
รวม 2,000 บาท

พ.ย.62-ก.ย.63 จำ�นวน 63,800 บาท รายละเอียดดังนี้
1. ค่าเครื่องดื่ม/อาหารว่าง 1 มื้อ 50 บาท/
9 หน่วย รวม 22,500.-บาท
(ระยะเวลา
1 วัน/2 ครั้ง) 2. ค่าเบี้ยเลี้ยง 500 บาท/ 8 คน/ 9 หน่วย
รวม 36,000.-บาท
3. ค่าน้ำ�มันเชื้อเพลิง 9 ครั้ง/500 บาท
รวม 4,500.- บาท
4. ค่าป้ายโครงการ รวม 800.- บาท

ระยะเวลา
ดำ�เนินการ

แผนปฏิบัติการรายปีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�กัด ประจำ�ปีงบประมาณ 2563
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ระบบบริหารจัดการสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์ สมาชิกมีความศรัทธาและเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์

คณะกรรมการ
ศึกษา และ
ประชาสัมพันธ์

คณะกรรมการ
ศึกษา และ
ประชาสัมพันธ์์

ผู้รับผิด
ชอบ

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

84 รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�กัด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์
และการจัดท�ำแผนด�ำเนินงานปี 2563

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�กัด 85

โครงการรดน�้ำด�ำหัวผู้สูงอายุ ประจ�ำปี 2563

86 รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�กัด

โครงการผู้แทนสมาชิกคุณภาพ ส่งเสริมสหกรณ์ก้าวหน้า มั่นคง

รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�กัด 87

โครงการธุรกิจพันธมิตรทางการเงิน

88 รายงานประจำ�ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำ�นาจเจริญ จำ�กัด

