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วิสัยทัศน์

ปี พ.ศ.2566 สหกรณ์มั่นคง บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
บริการประทับใจ

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้มีคุณภาพ
มั่นคง ทันสมัย และได้มาตรฐานสหกรณ์
2. ให้บริการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเหมาะสม
เพื่อความพึงพอใจของสมาชิก

ค่านิยมร่วม

บริการดี มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตรงเวลา

รางวัลการกำ�กับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักเกณฑ์
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
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หลักการสหกรณ์สากล
หลักการที่ 1 การเปิดรับสมาชิกทั่วไปและด้วยความสมัครใจ
		
(Voluntary and Open Membership)

สหกรณ์เป็นองค์การโดยสมัครใจ เปิดรับบุคคลทุกคนซึง่ สามารถใช้บริการของสหกรณ์ และ
เต็มใจรับผิดชอบในฐานะสมาชิกเข้าเป็นสมาชิก โดยไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ใิ นเรือ่ งเพศ ฐานะทางสังคม
เชื้อชาติการเมือง หรือศาสนา

หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
		
(Democratic Member Control)

สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยสมาชิกซึ่งมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการ
กำ�หนดนโยบายและการตัดสินใจของสหกรณ์ ชายและหญิงผูป้ ฏิบตั งิ านในฐานะผูแ้ ทนจากการเลือก
ตัง้ ต้องรับผิดชอบต่อบรรดาสมาชิก ในสหกรณ์ขนั้ ปฐมสมาชิกมีสทิ ธิออกเสียงเท่ากัน (คนหนึง่ มีหนึง่
เสียง) และในสหกรณ์ระดับอื่นก็จัดให้ดำ�เนินการตามแนวทางประชาธิปไตยด้วย

หลักการที่ 3 การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
		
(Member Economic Participation)

สมาชิกพึงมีส่วนให้ทุนแก่สหกรณ์อย่างเป็นธรรม และควบคุมการใช้ทุนของสหกรณ์ตาม
แนวทางประชาธิปไตย ตามปกติส่วนหนึ่งของทุนนั้นอย่างน้อยที่สุดต้องเป็นสินทรัพย์ส่วนรวมของ
สหกรณ์ และสมาชิกจะได้รบั ผลตอบแทนในอัตราจำ�กัด (ถ้ามี) จากการลงทุนในสหกรณ์ตามเงือ่ นไข
แห่งการเป็นสมาชิก บรรดาสมาชิกจะจัดสรรเงินส่วนเกินเพื่อความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
ทั้งหมดดังต่อไปนี้ก็ได้ คือ เพื่อพัฒนาสหกรณ์ของพวกเขา โดยอาจก่อตั้งเงินสำ�รอง ซึ่งอย่างน้อย
ทีส่ ดุ ส่วนหนึง่ ของเงินสำ�รองนีจ้ ะแบ่งแยกมิได้หรือจัดสรรเพือ่ ประโยชน์แก่สมาชิกตามส่วนของธุรกิจ
ที่ได้ทำ�กับสหกรณ์ หรือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ที่บรรดาสมาชิกเห็นชอบ
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หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ
		
(Autonomy and Independence)

สหกรณ์เป็นองค์การช่วยตนเองและปกครองตนเอง ซึ่งควบคุมโดยสมาชิก ถ้าสหกรณ์เข้า
ทำ�ข้อตกลงกับองค์การอื่นๆรวมทั้งรัฐบาล หรือแสวงหาทุนจากแหล่งภายนอก สหกรณ์พึงทำ�ข้อ
ตกลงเช่ น นั้นภายใต้เงื่อนไขอันมั่นใจได้ว่ า บรรดาสมาชิ ก ยั ง คงควบคุ ม สหกรณ์ ต ามแนวทาง
ประชาธิปไตย และจะต้องธำ�รงไว้ซึ่งสภาพการปกครองตนเองของสหกรณ์

หลักการที่ 5 การศึกษา การฝึกอบรม และข้อมูลข่าวสาร
		
(Education, Trainning and Information)

สหกรณ์พงึ ให้การศึกษาและการฝึกอบรมแก่บรรดาสมาชิก ผูแ้ ทนจากการเลือกตัง้ ผูจ้ ดั การ
และพนักงาน เพื่อบุคคลเหล่านั้นสามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของพวกเขาอย่างมีประสิทธิผล
และพึงให้ข่าวสารความรู้ในเรื่องลักษณะและประโยชน์ของการสหกรณ์แก่ประชาชนทั่วไป โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนและผู้นำ�ด้านความคิดเห็น

หลักการที่ 6 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์
		
(Cooperation among Cooperatives)

สหกรณ์พึงรับใช้สมาชิกอย่างมีประสิทธิผลสูงสุดและทำ�ให้ขบวนการสหกรณ์เข้มแข็ง โดย
การทำ�งานด้วยกันภายใต้โครงสร้างอันประกอบด้วยสหกรณ์ระดับท้องถิน่ ระดับชาติ ระดับภูมภิ าค
และระดับระหว่างประเทศ

หลักการที่ 7 ความเอื้ออาทรต่อชุมชน
		
(Concern for Community)

สหกรณ์พึงทำ�งานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนที่สหกรณ์ตั้งอยู่ทั้งนี้ตามนโยบายที่ได้
รับความเห็นชอบจากสมาชิก
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จรรยาบรรณ
ของคณะกรรมการดำ�เนินการ
1. มุ่งมั่น และอุทิศตน เพื่อพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า ด้วยความ
เสียสละ ซื่อสัตย์ และสุจริต โดยยึดมั่น อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
2. พึงรักษา ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม และตัดสินใจบนพื้นฐานประโยชน์
สมาชิกอย่างเป็นธรรม
3. พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์อย่างเคร่งครัด รวมถึงยึดหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม
4. มุ่งพัฒนาความรู้ ศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณ์อย่างจริงจัง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในสหกรณ์
5. กำ�กับ ดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไม่แทรกแซง
สายการบังคับบัญชา แต่จะสร้างความยุติธรรมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการปฎิบัติงาน
6. พึงดูแล ใช้ และรักษาทรัพย์สนิ อุปกรณ์ของสหกรณ์ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่สว่ นรวม
7. ไม่อาศัย หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำ�แหน่ง หน้าที่ ในสหกรณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์
ส่วนตน ญาติ พวกพ้อง
8. ไม่กระทำ�ธุรกิจส่วนตนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสหกรณ์ และเปิดเผยผลประโยชน์
ส่วนตนที่มีในองค์กร หรือธุรกรรมใดที่ขัดกับประโยชน์ของสหกรณ์
9. ละเว้ น การให้ สั ญ ญาต่ า งตอบแทนแก่ บุ ค คล องค์ ก ร เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ตำ � แหน่ ง
ผลประโยชน์ของตน
10. ไม่นำ�เอาทรัพย์สิน อุปกรณ์ บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนและ
พวกพ้องและไม่กระทำ�การใดอันเป็นปฏิปักษ์ และเป็นคู่แข่งขันต่อการดำ�เนินงานของสหกรณ์
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จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่
1. พึงปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์และคำ�สั่งของผู้บังคับบัญชา
อย่างเคร่งครัด ภายใต้อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์
2. พึงให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจ และประทับใจโดยไม่เลือก
ปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หนึ่งเป็นการเฉพาะ
3. พึงให้ขอ้ มูลทีถ่ กู ต้อง และครบถ้วนแก่สมาชิก เพือ่ ให้สมาชิกได้รบั ประโยชน์สงู สุดจาก
บริการของสหกรณ์
4. พึงรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกเป็นความลับ และไม่น�ำ ไปแสวงหาประโยชน์เพือ่ ตน
และพวกพ้อง
5. เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการ
ปฏิบัติงาน ขวัญกำ�ลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ด้วยหลัก
การและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำ�นองคลองธรรม
6. พึงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ อุปกรณ์ของสหกรณ์อย่างประหยัด คุม้ ค่า มาก
ที่สุด รวมถึงไม่นำ�เอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน
7. พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และไม่กระทำ�ตนเป็น
ผู้ยุยงสร้างความขัดแย้งปัญหาหรือการกระทำ�อันเป็นการสร้างความแตกแยก
8. พึงให้ข่าวสารการดำ�เนินงานสหกรณ์ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกในทุกโอกาส ที่เอื้อ
อำ�นวย ขณะเดียวกัน ก็รับฟังปัญหา ความต้องการของสมาชิกเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำ�เนินงาน
ในโอกาสต่อไป
9. ไม่รับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาประโยชน์
ส่วนตนหรือพวกพ้อง
10. หลีกเลี่ยงการทำ�ธุรกิจ ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นคู่แข่งขัน หรือเป็นปฏิปักษ์กับ
สหกรณ์
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จรรยาบรรณของสมาชิกสหกรณ์
1. มุ่งมั่นและอุทิศ เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์ก้าวหน้า โดยยึดมั่น อุดมการณ์ หลักการ และ
วิธีการสหกรณ์
2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด
3. มุ่งมั่น ดำ�รงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. สอดส่องดูแลและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่
เข้มแข็ง
5. ร่วมมือร่วมใจและสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์อย่างสมํ่าเสมอ ในฐานะเจ้าของ
สหกรณ์
6. ร่วมมือกับคณะกรรมการดำ�เนินการของสหกรณ์พฒ
ั นาสหกรณ์ให้เจริญรุง่ เรือง มัน่ คง
7. ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง ผลประโยชน์ หรือสัญญาต่างตอบแทนเพื่อการเลือกตั้งผู้แทน
สมาชิก หรือกรรมการดำ�เนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ หรือการออกเสียงในที่ประชุมสหกรณ์
8. พึงให้ข้อมูลของตนในการขอรับสวัสดิการหรือทำ�ธุรกรรมอื่นใดกับสหกรณ์ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
9. พึงช่วยเหลือเกือ้ กูลกันในทางทีช่ อบ รวมทัง้ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี ร่วม
แรงร่วมใจในบรรดาสมาชิกด้วยกัน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
10. ไม่หาประโยชน์จากสมาชิกด้วยกันโดยอาศัยการทำ�ธุรกรรมหรือกิจกรรมอื่นใดของ
สหกรณ์ เพื่อประโยชน์ส่วนตน
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สาร จาก...

ประธานกรรมการดำ�เนินการ
เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ที่เคารพ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุ ข เลย จำ � กั ด
โดยการบริหารงานของคณะกรรมการดำ�เนินการชุด
ที่ 32 ได้ดำ�เนินการมาครบรอบปีบัญชี 2564 ภายใต้
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัส
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำ�ให้เศรษฐกิจชะลอตัว
มีผลทำ�ให้สมาชิกและครอบครัวที่ต้องแบกรับภาระ
ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น จากที่สมาชิกต้องหยุดประกอบอาชีพ
หรือไม่มีงานทำ�  ช่วงนี้การระบาดของโรคโควิด 19 มี
แนวโน้มดีขึ้นมาก พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง ประกอบ
กับการได้รับวัคซีนที่ครอบคลุมมากขึ้น ภาครัฐมีการ
ผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรค ทำ�ให้กิจการ
ต่างๆ กลับมาให้บริการได้บ้างแต่ก็ยังไม่เต็มที่คงต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับวิถชี วี ติ ใหม่ทหี่ ลายอย่างต้องเปลีย่ นไป
สหกรณ์ ไ ด้ ข ยายเวลามาตรการเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ และ
บรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจของสมาชิกจนถึง
สิน้ ปีบญ
ั ชี อีกทัง้ สถานะทางการเงินและสภาพคล่องทีด่ ี
มากสามารถอนุมตั เิ งินกูไ้ ด้ทกุ วันทำ�การ พร้อมให้บริการ
สมาชิกทุกด้านและดำ�เนินการเพื่อให้สิทธิประโยชน์แก่
สมาชิก และพัฒนาสหกรณ์ให้มคี วามมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน
ต่อไป
คณะกรรมการดำ�เนินการมีความมุ่งหวังให้
สหกรณ์ เป็นองค์กรทีม่ ดี ี มีความเข้มแข็ง เน้นการบริหาร
จัดการด้วยความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และการใช้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสหกรณ์ได้รบั การจัด
ระดับมาตรฐานจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระดับดีเลิศ เกรด A ได้คะแนน 100 คะแนน

เต็ม ถือเป็นเครื่องยืนยันในการดำ�เนินงานของ
สหกรณ์ทไี่ ด้ยดึ หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
ตลอดมา
ในปี 2564 สหกรณ์สามารถดำ�เนินกิจการ
ได้อย่างดี มีความมั่นคง เข้มแข็ง และก้าวหน้า
เรามีสมาชิกทั้งสิ้น จำ�นวน 2,080 คน และมีทุน
ดำ�เนินการ 2,534.42 ล้านบาท สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
เป็น 156.59 ล้านบาท มีกำ�ไรสุทธิ 95.93 ล้านบาท
ทำ�ให้ปีนี้มีการปันผลตามหุ้นที่ชำ�ระแล้วร้อยละ
5.50 และเฉลี่ ย คื น ดอกเบี้ ย ทุ ก ประเภทร้ อ ยละ
14.50 รวมถึงการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกอย่าง
ทั่วถึง
ในโอกาสนี้กระผมขอขอบพระคุณ คณะ
ที่ปรึกษา กรรมการดำ�เนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด
เลย สำ�นักงานสหกรณ์จงั หวัดเลย สำ�นักตรวจบัญชี
สหกรณ์จังหวัดเลย เจ้าหน้าที่สหกรณ์ และที่สำ�คัญ
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และ
มีส่วนช่วยกันทำ�ให้สหกรณ์ของเรามีความเจริญ
ก้าวหน้าตลอดมา ขอให้ทกุ ท่านมีสขุ ภาพกายใจทีด่ ี
ช่วยกันแนะนำ�  ชักชวน เพื่อนสมาชิกให้เข้ารับการ
ฉีดวัคซีน เพื่อช่วยกันหยุดยั้งโรคนี้ให้ได้เร็ววันครับ

( นายกายสิทธิ์  แก้วยาศรี )
ประธานกรรมการดำ�เนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
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ที่ปรึกษาสหกรณ์

นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายบวร อุตสาหะ
ที่ปรึกษา

นายชำ�นาญ มีมูล
ที่ปรึกษา

นายสนั่น พรมศิลา
ที่ปรึกษา

นายอุทิศ โสวันนา
ที่ปรึกษา

คณะตรวจสอบกิจการ

นางสาววันเพ็ญ แก้วสีโส

นายนิพนธ์ พันภูรักษ์

นางสาวกัลยา ศิริขันธ์
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คณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 32

นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี
ประธานกรรมการ

นายเกรียงศักดิ์ ยศพิมพ์

นายสาโรจน์ สมัยคำ�

รองประธานกรรมการ 1

นายสุนันท์ เที่ยงภักดิ์
กรรมการและเหรัญญิก

นายสถาพร บัวระพา

รองประธานกรรมการ 2

รองประธานกรรมการ 3

นายภคินทร์ ดีด่านค้อ

นายสุเทพ สิมสวัสดิ์

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ

นายจรูญ ปัทมาลัย

นายสมพร อุ่นคำ�

นายนิวัฒน์ แสงรัตน์

นางเยาวรัตน์ แก้วสุฟอง

นายกลยุทธ สิงห์สถิตย์

นายอดุลย์ สอนสุภาพ

นายปรีชา แสงพันธ์ตา

นายพงศ์วิพัฒน์ เพ็งวิชัย

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

14 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางจันทร์จิรา บุตรชาลี
ผู้จัดการ

นางพัชชิรา แสงนา

นางสาวธนิดา นันทวรานนท์

นางสาวอุมาพร วังคีรี

นางสาวปัทมพร สอนสุภาพ

นางสาวเพชรไทย จันทอินทร์

นางสาวจิรภิญญา นามโน

นายอัศฎาวุฒิ ขวัญจร

นางสาวสุรีย์ มุ่งโลยกลาง

นางผานิต จำ�นงค์นิจ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

เจ้าหน้าที่พัสดุ/บัญชี

เจ้าหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ/คอมพิวเตอร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลูกจ้างชั่วคราวรายปี

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่นิติกร

นักการภารโรง
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การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564
วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564
ณ หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

จำ�นวนสมาชิกสามัญ ( ณ 30 พฤศจิกายน 2564)
จำ�นวนสมาชิกสมทบ ( ณ 30 พฤศจิกายน 2564)
จำ�นวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม
จำ�นวนคณะกรรมการดำ�เนินการ
จำ�นวนคณะกรรมการดำ�เนินการที่เข้าร่วมประชุม
เริ่มประชุม 09.30 น.

2,039
41
1,901
15
15

คน
คน
คน
คน
คน

นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
เป็นประธานในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีทราบ
1.1 แนะนำ�ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางจงจิตต์ วันปรีดา
ผู้อำ�นวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
2. นางศศิรัศมี จันทร์ฤาชัย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ช�ำ นาญการพิเศษ
3. นายบวร
อุตสาหะ
ที่ปรึกษาสหกรณ์
4. นายอุทิศ
โสวันนา
ที่ปรึกษาสหกรณ์
5. นายสนั่น
พรมศิลา
ที่ปรึกษาสหกรณ์
6. นายอนิวรรต แสวงในธรรม ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน
7. นางวันเพ็ญ แก้วสีโส
ผู้ตรวจสอบกิจการ
8. นางสาวกัลยา ศิริขันธ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
9. นายนิพนธ์
พันภูรักษ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
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1.2 การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด พ.ศ.2544 ข้อ 69 การ
ประชุมใหญ่สามัญของสหกรณ์จะต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำ�นวนสมาชิก
ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 100 คน จึงจะเป็นองค์ประชุม ขณะนี้มีสมาชิกมาประชุม จำ�นวน
100 คน จึงถือว่าครบองค์ประชุม
การเชิญสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีในวันนี้ก็เพื่อแถลงผลการดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์ในรอบปีทผี่ า่ นมา และเป็นการปฏิบตั ติ ามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 62 ทีก่ �ำ หนด
ให้มีการประชุมใหญ่สามัญ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีของ
สหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกได้ทราบรายงานประจำ�ปีแสดงผลการดำ�เนินการของสหกรณ์และผล
การดำ�เนินงานของคณะกรรมการดำ�เนินการ รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ การพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี พิจารณาแก้ไขข้อบังคับกำ�หนดรูปการพัฒนาของสหกรณ์ไปใน
ทิศทางที่บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
พิจารณาอนุมัติงบดุลและการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ ตลอดจนการเลือกตั้งและการถอดถอน
กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
การประชุมและวิธีการประชุม เพื่อให้การประชุมดำ�เนินไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอ
ตกลงและทำ�ความเข้าใจกับสมาชิกในวิธีการประชุมดังนี้
1. การขออนุญาตกล่าวในทีป่ ระชุม ให้ขออนุญาตโดยการยกมือ ให้ประธานมองเห็น
ชัดเจน
2. เมื่อได้รับอนุญาตให้กล่าวในที่ประชุมในระหว่างกล่าวหรืออภิปรายหากมีการ
ทักท้วงให้หยุดกล่าวหรือหยุดอภิปราย ประธานจะให้ผู้ทักท้วง แจ้งเหตุแห่งการทักท้วง เพื่อ
จะได้วินิจฉัย
3. การกล่าวในที่ประชุมให้ใช้ถ้อยคำ�สุภาพ ไม่เสียดสี พาดพิงถึงผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งอาจ
ทำ�ให้เกิดความเสื่อมเสียหรือเสียหายได้หากไม่มีเอกสารชัดเจน
4. หากมีการกล่าวสนับสนุนให้ใช้ข้อความสั้นๆ ไม่พาดพิงถึงเรื่องนอกประเด็น
5. การดำ�เนินการประชุม ปฏิบัติตามแนวสากลทั่วไป
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2563
สหกรณ์ ได้สำ�เนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 26
ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกลู วิทยา อำ�เภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปให้สมาชิก
ครบทุกหน่วยงานแล้ว ตามหนังสือที่ สอ.สล. 222 /2564 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
โดยให้สมาชิกตรวจสอบ หากไม่ถูกต้องหรือมีการแก้ไข ขอให้แจ้งให้สหกรณ์ทราบภายใน
วันที่ 22 มีนาคม 2564
โดยสหกรณ์ได้อับโหลดรายงานประจำ�ปี 2563 ไว้ที่เว็บไซต์สหกรณ์
www.coop-scloei.com แล้ว

สแกน QR-Code
เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจำ�ปี 2563
ผลปรากฏว่าเมื่อพ้นกำ�หนดเวลาดังกล่าวไม่มีสมาชิกทักท้วงแต่ประการใด จึงขอให้
ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2563 จึงเสนอที่ประชุม
เพื่อทราบและรับรอง
มติที่ประชุม รับรอง
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำ�เนินกิจการประจำ�ปี 2564
คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด ชุดที่ 32 ได้ก�ำ หนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบายการบริหารจัดการสหกรณ์ เพื่อนำ�พาสหกรณ์ให้
บรรลุวัตถุประสงค์และ สร้างความมั่นคงให้สหกรณ์ จึงขอรายงานผลการดำ�เนินงานสหกรณ์
ประจำ�ปี 2564 ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์

ปี พ.ศ.2566 สหกรณ์มั่นคง บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้มคี ณ
ุ ภาพ มัน่ คง ทันสมัย
และได้มาตรฐานสหกรณ์
2. ให้บริการจัดสวัสดิการอย่างทัว่ ถึงและเหมาะสม เพือ่ ความพึงพอใจของสมาชิก

ค่านิยม

บริการดี มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตรงเวลา
3.1 ด้านสมาชิก
สมาชิกยอดยกมา
ปี 2563
สมาชิกเข้าใหม่
ปี 2564
สมาชิกลาออก,เสียชีวิต ปี 2564
		 คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น		

จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน
จำ�นวน

2,003
147
70
2,080

คน
คน
คน
คน
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3.2 ด้านการเติบโตธุรกิจ
รายการ

ปี 2563

ปี 2564

เพิ่ม (ลด)

จำ�นวนสมาชิก (คน)
2003
2080
77
สินทรัพย์รวม
2,377,825,209.49 2,534,420,227.33 156,595,017.84
ทุนเรือนหุ้น
1,063,808,060.00 1,121,123,950.00 57,315,890.00
ทุนสำ�รอง
85,277,949.90
94,435,946.67
9,157,996.77
เงินรับฝาก
473,442,892.28 649,262,784.74 175,819,892.46
เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
656,572,244.45 560,364,695.81 (96,207,548.64)
เงินให้สมาชิกกู้ระหว่างปี 815,706,287.30 1,163,860,145.00 348,153,857.70
รับชำ�ระคืนระหว่างปี
764,437,135.80 985,091,404.83 220,654,269.03
ลูกหนี้เงินกู้คงเหลือสุทธิ 2,345,275,172.83 2,523,473,490.83 174,382,552.00
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
1,855,800.63
2,182,630.63
326,830.00
กำ�ไรสุทธิ
89,180,955.77
95,935,572.49
6,754,616.72
ในปี 2564 สหกรณ์มีกำ�ไรสุทธิ 95,935,572.49 บาท เพิ่มขึ้น จากปี 2563 จำ�นวน
6,754,616.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.57
3.3 ด้านสินทรัพย์
สหกรณ์ฯ มีสินทรัพย์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ประกอบด้วยเงินสดและ
เงินฝากธนาคาร จำ�นวน 1,815,077.42 บาท ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 2,523,473,490.83 บาท
ลงทุ น 3,717,000.00 สิ น ทรั พ ย์ อื่ น 5,414,659.08 รวมสิ น ทรั พ ย์ ทั้ ง สิ้ น จำ � นวน
2,534,420,227.33 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำ�นวน 156,595,017.84 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 6.59
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3.4 ด้านทุนเรือนหุ้น
รายการ
ทุนเรือนหุ้นเมื่อต้นปี
บวก ได้รับค่าหุ้นระหว่างปี
หัก จ่ายคืนค่าหุ้น
คงเหลือทุนเรือนหุ้นสิ้นปี
ทุนเรือนหุ้น เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ปี 2563
1,025,654,800.00
79,208,530.00
41,055,270.00
1,063,808,060.00
38,153,260.00

ปี 2564
1,063,808,060.00
85,185,480.00
27,869,590.00
1,121,123,950.00
57,315,890.00

ในปี 2564 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากต้นปี 2564 จำ�นวน 57,315,890.00
บาท อัตราการเติบโตของทุนเรือนหุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.39 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ที่สหกรณ์มีมี
ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากต้นปี 2563 ซึ่งมีอัตราการเติบโต ร้อยละ 3.71
3.5 ด้านการให้บริการเงินรับฝาก
สหกรณ์ได้ให้บริการเงินรับฝากแก่สมาชิก ประเภทออมทรัพย์, เงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ, เงินฝากประจำ�, เงินฝากออมทรัพย์ทวีสิน, เงินฝากออมทรัพย์ ATM และเงินฝากออม
ทรัพย์ประกันหนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางในการถอนเงินฝากจากตู้กดเงินอัตโนมัติ ของธนาคาร
กรุงไทย ซึ่งสหกรณ์จึงจ่ายเงินกู้สามัญแก่สมาชิกโดยวิธีการจ่ายเข้าเงินฝากออมทรัพย์ ATM
รวมถึงเงินปันผลเฉลี่ยคืนและเงินสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในการเบิกถอน อีกทั้ง
เป็นการส่งเสริมการออมของสมาชิกและครอบครัว รวมจำ�นวนทั้งสิ้น 232,262,784.74 บาท
ดังนี้
(1) เงินฝากออมทรัพย์
จำ�นวน 175 บัญชี เป็นจำ�นวนเงิน 3,477,775.14 บาท
(2) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จำ�นวน 298 บัญชี เป็นจำ�นวนเงิน 193,572,733.42 บาท
(3) เงินฝากประจำ�
จำ�นวน 13 บัญชี เป็นจำ�นวนเงิน 3,615,515.42 บาท
(4) เงินฝากออมทรัพย์ทวีสิน จำ�นวน 17 บัญชี เป็นจำ�นวนเงิน 926,500.00 บาท
(5) เงินฝากออมทรัพย์ATM จำ�นวน 1,988 บัญชี เป็นจำ�นวนเงิน 25,188,138.08 บาท
(6) เงินฝากออมทรัพย์ประกันหนี้ จำ�นวน 133 บัญชี เป็นจำ�นวนเงิน 5,482,122.68 บาท
เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
(1) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากสอ.อื่น จำ�นวน 20 บัญชี เป็นจำ�นวนเงิน 417,000,000.00 บาท
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3.6 ด้านการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก
สหกรณ์ได้ให้บริการเงินกูย้ มื แก่สมาชิกในระหว่างปี 2564 และมียอดหนีเ้ งินกูค้ ง
เหลือทั้งสิ้นดังนี้
รายการ
ปี 2563
ปี 2564
ลูกหนี้เงินกู้ยกมาเมื่อต้นปี
2,302,938,306.13 2,349,049,938.83
บวก ให้กู้เพิ่มระหว่างปี
808,423,680.00 1,164,641,935.83
หัก ชำ�ระคืนเงินกู้ระหว่างปี
762,312,061.13
990,259,383.83
ลูกหนี้คงเหลือสุทธิ
2,349,049,938.83 2,523,473,490.83
ลูกหนี้เพิ่มขึ้น
46,111,618.87
174,382,552.00
สมาชิกเป็นหนี้เงินกู้
1,538 คน คิดเป็นร้อยละ 73.94   
สมาชิกที่ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 542 คน คิดเป็นร้อยละ 26.06 ของสมาชิกทั้งหมด
(2,080 คน)

มากขึ้น

3.7 ด้านมาตรการช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โควิด
(1) มาตรการลดส่งค่าหุ้น จากร้อยละสิบ (10%) เป็นร้อยละสอง (2%)
มีสมาชิกเข้าร่วม
จำ�นวน 635 คน
(2) มาตรการงดส่งเงินต้น
มีสมาชิกเข้าร่วม
จำ�นวน 394 คน
(3) โครงการเงินกู้ฉุกเฉินพิเศษโควิด
มีสมาชิกเข้าร่วม
จำ�นวน 1,154 คน
(4) โครงการเงินกู้สงเคราะห์ศพสมาชิก
มีสมาชิกเข้าร่วม
จำ�นวน 505 คน
(5) สหกรณ์ให้เงินกูส้ ามัญเพือ่ การรวมหนี้ เพือ่ ให้สมาชิกมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ
มีสมาชิกใช้สิทธิ

จำ�นวน

76 คน
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3.8 เจ้าหนี้เงินกู้ยืมของสหกรณ์
สหกรณ์ได้ขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อให้กู้ยืมแก่สมาชิก และเพื่อเสริมสภาพ
คล่องของสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
แหล่งเงินกู้ยืม

ยกมา

สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำ�กัด(ยาว)
76,062,260.00   
สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำ�กัด(กลาง)
7,295,557.50   
สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล จำ�กัด(ยาว)
89,780,000.00  
ชสอ.แห่งประเทศไทย จำ�กัด
0.00
สอ.พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำ�กัด 18,800,000.00
สอ.โรงพยาบาลหัวเฉียว จำ�กัด
28,000,000.00   
สอ.วชิรพยาบาล จำ�กัด
71,000,000.00
สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำ�กัด
98,000,000.00
ชสอ.แห่งประเทศไทย จำ�กัด(โครงการพิเศษ) 66,666,400.00
สอ.กระทรวงมหาดไทย จำ�กัด
87,568,027.00
สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล จำ�กัด
93,400,000.00
OD ธนาคารกรุงไทย
141.56
ธนาคารออมสิน
20,000,000.00
ธนาคารทหารไทยธนชาต
0.00   
รวม
656,572,386.06

กู้ระหว่างปี ชำ�ระระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี
125,481,047.00          
0.00
0.00
100,000,000.00
        0.00
0.00
  0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
148,504,905.63
0.00
75,000,000.00  
448,985,952.63

80,856,640.00
7,295,557.50   
20,040,000.00
20,000,400.00
18,800,000.00
12,000,000.00  
71,000,000.00
14,400,000.00   
66,666,400.00
19,243,117.00
26,400,000.00
148,491,528.38
20,000,000.00
20,000,000.00
545,193,642.88

120,686,667.00   
0.00   
69,740,000.00  
79,999,600.00
0.00
16,000,000.00   
0.00
83,600,000.00
0.00
68,324,910.00
67,000,000.00
13,518.81
0.00
55,000,000.00   
560,364,695.81

3.9 ด้านการบริหารเงินทุน
		 (1) แหล่งที่มาของเงินทุน
ลำ�ดับ
1
2
3
4
5
6

รายการ
เงินรับฝาก
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
หนี้สินอื่นๆ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนสำ�รองและทุนสะสมอื่นๆ
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี รอการจัดสรร
รวมเงินทุน

จำ�นวน (บาท)
649,262,784.74
560,364,695.81
11,114,646.99
1,121,123,950.00
96,618,577.30
95,935,572.49
2,534,420,227.33

ร้อยละ
25.62
22.11
0.44
44.24
3.81
3.79
100
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด จัดหาเงินทุนภายในจากทุนเรือนหุ้น
ทุนสำ�รอง และเงินรับฝาก ซึง่ เป็นการระดมเงินทุนทีม่ อี ตั ราการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะ
ทุนเรือนหุ้น นอกจากนี้ สหกรณ์ยงั จัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกโดยการกูย้ มื เงินจากสถาบัน
การเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับสหกรณ์
		 (2) การจัดสรรเงินทุน
จัดสรรเงินลงทุน
ลำ�ดับ
รายการ
จำ�นวน (บาท)
ร้อยละ
1 ลูกหนี้เงินให้กู้
2,523,473,490.83
99.57
2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร
1,815,077.42
0.07
3 เงินลงทุน
3,717,000.00
0.15
4 สินทรัพย์อื่น
5,414,659.08
0.21
รวม
2,534,420,227.33
100
3.10 ด้านสวัสดิการ
(1) สหกรณ์ จัดทุนสวัสดิการสมาชิก รวม 3,153,370.- บาท ดังนี้
1) ทุนสาธารณประโยชน์
จำ�นวนเงิน
37,000.00 บาท
2) ทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกและคู่สมรส จำ�นวนเงิน 600,000.00 บาท
3) ทุนสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิก
จำ�นวนเงิน 2,185,800.00 บาท
4) ทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการ
จำ�นวนเงิน 330,570.00 บาท
5) ทุนศึกษาอบรม
จำ�นวนเงิน
0.00 บาท
		
(2) สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว รวม 1,036,400.- บาท ดังนี้
1) เงินเกื้อหนุนการครองสถานภาพโสด จำ�นวนเงิน
24,500.00 บาท
2) เงินเกื้อหนุนการเกษียณอายุราชการ จำ�นวนเงิน
64,400.00 บาท
3) สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว   จำ�นวนเงิน 208,000.00 บาท
4) เงินเกื้อหนุนบุตรสมาชิก
จำ�นวนเงิน 637,000.00 บาท
5) เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ    
จำ�นวนเงิน 102,500.00 บาท
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3.11 ด้านวิชาการ
(1) ในปี 2564 คณะกรรมการดำ�เนินการได้พิจารณาอนุมัติให้กรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสัมมนา/อบรม วิชาการต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก ดังรายการ
ต่อไปนี้
ลำ�ดับ

รายการ

อบรม-สัมมนา

วันที่

จัดโดย

1

นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี - ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีชุมนุมสหกรณ์
ประธานกรรมการ
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

18 ส.ค.64
ขอนแก่น

ชสอ.

2

นายภคินทร์ ดีด่านค้อ
กรรมการ

- ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

18 ส.ค.64
ขอนแก่น

ชสอ.

3

นายสาโรจน์ สมัยคำ�
กรรมการ

- ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีชุมนุมสหกรณ์ 30 ต.ค 64
ออมทรัพย์สาธารณสุขแห่งประเทศไทย
zoom

ชสอ.สธ.

(2) โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จำ�กัด ใน
วันที่ 30 กันยายน 2564 เพื่อศึกษาระบบงานด้านบริหารรูปแบบการดำ�เนินงาน แลกเปลี่ยน
ทัศนคติในการทำ�งาน และ ระบบงานโปรแกรม Line OA
3.12 ด้านการเอื้ออาทรต่อชุมชน และสังคม
สหกรณ์ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด
เลย และขบวนการสหกรณ์ โดยร่วมมือเป็นสถานทีศ่ กึ ษาดูงานของสหกรณ์ตา่ งๆ และกิจกรรม
สังคมภายนอกเนื่องในโอกาสต่างๆ ดังนี้
(1) สนับสนุนกิจกรรมชมรมข้าราชการบำ�เหน็จบำ�นาญ จำ�นวน 20,000 บาท
กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเลย
(2) สนับสนุนกิจกรรมชมรม ผอ. รพ.สต.
จำ�นวน 16,450 บาท
(3) สนับสนุนกิจกรรมวันสงกรานต์ สสจ.เลย      
จำ�นวน 20,000 บาท
(4) สนับสนุนกิจกรรมวันสงกรานต์
จำ�นวน 10,000 บาท
ชมรมข้าราชการบำ�เหน็จบำ�นาญ กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเลย
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3.13 ด้านข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานสหกรณ์
ให้สมาชิก และบุคคลทัว่ ไปได้ทราบความก้าวหน้า โดยหนังสือแจ้งเวียน Line, @Line, www.
Coop-scloei.com และ Application บนมือถือสำ�หรับสมาชิกตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล
ด้านการเงิน การคํ้าประกัน สำ�หรับ Android และ ios โดยการโหลดแอพ STL Saving
3.14 ด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ และกองทุนสวัสดิการสมาชิก
(1) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย
จำ�นวนสมาชิกสามัญ 1,375 คน สมาชิกสมทบ 307 คน รวม 1,682 คน
ประมาณการจำ�นวนเงินสงเคราะห์ศพ จำ�นวน 160,000 บาท
(2) ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์
		 สาธารณสุขไทย (ล้านที่1)
จำ�นวนสมาชิกสามัญ 1,563 คน สมาชิกสมทบ 614 คน รวม 2,177 คน
ประมาณการจำ�นวนเงินสงเคราะห์ศพ จำ�นวน 1,000,000.00 บาท
(3) ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
		 แห่งประเทศไทย
จำ�นวนสมาชิก สามัญ 875 คน สมาชิกสมทบ 60 คน รวม 935 คน
ประมาณการจำ�นวนเงินสงเคราะห์ศพ 600,000 บาท
(4) ศูนย์ประสานงานกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. (ล้านที่ 2)
		 รับสมัครสมาชิกเฉพาะ สมาชิก สส.ธท.
จำ�นวนสมาชิกสามัญ 835 คน สมาชิกสมทบ 367 คน รวม  1,202  คน
ประมาณการจำ�นวนเงินสงเคราะห์ศพ 1,000,000 บาท
(5) ศูนย์ประสานงานกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. (ล้านที่ 3)
		 รับสมัครสมาชิกเฉพาะ สมาชิก สส.ธท.
จำ�นวนสมาชิกสามัญ 57 คน รวม  5  คน รวม 62 คน
ประมาณการจำ�นวนเงินสงเคราะห์ศพ 1,000,000 บาท
(6) ศูนย์ประสานงานกองทุนสวัสดิการล้านอิสาน (ล้านที่ 1)
จำ�นวนสมาชิกสามัญ 317 คน  
ประมาณการจำ�นวนเงินสงเคราะห์ศพ 1,000,000 บาท
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(7) ศูนย์ประสานงานกองทุนสวัสดิการล้านอิสาน (ล้านที่ 2)
จำ�นวนสมาชิกสามัญ 85 คน  
ประมาณการจำ�นวนเงินสงเคราะห์ศพ 1,000,000 บาท
3.15 ด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล และการประเมินมาตรฐานคุณภาพ
สหกรณ์ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานคุณภาพสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจำ�ปี 2564 ในระดับดีเลิศ “เกรดเอ” (100 คะแนนเต็ม)  
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำ�ปี 2564
รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
ตามที่การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2563 วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 ได้เลือก
ข้าพเจ้าและคณะเป็นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด ปีบญ
ั ชี
สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งข้าพเจ้าและคณะ จำ�นวน 3 คน ได้ทำ�การตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ฯ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำ�เนินการ เป็นประจำ�ทุก
เดือนที่เข้าตรวจสอบ จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำ�ปี โดยสรุปดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำ�เนินการ
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบการดำ�เนินงานอื่นๆ ของสหกรณ์
2. อำ�นาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุดบัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะและความเป็นจริงของสหกรณ์
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2.2 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำ�เนินธุรกิจของสหกรณ์เพือ่ ประเมิน
ผลและอาจให้คำ�แนะนำ�แก่คณะกรรมการดำ�เนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ทั้งทาง
วิชาการและทางปฎิบัติในกิจการนั้น ๆ
2.3 ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้าง
และหลักคํ้าประกัน
2.4 ตรวจสอบการปฎิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณราย
จ่ายประจำ�ปีของสหกรณ์
2.5 เสนอแนะคณะกรรมการดำ�เนินการ เพื่อพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแผนงาน
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ คำ�สั่ง และสัญญาต่าง ๆ
2.6 ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ และคำ�สั่งของสหกรณ์
หรือกิจการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
2.7 รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำ�เดือนต่อคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์
ในที่ประชุมประจำ�เดือน
2.8 รายงานผลการตรวจสอบประจำ�ปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
3. การตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ ที่สหกรณ์ควรปรับปรุง/แก้ไข
3.1 ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุดบัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน
และหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะและความเป็นจริงของสหกรณ์
		 3.1.1 ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด มีทนุ ดำ�เนินงานทัง้ สิน้ 2,534,420,227.33
บาท ระหว่างปี มีรายได้รวม 144,970,659.15 บาท ค่าใช้จ่าย 49,035,086.66 บาท มีกำ�ไร
สุทธิ 95,935,572.49 บาท
ข้อมูล ณ วันสิ้นปี 30 พฤศจิกายน 2564 สหกรณ์มีรายได้จากการให้เงินสมาชิก
กู้ (ดอกเบี้ยเงินกู้) เป็นเงิน 95,935,572.49 บาท สูงกว่าประมาณรายได้ที่กำ�หนดไว้ปี 2563
จำ�นวน 90,000,000.00 บาท เป็นเงิน 5,935,572.49 บาท จากกำ�ไรดังกล่าวอาจมาจากที่
คณะกรรมการมีนโยบายใหม่ๆ เช่น นโยบายการรวมหนี้ เงินกู้เพื่อสงเคราะห์ศพสมาชิก เงิน
กู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์และเงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคงของสมาชิก
เป็นต้น
3.2 ด้านการดำ�เนินงานทั่วไป
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ได้ดำ�เนินการตรวจสอบตามบทบาทหน้าที่ตามข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด พ.ศ. 2544 ข้อ 104 ได้กำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ของผู้
ตรวจสอบกิจการ มีอำ�นาจหน้าที่ตรวจสอบการดำ�เนินการทั้งปวงของสหกรณ์
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		 3.2.1 จำ�นวนสมาชิกสหกรณ์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อต้นปี 2,003 คน ระหว่างปี มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 147 คน
เสียชีวติ /ลาออกจากสหกรณ์ 70 คน สมาชิกคงเหลือในวันสิน้ ปี 30 พฤศจิกายน 2564 จำ�นวน
2,080 คน
		 3.2.2 ตรวจสอบการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการมอบหมายงานด้าน
การเงินและบัญชี
สหกรณ์ฯได้กำ�หนดระเบียบว่าด้วยอำ�นาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
ในแต่ละตำ�แหน่งไว้ชดั เจน เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั แิ ละจัดแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ของพนักงานแต่ละคน ซึ่งได้ปฏิบัติไปตามระเบียบที่วางไว้ ส่วนด้านความรู้ความสามารถ
เจ้าหน้าทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถเหมาะสมกับงานทีป่ ฏิบตั จิ ริง แต่ไม่มกี ารสับเปลีย่ นหมุนเวียน
การปฏิบัติงาน
		 3.2.3 ตรวจสอบการระบบบัญชีเงินรับ-จ่ายเงินสด การโอน รายวันในบัญชี
แยกประเภท กับเอกสารการรับจ่ายเงินประจำ�เดือนตั้งแต่ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 30
พฤศจิกายน 2564 เอกสารประกอบด้วย
- เงินสดรับ
จำ�นวน 814 รายการ
- เงินสดจ่าย
จำ�นวน 774 รายการ
- เอกสารการโอนเงิน
จำ�นวน 3,635 รายการ
ผลการตรวจสอบพบว่า รายการดังกล่าวได้ลงบัญชีถูกต้องตามระบบบัญชีและ
เอกสาร ตรงกัน
		 3.2.4 ตรวจสอบเงินสดในมือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จำ�นวน 58,165.16
บาท (ห้าหมืน่ แปดพันหนึง่ ร้อยหกสิบห้าบาทสิบหกสตางค์) และวันที่ 8 ธันวาคม 2564 จำ�นวน
50,892.16 บาท (ห้าหมื่นแปดร้อยเก้าสิบสองบาทสิบหกสตางค์)
ผลการตรวจสอบพบว่ามีความถูกต้อง ตรงตามสรุปรายงานทางการเงินในระบบ
บัญชีและเงินคงเหลือที่มีอยู่จริง
		 3.2.5 ด้านสินเชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัดให้เงินกู้แก่สมาชิก
ระหว่างปี จำ�นวน 11 ประเภท ประกอบด้วย
1) เงินกู้สามัญ (สามัญปกติ+ใช้หุ้นคํ้าประกัน+โอนหนี้ให้ผู้คํ้าประกันสามัญ)
จำ�นวน 1,386 สัญญา เป็นเงิน 2,029,639,928.00 บาท
2) เงินกู้สามัญสวัสดิการ
จำ�นวน 136 สัญญา เป็นเงิน
55,143,024.00 บาท
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3) เงินกู้สามัญสวัสดิ์การชำ�ระหนี้แทนในฐานะผู้คํ้าประกัน
จำ�นวน
2 สัญญา เป็นเงิน
461,945.00 บาท
4) เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้
จำ�นวน
76 สัญญา เป็นเงิน 251,766,988.00 บาท
5) เงินกู้สวัสดิการ
จำ�นวน
6 สัญญา เป็นเงิน
612,879.00 บาท
6) เงินกู้สวัสดิการทุนสงเคราะห์ศพฯ
จำ�นวน 442 สัญญา เป็นเงิน
37,967,668.00 บาท
7) เงินกู้สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกอยู่นาน
จำ�นวน
6 สัญญา เป็นเงิน
499,500.00 บาท
8) เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
จำ�นวน
11 สัญญา เป็นเงิน
19,256,523.00 บาท
9) เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคงของสมาชิก
จำ�นวน
41 สัญญา เป็นเงิน
53,336,508.00 บาท
10) เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
จำ�นวน 215 สัญญา เป็นเงิน
13,743,350.00 บาท
11) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษ
จำ�นวน 416 สัญญา เป็นเงิน
61,004,164.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 2,737 สัญญา เป็นเงิน 2,523,432,477 บาท (สองพันห้าร้อยยี่สิบสาม
ล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)
ข้อสังเกตตรวจสอบ เกี่ยวกับการให้กู้
พบว่าสมาชิกได้มกี ารกูย้ มื เพิม่ ขึน้ ทำ�ให้ยอดบัญชีเงินให้กยู้ มื แก่สมาชิกมีสดั ส่วนทีเ่ พิม่
ขึน้ ซึง่ เกิดจากสหกรณ์ฯ มีนโยบายการขยายวงเงินกูใ้ ห้สมาชิกกูย้ มื การขยายจำ�นวนงวด ขยาย
อายุของสมาชิก (ข้าราชการ หรือข้าราชการบำ�นาญ) จากเดิมไม่เกินกว่า 60 ปี เป็นไม่จำ�กัด
อายุของสมาชิกผู้กู้ นโยบายการกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริม
ฐานะความมั่นคงของสมาชิก เป็นต้น
การให้กยู้ มื แก่สมาชิกใช้ฐานเงินเดือนปัจจุบนั เป็นตัวคำ�นวณในการยืน่ กู้ ผูต้ รวจสอบ
กิจการเกรงว่าเมือ่ ข้าราชการ/ลูกจ้างเกษียณอายุราชการ ทำ�ให้สมาชิกมีรายได้ลดลง สหกรณ์
อาจจะไม่ได้รับการชำ�ระหนี้และดอกเบี้ย จากสมาชิก ถึงแม้ว่าสหกรณ์จะมีการบริหารความ
เสี่ยงในด้านนี้ โดยการขอหลักฐานทางการเงินของสมาชิกผู้กู้ประกอบการพิจารณาในการ
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อนุมตั กิ ต็ าม เนือ่ งจากปัจจุบนั ยังมีปจั จัยภายนอกทีม่ ผี ลกระทบต่อรายได้ของสมาชิก อาจทำ�ให้
ข้อมูลที่นำ�มาใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถของสมาชิกไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
		 3.2.6 ตรวจสอบเอกสารสัญญาเงินกูข้ องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
เลยจำ�กัด ประจำ�เดือนธันวาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2564 ตรวจสอบสัญญาเงินกูต้ งั้ แต่เดือน
ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ตรวจสอบทั้งหมด 10 ประเภท ที่เจ้าหน้าที่การเงิน
นำ�เอกสารมาให้ตรวจสอบ จำ�นวน 2,166 สัญญา คิดเป็นร้อยละ 100 ประกอบด้วย
1) เงินกู้สามัญ (สามัญปกติ+ใช้หุ้นคํ้าประกัน+โอนหนี้ให้ผู้คํ้าประกันสามัญ)
จำ�นวน 998 สัญญา
2) เงินกู้สามัญสวัสดิการ
จำ�นวน 59 สัญญา
3) เงินกู้สามัญสวัสดิ์การชำ�ระหนี้แทนในฐานะผู้คํ้าประกัน
จำ�นวน 1 สัญญา
4) เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้
จำ�นวน 140 สัญญา
5) เงินกู้สวัสดิการ
จำ�นวน 6 สัญญา
6) เงินกู้สวัสดิการทุนสงเคราะห์ศพฯ /อยู่นาน
จำ�นวน 420 สัญญา
7) เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
จำ�นวน 39 สัญญา
8) เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคงของสมาชิก จำ�นวน 4 สัญญา
9) เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
จำ�นวน 174 สัญญา
10) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษ
จำ�นวน 325 สัญญา
ผลการตรวจสอบ พบว่าการจัดทำ�เอกสารประกอบการกู้ส่วนใหญ่ลงข้อมูลในสัญญาถูกต้อง
ครบถ้วน มีส่วนน้อยที่จัดทำ�เอกสารไม่ครบถ้วน
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำ�เนินการจัดทำ�ให้ถูกต้องตาม
คำ�แนะนำ�และติดตามในเดือนถัดไป
3.2.7 การติ ด ตามการปฏิ บั ติ ต ามข้ อ เสนอแนะของผู้ ต รวจสอบกิ จ การ
จากการตรวจสอบข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการในแต่ละเดือนที่ให้ข้อเสนอแนะไว้
พบว่า เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องได้ดำ�เนินการปรับปรุง/แก้ไขตามคำ�แนะนำ�ของผูต้ รวจสอบกิจการ
ครบถ้วน
		 3.2.8 การบริหารพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง
1) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วย
การเก็บรักษา ยืม และการทำ�ลายเอกสารของสหกรณ์ พ.ศ.2544 พบว่า ไม่มีการตรวจสอบ
เอกสาร และทำ�ลายเอกสารประจำ�ปี
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2) ตรวจสอบการจัดซือ้ จัดจ้างตามระเบียบฯว่าด้วยพัสดุ พ.ศ 2556 และ
ปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2562 พบว่าได้ดำ�เนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบฯ มีกรรมการ
ตรวจรับ มีการลงบัญชีเบิกจ่าย
3) การตรวจสอบทะเบียนครุภัณฑ์ ของสหกรณ์ฯ ทั้งหมด 74 รายการ
จำ�หน่ายขายทอดตลาด 20 รายการ
4) การตรวจสอบทะเบียนคุมวัสดุตา่ ง ๆ จากการตรวจสอบพบว่ามีการ
ลงทะเบียน การเบิกจ่ายและวัสดุคงเหลือ ถูกต้อง ครบทุกรายการ
ผลการตรวจสอบกิจการ พบว่า ผูร้ บั ผิดชอบได้ด�ำ เนินการลงทะเบียนรายการวัสดุตา่ ง ๆ และ
การเบิกจ่ายเป็นปัจจุบัน
		 3.2.9 ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านตามแผนงาน และการใช้จา่ ยงบประมาณราย
จ่ายประจำ�ปีของสหกรณ์
ผลการตรวจสอบ พบว่าส่วนใหญ่การใช้จ่ายเป็นไปตามแผนงานงบประมาณที่วางไว้
		 3.2.10 ตรวจสอบการปฎิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ และคำ�สั่ง
ของสหกรณ์ผลการตรวจสอบ พบว่าการบริหารงานของสหกรณ์ ส่วนใหญ่เป็นไปตามนโยบาย
แผนงาน กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมใหญ่
3.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
3.3.1 ควรมีแผนให้สมาชิกสหกรณ์ฯ เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบ
กิจการ อย่างน้อย ปีละ 3 คน
3.3.2 ควรจัดหาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผูต้ รวจสอบกิจการอย่างน้อยคนละ
1 หลักสูตร/ปี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
								
คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
นางสาววันเพ็ญ แก้วสีโส
นายนิพนธ์  พันภูรักษ์
นางสาวกัลยา  ศิริขันธ์
30 พฤศจิกายน 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง พิจารณาจำ�นวนผู้ตรวจสอบกิจการประจำ�ปี 2564
ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 102 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก
หรือบุคคลภายนอกผูม้ คี ณ
ุ วุฒคิ วามรูค้ วามสามารถในด้านธุรกิจการเงินการบัญชีการเศรษฐกิจ
หรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำ�ปี จำ�นวนไม่เกิน 5 คน
หรือหนึ่งนิติบุคคล ( มีผู้สมัคร จำ�นวน 3 คน)
มติที่ประชุม อนุมัติ จำ�นวน 3 คน

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน
งบกำ�ไร – ขาดทุน ประจำ�ปี 2564
หนังสือรับรองของสหกรณ์
วันที่ 7 ธันวาคม 2564
เรียน ผู้สอบบัญชี
หนังสือรับรองฉบับนี้ ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงิน   
ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด  สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  
เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขเลย จำ�กัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
กำ�หนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อให้การ
ดำ�เนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกีย่ วกับงบการเงินทีท่ า่ นตรวจสอบตามทีข่ า้ พเจ้าทราบ
และคิดว่าควรจะเป็น เช่น รายการดังต่อไปนี้
1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ ซึ่งรวมถึง
การละเว้นการแสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ
2. ข้าพเจ้าได้จดั เอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนีใ้ ห้ทา่ นตรวจสอบครบถ้วนแล้ว
คือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอื่น
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ และรายงานการประชุมใหญ่
3. ไม่มรี ายการผิดปกติทเี่ กีย่ วข้องกับการกระทำ�ของคณะกรรมการดำ�เนินการ  หรือ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าที่สำ�คัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน
หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงิน
4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลก
ระทบอย่างมีสาระสำ�คัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ สหกรณ์ได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบและข้อกำ�หนด
ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานทีก่ �ำ กับดูแล ซึง่ หากไม่ปฏิบตั ติ ามอาจมีผลกระทบอย่าง
มีสาระสำ�คัญต่องบการเงิน
5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน  เพราะมิได้
ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร
หรือมีหนีส้ นิ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้า ซึง่ ควรจะได้น�ำ มาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน  หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งสำ�รองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม ในงบการเงิน
6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น
6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจำ�กัดการ
ใช้เงินกู้
6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
7. สหกรณ์มกี รรมสิทธิใ์ นสินทรัพย์ทงั้ หมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มภี าระ
ผูกพัน หรือข้อผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ทไี่ ด้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน
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8. สหกรณ์ได้บนั ทึกหรือเปิดเผยรายการหนีส้ นิ ทัง้ หมดของสหกรณ์ทงั้ ทีเ่ กิดขึน้ แล้ว  
และ อาจเกิดขึน้ ในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ ได้มกี ารเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินเกีย่ วกับหลักประกันทัง้ หมดทีส่ หกรณ์ให้แก่บคุ คลทีส่ าม นอกจากนีส้ หกรณ์ไม่มคี ดี
ฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไม่มีเหตุการณ์ใด
เกิดขึ้น หรือไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำ�คัญ ซึ่งต้องนำ�
มาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ

( นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี )
ประธานกรรมการ

( นางจันทร์จิรา บุตรชาลี )
ผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 งบกำ�ไรขาดทุนและงบ
กระแสเงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
ข้ า พเจ้ า เห็ น ว่ า งบการเงิ น ข้ า งต้ น นี้ แ สดงฐานะการเงิ น ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สาธารณสุขเลย จำ�กัด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบ
บัญชีตอ่ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์
และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องอื่น
งบการเงิ น สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุ ข เลย จำ � กั ด สำ � หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 30
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข
ตามรายงานลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้
ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำ�หรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้น�ำ เรือ่ ง
เหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหาก สหกรณ์ดำ�เนินธุรกิจหลักคือการ
ให้เงินกูย้ มื แก่สมาชิก โดยมีการกำ�หนดระเบียบว่าด้วยการให้การกูย้ มื แก่สมาชิกเพือ่ ถือปฎิบตั ิ
ตาม ในรอบปีบัญชี พ.ศ. 2564 สหกรณ์มีปริมาณการจ่ายเงินให้กู้แก่สมาชิกเพิ่มขึ้น จึงทำ�ให้
ยอดบัญชีเงินให้กยู้ มื แก่สมาชิกรวมเพิม่ ขึน้ ด้วย จากยอด ณ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 จำ�นวน
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เงิน 2,349,090,938.83 บาท เป็นยอด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นจำ�นวนเงิน
2,523,432,477.00 บาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 174,341,538.17 บาท ซึ่งสหกรณ์มีความเสี่ยงใน
การทีจ่ ะไม่ได้รบั ชำ�ระหนีท้ งั้ เงินต้นและดอกเบีย้ คืนถึงแม้วา่ สหกรณ์จะมีการบริหารความเสีย่ ง
ในด้านนี้ โดยการขอหลักฐานทางการเงินของสมาชิกผู้กู้ประกอบการพิจารณา แต่เนื่องจากมี
ปัจจัยภายนอกสหกรณ์มาประกอบหลายปัจจัย อาจทำ�ให้ขอ้ มูลในการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการชำ�ระหนี้ของสมาชิกไม่ตรงกับข้อเท็จจริงได้ และสำ�หรับยอดคงเหลือเงินให้กู้ยืม ณ วัน
ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 จำ�นวนเงิน 2,523,432,477.00 บาทนั้น จัดเป็นลูกหนี้ที่ไม่ก่อ
ให้เกิดรายได้จำ�นวน 393,711.00 บาท และลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพจำ�นวนเงิน 196,039.00
บาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้ที่เสียชีวิต แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีความเสี่ยงในการเรียกรับ
ชำ�ระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยคืน ถึงแม้ว่าสหกรณ์จะมีการบริหารความเสี่ยงในด้านนี้ โดย
กำ�หนดนโยบายในการเรียกเก็บหนี้ตามช่วงเวลาที่กำ�หนดจากหน่วยงานของสมาชิก แต่
เนื่องจากปัจจัยดังที่กล่าวมา และมีปัจจัยภายนอกหน่วยงานของสหกรณ์ที่อาจทำ�ให้สมาชิก
ไม่สามารถชำ�ระหนี้ได้ตามกำ�หนด แต่อย่างไรก็ตามจากการปฏิบัติงานตรวจสอบของข้าพเจ้า
พบว่าสหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับเรื่องลูกหนี้เงินให้กู้ที่มีคุณภาพดี และคณะ
กรรมการได้ให้ความสำ�คัญในเรื่องดังกล่าวนี้ โดยมีการติดตามอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ในการ
ปฏิบตั งิ านตรวจสอบของข้าพเจ้าได้วางแผนและกำ�หนดวิธกี ารตรวจสอบเอกสารหลักฐานการ
ให้กู้ เอกสารการรับเงินกู้การวิเคราะห์ความสามารถของลูกหนี้ในการชำ�ระคืนตามเอกสาร
หลักฐานที่ประกอบขอกู้ยืม และนอกจากนี้ได้ยืนยันยอดลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด 100% เพื่อ
ป้องกันข้อผิดพลาดทีอ่ าจเกิดขึน้ ถึงแม้จะมีความเสีย่ งในการดำ�เนินธุรกิจ แต่ระบบการควบคุม
ภายในของสหกรณ์เกี่ยวกับการให้สินเชื่อยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน
คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนองบการ
เงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในทีค่ ณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์พจิ ารณาว่าจำ�เป็นเพือ่ ให้สามารถจัดทำ�
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงิน คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของสหกรณ์ในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำ�เนิน
งานต่อเนือ่ งในกรณีทมี่ เี รือ่ งดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำ หรับการดำ�เนินงานต่อเนือ่ ง
เว้นแต่คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์มคี วามตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกสหกรณ์หรือหยุดดำ�เนินงานหรือ
ไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่
ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของ
ข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับ
ประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินจิ และการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจ
สอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำ�คัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียง
พอและเหมาะสมเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสีย่ งทีเ่ กิดจาก
ข้อผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริตอาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตัง้ ใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
• ทำ�ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทคี่ ณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์
ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัด
ทำ�ขึ้นโดยคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการดำ�เนินงาน
ต่อเนื่องของคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่า มี
ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด
ข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถของสหกรณ์ในการดำ�เนินงานต่อเนื่องหรือไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องให้ขอ้ สังเกตไว้ในรายงาน
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ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
ได้
• ประเมินการนำ�เสนอโครงสร้างและเนือ้ หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิด
เผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ โดย
ถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้สอื่ สารกับคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์เกีย่ วกับขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึง
ข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบระหว่างการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้พิจารณา
เรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำ�หนดเป็นเรื่อง
สำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่
กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่ งดังกล่าวต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ทยี่ ากที่
จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสาร เรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการ
กระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว
(ลงชื่อ)

บริษัท เอ ดับบลิว เค สอบบัญชี จำ�กัด
เลขที่ 24 ถนนศรีราชานคร 5 ตำ�บลศรีราชา
อำ�เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทร.085-438-1738
วันที่ 9 ธันวาคม 2564

( นายอนิวรรต แสวงในธรรม )
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
				
ปี 2564
ปี 2563
			
หมายเหตุ
บาท
บาท
		
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
2
1,815,077.42
23,021,770.86
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-สุทธิ
4
130,041,311.82
135,475,016.00
ลูกหนี้อื่น
5
41,013.83
77,500.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
672.44
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
1.3,6
3,880,723.88
293,022.96
		 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 		
135,778,799.39 158,867,309.82
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
1.6,3
3,717,000.00
3,517,000.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว
4
2,393,391,165.18 2,213,615,922.83
เครื่องใช้สำ�นักงาน - สุทธิ
1,4,7
692,380.57
656,640.62
สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ 1,5,8
840,882.19
1,168,336.22
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 		
2,398,641,427.94 2,218,957,899.67
		 รวมสินทรัพย์ 		
2,534,420,227.33 2,377,825,209.49
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
				
			
หมายเหตุ
หนี้สินและทุนของสหกรณ์
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
9
ส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี 12
เงินรับฝากออมทรัพย์
10
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
11
		 รวมหนี้สินหมุนเวียน 		

หนี้สินไม่หมุนเวียน

ปี 2564
บาท

55,013,518.81
137,396,400.00
649,262,784.74
6,860,249.99
848,532,953.54

ปี 2563
บาท

20,000,141.56
201,985,338.63
473,442,892.28
4,040,057.85
699,468,430.32

เงินกู้ยืมระยะยาว
12
367,954,777.00 434,586,905.87
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
13
4,254,397.00
3,647,107.00
		 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 		
372,209,174.00 438,234,012.87
		 รวมหนี้สิน 		 1,220,742,127.54 1,137,702,443.19

ทุนของสหกรณ์

ทุนเรือนหุ้น ( มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท )
หุ้นที่ชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
1,121,123,950.00 1,063,808,060.00
ทุนสำ�รอง
94,435,946.67
85,277,949.90
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ
14
2,182,630.63
1,855,800.63
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี
95,935,572.49
89,180,955.77
		 รวมทุนของสหกรณ์ 		 1,313,678,099.79 1,240,122,766.30
		 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 		 2,534,420,227.33 2,377,825,209.49
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

( นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี )
ประธานกรรมการ
( นายภคินทร์ ดีด่านค้อ )
เลขานุการ
วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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งบกำ�ไรขาดทุน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
				 ปี 2564 		 ปี 2563
			
บาท		 %
บาท		 %
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้
144,641,622.44 99.85 141,976,389.00 99.80
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
28,542.25 0.02
108,612.03 0.08
ผลตอบแทนจากการลงทุน
193,855.48 0.13
174,566.32 0.12
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 144,864,020.17 100.00 142,259,567.35 100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
16,329,652.74 11.27 11,884,641.05 8.35
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น
1,240,164.79 0.86 3,204,863.02 2.25
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว
20,567,493.35 14.20 29,354,358.05 20.63
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
38,137,310.88 26.33 44,443,862.12 31.23
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ 106,726,709.29 73.67 97,815,705.23 68.77
บวก รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
7,250.00 0.01
4,950.00 0.00
รายได้อื่นๆ
80,966.05 0.06
24,979.55 0.02
รายได้จากการตัดจำ�หน่ายทรัพย์สิน
18,422.93 0.02
- 		 รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
106,638.98 0.08
29,929.55 0.02
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
งบกำ�ไรขาดทุน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
				 ปี 2564 		 ปี 2563
			
บาท		 %
บาท		 %
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
		 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
เงินเดือนและค่าจ้าง
3,039,700.00 2.10 2,739,290.00 1.93
ค่าปฎิบัติงานล่วงเวลา
162,695.00 0.11 100,955.00 0.07
ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่
38,300.00 0.03
62,586.00 0.04
เงินสมทบทุนกองทุนทดแทน
1,814.00 0.00
1,821.00 0.00
เงินสมทบประกันสังคม
49,575.00 0.03
61,169.00 0.04
ค่าบำ�เหน็จเจ้าหน้าที่
594,940.00 0.41 423,150.00 0.30
		 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา
209,202.98 0.14 187,876.54 0.13
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายสิทธิประโยชน์
327,454.03 0.23 324,545.97 0.23
ค่าดูแลรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
160,500.00 0.11
40,125.00 0.03
ค่าดูแลเว็ปไซต์สหกรณ์
18,000.00 0.01
18,000.00 0.01
ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
145,092.00 0.10 178,277.94 0.13
ค่าบริการแอพพลิเคชั่น
3,590.00 0.00
3,590.00 0.00
ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์
16,129.51 0.01
11,385.66 0.01
ค่าซ่อมแซม
11,098.98 0.01
23,973.76 0.02
ค่าปรับปรุงอาคารสำ�นักงาน
147,287.60 0.10
5,400.00 0.00
		 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
ค่าสวัสดิการครอบครัวสมาชิก
181,000.00 0.12 208,000.00 0.15
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมข้าราชการบำ�นาญ 20,000.00 0.01
20,000.00 0.01
ค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
43,000.00 0.03 151,413.25 0.11
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
งบกำ�ไรขาดทุน (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
			
ปี 2564 			 ปี 2563
			
บาท		 %
บาท		 %
ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานอื่น
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ
431,650.00 0.30
240,000.00 0.17
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
100,000.00 0.07
100,000.00 0.07
ค่าตอบแทนคณะกรรมการลงนามสัญญากู้เงิน 16,000.00 0.01
24,000.00 0.02
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ
44,500.00 0.03
48,500.00 0.03
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา
27,000.00 0.02
30,000.00 0.02
ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง
8,500.00 0.01
ค่าตอบแทนคณะกรรมการทำ�ลายเอกสาร
1,500.00 0.00
ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน
187,000.00 0.13
158,300.00 0.11
ค่าอบรมสัมนา
46,352.20 0.03
231,303.49 0.16
ค่าพาหนะ
234,980.00 0.16
237,078.00 0.17
ค่านํ้ามัน
10,330.00 0.01
4,010.00 0.00
ค่ารับรอง
93,082.00 0.06
105,945.20 0.07
ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่
3,648,376.00 2.52 2,178,200.00 1.53
ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกรรมการ
96,984.00 0.07
35,000.00 0.02
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
111,316.35 0.08
128,463.56 0.09
ค่าวัสดุสำ�นักงาน
151,846.34 0.10
118,692.61 0.08
ค่าสนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานสาธารณสุข
46,450.00 0.03
10,000.00 0.01
ค่าประชาสัมพันธ์
37,500.00 0.03
42,550.00 0.03
ค่าสาธารณณูปโภค
188,303.82 0.13
170,227.33 0.12
ค่าถ่ายเอกสาร
56,241.89 0.04
49,556.70 0.03
ค่าใช้จ่ายทั่วไป
190,484.08 0.13
181,293.00 0.13
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินคดี
10,000.00 0.01
- 		 รวมค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน
10,897,775.78 7.52 8,664,679.01 6.08
กำ�ไรสุทธิ
95,935,572.49 66.23 89,180,955.77 62.71
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
			
ปี 2564
ปี 2563
			
บาท
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไรสุทธิ
95,935,572.49
89,180,955.77
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำ�ไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
209,202.98
187,876.54
สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
327,454.03
324,545.97
กำ�ไรจากการตัดจำ�หน่ายทรัพย์สิน
(18,422.93)
0.00
สำ�รองบำ�เหน็จเจ้าหน้าที่
594,940.00
423,150.00
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
196,105.53
189,663.60
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป
175,809.68
23,423.16
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
4,721,809.49
0.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
393,370.53
1,741,996.15
ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
102,535,841.80 92,071,611.19
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน ( เพิ่มขึ้น ) ลดลง
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
(102,013,252.00) (109,122,505.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
106,492,687.00
52,512,991.30
เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้สวัสดิการ
783,769.00
604,371.00
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ
(1,009,641,850.00) (668,293,605.83)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ
874,653,815.83 703,286,007.83
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ
(50,307,700.00) (24,400,000.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ
2,071,265.00
43,404.00
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
			
			
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน ( เพิ่มขึ้น ) ลดลง (ต่อ)
เงินสดรับลูกหนี้อื่น(เพิ่มขึ้น)
เงินสดจ่ายค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินยืมทดรอง
เงินสดรับลูกหนี้เงินยืมทดรอง
เงินรับรอตรวจสอบเพิ่มขึ้น
ลูกหนี้เงินรอเรียกคืนเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายค่าบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
เงินสดจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
เงินสดจ่ายค่าดูแลรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ่ายล่วงหน้า
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ลูกหนี้ขาดสภาพ
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เช็คจ่ายรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำ�ส่ง
เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน
เงินสดรับรอจ่ายคืน
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำ�ส่ง
เงินปันผลเฉลี่ยคืนค้างจ่ายลดลง
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายทรัพย์สิน

ปี 2564
บาท
(41,013.83)

ปี 2563
บาท
0.00

(4,633,574.00) (3,276,157.60)
4,711,074.00 3,266,314.75
(3,555,370.67)
0.00
(3,296,864.20)
(92,974.71)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(672.44)
0.00
1,628,658.00
1,133.65
975.00
(372,182.53)
(3,663,906.41)
339,625.86
(454,953.95)
0.00
0.00
16.00

0.00
(5,289.01)
0.00
(545,993.58)
0.00
289,377.17
(224,990.60)
0.00
0.00
0.00

24,700.00

0.00
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
			
			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ปี 2564
บาท
(200,000.00)
(251,220.00)
(451,220.00)

(310,000.00)
(610,060.00)
(920,060.00)

947,149,277.24
(771,329,384.78)
273,504,905.63
(238,491,528.38)
225,481,047.00
(356,702,114.50)
85,170,580.00
(27,854,690.00)
97,970.00
(30,000.00)
(56,375,793.00)
(18,606,536.00)
(800,000.00)
(37,000.00)
(2,185,800.00)
(600,000.00)
(637,000.00)
(24,500.00)
(330,570.00)
(64,400.00)

604,212,960.97
(406,662,671.26)
256,000,000.00
(354,000,000.00)
300,000,000.00
(407,496,642.25)
79,208,530.00
(41,055,270.00)
137,900.00
(30,000.00)
(55,282,624.00)
(22,834,224.00)
(671,770.00)
(36,500.00)
(1,884,500.00)
(377,999.99)
(642,000.00)
(2,500.00)
0.00
(86,600.00)

เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำ�นักงาน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินสดจ่ายชำ�ระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายชำ�ระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น
ทุนสำ�รองเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายค่าบำ�รุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิก
เงินสดจ่ายทุนสงเคราะห์เพื่อการศพสมาชิกและคู่สมรส
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการบุตรสมาชิก
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกคนโสด
เงินสดจ่ายทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการ
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียนอายุราชการ

ปี 2563
บาท
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
			
ปี 2564
			
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
947,149,277.24
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก
(771,329,384.78)
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น
273,504,905.63
เงินสดจ่ายชำ�ระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น
(238,491,528.38)
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว
225,481,047.00
เงินสดจ่ายชำ�ระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว
(356,702,114.50)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น
85,170,580.00
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น
(27,854,690.00)
ทุนสำ�รองเพิ่มขึ้น
97,970.00
เงินสดจ่ายค่าบำ�รุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
(30,000.00)
เงินสดจ่ายเงินปันผล
(56,375,793.00)
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
(800,000.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
(37,000.00)
เงินสดจ่ายทุนเพื่อการศึกษาอบรม
0.00
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิก
(2,185,800.00)
เงินสดจ่ายทุนสงเคราะห์เพื่อการศพสมาชิกและคู่สมรส
(600,000.00)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการบุตรสมาชิก
(637,000.00)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกคนโสด
(24,500.00)
เงินสดจ่ายทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการ
(330,570.00)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ต่อ)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ
(102,500.00)
เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงสำ�นักงาน
เงินสดจ่ายกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิก
0.00
เงินสดจ่ายกองทุนสวัสดิการสมาชิกคนโสด
0.00
เงินสดจ่ายกองทุนสวัสดิการบำ�เหน็จสมาชิก
0.00
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ต่อ)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
57,231,963.21
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
(21,206,693.44)
เงินสด ณ วันต้นปี
23,021,770.86
เงินสด ณ วันสิ้นปี
1,815,077.42

ปี 2563
บาท
604,212,960.97
(406,662,671.26)
256,000,000.00
(354,000,000.00)
300,000,000.00
(407,496,642.25)
79,208,530.00
(41,055,270.00)
137,900.00
(30,000.00)
(55,282,624.00)
(671,770.00)
(36,500.00)
0.00
(1,884,500.00)
(377,999.99)
(642,000.00)
(2,500.00)
0.00
(77,000.00)
(322,000.00)
(24,500.00)
(7,200.00)
(51,934,610.53)
(8,191,377.65)
31,213,148.51
23,021,770.86
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
1.1 สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
1.2 สหกรณ์รบั รูร้ ายได้ดอกเบีย้ รับตามเกณฑ์ของสัดส่วนเวลา ส่วนจำ�นวนรายได้ดอกเบีย้ รับจะเท่ากับ
อัตราดอกเบีย้ คูณด้วยจำ�นวนเงินต้นทีค่ า้ งชำ�ระตามระยะเวลาทีก่ ยู้ มื และสหกรณ์ระงับการรับรู้
รายได้ดอกเบี้ยรับตามเกณฑ์สัดส่วนเวลาของลูกหนี้รายที่ค้างชำ�ระค่างวดเกิน 3 เดือน โดยจะ
เปลี่ยนไปรับรู้ตามเกณฑ์เงินสด
1.3 สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน
1.4 ค่าเสือ่ มราคาอุปกรณ์ คำ�นวณโดยวิธเี ส้นตรงในอัตราทีก่ �ำ หนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542
1.5 สิทธิในการใช้ซอฟท์แวร์ตัดจ่ายภายในระยะเวลา 5 ปี
1.6 เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด แสดงด้วย
ราคาทุน
1.7 ค่าซ่อมบำ�รุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสำ�หรับทรัพย์สินรายการย่อย ๆ ถือเป็น
ค่าใช้จ่ายหักจากรายได้
1.8 เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์
อื่นทุกประเภท ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่นที่นำ�ไปเป็นหลักทรัพย์
คํ้าประกันหนี้สินด้วย
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย
			
			
เงินสด
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
เงินฝากธนาคาร -กระแสรายวัน
		
รวม

ปี 2564
บาท
58,165.16
1,754,989.65
1,922.61
1,815,077.42

ปี 2563
บาท
67,089.62
22,952,758.63
1,922.61
23,021,770.86
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3. เงินลงทุน ประกอบด้วย
			
			
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
- หุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จำ�กัด
รวมเงินลงทุนระยะยาว

ปี 2564
บาท
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ปี 2563
บาท

3,697,000.00
10,000.00
10,000.00
3,717,000.00

3,507,000.00
10,000.00
3,517,000.00

4. เงินให้กู้ยืม ประกอบด้วย
			
			
			

ปี 2564
บาท

ปี 2563
บาท
ระยะสั้น
ระยะยาว

ระยะสั้น

ระยะยาว

ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน

22,505,846.21

52,241,667.79

ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ

105,529,468.51

เงินให้กู้ยืม - ปกติ

ลูกหนี้เงินให้กู้สวัสดิการ
ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ
รวมเงินให้กู้ยืม-ปกติ

24,466,964.75

54,759,984.25

2,269,359,934.49 110,038,076.90 2,130,256,902.93

52,812.54

560,066.46

119,138.22

1,277,509.78

1,363,434.56

71,229,496.44

317,825.02

24,038,770.98

129,451,561.82 2,393,391,165.18 134,942,004.89 2,210,333,167.94

เงินให้กู้ยืม - ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ
รวมเงินให้กู้ยืมไม่ก่อให้เกิดรายได้
รวมเงินให้กู้ยืมปกติ-สุทธิ

393,611.00

-

100.00

-

393,711.00

-

-

-

-

-

129,845,272.82 2,393,391,165.18 134,942,004.89 2,210,333,167.94

ลูกหนี้อื่นอันมีมูลหนี้ที่เกิดจากการให้เงินกู้
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
รวมลูกหนี้อื่นอันมีมูลหนี้ที่เกิดจากการให้เงินกู้
รวมเงินให้กู้ยืม-สุทธิ

196,039.00

-

533,011.11

3,282,754.89

196,039.00

-

533,011.11

3,282,754.89

130,041,311.82 2,393,391,165.18 135,475,016.00 2,213,615,922.83
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5. ลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย
			
			
ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย
ลูกหนี้อื่น
		 รวมลูกหนี้อื่น
6. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
เงินรอตรวจสอบ
เงินรอรับคืน
เครื่องเขียนแบบพิพม์(วัสดุคงเหลือ)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
		 รวม
7. เครื่องใช้สำ�นักงาน - สุทธิ
ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
			 อุปกรณ์ - สุทธิ
8. สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
สิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หัก สิทธิประโยชน์ตัดจ่ายสะสม
			 สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
9. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย
ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารออมสิน
ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารทหารไทยธนชาติ
		 รวม

ปี 2564
บาท

41,013.83
41,013.83

ปี 2563
บาท
77,500.00
77,500.00

3,555,370.67
20,040.00
72,954.09
232,359.12
3,880,723.88

96,917.43
196,105.53
293,022.96

1,953,901.00
500,000.00
-1,761,520.43
692,380.57

1,702,681.00
500,000.00
-1,546,040.38
656,640.62

1,631,454.03
-790,571.84
840,882.19

1,631,454.03
-463,117.81
1,168,336.22

13,518.81
141.56
- 20,000,000.00
55,000,000.00
55,013,518.81 20,000,141.56

- เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ณ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สหกรณ์มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย
จำ�กัด (มหาชน) วงเงิน 20 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี โดยมีคณะกรรมการ
ดำ�เนินการและผู้จัดการเป็นผู้คํ้าประกัน
- ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ณ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สหกรณ์มตี วั๋ สัญญาใช้เงิน ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ�กัด (มหาชน)
จำ�นวน 55 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2.50 ต่อปีครบกำ�หนดไถ่ถอนภายใน 90 วัน นับแต่วันที่
ออกตั๋ว โดยมีคณะกรรมการดำ�เนินการเป็นหลักประกัน
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10. เงินรับฝาก ประกอบด้วย
			
			
เงินรับฝาก-สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินรับฝากประจำ� 
เงินรับฝากทวีสิน
เงินรับฝาก ATM
เงินรับฝากออมทรัพย์ประกันหนี้
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษคํ้าประกันงาน
			 รวมเงินรับฝาก-สมาชิก
เงินรับฝาก-สหกรณ์อื่น
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
			 รวมเงินรับฝาก-สหกรณ์อื่น
รวมเงินรับฝาก
11. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
เช็คจ่ายรอตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากค้างจ่าย
เงินรอตรวจสอบ
เงินรอจ่ายคืน
เงินปันผลเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
เงินฌาปนกิจรอนำ�ส่ง
เงินประกันสินเชื่อรอนำ�ส่ง
			
รวม
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ปี 2564
บาท

ปี 2563
บาท

3,477,775.14
193,532,515.38
3,615,515.42
926,500.00
25,188,138.08
5,482,122.68
40,218.04
232,262,784.74

1,972,998.67
178,778,810.38
4,241,609.71
108,000.00
13,341,473.52
198,442,892.28

417,000,000.00
417,000,000.00
649,262,784.74

275,000,000.00
275,000,000.00
473,442,892.28

1,628,658.00
222,750.00
3,375.00
3,060.90
4,721,809.49
151,381.16
1,326.74
176.00
20,000.00
107,712.70
6,860,249.99

201,562.00
2,400.00
1,927.25
3,663,906.41
53,447.36
116,654.83
160.00
4,040,057.85
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12. เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย
					 ปี 2564 			 ปี 2563
					 บาท 			 บาท
					ถึงกำ�หนดชำ�ระ			ถึงกำ�หนดชำ�ระ
				
ภายใน 1 ปี 		 เกิน 1 ปี
ภายใน 1 ปี 		 เกิน 1 ปี
เงินกู้ยืม :สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำ�กัด (ส.1)

-

- 19,221,381.13 56,840,878.87

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำ�กัด (ส.2)

-

-

7,295,557.50

-

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำ�กัด (ส.3) 22,728,000.00

97,958,667.00

-

-

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำ�กัด (ส.1)

20,040,000.00

49,700,000.00 20,040,000.00 69,740,000.00

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล (ส.2)

26,400,000.00

40,600,000.00 26,400,000.00 67,000,000.00

-

- 50,000,400.00 16,666,000.00

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(โครงการ1)
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

20,000,400.00

59,999,200.00

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำ�กัด

14,400,000.00

69,200,000.00 14,400,000.00 83,600,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวเฉียว จำ�กัด

12,000,000.00

4,000,000.00 12,000,000.00 16,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำ�กัด

-

- 12,000,000.00 59,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย

-

- 18,800,000.00

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย
		

รวม

21,828,000.00

-

46,496,910.00 21,828,000.00 65,740,027.00

137,396,400.00 367,954,777.00 201,985,338.63 434,586,905.87

ณ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สหกรณ์มีกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอื่น ดังนี้
- สหกรณ์กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำ�กัด สัญญาลงวันที่ 31 สิงหาคม
พ.ศ.2564 วงเงินกู้ จำ�นวน 165 ล้านบาทเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำ�เนินธุรกิจ ปัจจุบันอัตรา
ดอกเบีย้ ร้อยละ 3.40 ต่อปี ชำ�ระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ จำ�นวน 100 งวดๆ ละ 1,894,000 บาท
กำ�หนดชำ�ระเสร็จสิน้ ภายในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2571 โดยมีคณะกรรมการดำ�เนินการคํา้ ประกัน
การกู้ยืม
- สหกรณ์กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำ�กัด (L158000016) สัญญาลงวันที่
6 พฤษภาคม พ.ศ.2558 วงเงินกู้จำ�นวน 200 ล้านบาทเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำ�เนินธุรกิจ
ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.40 ต่อปี ชำ�ระคืนเงินต้นจำ�นวน 120 งวด ๆ ละ 1,670,000 บาท
กำ�หนดชำ�ระเสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2568 โดยมีคณะกรรมการดำ�เนินการ
คํ้าประกันการกู้ยืม
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13. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
			
ปี 2564
ปี 2563
			
บาท
บาท
สำ�รองบำ�เหน็จเจ้าหน้าที่
4,208,230.00 3,613,290.00
โบนัสกรรมการและพนักงาน
46,167.00
33,817.00
		
รวม
4,254,397.00 3,647,107.00
14. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ ประกอบด้วย
ทุนสาธารณประโยชน์
390,503.00
332,503.00
ทุนรักษาระดับเงินปันผล
201,522.32
201,522.32
ทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรม
208,920.68
113,920.68
ทุนสวัสดิการ บุตรสมาชิก
11,600.00
ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว
235,334.82
235,334.82
ทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการ
1,081,649.81
912,219.81
ทุนสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิก
21,200.00
28,400.00
ทุนสวัสดิการสมาชิกคนโสด
24,500.00
24,500.00
ทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียนอายุราชการ
7,400.00
7,400.00
		
รวม
2,182,630.63 1,855,800.63
15. การดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
สหกรณ์ต้องดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่อง ตามกฎกระทรวง “ว่าด้วยการดำ�รงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ของสหกรณ์” พ.ศ. 2550 ซึ่งสินทรัพย์ที่ต้องดำ�รงสภาพคล่องได้ประกาศไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าว และ
ณ ปัจจุบันสินทรัพย์ที่สหกรณ์ต้องปฏิบัติตาม ได้แก่ เงินสดและเงินฝากธนาคาร ในจำ�นวนไม่ต่ำ�กว่าร้อย
ละหนึ่งของยอดเงินฝากทั้งหมด ซึ่งคำ�นวณโดยนำ�ส่วนเฉลี่ยรายเดือนของสินทรัพย์สภาพคล่องในทุกสิ้น
วันหารด้วยส่วนเฉลี่ยรายเดือนของยอดเงินรับฝากในทุกสิ้นวัน ให้นับวันหยุดทำ�การรวมคำ�นวณเข้าด้วย
16 การจัดประเภทรายการในข้อมูลตัวเลขเปรียบเทียบ ปี 2563 ใหม่
สหกรณ์ได้จดั ประเภทรายการในงบการเงินปี 2564 บางรายการใหม่ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การแสดงข้อมูลตัวเลข
เปรียบเทียบสอดคล้องกับข้อมูลงบการเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
5. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ - สุทธิ ประกอบด้วย
			
ปี 2564
ปี 2563
			
บาท
บาท
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
672.44
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ - สุทธิ
672.44
-

มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำ�ไรขาดทุน งบกระแสเงินสด
		 ประจำ�ปี 2564
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ระเบียบวาระที่ 7
เรื่อง พิจารณาจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2564
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาจัดข้สรรก
าไรสุทธิประจาปี
2564 �ไรสุทธิ ปี 2564
อเสนอการจั
ดสรรกำ
ข้อเสนอการจัดสรรกาไรสุทธิ ปี 2564
กำ�ทธิไรสุ95,935,572.49
ทธิ 95,935,572.49
บาท
กาไรสุ
บาท
ณณ
วันที่ วั30นพฤศจิ
กายนพฤศจิ
2564 กายน 2564
ที่ 30

ข้ อ
1.
1.1
1.2
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

รายการ
จัดสรรตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
ทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ
ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
จัดสรรตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 27
เงินปันผลตามหุ้นที่ชําระแล้ว (ร้อยละ 5.50)
เงินเฉลี่ยคืนของดอกเบี้ยทุกประเภท(ร้อยละ 14.50)
โบนัสคณะกรรมการ
โบนัสเจ้าหน้าที่
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ไม่เกินร้อยละ 2แห่งหุ้นวันสิ้นปี
ทุนเพือ่ การศึกษาอบรมทางสหกรณ์
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนสวัสดิการสมาชิก
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกําไรสุทธิ
2.7.1 ทุนสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพสมาชิกและคู่สมรส

2.7.2 ทุนสวัสดิการ
2.7.3 ทุนสวัสดิการเพือ่ เกือ้ กูลสมาชิก
2.8 ทุนสะสมเพือ่ การพัฒนากิจการของสหกรณ์
รวม
จัดสรรแล้ วแยกได้ ดังนี้
1.จัดสรรคืนสมาชิก
2.จัดสรรเป็นทุนของสหกรณ์
3.จัดสรรตอบแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
4.จัดสรรบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ตามกฎหมาย

ปี 2562
( บาท )
%
5.65 / 15.55
9,396,912.93 10.33
30,000.00 0.03
55,282,784.00 60.78
22,834,224.00 25.10
450,000.00 0.49
221,770.00 0.24
0.00
-

0.00
0.00

ปี 2563
( บาท )
%
5.50 / 13.50
9,060,026.77 10.16
30,000.00 0.03
56,375,793.00
18,606,536.00
600,000.00
200,000.00
-

63.22
20.86
0.67
0.22
0.00

95,000.00 0.11
95,000.00 0.11

ปี 2564
( บาท )
%
5.50 / 14.50
9,790,462.49 10.21
30,000.00 0.03
59,374,927.00
20,240,183.00
700,000.00
250,000.00
-

61.89
21.10
0.73
0.26
0.00

100,000.00 0.10
100,000.00 0.10

0.00
840,000.00 0.92
1,900,000.00 2.09
0.00
90,955,690.93 100.00

600,000.00
840,000.00
2,178,600.00
500,000.00
89,180,955.77

0.67
0.94
2.44
0.56
100.00

1,500,000.00
900,000.00
2,450,000.00
500,000.00
95,935,572.49

1.56
0.94
2.55
0.52
100.00

ปี 2562
( บาท )
%
80,857,008.00 88.90
9,396,912.93 10.33
671,770.00
0.74
30,000.00
0.03

ปี 2563
( บาท )
%
78,600,929.00 88.14
9,750,026.77 10.93
800,000.00 0.90
30,000.00 0.03

ปี 2564
( บาท )
84,465,110.00
10,490,462.49
950,000.00
30,000.00

%
88.04
10.93
0.99
0.03

มติทปี่ ระชุ
มัตติ ามที
เ่ สนอมัติตามที่เสนอ
มติมทอนุ
ี่ประชุ
ม อนุ
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ระเบียบวาระที่ 8
เรื่อง พิจารณาปรับปรุงกำ�หนดตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงาน
เป็น เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพ เพื่อให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
บทบาทหน้าที่ และวุฒิการศึกษา จำ�นวน 5 คน
เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด พ.ศ. 2564 ได้
กำ�หนดเจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นกลุ่ม คือกลุ่มบริหาร กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มปฏิบัติงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่
เดิม ได้รับการบรรจุโดยใช้วุฒิ ประกาศนียบัตรอนุปริญญา (ปวส.) เป็นกลุ่มปฎิบัติงาน จึงขอ
เสนอที่ประชุมใหญ่ ปรับปรุงกำ�หนดตำ�แหน่ง จากกลุ่มปฎิบัติงาน เป็นกลุ่มวิชาชีพ ดังนี้
ที่

ชื่อ - สกุล

1. นางพัชชิรา แสงนา

ตำ�แหน่ง ปรับปรุงตำ�แหน่งเป็น ปฎิบัติงาน

สินเชื่อ นักจัดการงานทั่วไป

2. น.ส.ธนิดา นันทวรานนท์ สินเชื่อ
3. น.ส.เพชรไทย จันทอินทร์ สินเชื่อ
4. น.ส.อุมาพร วังคีรี
5. น.ส.ปัทมพร สอนสุภาพ

มติที่ประชุม ไม่อนุมัติ

การเงิน
บัญชี

สินเชื่อ

วุฒิการศึกษา

ป.ตรี ครุศาสตร์บัณทิต
สาขาสังคมศาสตร์
นวก.การเงินและบัญชี สินเชื่อ ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา การบัญชี
นวก.การเงินและบัญชี สินเชื่อ ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา การจัดการทั่วไป
นวก.การเงินและบัญชี การเงิน ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา การบัญชี
นวก.การเงินและบัญชี บัญชี ป.ตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา การบัญชี
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ระเบียบวาระที่ 9
เรื่อง พิจารณา แผนงาน โครงการ
และงบประมาณรายจ่าย ประจำ�ปี 2565
9.1 โครงการจัดซือ้ ทีด่ นิ เพือ่ ก่อสร้างอาคารสำ�นักงานสหกรณ์ ตามแผนยุทธศาสตร์
ปี 2563
สหกรณ์ได้ด�ำ เนินงานมาครบ 31 ปี มีทนุ ดำ�เนินงาน 2,534,420,227.33 บาท มีสมาชิก
จำ�นวน 2,080 คน และเพิ่มขึ้นทุกปี การดำ�เนินงานมีปริมาณธุรกิจที่เพิ่มขึ้น กำ�ไรเพิ่มขึ้น
สหกรณ์ มีความจำ�เป็นในการใช้พื้นที่เพื่อจัดเก็บเอกสาร ปัจจุบันสหกรณ์สร้างอาคาร โดย
อาศัยพื้นที่ของสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุ ทำ�ให้ไม่มี
สิทธิท์ จี่ ะดำ�เนินการต่อเติม หรือเพิม่ เติมสิง่ ก่อสร้างอืน่ ๆ ได้ เนือ่ งจากติดขัดเรือ่ งการขออนุมตั ิ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งสถานที่คับแคบ ทำ�ให้ไม่สะดวกในการจัดเก็บเอกสาร พัสดุ
การประชุม พื้นที่สำ�หรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พื้นที่สำ�หรับให้บริการสมาชิก เช่น
สำ�หรับนั่งรอใช้บริการ พื้นที่จอดรถ เป็นต้น คณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 32 เล็งเห็นความ
สำ�คัญของการมีสินทรัพย์ ทั้งนี้ การดำ�เนินงานของสหกรณ์ นอกจากมีสินทรัพย์ที่เป็นลูกหนี้
เงินให้กู้ยืมแล้ว ยังมีความจำ�เป็นต้องมีสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ถาวร ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึง
ความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้สหกรณ์ จัดซื้อ
ที่ดินเพื่อเตรียมสำ�หรับก่อสร้างสำ�นักงาน ดังนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้นำ�ไปสู่การเติบโตของสหกรณ์ที่ยั่งยืน หลักทรัพย์ที่มั่นคงถาวร
เป้าหมาย
ที่ดิน เนื้อที่ ไม่น้อยกว่า 3 ไร่ เพื่อสร้างอาคารสหกรณ์ ห้องประชุม ลานจอดรถ
ระยะเวลา
ปี 2565 จัดหาที่ดิน  
ปี 2566 จัดสร้างอาคารสำ�นักงาน
งบประมาณ		
ไม่เกิน 15,000,000 ล้านบาท
มติที่ประชุม ไม่อนุมัติ
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9.2 แผนการดาเนินงาน ประจาปี 2565
9.2 แผนการดำ�เนินงาน สหกรณ์
ประจำออมทรั
�ปี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด
พย์สาธารณสุขเลย จากัด
หมวดรายรับ
1. แผนการรับสมาชิกและการระดมทุน
1.1 การรับสมาชิกเพิม่
1.2 การรับฝากออมทรัพย์เพิม่
1.3 การรับฝากออมทรัพย์พเิ ศษเพิม่
1.4 การรับฝากประจําเพิม่

1.5 การรับฝากทวีสินเพิ่ม
1.6 การรับฝากATMเพิม่
1.7 การถือหุ้นเพิม่
2. แผนการดาเนินงานธุรกิจและสินเชื่อ
2.1 การให้เงิ นกูแ้ ก่สมาชิก
2.1.1 เงิ นกูส้ ามัญ
2.1.2 เงิ นกูส้ ามัญเพือ่ การสวัสดิการ
2.1.3 เงิ นกูฉ้ กุ เฉิน ATM
2.1.4 เงิ นกูฉ้ กุ เฉินพิเศษโควิด
2.1.5 เงิ นกูพ้ เิ ศษ
2.1.6 เงิ นกูส้ ามัญเพือ่ การรวมหนี้
2.2 การชําระคืนเงิ นกูจ้ ากสมาชิก
2.2.1 เงิ นกูส้ ามัญ
2.2.2 เงิ นกูส้ ามัญเพือ่ การสวัสดิการ
2.2.3 เงิ นกูฉ้ กุ เฉิน ATM
2.2.4เงิ นกูฉ้ กุ เฉินพิเศษโควิด
2.2.5 เงิ นกูพ้ เิ ศษ
2.2.6 เงิ นกูส้ ามัญเพือ่ การรวมหนี้
2.3 การรับชําระดอกเบี้ย
2.3.1 ดอกเบี้ยรับระหว่างปี
2.4 การชําระหนี้เงิ นกูข้ องสหกรณ์
2.4.1 วงเงิ นกูร้ ะหว่างปี
2.4.2 ชําระคืนต้นเงิ นระหว่างปี
2.4.3 ชําระคืนดอกเบี้ยกูร้ ะหว่างปี
2.4.4 จ่ายดอกเบี้ยเงิ นฝากระหว่างปี
3. แผนรายได้อนื่
3.1 ดอกเบี้ยเงิ นฝากธนาคาร
3.2 ค่าตอบแทนจากการถือหุ้น
3.3 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
3.4 รายได้อนื่ ๆ
รวม
4. แผนรายได้ - รายจ่าย
4.1 รายได้
4.2 รายจ่าย
5. กาไรสุทธิ

แผนการดาเนินงานปี 2564
แผนการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

แผนการดาเนินงานปี 2565
แผนการดาเนินงาน ผลการดาเนินงาน

100
15,000,000.00
300,000,000.00
10,000,000.00
300,000,000.00
50,000,000.00

77
48,430,807.20
501,100,218.00
7,985,944.42
818,500.00
388,813,806.92
85,185,480.00

100
15,000,000.00
500,000,000.00
10,000,000.00
300,000,000.00
90,000,000.00

800,000,000.00
50,000,000.00
40,000,000.00
100,000,000.00

672,592,685.00
86,565,755.00
16,803,452.00
85,209,800.00
50,307,700.00
252,386,253.00

800,000,000.00
50,000,000.00
20,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00
500,000,000.00

700,000,000.00
15,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
10,000,000.00

695,372,422.80
8,517,956.00
35,633,205.00
24,870,148.00
43,404.00
619,265.00

700,000,000.00
10,000,000.00
40,000,000.00
30,000,000.00
10,000,000.00
2,500,000.00

160,000,000.00

144,641,622.44

162,000,000.00

1,700,000,000.00
600,000,000.00
50,000,000.00
15,000,000.00

350,481,047.00
446,702,114.50
21,807,658.14
16,329,652.74

1,700,000,000.00
500,000,000.00
30,000,000.00
25,000,000.00

50,000.00
200,000.00
5,000.00
100,000.00
355,000.00

28,542.25
193,855.48
7,250.00
105,666.05
335,313.78

50,000.00
200,000.00
5,000.00
100,000.00
355,000.00

160,355,000.00
69,654,488.00
90,700,512.00

144,976,936.22
49,041,363.73
95,935,572.49

162,355,000.00
65,586,282.80
96,768,717.20
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แผนปฏิบัติการ/โครงการตามยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ ปี 2565
ยุทธศาสตร์

โครงการ

กิจกรรม

งบประมาณ

1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริม 1. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์
จัดทำ�แผ่นพับ
10,000
ความรู้และทักษะ
ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิก
ป้ายประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสหกรณ์
คู่มือ
ให้แก่สมาชิก
2. โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จัดประชุม
96,600
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์แก่สมาชิก
3. โครงการเชิญสมาชิกเข้าร่วม
จัดประชุม
91,824
สังเกตการณ์การประชุมคณะ
กรรมการดำ�เนินการ
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริม 4. โครงการออมทรัพย์ทวีสิน
ไม่ใช้งบ
สมาชิ ก ให้ มี ก ารออม
เพิ่มขึ้น
5. โครงการจัดสวัสดิการสมาชิกอยูน่ าน
ทุนเกื้อกูล
จัดสรรจากกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี
3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริม 6. โครงการจัดสรรทุนสวัสดิการ ต่างๆ
ทุนบุตร
การจัดสวัสดิการให้
ให้แก่สมาชิก จัดสรรจากกำ�ไรสุทธิ
ทุนโสดฯ
แก่สมาชิก
ประจำ�ปี
ทุนผู้สูงอายุ
ทุนเกษียณอายุ
4. ยุทธศาสตร์การนำ� 7. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทุน
พัฒนาระบบ
13,000
เทคโนโลยีมาใช้ใน
สวัสดิการ
ฐานข้อมูล
กิจการสหกรณ์
8. โครงการพัฒนาให้สมาชิกเข้าถึง
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทางแอพพลิเคชั่นของสหกรณ์
ทางสื่อต่าง ๆ
5. ยุทธศาสตร์บริหาร 9. โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ
100,000
งานตามหลักธรรมา
ของสหกรณ์แก่กรรมการและสมาชิก
(คนละ 10,000 บาท)
ภิบาล
10. โครงการอบรมส่งเสริมจริยธรรม
ทำ�บุญปีใหม่
50,000
แก่คณะกรรมการ เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ ฟังธรรมะบรรยาย
และสมาชิก
ร่วมกิจกรรม
วันกตัญญูผู้สูงอายุ
(วันสงกรานต์)
ส่งเสริมการปฏิบัติ
ธรรมะ
11. โครงการประเมินความพึงพอใจ
สำ�รวจความพึงพอใจ 10,000
และข้อเสนอแนะในการดำ�เนินงาน
สหกรณ์

ผู้รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการ
ศึกษา
คณะอนุกรรมการ
ศึกษา
คณะอนุกรรมการ
อำ�นวยการ
คณะอนุกรรมการ
อำ�นวยการ
คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายศึกษา
คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายศึกษา

คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายศึกษา
คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายศึกษา
คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายศึกษา
คณะอนุกรรมการ
อำ�นวยการ

คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายศึกษา
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ยุทธศาสตร์

โครงการ
12. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการ
บริหารจัดการ การเงิน บัญชี
ให้แก่คณะกรรมการดำ�เนินงาน
และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

6. ยุทธศาสตร์พัฒนา
กิจการสหกรณ์

13. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ประจำ�ปี
14. โครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ
ปี 2564
15. โครงการจัดหาสำ�นักงาน
สหกรณ์ใหม่ให้เป็นเอกเทศ
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กิจกรรม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ให้คณะกรรมการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
และเจ้าหน้าที่
เข้าอบรมหลักสูตร
การเงิน/บัญชี
จัดประชุม

240,000

คณะอนุกรรมการ
อำ�นวยการ

167,740

ร่วมงานวันสหกรณ์

49,812

คณะอนุกรรมการ
ฝ่ายศึกษา
คณะอนุกรรมการ
อำ�นวยการ
คณะอนุกรรมการ
อำ�นวยการ

จัดสรรจากกำ�ไรสุทธิ
เป็นทุนสะสมเพื่อ
ขยายพัฒนากิจการ
500,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณโครงการ
โครงการที่ 2 : โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์แก่สมาชิก
				 ใช้เงินงบประมาณ 96,600.- บาท (เก้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)
(1) ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำ�หรับทีมวิทยากร และผู้เข้าอบรม
จำ�นวน 70 คน x 130 บาท
เป็นเงิน 9,000.- บาท
(2) ค่าตอบแทนสมาชิก จำ�นวน 70 คน x 500 บาท
เป็นเงิน 35,000.- บาท
(3) ค่าพาหนะเดินทางสำ�หรับผู้เข้าร่วมประชุม 70 คน
เป็นเงิน 38,000.- บาท
(4) ค่าสมนาคุณวิทยากร 4 คน x 1.5 ชม. x 600 บาท
เป็นเงิน 3,600.- บาท
(5) ค่าวัสดุเอกสารประกอบการประชุม
เป็นเงิน 10,000.- บาท
(6) ค่าเหมาจ่ายจัดสถานที่และทำ�ความสะอาด
เป็นเงิน 1,000.- บาท
โครงการที่ 3 : โครงการสมาชิกเข้าร่วมประชุมประจำ�เดือนคณะกรรมการดำ�เนินการ
				 ประจำ�ปี 2564 ใช้เงินงบประมาณ 91,824.- บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันแปด
				 ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)
(1) ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม
จำ�นวน 6 เขต x 12 ครั้ง x 130 บาท (เขตละ 1 คน/ครั้ง) เป็นเงิน 9,360.- บาท
(2) ค่าตอบแทนสมาชิก จำ�นวน 6 เขต x 12 ครั้ง x 500 บาท เป็นเงิน 36,000.- บาท
(3) ค่าพาหนะเดินทางสำ�หรับผู้เข้าร่วมประชุม (ไป - กลับ)
เขต 1 สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย, สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอเมืองเลย,
สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอนาด้วง, โรงพยาบาลนาด้วง, โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ,
โรงพยาบาลเลย, เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และกลุ่มกรณีพิเศษ เป็นเงิน
304.- บาท
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เขต 2 สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอภูเรือ, สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอด่านซ้าย,
สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอนาแห้ว, โรงพยาบาลภูเรือ, โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชด่านซ้าย และโรงพยาบาลนาแห้ว
เป็นเงิน
928.- บาท
เขต 3 สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอเชียงคาน, สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอปากชม,
สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอท่าลี่, โรงพยาบาลเชียงคาน, โรงพยาบาลปากชม
และโรงพยาบาลท่าลี่
เป็นเงิน
744.- บาท
เขต 4 สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอวังสะพุง, สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอภูหลวง,
สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอเอราวัณ, โรงพยาบาลวังสะพุง, โรงพยาบาลภูหลวง
และโรงพยาบาลเอราวัณ
เป็นเงิน
376.- บาท
เขต 5 สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอภูกระดึง, สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอผาขาว,
สำ�นักงานสาธารณสุขอำ�เภอหนองหิน, โรงพยาบาลภูกระดึง, โรงพยาบาลผาขาว
และโรงพยาบาลหนองหิน
เป็นเงิน
592.- บาท
เขต 6 กลุ่มบำ�เหน็จบำ�นาญ
เป็นเงิน
928.- บาท
รวมเป็นเงิน จำ�นวน 3,872 บาท x 12 ครั้ง
เป็นเงิน 46,464.- บาท
โครงการที่ 5 : โครงการจัดสวัสดิการสมาชิกอยู่นาน จัดสรรจากกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี
ทุนสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิก เกณฑ์การจ่าย คือ
อายุการเป็นสมาชิก 2 ปี ให้ได้รับเงิน 200.- บาท
อายุการเป็นสมาชิก 3 ปีขึ้นไป ให้ได้รับเงินเพิ่มอีกปีละ 100.- บาท
โครงการที่ 6 : โครงการจัดสรรทุนสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก จัดสรรจากกำ�ไรสุทธิ
				 ประจำ�ปี ใช้เงินงบประมาณ 2,154,800.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่น
				 สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
1) ทุนสวัสดิการเงินเกื้อหนุนบุตรสมาชิก ทุนละ 500 บาท
สมาชิกที่ขอรับทุน จำ�นวน 807 คน จำ�นวนบุตร 1,260 คน
เป็นเงิน 630,000 บาท
2) ทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ ทุนละ 500 บาท
สมาชิกที่ขอรับทุน จำ�นวน 205 คน
เป็นเงิน 102,500 บาท
3) ทุนสวัสดิการเงินเกื้อหนุนการครองสถานภาพโสด หรือสมาชิกที่แต่งงานแล้วไม่มีบุตร
ทุนละ 500 บาท สมาชิกที่ขอรับทุน จำ�นวน 51 คน
หลักฐานครบ จำ�นวน 47 คน
เป็นเงิน 25,500 บาท
4) ทุนสวัสดิเงินเกื้อหนุนการเกษียณอายุราชการ อายุการเป็นสมาชิก
(จำ�นวนปี) x 200.-บาท สมาชิกที่ขอรับทุน จำ�นวน 19 คน
หลักฐานครบทั้งหมด
เป็นเงิน 64,400 บาท
รวมเป็นเงิน 822,400 บาท (แปดแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
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โครงการที่ 7 : โครงการจัดทำ�ระบบโปรแกรมฐานข้อมูลทุนสวัสดิการ
				 ใช้เงินงบประมาณ 13,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
(1) ค่าจ้างเขียนโปรแกรมทุนสวัสดิการ
เป็นเงิน 10,000.- บาท
โมดูลระบบสมาชิก
โมดูลทุนสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิก
โมดูลทุนสวัสดิการเงินเกื้อหนุนการเกษียณอายุราชการ
โมดูลทุนสวัสดิการเงินเกื้อหนุนบุตรสมาชิก
โมดูลทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ
โมดูลทุนสวัสดิการเงินเกื้อหนุนการครองสถานภาพโสดฯ หรือสมาชิกที่แต่งงานแล้วไม่มีบุตร
โมดูลทุนสวัสดิการสาธารณประโยชน์ เพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย
โมดูลทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก หรือคู่สมรส
โมดูลทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์การจัดการศพบิดา มารดา บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(2) ค่าดูแลระบบฐานข้อมูลทุนสวัสดิการต่อปี
เป็นเงิน 3,000.- บาท
โครงการที่ 12 : โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการ การเงิน บัญชีให้แก่
				 คณะกรรมการดำ�เนินงานและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
				 ใช้เงินงบประมาณ 240,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
(1) ค่าลงทะเบียน
เป็นเงิน 100,000.- บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้ารับการอบรม
จำ�นวน 24 คน x 500 บาท x 5 วัน
เป็นเงิน 60,000.- บาท
(3) ค่าเหมารถตู้ 3 คัน
เป็นเงิน 33,000.- บาท
(4) ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับจากต้นสังกัด จำ�นวน 24 คน เป็นเงิน
8,000.- บาท
(5) ค่าเช่าที่พัก 13 ห้อง
เป็นเงิน 39,000.- บาท
โครงการที่ 13 :		 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจำ�ปี
				 ใช้เงินงบประมาณ 182,140.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อย
				 สี่สิบบาทถ้วน)
แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้
ระยะเตรียมการ (1 วัน)
(1) ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำ�หรับทีมวิทยากร และผู้เข้าอบรม
จำ�นวน 9 คน x 130 บาท
เป็นเงิน 1,170.- บาท
(2) ค่าตอบแทนสมาชิก จำ�นวน 9 คน x 500 บาท
เป็นเงิน 4,500.- บาท
(3) ค่าพาหนะเดินทางสำ�หรับผู้เข้าร่วมประชุม 9 คน
เป็นเงิน 1,500.- บาท
รวมเป็นเงิน 7,170.- บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน)
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ระยะดำ�เนินการ (1 วัน)
(1) ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำ�หรับทีมวิทยากร และผู้เข้าอบรม
จำ�นวน 100 คน x 130 บาท
เป็นเงิน 13,000.- บาท
(2) ค่าตอบแทนสมาชิก จำ�นวน 96 คน x 500 บาท
เป็นเงิน 48,000.- บาท
(3) ค่าพาหนะเดินทางสำ�หรับผู้เข้าร่วมประชุม 100 คน
เป็นเงิน 53,000.- บาท
(4) ค่าสมนาคุณวิทยากร 4 คน x 6 ชม. x 600 บาท
เป็นเงิน 28,800.- บาท
(5) ค่าวัสดุเอกสารประกอบการประชุม
เป็นเงิน 10,000.- บาท
(6) ค่าเช่าห้องประชุม
เป็นเงิน 5,000.- บาท
รวมเป็นเงิน 157,800.- บาท หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ระยะสรุปผล (1 วัน)
(1) ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำ�หรับทีมวิทยากร และผู้เข้าอบรม
จำ�นวน 9 คน x 130 บาท
เป็นเงิน 1,170.- บาท
(2) ค่าตอบแทนสมาชิก จำ�นวน 9 คน x 500 บาท
เป็นเงิน 4,500.- บาท
(3) ค่าพาหนะเดินทางสำ�หรับผู้เข้าร่วมประชุม 9 คน
เป็นเงิน 1,500.- บาท
(4) ค่าจัดทำ�รูปเล่ม จำ�นวน 100 เล่ม x 100.- บาท
เป็นเงิน 10,000.- บาท
รวมเป็นเงิน 17,170.- บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน)
โครงการที่ 14 : โครงการ วันสหกรณ์แห่งชาติ คณะกรรมการดำ�เนินงานและเจ้าหน้าที่
				 ของสหกรณ์ ใช้เงินงบประมาณ 49,812.- บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยห้า
				 สิบสองบาทถ้วน)
(1) ค่าพานพุ่ม
เป็นเงิน
500.- บาท
(2) ค่าสนับสนุนกิจกรรม
เป็นเงิน 2,000.- บาท
(3) ค่าเสื้อ จำ�นวน 27 คน x 250 บาท
เป็นเงิน 6,750.- บาท
(4) ค่าโต๊ะอาหารเย็น จำ�นวน 2 โต๊ะ x 2,500 บาท  
เป็นเงิน 5,000.- บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ร่วมงาน จำ�นวน 27 คน x 500 บาท
เป็นเงิน 13,500.- บาท
(6) ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับจากต้นสังกัด จำ�นวน 27 คน เป็นเงิน
18,552.- บาท
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9.3 แผนงบประมาณรายจ่
ยประจำ�ปี า2565
9.3 าแผนงบประมาณรายจ่
ยประจาปี 2565
รายการ

ปี 2564
ตัง้ ไว้(1)

จ่ายจริง(2)

ปี 2565
คงเหลือ(1)-(2)

คาชี้แจง

ตัง้ ไว้

1.หมวด ดอกเบีย้ จ่าย
1.1 ดอกเบีย้ จ่ายเงินรับฝาก

10,000,000.00

16,329,652.74 - 6,329,652.74

20,000,000.00 * ดอกเบีย้ จ่ายเงินฝากทุกประเภทของสหกรณ์

1.2 ดอกเบีย้ จ่ายเงินกู้

45,000,000.00

21,807,658.14

30,000,000.00 * ดอกเบีย้ จ่ายเงินกูส้ ถาบันการเงินต่าง ๆ ของสหกรณ์

55,000,000.00

38,137,310.88

3,070,560.00

2,974,480.00

23,192,341.86

หมายเหตุ อัตราดอกเบีย้ ขึ้นอยู่กบั สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
รวมหมวดค่าใช้จา่ ยดาเนินงาน

50,000,000.00

2. หมวด ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับเจ้าหน้าที่
2.1 เงินเดือน

96,080.00

3,346,800.00 * เพือ่ จ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่ 9 อัตรา
157,320.00 * จัดจ้าง เจ้าหน้าทีป่ ฎิบัตกิ าร ตําแหน่ง ธุรการ 1 ตําแหน่ง 13,110x12
128,520.00 * จัดจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายปี ตําแหน่งธุรการ 1 ตําแหน่ง 10,710x12

120,000.00
2.2 ค่าปฎิบัตงิ านล่วงเวลา

-

120,000.00

70,000.00

65,220.00

4,780.00

150,000.00

162,695.00 -

12,695.00

120,000.00 * สํารองเพือ่ ปรับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือน หรือ มติ ครม.
373,024.80 * สํารองเพือ่ ปรับเลื่อนอัตราเงินเดือน 2 ครั้ง จํานวน 11 อัตรา ไม่เกิน 12%
150,000.00 * เพือ่ เป็นค่าล่วงเวลาสําหรับเจ้าหน้าทีใ่ นการปฎิบัตงิ าน เร่งด่วน ปิดบัญชีสิ้นเดือน
จัดทําหนังสือสอบทานหุน้ หนี้ ปิดบัญชีสิ้นปี เตรียมงานประชุมใหญ่ ปรับปรุงระบบ
โปรแกรมงานสหกรณ์

2.3 ช่วยเหลือการศึกษาบุตร

50,000.00

12,500.00

37,500.00

50,000.00 * สําหรับเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรตามระเบียบสหกรณ์ฯ

2.4 ประกันสังคม

80,000.00

49,575.00

30,425.00

90,000.00 * สบทบกองทุนประกันสังคมฝ่ายนายจ้าง 5% ของเงินได้รายเดือน

2.5 กองทุนทดแทน

5,000.00

1,814.00

3,186.00

2.6 ค่าเครื่องแบบ

9,000.00

9,000.00

2.7 ค่าตรวจสุขภาพ
2.8 สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่
2.9 ค่าประชุมชมรมเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์

-

18,000.00

16,800.00

1,200.00

550,000.00

594,940.00 -

44,940.00

56,000.00

-

56,000.00

5,000.00 * สมทบกองทุนทดแทนฝ่ายนายจ้าง 0.20%
11,000.00 * ค่าเครื่องแบบ 11 อัตราเพือ่ เป็นสวัสดิการเจ้าหน้าที่
22,000.00 * ค่าตรวจสุขภาพประจําปี ตามระเบียบสหกรณ์
650,000.00 * เพือ่ สมทบกองทุนบําเหน็จเจ้าหน้าที่ ประมาณการทางบัญชี
56,000.00 * เพือ่ เป็นค่าใช้จ่ายให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้เข้าประชุมใหญ่ชมรมเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์

ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.ค่าลงทะเบียน 7 คนx4,000 บาท =28,000บาท
2.ค่าเบีย้ เลี้ยง 7 คนx500บาทx4วัน =14,000บาท
3.ค่าพาหนะและค่าน้ํามันเชื้อเพลิง 14,000 บาท

รวมหมวดบุคลากร

4,178,560.00

3,887,024.00

30,000.00

27,500.00

2,500.00

36,000.00 * เป็นค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 500 บาท/ เดือน/ 3 คน(ไม่เกิน2ครั้ง/เดือน)

26,000.00

17,000.00

9,000.00

32,500.00 * เป็นค่าตอบแทนรายปี ผู้ตรวจสอบกิจการ

3. หมวด ค่าตอบแทน
3.1 ผู้ตรวจสอบกิจการ

5,159,664.80
-

1.ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ 12,500 บาท/ปี
2.ผู้ตรวจสอบกิจการ 10,000 บาท/ปี
3.2 กรรมการและผู้จัดการ

72,000.00

16,000.00

56,000.00

3.3 ค่าตอบแทนรายเดือน

24,000.00

22,000.00

2,000.00

72,000.00 * ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้จัดการในการลงนามสัญญากู้
และค้ําประกันเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินต่างๆ 500บาท/คน/9ครั้ง

3.4 การปฎิบัตงิ าน

-

24,000.00 * ประธานกรรมการ 2,000x12x1

60,000.00

60,000.00

120,000.00

81,500.00

38,500.00

120,000.00 * ค่าตอบแทนการปฎิบตั งิ าน สําหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ

60,000.00 * รองประธาน 3 คน เลขานุการ เหรัญญิก = 5x 1000x 12

100,000.00

23,500.00

76,500.00

100,000.00 * ค่าตอบแทนสําหรับผู้มีอาํ นาจลงนามแทนสหกรณ์หรือผู้รับมอบอํานาจเดินทางไป

110,000.00

100,000.00

10,000.00

100,000.00 * เป็นค่าจ้างสําหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ที่ปรึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ เพือ่ ปฎิบตั งิ านสหกรณ์

3.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
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ปี 2564

รายการ

ตัง้ ไว้(1)

3.7 ค่าตอบแทนทีป่ รึกษา
3.8 ผู้ดแู ลระบบ web

จ่ายจริง(2)

ปี 2565
คงเหลือ(1)-(2)

27,000.00
18,000.00

27,000.00
18,000.00

-

15,000.00

16,750.00 -

1,750.00

168,000.00

188,500.00 -

20,500.00

60,000.00

39,500.00

20,500.00

36,000.00

29,000.00

7,000.00

คาชี้แจง

ตัง้ ไว้
50,000.00 *ค่าตอบแทนทีป่ รึกษา5 คน
18,000.00 * ค่าตอบแทนผู้ดแู ลweb 1500x12
* คณะกรรมการดาเนินการ

3.9 ค่าเบีย้ ประชุม

15,000.00 1 ประธาน 1,250 บาทx 1 x 12 ครั้ง
168,000.00 2.กรรมการ 1,000 บาทx14x12 ครั้ง
60,000.00 3.ทีป่ รึกษา 1,000 บาทx5x12
36,000.00 4.ผู้ตรวจสอบกิจการ 1,000 บาท x 3คน x 12 ครั้ง

-

*อนุกรรมการอานวยการ

12,000.00

11,500.00

500.00

12,000.00 1 ประธาน 1,000 บาทx 1 x 12 ครั้ง

38,400.00

35,100.00

3,300.00

38,400.00 2.กรรมการ 800 บาทx 4 x12 ครั้ง
*อนุกรรมการเงินกู้

12,000.00

12,000.00

38,400.00

33,500.00

4,900.00

-

12,000.00 1 ประธาน 1,000 บาทx 1 x 12 ครั้ง
38,400.00 2.กรรมการ 800 บาทx 4 x12 ครั้ง

12,000.00

11,000.00

1,000.00

12,000.00 1 ประธาน 1,000 บาทx 1 x 12 ครั้ง

38,400.00

37,200.00

1,200.00

38,400.00 2.กรรมการ 800 บาทx 4 x12 ครั้ง

*อนุกรรมการศึกษา

-

* คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ

รวมหมวดค่าตอบแทน

7,200.00

1,200.00

6,000.00

7,200.00 1 ประธาน 600 บาทx 1 x 12 ครั้ง

24,000.00

16,400.00

7,600.00

24,000.00 2.กรรมการ 500 บาทx 4 x 12 ครั้ง

1,048,400.00

824,150.00

1,073,900.00

4. หมวด ค่าใช้สอย
4.1 ค่าพาหนะ

50,000.00

67,668.00 -

17,668.00

70,000.00 * ค่าชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงยานพาหนะสําหรับ ทีป่ รึกษา
ผู้ตรวจสอบกิจการ และ ผู้ทไี่ ด้รับมอบหมายมาปฎิบัตงิ านทีส่ หกรณ์
ตามระเบียบสหกรณ์

80,000.00

80,320.00 -

320.00

80,000.00

คณะกรรมการดําเนินการ 15 คน x 12 ครั้ง(14,772*12)

30,000.00

18,264.00

11,736.00

20,000.00

คณะกรรมการอํานวยการ 5 คน x 12 ครั้ง(2,152*12)

15,000.00

30,432.00 -

15,432.00

20,000.00

คณะกรรมการเงินกู้ 5 คน x 12 ครั้ง(3,608*12)

14,000.00

15,112.00 -

1,112.00

20,000.00

คณะกรรมการศึกษา 5 คน x 12 ครั้ง(1,512*12)

15,000.00

12,560.00

2,440.00

15,000.00

ผู้ตรวจสอบกิจการ 3 คน x 12 ครั้ง (1,592*12)

30,000.00

10,624.00

19,376.00

15,000.00

อนุกรรมการอืน่ เฉพาะกิจ

30,000.00

10,330.00

19,670.00

30,000.00 * ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง รถยนต์สหกรณ์

4.2 ค่าอบรมสัมมนา

300,000.00

46,352.20

253,647.80

* ค่าพาหนะ กรรมการเลือกตัง้ (ย้ายไปข้อ 4.16 )

300,000.00 * การเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการของสถาบันต่างๆ รวม
ถึงค่าทีพ่ กั ค่าเบีย้ เลี้ยง ค่าพาหนะของกรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก

4.3 ค่ารับรอง

100,000.00

73,549.00

26,451.00

30,000.00

19,533.00

10,467.00

160,500.00

160,500.00

100,000.00 * สําหรับรับรองผู้เยี่ยมกิจการของสหกรณ์ ,คณะประเมิน,วันสหกรณ์
โปรแกรมเมอร์,ผู้สอบบัญชี ผู้ทที่ ําประโยชน์ให้แก่สหกรณ์

4.4 ค่าดูแลรักษาและพัฒนา

-

ระบบโปรแกรมบัญชี
4.5 ค่าบริการ Cloud Computing

30,000.00 * ค่าของทีร่ ะลึก งานเกษียณ งานสําคัญ อืน่ ๆ
160,500.00 * ค่าดูแลโปรแกรม 1 ก.ย 2564 - 30 พ.ย 2565 (40,125)
* ค่าดูแลโปรแกรม 1 ธ.ค 2564 - 31 ส.ค 2565 (120,375)

145,092.00

145,092.00

-

145,092.00 * ค่าเช่า 1 ก.ย 2564-31 พ.ค 2565 (105,731.94)
* ค่าเช่า 1 มิ.ย2566-30 พ.ย 2565

(72,546)
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4.6 ค่าบริการ app ios
4.7 ข่าววารสารประชาสัมพันธ์
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ปี 2564
ตัง้ ไว้(1)

จ่ายจริง(2)

ปี 2565
คงเหลือ(1)-(2)
10.00

65

คาชี้แจง

ตัง้ ไว้

3,600.00

3,590.00

3,600.00 *ค่าบริการ app ios จ่ายให้บริษทั apple

30,000.00

29,500.00

500.00

30,000.00

8,000.00

22,000.00

30,000.00 * สําหรับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของสหกรณ์ และอืน่ ๆ

10,000.00

10,000.00 * จัดทํารูปเล่มข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์

30,000.00 * สําหรับจัดทําวารสารเผยแพร่ข่าวสาร (2*15,000)
จัดหาของรางวัล ของทีร่ ะลึกในโอกาสต่างๆ

10,000.00
4.8 ค่าใช้จ่ายดําเนินคดี

300,000.00

10,000.00

290,000.00

300,000.00 * สําหรับสํารองจ่าย ค่าธรรมเนียมศาล,ทนายความสําหรับ สมาชิกทีต่ อ้ งการ
ดําเนินคดีกบั ผู้กู้

4.9 ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา
4.10 ค่าถ่ายเอกสาร
4.11 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
4.12 ค่าใช้จ่ายทัว่ ไป

100,000.00
50,000.00
50,000.00

11,098.98
56,241.89 -

88,901.02
6,241.89

-

100,000.00 * ค่าซ่อมแซม ดูแล ปรับปรุงรักษา ทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ
50,000.00 * ถ่ายเอกสารประกอบการประชุม วาระประชุม และเอกสารอืน่
50,000.00 * การตัง้ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามระเบียบสหกรณ์ฯ

100,000.00

87,162.00

12,838.00

100,000.00 * ค่าใช้จ่ายเครื่องใช้ในครัวเรือนภายในสํานักงาน(เจล แมส )

22,000.00

21,000.00

1,000.00

36,000.00 * สมนาคุณเจ้าหน้าทีก่ ารเงิน สสจ.เลย 1,500 บาท/เดือน
ฝ่ายงานอืน่ 500 บาท/เดือน และ รพ.เลย 1,000 บาท/ปี

45,000.00
20,000.00
4.13 ค่าธรรมเนียม
4.14 ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่ประจําปี2564

42,000.00
40,322.08 -

3,000.00
20,322.08

150,000.00

111,316.35

38,683.65

2,938,500.00

2,786,400.00

152,100.00

824,460.00

692,660.00

131,800.00

25,000.00

34,300.00 -

9,300.00

1,000.00

1,000.00

-

50,000.00

50,000.00

-

18,000.00

18,000.00

-

-

45,000.00 * สมนาคุณเจ้าหน้าที่การเงิน ของ รพช /สสอ. 1,500/ปี/หน่วยต่างจังหวัด 1,000บาท/ปี
20,000.00 * ค่าทําบุญผ้าป่า กฐิน ของหน่วยงานและทัว่ ไป
150,000.00 * ค่าซื้อเช็ค ค่าอากร ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าโอน
3,058,500.00 * สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกจํานวน 2,039 คน จ่ายคนละ 1,500 บาท
800,000.00 * ค่าชดเชยน้ํามันเชื้อเพลิงเหมาจ่ายสําหรับสมาชิก
25,000.00 * ค่าเช่าสถานที่ ตกแต่งเวที อุปกรณ์ตา่ งๆ ในวันประชุมใหญ่
1,000.00 * ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีต่ ํารวจ 500 บาทx 2 นาย
50,000.00 * ค่าเอกสารฉบับสําเนาวาระการประชุม 2,000 เล่ม x25 บาท
18,000.00 * ค่าจัดทําหนังสือรายงานประจําปี

200 เล่ม x 90 บาท

160,000.00 * อาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดืม่ คนละ 80 บาท

20,000.00

33,016.00 -

13,016.00

30,000.00 * ค่าวัสดุ อากรแสตมป์ ป้าย เพือ่ จ่ายส่งสําหรับบํานาญ EMS

30,000.00

33,000.00 -

3,000.00

35,000.00 * ค่ารับรองและของสมนาคุณทีป่ รึกษา ,กรรมการหมดวาระ

52,500.00

41,000.00

11,500.00

52,500.00 1.ค่าตอบแทน 5 ครั้ง

28,600.00

16,584.00

12,016.00

28,600.00 2.ค่าพาหนะเหมาจ่าย

37,900.00

37,900.00

20,000.00 * ค่าของรางวัลสําหรับจับสลาก ตอบแบบสอบถาม
4.15 ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกตัง้

4.16 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
4.17 ค่าเสื่อมราคายานพาหนะ
4.18 ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดั จ่าย

-

1,500.00

1,500.00

200,000.00

115,480.05

84,519.95

200,000.00 * เป็นการประมาณการทางบัญชี ของการตัง้ ค่าเสื่อมราคา

100,000.00 -

15,000.00

100,000.00 * เป็นการประมาณการทางบัญชี ของการตัง้ ค่าเสื่อมราคา

327,454.03

22,545.97

350,000.00 * เป็นการประมาณการทางบัญชี ของการตัง้ ค่าเสื่อมราคา(5ปี)

3,870.49

85,000.00
350,000.00

4.19 ค่าเบีย้ ประกันภัยทรัพย์สิน

20,000.00

16,129.51

รวมหมวดค่าใช้สอย

6,592,652.00

5,414,991.09

-

37,900.00 3.ค่าวัสดุเลือกตัง้
1,500.00 4.ทําลายเอกสาร

20,000.00 * เบีย้ ประกันภัยรถยนต์ และ พรบ ทะเบียน
6,918,192.00

5. หมวด ค่าวัสดุ
5.1 เครื่องเขียนแบบพิมพ์

150,000.00

151,846.34 -

150,000.00

151,846.34

1,846.34

150,000.00 * ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสํานักงาน

และวัสดุสํานักงาน
รวมหมวดค่าวัสดุ

150,000.00

66 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กั48ด
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ตัง้ ไว้(1)

จ่ายจริง(2)

ปี 2565
คงเหลือ(1)-(2)

คาชี้แจง

ตัง้ ไว้

6. หมวด ค่าสาธารณูปโภค
6.1 ค่าโทรศัพท์

60,000.00

60,355.60 -

355.60

6.2 ค่าไปรษณีย์

35,000.00

50,998.00 -

15,998.00

6.3 ค่าเช่าพืน้ ที่

1,500.00

-

6.4 ค่าไฟฟ้า

80,000.00

6.5 ค่าน้ําประปา

3,000.00

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค

73,310.75
3,639.47 -

179,500.00

188,303.82

112,000.00

112,000.00

11,000.00

11,000.00

60,000.00 * ค่าโทรศัพท์ , ADSL
50,000.00 * ค่าไปรษณีย์(ส่งemsให้สมาชิก)
1,500.00 * ค่าเช่าพืน้ ที่ web/ปี

6,689.25
639.47

85,000.00 * ค่าไฟฟ้า
4,000.00 * ค่าน้ําประปา
200,500.00

7. หมวด ครุภัณฑ์
7.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
7.2 เครื่องปริ้นเตอร์
7.3 ค่าพัฒนาระบบแอพมือถือ

400,000.00

-

7.4 ตูเ้ อกสาร 2 บานมือจับบิด(มอก.)

-

* จํานวน 4 เครื่อง (ทดแทนเครื่องเดิม ปี2556 =2เครื่อง 2558 =2เครื่อง)

400,000.00
-

* จํานวน 2 เครื่อง (ทดแทนเครื่องเดิม ปี2553 )
400,000.00 * เชื่อมระบบโปรแกรมกับธนาคาร
10,600.00 * W92.0xD46.0xH183.0 CM 1หลัง

7.5 เครื่องปริ้นเตอร์ EPSON L805+INK TANK

11,550.00 * จํานวน 1 เครื่อง (ทดแทนเครื่องเดิม ปี2553)

7.6 conference cam

38,500.00 * กล้องสําหรับการประชุมผ่านวีดโี อ ระดับ HD ภาพและเสียง หมุนซูมได้

รวม หมวดครุภัณฑ์

523,000.00

123,000.00

50,000.00

46,450.00

20,000.00

20,000.00

460,650.00

8. หมวด ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับสมาชิก
8.1 สนับสนุนกิจกรรม
เพือ่ สังคมและชุมชน

30,000.00
8.2 สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว

300,000.00

181,000.00

3,550.00
30,000.00
119,000.00

50,000.00 * สนับสนุนพัฒนางานด้านสาธารณสุข
20,000.00 * สนับสนุนกิจกรรมงาน ข้าราชการบํานาญ สสจ.เลย
30,000.00 * โครงการ TO BE NUMBER ONE
300,000.00 * กรณีสมาชิกในครอบครัวถึงแก่กรรม 5,000/คน และสมาชิกสมทบตามประกาศ
พร้อมพวงหรีด500บาท(บิดา,มารดา,บุตรทีย่ ังไม่บรรลุนิตภิ าวะ)

8.3 ค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์
รวมหมวดค่าใช้จา่ ยโครงการ

825,376.00

43,000.00

1,225,376.00

290,450.00

782,376.00

673,376.00 * โครงการตามแผนปฎิบัตกิ ารสหกรณ์
1,073,376.00

9. หมวด ค่าใช้จา่ ยอาคารทีด่ นิ สิง่ ก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงภูมทิ ัศน์
ค่าปรับปรุงห้องประชุม

รวมหมวดค่าใช้จา่ ยปรับปรุง
รวมทัง้ สิน้

50,000.00

50,000.00

705,000.00

97,287.60

-

755,000.00

147,287.60

550,000.00

69,652,488.00

49,041,363.73

65,586,282.80

607,712.40

50,000.00 *เพือ่ ซ่อมแซมสถานทีภ่ ายใน ภายนอกอาคาร
500,000.00 *เพือ่ ปรับปรุงอาคาร สํานักงาน

สรุปค่าใช้จ่าย				
2564		
2565
2564
2565
ค่าใช้จา่ ยดอกเบี
กู้/เงินฝากสถาบั้ยนจ่การเงิ
น นกู้/เงิน38,137,310.88
ค่าใช้ย้ จ่จายเงิ่านยดอกเบี
ายเงิ
ฝากสถาบันการเงิน 50,000,000.00 38,137,310.88
50,000,000.00
เป็นค่าใช้จา่ ยสาหรับเจ้าหน้าที่
3,887,024.00
5,159,664.80
เป็นค่าใช้จ่ายสำ�หรับเจ้าหน้าที่                     
3,887,024.00
5,159,664.80  
เป็นค่าใช้จา่ ยสาหรับดาเนินงานภายใน
6,849,578.85
9,353,242.00
นสค่ดิกาารสใช้าหรัจบ่าสมาชิ
ยสำก�หรับดำ�เนินงานภายใน
6,849,578.85
9,353,242.00
เป็นค่าใช้เป็
จา่ ยสวั
290,450.00
1,073,376.00
49,164,363.73
65,586,282.80
เป็นค่าใช้จ่ายสวัสดิการสำ�หรับสมาชิ
ก
290,450.00
1,073,376.00  
หมายเหตุ สําหรับประมาณการรายจ่ายทีไ่ ด้รับอนุมตั ิ หากเงินหมวดใดเกิดมีความจําเป็นและไม่พอจ่าย
						
49,164,363.73 65,586,282.80
สามารถถัวจ่ายในหมวดอืน่ ได้ ยกเว้นหมวดเงินเดือนและครุภัณฑ์
หมายเหตุ
าหรับประมาณการรายจ่
ายที่ได้รับอนุมัติ หากเงินหมวดใดเกิดมีความจําเป็นและไม่พอจ่าย            
มติทปี่ ระชุ
ม
อนุมัตงสํ
ิ บประมาณรายจ่
ายประจาปี 2565
สามารถถัวจ่ายในหมวดอื่นได้ ยกเว้นหมวดเงินเดือนและครุภัณฑ์
มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี 2565
สรุปค่าใช้จา่ ย
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ระเบียบวาระที่ 10
เรื่อง พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
1) แก้ไขข้อบังคับ
ข้อบังคับเดิม

ข้อบังคับที่ต้องแก้ไข

เหตุผล

ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูป
ลักษณะ ดังนี้
ให้ ใ ช้ สั ญ ลั ก ษณ์ แ ละเครื่ อ งหมาย
ประกอบด้วยวงกลม2 วงซ้อนกันภายใน
ระหว่างวงกลมวงในและวงกลมวงนอกมี
อักษรภาษาไทย คำ�ว่า “สหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขเลยจำ�กัด” และอักษร
ย่ อ “สอ.สล.” ภายในวงกลมวงในมี
เครื่ อ งหมาย “งู พั น คบเพลิ ง ” ใต้
เครื่ อ งหมายงูพันคบเพลิงมีสัญลักษณ์
เป็นรูป “มือขวาสัมผัสกับมือซ้าย” ใต้
สั ญ ลั ก ษณ์ มื อ สั ม ผั ส มื อ มี ตั ว เลขไทย
“๒๕๓๓”

ตราของสหกรณ์ ตราของสหกรณ์มีรูป - ต้องการอธิบาย
ลักษณะ ดังนี้
ลักษณะตราของ
ให้ ใ ช้ สั ญ ลั ก ษณ์ แ ละเครื่ อ งหมาย สหกรณ์
ประกอบด้วยวงกลม 2 วงซ้อนกัน โดยให้
เป็นสีแสด ภายในระหว่างวงกลมวงในและ
วงกลมนอกพืน้ สีขาวมีอกั ษรภาษาไทย คำ�
ว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย
จำ�กัด” และอักษรย่อ “สอ.สล.” ให้เป็นสี
เขียว ภายในวงกลมวงในเป็นสีเขียว มี
เครือ่ งหมาย “งูพนั คบเพลิง” ให้เป็นสีขาว
ใต้เครื่องหมายงูพันคบเพลิง มีสัญลักษณ์
เป็นรูป “มือขวาสัมผัสกับมือซ้าย” ให้เป็น
สีแสด และใต้สัญลักษณ์มือสัมผัสมือ มี
ตัวเลขอารบิค “2533” ให้เป็นสีขาว

หมวดที่ 5
สมาชิก
ข้อ 31 คุณสมบัตขิ องสมาชิก สมาชิก
ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ น ผู้ เ ห็ น ชอบในวั ต ถุ ป ระสงค์
ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุ
นิติภาวะ

หมวดที่ 5
สมาชิก
ข้อ 31 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้อง - เพื่อให้สมาชิกที่มี
มีคุณสมบัติ ดังนี้
คุณสมบัตติ าม (6)
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ ทีเ่ ป็นสมาชิกอยู่
สหกรณ์
ก่อนข้อบังคับนี้
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุ
จะประกาศใช้ ยัง
นิติภาวะ
คงสมาชิกภาพอยู่
ต่อไป
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(3) เป็ น ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจำ � 
ข้าราชการบำ�นาญ ลูกจ้างประจำ�ผู้รับ
บำ�เหน็จรายเดือน ลูกจ้างประจำ�ผู้รับ
บำ � เหน็ จ พิ เ ศษรายเดื อ น พนั ก งาน
ราชการ หรือพนักงานกระทรวงสาธรณ
สุข สังกัดสำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด
เลย โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์
หรือเป็นเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างสหกรณ์นี้
(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดี
งาม
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออม
ทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืม
เงิน

(3) เป็ น ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจำ �  - เพื่อให้เป็นไป
ข้ า ราชการบำ � นาญ ลู ก จ้ า งประจำ � ผู้ รั บ ตามประกาศ
บำ � เหน็ จ รายเดื อ น ลู ก จ้ า งประจำ � ผู้ รั บ และระเบียบของ
บำ�เหน็จพิเศษรายเดือน พนักงานราชการ นายทะเบียน
หรือพนักงานกระทรวงสาธรณสุข สังกัด สหกรณ์ที่ให้
สำ � นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เลย โรง กำ�หนดไว้ใน
พยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ หรือเป็น ข้อบังคับสหกรณ์
เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างสหกรณ์นี้
(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดี
งาม
(5) ไม่ เ ป็ น สมาชิ ก ในสหกรณ์ อ อม
ทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืม
เงิน
(6) สมาชิกทีอ่ อกจากราชการ หรืองาน
ประจำ � โดยไม่ มี ค วามผิ ด และไม่ ไ ด้ รั บ
บำ�นาญ หรือบำ�เหน็จรายเดือน หรือราย
ได้ ป ระจำ� จากทางราชการหรื อ สหกรณ์
ทัง้ นีต้ อ้ งเป็นสมาชิกอยูก่ อ่ นวันทีข่ อ้ บังคับ
นี้ประกาศใช้

ข้อ 39 การขาดสมาชิกภาพ สมาชิก
ย่ อ มขาดสมาชิ ก ภาพเพราะเหตุ ใ ดๆ
ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็ น คนไร้ ค วามสามารถ หรื อ
เสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคำ�พิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ถู ก ออกจากราชการ หรื อ งาน
ประจำ�ตามข้อ 31 (3) โดยมีความผิด
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์

ข้อ 39 การขาดสมาชิกภาพ สมาชิกย่อม - เพื่อให้เป็นไป
ขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ ดังต่อไปนี้ ตามประกาศ
(1) ตาย
นายทะเบียน
(2) ลาออก
และให้สมาชิก
(3) เป็ น คนไร้ ค วามสามารถ หรื อ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ าม
เสมือนไร้ความสามารถ
ข้อ 31 (6) เป็น
(4) ต้องคำ�พิพากษาให้ล้มละลาย
สมาชิกสมทบของ
(5) ถู ก ออกจากราชการ หรื อ งาน สหกรณ์ได้
ประจำ�ตามข้อ 31 (3) โดยมีความผิด
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(7) ขาดคุณสมบัตติ ามข้อ 31(3) ยกเว้น
สมาชิกทีด่ ำ�รงสมาชิกภาพอยูก่ อ่ นวันทีข่ อ้
บังคับนี้ประกาศใช้
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สมาชิกสมทบ
ข้อ 49 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) เป็ น ผู้ เ ห็ น ชอบในวั ต ถุ ป ระสงค์
ของสหกรณ์
(2) เป็ น บุ ค คลธรรมดา ที่ บ รรลุ
นิติภาวะ
(3) ตั้งบ้านเรือนอยู่ในท้องที่จังหวัด
เลย
(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดี
งาม
(5) เป็นผูท้ จี่ ะปฏิบตั ติ ามกฎหมายข้อ
บังคับระเบียบมติและคำ�สั่งของสหกรณ์
(6) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออม
ทรัพย์อื่น ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืม
เงิน
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หมวดที่ 6
สมาชิกสมทบ
ข้ อ 49 คุ ณ สมบั ติ ข องสมาชิ ก สมทบ - แก้ไขเพื่อให้เป็น
สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
ไปตามประกาศ
(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ และระเบียบของ
สหกรณ์
นายทะเบียน
(2) เป็นบุคคลธรรมดา ทีบ่ รรลุนติ ภิ าวะ สหกรณ์ ที่ให้
และมีสัญชาติไทย
กำ�หนดไว้ใน
(3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดี ข้อบังคับสหกรณ์
งาม
(4) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายข้อ
บังคับระเบียบมติและคำ�สั่งของสหกรณ์
(5) ไม่เป็นสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ
ในสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสหกรณ์อนื่ ทีม่ ี
วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
(6) ต้องมีความสัมพันธ์กบั สหกรณ์หรือ
สมาชิกสหกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(ก) เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา
หรือบุตรของสมาชิก หรือ
(ข) เป็นเจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างที่
ปฏิ บั ติ ง านอยู่ ใ นหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด
เดียวกันกับสมาชิกและได้รบั เงินเดือนหรือ
ค่าจ้างจากหน่วยงานต้นสังกัดนั้น แต่ไม่มี
คุณสมบัติเป็นสมาชิกสหกรณ์ตามข้อ 31
(3)
(ค) ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ แต่
ขาดจากสมาชิ ก ภาพเนื่ อ งจากขาด
คุณสมบัติตามข้อ 31 (6) และประสงค์ที่
จะเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์
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ข้อ 53 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิก
สมทบ และการได้รับบริการของสมาชิก
1. สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิก
สมทบให้ได้รับเฉพาะในส่วนที่ไม่ขัดกับ
กฎหมายสหกรณ์ และระเบี ย บนาย
ทะเบี ย นสหกรณ์ ที่ ว่ า ด้ ว ยการรั บ จด
ทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์
2. สมาชิกสมทบไม่ให้สิทธิในเรื่องดัง
ต่อไปนี้
ก. การนับชื่อสมาชิกสมทบเข้า
เป็นองค์ประชุม
ข. การออกเสียงเรื่องใดๆ
ค. เป็นกรรมการดำ�เนินการ

ข้อ 53 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิก
สมทบ
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) รับเงินปันผลตามหุ้นในอัตรา
เดียวกันกับสมาชิก
(2) รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ
ได้ในอัตราเดียวกันกับสมาชิก
(3) สิทธิในการรับสวัสดิการให้เป็น
ไปตามที่สหกรณ์กำ�หนด
(4) สิทธิในการกู้ยืมเงินให้เป็นไป
ตามที่สหกรณ์กำ�หนด
(ข) หน้าที่ของสมาชิกสมทบ มีดังนี้
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ มติ และคำ�สั่งของสหกรณ์
(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่
สหกรณ์นัดหมาย
(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่
เข็มแข็ง
(4) สอดส่ อ งดู แ ลกิ จ การของ
สหกรณ์
(5) ร่ ว มมื อ กั บ คณะกรรมการ
ดำ � เนิ น การเพื่ อ พั ฒ นาสหกรณ์ ใ ห้ เจริ ญ
รุ่งเรืองและมั่นคง
(ค) สมาชิกสมทบไม่ให้มสี ทิ ธิในเรือ่ งดัง
ต่อไปนี้
(1) นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมใน
การประชุมใหญ่
(2) การออกเสียงในเรื่องใด ๆ
(3) เป็นกรรมการดำ�เนินการ
(4) กูย้ มื เงินเกินกว่าเงินฝากรวมกับ
ทุนเรือนหุ้นของตนเอง

ควรแก้ไขเพื่อให้
เป็นไปตามประกาศ
และระเบี ย บของ
นายทะเบียน
สหกรณ์ ที่ให้
กำ�หนดไว้ใน
ข้อบังคับสหกรณ์
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ข้อ 54 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิก
สมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเห
ตุใดๆ ดังต่อไปนี้
     (1) ตาย
      (2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือ
เสมือนไร้ความสามารถ
     (3) ต้องคำ�พิพากษาให้ล้มละลาย
      (4) ลาออกจากสหกรณ์และได้รับ
อนุญาตแล้ว
     (5) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
     (6) ถูกให้ออกจากงานประจำ�

ข้อ 54 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิก - เพื่อให้สมาชิก
สมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุ สมทบที่เป็น บิดา
ใดๆ ดังต่อไปนี้
มารดา คูส่ มรส
(1) ตาย
บุตร ของสมาชิก
(2) เป็ น คนไร้ ค วามสามารถ หรื อ ที่เสียชีวิตยังคง
เสมือนไร้ความสามารถ
เป็นสมาชิกสมทบ
(3) ต้องคำ�พิพากษาให้ล้มละลาย
ได้
(4) ลาออกจากสหกรณ์ แ ละได้ รั บ
อนุญาตแล้ว
(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 49
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
(7) ถูกให้ออกจากงานประจำ�
(8) สมาชิ ก ของสหกรณ์ ซึ่ ง เป็ น ผู้
เกี่ยวข้องกับสมาชิกสมทบ ตามข้อ 49 (6)
(ก) หากสมาชิกต้องขาดสมาชิกภาพ ตาม
ข้ อ 39 (1) ,(7)ให้ ส มาชิ ก สมทบยั ง คง
สมาชิกภาพอยู่ต่อไปได้

ข้อ 56 การให้ออกจากสหกรณ์
สมาชิ ก สมทบอาจขอลาออกจาก
สหกรณ์ ไ ด้ โ ดยแสดงความจำ � นงเป็ น
หนังสือต่อคณะกรรมการดำ�เนินการ และ
เมือ่ คณะกรรมการดำ�เนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อข้อ
บังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออก
จากสหกรณ์ได้

ข้อ 56 การให้ออกจากสหกรณ์
ให้เป็นไปตามที่
สมาชิ ก สมทบอาจขอลาออกจาก นายทะเบียน
สหกรณ์ ไ ด้ โ ดยแสดงความจำ � นงเป็ น กำ�หนด
หนังสือต่อคณะกรรมการดำ�เนินการ และ
เมื่อคณะกรรมการดำ�เนินการได้สอบสวน
พิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อข้อ
บังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถอื ว่าออกจาก
สหกรณ์ได้
เมื่ อ คณะกรรมการดำ � เนิ น การได้
สอบสวนพิจารณาปรากฏว่า สมาชิกสมทบ
มีเหตุใดๆ ดังกล่าวข้างต้นและได้ลงมติให้
สมาชิกสมทบออกโดยคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่ า สองในสามแห่ ง จำ � นวนกรรมการ
ดำ�เนินการทีม่ อี ยูท่ งั้ หมดในขณะนัน้ แล้ว ก็
ถื อ ว่ า สมาชิ ก สมทบนั้ น ถู ก ให้ อ อกจาก
สหกรณ์
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ข้อ 59 การจ่ายคืนจำ�นวนเงินของ
สมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ
ในกรณี ที่ ส มาชิ ก สมทบขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (1),
(2), (4) นั้ น สหกรณ์ จ ะจ่ า ยคื น ค่ า หุ้ น
เงิ น ปั น ผลและเงิ น เฉลี่ ย คื น ค้ า งจ่ า ย
บรรดาทีส่ มาชิกสมทบมีอยูใ่ นสหกรณ์ให้
ก่ อ นค่ า หุ้ น ของสมาชิ ก สมทบที่ อ อก
เพราะเหตุอื่นพร้อมด้วยเงินปันผล และ
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย บรรดาที่สมาชิก
สมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้ที่มี
สิทธิได้รับโดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้
รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดย
ไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำ�หรับปี
ทีอ่ อกนัน้ หรือจะเรียกให้จา่ ยคืนหลังจาก
วั น สิ้ น ปี ท างบั ญ ชี ที่ อ อกโดยได้ รั บ
เงิ นปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำ �หรับปีที่
ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติ
ให้จัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีนั้นแล้วก็ได้
สุดแต่จะเลือก ส่วนเงินฝากและดอกเบี้ย
นั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนตามระเบียบของ
สหกรณ์
ถ้ า ในปี ใ ดจำ � นวนค่ า หุ้ น ถอนคื น
เนื่องจากสมาชิกสมทบขาดสมาชิกภาพ
จะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของ
สหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น คณะ
กรรมการดำ�เนินการมีอำ�นาจให้รอการ
จ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบที่ขาด
จากสมาชิ ก ภาพรายต่ อ ไปในปี นั้ น ไว้
จนถึงปีทางบัญชีใหม่

ข้อบังคับที่ต้องแก้ไข

เหตุผล

ข้อ 59 การจ่ายคืนจำ�นวนเงินของ
ให้เป็นไปตามที่
สมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ
นายทะเบียน
ในกรณีทสี่ มาชิกสมทบขาดจากสมาชิก กำ�หนด
ภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (1), (2), (4) นัน้
สหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุน้ เงินปันผลและเงิน
เฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบมี
อยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิก
สมทบที่ อ อกเพราะเหตุ อื่ น พร้ อ มด้ ว ย
เงินปันผล และเงินเฉลีย่ คืนค้างจ่าย บรรดา
ที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้
แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับโดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มี
สิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันที
โดยไม่มเี งินปันผลหรือเงินเฉลีย่ คืนสำ�หรับ
ปีทอี่ อกนัน้ หรือจะเรียกให้จา่ ยคืนหลังจาก
วันสิน้ ปีทางบัญชีทอี่ อกโดยได้รบั เงินปันผล
และเงินเฉลีย่ คืนสำ�หรับปีทอี่ อกนัน้ ด้วยใน
เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรกำ�ไร
สุทธิประจำ�ปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก
ส่วนเงินฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะ
จ่ายคืนตามระเบียบของสหกรณ์
    ถ้าในปีใดจำ�นวนค่าหุน้ ถอนคืนเนือ่ งจาก
สมาชิกสมทบขาดสมาชิกภาพจะเกินร้อย
ละสิบแห่งทุนเรือนหุน้ ของสหกรณ์ตามทีม่ ี
อยู่ในวันต้นปีนั้น คณะกรรมการดำ�เนิน
การมีอำ�นาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของ
สมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพราย
ต่อไปในปีนั้นไว้ จนถึงปีทางบัญชีใหม่
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    ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (3)
สหกรณ์ จ ะจ่ า ยค่ า หุ้ น เงิ น รั บ ฝาก
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ย
ค้างจ่ายบรรดาทีส่ มาชิกสมทบนัน้ มีอยูใ่ น
สหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย
     ในกรณี ที่ ส มาชิ ก สมทบขาดจาก
สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (5),(6)
นั้ น สหกรณ์ จ ะจ่ า ยค่ า หุ้ น เงิ น รั บ ฝาก
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ย
ค้างจ่ายบรรดาทีส่ มาชิกสมทบนัน้ มีอยูใ่ น
สหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควรโดย
ไม่ มี เ งิ น ปั น ผลหรื อ เงิ น เฉลี่ ย คื น ตั้ ง แต่
ประจำ � ปี ที่ อ อกจากสหกรณ์ ห รื อ หาก
สมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลัง
วั น สิ้ น ปี โดยขอรั บ เงิ น ปั น ผลและเงิ น
เฉลีย่ คืนในปีนนั้ ภายหลังทีท่ ปี่ ระชุมใหญ่
ได้พจิ ารณาจัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีกไ็ ด้
ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์
จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์

    ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (3) สหกรณ์จะ
จ่ายค่าหุ้นเงินรับฝากเงินปันผลและเงิน
เฉลี่ ย คื น กั บ ดอกเบี้ ย ค้ า งจ่ า ยบรรดาที่
สมาชิกสมทบนัน้ มีอยูใ่ นสหกรณ์คนื ให้ตาม
กฎหมายล้มละลาย
    ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิก
ภาพเพราะเหตุตามข้อ 54 (5),(6) นั้น
สหกรณ์จะจ่ายค่าหุน้ เงินรับฝากเงินปันผล
และเงิ น เฉลี่ ย คื น กั บ ดอกเบี้ ย ค้ า งจ่ า ย
บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์
คื น ให้ ภ ายในเวลาอั น สมควรโดยไม่ มี
เงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจำ�ปี
ที่ออกจากสหกรณ์หรือหากสมาชิกสมทบ
ขอให้ จ่ า ยค่ า หุ้ น ภายหลั ง วั น สิ้ น ปี โดย
ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้น
ภายหลั ง ที่ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ไ ด้ พิ จ ารณา
จัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีก็ได้ส่วนเงินรับ
ฝากและดอกเบีย้ นัน้ สหกรณ์จะจ่ายให้ตาม
ระเบียบของสหกรณ์
   ในกรณีสหกรณ์ขาดทุนสะสมหรือมีแนว
โน้มจะขาดทุนสะสม ให้ชะลอการจ่ายคืน
ค่าหุ้นแก่สมาชิกสมทบที่พ้นจากสมาชิก
ภาพในระหว่ า งปี จนกว่ า จะปิ ด บั ญ ชี
ประจำ�ปี และให้คำ�นวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืน
ต่อหุน้ ทีจ่ ะจ่ายคืนแก่สมาชิกสมทบโดยนำ�
ทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสม
คงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วนำ�มาเฉลี่ย
โดยใช้ จำ � นวนหุ้ น ทั้ ง สิ้ น เป็ น ฐานในการ
คำ�นวณ

เหตุผล
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    เมื่อสหกรณ์มีการคำ�นวณมูลค่าเงินค่า
หุน้ จ่ายคืนต่อหุน้ แล้วในปีตอ่ ๆไปสหกรณ์
ต้องคำ�นวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนหุ้นให้
เป็นปัจจุบันทุกปี และมูลค่าดังกล่าวจะ
ต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่กำ�หนดไว้ใน
ข้อบังคับ จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุน
สะสม
ข้อ 64 การประชุมใหญ่ โดยผู้แทน
สมาชิก กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่า
สามพันคนให้การประชุมใหญ่ประกอบ
ด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น

ข้ อ 64 การประชุ ม ใหญ่ โดยผู้ แ ทน
สมาชิก กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่า
สองพั น ห้ า ร้ อ ยคนให้ ก ารประชุ ม ใหญ่
ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น

หมวดที่ 8
คณะกรรมการดำ�เนินการ
ข้อ 72 คณะกรรมการดำ�เนินการ ให้
สหกรณ์ มี ค ณะกรรมการดำ � เนิ น การ
สหกรณ์ประกอบด้วยประธานกรรมการ
หนึ่งคน และกรรมการดำ�เนินการอีกสิบ
สีค่ น ซึง่ ทีป่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้ จากสมาชิก
ให้คณะกรรมการดำ�เนินการเลือกตั้งใน
ระหว่ า งกั น เองขึ้ น ดำ � รงตำ � แหน่ ง รอง
ประธานกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน
เลขานุการหนึง่ คน และหรือเหรัญญิกคน
หนึ่ ง นอกนั้ น เป็ น กรรมการและให้ ปิ ด
ประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน ณ สำ�นักงาน
สหกรณ์
ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไป
นี้ เป็นหรือทำ�หน้าทีก่ รรมการดำ�เนินการ
(1) เคยได้ รั บ โทษจำ � คุ ก โดยคำ �
พิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จ�ำ คุก เว้นแต่เป็นโทษ
สำ�หรับความผิดที่กระทำ�โดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ

หมวดที่ 8
คณะกรรมการดำ�เนินการ
ข้อ 72 คณะกรรมการดำ�เนินการ ให้ - ให้เป็นไปตาม
ทีป่ ระชุมใหญ่เลือกตัง้ สมาชิกเป็นประธาน พรบ.สหกรณ์
กรรมการ คนหนึ่ง และเลือกตั้งสมาชิกอีก กำ�หนด
ไม่เกินสิบสีค่ นเป็นกรรมการ ประกอบเป็น
คณะกรรมการดำ�เนินการ
กรณีมีเหตุทำ�ให้กรรมการไม่ครบตาม
จำ�นวนในวรรคหนึ่ง ให้กรรมการไม่น้อย
กว่าสิบสองคนประกอบเป็นคณะกรรมการ
ดำ�เนินการ
ให้ ค ณะกรรมการดำ � เนิ น การเลื อ ก
กรรมการในระหว่ า งกั น เอง ขึ้ น ดำ � รง
ตำ�แหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง
หรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ
เหรัญญิกคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ
และให้ปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ
สำ�นักงานสหกรณ์
ห้ามไม่ให้บคุ คลซึง่ มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
เป็นหรือทำ�หน้าที่กรรมการดำ�เนินการ

เพื่อการประชุมที่ใช้
จำ�นวนคนเหมาะสม
หากเกิดสถานการณ์
โรคระบาดหรื อ มี
กฎหมายควบคุ ม
การรวมกลุ่ม
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(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้
ออกจากราชการองค์การ หรือหน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เ ค ย ถู ก ใ ห้ พ้ น จ า ก ตำ � แ ห น่ ง
กรรมการหรือมีคำ�วินิจฉัยเป็นที่สุด ให้
พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการ ตามคำ�สัง่ นาย
ทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถู ก ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ มี ม ติ ใ ห้
ถอดถอนออกจากตำ � แหน่ ง กรรมการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึง่ ผิดนัดการชำ�ระเงินงวด
ชำ�ระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ใน
ระยะเวลาสองปีทางบัญชี นับแต่ปีทาง
บัญชี นับแต่ปีที่ผิดนัด ถึงปีที่เลือกตั้ง
กรรมการดำ�เนินการ เว้นแต่การผิดนัด
นัน้ มิได้เกิดขึน้ จากการกระทำ�ของตนเอง
(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ�ในสห
กรณี้

(1) เคยได้รบั โทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษา
ถึงที่สุดให้จำ�คุก เว้นแต่เป็นโทษสำ�หรับ
ความผิดที่กระทำ�โดยประมาท หรือความ
ผิดลหุโทษ
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้
ออกจากราชการองค์การ หรือหน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เ ค ย ถู ก ใ ห้ พ้ น จ า ก ตำ � แ ห น่ ง
กรรมการหรือมีคำ�วินิจฉัยเป็นที่สุด ให้พ้น
จากตำ � แหน่ ง กรรมการ ตามคำ � สั่ ง นาย
ทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถู ก ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ มี ม ติ ใ ห้
ถอดถอนออกจากตำ � แหน่ ง กรรมการ
เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำ�ระเงินงวด
ชำ�ระหนีไ้ ม่วา่ ต้นเงินหรือดอกเบีย้ ในระยะ
เวลาสองปีทางบัญชี นับแต่ปที างบัญชี นับ
แต่ ปี ที่ ผิ ด นั ด ถึ ง ปี ที่ เ ลื อ กตั้ ง กรรมการ
ดำ�เนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้น มิได้เกิด
ขึ้นจากการกระทำ�ของตนเอง
(6) เจ้าหน้าที่สหกรณ์
คณะกรรมการเลือกตั้งมีอำ�นาจหน้าที่
บริหารจัดการเลือกตัง้ กรรมการดำ�เนินการ
ให้เป็นไปด้วยความบริสทุ ธิแ์ ละเทีย่ งธรรม
ตลอดจนดำ�เนินการให้สมาชิกทีม่ า ประชุม
ใหญ่ ไ ด้ รั บ ความสะดวกในการใช้ สิ ท ธิ
เลือกตั้ง
ถ้ามีความจำ�เป็นคณะกรรมการเลือกตัง้
อาจขอให้คณะกรรมการ ดำ�เนินการแต่ง
ตั้ ง สมาชิ ก หรื อ บุ ค คลภายนอกมาร่ ว ม
ดำ�เนินการจัดการเลือกตั้งด้วยก็ได้ ค่าใช้
จ่ายใน การจัดการเลือกตั้งให้สหกรณ์จ่าย
ตามมติของคณะกรรมการดำ�เนินการ
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การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการดำ�เนิน
การ ให้กระทำ�โดยวิธลี งคะแนนลับเท่านัน้
เว้นแต่มเี หตุอนั จำ�เป็นและสำ�คัญไม่อาจลง
คะแนนลับได้ก็ให้ลงคะแนนโดยวิธียกมือ
ระหว่างเวลา ที่สมาชิกใช้สิทธิออกเสียง
เลื อ กตั้ ง ให้ ถื อ เป็ น วาระหนึ่ ง ของการ
ประชุมใหญ่
หลักเกณฑ์หรือการบริหารการจัดการ
เลือกตั้ง จนถึงประกาศผู้ได้รับเลือกตั้ง ให้
คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศให้สมาชิก
ทราบก่อนการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้อ 102 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่
ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก หรือบุคคล
ภายนอกผูม้ คี ณ
ุ วุฒคิ วามรูค้ วามสามารถ
ในด้ า นธุ ร กิ จ การเงิ น การบั ญ ชี ก าร
เศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจ
สอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำ�ปี
จำ�นวนไม่เกิน 5 คน หรือหนึ่งนิติบุคคล

ผู้ตรวจสอบกิจการ
ข้ อ 102 ผู้ ต รวจสอบกิ จ การ ให้ ที่ - เป็นการกำ�หนด
ประชุ ม ใหญ่ เ ลื อ กตั้ ง สมาชิ ก หรื อ บุ ค คล การเลือกตั้ง
ภายนอกซึ่ ง เป็ น บุ ค คลธรรมดา หรื อ ผูต้ รวจสอบกิจการ
นิ ติ บุ ค คล และเป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ค วามรู้ โดยที่ประชุมใหญ่
ความสามารถในด้านการเงิน การบัญชี และเลือกจาก
การบริ ห ารธุ ร กิ จ เศรษฐศาสตร์ การ สมาชิกหรือบุคคล
สหกรณ์ หรื อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภายนอก หรือ
สหกรณ์ และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการ นิติบุคคล ที่มี
อบรมการตรวจสอบกิจการ จากกรมตรวจ คุณสมบัตแิ ละไม่มี
บัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับ ลักษณะต้องห้าม
การรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชี ตามระเบียบ
สหกรณ์ รวมทัง้ ไม่มี ลักษณะ ต้องห้ามตาม นายทะเบียน
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจ สหกรณ์ฯ พร้อม
สอบกิจการของสหกรณ์ จำ�นวน 3 คน
ทั้งกำ�หนดจำ�นวน
กรณีเลือกคณะผูต้ รวจสอบกิจการ ให้มี ของผู้ตรวจสอบ
ประธานคณะหนึง่ คน มีหน้าทีค่ วบคุมดูแล กิจการ
การปฏิบตั งิ านให้บรรลุวตั ถุประสงค์ในการ
ตรวจสอบกิ จ การ และให้ ป ระกาศชื่ อ
ประธานคณะผู้ ต รวจสอบกิ จ การให้ ที่
ประชุมใหญ่ทราบด้วย
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ข้อ 102.1 ขั้นตอนวิธีการรับสมัคร - เพือ่ กำ�หนดแนวทาง
และการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ การปฏิบัติการ
คณะกรรมการดำ�เนินการประกาศขัน้ ตอน เลือกตั้งผู้ตรวจ
และวิธีการเลือกตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร สอบกิจการให้
ให้สมาชิกทราบก่อนวันประชุมใหญ่ และ เป็นไปตาม
ให้ประกาศรับสมัคร บุคคลเข้ารับการเลือก ระเบียบ
ตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนวันประชุม นายทะเบียน
ใหญ่ และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบ สหกรณ์ฯ
กิจการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้อง
ห้ า มตามระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ์
กำ�หนด เพื่อนำ�เสนอชื่อผู้ที่ผ่านการคัด
เลือกเสนอ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งตาม
ประกาศ โดยผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการต้องแสดงตน ต่อที่
ประชุมใหญ่ด้วย และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง
คะแนนสูงสุด เป็นผูต้ รวจสอบกิจการ หาก
มีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่ม
อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้
รั บ เลื อ กตั้ ง ลำ � ดั บ คะแนนรองลงมาเป็ น
ผู้ตรวจสอบกิจการสำ�รอง จำ�นวน 2 คน
กรณีมผี ตู้ รวจสอบกิจการคนใดขาดจาก
การเป็น ผูต้ รวจสอบกิจการตามข้อ 76 ให้
ผูต้ รวจสอบกิจการสำ�รองเข้าปฏิบตั หิ น้าที่
ได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่ง
ตนแทน หรื อ จนกว่ า จะมี ก ารเลื อ กตั้ ง
ผู้ตรวจสอบกิจการใหม่
ข้อ 103 การดำ�รงตำ�แหน่งผู้ตรวจ
สอบกิจการ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ใน
ตำ�แหน่งคราวละไม่เกิน 1 ปี ทางบัญชี
ของสหกรณ์ ถ้าเมือ่ ครบกำ�หนดเวลาแล้ว
ยังไม่มกี ารเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการคน
ใหม่กใ็ ห้ผตู้ รวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบตั ิ
หน้าที่ไปพลางก่อน

ข้อ 103 การดำ�รงตำ�แหน่งผู้ตรวจสอบ
กิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำ�แหน่ง
ได้มีกำ�หนดเวลา 2 ปี บัญชีสหกรณ์  เมื่อ
ครบกำ�หนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้
ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบ
กิ จ การคนเดิ ม ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ยู่ ต่ อ ไป
จนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจ
สอบกิจการคนใหม่

-เพื่ อ กำ � หนดการ
ดำ�รงตำ�แหน่งผูต้ รวจ
สอบกิจการให้เป็นไป
ตามระเบี ย บนาย
ทะเบียนสหกรณ์ฯ
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     ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจ      ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตำ�แหน่ง
ได้รับเลือกตั้งซํ้า
ตามวาระอาจจะได้ รั บ เลื อ กตั้ ง จากที่
ประชุมใหญ่อีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน
     กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการ
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ ให้
กำ�หนดระเบียบวาระการประชุมใหญ่เพื่อ
เลื อ กตั้ ง ผู้ ต รวจสอบกิ จ การคนใหม่ ใน
คราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจากผู้ตรวจ
สอบกิจการคนนัน้ ขาดจากการเป็นผูต้ รวจ
สอบกิ จ การ และนั บ วาระการดำ � รง
ตำ�แหน่งของผู้แทนต่อเนื่องจากผู้ที่ตนมา
ดำ�รงตำ�แหน่ง
ข้อ 103.1 การขาดจากการเป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุอย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) พ้นจากตำ�แหน่งตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็น
หนั ง สื อ ยื่ น ต่ อ ประธานคณะกรรมการ
ดำ�เนินการและให้มีผลวันที่ประชุมคณะ
กรรมการดำ�เนินการสหกรณ์มมี ติรบั ทราบ
(4) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลง
มติ ถ อดถอนผู้ ต รวจสอบกิ จ การซึ่ ง เป็ น
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ออกจาก
ตำ�แหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล
(5) อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะ
ต้ อ งห้ า ม ตามระเบี ย บ นายทะเบี ย น
สหกรณ์กำ�หนด
ข้อ 103.2 อำ�นาจหน้าที่ของผู้ตรวจ
สอบกิจการ มีอำ�นาจดำ�เนินงานทั้งปวง
ของสหกรณ์ ทั้งด้าน การปฏิบัติงานเกี่ยว
กับการเงิน การบัญชี และด้านปฏิบัติการ
ในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ตามที่ กำ � หนดไว้ ใ น
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-เพือ่ กำ�หนดการขาด
จากการเป็นผู้ตรวจ
สอบกิจการให้เป็นไป
ตามระเบี ย บนาย
ทะเบียนสหกรณ์ฯ

- เพื่อให้หน้าที่ของ
ผูต้ รวจสอบกิจการ
สหกรณ์ให้ครบ
ถ้วนเป็นไปตาม
ระเบียบ
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ข้อบังคับ ของสหกรณ์ รวมทัง้ การประเมิน นายทะเบียน
ผลการควบคุมภายใน การรักษา ความ สหกรณ์ฯ
ปลอดภั ย ของข้ อ มู ล สารสนเทศของ
สหกรณ์ และการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ
ดังนี้
(1) ตรวจสอบความถูกต้องของการ
บันทึกบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามแบบและ
รายการที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด
(2) ประเมินความมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการดำ�เนินการของคณะ
กรรมการดำ�เนินการเพื่อให้ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหาร
งานของคณะกรรมการดำ�เนินการ ให้เป็น
ไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ของสหกรณ์
(3) สอบทานระบบการปฏิบัติงาน - เพื่อให้หน้าที่ของ
ของสหกรณ์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ผูต้ รวจสอบกิจการ
ระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ์ ข้ อ บั ง คั บ สหกรณ์ ให้ครบ
และระเบียบของสหกรณ์ รวมทัง้ คำ�สัง่ นาย ถ้วนเป็นไปตาม
ทะเบียนสหกรณ์ สำ�นักงานสหกรณ์จงั หวัด ระเบียบ
สำ�นักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กำ�หนดให้ นายทะเบียน
ต้องปฏิบัติ
สหกรณ์ฯ
(4) ตรวจสอบและสอบทานระบบ
การควบคุม ดูแลรักษาทรัพย์สินของ
สหกรณ์ วิเคราะห์และประเมินความมีประ
สิทธิ ภาพการใช้ทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ เพือ่
ให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสม
และคุ้มค่า
(5) ตรวจสอบและติ ด ตามการ
ดำ�เนินงานของสหกรณ์ในการพิจารณา
แก้ไข ข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับ
การดำ�เนินงานที่ได้รับแจ้งจากสำ�นักงาน
สหกรณ์ จั ง หวั ด สำ � นั ก งานตรวจบั ญ ชี
สหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี
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ข้ อ 103.3 การรายงานผลการ - เพือ่ ให้ผตู้ รวจสอบ
ตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่ กิจการรายงาน
รายงานผลการตรวจสอบ เป็นลายลักษณ์ ผลการตรวจสอบ
อักษรประจำ�เดือนและประจำ�ปี เพื่อสรุป กิจการให้ครบถ้วน
ผลการตรวจสอบ รวมทั้ ง ข้ อ สั ง เกตข้ อ เป็นไปตามระเบียบ
เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และเข้าร่วม นายทะเบียน
ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการเพื่อแจ้ง สหกรณ์ฯ
ผลการตรวจสอบประจำ�เดือนที่ผ่านมา
เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อรายงานผลการ
ตรวจสอบประจำ�ปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
ของสหกรณ์ด้วย
กรณีพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก หรือ
สหกรณ์ มี ก ารปฏิ บั ติ ไ ม่ เ ป็ น ไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือคํา
แนะนําของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ
ระเบี ย บ มติ ที่ ป ระชุ ม หรื อ คํ า สั่ ง ของ
สหกรณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่สมาชิกหรือสหกรณ์อย่างร้ายแรง ให้
แจ้งผลการตรวจสอบกิจการต่อคณะกรรม
การดําเนินการทันทีเพื่อดําเนินการแก้ไข
และให้จัดส่งสําเนารายงานดังกล่าวต่อ
สำ � นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ และ
สำ�นักงานสหกรณ์จังหวัดโดยเร็ว
ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการ
ดำ�เนินการแก้ไขข้อบกพร่อง ข้อสังเกต
และให้รายงานผลการติดตามการแก้ไขข้อ
บกพร่ อ ง ข้ อ สั ง เกตของสหกรณ์ ไว้ ใ น
รายงานผลการตรวจสอบกิจการด้วย
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ข้อ 103.4 ความรับผิดของผู้ตรวจ
สอบกิ จ การ กรณี ผู้ ต รวจสอบกิ จ การ
ปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติตามอำ�นาจ
หน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการ
ปฏิ บั ติ ง านจนเป็ น เหตุ ใ ห้ ส หกรณ์ ไ ด้ รั บ
ความเสี ย หาย ผู้ ต รวจสอบกิ จ การต้ อ ง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์
หรือหากตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดำ�เนินการทราบ
โดยเร็ ว และผู้ ต รวจสอบกิ จ การต้ อ ง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่
สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น
การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจ
สอบกิจการให้เป็นไปตามมติของทีป่ ระชุม
ใหญ่

เพื่อเป็นการกำ�หนด
ขอบเขตความรับผิด
ของผู้ตรวจสอบ
กิจการตามระเบียบ
นายทะเบียน
สหกรณ์ฯ ข้อ 24

2) ออกข้อบังคับฉบับใหม่ พ.ศ.2564 ยกเลิกข้อบังคับ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมทุกฉบับ เหตุผลเพื่อ ต้องการให้มีการใช้สะดวก ไม่มีปัญหาของการอ้างอิง เนื่องจากมีการ
แก้ไขหลายครั้ง ทำ�ให้กระจัดกระจาย
มติที่ประชุม		 เป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขข้อบังคับ
				 อนุมัติให้ถือใช้ข้อบังคับใหม่ทั้งฉบับ
				 ยกเว้นข้อ 64 ให้ใช้ข้อความเดิม
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ระเบียบวาระที่ 11
เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการ
อาศัยอำ�นาจตามข้อบังคับ ข้อ 72 ให้สหกรณ์มคี ณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ ประกอบ
ด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดำ�เนินการอีกไม่เกินสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งจากสมาชิก
วาระการดำ � รงตำ � แหน่ ง ของกรรมการดำ� เนิ น การของสหกรณ์ ซึ่ ง ในปี นี้ กรรมการ
ดำ�เนินการ ชุดที่ 32 ที่ต้องหมดวาระตามข้อบังคับ จำ�นวน 8 คน ดังนี้
ลำ�ดับ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ชื่อ – สกุล

นายกายสิทธิ์
นายสาโรจน์
นายสุนันท์
นายนิวัฒน์
นายสถาพร
นายสุเทพ
นายสมพร
นายภคินทร์

แก้วยาศรี
สมัยคำ�
เที่ยงภักดิ์        
แสงรัตน์
บัวระพา        
สิมสวัสดิ์
อุ่นคำ�
ดีด่านค้อ

ตำ�แหน่ง

วาระที่
1

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

/
/  
/
/
/
/
/
/

กรรมการดำ�เนินการที่ยังคงอยู่ตามวาระ 7 คน คือ
1. นายเกรียงศักดิ์ ยศพิมพ์
2. นายจรูญ
ปัทมาลัย
3. นายอดุลย์
สอนสุภาพ
4. นายกลยุทธ์
สิงห์สถิตย์
5. นายปรีชา
แสงพันธ์ตา
6. นางเยาวรัตน์
แก้วสุฟอง
7. นายพงศ์วิพัฒน์ เพ็งวิชัย

/
/  
/
/
/
/
/
/

ตำ�แหน่ง
ตำ�แหน่ง
ตำ�แหน่ง
ตำ�แหน่ง
ตำ�แหน่ง
ตำ�แหน่ง  
ตำ�แหน่ง  

วาระที่
2

/  
/
/

หมายเหตุ

/   เว้นวรรค
/ เว้นวรรค
/ เว้นวรรค

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ                     
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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จึงเสนอเพือ่ พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการดำ�เนินการ เพือ่ ทดแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ
จำ�นวน 8 คน จากการประกาศรับสมัคร คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขเลย จำ�กัด ชุดที่ 33 มีผู้สมัคร จำ�นวน 11 คน ดังนี้
ประธานกรรมการ
1. นายชำ�นาญ มีมูล
หน่วยงาน สสอ.ด่านซ้าย
ได้ 1,005 คะแนน
2. นายบุญเทิน จันทมาตย์ หน่วยงาน สสอ.เมืองเลย
ได้ 670 คะแนน
กรรมการ
เขตที่ 1 เต็มสิทธิ
เขตที่ 2 เลือกได้ 2 คน ได้แก่
     
เขตที่ 3 เลือกได้ 2 คน ได้แก่
     

หมายเลข 1 นายชัชชัย เหมือนศรีชัย ได้
หมายเลข 2 นายสมพร อุ่นคำ�
ได้
หมายเลข 1 นายอำ�พนธ์ คำ�ตัน
ได้
หมายเลข 2 ว่าที่ร้อยตรีชัยนันท์ สอนพรหม ได้
หมายเลข 3 นายสุเทพ สิมสวัสดิ์ ได้
เขตที่ 4 เลือกได้ 2 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นายภคินทร์ ดีด่านค้อ ได้
     
หมายเลข 2 นายสถาพร บัวระพา ได้
เขตที่ 5 เต็มสิทธิ
เขตที่ 6 เลือกได้ 1 คน ได้แก่ หมายเลข 1 นายประจักษ์ กรรณลา ได้
หมายเลข 2 นางไมตรีจิต เชื้อบุญมี ได้

812 คะแนน
695 คะแนน
778 คะแนน
608 คะแนน
404 คะแนน
883 คะแนน
842 คะแนน
509 คะแนน
594 คะแนน

สรุปผลการเลือกตั้ง ประธานกรรมการ
1. นายชำ�นาญ มีมูล
สรุปผลการเลือกตั้ง กรรมการ
เขตที่ 2 ได้ 2 คน 1. นายชัชชัย เหมือนศรีชัย 2. นายสมพร
อุ่นคำ�
เขตที่ 3 ได้ 2 คน 1. นายอำ�พนธ์ คำ�ตัน
2. ว่าที่ร้อยตรีชัยนันท์ สอนพรหม
เขตที่ 4 ได้ 2 คน 1. นายภคินทร์ ดีด่านค้อ
2. นายสถาพร
บัวระพา
เขตที่ 6 ได้ 1 คน 1. นางไมตรีจิต เชื้อบุญมี
มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

84 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด

ระเบียบวาระที่ 12
เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด พ.ศ.2544 ข้อ 103
ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ประชุมใหญ่อาจเลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิ
ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจการเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือ การสหกรณ์ จำ�นวน
ไม่เกินห้าคน หรือหนึ่งนิติบุคคล ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
ผู้สมัครรับการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำ�ปี 2564
1. นางสาวกัลยา ศิริขันธ์
ได้ 578 คะแนน
2. นายนิพนธ์
พันภูรักษ์
ได้ 345 คะแนน
3. นางวันเพ็ญ แก้วสีโส
ได้ 240 คะแนน
มติที่ประชุม อนุมัติทั้ง 3 คน

ระเบียบวาระที่ 13
เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์
ตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธกี ารเสนอ
ชื่อผู้สอบบัญชี ภาคเอกชน เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2546 ข้อ 4 หลักเกณฑ์
การพิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชี ภาคเอกชน เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ดังนี้
4.1 มีคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามประกาศอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน และระยะเวลาในการขึ้น
ทะเบียนยังไม่ขาดอายุ
4.2 ไม่อยูใ่ นสังกัดเดียวกับผูต้ รวจสอบกิจการ หรือนิตบิ คุ คลทีร่ บั งานตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณ์นั้น
4.3 ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
4.4 รับงานสอบบัญชีสหกรณ์ที่มีปีบัญชีสิ้นสุดวันเดียวกันไม่เกิน 5 สหกรณ์
4.5 เป็นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์เดียวกันไม่เกิน 3 ปีบญ
ั ชีตดิ ต่อกัน ทัง้ นี้ นับแต่ปที างบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 เป็นต้นไป
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ข้อมูลนำ�เสนอ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด ได้ส่งหนังสือที่ 772/2564 ลงวันที่ 8
พฤศจิกายน 2564 แจ้งเชิญชวนไปยังผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้ยื่นเสนอราคาค่าบริการและ
เงื่อนไขในการสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด ประจำ�ปี 2564 ปรากฏว่า
มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอราคาค่าบริการและเงื่อนไขการสอบบัญชีมาจำ �นวน 3 ราย
คณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 32/2563 ในคราวประชุมครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2564 ได้พจิ ารณาโดยละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่ามีผสู้ อบบัญชีทเี่ ข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศ
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และสมควรนำ�เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ จำ�นวน 3 ราย ดังนี้
รายละเอียดการเสนอ
บริการสอบบัญชี

สำ�นักงานสอบบัญชี
บริษัท ซี เจ ออดิท จำ�กัด บริษัทนครพิ
งค์ จำ�กัด

1. การเข้าปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบัญชี
- จำ�นวนครั้งที่เข้าตรวจ เข้าตรวจสอบ 4 ครั้ง/ปี
- จำ�นวนผู้ช่วย
ผู้ชว่ ยจำ�นวน 4-5 คน/ครั้ง
ไม่น้อยกว่า 3 วันทำ�การ
2. การจัดทำ�รายงานผล
การตรวจสอบ
- รายงานระหว่างปี
-รายงานผลการตรวจสอบ
บัญชีระหว่างปีสำ�หรับ 6
เดือน ให้สหกรณ์ทราบ
- รายงานประจำ�ปี
-รายงานสอบบัญชีประจำ�ปี
ตามระเบียบทีน่ ายทะเบียน
สหกรณ์กำ�หนด
3. การบริการอื่น ๆ
-ให้ คำ � แนะนำ � ในด้ า นการ
บริ ห ารการเงิ น การบั ญ ชี
ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยไม่ถอื
เป็ น ค่ า บริ ก ารพิ เ ศษแต่
อย่างใด
-เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือ
ประชุมคณะกรรมการตาม
ความจำ�เป็นและสมควรที่
สหกรณ์ร้องขอ

บริษัท เอ ดับบลิว เค
สอบบัญชี จำ�กัด

เข้าตรวจสอบ 4 ครั้ง/ปี เข้าตรวจสอบ 4 ครั้ง/ปี
ผู้ช่วยจำ�นวน 2-6 คน/ครั้ง ผู้ชว่ ยจำ�นวน 3 คน/ครั้ง

-รายงานผลการตรวจสอบ
บัญชีระหว่างปีสำ�หรับ 6
เดือน ให้สหกรณ์ทราบ
-รายงานสอบบัญชีประจำ�ปี
ตามระเบียบทีน่ ายทะเบียน
สหกรณ์กำ�หนด
-ให้ คำ � แนะนำ � ในด้ า นการ
บริ ห ารการเงิ น การบั ญ ชี
ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยไม่ถอื
เป็ น ค่ า บริ ก ารพิ เ ศษแต่
อย่างใด
-เข้ า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ ฟ รี
หรือประชุมคณะกรรมการ
ต า ม ค ว า ม จำ � เ ป็ น แ ล ะ
สมควรที่สหกรณ์ร้องขอมี
ค่าใช้จา่ ย10,000 บาท/ครัง้

-รายงานผลการตรวจสอบ
บัญชีระหว่างปี ให้สหกรณ์
ทราบ
-รายงานสอบบัญชีประจำ�ปี
ตามระเบียบทีน่ ายทะเบียน
สหกรณ์กำ�หนด
-ให้ คำ � แนะนำ � ในด้ า นการ
บริ ห ารการเงิ น การบั ญ ชี
ตามทีเ่ ห็นสมควร โดยไม่ถอื
เป็ น ค่ า บริ ก ารพิ เ ศษแต่
อย่างใด
-เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือ
ประชุมคณะกรรมการตาม
ความจำ�เป็นและสมควรที่
สหกรณ์ร้องขอ
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รายละเอียดการเสนอ
บริการสอบบัญชี

สำ�นักงานสอบบัญชี
บริษัท ซี เจ ออดิท จำ�กัด บริษัทนครพิ
งค์ จำ�กัด

บริษัท เอ ดับบลิว เค
สอบบัญชี จำ�กัด

4. ค่าธรรมเนียมการสอบ
บัญชี
- จำ�นวนเงิน
100,000.00 บาท
100,000.00 บาท
100,000.00 บาท
- การเบิกค่าธรรมเนียม 2 งวด หลังการตรวจสอบ หลังการตรวจสอบเสร็จสิ้น หลังการตรวจสอบเสร็จสิ้น
เสร็จสิ้นครั้งที่ 2 และครั้งที่
4 เมื่อแสดงความเห็นงบ
5. ผู้สอบบัญชี
นายเชิงชาย จันทร์ศรี
นางสาวสิขรินทร์ แสงจันทร์ นายอนิวรรต แสวงในธรรม

1. คัดเลือกผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ประจำ�ปี ปี 2565 และ คัดเลือกผูส้ อบบัญชีอนั ดับสำ�รอง
ไว้ 1 รายเพื่อสำ�รองไว้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถทำ�การสอบบัญชีของสหกรณ์ได้
2. อนุมัติค่าธรรมเนียมสอบบัญชีสหกรณ์ประจำ�ปี 2565
มติที่ประชุม
				
				
				

มีมติเป็นเอกฉันท์ คัดเลือกบริษทั ซี เจ ออดิท จำ�กัด เป็นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์
ประจำ�ปี 2565 และบริษทั เอ ดับบลิว เค สอบบัญชี จำ�กัด เป็นผูส้ อบบัญชี
สำ�รองตามลำ�ดับ กำ�หนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีไว้
จำ�นวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ระเบียบวาระที่ 14
เรื่อง พิจารณากำ�หนดวงเงินกู้ยืม เงินคํ้าประกัน ประจำ�ปี 2565
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 71(6) กำ�หนดไว้วา่ วงเงินกูย้ มื ทีป่ ระชุมใหญ่อาจกำ�หนด
วงเงินกู้ยืม หรือเงินคํ้าประกันสำ�หรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่เห็นจำ�เป็น และสมควรแก่การดำ�เนิน
งาน วงเงินซึ่งกำ�หนดดังว่านี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี ประธานคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ฯ ได้ขอให้เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการกำ�หนดวงเงินการกูย้ มื หรือการคํา้ ประกันของสหกรณ์
ประจำ�ปีแก่ สมาชิก พิจารณาลงมติตามระเบียบวาระดังกล่าว
นางจงจิตต์ วันปรีดา ตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำ�เภอเมืองเลย
นาด้วง) สำ�นักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับประกาศนายทะเบียน
สหกรณ์ เรื่ อ ง คำ � นิ ย ามวงเงิ น การกู้ ยื ม หรื อ การคํ้ า ประกั น ของสหกรณ์ และระเบี ย บ
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นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกูย้ มื หรือการ
คํ้าประกันของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยละเอียดตามหลักเกณฑ์
การพิจารณาจากทุนเรือนหุ้นที่ชำ�ระแล้วรวมกับทุนสำ�รองของสหกรณ์ ตามงบทดลอง ณ วัน
สิน้ เดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่ ทัง้ นี้ ให้สหกรณ์ยนื่ เสนอขอความเห็นชอบต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่ หากสหกรณ์ใดไม่ยื่นขอความเห็นชอบภายใน
กำ�หนดเวลาให้ถอื เป็นข้อบกพร่องทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์จะต้องสัง่ การให้คณะกรรมการดำ�เนิน
การยื่นขอความเห็นชอบให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่โดยเร็วต่อไป รวมถึง สหกรณ์จะต้อง
รายงานขอความเห็นชอบกำ�หนดวงเงินการกูย้ มื ต่อ นายทะเบียนสหกรณ์ทกุ ปี และในระหว่าง
ที่ยังไม่มีการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี ให้สหกรณ์สามารถถือใช้วงเงินการกู้ยืมในปีก่อนไป
พลางแต่ต้องไม่เกิน 150 วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ ดังนี้
1. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด เป็นสหกรณ์ประเภท ออมทรัพย์ อยู่ใน
การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมตามกลุ่มที่ 2 หลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไป
สำ�หรับสหกรณ์ แต่ละประเภท และเป็นสหกรณ์ที่ไม่มีผลขาดทุนสะสมแต่อย่างใด ซึ่งต้อง
พิจารณาจากทุนเรือนหุ้นที่ช�ำ ระแล้วรวมกับทุนสำ�รองของสหกรณ์ตามงบทดลอง ณ วันสิ้น
เดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่ และมีค่าสัมประสิทธิ์ในการคำ�นวณวงเงินการกู้ยืมของ
สหกรณ์ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุน้ รวมกับทุนสำ�รองของสหกรณ์ ตามระเบียบฯ ข้อ 7.2.1
และ 7.2.2 ประกอบด้วย
1. ทุนเรือนหุ้น
จำ�นวน 1,121,123,950.00 บาท
2. บวก ทุนสำ�รอง
จำ�นวน 94,435,946.67 บาท
3. รวม (1) ทุนเรือนหุ้น + (2) ทุนสำ�รอง จำ�นวน 1,215,559,896.67 บาท
4. คูณ ค่า ส.ป.ส.ในการคำ�นวณวงเงินการกู้ยืมฯ จำ�นวน 1,823,339,845.00 เท่า
5. วงเงินการกู้ยืมฯ ที่สหกรณ์สามารถกำ�หนดได้ จำ�นวน 1,823,339,845.00 บาท
อ้างอิง: ข้อมูลตามงบทดลอง/งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
2. จำ�นวนวงเงินการกู้ยืมหรือการคํ้าประกันประจำ�ปีที่ สหกรณ์ฯ สามารถกำ�หนดได้
ตามประกาศและระเบียบฯ พ.ศ.2561 ในวงเงินไม่เกิน 1,823,339,845.00 (หนึง่ พันแปดร้อย
ยี่สิบสามล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)
นายกายสิทธิ์ แก้วยาศรี ประธานฯ จึงได้เสนอให้ทปี่ ระชุมใหญ่พจิ ารณากำ�หนดวงเงิน
การกูย้ มื หรือการคํา้ ประกันปีบญ
ั ชีสนิ้ สุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ตามประกาศและระเบียบ
ของนายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด จำ�นวน 1,700,000,000.00บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านบาท
ถ้วน) และให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและอภิปรายกันอย่าง
กว้างขวาง ตามแผนการใช้เงินดังนี้
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1. เป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืม 1,700,000,000.00 บาท
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตั ใิ ห้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด กำ�หนด
			 วงเงินการกู้ยืมหรือการคํ้าประกันประจำ�ปีบัญชีสิ้นสุด 30 พฤศจิกายน
			 2565 วงเงินไม่เกิน 1,700,000,000.00 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านบาท)
			 ซึ่งเท่ากับปีก่อน นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบกำ�หนดวงเงินการ
			 กู้ยืมฯ ไว้จำ�นวน 1,700,000,000.00 และให้ดำ�เนินการจัดทำ�รายงาน
			 เสนอนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อให้ความเห็นชอบตามเวลาที่ระเบียบฯ
			 กำ�หนดต่อไป

ระเบียบวาระที่ 15
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. สหกรณ์จังหวัดเลย
เรี ย น ท่ า นประธาน คณะกรรมการ ท่ า นผู้ แ ทนจาก สนง.ตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์
ท่านสมาชิกสหกรณ์ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอแนะนำ�ตัวเองอีกครั้ง ดิฉัน นางจงจิตต์
วันปรีดา ตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 (อำ�เภอเมืองเลย นาด้วง) ได้รับ
มอบหมายจากท่านสหกรณ์จังหวัดเลยให้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีในวันนี้ เป็นครั้ง
แรกที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมใหญ่กับสหกรณ์ เนื่องจากพึ่งได้รับคำ�สั่งแต่งตั้งให้มาดูแล
ส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ�กัด ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ใน
เรื่องเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่ามาจากการจัดสรรจากกำ�ไรสุทธิ
ประจำ�ปี ในปีนมี้ กี ำ�ไรเกือบ 96 ล้าน ตามทีป่ รากฏในงบการเงิน ซึง่ ไม่มกี ารตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัย
จะสูญแต่อย่างใด นั่นแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ของท่านมีวินัย ใส่ใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
ขอชื่นชม และอีกประเด็นคือสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้มีความสนใจ ใส่ใจใน
การบริหารงานสหกรณ์ มีขอ้ เสนอแนะ ข้อท้วงติง ในประเด็นทีส่ งสัย ในส่วนของคณะกรรมการ
ก็ยนิ ดีรบั ฟังและสามารถชีแ้ จงในประเด็นทีส่ มาชิกสอบถามได้ อาจมีบางประเด็นทีม่ คี วามเห็น
ไม่ตรงกัน แต่ท้ายสุดก็ถือมติที่ประชุมคือเสียงข้างมาก ฝากให้คณะกรรมการบริหารงานด้วย
ความโปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายสหกรณ์อย่าง
เคร่งครัด รวมถึงกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องด้วย เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกอย่างยั่งยืนและมั่นคง
ต่อไป ขอบคุณค่ะ
มติที่ประชุม รับทราบ
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2. สำ�นักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
เรียนสมาชิกทุกท่าน ดิฉนั ศศิรศั มี จันทร์ฤาชัย นวก.ตรวจสอบบัญชีช�ำ นาญการพิเศษ
ถึงแม้เราไม่ได้เป็นผูส้ อบบัญชีของสหกรณ์ แต่ สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์กไ็ ม่เคยทอดทิง้ สหกรณ์
ได้พยายามเฝ้าดูแทนสมาชิกพอสมควร สหกรณ์ด�ำ เนินงานมาโดยมีก�ำ ไรตลอด ทางสหกรณ์
ของท่านปฎิบัติตามบทบาทหน้าที่ ภารกิจของท่านได้อย่างเหมาะสม ดูจากงบการเงิน ภาระ
หน้าทีข่ องกรรมการในการบริหารงบประมาณในปี 2565 ต่อไป เป็นภาระหนักทีจ่ ะบริหารให้
ได้กำ�ไร อย่างไร จากทุนภายในของท่านเอง 51% แต่ก็รับเงินทุนจากสหกรณ์อื่นมา 417 ล้าน
ซึ่งภาระตรงนี้จะต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ที่น�ำ เงินมาฝาก ทุนของเรามีมากกว่าหนี้สินก็
จริง เพียงแต่กรรมการต้องบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ให้มีการชำ�ระหนี้เงินกู้ ที่ตรงเวลา
เนื่องจากเงินที่กรรมการหามาก็ให้บริการเป็นเงินกู้แก่สมาชิกถึง 99% ฝากทั้งสมาชิก มีหน้า
ที่ส่งชำ�ระเป็นรายเดือนให้กับสหกรณ์ ต้องร่วมด้วยช่วยกันตามบทบาทของตัวเอง กรรมการ
ต้องบริหารหนี้ให้มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความสามารถในการชำ�ระหนี้ของสมาชิกอย่างเข้ม
ข้น ให้มีการกำ�หนดเพดานการกู้ กำ�หนดมาตรการที่เข้มแข็ง จะได้ไม่เกิดหนี้สงสัยจะสูญต่อ
ไป จากมุมมองของดิฉันที่มองจากงบการเงินของท่าน ขอบคุณคะ
มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 16
เรื่องอื่น ๆ จากสมาชิก
ข้อเสนอจากสมาชิก
1. นางมณีรตั น์ คงเติม สมาชิกเลขที่ 2661 อยากเสนอ แก้ขอ้ กำ�หนดของหุน้ อยาก
ให้ขยายเพดานการซื้อหุ้นจากสองล้านเนื่องจากตัวเองสมาชิกรุ่นบุกเบิก เงินที่ถือหุ้นจากเงิน
ได้รายเดือนเต็มเพดาน ควรจะขยายเพดานอีกซักเท่าตัว เรามีเงินหุน้ ดีกว่าไปรับเงินฝาก หรือ
กู้เงินจากที่อื่น
ประธานชี้แจง สหกรณ์ของเราอยู่ในสถานะที่มีหุ้นมากกว่าหนี้ แห่งไหนที่ทำ�ธุรกรรม
กับเรา ก็สบายใจเพราะเรามีทุนมากกว่า สหกรณ์เป็นของสมาชิกทุกคน ดังนั้นมีสิทธิ 1 คน 1
เสียงโดยไม่ได้ดูว่าแต่ละคนมีหุ้นมากหรือน้อย เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราบริหารโดยไม่มีเงินกู้จากที่
อื่นที่ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำ� หากเราปันผลต่ำ�กว่า 5 บาท สมาชิกย่อมไม่พอใจแน่ เพราะเราเอา
ส่วนต่างมาบริหาร หากเรามีแต่หนุ้ บริหาร ถามว่า ผูก้ ตู้ อ้ งจ่ายดอกเบีย้ เท่าไหร่ถงึ สามารถปันผล
ได้ 5.5 บาท นี้คือเหตุผลที่เราบริหาร เพราะสมาชิกจะได้ประโยชน์ทั่วถึงกัน เราจึงอยากให้
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กระจายหุ้นโดยไม่อยากให้มีสมาชิกมาถือหุ้นรายใหญ่ในสหกรณ์ แต่เราไม่ได้ห้าม ว่าสมาชิก
จะถือหุน้ เกินสองล้าน แต่เราห้ามไม่ให้สมาชิกนำ�เงินก้อนมาซือ้ เราสนับสนุนเอารายได้ประจำ�
เดือนมาถือ เกิน 70 %
2. สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์ มีการกำ�หนด ให้ 5 ปีถึงสมัครใหม่ได้ ดิฉันมองว่า
นานเกินไป บางคนมีความจำ�เป็นต้องลาออก ขอลดลง เป็น 1 ปี
ประธานชี้แจง เหตุผลคือเมื่อสมาชิกไม่ได้ปันผลตามที่ต้องการ ก็ลาออก สหกรณ์
ต้องหาเงินคืนหากสมาชิกรายใหญ่ทเี่ ห็นสหกรณ์เป็นแหล่งเงินลงทุน ก็จะเข้าๆ ออกๆ สหกรณ์
ก็จะไม่มีความมั่นคง แต่ก็รับฝากข้อเสนอไปที่คณะกรรมการชุดใหม่
นายสุชนิ เหลืองอุทยั รัตน์ 1. เว็ปไซต์สหกรณ์ไม่มกี ารอัพเดท อยากให้อพั เว็ปสหกรณ์
เพราะบางครั้งแอพมือถือ ก็ใหญ่ทำ�ให้หน่วยความจำ�ในโทรศัพท์เต็ม
2. การประชุมสหกรณ์ มี ฌาปนกิจ น่าจะเอาเข้ามาด้วย สมาชิกทุกคนก็เป็นสมาชิก
ฌาปนกิจ ควรนำ�เข้ามาด้วย
นางไมตรีจติ เชือ้ บุญมี ขอเสนอ 1. ในเรือ่ งการจัดประชุมทีม่ คี นหมูม่ าก การจัดประชุม
คณะต่างๆ ควรจะประชุมทาง Zoom เพื่อเป็นการประหยัด ค่าอาหารว่าง ค่าเดินทาง เราจะ
ได้มีเงินเหลือ
2. อยากให้จดั ประชุมสัญจร เพือ่ สร้างความเข้าใจ หน่วยงานสาธารณสุขน้อง ๆ ทีอ่ ยู่
ตาม รพ. วันนีก้ ม็ าไม่ได้ เราแก้ไขอย่างไร เจอหลายสมัย ทำ�อย่างไรจะดูแลคนกลุม่ นี้ หรือสร้าง
ความเข้าใจ หรือเอาเรื่องสัญจร เป็นการประชุมเพื่อรับเบี้ย
3. เรือ่ งแผนงานโครงการอบรม ให้ก�ำ หนดรายละเอียดให้ชดั เจน เน้นประหยัด มีการ
ทบทวนแผน อยากให้มีการติดตามและประเมินผลจากโครงการดังกล่าวด้วย
ผมค้างคำ�ตอบ คุณอดิเรก แสนหาญ ประเด็น มีความกังวลในเรื่องการชำ�ระหนี้คืน
หรือประเด็นการขยายหนี้ กรณีสมาชิกเสียชีวิต เรามีระบบฌาปนกิจครอบคลุมไว้แล้ว เราไม่
กังวล กรณีเสียชีวิต นอกจากการหนีหนี้ ทั้งนี้ทางสหกรณ์ก็ได้วางแนวทางไว้ ตามที่สำ�นักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ให้คำ�แนะนำ�ไว้
มติที่ประชุม
รับทราบ และนำ�ข้อเสนอมอบให้คณะกรรมการชุดใหม่
เลิกประชุมเวลา 13.50 น.

