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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด



“การที่บุคคลหนึ่ง บุคคลใดจะออมทรัพย์ไว้ได้มากหรือน้อยนั้น
ก็ย่อมจะต่างกันตามกำ ลังทรัพย์ กำ ลังปัญญาของตน

แต่ทุกๆ คนต้องเข้าใจว่า ถึงออมทรัพย์ไว้ทีละเล็กละน้อย
ก็เป็นประโยชน์แก่ตนและบ้านเมืองทั้งนั้น”

พระดำารัส พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย



“คำ�ว่� “สหกรณ์” แปลว่� ก�รทำ�ง�นร่วมกัน ก�รทำ�ง�นร่วมกันนี้ลึกซึ้งม�ก
เพร�ะว่�จะต้องร่วมมือกันในทุกด้�น ทั้งในด้�นง�นก�รที่ทำ�ด้วยร่�งก�ย

ทั้งในด้�นก�รที่ทำ�ด้วยสมอง และง�นก�รที่ทำ�ด้วยใจ ทุกอย่�งนี้ข�ดไม่ได้ ต้องพร้อม
ง�นที่ทำ�ด้วยร่�งก�ย ถ้�แต่ละคนทำ�ก็เกิดผลขึ้นม�ได้ เช่น ก�รเพ�ะปลูกก็มีผลขึ้นม�

ส�ม�รถที่จะใช้ผลนั้นในด้�นก�รบริโภค คือ เอ�ไปรับประท�น
หรือเอ�ไปไว้ใช้หรือเอ�ไปจำ�หน่�ย เพื่อให้มีร�ยได้เลี้ยงชีพได้ ถ้�แต่ละคนทำ�ไปโดยลำ�พัง

แต่ละคน
ง�นที่ทำ�นั้นผลอ�จไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย และอ�จจะไม่พอเพียงในก�รเลี้ยงตัวเอง

ทำ�ให้มีคว�มเดือดร้อน ฉะนั้น จะต้องร่วมกัน แม้ในขั้นที่ทำ�ในครอบครัวก็จะต้องช่วยกัน
ทุกคนในครอบครัวก็ช่วยกันทำ�ง�นทำ�ก�ร เพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัวให้มีชีวิตอยู่ได้

แต่ว่�ถ้�ร่วมกันหล�ย ๆ คน เป็นกลุ่มเป็นก้อน
ก็ส�ม�รถที่จะปฏิบัติง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ มีคว�มส�ม�รถ มีผลได้ม�กขึ้น”

พระร�ชดำ�รัสที่ได้พระร�ชท�นแก่ผู้นำ�สหกรณ์ทั่วประเทศ
เมื่อครั้งเข้�เฝ้�ทูลละอองธุลีพระบ�ท ณ ศ�ล�ดุสิด�ลัยฯ

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภ�คม ๒๕๓๖
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หลักการที่ 1 การเปิดรับสมาชิกทั่วไปและด้วยความสมัครใจ
  (Voluntary and Open Membership)
  สหกรณเ์ปน็องคก์�รโดยสมคัรใจ เปดิรบับคุคลทกุคนซึง่ส�ม�รถใชบ้รกิ�รของสหกรณ ์และ

เตม็ใจรบัผดิชอบในฐ�นะสม�ชกิเข�้เปน็สม�ชกิ โดยไมม่กี�รเลอืกปฏบิตัใินเรือ่งเพศ ฐ�นะท�งสงัคม 

เชื้อช�ติก�รเมือง หรือศ�สน�

      

หลักการที่ 2  การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
  (Democratic Member Control)                                 
 สหกรณ์เป็นองค์ก�รประช�ธิปไตยที่ควบคุมโดยสม�ชิกซึ่งมีส่วนร่วมอย่�งแข็งขันในก�ร

กำ�หนดนโยบ�ยและก�รตดัสนิใจของสหกรณ ์ช�ยและหญงิผูป้ฏบิตังิ�นในฐ�นะผูแ้ทนจ�กก�รเลอืก

ตัง้ตอ้งรบัผดิชอบตอ่บรรด�สม�ชกิ ในสหกรณข์ัน้ปฐมสม�ชกิมสีทิธอิอกเสยีงเท�่กนั (คนหนึง่มหีนึง่

เสียง) และในสหกรณ์ระดับอื่นก็จัดให้ดำ�เนินก�รต�มแนวท�งประช�ธิปไตยด้วย

หลักการที่ 3  การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
  (Member Economic Participation)
 สม�ชิกพึงมีส่วนให้ทุนแก่สหกรณ์อย่�งเป็นธรรม และควบคุมก�รใช้ทุนของสหกรณ์ต�ม

แนวท�งประช�ธิปไตย ต�มปกติส่วนหนึ่งของทุนนั้นอย่�งน้อยที่สุดต้องเป็นสินทรัพย์ส่วนรวมของ

สหกรณ ์และสม�ชกิจะไดร้บัผลตอบแทนในอตัร�จำ�กดั (ถ�้ม)ี จ�กก�รลงทนุในสหกรณต์�มเงือ่นไข

แห่งก�รเป็นสม�ชิก บรรด�สม�ชิกจะจัดสรรเงินส่วนเกินเพื่อคว�มมุ่งหม�ยอย่�งใดอย่�งหนึ่งหรือ

ทั้งหมดดังต่อไปนี้ก็ได้ คือ เพื่อพัฒน�สหกรณ์ของพวกเข� โดยอ�จก่อตั้งเงินสำ�รอง ซึ่งอย่�งน้อย

ทีส่ดุสว่นหนึง่ของเงนิสำ�รองนีจ้ะแบง่แยกมไิดห้รอืจดัสรรเพือ่ประโยชนแ์กส่ม�ชกิต�มสว่นของธรุกจิ

ที่ได้ทำ�กับสหกรณ์ หรือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ที่บรรด�สม�ชิกเห็นชอบ

หลักการสหกรณ์สากล
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หลักการที่ 4  การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ
  (Autonomy and Independence)
 สหกรณ์เป็นองค์ก�รช่วยตนเองและปกครองตนเอง ซึ่งควบคุมโดยสม�ชิก ถ้�สหกรณ์เข้�

ทำ�ข้อตกลงกับองค์ก�รอื่นๆรวมทั้งรัฐบ�ล หรือแสวงห�ทุนจ�กแหล่งภ�ยนอก สหกรณ์พึงทำ�ข้อ

ตกลงเช่นนั้นภ�ยใต้เงื่อนไขอันมั่นใจได้ว่� บรรด�สม�ชิกยังคงควบคุมสหกรณ์ต�มแนวท�ง

ประช�ธิปไตย และจะต้องธำ�รงไว้ซึ่งสภ�พก�รปกครองตนเองของสหกรณ์ 

หลักการที่ 5 การศึกษา การฝึกอบรม และข้อมูลข่าวสาร 
  (Education, Trainning and Information)
 สหกรณพ์งึใหก้�รศกึษ�และก�รฝกึอบรมแกบ่รรด�สม�ชกิ ผูแ้ทนจ�กก�รเลอืกตัง้ ผูจ้ดัก�ร

และพนักง�น เพื่อบุคคลเหล่�นั้นส�ม�รถมีส่วนช่วยพัฒน�สหกรณ์ของพวกเข�อย่�งมีประสิทธิผล 

และพึงให้ข่�วส�รคว�มรู้ในเรื่องลักษณะและประโยชน์ของก�รสหกรณ์แก่ประช�ชนทั่วไป โดย

เฉพ�ะอย่�งยิ่งเย�วชนและผู้นำ�ด้�นคว�มคิดเห็น

หลักการที่ 6  การร่วมมือระหว่างสหกรณ์
  (Cooperation among Cooperatives)                                                                  
 สหกรณ์พึงรับใช้สม�ชิกอย่�งมีประสิทธิผลสูงสุดและทำ�ให้ขบวนก�รสหกรณ์เข้มแข็ง โดย

ก�รทำ�ง�นดว้ยกนัภ�ยใตโ้ครงสร�้งอนัประกอบดว้ยสหกรณร์ะดบัทอ้งถิน่ ระดบัช�ต ิระดบัภมูภิ�ค 

และระดับระหว่�งประเทศ

หลักการที่ 7  ความเอื้ออาทรต่อชุมชน 

  (Concern for Community)                                                                                   
 สหกรณ์พึงทำ�ง�นเพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืนของชุมชนที่สหกรณ์ตั้งอยู่ทั้งนี้ต�มนโยบ�ยที่ได้

รับคว�มเห็นชอบจ�กสม�ชิก
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 1. มุ่งมั่น และอุทิศตน เพื่อพัฒน�ก�รบริห�รง�นของสหกรณ์ให้ก้�วหน้� ด้วยคว�ม 

เสียสละ ซื่อสัตย์ และสุจริต โดยยึดมั่น อุดมก�รณ์ หลักก�ร และวิธีก�รสหกรณ์

 2. พึงรักษ� ปกป้องผลประโยชน์ของสม�ชิกโดยรวม และตัดสินใจบนพื้นฐ�นประโยชน์

สม�ชิกอย่�งเป็นธรรม

 3. พึงปฏิบัติต�มกฎหม�ย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์อย่�งเคร่งครัด รวมถึงยึดหลัก

คุณธรรมและจริยธรรม

 4. มุ่งพัฒน�คว�มรู้ ศักยภ�พของตนและบุคล�กรของสหกรณ์อย่�งจริงจัง เพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภ�พก�รปฎิบัติง�นในสหกรณ์

 5. กำ�กับ ดูแลก�รจัดก�รสหกรณ์ให้มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล โดยไม่แทรกแซง 

ส�ยก�รบังคับบัญช� แต่จะสร้�งคว�มยุติธรรมแก่เจ้�หน้�ที่สหกรณ์ในก�รปฎิบัติง�น

 6. พงึดแูล ใช ้และรกัษ�ทรพัยส์นิ อปุกรณข์องสหกรณใ์หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกส่ว่นรวม

 7. ไม่อ�ศัย หรือยอมให้ผู้อื่นอ�ศัยตำ�แหน่ง หน้�ที่ ในสหกรณ์เพื่อให้ได้ม�ซึ่งประโยชน์

ส่วนตน ญ�ติ พวกพ้อง

 8. ไม่กระทำ�ธุรกิจส่วนตนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสหกรณ์ และเปิดเผยผลประโยชน์

ส่วนตนที่มีในองค์กร หรือธุรกรรมใดที่ขัดกับประโยชน์ของสหกรณ์

 9. ละเว้นก�รให้สัญญ�ต่�งตอบแทนแก่บุคคล องค์กร เพื่อให้ได้ม�ซึ่งตำ�แหน่ง  

ผลประโยชน์ของตน

 10.  ไม่นำ�เอ�ทรัพย์สิน อุปกรณ์ บุคล�กรของสหกรณ์ไปใช้ เพื่อประโยชน์ของตนและ 

พวกพ้องและไม่กระทำ�ก�รใดอันเป็นปฏิปักษ์ และเป็นคู่แข่งขันต่อก�รดำ�เนินง�นของสหกรณ์

จรรยาบรรณ
ของคณะกรรมการดำาเนินการ
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 1. พึงปฏิบัติต�มนโยบ�ย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์และคำ�สั่งของผู้บังคับบัญช�

อย่�งเคร่งครัด ภ�ยใต้อุดมก�รณ์ หลักก�รและวิธีก�รสหกรณ์

 2. พึงให้บริก�รแก่สม�ชิกและผู้ใช้บริก�รด้วยคว�มเต็มใจ และประทับใจโดยไม่เลือก

ปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หนึ่งเป็นก�รเฉพ�ะ

 3. พงึใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้ง และครบถว้นแกส่ม�ชกิ เพือ่ใหส้ม�ชกิไดร้บัประโยชนส์งูสดุจ�ก

บริก�รของสหกรณ์

 4. พงึรกัษ�ขอ้มลูสว่นตวัของสม�ชกิเปน็คว�มลบั และไมน่ำ�ไปแสวงห�ประโยชนเ์พือ่ตน

และพวกพ้อง

 5. เจ้�หน้�ที่ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญช� พึงดูแลเอ�ใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช�ทั้งในด้�นก�ร

ปฏิบัติง�น ขวัญกำ�ลังใจ สวัสดิก�ร และยอมรับฟังคว�มคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญช� ด้วยหลัก

ก�รและเหตุผลที่ถูกต้องต�มทำ�นองคลองธรรม

 6. พงึรกัษ�และใชป้ระโยชนจ์�กทรพัยส์นิ อปุกรณข์องสหกรณอ์ย�่งประหยดั คุม้ค�่ ม�ก

ที่สุด รวมถึงไม่นำ�เอ�ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน

 7. พึงรักษ�และเสริมสร้�งคว�มส�มัคคีระหว่�งเจ้�หน้�ที่สหกรณ์ และไม่กระทำ�ตนเป็น

ผู้ยุยงสร้�งคว�มขัดแย้งปัญห�หรือก�รกระทำ�อันเป็นก�รสร้�งคว�มแตกแยก

 8. พึงให้ข่�วส�รก�รดำ�เนินง�นสหกรณ์ที่เป็นประโยชน์แก่สม�ชิกในทุกโอก�ส ที่เอื้อ

อำ�นวย ขณะเดียวกัน ก็รับฟังปัญห� คว�มต้องก�รของสม�ชิกเพื่อพัฒน�ศักยภ�พก�รดำ�เนินง�น

ในโอก�สต่อไป

 9. ไม่รับทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใดจ�กสม�ชิก หรือบุคคลภ�ยนอกเพื่อแสวงห�ประโยชน์

ส่วนตนหรือพวกพ้อง

 10. หลีกเลี่ยงก�รทำ�ธุรกิจ ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นคู่แข่งขัน หรือเป็นปฏิปักษ์กับ

สหกรณ์

จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่
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 1. มุ่งมั่นและอุทิศ เพื่อพัฒน�ให้สหกรณ์ก้�วหน้� โดยยึดมั่น อุดมก�รณ์ หลักก�ร และ

วิธีก�รสหกรณ์

 2. ปฏิบัติต�มกฎหม�ย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์อย่�งเคร่งครัด

 3. มุ่งมั่น ดำ�รงชีวิตต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง

 4. สอดส่องดูแลและส่งเสริมสนับสนุนกิจก�รของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่

เข้มแข็ง

 5. ร่วมมือร่วมใจและสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์อย่�งสมำ่�เสมอ ในฐ�นะเจ้�ของ

สหกรณ์

 6. รว่มมอืกบัคณะกรรมก�รดำ�เนนิก�รของสหกรณพ์ฒัน�สหกรณใ์หเ้จรญิรุง่เรอืง มัน่คง

  7. ไม่เห็นแก่อ�มิสสินจ้�ง ผลประโยชน์ หรือสัญญ�ต่�งตอบแทนเพื่อก�รเลือกตั้งผู้แทน

สม�ชิก หรือกรรมก�รดำ�เนินก�ร ผู้ตรวจสอบกิจก�ร หรือก�รออกเสียงในที่ประชุมสหกรณ์

 8. พึงให้ข้อมูลของตนในก�รขอรับสวัสดิก�รหรือทำ�ธุรกรรมอื่นใดกับสหกรณ์ด้วยคว�ม

ซื่อสัตย์สุจริต

 9. พงึชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนัในท�งทีช่อบ รวมทัง้สง่เสรมิสนบัสนนุใหเ้กดิคว�มส�มคัค ีรว่ม

แรงร่วมใจในบรรด�สม�ชิกด้วยกัน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

 10. ไม่ห�ประโยชน์จ�กสม�ชิกด้วยกันโดยอ�ศัยก�รทำ�ธุรกรรมหรือกิจกรรมอื่นใดของ

สหกรณ์ เพื่อประโยชน์ส่วนตน

จรรยาบรรณของสมาชิกสหกรณ์
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สาร จาก...
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 เนื่องในโอก�สครบรอบก�รดำ�เนินง�นของสหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด  

ก�รดำ�เนินง�นที่มีประสิทธิภ�พ โปร่งใส เป็นไปต�มวัตถุประสงค์ของก�รก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

ทกุประก�ร เปน็ผลดกีบัมวลสม�ชกิทัง้ในด�้นก�รออม และก�รกูเ้งนิไปใช ้รวมทัง้ก�รชว่ยเหลอืด�้น

ส�ธ�รณประโยชน์ในหล�ย ๆ ด้�น ก�รมีส่วนร่วมกันของคณะกรรมก�ร ฝ่�ยจัดก�ร ผู้ตรวจสอบ

กิจก�ร ที่ปรึกษ� สำ�คัญอย่�งยิ่งคือ มวลสม�ชิก ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและทำ�ให้ก�รดำ�เนินง�นมี

ประสิทธิภ�พตอบสนองคว�มต้องก�รได้อย่�งทั่วถึง

 ผมขอขอบคุณคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร และทุก ๆ ฝ่�ยที่เกี่ยวข้อง ที่ทุ่มเทแรงก�ยแรงใจ

บรหิ�รสหกรณอ์อมทรพัยส์�ธ�รณสขุเลย จำ�กดั จนมผีลสำ�เรจ็อย�่งด ีและทำ�ใหก้จิก�รมคีว�มเจรญิ 

ก้�วหน้� อย่�งยิ่ง สหกรณ์เป็นของพวกเร�ทุกคน ขอให้สม�ชิกทุกคนได้ร่วมกันบริห�รกิจก�ร 

เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่น คว�มมั่นคง ให้แก่องค์กร ตลอดไป

     

      (น�ยก�ยสิทธิ์    แก้วย�ศรี) 

      ที่ปรึกษ�กิตติมศักดิ์

      สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด
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สาร จาก...
ประธานกรรมการดำาเนินการ

เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ที่เคารพ 
 ตลอดระยะเวล� 4 ปทีีผ่�่นม� กระผมไดร้บัคว�มไวว้�งใจจ�กสม�ชกิไดเ้ข�้ม�บรหิ�รง�นสหกรณ์

ออมทรพัยส์�ธ�รณสขุเลย จำ�กดั ซึง่เปน็เวล�ของก�รเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้กบัวงก�รสหกรณ ์ทัง้ก�รแกไ้ข

กฎหม�ย ก�รออกกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ของน�ยทะเบียนสหกรณ์ เพื่อม�กำ�กับ ควบคุม ดูแล สหกรณ์ที่เข้ม

งวดขึ้น 

 คว�มพย�ย�มในก�รบริห�รง�นในสถ�นก�รณ์เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือก�รรักษ�ผลประโยชน์

ของสม�ชิก ก�รสร้�งคว�มมั่นคงให้กับสหกรณ์ และก�รสร้�งคว�มเชื่อถือที่มีต่อองค์กร โดยสหกรณ์ได้

ผ่�นก�รประเมินต�มโครงก�รสหกรณ์สีข�วจ�กน�ยทะเบียนสหกรณ์ ถือเป็นเครื่องยืนยันในก�รดำ�เนิน

ง�นของสหกรณ์ที่ได้ยึดหลักธรรม�ภิบ�ลในก�รบริห�รง�นตลอดม� และสหกรณ์ได้รับก�รจัดระดับ

ม�ตรฐ�นจ�กกรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่�นเกณฑ์ม�ตรฐ�นระดับ A อีกทั้งได้นำ�เทคโนโลยีม�ใช้ในก�รดำ�เนิน

ก�รสหกรณ์เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้สม�ชิก

 ในปี 2562 สหกรณ์ส�ม�รถดำ�เนินกิจก�รได้อย่�งดี มีคว�มมั่นคง เข้มแข็ง และก้�วหน้� เร�มี

สม�ชิกทั้งสิ้น  จำ�นวน 1,991  คน และมีทุนดำ�เนินก�ร 2,339.30  ล้�นบ�ท สินทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็น  53.59  

ล้�นบ�ท  และมีกำ�ไรสุทธิ  90.95 ล้�นบ�ท ทำ�ให้ปีนี้มีก�รปันผลต�มหุ้นที่ชำ�ระแล้วร้อยละ 5.65 และ

เฉลี่ยคืนดอกเบี้ยทุกประเภทร้อยละ 15.55  รวมถึงก�รจัดสวัสดิก�รแก่สม�ชิกอย่�งทั่วถึง 

 จ�กภ�วะเศรษฐกิจชะลอตัว กระผมรวมทั้งกรรมก�รได้มีก�รลดอัตร�ดอกเบี้ยเงินรับฝ�กจ�ก

สม�ชิก และอัตร�ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สม�ชิก เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่มวลสม�ชิกของเร�

 ในน�มคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร เจ้�หน้�ที่ และที่ปรึกษ�ทุกคน ขอขอบคุณผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจ

สอบกิจก�ร และที่สำ�คัญขอขอบคุณสม�ชิกทุกท่�นที่ให้ก�รสนับสนุน ให้คว�มไว้ว�งใจ และคว�มร่วมมือ

ต่�งๆ จนสหกรณ์ได้รับผลสำ�เร็จม�จนทุกวันนี้ และเป็นที่พึ่งให้กับสม�ชิกทุกคนตลอดไป

      (น�ยชำ�น�ญ มีมูล) 

      ประธ�นกรรมก�รดำ�เนินก�ร

      สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด
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ที่ปรึกษาสหกรณ์

คณะตรวจสอบกิจการ

น�ยบวร  อุตส�หะ
ที่ปรึกษ�

น�ยอุทิศ  โสวันน�
ที่ปรึกษ�

น�ยสุริยันต์  หิรัญพรหม
ที่ปรึกษ�

น�งเพ็ญจิต  ลำ�มะยศ น�งมนฤดี  น�มวงษ์ น�งเย�วรัตน์  แก้วสุฟอง

น�งสิริพร  ญ�ณจินด� น�ยพงศ์วิพัฒน์  เพ็งวิชัย

น�ยแพทย์ปรีด�  วรห�ร
ที่ปรึกษ�กิตติมศักดิ์

น�ยก�ยสิทธิ์  แก้วย�ศรี

ที่ปรึกษ�กิตติมศักดิ์
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น�ยกิตติเดช ศรีสุวรรณ
กรรมก�ร

น�งจิร�ภรณ์ ธนแสนไทย
กรรมก�ร

น�ยปรีช� แสงพันธ์ต�
กรรมก�ร

น�ยชำ�น�ญ  มีมูล
ประธ�นกรรมก�ร

น�ยอดุลย์  สอนสุภ�พ
รองประธ�นกรรมก�ร 1

น�งคุลิก�  น�มโน
กรรมก�ร

น�ยสุชิน  เหลืองอุทัยรัตน์
รองประธ�นกรรมก�ร 3

น�งพัลยุภ�  ภ�วงศ์
กรรมก�ร

น�ยนิวัตน์  แสงรัตน์
กรรมก�ร

น�ยช�ณุวัต อ�จแก้ว
กรรมก�ร

น�ยธนะสิทธิ์ รุ่งศิรรัฐพงษ์
กรรมก�ร

น�ยสุนันท์  เที่ยงภักดิ์
กรรมก�รและเลข�นุก�ร

น�ยอำ�พนธ์  คำ�ตัน
กรรมก�รและเหรัญญิก

น�ยส�โรจน์  สมัยคำ�
รองประธ�นกรรมก�ร 2

คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 30
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น�งพัชชิร�  แสงน�
เจ้�หน้�ที่สินเชื่อ

น�งส�วเพชรไทย  จันทอินทร์
เจ้�หน้�ที่สินเชื่อ/ฌกส

น�งส�วนรินทร์พิชญ์  แก้วพิล�รมย์
เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร

น�งส�วปัทมพร สอนสุภ�พ
เจ้�หน้�ที่พัสดุ/บัญชี

น�งส�วธิด�พร  วันเพ็ญ
เจ้�หน้�ที่สินเชื่อ/คอมพิวเตอร์

น�งอุม�พร  พรหมศรีจันทร์
เจ้�หน้�ที่ก�รเงิน

น�งจันทร์จิร�  บุตรช�ลี

ผู้จัดก�ร

น�งผ�นิต  จำ�นงค์นิจ
นักก�รภ�รโรง

เจ้าหน้าที่สหกรณ์
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 จำ�นวนสม�ชิกส�มัญ ( ณ 30  พฤศจิก�ยน  2562) 1,942 คน
 จำ�นวนสม�ชิกสมทบ ( ณ 30  พฤศจิก�ยน  2562) 49 คน
 จำ�นวนสม�ชิกที่เข้�ร่วมประชุม 1,711 คน
 จำ�นวนคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร 14 คน
 จำ�นวนคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รที่เข้�ร่วมประชุม 14 คน
 เริ่มประชุม 09.30  น.
 นายชำานาญ มมีลู ประธ�นกรรมก�รสหกรณอ์อมทรพัยส์�ธ�รณสขุเลย จำ�กดั  เปน็ประธ�น
ในที่ประชุม

การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2562
วันอาทิตย์ที่  15 ธันวาคม   2562

ณ ศาลาประชาคม จังหวัดเลย

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีทราบ

1.1 แนะนำาผู้เข้าร่วมประชุม
  1. น�ยก�ยสิทธิ์  แก้วย�ศรี ที่ปรึกษ�กิตติมศักดิ์
  2. น�ยบวร อุตส�หะ ที่ปรึกษ�
  3. น�ยอุทิศ โสวันน� ที่ปรึกษ�
  4. น�ยพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย
  5. น�งพิชญ์สิณี สว่�งโรจน์ ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
  6. ดร.นัคมน เงินมั่น หัวหน้�สำ�นักง�นตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
  7. น�งศศิรัศมี จันทร์ฤาชัย นักวิช�ก�รตรวจสอบบัญชีชำ�น�ญก�รพิเศษ
  8. น�ยพัฒน� พลพิมพ์ ผู้สอบบัญชี
  9. น�ยอดิศักดิ์ ศรีวรขันธ์ ผู้สอบบัญชี
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ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2561

1.2  การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี
 ต�มขอ้บงัคบัของสหกรณอ์อมทรพัยส์�ธ�รณสขุเลย จำ�กดั พ.ศ.2544 ขอ้ 62 ก�รประชมุใหญ่
ส�มัญของสหกรณ์จะต้องมีสม�ชิกม�ประชุมไม่น้อยกว่�กึ่งหนึ่งของจำ�นวนสม�ชิกทั้งหมด หรือไม่
น้อยกว่� 100 คน จึงจะเป็นองค์ประชุม ขณะนี้มีสม�ชิกม�ประชุม จำ�นวน 100 คน จึงถือว่�ครบ
องค์ประชุม
 ก�รเชญิสม�ชกิม�ประชมุใหญส่�มญัประจำ�ปใีนวนันีก้เ็พือ่แถลงผลก�รดำ�เนนิง�นของสหกรณ์
ในรอบปีที่ผ่�นม� และเป็นก�รปฏิบัติต�มข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 62 ที่กำ�หนดให้มีก�รประชุม
ใหญ่ส�มัญ อย่�งน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภ�ยใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ เพื่อให้สม�ชิก
ได้ทร�บร�ยง�นประจำ�ปีแสดงผลก�รดำ�เนินก�รของสหกรณ์และผลก�รดำ�เนินง�นของคณะ
กรรมก�รดำ�เนินก�ร ร�ยง�นผู้ตรวจสอบกิจก�ร ก�รพิจ�รณ�อนุมัติ งบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี 
พิจ�รณ�แก้ไขข้อบังคับกำ�หนดรูปก�รพัฒน�ของสหกรณ์ไปในทิศท�งที่บรรลุวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ พิจ�รณ�อนุมัติงบดุลและก�รจัดสรรกำ�ไรสุทธิ ตลอดจนก�รเลือกตั้งและก�รถอดถอน
กรรมก�ร และผู้ตรวจสอบกิจก�ร
 ก�รประชมุและวธิกี�รประชมุ เพือ่ใหก้�รประชมุดำ�เนนิไปดว้ยคว�มเรยีบรอ้ยจงึขอตกลงและ
ทำ�คว�มเข้�ใจกับสม�ชิกในวิธีก�รประชุมดังนี้
 1. ก�รขออนุญ�ตกล่�วในที่ประชุม ให้ขออนุญ�ตโดยก�รยกมือ ให้ประธ�นมองเห็นชัดเจน
 2. เมื่อได้รับอนุญ�ตให้กล่�วในที่ประชุมในระหว่�งกล่�วหรืออภิปร�ยห�กมีก�รทักท้วงให้
หยุดกล่�วหรือหยุดอภิปร�ย ประธ�นจะให้ผู้ทักท้วง แจ้งเหตุแห่งก�รทักท้วง เพื่อจะได้วินิจฉัย
 3. ก�รกล่�วในที่ประชุมให้ใช้ถ้อยคำ�สุภ�พ ไม่เสียดสี พ�ดพิงถึงผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งอ�จทำ�ให้เกิด
คว�มเสื่อมเสียหรือเสียห�ยได้ห�กไม่มีเอกส�รชัดเจน
 4. ห�กมีก�รกล่�วสนับสนุนให้ใช้ข้อคว�มสั้นๆ ไม่พ�ดพิงถึงเรื่องนอกประเด็น
 5. ก�รดำ�เนินก�รประชุม ปฏิบัติต�มแนวส�กลทั่วไป
มติที่ประชุม  รับทราบ

 สหกรณ์ ได้สำ�เน�ร�ยง�นก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2561 ในวันที่ 16 ธันว�คม 2561
 ณ หอประชุมศ�ล�ประช�คม อำ�เภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปให้สม�ชิกครบทุกหน่วยง�นแล้ว ต�ม
หนงัสอืที ่สอ. สล.221 /2562 ลงวนัที ่3 เมษ�ยน 2562โดยใหส้ม�ชกิตรวจสอบ ห�กไมถ่กูตอ้งหรอื
มีก�รแก้ไข ขอให้แจ้งให้สหกรณ์ทร�บภ�ยในวันที่ 30 เมษ�ยน 2562
 ผลปร�กฏว่�เมื่อพ้นกำ�หนดเวล�ดังกล่�วไม่มีสม�ชิกทักท้วงแต่ประก�รใด จึงขอให้ที่ประชุม
พิจ�รณ�รับรองร�ยง�นก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2561 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทร�บและ
รับรอง  
มติที่ประชุม รับรอง
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำาเนินกิจการประจำาปี 2562

จำ�นวนสม�ชิก (คน)

สินทรัพย์รวม

ทุนเรือนหุ้น

ทุนสำ�รอง

เงินรับฝ�ก

เงินกู้ยืมสถ�บันก�รเงิน

เงินให้สม�ชิกกู้ระหว่�งปี

รับชำ�ระคืนระหว่�งปี

ลูกหนี้เงินกู้คงเหลือสุทธิ

ทุนสะสมต�มข้อบังคับ

กำ�ไรสุทธิ

ทุนเรือนหุ้นเมื่อต้นปี 881,855,710.00 957,089,620.00

บวก  ได้รับค่�หุ้นระหว่�งปี 87,995,300.00 91,307,700.00

หัก    จ่�ยคืนค่�หุ้น 12,761,390.00 22,742,520.00

คงเหลือทุนเรือนหุ้นสิ้นปี 957,089,620.00 1,025,654,800.00

ทุนเรือนหุ้น เพิ่มขึ้น (ลดลง) 75,233,910.00 68,565,180.00

1988

2,285,712,211.74

   957,089,620.00

67,322,585.42

189,991,296.19

867,187,044.00

1,156,303,984.50

1,086,238,682.50

2,255,177,295.00

1,886,743.14

79,393,645.36

1991

2,339,308,864.12

1,025,654,800.00

75,704,226.78

275,892,602.57

862,068,886.75

1,238,042,344.30

1,192,087,537.00

2,302,938,306.13

2,261,810.81

90,955,690.93

3

53,596,652.38

68,565,180.00

8,381,641.36

85,901,306.38

(5,118,157.25)

81,738,359.80

105,848,854.50

47,761,011.13

375,067.67

11,562,045.57

3.1 ด้านการเติบโตธุรกิจ

รายการ

รายการ

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2562

เพิ่ม (ลด)

  ในปี 2562 สหกรณ์มีกำ�ไรสุทธิ 90,955,690.93 บ�ท เพิ่มขึ้น จ�กปี 2561 จำ�นวน  
11,562,045.57 บ�ท คิดเป็นร้อยละ 14.56

3.2 ด้านสมาชิก 
  สม�ชิกยอดยกม�  ปี 2561 จำ�นวน 1,988 คน
  สม�ชิกเข้�ใหม่ ปี 2562 จำ�นวน 87 คน
  สม�ชิกล�ออก ปี 2562 จำ�นวน 84 คน
  คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น  จำานวน 1,991  คน  

3.3 ด้านทุนเรือนหุ้น

  ในปี 2562  สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจ�กปี 2561 จำ�นวน 68,565,180.00 บ�ท อัตร�
ก�รเติบโตของทุนเรือนหุ้น  คิดเป็นร้อยละ 7.16
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ลูกหนี้เงินกู้ยกม�เมื่อต้นปี 2,185,111,993.00 2,256,893,582.00

บวก  ให้กู้เพิ่มระหว่�งปี 1,156,941,010.50     1,101,953,478.13

หัก    ชำ�ระคืนเงินกู้ระหว่�งป ี 1,086,238,682.50     1,055,908,754.00

ลูกหนี้คงเหลือสุทธิ 2,256,893,582.00 2,302,938,306.13

ลูกหนี้เพิ่มขึ้น  70,065,302.00 46,044,724.13

รายการ ปี 2561 ปี 2562

3.4 การให้บริการรับฝากเงิน
 สหกรณ์ได้ให้บริก�รเงินฝ�กแก่สม�ชิก ประเภทออมทรัพย์,เงินฝ�กออมทรัพย์พิเศษ,เงินฝ�ก
ประจำ�และ เงินฝ�กออมทรัพย์ทวีสิน และเงินฝ�กออมทรัพย์ATM เพื่อเพิ่มช่องท�งในก�รถอนเงิน
ฝ�กจ�กตู้กดเงินอัตโนมัติ ของธน�ค�รกรุงไทย ซึ่งสหกรณ์จึงจ่�ยเงินกู้ส�มัญแก่สม�ชิกโดยวิธีก�ร
จ�่ยเข�้เงนิฝ�กออมทรพัย ์ATM  รวมถงึเงนิปนัผลเฉลีย่คนืและเงนิสวสัดกิ�รต�่งๆ เพือ่คว�มสะดวก
ในก�รเบิกถอน อีกทั้งเป็นก�รส่งเสริมก�รออมของสม�ชิกและครอบครัว รวมจำ�นวนทั้งสิ้น  
275,892,602.57 บ�ท ดังนี้ 
(1) เงินฝ�กออมทรัพย์ จำ�นวน 160 บัญชี เป็นจำ�นวนเงิน  2,543,158.73 บ�ท
(2) เงินฝ�กออมทรัพย์พิเศษ จำ�นวน    247 บัญชี เป็นจำ�นวนเงิน 157,302,152.80 บ�ท 
(3) เงินฝ�กประจำ� จำ�นวน 19 บัญชี เป็นจำ�นวนเงิน 6,005,283.00 บ�ท
(4) เงินฝ�กออมทรัพย์ทวีสิน จำ�นวน     2 บัญชี เป็นจำ�นวนเงิน 527,000.00 บ�ท
(5) เงินฝ�กออมทรัพย์ATM จำ�นวน  1,868 บัญชี เป็นจำ�นวนเงิน   9,515,008.04 บ�ท
(6) เงินฝ�กออมทรัพย์พิเศษจ�กสอ.อื่นจำ�นวน  3 บัญชี  เป็นจำ�นวนเงิน 100,000,000.00 บ�ท

3.5 ด้านการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก 
  สหกรณ์ได้ให้บริก�รเงินกู้ยืมแก่สม�ชิกในระหว่�งปี 2562 และมียอดหนี้เงินกู้คงเหลือ 
ทั้งสิ้น ดังนี้

  สมาชิกเป็นหนี้เงินกู้ 1,521 คน คิดเป็นร้อยละ 76.40 ของสมาชกิทัง้หมด (1,991 คน)

  สมาชิกที่ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 470 คน คิดเป็นร้อยละ 23.60 ของสมาชิกทั้งหมด
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สหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ จำ�กัด (ย�ว)

สหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ จำ�กัด (กล�ง)

สหกรณอ์อมทรพัยม์ห�วทิย�ลยัมหดิล 
จำ�กัด (ย�ว)

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักง�นธน�ค�ร
แห่งประเทศไทย จำ�กัด

สหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพย�บ�ลหวัเฉยีว 
จำ�กัด

สหกรณอ์อมทรพัย ์วชริพย�บ�ล จำ�กดั

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพย�บ�ล
ห�ดใหญ่ จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬ�

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักง�น
ก�รบินไทย

ธน�ค�รออมสิน

ธน�ค�รกรุงเทพ

ธน�ค�รธนช�ต

OD ธน�ค�รกรุงไทย

ธน�ค�ร ธกส.

ธน�ค�รแลนด์แอนด์เฮ้�ส์

รวม

111,622,442.25

40,771,701.75

129,860,000.00

136,000,000.00

86,000,000.00
   

      
72,000,000.00

95,000,000.00

126,800,000.00

21,000,000.00

48,132,900.00

20,000,000.00                     

76,000,000.00

0.00

0.00

20,000,000.00

983,187,044.00

0.00
           

        
0.00

0.00

0.00
                    

    
    0.00           

0.00

   
 0.00

0.00

0.00

0.00

100,000,000.00

20,000,000.00

0.00  

294,000,000.00

0.00

40,000,000.00

20,000,000.00

474,000,000.00

17,231,352.75
            

       
    16,378,404.50

20,040,000.00

  
12,000,000.00

33,600,000.00

  
 32,000,000.00

     
12,000,000.00

14,400,000.00

21,000,000.00

26,080,400.00

18,388,000.00

20,000,000.00  

272,000,000.00
 

   0.00

40,000,000.00

40,000,000.00

595,118,157.25

94,391,089.50

      
24,393,297.25

109,820,000.00

124,000,000.00

52,400,000.00

     
40,000,000.00

83,000,000.00

112,400,000.00

0.00

22,052,500.00

81,612,000.00

20,000,000.00

0.00

98,000,000.00

0.00

0.00

0.00

862,068,886.75

แหล่งเงินกู้ยืม ยกมา กู้ระหว่างปี ชำาระระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี

3.6 เจ้าหนี้เงินกู้ยืมของสหกรณ์
  สหกรณไ์ดข้อกูย้มืเงนิจ�กสถ�บนัก�รเงนิ เพือ่ใหกู้ย้มืแกส่ม�ชกิ และเพือ่เสรมิสภ�พคลอ่ง
ของสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
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 สหกรณอ์อมทรพัยส์�ธ�รณสขุเลย จำ�กดั จดัห�เงนิทนุภ�ยในจ�กทนุเรอืนหุน้ ทนุสำ�รอง และ
เงินรับฝ�ก ซึ่งเป็นก�รระดมเงินทุนที่มีอัตร�ก�รเติบโตอย่�งต่อเนื่อง โดยเฉพ�ะทุนเรือนหุ้น   
 นอกจ�กนี ้สหกรณย์งัจดัห�เงนิทนุจ�กแหลง่ภ�ยนอกโดยก�รกูย้มืเงนิจ�กสถ�บนัก�รเงนิเพือ่
เสริมสภ�พคล่องให้กับสหกรณ์
 3.7.2 การจัดสรรเงินทุน

3.8 ด้านสวัสดิการ
 3.8.1 สหกรณ์ฯ จัดทุนสวัสดิการสมาชิก ดังนี้
   1) ทุนส�ธ�รณประโยชน์  จำ�นวนเงิน      18,500.00 บ�ท 
   2) ทุนสงเคร�ะห์ศพสม�ชิกและคู่สมรส จำ�นวนเงิน   493,333.33 บ�ท
   3) ทุนสวัสดิก�รเกื้อกูลสม�ชิก จำ�นวนเงิน 1,775,600.00 บ�ท
   4) ทุนสะสมเพื่อพัฒน�กิจก�ร จำ�นวนเงิน 116,000.00 บ�ท
   5) ทุนศึกษ�อบรม(ดูง�นระบบโปรแกรม) จำ�นวนเงิน 10,499.00 บ�ท
 3.8.2 สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว ดังนี้
   1) สวัสดิก�รก�รครองสถ�นภ�พโสด จำ�นวนเงิน 7,000.00 บ�ท
   2) สวัสดิก�รเกษียณอ�ยุร�ชก�ร จำ�นวนเงิน 72,400.00 บ�ท
   3) เงินช่วยเหลือก�รศพครอบครัวสม�ชิก   จำ�นวนเงิน       241,000.00 บ�ท
   4) สวัสดิก�รบุตร  จำ�นวนเงิน       670,500.00 บ�ท
   5) สวัสดิก�รผู้สูงอ�ยุ  จำ�นวนเงิน 70,000.00 บ�ท

3.7 ด้านการบริหารเงินทุน
 3.7.1 แหล่งที่มาของเงินทุน

 1.  เงินรับฝ�ก 275,892,602.57 11.80

 2.  เงินกู้ยืมจ�กสถ�บันก�รเงิน 862,068,886.75 36.85

 3.  หนี้สินอื่นๆ 6,770,846.28  0.29

 4.  ทุนเรือนหุ้น 1,025,654,800.00 43.84

 5.  ทุนสำ�รองและทุนสะสมอื่นๆ 77,966,037.59  3.33

 6.  กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี รอก�รจัดสรร 90,955,690.93  3.89

      รวมแหล่งที่มาของเงินทุน 2,339,308,864.12 100

ลำาดับ รายการ จำานวน(บาท) ร้อยละ

1 ลูกหนี้เงินให้กู้ 2,302,938,306.13 98.44

2 เงินสดและเงินฝ�กธน�ค�ร 31,213,148.51   1.33

3 เงินลงทุน 3,207,000.00  0.14

4 สินทรัพย์อื่น 1,950,409.48  0.12

            รวม 2,339,308,864.12 100

รายการลำาดับ
จัดสรรเงินลงทุน

จำานวน (บาท) ร้อยละ
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น�ยชำ�น�ญ มีมูล

ประธ�นกรรมก�ร

น�ยอดุลย์ สอนสุภ�พ

กรรมก�ร

น�ยสุนันท์  เที่ยงภักดิ์

กรรมก�ร

น�งคุลิก�  น�มโน

น�ยธนะสทิธิ ์รุง่ศริรฐัพงษ์

น�งจันทร์จิร�  บุตรช�ลี

น.ส.ธิด�พร วันเพ็ญ

น.ส.ปัทมพร สอนสุภ�พ

น.ส.ธิด�พร วันเพ็ญ

น�งพัชชิร�  แสงน�

- ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี2561

- ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2561

 เพื่อทำ�ก�รเลือกตั้งคณะกรรมก�รชมรม

- ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2561 ชุมนุม

 สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ก�รบังคับใช้ พรบ.สหกรณ์ฉบับใหม่

- ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2561ชุมนุม

 สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

-  กฎหม�ยใหม่กับก�รบริห�รสหกรณ์

 ที่ควรจะเป็น 

- ก�รประเมินคว�มเสี่ยงด้�นก�รฟอกเงิน

 และก�รสนับสนุนท�งก�รเงินแก่

 ก�รก่อก�รร้�ยฯ

- ก�รบังคับใช้ พรบ. สหกรณ์ฉบับใหม่

-  วันออมแห่งช�ติ

- โครงก�รปฎิบัติธรรมนำ�สุขบุคล�กร

 สหกรณ์

-  กฎหม�ยกับก�รติดต�มหนี้ที่ผู้ปฎิบัติ

 ควรรู้

- กฎหม�ยกบัคว�มรบัผดิชอบของเจ�้หน�้ที่

สินเชื่อและก�รให้บริก�ร

22 ธ.ค.61

ปทุมธ�นี

10 มี.ค.62

ขอนแก่น

8 มิ.ย.62

กรุงเทพ

23-24 ก.พ.62

มุกด�ห�ร

8 มิ.ย.62

กรุงเทพ

31 พ.ค.62

15 มี.ค.62

หนองค�ย

1-3 ก.พ.62

ชลบุรี

31 ต.ค.62

กรุงเทพ

24-26 ม.ค.62

กรุงเทพ

นครร�ชสีม�

5-6 ต.ค.62

ขอนแก่น

15-17 มี.ค.62

ขอนแก่น

1

2

3

4

5

6

7

8

โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท 

เขตพื้นที่สหกรณ์สม�ชิก ชสอ.

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย จำ�กัด 

เขตพื้นที่สหกรณ์สม�ชิก ชสอ.

ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จำ�กัด

สันนิบ�ตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย

ปปง.

สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มพื้นที่

สระบุรี

ชุมนุมสหกรณ์ฯ, สันนิบ�ตฯ

ชุมนุมสหกรณ์ฯ

ชุมนุมสหกรณ์ฯ

ชมรมเจ้�หน้�ที่ภ�คตะวันออก

เฉียงเหนือ

ลำาดับ ชื่อ - สกุล อบรม - สัมมนา จัดโดยวันที่

3.9  ด้านวิชาการ
 3.9.1 ในปี 2562 คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รได้พิจ�รณ�อนุมัติให้ กรรมก�ร และเจ้�หน้�ที่  
เข้�ร่วมประชุมสัมมน�/อบรม วิช�ก�รต่�งๆ กับหน่วยง�นภ�ยนอก  ดังร�ยก�รต่อไปนี้

 3.9.2 โครงก�รอบรมสม�ชิกต�มแผนยุทธศ�สตร์
   1) โครงก�รจัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์  จำ�นวนสม�ชิก 60 คน
   2) โครงก�รอบรมคว�มรู้สม�ชิกสหกรณ์  จำ�นวนสม�ชิก 55 คน

3.10 ด้านการเอื้ออาทรต่อชุมชน และสังคม
 สหกรณ์ได้ให้คว�มร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมต่�งๆ ของสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดเลย และ
ขบวนก�รสหกรณ ์โดยรว่มมอืเปน็สถ�นทีศ่กึษ�ดงู�นของสหกรณต์�่งๆ และกจิกรรมสงัคมภ�ยนอกเนือ่ง
ในโอก�สต่�งๆ ดังนี้
 1 ง�นสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ  จำ�นวน 20,000 บ�ท
 2. สนับสนุน TO BE NUMBER ONE จำ�นวน 30,000 บ�ท
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3.11 ด้านข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์

 สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด ประช�สัมพันธ์ และเผยแพร่ง�นสหกรณ์  ให้สม�ชิก และ

บุคคลทั่วไปได้ทร�บคว�มก้�วหน้� โดยหนังสือแจ้งเวียน Line, @Line  ชีพจรส�สุข  www. cooploei.

com และ Application บนมือถือโดยสำ�หรับ  Android  และ  IOS โหลด STL COOP 

3.11 ด้านข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์

  สหกรณอ์อมทรพัยส์�ธ�รณสขุเลย จำ�กดั ประช�สมัพนัธ ์และเผยแพรง่�นสหกรณ ์ใหส้ม�ชกิ และ 

บคุคลทัว่ไปไดท้ร�บคว�มก�้วหน�้ โดยหนงัสอืแจง้เวยีน Line, @Line ชพีจรส�สขุ www. cooploei.com

3.12  ด้านสมาคมฌาปนกิจ 

 3.12.1 สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย

   จำ�นวนสม�ชิกส�มัญ 1,390 คน สม�ชิกสมทบ 305 คน รวม 1,695 คน

   จำ�นวนเงินสงเคร�ะห์ศพ จำ�นวน 160,000 บ�ท 

  3.12.2 ศูนย์ประส�นง�นสม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขไทย (ล้�นที่1)

   จำ�นวนสม�ชิกส�มัญ 1,539 คน สม�ชิกสมทบ 616 คน รวม 2,155 คน

   จำ�นวนเงินสงเคร�ะห์ศพ จำ�นวน 1,000,000.00 บ�ท 

 3.12.3 ศูนย์ประส�นง�นสม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

   จำ�นวนสม�ชิก ส�มัญ 868 คน สม�ชิกสมทบ 41 คน รวม 909 คน

   จำ�นวนเงินสงเคร�ะห์ศพ 600,000 บ�ท 

 3.12.4  กองทุนสวัสดิก�รสม�ชิก สสธท. (ล้�นที่ 2) รับสมัครสม�ชิกเฉพ�ะ สม�ชิก สส.ธท.

   จำ�นวนสม�ชิกส�มัญ 707 คน สม�ชิกสมทบ 361 คน รวม 1,068 คน 

   จำ�นวนเงินสงเคร�ะห์ศพ 1,000,000 บ�ท

 3.12.5 กองทุนสวัสดิก�รล้�นอิส�น (ล้�นที่ 3) 

   จำ�นวนสม�ชิกส�มัญ 61 คน รวม 61 คน 

   จำ�นวนเงินสงเคร�ะห์ศพ 1,000,000 บ�ท

3.13 การรับรองมาตรฐาน

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำ�นักง�นสหกรณ์จังหวัดเลย ได้จัดระดับม�ตรฐ�นสหกรณ์ ประจำ�

ปีงบประม�ณ 2562 โดยทำ�ก�รประเมินตัวชี้วัดต�มประก�ศกรมส่งเสริมสหกรณ์ต�มหนังสือที่ ลย0010/

ว1226 ลงวนัที ่3 กนัย�ยน 2562 ประก�ศให ้สหกรณอ์อมทรพัยส์�ธ�รณสขุเลย จำ�กดั ผ�่นเกณฑม์�ตรฐ�น

สหกรณ์ระดับ A 

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ประก�ศเชิดชูเกียรติสหกรณ์สีข�วด้วยธรรม�ภิบ�ล พ.ศ.2562 ในระดับ

ประเทศให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด เป็นสหกรณ์ที่มีก�รบริห�รจัดก�รองค์กรที่ดี อย่�ง

เปน็ระบบ มกี�รควบคมุภ�ยในทีด่ ีดำ�เนนิง�นดว้ยคว�มซือ่สตัย ์สจุรติ โปรง่ใส ส�ม�รถตรวจสอบไดม้กี�ร

ปฎิบัติต�มหลักธรรม�ภิบ�ลและมีคว�มเป็นสหกรณ์อย่�งแท้จริง 

มติที่ประชุม  รับทราบ
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รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด

สำาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด

  ต�มที่ที่ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2561 เมื่อ วันที่ 21  มกร�คม 2562  ได้เลือกข้�พเจ้�และคณะ

เป็นผู้ตรวจสอบกิจก�รของสหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย  จำ�กัด ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 

2562  ซึง่ข�้พเจ�้และคณะไดท้ำ�ก�รตรวจสอบและร�ยง�นผลก�รตรวจสอบตอ่คณะกรรมก�รดำ�เนนิก�ร 

เป็นประจำ�ทุกเดือนที่เข้�ตรวจสอบ  และได้ตรวจสอบเพิ่มในช่วงสิ้นปีบริห�ร นั้น จึงขอเสนอผลก�รตรวจ

สอบประจำ�ปี โดยสรุปดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

 1.1 เพื่อตรวจสอบก�รบริห�รง�นของคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร

 1.2 เพื่อตรวจสอบก�รปฏิบัติง�นเกี่ยวกับก�รบัญชีและก�รควบคุมก�รเงิน

 1.3 เพื่อตรวจสอบก�รดำ�เนินง�นอื่นๆ ของสหกรณ์

2. ขอบเขตของการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ

 2.1 ตรวจสอบคว�มถูกต้องของก�รบันทึกบัญชีต�มเอกส�รหลักฐ�น

 2.2 ตรวจสอบก�รควบคุมก�รเงิน ต�มระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์

 2.3 ตรวจสอบก�รดำ�เนินง�นต�มวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุมใหญ่

 2.4 ตรวจสอบก�รบรหิ�รง�นของคณะกรรมก�รดำ�เนนิก�รต�มแผนง�นและงบประม�ณทีก่ำ�หนดไว้

3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ที่สหกรณ์ควรแก้ไข

 3.1 ผลการดำาเนินงาน 

   สหกรณ์มีสม�ชิกเมื่อต้นปี 1,988 คน ระหว่�งปี มีสม�ชิกเพิ่มขึ้น 94 คน ออกจ�กสหกรณ์ 91 คน 

สม�ชิกคงเหลือวันสิ้นปี 1,991 คน ในวันสิ้นปี สหกรณ์มีทุนดำ�เนินง�นทั้งสิ้น 2,339,308,864.12 บ�ท 

ระหว�่งป ีสหกรณม์รี�ยไดร้วม 148,646,908.69 บ�ท ค�่ใชจ้�่ยรวม 57,691,217.76 บ�ท ยอดกำ�ไรสทุธ ิ

90,955,690.93 บ�ท

 3.2 ด้านการบริหารงานทั่วไป

   คณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร ได้ดำ�เนินก�รตรวจสอบต�มบทบ�ทหน้�ที่ต�มข้อบังคับสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด พ.ศ. 2544 ข้อ 104 ได้กำ�หนดอำ�น�จหน้�ที่ของผู้ตรวจสอบกิจก�ร มี

อำ�น�จหน้�ที่ตรวจสอบก�รดำ�เนินก�รทั้งปวงของสหกรณ์ 

    ผลการตรวจสอบ ก�รบริห�รง�นของสหกรณ์ ส่วนใหญ่เป็นไปต�มนโยบ�ย แผนง�น กฎหม�ย 

ข้อบังคับ ระเบียบและมติที่ประชุมคณะกรรมก�ร และมติที่ประชุมใหญ่ ทั้งนี้ ขอสรุปประเด็นตรวจพบที่

ควรปรับปรุง/แก้ไข ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำาปี 2562
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  3.2.1. ตรวจสอบระเบยีบสหกรณฯ์ วา่ดว้ยเจา้หนา้ทีแ่ละลกูจา้ง ป ีพ.ศ. 2561 พบขอ้สงัเกต ดงันี้

    1) มีก�รพิมพ์ข้อคว�มเกินม� ในระเบียบ ข้อ 4 “สหกรณ์” หม�ยคว�มว่� สหกรณ์ 

ออมทรัพยร์ะเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด

    2) หมวดที่ 2 อัตร�เงินเดือน ข้อ 8 ให้กำ�หนดอัตร�เงินเดือน สำ�หรับเจ้�หน้�ที่สหกรณ์ฯ .... 

โดยสหกรณ์จะประก�ศเป็นคร�วๆ นั้น จ�กก�รตรวจสอบ พบว่� มีก�รออกประก�ศ เรื่องอัตร�เงินเดือน

ของเจ้�หน้�ที่สหกรณ์และลูกจ้�งสหกรณ์ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 8 มกร�คม 2559 (ข้อสังเกต เมื่อมีก�รออก

ระเบียบใหม่ ต้องออกประก�ศใหม่หรือไม่ เพร�ะประก�ศเดิม อ้�งระเบียบ ปี พ.ศ. 2558)

    3) หมวดที่ 3 ข้อ 9 (4) … โรคย�เสพติดให้โทษ (ที่ถูกต้องน่�จะเป็น ติดย�เสพติดให้โทษ)

    4) หมวดที่ 5 หลักประกันก�รทำ�ง�นเจ้�หน้�ที่สหกรณ์และลูกจ้�งสหกรณ์ ข้อ 25 ในก�ร

บรรจแุตง่ตัง้เจ�้หน�้ทีส่หกรณแ์ละลกูจ�้งสหกรณ ์ทำ�หนงัสอืสญัญ�จ�้งไวเ้ปน็หลกัฐ�นต�มแบบทีก่ำ�หนด 

และใหค้ณะกรรมก�รดำ�เนนิก�รกำ�หนดใหม้หีลกัประกนัอย�่งใดอย�่งหนึง่ หรอืหล�ยอย�่ง ดงัปร�กฏข�้ง

ล�่งนี ้เพือ่ประกนัคว�มเสยีห�ยฯ... จ�กก�รตรวจสอบ พบว�่ สหกรณม์กี�รทำ�สญัญ�จ�้งเจ�้หน�้ทีท่กุคน 

มีเอกส�รแนบร�ยละเอียดก�รคำ้�ประกันก�รทำ�ง�นโดยบุคคลครบทุกคน  ส่วนกรณี ก�รใช้เงินฝ�กคำ้�

ประกนั ซึง่เอกส�รแนบฯ มกี�รกำ�หนดวงเงนิคำ�้ประกนัไมน่อ้ยกว�่ 2 เท�่ของเงนิเดอืน จ�กก�รตรวจสอบ

วงเงินฝ�กคำ้�ประกัน พบว่� มีเจ้�หน้�ที่ 2 คน วงเงินตำ่�กว่�เกณฑ์เล็กน้อย (ผู้ตรวจได้แนะนำ�และฝ่�ย

จัดก�รดำ�เนินก�รให้ผู้เกี่ยวข้องฝ�กเงินเพิ่มครบต�มเกณฑ์ทุกคนแล้ว) 

    - สหกรณ์มีก�รจัดทำ�แฟ้มประวัติของเจ้�หน้�ที่ร�ยบุคคล ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว 

ประวัติก�รทำ�ง�น ประวัติก�รเลื่อนขั้นเงินเดือน ประวัติก�รได้รับโทษท�งวินัย ประวัติก�รอบรม/ ดูง�น 

ซึ่งผู้ตรวจสอบฯมีข้อแนะนำา ให้เพิ่มหัวข้อหลักประกันก�รทำ�ง�นเจ้�หน้�ที่และลูกจ้�งสหกรณ์ ประเด็น 

1) บุคคลคำ้�ประกัน   ชื่อ –สกุล    ตำ�แหน่ง   หน่วยง�น….. 2) เงินสด/ หลักทรัพย์คำ้�ประกัน ระบุจำ�นวน

เงิน......... วันที่............ (ซึ่งฝ่�ยจัดก�รยังไม่ได้ดำ�เนินก�รในส่วนนี)้

    5) หมวดที่ 6 ก�รเลื่อนเงินเดือน ข้อ 7 ก�รเลื่อนเงินเดือนเจ้�หน้�ที่ให้เลื่อนปีละ 2 ครั้ง ครั้ง

แรกวันที่  1 มิถุน�ยน  ครั้งที่ 2 วันที่ 1  ธันว�คม  ซึ่งเป็นก�รติดต�มเรื่องจ�กที่ประชุมใหญ่ ต�มร�ยง�น

กิจกรรมประจำ�ปี 2561  ระเบียบว�ระที่ 15  เรื่องอื่นๆ จ�กสม�ชิก “ก�รเลื่อนเงินเดือนประจำ�ปีของเจ้�

หน้�ที่สหกรณ์ให้อ้�งบัญชีเงินเดือนของชุมนุมสหกรณ์ ควรพิจ�รณ�ให้เหม�ะสมกับตำ�แหน่งหน้�ที่รับผิด

ชอบและภ�ระง�นทีไ่ดร้บัมอบหม�ยและขึน้เงนิเดอืนไมเ่กนิรอบละ 4% ของเงนิเดอืนปจัจบุนั และกำ�หนด

โควต� 2 ขัน้ไมเ่กนิ 2 คน พรอ้มทัง้จดัทำ�ตวัชีว้ดัทีส่�ม�รถวดัได ้จ�กก�รตรวจสอบพบว�่  ยงัไมม่กี�รแกไ้ข

ระเบียบใหม่ ต�มระเบียบสหกรณ์ (เดิม) ใช้ผังบัญชีเงินเดือน (อ้�งบัญชีเงินเดือนของชุมนุมสหกรณ์) และ

ก�รเลื่อนเงินเดือนเจ้�หน้�ที่ ครั้งที่ 1 วันที่  1 มิถุน�ยน 62 พบว่� ฝ่�ยจัดก�ร ได้รับก�รเลื่อน 1 ขั้น ทุก

คน สว่นก�รเลือ่นเงนิเดอืน ครัง้ที ่2 จะดำ�เนนิก�รตน้ธนัว�คม 2562 ขอ้แนะนำา สหกรณค์วรมกี�รทบทวน

ผังบัญชีเงินเดือนฝ่�ยจัดก�รให้เหม�ะสม โดยกำ�หนดเพด�นเงินเดือนขั้นตำ่� และขั้นสูงของทุกตำ�แหน่ง 

และก�รเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 ต้องไม่เกินวงเงินและโควต�ที่ประชุมใหญ่กำ�หนด

  3.2.4 ตรวจสอบตัวชี้วัดรายบุคคลของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ พบว่� มีก�รยกข้อคว�มในคำ�สั่งมอบ

หม�ยง�นม�เป็นตัวชี้วัดทั้งหมด ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ก�รกำ�หนดตัวชี้วัดร�ยบุคคลมีประสิทธิภ�พและ

ส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ต่อยอดได้ควรเลือกง�นที่มีคว�มสำ�คัญหรือเป็นส่วนข�ดของแต่ละบุคคลม�

กำ�หนดเป็นตัวชี้วัด ให้เหม�ะสมต�มภ�ระง�นที่ได้รับมอบหม�ย                      

รายงานกิจการประจำาปี  2562

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด

25



  3.2.5 การบรหิารพสัด ุและการจดัซือ้จดัจา้ง ตรวจสอบก�รดำ�เนนิก�รจดัซือ้จดัจ�้งต�มระเบยีบฯ

ว่�ด้วยก�รพัสดุ พ.ศ.2556 และปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2562 พบว่� มีก�รจัดซื้อจัดจ้�งถูกต้องต�มระเบียบฯ

และไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญ สำ�หรับก�รดำ�เนินก�รเกี่ยวกับก�รจำ�หน่�ยพัสดุประจำ�ปีนั้น พบว�่ 

ในปี 2561 ได้ดำ�เนินก�รจำ�หน่�ยพัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว และในปี 2562 อยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�รโดย

มีก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�ร เพื่อดำ�เนินก�รแล้ว

 3.3 ด้านการเงิน

  สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี  จำ�นวน 98,475.44 บ�ท ถูกต้องตรงต�มบัญชีซึ่งอยู่ในคว�ม

รบัผดิชอบของ น�งอมุ�พร พรหมศรจีนัทร ์ตำ�แหนง่เจ�้หน�้ทีก่�รเงนิ ก�รใชจ้�่ยเงนิต�่งๆ  ต�มงบประม�ณ

ร�ยจ่�ยที่ที่ประชุมใหญ่กำ�หนด นั้นพบข้อสังเกตจ�กก�รตรวจสอบ ดังนี้

  3.3.1 สุ่มตรวจร�ยก�รเงินสดรับกับร�ยง�นฝ�ก-ถอนประจำ�วัน ประจำ�เดือนมีน�คม 2562 ไม่พบ

ข้อบกพร่องที่เป็นนัยสำ�คัญ

  3.3.2 สุ่มตรวจงบทดลองตั้งแต่วันที่ 1-29 มีน�คม 2562 ร�ยก�รสินทรัพย์สมุดบัญชีธน�ค�รธน

ช�ต,ิ ไทยพ�ณชิย,์ ธกส.,กรงุเทพ,ออมสนิ และแลนดแ์อนดเ์ฮ�้ พบว�่ ธน�ค�รไทยพ�ณชิย ์ในปพี.ศ.2561 

ไมม่กี�รเคลือ่นไหวของร�ยก�รในบญัช ีซึง่ตอ่ม�หลงัแนะนำ�ฝ�่ยจดัก�รดำ�เนนิก�รไดป้ดิบญัชดีงักล�่วแลว้

  3.3.3 สุ่มตรวจร�ยก�รเงินสดจ่�ย ประจำ�เดือน เมษ�ยน 2562 กับร�ยง�นสรุปร�ยก�รประจำ�วัน

ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นนัยสำ�คัญ        

  3.3.4 สุม่ตรวจร�ยก�รเงนิสดรบักบัร�ยง�นฝ�ก-ถอนประจำ�วนั  ไมพ่บขอ้บกพรอ่งทีเ่ปน็นยัสำ�คญั

  3.3.5 ตรวจสอบก�รเบิกค่�ใช้จ่�ยไปประชุม อบรม สัมมน�ประจำ�เดือน เมษ�ยน 2562

  พบขอ้สงัเกต - ก�รเบกิค�่ใชจ้�่ยในก�รประชมุใหญส่�มญัประจำ�ป ี2561 สม�คมฌ�ปนกจิสงเคร�ะห์

สหกรณ์สม�ชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย วันเส�ร์ที่ 30 มีน�คม 2562 ไม่ถูกต้อง

ตามระเบยีบ และ/หรอืขอ้เทจ็จรงิ กล�่วคอื 1)ทีป่รกึษ� เบกิค�่ทีพ่กัจ�กเงนิของศนูยป์ระส�นฯทัง้ทีส่ม�คม

รับผิดชอบค่�ที่พักให้แล้ว 2) ผู้แทนคนที่ 2 เบิกค่�ที่พักส่วนที่เกินจ�กก�รสนับสนุนค่�ใช้จ่�ยจ�กเงิน 

ของศูนย์ประส�นฯ แม้จะมีหลักฐ�นแสดงที่ชัดเจน แต่ผิดระเบียบแนวท�งปฏิบัติง�นของศูนย์ประส�นฯ 

3) ที่ปรึกษ�และผู้แทนคนที่ 2 ไม่ได้เขียนร�ยง�นผลสรุปก�รประชุมต�มที่ได้มีแนวท�งปฏิบัติไว้ 

  ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบ เรียกคืนเงินจ�กผู้เข้�ร่วมประชุมทั้ง 2 คนที่เบิกเงินไม่ถูกต้องต�ม

ระเบยีบและขอ้เทจ็จรงิ และทบทวนแนวท�งก�รปฏบิตังิ�นศนูยป์ระส�นง�นสม�คมฌ�ปนกจิสงเคร�ะห์

และกองทนุสวสัดกิ�รสม�ชกิจงัหวดัเลย พ.ศ.2561 ซึง่จ�กก�รตดิต�ม พบว�่มกี�รคนืเงนิดงักล�่วเรยีบรอ้ย

แล้ว  และมีก�รแก้ไขแนวท�งก�รใช้จ่�ยเงินศูนย์ประส�นง�นสม�คม/กองทุนฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์ในส่วน

ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับสภ�พที่เป็นจริงแล้ว

 3.4 ด้านสินเชื่อ สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สม�ชิกระหว่�งปี 4 ประเภท คือ

   1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จำ�นวน 324 สัญญ� จำ�นวนเงิน 31,878,595.30 บ�ท

   2) เงินกู้ส�มัญ   จำ�นวน 694 สัญญ� จำ�นวนเงิน 1,033,189,383.00 บ�ท

   3) เงินกู้พิเศษ   จำ�นวน .......-..... สัญญ� จำ�นวนเงิน ..............-............. บ�ท

   4) เงินกู้สวัสดิก�ร จำ�นวน 65 สัญญ� จำ�นวนเงิน 31,431,097.00 บ�ท

  ณ วันสิ้นปีสหกรณ์มีร�ยได้จ�กก�รให้เงินกู้  จำ�นวน 148,282,180.00 บ�ท สูงกว่�งบประม�ณ

ร�ยได้ที่กำ�หนดไว้ จำ�นวน 133,000,000.00  บ�ท  และมีพบข้อสังเกต จ�กก�รตรวจสอบ ดังนี้
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  3.4.1 สุ่มตรวจสอบสัญญาเงินกู้เดือน ธันวาคม 2561 พบข้อสังเกต คือ มีสม�ชิกบ�งคนที่ขอกู้

เงิน มีเงินได้ร�ยเดือนหลังหักชำ�ระหนี้น้อยกว่� ร้อยละ 12 ซึ่งไม่เป็นไปต�มประก�ศ ซึ่งต�มประก�ศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด เรื่องหลักเกณฑ์ก�รให้เงินกู้แก่สม�ชิก ปี พ.ศ. 2561 และ แก้ไข

ปี พ.ศ. 2562 ข้อ 1 เกณฑ์เงินได้ร�ยเดือนของสม�ชิกหลังหักชำ�ระหุ้น หนี้ ปีบัญชี 2562 เงินได้ร�ยเดือน

คงเหลอืไมน่อ้ยกว่�รอ้ยละ 12 (1 ธนัว�คม 2561) ขอ้แนะนำ� ควรมมี�ตรก�ร และก�รสอบท�นก�รดำ�เนนิ

ง�นของฝ่�ยจัดก�ร ก่อนที่จะมีก�รอนุมัติเงินกู้แก่สม�ชิก และควรมีก�รประช�สัมพันธ์สร้�งคว�มเข้�ใจ

แก่สม�ชิกให้รับทร�บด้วย

  3.4.2 ตรวจสอบงานทะเบียนหุ้น-เงินกู้-การชำาระหนี้ของสมาชิก พบว่� อยู่ระหว่�งก�รพัฒน�

เพื่อใช้ง�นกับระบบโปรแกรมใหม่ของสหกรณ์ โดยมีแนวท�งก�รกำ�หนดให้ จนท.พิมพ์ร�ยง�นทะเบียน

หุ้น-เงินกู้-ก�รชำ�ระหนี้ของสม�ชิก ทุก 6 เดือนปีละ 2 รอบ (พค. ,พย.) ซึ่งต�มข้อบังคับ สอสล.จำ�กัด ข้อ 

94 อำ�น�จหน้�ที่คว�มรับผิดชอบของผู้จัดก�รฯ (5) จัดทำ�ร�ยละเอียดของสม�ชิกร�ยตัวเกี่ยวกับเงินค่�

หุ้นและเงินให้กู้ทุก 6 เดือน พร้อมกับแจ้งให้สม�ชิกทร�บเป็นร�ยบุคคล (แต่ท�งปฏิบัติแจ้งยืนยันยอดปี

ละ 1 ครั้ง) ข้อแนะนำ� ผู้เกี่ยวข้องควรมีก�รวิเคร�ะห์กระบวนง�นทะเบียนหุ้น-เงินกู้ฯ เพื่อให้ก�รใช้ง�น

ร่วมกับโปรแกรมใหม่ มีคว�มถูกต้องครบถ้วน เป็นไปต�มข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 3.5 เรื่องอื่นๆ 

  3.5.1 ตรวจสอบการทำาสญัญาซือ้ขาย และอนญุ�ตใหใ้ชส้ทิธใินโปรแกรมคอมพวิเตอรร์ะบบบรหิ�ร

สหกรณ์ (Web Application) ซึ่งผู้ข�ยได้ดำ�เนินก�รติดตั้งโปรแกรมดังกล่�วเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ

สหกรณ์มีก�รเบิกจ่�ยเงินให้กับผู้ข�ยครบแล้ว จำ�นวน 3 งวด ดังนี้

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,605,000 บาท สัญญา จ่ายจริง

 งวดที่ 1 จำ�นวน 481,500 บ�ท ชำ�ระภ�ยใน ภ�ยใน 1 กรกฎ�คม 61 1 สิงห�คม 61

 งวดที่ 2 จำ�นวน 642,000 บ�ท ชำ�ระภ�ยใน ภ�ยใน 30 พฤศจิก�ยน 61  6 ธันว�คม 61

 งวดที่ 3 จำ�นวน 481,500 บ�ท ชำ�ระภ�ยใน ภ�ยใน 31 พฤษภ�คม 62 20 สิงห�คม 62

 

 ร�ยละเอียดก�รติดตั้ง Core Product ของระบบง�นหลักข้อ 1.1.1-1.1.7 ประกอบด้วย 1.1.1 ระบบ

ทะเบียนสม�ชิกและหุ้น 1.1.2 ระบบเงินกู้และคำ้�ประกัน 1.1.3 ระบบเงินฝ�ก 1.1.4 ระบบก�รเงิน 1.1.5 

ระบบบัญชี 1.1.6 ระบบประมวลผลจัดเก็บ  1.1.7 ระบบผู้ดูแลระบบ

  พบว่า 1. ปัจจุบันสหกรณ์ฯได้ใช้โปรแกรมใหม่นี้แล้ว ในก�รบริห�รจัดก�รระบบสหกรณ์

     2. Application (แถมฟร)ี ในสม�รท์โฟน ปจัจบุนัส�ม�รถใชไ้ดใ้นระบบ Android ไดร้ะบบ

เดียว และยังพบว่�ก�รใช้ง�นยังไม่สมบูรณ์ ส่วนระบบ IOS อยู่ระหว่�งประส�นเจ้�ของลิขสิทธิ์

  3.5.2. ตรวจสอบ web site https://www.coop-scloei.com/ พบว่� สหกรณ์มีก�รปรับปรุง 

web site ใหเ้ปน็ปจัจบุนั มกี�รแขวนระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ระเบยีบว�่ดว้ยก�รใหเ้งนิกูแ้กส่ม�ชกิสหกรณ ์

ปี 2562 แจ้งประก�ศเรื่องต่�งๆเกี่ยวกับสม�ชิก เช่น ทุนสวัสดิก�รต่�งๆ และlink ที่เกี่ยวข้อง 

  ข้อแนะนำ� ควรพัฒน�ให้ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูลตนเอง (หุ้นหนี้และเงินฝ�ก ก�รคำ้�ประกัน) และพิมพ์

ใบเสร็จร�ยเดือนได้ด้วย รหัสสม�ชิก ซึ่งสหกรณ์กำ�ลังพัฒน�
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  3.5.3 ตรวจสอบการดำาเนินงานศูนย์ประสานงานฌาปนกิจ พบว่�

      - มีก�รจัดทำ�บัญชี ร�ยรับ - ร�ยจ่�ย ชัดเจน ครบถ้วน สอดคล้องกับหลักฐ�นก�รเบิกจ่�ยทั้งของ

สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สหกรณ์สม�ชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) สม�คม

ฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขไทย (สส.ธท.) และกองทุนสวัสดิก�รสม�ชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขไทย (กส.ธท.)

  - ก�รเบิกจ่�ยเงินของศูนย์ประส�นง�นฌ�ปนกิจ เป็นไปต�มแนวท�งก�รใช้จ่�ยเงินทั้งเงินค่�

ตอบแทนกรรมก�ร/เจ้�หน้�ที่ ค่�ล่วงเวล� และค่�ธรรมเนียมต่�งๆ ในก�รดำ�เนินง�น                                                       

  - ก�รคำ�นวณเงนิสงเคร�ะหล์ว่งหน�้และค�่บำ�รงุของสม�ชกิเพือ่โอนใหส้ม�คม/กองทนุ ถกูตอ้งและ

จัดส่งทันต�มเงื่อนไข

  - ก�รจ่�ยเงินสงเคร�ะห์ศพสม�ชิกให้แก่ผู้รับประโยชน์ดำ�เนินก�รได้เรียบร้อย ต�มระยะเวล�ที่

กำ�หนดและไม่พบปัญห�ใดๆ

  - มีก�รจัดทำ�บัญชีร�ยชื่อและข้อมูลสม�ชิกสม�คม/กองทุน ที่ชัดเจน

ข้อสังเกตที่พบ สม�ชิกส่วนใหญ่ไม่ทร�บข้อมูลข่�วส�รเกี่ยวกับจำ�นวนเงินค�่สงเคร�ะห์ศพล่วงหน้�ของ

สม�คม/กองทุนฯ ซึ่งแตกต่�งกันในแต่ละปี และข้อมูลข่�วส�รอื่นๆที่ควรทร�บ  ข้อแนะนำ� ควรมีก�ร

ประช�สัมพันธ์ข้อมูลข่�วส�รสำ�คัญๆ ที่สม�ชิกควรได้รับทร�บต�มช่องท�งต่�งๆ อย่�งต่อเนื่อง 

 3.6 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

  3.6.1 ควรทำ�แผนใหส้ม�ชกิสหกรณฯ์ เข�้รบัก�รอบรมหลกัสตูรผูต้รวจสอบกจิก�ร อย�่งนอ้ย 5 คน

  3.6.2 ควรจัดห�หลักสูตรก�รพัฒน�ศักยภ�พผู้ตรวจสอบกิจก�รอย่�งน้อยคนละ 1 หลักสูตร/ปี

  3.6.3 ควรมีก�รเพิ่มค่�ตอบแทนให้กับผู้ตรวจสอบกิจก�ร

 

   จึงเรียนม�เพื่อโปรดทร�บ

       30 พฤศจิก�ยน 2562

       คณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

       น�งเย�รัตน์  แก้วสุฟอง

       น�งมนฤดี  น�มวงษ์

       น�งสิริพร  ญ�ณจินด�

       น�ยพงศ์วิพัฒน์  เพ็งวิชัย

มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง พิจารณาจำานวนผู้ตรวจสอบกิจการประจำาปี  2562

  ต�มข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 102 ผู้ตรวจสอบกิจก�ร  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสม�ชิก หรือ

บคุคลภ�ยนอกผูม้คีณุวฒุคิว�มรูค้ว�มส�ม�รถในด�้นธรุกจิก�รเงนิก�รบญัชกี�รเศรษฐกจิ หรอืก�ร

สหกรณ ์เปน็ผูต้รวจสอบกจิก�รของสหกรณเ์ปน็ก�รประจำ�ป ีจำ�นวนไมเ่กนิ 5 คนหรอืหนึง่นติบิคุคล

มติที่ประชุม อนุมัติ 3 คน

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำาไร – ขาดทุน ประจำาปี  2562

หนังสือรับรองของสหกรณ์
      
    วันที่ 5 ธันว�คม 2562
เรียน น�ยเชิงช�ย จันทร์ศรี ผู้สอบบัญชี
 หนงัสอืรบัรองฉบบันี ้ใหไ้วเ้พือ่ประโยชนข์องท�่นในก�รตรวจสอบงบก�รเงนิ ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2562 เพื่อแสดงคว�มเห็น
ว่�งบก�รเงินดังกล่�วแสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2562 ผลก�รดำ�เนินง�นและ
กระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด โดยถูกต้อง
ต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มต�มระเบียบน�ยทะเบียนสหกรณ์กำ�หนดหรือไม่
  ข�้พเจ�้เปน็ผูร้บัผดิชอบในก�รจดัใหม้กี�รจดัก�รทีม่ปีระสทิธผิล เพือ่ใหก้�รดำ�เนนิง�น
ของสหกรณ์เป็นไปต�มกฎหม�ยสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 ข�้พเจ�้ขอรบัรองร�ยละเอยีดเกีย่วกบังบก�รเงนิทีท่่�นตรวจสอบต�มทีข่�้พเจ�้ทร�บและ
คิดว่�ควรจะเป็น เช่น ร�ยก�รดังต่อไปนี้
 1. งบก�รเงนิไมม่กี�รแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็ส�ระสำ�คญั ซึง่รวมถงึก�รละเวน้
ก�รแสดงร�ยก�รและข้อมูลต่�ง ๆ
 2. ข้�พเจ้�ได้จัดเอกส�รหลักฐ�นและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่�นตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ
  2.1 บันทึกท�งก�รบัญชี เอกส�รหลักฐ�นประกอบร�ยก�รบัญชี และข้อมูลอื่นที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด
  2.2 ร�ยง�นก�รประชุมคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร
 3. ไม่มีร�ยก�รผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับก�รกระทำ�ของคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร หรือเจ้�
หน�้ทีข่องสหกรณ ์ผูซ้ึง่มหีน�้ทีส่ำ�คญัเกีย่วกบัระบบบญัช ีและระบบก�รควบคมุภ�ยใน หรอืร�ยก�ร
ผิดปกติที่มีผลกระทบอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงิน
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 4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติต�มเงื่อนไขของสัญญ�ทั้งหมด ซึ่งห�กไม่ปฏิบัติต�มอ�จมีผลกระทบ
อย�่งมสี�ระสำ�คญัตอ่งบก�รเงนิ นอกจ�กนี ้สหกรณไ์ดป้ฏบิตัติ�มระเบยีบและขอ้กำ�หนดของหนว่ย
ง�นร�ชก�ร หรอืหนว่ยง�นทีก่ำ�กบัดแูล ซึง่ห�กไมป่ฏบิตัติ�มอ�จมผีลกระทบอย�่งมสี�ระสำ�คญัตอ่
งบก�รเงิน
 5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจ�กหน่วยร�ชก�รอันมีผลต่องบก�รเงิน เพร�ะมิได้ปฏิบัติ
ต�มกฎหม�ยหรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงก�รถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภ�ษีอ�กร หรือมีหนี้สินที่
อ�จเกิดขึ้นในภ�ยหน้� ซึ่งควรจะได้นำ�ม�พิจ�รณ�เปิดเผยในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน หรือใช้
เป็นหลักเกณฑ์ในก�รตั้งสำ�รองค่�เสียห�ยที่อ�จเกิดขึ้น
 6. ร�ยก�รหรอืขอ้มลูดงัตอ่ไปนีม้กี�รบนัทกึหรอืเปดิเผยไวอ้ย�่งเพยีงพอและเหม�ะสม ใน
งบก�รเงิน
  6.1 ร�ยก�รธุรกิจที่มีกับส�ข�ของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น
  6.2 ข้อตกลงกับสถ�บันก�รเงินเกี่ยวกับภ�ระผูกพันเงินฝ�ก หรือข้อจำ�กัดก�รใช้เงินกู้
  6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 7. สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่�งถูกต้องต�มกฎหม�ยและไม่มีภ�ระผูกพัน 
หรือข้อผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
 8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยร�ยก�รหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว และ
อ�จเกิดขึ้นในภ�ยหน้�ไว้อย่�งเหม�ะสม รวมทั้งได้มีก�รเปิดเผยไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน
เกีย่วกบัหลกัประกนัทัง้หมดทีส่หกรณใ์หแ้กบ่คุคลทีส่�ม นอกจ�กนีส้หกรณไ์มม่คีดฟีอ้งรอ้งอืน่และ
ไม่มีคดีที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้น 
 9. นอกจ�กเรื่องที่อธิบ�ยไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินแล้ว ไม่มีเหตุก�รณ์ใดเกิดขึ้น
หรอืไมป่ร�กฏขอ้เทจ็จรงิใดทีม่ผีลกระทบตอ่งบก�รเงนิอย�่งมสี�ระสำ�คญั ซึง่ตอ้งนำ�ม�ปรบัปรงุงบ
ก�รเงินหรือเปิดเผยในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินอีก

ขอแสดงคว�มนับถือ

   ( น�ยชำ�น�ญ   มีมูล )
   ประธ�นกรรมก�ร

   ( น�งจันทร์จิร�   บุตรช�ลี )
   ผู้จัดก�ร

รายงานกิจการประจำาปี  2562

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด

30



รายงานของผู้สอบบัญชี
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  30 พฤศจิกายน  2562
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ระเบียบวาระที่ 7
เรื่อง พิจารณาจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2562

ข้อเสนอการจัดสรรกำาไรสุทธิ ปี 2562
กำาไรสุทธิ  90,955,690.93  บาท
ณ วันที่  30  พฤศจิกายน  2562

มติที่ประชุม 1. ให้แยกโบนัสคณะกรรมการ และ เจ้าหน้าที่
   2. ให้ปรับลดข้อ 2.3 โบนัสคณะกรรมการ จากจำานวน 700,000 บาท
    เป็น 450,000 บาท เงินที่ปรับลดให้สมทบเป็นทุนสำารองข้อ 1.1 
    นอกนั้นเห็นชอบตามเสนอ

33

ระเบียบวาระที ่7   เร่ืองพจิารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2562

ปี 2560
( บาท ) % ( บาท ) % ( บาท ) %

1. จดัสรรตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542  5.80  / 15.25
1.1 ทนุส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ 9,194,257.50     11.27 8,141,627.36     10.25 9,396,912.93       10.33
1.2 คา่บ ารุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00          0.04 30,000.00          0.04 30,000.00            0.03
2. จดัสรรตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 27
2.1 เงินปันผลตามหุ้นท่ีช าระแลว้ (ร้อยละ 5.65) 48,051,713.00   58.91 47,644,540.00   60.01 55,282,784.00     60.78
2.2 เงินเฉล่ียคืนของดอกเบ้ียทกุประเภท(ร้อยละ 15.55) 20,864,367.00   25.58 20,238,478.00   25.49 22,834,224.00     25.10
2.3 โบนสัคณะกรรมการไม่เกินร้อยละ10ของก าไรสุทธิ 550,000.00        0.67 550,000.00        0.69 450,000.00          0.49

โบนสัเจา้หน้าท่ี 1 เทา่ของเงินเดือนไม่เกิน4เทา่ 221,770.00          0.24
2.4 ทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 10,000.00          0.01 10,000.00          0.01 -                      0.00

ไม่เกินร้อยละ 2แห่งหุ้นวนัส้ินปี
2.5 ทนุเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 50,000.00          0.06 -                    0.00 -                      0.00
2.6 ทนุสาธารณประโยชน์ 50,000.00          0.06 -                    0.00 -                      0.00
2.7 ทุนสวัสดิการสมาชิก 

ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ
2.7.1 ทุนสงเคราะห์เก่ียวกบัการศพสมาชิกและคู่สมรส 800,000.00        0.98 1,000,000.00     1.26 -                      0.00
2.7.2 ทนุสวสัดิการ -                    -                    0.00 840,000.00          0.92
2.7.3 ทนุสวสัดิการเก้ือกลูสมาชิก 1,661,000.00     2.04 1,779,000.00     2.24 1,900,000.00       2.09

2.8 ทนุสะสมเพ่ือการพฒันาสหกรณ์ 300,000.00        0.37 -                    0.00 -                      0.00
81,561,337.50   100.00 79,393,645.36   100.00 90,955,690.93     100.00

ปี 2560
( บาท ) % ( บาท ) % ( บาท ) %

1.จดัสรรคืนสมาชิก 71,377,080.00   87.51 70,662,018.00   89.00 80,857,008.00     88.90
2.จดัสรรเป็นทนุของสหกรณ์ 9,604,257.50     11.78 8,151,627.36     10.27 9,396,912.93       10.33
3.จดัสรรตอบแทนคณะกรรมการและเจา้หน้าท่ี 550,000.00        0.67 550,000.00        0.69 671,770.00          0.74
4.จดัสรรบ ารุงสนันิบาตสหกรณ์ตามกฎหมาย 30,000.00          0.04 30,000.00          0.04 30,000.00            0.03
มติทีป่ระชุม  1. ให้แยกโบนัสคณะกรรมการ และ เจ้าหน้าที ่
                     2. ให้ปรับลดข้อ 2.3 โบนัสคณะกรรมการ จากจ านวน 700,000.-บาท เป็น 450,000.-บาท 
                          เงินทีป่รับลดให้สมทบเป็นทุนส ารองข้อ 1.1 นอกนั้นเห็นชอบตามเสนอ

           จดัสรรแล้วแยกได้ดังนี้

รวม

 5.70  / 15.35

ปี 2562

 5.65 / 15.55

ปี 2562ปี 2561

ข้อเสนอการจดัสรรก าไรสุทธิ ปี 2562
ก าไรสุทธิ    90,955,690.93  บาท
ณ วันที่ 30 พฤศจกิายน 2562

ข้อ รายการ ปี 2561
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ระเบียบวาระที่ 8
พิจารณาแผนงาน งบประมาณ ประจำาปี 2563

8.1  แผนการดำาเนินงาน ประจำาปี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
1. แผนการรับสมาชิกและการระดมทุน
1.1 การรับสมาชิกเพ่ิม 100                          87 100                           
1.2 การรับฝากออมทรัพยเ์พ่ิม 15,000,000.00         13,625,107.01         15,000,000.00          
1.3 การรับฝากออมทรัพยพิ์เศษเพ่ิม 100,000,000.00       179,002,244.08       200,000,000.00        
1.4 การรับฝากประจ าเพ่ิม 20,000,000.00         9,150,728.34           10,000,000.00          
1.5 การรับฝากทวีสินเพ่ิม 6,000,000.00           2,093,537.31           -                            
1.6 การรับฝากATMเพ่ิม 300,000,000.00       225,673,171.57       300,000,000.00        
1.7 การถือหุ้นเพ่ิม 110,000,000.00       91,307,700.00         100,000,000.00        
2. แผนการด าเนินงานธุรกจิและสินเช่ือ
2.1 การให้เงินกูแ้ก่สมาชิก
2.1.1 เงินกูส้ามญั 1,500,000,000.00    1,174,829,061.83    1,300,000,000.00     
2.1.2 เงินกูฉุ้กเฉิน ATM 40,000,000.00         31,878,595.30         40,000,000.00          
2.1.3 เงินกูโ้ครงการสวสัดิการ 10,000,000.00         31,431,097.00         100,000,000.00        
2.1.4 เงินกูฌ้าปนกิจสงเคราะห์ 100,000.00              -                          -                            
2.2 การช าระคืนเงินกูจ้ากสมาชิก
2.2.1 เงินกูส้ามญั 1,300,000,000.00    1,155,158,011.00    1,200,000,000.00     
2.2.2 เงินกูฉุ้กเฉิน ATM 25,000,000.00         35,633,205.00         40,000,000.00          
2.2.3 เงินกูโ้ครงการสวสัดิการ 1,500,000.00           1,296,321.00           2,000,000.00            
2.2.4 เงินกูเ้พ่ือฌาปนกิจสงเคราะห์ 100,000.00              -                          -                            
2.3 การรับช าระดอกเบ้ีย
2.3.1 ดอกเบ้ียรับระหวา่งปี 130,000,000.00       148,282,180.00       150,000,000.00        
2.4 การช าระหน้ีเงินกูข้องสหกรณ์
2.4.1 วงเงินกูร้ะหวา่งปี 1,300,000,000.00    474,000,000.00       1,300,000,000.00     
2.4.2 ช าระคืนตน้เงินระหวา่งปี 200,000,000.00       595,118,157.25       200,000,000.00        
2.4.3 ช าระคืนดอกเบ้ียกูร้ะหวา่งปี 50,000,000.00         40,462,136.05         50,000,000.00          
2.4.4 จ่ายดอกเบ้ียเงินฝากระหวา่งปี 5,500,000.00           8,605,224.93           10,000,000.00          
3. แผนรายได้อื่น
3.1 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร 30,000.00                88,408.78                30,000.00                 
3.2 คา่ตอบแทนจากการถือหุ้น 100,000.00              169,441.00              200,000.00               
3.3 คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ 5,000.00                  4,350.00                  5,000.00                   
3.4 รายไดอ่ื้น ๆ 100,000.00              102,528.91              100,000.00               

รวม 235,000.00              364,728.69              335,000.00               
4. แผนรายได้ - รายจ่าย
4.1 รายได้ 133,000,000.00       148,646,908.69       150,335,000.00        
4.2 รายจ่าย 61,800,867.83         57,691,217.76         66,265,008.00          
5. ก าไรสุทธิ 71,199,132.17         90,955,690.93         84,069,992.00          

หมวดรายรับ แผนการด าเนินงานปี 2562 แผนการด าเนินงานปี 2563

มติทีป่ระชุม               อนุมตัิแผนการด าเนินงานประจ าปี 2563
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จำากัด
ประจำาปี  2563

ระยะเวลา งบประมาณ
ด าเนินการ (บาท)

1 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง
การบริหารจดัการ การเงิน บญัชี
ให้แก่คณะกรรมการด าเนินงาน
และเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์

ให้คณะกรรมการและเจา้หน้าท่ี
เขา้อบรมหลกัสูตรการเงิน/บญัชี

Mar-63 100,000    ฝ่ายอ านวยการ

2 โครงการจดัสวสัดิการสมาชิกอยู่
นาน

ทนุเก้ือกลูสมาชิก Apr-63 -             ฝ่ายอ านวยการ

3 โครงการสร้างแรงจูงใจให้สมาชิก
เก่า/ใหม่ในการออม

Mar-63 -             ฝ่ายอ านวยการ

4 โครงการออมทรัพยท์วีสิน Feb-63 -             ฝ่ายอ านวยการ
5 โครงการอบรมการตรวจสอบ

กิจการของสหกรณ์แก่กรรมการ
และสมาชิก

May-63 50,000       ฝ่ายอ านวยการ

6 โครงการอบรมพฒันาจริยธรรม 
คณะกรรมการ  เจา้หน้าท่ีสหกรณ์
และสมาชิก

1. ท าบญุปีใหม่
2. ฟังธรรมะบรรยาย
3. ร่วมกิจกรรมวนักตญัญูผูสู้งอายุ
(วนัสงกรานต)์

Apr-63 20,000       ฝ่ายอ านวยการ

7 โครงการจดัท ากรอบอตัราก าลงั
เจา้หน้าท่ี/ระบบควบคุมภายใน 
และการจดัการเร่ืองร้องเรียน

Feb-63

-             

ฝ่ายอ านวยการ

8 จดัท ารายงานประจ าปีการ
ด าเนินงานของสหกรณ์

Nov-63 -             ฝ่ายอ านวยการ

9 จดัท าระเบียบแนวทางการ
ช่วยเหลือ
ผูค้  ้าประกนัให้ชัดเจน  พร้อมทั้ง
ประชาสมัพนัธ์แนวทางการให้
ความช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัให้
สมาชิกทราบ

Mar-63

-             

ฝ่ายเงินกู้

10 โครงการประชุม/แลกเปล่ียน
เรียนรู้ให้ขอ้มลูเก่ียวกบัสหกรณ์
แก่สมาชิก

May-63 80,000       ฝ่ายศึกษาและ
ประชาสมัพนัธ์

11 โครงการทบทวนแผน
ยทุธศาสตร์ประจ าปี

จดัประชุม Oct-63 90,000       ฝ่ายศึกษาและ
ประชาสมัพนัธ์

แผนงาน/โครงการ กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ

 

 35 
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แผนปฏิบัติการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย  จำากัด
ประจำาปี  2563

ระยะเวลา งบประมาณ
ด าเนินการ (บาท)

1 โครงการอบรมให้ความรู้เร่ือง
การบริหารจดัการ การเงิน บญัชี
ให้แก่คณะกรรมการด าเนินงาน
และเจา้หน้าท่ีของสหกรณ์

ให้คณะกรรมการและเจา้หน้าท่ี
เขา้อบรมหลกัสูตรการเงิน/บญัชี

Mar-63 100,000    ฝ่ายอ านวยการ

2 โครงการจดัสวสัดิการสมาชิกอยู่
นาน

ทนุเก้ือกลูสมาชิก Apr-63 -             ฝ่ายอ านวยการ

3 โครงการสร้างแรงจูงใจให้สมาชิก
เก่า/ใหมใ่นการออม

Mar-63 -             ฝ่ายอ านวยการ

4 โครงการออมทรัพยท์วีสิน Feb-63 -             ฝ่ายอ านวยการ
5 โครงการอบรมการตรวจสอบ

กิจการของสหกรณ์แก่กรรมการ
และสมาชิก

May-63 50,000       ฝ่ายอ านวยการ

6 โครงการอบรมพฒันาจริยธรรม 
คณะกรรมการ  เจา้หน้าท่ีสหกรณ์
และสมาชิก

1. ท าบญุปีใหม่
2. ฟังธรรมะบรรยาย
3. ร่วมกิจกรรมวนักตญัญูผูสู้งอายุ
(วนัสงกรานต)์

Apr-63 20,000       ฝ่ายอ านวยการ

7 โครงการจดัท ากรอบอตัราก าลงั
เจา้หน้าท่ี/ระบบควบคุมภายใน 
และการจดัการเร่ืองร้องเรียน

Feb-63

-             

ฝ่ายอ านวยการ

8 จดัท ารายงานประจ าปีการ
ด าเนินงานของสหกรณ์

Nov-63 -             ฝ่ายอ านวยการ

9 จดัท าระเบียบแนวทางการ
ช่วยเหลือ
ผูค้  ้าประกนัให้ชัดเจน  พร้อมทั้ง
ประชาสมัพนัธ์แนวทางการให้
ความช่วยเหลือผูค้  ้าประกนัให้
สมาชิกทราบ

Mar-63

-             

ฝ่ายเงินกู้

10 โครงการประชุม/แลกเปล่ียน
เรียนรู้ให้ขอ้มลูเก่ียวกบัสหกรณ์
แก่สมาชิก

May-63 80,000       ฝ่ายศึกษาและ
ประชาสมัพนัธ์

11 โครงการทบทวนแผน
ยทุธศาสตร์ประจ าปี

จดัประชุม Oct-63 90,000       ฝ่ายศึกษาและ
ประชาสมัพนัธ์

แผนงาน/โครงการ กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ

 

 35 
ระยะเวลา งบประมาณ

ด าเนินการ (บาท)
12 โครงการประชาสมัพนัธ์การหา

สมาชิก
เพ่ิมเติมผา่นระบบเครือขา่ยทกุ
ดา้น  อาทิเช่น  แผน่พบั  ป้าย
ประชาสมัพนัธ์
เวบ็ไซต ์ ฯลฯ

จดัท าแผน่พบั และ
ป้ายประชาสมัพนัธ์

Feb-63 10,000       ฝ่ายศึกษาและ
ประชาสมัพนัธ์

13 โครงการประชาสมัพนัธ์ให้
ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองทนุส ารอง
แก่กรรมการและสมาชิกผา่น
เวบ็ไซต ์ กลุ่มไลน์

ท  าบทความข้ึนเวป็ไซตแ์ละส่ง
ทางไลน์

Feb-63  ไมใ่ช้
งบประมาณ

ฝ่ายศึกษาและ
ประชาสมัพนัธ์

14 โครงการพฒันาให้สมาชิกเขา้ถึง
ขอ้มลูทางเวบ็ไซต ์ หรือ  
Application  ตรวจสอบการเงิน
ของสมาชิก

ประชาสมัพนัธ์การเขา้ถึง Feb-63  ใช้
งบประมาณ

ขอ้ 14

ฝ่ายศึกษาและ
ประชาสมัพนัธ์

15 โครงการประชาสมัพนัธ์กิจการ
สหกรณ์ผา่นการส่ือสารสมยัใหม่ 
(social  network)  ท่ีมีความ
รวดเร็วและหลายช่องทาง  เช่น 
เวบ็ไซต ์ ไลน์  เฟสบุค๊  ฯลฯ

มี  social  network Feb-63 18,000       ฝ่ายศึกษาและ
ประชาสมัพนัธ์

16 โครงการพฒันาการส่ือสาร
สมยัใหม ่ (social  network)  เช่น  
เวบ็ไซต ์ ไลน์  เฟสบุค๊ ฯลฯ

จดัท าเวป็ไซตฝ์ากไวท่ี้  cloud Feb-63 1,500         ฝ่ายศึกษาและ
ประชาสมัพนัธ์

17 โครงการส ารวจความพึงพอใจ
และขอ้เสนอแนะในการ
ด าเนินงานสหกรณ์

ส ารวจความพึงพอใจ ตวัแทน
สมาชิก
1,000  คน

Dec-63 10,000       ฝ่ายศึกษาและ
ประชาสมัพนัธ์

18 โครงการพฒันาระบบขอ้มลูใน
เวบ็ไซตใ์ห้เป็นปัจจุบนั

Feb-63  ใช้
งบประมาณ

ขอ้ 17

ฝ่ายศึกษาและ
ประชาสมัพนัธ์

รวม 379,500    

ล าดับ แผนงาน/โครงการ กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ
ลำ�ดับ
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8.2 ประมาณการรายจ่ายประจำาปี 2563

ปี 2563
ตั้งไว้ (1) จ่ายจริง(2) คงเหลือ(1)-(2) ตั้งไว้

1.หมวด ดอกเบีย้จ่าย
1.1 ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝาก 6,500,000.00    8,605,224.93     2,105,224.93-   10,000,000.00  * จ่ายค่าดอกเบ้ียเงินฝากทุกประเภทของสหกรณ์
1.2 ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้ 45,000,000.00  40,462,136.05  4,537,863.95   45,000,000.00  * จ่ายค่าดอกเบ้ียเงินกูข้องสถาบนัการเงินต่าง  ๆของสหกรณ์

หมายเหตุ อตัราดอกเบ้ียข้ึนอยูก่บัสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
รวมหมวดค่าใช้จ่ายด าเนนิงาน 51,500,000.00  49,067,360.98  55,000,000.00  

2. หมวด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
2.1 เงินเดือน 2,538,120.00    2,537,343.00     777.00              2,759,710.00    * เพ่ือจ่ายเงินเดือนเจา้หนา้ท่ี 8 อตัรา                     

-                      -                       -                     15,790.00          * จดัจา้ง เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ต าแหน่ง นิติกร
120,000.00       -                       120,000.00      120,000.00       * ส ารองเพ่ือปรับเงินเดือนตามบญัชีเงินเดือน หรือ มติ ครม. 

61,560.00          61,560.00          -                     63,000.00          * ส ารองเพ่ือปรับเล่ือนอตัราเงินเดือนกลางปี 9 อตัรา 1 ขั้น
2.2 ค่าปฎิบติังานล่วงเวลา 120,000.00       118,483.50        1,516.50           120,000.00       * เพ่ือเป็นค่าล่วงเวลาส าหรับเจา้หนา้ท่ีในการปฎิบติังาน เร่งด่วน ปิด

บญัชีส้ินเดือน จดัท าหนงัสือสอบทานหุน้หน้ี ปิดบญัชีส้ินปี เตรียมงาน
ประชุมใหญ่ ปรับปรุงระบบโปรแกรมงานสหกรณ์

2.3 ค่าพาหนะเจา้หนา้ท่ี 30,000.00          11,574.00          18,426.00         -                      * ค่าพาหนะส าหรับเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ กรณีใชร้ถส่วนตวั
-                       ในการติดต่อประสานงาน จ่ายตามระเบียบสหกรณ์

2.4 ช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000.00          77,386.00          27,386.00-         100,000.00       * ส าหรับเงินสวสัดิการการศึกษาบุตรตามระเบียบสหกรณ์ฯ
2.5 ประกนัสงัคม 75,000.00          71,227.00          3,773.00           75,000.00          * สบทบกองทุนประกนัสงัคมฝ่ายนายจา้ง 5% ของเงินไดร้ายเดือน
2.6 กองทุนทดแทน 2,000.00            1,805.00             195.00              5,000.00            * สมทบกองทุนทดแทนฝ่ายนายจา้ง 0.20%
2.7 ค่าเคร่ืองแบบ 8,000.00            8,000.00             -                     9,000.00            * ค่าเคร่ืองแบบ 9  อตัราเพ่ือเป็นสวสัดิการเจา้หนา้ท่ี
2.8 ค่าตรวจสุขภาพ 16,000.00          15,700.00          300.00              18,000.00          * ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี ตามระเบียบสหกรณ์  
2.9 ค่าครองชีพชัว่คราว -                      -                       -                     -                      * ค่าครองชีพชัว่คราว (620 x1 x12)
2.10 ส ารองบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี 472,950.00        472,950.00-      550,000.00       *เพ่ือสมทบกองทุนบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี ประมาณการทางบญัชี

50,000.00          *เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายใหเ้จา้หนา้ท่ีไดเ้ขา้ประชุมใหญ่ชมรมเจา้หนา้ท่ี
สหกรณ์ออมทรัพยภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนือ ค่าลงทะเบียน ค่าเบ้ียเล้ียง 
ค่าพาหนะรวมหมวดบุคลากร 3,020,680.00    3,376,028.50     3,885,500.00    

3. หมวด ค่าตอบแทน
3.1 ผูต้รวจสอบกิจการ 30,000.00          25,000.00          5,000.00           30,000.00          * เป็นค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ  500 บาท/ เดือน/ 5 คน

20,000.00          20,000.00          -                     30,000.00          * เป็นค่าตอบแทนรายปี 
3.2 กรรมการและผูจ้ดัการ 72,000.00          38,500.00          33,500.00         72,000.00          * ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผูจ้ดัการในการลงนามสญัญากู้

-                       และค ้าประกนัเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินต่าง  ๆ500บาท/คน/9คร้ัง
3.3 การปฎิบติังาน 120,000.00       103,000.00        17,000.00         120,000.00       * ค่าตอบแทนการปฎิบติังาน ส าหรับกรรมการ ผูต้รวจสอบกิจการ

-                      ท่ีปรึกษา หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์ เพ่ือปฎิบติังานสหกรณ์
3.4 กรรมการเลือกตั้ง 8,500.00            8,500.00             -                     8,500.00            * ค่าตอบแทนการปฎิบติังานของกรรมการการเลือกตั้ง(500x17x1)

1,500.00            1,500.00             -                     1,500.00            * ค่าตอบแทน กกต. ขั้นท าลายเอกสาร     500 บาท/3 คน/1 คร้ัง
3.5 ผูดู้แลระบบงานของสหกรณ์ 4,000.00            -                       4,000.00           4,000.00            * ผูดู้แลระบบงานคอมพิวเตอร์กรณีเสียหรืออ่ืนๆ500 บาท/1 คน/8 คร้ัง
3.6 ค่าเบ้ียประชุม 90,000.00          103,500.00        13,500.00-         90,000.00          * กรรมการด าเนินการ   500 บาท   x 15 คน  x 12 คร้ัง

30,000.00          27,500.00          2,500.00           30,000.00          * กรรมการอ านวยการ   500 บาท   x   5 คน  x 12 คร้ัง
30,000.00          26,500.00          3,500.00           30,000.00          * กรรมการเงินกู ้           500 บาท   x   5 คน  x 12 คร้ัง
30,000.00          24,000.00          6,000.00           30,000.00          * กรรมการศึกษา           500 บาท   x   5 คน  x 12 คร้ัง
30,000.00          16,500.00          13,500.00         30,000.00          * ท่ีปรึกษา                      500 บาท   x   5 คน  x 12 คร้ัง
30,000.00          16,000.00          14,000.00         30,000.00          * ผูต้รวจสอบกิจการ       500 บาท   x   5คน  x  12 คร้ัง
20,000.00          32,000.00          12,000.00-         20,000.00          * อนุกรรมการต่าง  ๆ       500 บาท   x   5 คน  x 6 คร้ัง
25,500.00          25,500.00          -                     25,500.00          * กรรมการเลือกตั้ง         500 บาท   x   17 คน  x 4 คร้ัง

3.7 ค่าสอบบญัชี 120,000.00       100,000.00        20,000.00         140,000.00       * เป็นค่าจา้งส าหรับผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
3.8 ผูดู้แลระบบ web 12,000.00          12,000.00          -                     18,000.00          * ค่าตอบแทนผูดู้แลweb 1500*12
3.9 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา 20,000.00          20,000.00          -                     30,000.00          *ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา5 คน

รวมหมวดค่าตอบแทน 693,500.00       600,000.00        739,500.00       

8.2 แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563

ค าช้ีแจง       ปี  2562
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2.11 ประชุมชมรมเจ้าหน้าที่
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ปี 2563
ตั้งไว้ (1) จ่ายจริง(2) คงเหลือ(1)-(2) ตั้งไว้

4. หมวด ค่าใช้สอย
4.1 ค่าพาหนะตวัแทนสมาชิก 16,000.00          13,216.00          2,784.00           16,000.00          * ค่าพาหนะส าหรับตวัแทนรับเงินตอบแทนประชุมใหญ่ 
4.2 ค่าพาหนะ 21,704.00          21,704.00-         50,000.00          * ค่าชดเชยน ้ามนัเช้ือเพลิงยานพาหนะส าหรับกรรมการ และ

-                        ผูไ้ดรั้บมอบหมายมาปฎิบติังานท่ีสหกรณ์จ่ายตามระเบียบสหกรณ์
60,000.00          70,576.00          10,576.00-         80,000.00             คณะกรรมการด าเนินการ  15 คน x 12 คร้ัง(14,772*12)
32,000.00          28,296.00          3,704.00           30,000.00             คณะกรรมการอ านวยการ    5 คน x 12 คร้ัง(2,152*12)
15,000.00          11,456.00          3,544.00           15,000.00             คณะกรรมการเงินกู ้   5 คน x 12 คร้ัง(3,608*12)
14,000.00          10,392.00          3,608.00           14,000.00             คณะกรรมการศึกษา    5 คน x 12 คร้ัง(1,512*12)
10,000.00          14,384.00          4,384.00-           15,000.00             ผูต้รวจสอบกิจการ 5 คน x 12 คร้ัง (1,592*12)

6,000.00            9,744.00             3,744.00-           30,000.00             อนุกรรมการ
-                     14,912.00             ค่าชดเชยน ้ามนั กรรมการการเลือกตั้งตามเขต
-                     24,000.00          *ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง รถยนตส์หกรณ์ 

4.3 ค่าอบรมสมัมนา 200,000.00       89,050.30          110,949.70      200,000.00       * การเขา้ร่วมอบรมสมัมนาทางวิชาการของสถาบนัต่าง  ๆรวม
-                       ถึงค่าท่ีพกั ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าพาหนะของกรรมการ เจา้หนา้ท่ี สมาชิก

4.4 ค่ารับรอง 80,000.00          88,923.25          8,923.25-           80,000.00          * ส าหรับรับรองผูเ้ยี่ยมกิจการของสหกรณ์ และ สมาชิก
30,000.00          25,234.00          4,766.00           30,000.00          *ค่าของท่ีระลึก งานเกษียณ วนัคลา้ยวนัเกิด ปีใหม ่อ่ืนๆ

4.5 ค่าดูแลรักษาและพฒันา 12,037.50          12,037.50          -                     160,500.00       * ค่าดูแลโปรแกรม 1 ก.ย 2563 - 31 ส.ค 2564 ระบบใหม่
4,458.33            4,458.32             0.01                   -                      * ค่าดูแล 5 เดือนในการเช่ือมต่อระบบ ATM กบัธนาคาร ปี 2562

-                        ของบริษทัไอโซแควร์ จ ากดั(เงินฝาก,เงินกู ้ระบบละ 10,700 บาท)
107,000.00       -                       107,000.00      -                      *ค่าบริการทางการเงินของธนาคารกรุงไทย ปี 2561/ปี (10ปี)

-                       ตั้งงบประมาณตั้งแต่ปี 2552-2561 (ปีละ 10,700 บาท)
4.6 ค่าบริการ Cloud Computing 145,092.00       39,360.06          105,731.94      145,092.00       12 เดือน(ส าหรับระบบโปรแกรมใหม)่
4.7 ค่าบริการ app ios -                     3,600.00            *ค่าบริการ app ios จ่ายใหบ้ริษทั apple
4.8 ข่าววารสารประชาสมัพนัธ ์ 20,000.00          20,000.00          -                     20,000.00          * ส าหรับจดัท าวารสารเผยแพร่ข่าวสาร (2*10,000)

30,000.00          3,030.00             26,970.00         30,000.00          * ส าหรับกิจกรรมประชาสมัพนัธข์องสหกรณ์ และอ่ืนๆ
  จดัหาของรางวลั ของท่ีระลึกในโอกาสต่างๆ

4.9 ค่าใชจ่้ายด าเนินคดี 300,000.00       -                       300,000.00      300,000.00       * ส าหรับส ารองจ่าย คา่ธรรมเนียมศาล,ทนายความส าหรับสมาชิกท่ีตอ้งการด าเนินคดีกบัผูกู้ ้

4.10 ค่าซ่อมแซม 50,000.00          31,634.44          18,365.56         50,000.00          * ค่าซ่อมแซม ดูแล ปรับปรุงรักษา ทรัพยสิ์นของสหกรณ์ฯ
4.11 ค่าถ่ายเอกสาร 40,000.00          23,872.82          16,127.18         40,000.00          * ถ่ายเอกสารประกอบการประชุม วาระประชุม และเอกสารอ่ืน
4.12 ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 50,000.00          -                       50,000.00         50,000.00          *การตั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญตามระเบียบสหกรณ์ฯ
4.13 ค่าใชจ่้ายทัว่ไป 60,000.00          62,251.00          2,251.00-           60,000.00          * ค่าใชจ่้ายเคร่ืองใชใ้นครัวเรือนภายในส านกังาน(ประชาสมัพนัธ)์

19,400.00          19,400.00          -                     22,000.00          * สมนาคุณเจา้หนา้ท่ีการเงิน สสจ.เลย 1,250 บาท/เดือน
-                        ฝ่ายงานอ่ืน 500 บาท/เดือน และ รพ.เลย 1,000 บาท/ปี

30,000.00          30,000.00          -                     45,000.00          * สมนาคุณเจา้หน้าท่ีการเงิน ของ รพช /สสอ. 1000/ปี/หน่วยต่างจงัหวดั
20,000.00          12,000.00          8,000.00           20,000.00          * ค่าท าบุญผา้ป่า กฐิน ของหน่วยงานและทัว่ไป

4.14 ค่าธรรมเนียม 200,000.00       122,440.00        77,560.00         200,000.00       * ค่าซ้ือเช็ค ค่าอากร ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าโอน
4.15 ค่าใชจ่้ายในวนัประชุมใหญ่ 1,937,000.00    1,783,000.00     154,000.00      1,942,000.00    * ส าหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกจ านวน 1,942 คน

-                        จ่ายคนละ 1,000 บาท
20,000.00          20,000.00          -                     25,000.00          * ค่าเช่าสถานท่ี ตกแต่งเวที อุปกรณ์ต่าง  ๆในวนัประชุมใหญ่

1,000.00            1,000.00             -                     1,000.00            * ค่าตอบแทนเจา้หนา้ท่ีต  ารวจ  500 บาทx 2 นาย
2,000.00            1,500.00             500.00              2,000.00            * ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาสหกรณ์จงัหวดั,สนง.ตรวจบญัชี

50,000.00          50,000.00          -                     50,000.00          * ค่าเอกสารฉบบัส าเนาวาระการประชุม  2,000  เล่ม x25 บาท
18,000.00          18,000.00          -                     18,000.00          * ค่าจดัท าหนงัสือรายงานประจ าปี     200 เล่ม x 90 บาท
57,000.00          57,000.00          -                     194,200.00       * อาหารกลางวนั อาหารวา่ง และเคร่ืองด่ืมคนละ 100 บาท (1,942คน)
30,000.00          30,000.00          -                     30,000.00          * ค่ารับรองและของสมนาคุณท่ีปรึกษา ,กรรมการหมดวาระ

130,000.00       130,000.00        -                     180,000.00       * ค่าของรางวลั

รวมหมวดค่าใช้สอย 3,795,987.83    2,853,959.69     4,133,704.00    

ค าช้ีแจง       ปี  2562
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ปี 2563
ตั้งไว้ (1) จ่ายจริง(2) คงเหลือ(1)-(2) ตั้งไว้

5. หมวด ค่าวสัดุ
5.1 เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 150,000.00       124,187.85        25,812.15         150,000.00       * ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพแ์ละวสัดุส านกังาน
และวสัดุส านกังาน -                      -                     -                      
5.2 การเลือกตั้ง 35,000.00          35,000.00          -                     35,000.00          * วสัดุ ,อุปกรณ์ส าหรับงานการเลือกตั้ง

รวมหมวดค่าวสัดุ 185,000.00       159,187.85        185,000.00       
6. หมวด ค่าสาธารณูปโภค
6.1 ค่าโทรศพัท์ 50,000.00          51,037.54          1,037.54-           60,000.00          * ค่าโทรศพัท ์, ADSL
6.2 ค่าไปรษณีย์ 25,000.00          26,394.00          1,394.00-           25,000.00          * ค่าไปรษณีย์
6.3 ค่าเช่าพ้ืนท่ี 3,500.00            2,000.00             1,500.00           1,500.00            * ค่าเช่าพ้ืนท่ี web/ปี
6.4 ค่าไฟฟ้า 70,000.00          74,633.40          4,633.40-           80,000.00          * ค่าไฟฟ้า
6.5 ค่าน ้าประปา 5,000.00            3,557.75             1,442.25           3,000.00            * ค่าน ้าประปา

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 153,500.00       157,622.69        169,500.00       
7. หมวด ครุภัณฑ์
7.1ระบบโปรแกรมสหกรณ์ 1,605,000.00    1,123,500.00     -                      *ค่าโปรแกรม ระบบงานสหกรณ์ออมทรัพยแ์บ่งจ่ายปี2561-2563
Web Application (ค่าใชจ่้ายซ้ือสินทรัพยเ์พ่ิม)
7.2 ชุดโตะ๊ท างาน 13,200.00          13,200.00          -                      * โตะ๊ท างานเจา้หนา้ท่ี 3 ชุด ทดแทนเคานเ์ตอร์

14,800.00          14,800.00          -                      * ตูเ้ก็บเอกสารเจา้หนา้ท่ี 4 หลงั  ๆละ 3,700บาท
7.3ชุดเคร่ืองเสียง 25,600.00          25,600.00          -                      * เคร่ืองเสียงในหอ้งประชุม (ทดแทน)
7.4 ชุดโตะ๊ท างานและเกา้อ้ี 1 ชุด 30,000.00          * ชุดโตะ๊ท างานผูจ้ดัการ (ทดแทนปี 2547)
7.5 รถยนต์ 500,000.00       *รถยนตเ์พ่ือใชใ้นงานสหกรณ์ ติดต่อประสานงาน 
7.6 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 50,000.00          *จ านวน  2 เคร่ือง (ทดแทนของเดิมปี 2550และ2556)
7.7 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 10,340.00          * จ านวน 2 เคร่ือง (ทดแทน 2558)
7.8 ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ 110,476.21        150,000.00       * เป็นการประมาณการทางบญัชี ของการตั้งค่าเส่ือมราคา
7.9 ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจ่าย 138,571.84        350,000.00       * เป็นการประมาณการทางบญัชี ของการตั้งค่าเส่ือมราคา(5ปี)

รวม หมวดครุภัณฑ์ 53,600.00          249,048.05        740,340.00       
8. หมวด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
8.1 สนบัสนุนกิจกรรม -                      
      เพ่ือสงัคมและชุมชน 50,000.00          40,000.00          10,000.00         50,000.00          * สนบัสนุนพฒันางานดา้นสาธารณสุข

20,000.00          20,000.00          -                     20,000.00          * สนบัสนุนกิจกรรมงาน ขา้ราชการบ านาญ สสจ.
-                     30,000.00          * โครงการ TO BE NUMBER ONE

8.2 สวสัดิการสมาชิกและครอบครัว 300,000.00       214,500.00        85,500.00         300,000.00       * กรณีสมาชิกในครอบครัวถึงแก่กรรม 5,000/คน
-                        พร้อมพวงหรีด500บาท(บิดา,มารดา,บุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภาวะ)

650,000.00       670,500.00        20,500.00-         -                      * สวสัดิการบุตรสมาชิก 500/คน (แรกเกิด-20 ปีไมเ่กิน 3 คน)
30,000.00          7,000.00             23,000.00         -                      * สวสัดิการคนโสด/แต่งงานและไมมี่บุตร อาย ุ50ปีข้ึนไป 500/คน / ปี

180,000.00       72,400.00          107,600.00      -                      * สวสัดิการเกษียณอายรุาชการ
100,000.00       70,000.00          30,000.00         -                      *สวสัดิผูสู้งอาย ุ60 ปี 500/คน/ปี

8.3 ค่าใชจ่้ายตามแผนยทุธศาสตร์ 261,900.00       125,200.00        136,700.00      379,500.00       * โครงการตามแผนปฎิบติัการสหกรณ์
รวมหมวดค่าใช้จ่ายโครงการ 1,591,900.00    1,219,600.00     779,500.00       

       ปี  2562
ค าช้ีแจง
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ปี 2563
ตั้งไว้ (1) จ่ายจริง(2) คงเหลือ(1)-(2) ตั้งไว้

9. หมวด ค่าใช้จ่ายปรับปรุงส านกังาน
9.1 งบปรับปรุงอาคารส านกังาน 50,000.00          8,410.00             41,590.00         50,000.00          *เพ่ือซ่อมแซมสถานท่ีภายใน ภายนอกอาคาร
10.หมวด โครงการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร
10.1 ค่าต่อเติมหอ้งเก็บเอกสาร 107,700.00       -                       107,700.00      107,700.00       *เพ่ือต่อเติมหอ้งเก็บของส าหรับปรับปรุงหอ้งเก็บตูส้ญัญาตามแฟ้ม
10.2 แฟ้มขนาด 2 น้ิว 132,264.00       -                       132,264.00      132,264.00       * จดัแฟ้มสมาชิกรายบุคคล ตามจ านวนสมาชิก ใชแ้ฟ้ม 167 โหล

โหลละ 792 บาท
10.3 ตูร้างเล่ือน 345,000.00       -                       345,000.00      345,000.00       * ตูร้างเล่ือน เพ่ือจดัเก็บเอกสารรายบุคคลตามจ านวนสมาชิก

จ านวน 5 หลงั หลงัละ 69,000 บาท
รวมหมวดค่าใช้จ่ายปรับปรุง 634,964.00       8,410.00             634,964.00       

รวมทั้งส้ิน 61,629,131.83  57,691,217.76  66,265,008.00  
สรุปค่าใช้จ่าย 2,562                  2,563                  
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้จ่ายเงนิกู้/เงนิฝากสถาบันการเงนิ  49,067,360.98  55,000,000.00  
เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเจ้าหน้าที่                                         3,376,028.50    3,882,500.00     
เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนนิงานภายใน                            4,088,228.28    6,603,008.00     
เป็นค่าใช้จ่ายสวสัดกิารส าหรับสมาชิก 1,159,600.00    779,500.00        

57,691,217.76  66,265,008.00  
หมายเหตุ  ส าหรับประมาณการรายจ่ายที่ได้รับอนุมัต ิหากเงนิหมวดใดเกิดมีความจ าเป็นและไม่พอจ่าย
                       สามารถถัวจ่ายในหมวดอื่นได้ ยกเว้นหมวดเงนิเดอืนและครุภัณฑ์

มติทีป่ระชุม ให้ตัดข้อ 2.3 ค่าพาหนะเจ้าหน้าที ่จ านวน 30,000.-บาท เมือ่ได้จัดซื้อรถยนต์ นอกนั้นอนุมตัิงบประมาณปีพ.ศ.2563

       ปี  2562
ค าช้ีแจง

 
ระเบียบวาระที ่9  เร่ืองพจิารณาก าหนดวงเงินกู้ยมื เงนิค า้ประกนั ประจ าปี  2563 
  ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ขอ้ 71(6)  ก าหนดไวว้า่ วงเงินกูย้ืมท่ีประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกูย้ืม หรือเงิน
ค ้าประกนัส าหรับปีหน่ึงๆ ไวต้ามท่ีเห็นจ าเป็น และสมควรแก่การด าเนินงาน  วงเงินซ่ึงก าหนดดงัวา่น้ี ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ 
  ในรอบปีบญัชี 2562 สหกรณ์ไดใ้ชว้งเงินกูย้ืมค ้าประกนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
สหกรณ์จ านวน 1,300 ลา้นบาท    

ส าหรับในปีบัญชี 2563 ขอก าหนดวงเงินกู้ยมื หรือค า้ประกนัประจ าปี เป็นเงิน 1,300 ล้านบาท เท่าเดิม  
มติทีป่ระชุม   อนุมัติ 
ระเบียบวาระที ่10 เร่ืองพจิารณาเลอืกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

 อาศยัอ านาจตามขอ้บงัคบั ขอ้ 72 ใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประกอบดว้ยประธานกรรมการ 
หน่ึงคน และกรรมการด าเนินการอีกไม่เกินสิบส่ีคน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ซ่ึงในปีน้ี กรรมการด าเนินการชุดท่ี 30 ท่ีตอ้งหมดวาระ
ตามขอ้บงัคบั จ านวน  9 คน ดงัน้ี 
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ปี 2563
ตั้งไว้ (1) จ่ายจริง(2) คงเหลือ(1)-(2) ตั้งไว้

9. หมวด ค่าใช้จ่ายปรับปรุงส านกังาน
9.1 งบปรับปรุงอาคารส านกังาน 50,000.00          8,410.00             41,590.00         50,000.00          *เพ่ือซ่อมแซมสถานท่ีภายใน ภายนอกอาคาร
10.หมวด โครงการปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร
10.1 ค่าต่อเติมหอ้งเก็บเอกสาร 107,700.00       -                       107,700.00      107,700.00       *เพ่ือต่อเติมหอ้งเก็บของส าหรับปรับปรุงหอ้งเก็บตูส้ญัญาตามแฟ้ม
10.2 แฟ้มขนาด 2 น้ิว 132,264.00       -                       132,264.00      132,264.00       * จดัแฟ้มสมาชิกรายบุคคล ตามจ านวนสมาชิก ใชแ้ฟ้ม 167 โหล

โหลละ 792 บาท
10.3 ตูร้างเล่ือน 345,000.00       -                       345,000.00      345,000.00       * ตูร้างเล่ือน เพ่ือจดัเก็บเอกสารรายบุคคลตามจ านวนสมาชิก

จ านวน 5 หลงั หลงัละ 69,000 บาท
รวมหมวดค่าใช้จ่ายปรับปรุง 634,964.00       8,410.00             634,964.00       

รวมทั้งส้ิน 61,629,131.83  57,691,217.76  66,265,008.00  
สรุปค่าใช้จ่าย 2,562                  2,563                  
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้จ่ายเงนิกู้/เงนิฝากสถาบันการเงนิ  49,067,360.98  55,000,000.00  
เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเจ้าหน้าที่                                         3,376,028.50    3,882,500.00     
เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนนิงานภายใน                            4,088,228.28    6,603,008.00     
เป็นค่าใช้จ่ายสวสัดกิารส าหรับสมาชิก 1,159,600.00    779,500.00        

57,691,217.76  66,265,008.00  
หมายเหตุ  ส าหรับประมาณการรายจ่ายที่ได้รับอนุมัต ิหากเงนิหมวดใดเกิดมีความจ าเป็นและไม่พอจ่าย
                       สามารถถัวจ่ายในหมวดอื่นได้ ยกเว้นหมวดเงนิเดอืนและครุภัณฑ์

มติทีป่ระชุม ให้ตัดข้อ 2.3 ค่าพาหนะเจ้าหน้าที ่จ านวน 30,000.-บาท เมือ่ได้จัดซื้อรถยนต์ นอกนั้นอนุมตัิงบประมาณปีพ.ศ.2563

       ปี  2562
ค าช้ีแจง

 
ระเบียบวาระที ่9  เร่ืองพจิารณาก าหนดวงเงินกู้ยมื เงนิค า้ประกนั ประจ าปี  2563 
  ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ขอ้ 71(6)  ก าหนดไวว้า่ วงเงินกูย้ืมท่ีประชุมใหญ่อาจก าหนดวงเงินกูย้ืม หรือเงิน
ค ้าประกนัส าหรับปีหน่ึงๆ ไวต้ามท่ีเห็นจ าเป็น และสมควรแก่การด าเนินงาน  วงเงินซ่ึงก าหนดดงัวา่น้ี ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ 
  ในรอบปีบญัชี 2562 สหกรณ์ไดใ้ชว้งเงินกูย้ืมค ้าประกนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
สหกรณ์จ านวน 1,300 ลา้นบาท    

ส าหรับในปีบัญชี 2563 ขอก าหนดวงเงินกู้ยมื หรือค า้ประกนัประจ าปี เป็นเงิน 1,300 ล้านบาท เท่าเดิม  
มติทีป่ระชุม   อนุมัติ 
ระเบียบวาระที ่10 เร่ืองพจิารณาเลอืกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ 

 อาศยัอ านาจตามขอ้บงัคบั ขอ้ 72 ใหส้หกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ประกอบดว้ยประธานกรรมการ 
หน่ึงคน และกรรมการด าเนินการอีกไม่เกินสิบส่ีคน ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก 
 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ซ่ึงในปีน้ี กรรมการด าเนินการชุดท่ี 30 ท่ีตอ้งหมดวาระ
ตามขอ้บงัคบั จ านวน  9 คน ดงัน้ี 
 
 

 40 

ค�่ใชจ้�่ยดอกเบีย้จ่�ยเงนิกู/้เงนิฝ�กสถ�บนัก�รเงนิ

66,268,008.00

66,268,008.00

3,885,500.00
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ระเบียบวาระที่ 9
เรื่อง พิจารณากำาหนดวงเงินกู้ยืม เงินคำ้าประกัน ประจำาปี 2563

ระเบียบวาระที่ 10
เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ

น�ยชำ�น�ญ มีมูล

น�ยอดุลย์ สอนสุภ�พ

น�ยส�โรจน์ สมัยคำ�

น�งคุลิก� น�มโน

น�ยสุนันท์ เที่ยงภักดิ์

น�ยอำ�พนธ ์ คำ�ตัน

น�งพัลยุภ� ภ�วงศ์

น�ยนิวัฒน์ แสงรัตน์

ประธ�นกรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

เว้นวรรค

เว้นวรรค

    

เว้นวรรค

เว้นวรรค

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ชื่อ - สกุลลำาดับ ตำาแหน่ง หมายเหตุวาระที่ 1 วาระที่ 2

 ต�มข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ 71(6)  กำ�หนดไว้ว่� วงเงินกู้ยืมที่ประชุมใหญ่อ�จกำ�หนด
วงเงินกู้ยืม หรือเงินคำ้�ประกันสำ�หรับปีหนึ่งๆ ไว้ต�มที่เห็นจำ�เป็น และสมควรแก่ก�รดำ�เนินง�น  
วงเงินซึ่งกำ�หนดดังว่�นี้ ต้องได้รับคว�มเห็นชอบจ�กน�ยทะเบียนสหกรณ์
 ในรอบปีบัญชี 2562 สหกรณ์ได้ใช้วงเงินกู้ยืมคำ้�ประกันที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กน�ย
ทะเบียนสหกรณ์จำ�นวน 1,300 ล้�นบ�ท   
 สำาหรับในปีบัญชี 2563 ขอกำาหนดวงเงินกู้ยืม หรือคำ้าประกันประจำาปี เป็นเงิน 1,300 
ล้านบาท เท่าเดิม 
มติที่ประชุม อนุมัติ

 อ�ศยัอำ�น�จต�มขอ้บงัคบั ขอ้ 72 ใหส้หกรณม์คีณะกรรมก�รดำ�เนนิก�รสหกรณ ์ประกอบ
ดว้ยประธ�นกรรมก�รหนึง่คน และกรรมก�รดำ�เนนิก�รอกีไมเ่กนิสบิสีค่น ซึง่ทีป่ระชมุใหญเ่ลอืกตัง้
จ�กสม�ชิก
 ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหนง่ของกรรมก�รดำ�เนนิก�รของสหกรณซ์ึง่ในปนีี ้กรรมก�รดำ�เนนิก�ร
ชุดที่ 30 ที่ต้องหมดว�ระต�มข้อบังคับ จำ�นวน  9 คน ดังนี้

หม�ยเหตุ พ้นสภ�พจ�กกรรมก�ร  1 ร�ย น�ยจันที  อ้วนศิริ 
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กรรมการดำาเนินการที่ยังคงอยู่ตามวาระ 6 คน คือ
 1. น�ยสุชิน เหลืองอุทัยรัตน์ ตำ�แหน่ง กรรมก�ร  
 2. น�ยช�นุวัต อ�จแก้ว ตำ�แหน่ง กรรมก�ร  
 3. น�งจิร�ภรณ์ ธนแสนไทย ตำ�แหน่ง   กรรมก�ร  
 4. น�ยธนะสิทธิ์ รุ่งศิรรัฐพงษ์ ตำ�แหน่ง    กรรมก�ร                                         
 5. น�ยปรีช� แสงพันธ์ต� ตำ�แหน่ง    กรรมก�ร    
 6. น�ยกิตติเดช ศรีสุวรรณ ตำ�แหน่ง    กรรมก�ร 
 จึงเสนอเพื่อพิจ�รณ�เลือกตั้งกรรมก�รดำ�เนินก�ร เพื่อทดแทนกรรมก�รที่ออกต�มว�ระ 
จำ�นวน  9  คน
 จ�กก�รประก�ศรับสมัคร คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย 
จำ�กัด ชุดที่ 31 มีผู้สมัครประธ�นกรรมก�ร จำ�นวน 3 คน และมีผู้สมัครกรรมก�ร จำ�นวน 9 คน  
ดังนี้
ประธานกรรมการ
 หม�ยเลข 1. น�ยบุญเทิน จันทม�ตย์ ได้ 470 คะแนน
   2. น�ยสิริพงษ์ วัฒนศรีท�นัง ได้ 448 คะแนน
                      3. น�ยก�ยสิทธิ์ แก้วย�ศรี ได้ 492 คะแนน
กรรมการ
เขตที่ 1  เลือกได้  1 คน ได้แก่ หม�ยเลข 1 น�ยส�โรจน์ สมัยคำ� ได้ 618 คะแนน
             หม�ยเลข 2 น�ยกลยุทธ สิงห์สถิตย์ ได้ 409 คะแนน
เขตที่ 2  เลือกได้  2 คน ได้แก่ หม�ยเลข 1 น�ยนิวัฒน์ แสงรัตน์ ได้ 696 คะแนน
             หม�ยเลข 2 น�ยสมพร อุ่นคำ�  ได้ 653 คะแนน         
เขตที่ 3  เลือกได้  2 คน ได้แก่ หม�ยเลข 1 น�ยสุเทพ สิมสวัสดิ์ ได้ 628 คะแนน
             หม�ยเลข 2 น�ยสถ�พร บัวระพ� ได้ 719 คะแนน         
เขตที่ 4  เลือกได้  2 คน ได้แก่ หม�ยเลข 1 น�ยสุนันท์ เที่ยงภักดิ์ ได้ 730 คะแนน
    หม�ยเลข 2 น�ยภคินทร์ ดีด่�นค้อ ได้ 741 คะแนน 
เขตที่ 5  เลือกได้  1 คน ได้แก่ หม�ยเลข 1 น�ยเกรียงศักดิ์ ยศพิมพ์ ได้ 857 คะแนน
 ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งในเขตนี้ จะดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมก�รได้  1  ปี

สรุปผลการเลือกตั้ง  ประธานกรรมการ
    1. นายกายสิทธิ์   แก้วยาศรี
สรุปผลการเลือกตั้ง  กรรมการ
เขตที่ 1   ได้  1  คน          1. น�ยส�โรจน์ สมัยคำ�
เขตที่ 2   ได้  2  คน 1. น�ยนิวัฒน์ แสงรัตน์ 2. น�ยสมพร อุ่นคำ�       
เขตที่ 3   ได้  2  คน 1. น�ยสถ�พร บัวระพ� 2. น�ยสุเทพ สิมสวัสดิ์  
เขตที่ 4   ได้  2  คน 1. น�ยภคินทร์ ดีด่�นค้อ 2. น�ยสุนันท์ เที่ยงภักดิ์  
เขตที่ 5   ได้  1  คน 1. น�ยเกรียงศักดิ์ ยศพิมพ์ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่ 11
เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

ระเบียบวาระที่ 12
เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์

 ต�มขอ้บงัคบัของสหกรณอ์อมทรพัยส์�ธ�รณสขุเลย จำ�กดั พ.ศ.2544 ขอ้ 103 ผูต้รวจสอบ
กิจก�ร ที่ประชุมใหญ่อ�จเลือกตั้งจ�กสม�ชิกหรือบุคคลภ�ยนอก ผู้มีคุณวุฒิ คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ
ในด้�นธุรกิจก�รเงิน ก�รบัญชี ก�รเศรษฐกิจ หรือ ก�รสหกรณ์ จำ�นวนไม่เกินห้�คน หรือหนึ่ง
นิติบุคคล ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจก�รของสหกรณ์ 
 ผู้สมัครรับก�รเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจก�รประจำ�ปี 2563
 1. น�ยอำ�นวย อิทธิวร�กุล ได้ 264 คะแนน
 2. น�งวันเพ็ญ แก้วสีโส ได้ 400 คะแนน
 3. น�ยนิพนธ์ พันภูรักษ์ ได้ 227 คะแนน
มติที่ประชุม  อนุมัติ

หมายเลข 1
บริษัท ซี เจ ออดิท จำากัด

13/22 ถ.เทศบาลอาชา ต.ตลาด อ.เมืองมหาสารคาม 
จ.มหาสารคาม 44000โทรศัพท์ 08-9711-2267, โทรสาร 0-4372-5757

…………………………………………………………………………………………………………………
ที่ บจ.ซจ.223/2562
     11 พฤศจิก�ยน 2562
เรื่อง ขอเสนอบริก�รสอบบัญชีประจำ�ปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2563
เรียน ประธ�นกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด
 1. วัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบ
 ต�มที่สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด มีคว�มประสงค์ที่จะให้ข้�พเจ้�ตรวจสอบ
งบก�รเงนิของสหกรณ ์สำ�หรบัปสีิน้สดุวนัที ่30 พฤศจกิ�ยน 2563 ข�้พเจ�้ขอเสนอบรกิ�รง�นสอบ
บญัชแีละทำ�คว�มเข�้ใจเกีย่วกบัง�นสอบบญัชสีหกรณต์�มหนงัสอืฉบบันี ้ก�รตรวจสอบของข�้พเจ�้
มีวัตถุประสงค์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�ต่องบก�รเงิน
  วัตถุประสงค์ในก�รตรวจสอบของข�้พเจ้�คือเพื่อให้ได้คว�มเชื่อมั่นอย่�งสมเหตุสมผล
ว่�งบก�รเงินโดยรวมปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่�
จะเกดิจ�กก�รทจุรติหรอืขอ้ผดิพล�ด และเสนอร�ยง�นของผูส้อบบญัชซีึง่รวมคว�มเหน็ของข�้พเจ�้
อยูด่ว้ยคว�มเชือ่มัน่อย�่งสมเหตสุมผล คอืคว�มเชือ่มัน่ในระดบัสงูแตไ่มไ่ดเ้ปน็ก�รรบัประกนัว�่ก�ร

รายงานกิจการประจำาปี  2562

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด

57



ปฏบิตังิ�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบญัชแีละระเบยีบน�ยทะเบยีนสหกรณจ์ะส�ม�รถตรวจ
พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอ�จเกิด
จ�กก�รทจุรติหรอืขอ้ผดิพล�ดและถอืว�่มสี�ระสำ�คญัเมือ่ค�ดก�รณไ์ดอ้ย�่งสมเหตสุมผลว�่ร�ยก�ร
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละร�ยก�รหรือทุกร�ยก�รรวมกันจะมีผลต่อก�รตัดสินใจท�งเศรษฐกิจของผู้
ใช้งบก�รเงินจ�กก�รใช้งบก�รเงินเหล่�นี้
 2. ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
  2.1 ขอบเขตการปฏิบัติงาน
  ข้�พเจ้�จะปฏิบัติง�นตรวจสอบโดยสอดคล้องกับม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีและระเบียบ 
น�ยทะเบยีนสหกรณ ์ซึง่กำ�หนดใหข้�้พเจ�้ตอ้งปฏบิตัติ�มขอ้กำ�หนดในจรรย�บรรณของผูส้อบบญัชี
สหกรณ์ ก�รตรวจสอบของข�้พเจ้�ต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีและระเบียบน�ยทะเบียนสหกรณ์ 
รวมถึงก�รที่ข้�พเจ้�ใช้ดุลยพินิจ และก�รสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิช�ชีพตลอดก�รตรวจ
สอบ ก�รปฏิบัติง�นของข้�พเจ้�รวมถึงก�รใช้วิธีก�รดังต่อไปนี้
   ระบแุละประเมนิคว�มเสีย่งจ�กก�รแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็ส�ระสำ�คญั
ในงบก�รเงิน ไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด ออกแบบและปฏิบัติง�นต�มวิธีก�รตรวจ
สอบเพื่อตอบสนองต่อคว�มเสี่ยงเหล่�นั้น และได้หลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่เพียงพอและเหม�ะสม
เพือ่เปน็เกณฑใ์นก�รแสดงคว�มเหน็ของข�้พเจ�้ คว�มเสีย่งทีไ่มพ่บขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็
ส�ระสำ�คัญซึ่งเป็นผลม�จ�กก�รทุจริตและสูงกว่�คว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กข้อผิดพล�ด เนื่องจ�กก�ร
ทจุรติอ�จเกีย่วกบัก�รสมรูร้ว่มคดิ ก�รปลอมแปลงเอกส�รหลกัฐ�น ก�รตัง้ใจละเวน้ก�รแสดงขอ้มลู 
ก�รแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงต�มข้อเท็จจริงหรือก�รแทรกแซงก�รควบคุมภ�ยใน
   ทำ�คว�มเข�้ใจในระบบก�รควบคมุภ�ยในทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รตรวจสอบ เพือ่ออกแบบ
วธิกี�รตรวจสอบทีเ่หม�ะสมกบัสถ�นก�รณ ์แตไ่มใ่ชเ่พือ่วตัถปุระสงคใ์นก�รแสดงคว�มเหน็ตอ่คว�ม
มปีระสทิธผิลของก�รควบคมุภ�ยในของสหกรณ ์อย�่งไรกต็�ม ข�้พเจ�้จะแจง้ใหท้�่นทร�บเปน็ล�ย
ลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อบกพร่องของก�รควบคุมภ�ยในที่มีนัยสำ�คัญซึ่งเกี่ยวข้องกับตรวจสอบงบ
ก�รเงินซึ่งข้�พเจ้�ตรวจพบในระหว่�งก�รตรวจสอบ
   ประเมนิคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยก�รบญัชทีีค่ณะกรรมก�รดำ�เนนิก�รสหกรณใ์ช้
และคว�มสมเหตสุมผลของประม�ณก�รท�งบญัชแีละก�รเปดิเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทำ�ขึน้โดย
คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์
   สรปุเกีย่วกบัคว�มเหม�ะสมของก�รใชเ้กณฑก์�รบญัชสีำ�หรบัก�รดำ�เนนิง�นตอ่เนือ่ง 
ของคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์และจ�กหลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่ได้รับว่� มีคว�มไม่แน่นอน
ที่มีส�ระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุก�รณ์หรือสถ�นก�รณ์ที่อ�จเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย�่งมีนัยสำ�คัญ
ต่อคว�มส�ม�รถของสหกรณ์ในก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องหรือไม่ ถ้�ข้�พเจ้�ได้ข้อสรุปว่�มีคว�มไม่
แน่นอนที่มีส�ระสำ�คัญ ข้�พเจ้�ต้องให้ข้อสังเกตไว้ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีของข้�พเจ้� ถึงก�ร
เปดิเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในงบก�รเงนิ หรอืถ�้ก�รเปดิเผยดงักล�่วไมเ่พยีงพอ คว�มเหน็ของข�้พเจ�้
จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรปุของข้�พเจ�้ขึน้อยูก่บัหลกัฐ�นก�รสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นร�ยง�น
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ของผู้สอบบัญชีของข้�พเจ้� อย่�งไรก็ต�ม เหตุก�รณ์หรือสถ�นก�รณ์ในอน�คตอ�จเป็นเหตุให้
สหกรณ์ต้องหยุดก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องได้
   ประเมนิก�รนำ�เสนอโครงสร้�งและเนือ้ห�ของงบก�รเงนิโดยรวม รวมถงึก�รเปดิเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดจนประเมิน ว่�งบก�รเงินแสดงร�ยก�รและเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้อง
ต�มที่ควรหรือไม่
  เนือ่งจ�กขอ้จำ�กดัทีส่บืเนือ่งของก�รตรวจสอบ รวมถงึขอ้จำ�กดัสบืเนือ่งของก�รควบคมุ
ภ�ยใน ทำ�ให้มีคว�มเสี่ยงซึ่งไม่อ�จหลีกเลี่ยงได้ที่ก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระ
สำ�คัญอ�จไม่ถูกค้นพบ แม้ว่�ก�รตรวจสอบได้ถูกว�งแผนและปฏิบัติอย่�งเหม�ะสมโดยสอดคล้อง
กับม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีและระเบียบน�ยทะเบียนสหกรณ์
  2.2 การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ
  ข้�พเจ้�จะเข้�ตรวจสอบด้วยตนเอง/มอบหม�ยให้ผู้ช่วยทำ�ก�รตรวจสอบบัญชี อย่�ง
น้อย 4 ครั้ง/ปี (ตรวจระหว่�งปี 2 ครั้ง, ตรวจเพื่อเตรียมคว�มพร้อมก่อนปิดบัญชี 1 ครั้ง และตรวจ
เมื่อปิดบัญชีแล้ว 1 ครั้ง) โดยมีผู้ช่วยไม่น้อยกว่� 3-4 คนทุกครั้ง ไม่น้อยกว่� 2 วันทำ�ก�ร
 3. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์
 คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์รับทร�บและเข้�ใจในหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ ดังนี้
  3.1 ก�รจดัทำ�และก�รแสดงร�ยก�รอย�่งถกูตอ้งต�มควรของงบก�รเงนิโดยสอดคลอ้ง
กับม�ตรฐ�นก�รบัญชีและระเบียบน�ยทะเบียนสหกรณ์
  3.2 ก�รควบคมุภ�ยในทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รจดัทำ�งบก�รเงนิทีม่คีว�มจำ�เปน็จะตอ้งทำ�ให้
ส�ม�รถจัดทำ�งบก�รเงินโดยปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญ ไม่ว่�
จะเนื่องจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด 
  3.3 ในก�รจดัทำ�งบก�รเงนิ คณะกรรมก�รดำ�เนนิก�รสหกรณร์บัผดิชอบในก�รประเมนิ
คว�มส�ม�รถของสหกรณ์ในก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง ก�รเปิดเผยเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง
และก�รใช้เกณฑ์ก�รบัญชีสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง เว้นแต่คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์
มีคว�มตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์หรือหยุดดำ�เนินง�นหรือไม่ส�ม�รถดำ�เนินง�นต่อเนื่องต่อไป
  3.4 จัดเตรียมให้ข้�พเจ้�เกี่ยวกับ
    (1) ก�รเข�้ถงึขอ้มลูทัง้หมดทีค่ณะกรรมก�รดำ�เนนิก�รและฝ�่ยจดัก�รสหกรณร์บั
ทร�บเกีย่วกบัก�รจดัทำ�งบก�รเงนิ ไดแ้ก ่ก�รบนัทกึบญัช ีเอกส�รหลกัฐ�น และขอ้มลูอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
    (2) ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งข้�พเจ้�อ�จร้องขอจ�กคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รและฝ่�ย
จัดก�รสหกรณ์ เพื่อวัตถุประสงค์ของก�รตรวจสอบ
    (3) ก�รเข�้ถงึอย�่งไมจ่ำ�กดัตอ่บคุคลภ�ยในสหกรณ ์ซึง่ข�้พเจ�้พจิ�รณ�ว�่มคีว�ม
จำ�เป็น ที่จะต้องได้รับหลักฐ�นก�รสอบบัญชี
  ข้�พเจ้�จะขอคำ�ยืนยันที่เป็นล�ยลักษณ์อักษรจ�กคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์
เกี่ยวกับ คำ�รับรองที่เกี่ยวข้องกับก�รตรวจสอบและข้�พเจ้�หวังเป็นอย่�งยิ่งว่�จะได้รับคว�มร่วม
มืออย่�งเต็มที่จ�กเจ้�หน้�ที่ของสหกรณ์ในระหว่�งก�รตรวจสอบ
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 4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
 ก�รคำ�นวณค่�ธรรมเนียมก�รสอบบัญชี ข้�พเจ้�คิดต�มปริม�ณธุรกิจ คว�มเสี่ยงในก�ร
สอบบัญชี ภ�รกิจที่น�ยทะเบียนสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำ�หนด รวมทั้งเวล�ที่ต้องใช้
ในก�รปฏบิตังิ�นสอบบญัช ีโดยรวมค�่ใชจ้�่ยในก�รเดนิท�งไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ เวน้แตค่�่ใชจ้�่ยในก�ร
ขอคำ�ยืนยันยอดและก�รสอบท�นหนี้ ขอให้เป็นคว�มรับผิดชอบของสหกรณ์ ข้�พเจ้�ขอเสนอ 
ค่�ธรรมเนียมก�รสอบบัญชีเป็นจำ�นวนเงิน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็น 
2 งวด เท่�กันงวดแรกเบิกเมื่อเสร็จสิ้นก�รตรวจสอบบัญชีระหว่�งปีครั้งที่ 2 และงวดสุดท้�ยเบิก
เมื่อเสร็จสิ้นก�รตรวจสอบบัญชีและได้แสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงินของสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว
 5. การรายงานผลการตรวจสอบบัญชี
  5.1 ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบบัญชีระหว่�งปีให้สหกรณ์ทร�บ
  5.2 ร�ยง�นก�รสอบบัญชีประจำ�ปี ต�มระเบียบน�ยทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด
  5.3  ข�้พเจ�้จะใหค้ำ�แนะนำ�ในก�รบรหิ�รก�รเงนิก�รบญัชตี�มทีเ่หน็สมควร โดยไมถ่อื
เป็นค่�บริก�รพิเศษแต่อย่�งใด กรณีมีข้อสังเกตท�งก�รเงินก�รบัญชีที่สำ�คัญที่พบในระหว่�งก�ร
ตรวจสอบ ข้�พเจ้�จะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทร�บเป็นล�ยลักษณ์อักษร หรือ
เมือ่ไดร้บัแจง้ขอ้สงัเกตท�งก�รเงนิก�รบญัชจี�กหนว่ยง�นร�ชก�ร ข�้พเจ�้จะดำ�เนนิก�รตรวจสอบ
เพิม่เตมิต�มทีไ่ดร้บัแจง้จ�กหนว่ยง�นร�ชก�รนัน้ แลว้แจง้ผลก�รตรวจสอบใหส้หกรณแ์ละกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ทร�บเป็นล�ยลักษณ์อักษร
  5.4 ข้�พเจ้�ยินดีจะเข้�ร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รทุกครั้ง
ต�มที่สหกรณ์ร้องขอ
 6. ข้อมูลอื่น
  6.1 ข้�พเจ้�ขอรับรองว่�รับง�นสอบบัญชีสหกรณ์อื่นที่มีปีบัญชีเดียวกับสหกรณ์ของ
ท่�นไม่เกินจำ�นวนที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำ�หนด
  6.2  ข�้พเจ�้และผูช้ว่ยผูส้อบบญัชขีอรบัรองว�่ มคีณุสมบตัติ�มทีป่ระก�ศน�ยทะเบยีน
สหกรณ์กำ�หนด
  6.3  บริษัทมีส�ข�อีก 1 แห่ง จังหวัดขอนแก่น
   6.4  ข้�พเจ้�มีประสบก�รณ์ตรวจสอบบัญชี 24 ปี
   6.5  ข้�พเจ้�มีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีทั้งหมด จำ�นวน 10 คน จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี
ท�งบัญชีทั้งหมด จำ�นวน 5 คน 
  6.6 สำ�หรบัปสีิน้สดุวนัที ่30 มถินุ�ยน 2562 ข�้พเจ�้ไดร้บัคว�มไวว้�งใจจ�กสม�ชกิให้
ตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังนี้ 
    1. สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำ�กัด 
   6.6 สำ�หรบัปสีิน้สดุวนัที ่30 พฤศจกิ�ยน 2562 ข�้พเจ�้ไดร้บัคว�มไวว้�งใจจ�กสม�ชกิ
ให้ตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังนี้ 
     1. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จำ�กัด
    2. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพย�บ�ลอุดรธ�นี จำ�กัด
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     3. สหกรณ์ออมทรัพย์ค่�ยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้�จุฬ�โลกมห�ร�ช จำ�กัด
     4. สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธร�รณสุขจังหวัดหนองบัวลำ�ภู จำ�กัด
      5. สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขจังหวัดอำ�น�จเจริญ จำ�กัด 
      6. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพย�บ�ลศรีสะเกษ จำ�กัด 
   6.7 สำ�หรบัปสีิน้สดุวนัที ่30 พฤศจกิ�ยน 2562 ข�้พเจ�้ไดร้บัคว�มไวว้�งใจจ�กสม�ชกิ
ให้ตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังนี้ 
    1. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพย�บ�ลยโสธร จำ�กัด
     2. สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขร้อยเอ็ด จำ�กัด
     3. สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขนครพนม จำ�กัด
      4. สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด
     5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำ�กัด
     6. สหกรณ์ออมทรัพย์เสม�ธรรมจักรอุดรธ�นี จำ�กัด
    6.8 สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2562 ข้�พเจ้�ได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กสม�ชิกให้ 
ตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังนี้
     1. สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขจังหวัดขอนแก่น จำ�กัด 
     2. สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขยโสธร จำ�กัด
     3. สหกรณ์ออมทรัพย์รพช.ร้อยเอ็ด จำ�กัด 
     4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำ�กัด
     5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำ�น�จเจริญ จำ�กัด
     6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูก�ฬสินธุ์ จำ�กัด
     29. สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ร้อยเอ็ด จำ�กัด   
     30. สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.เลย จำ�กัด
     31. สหกรณ์ออมทรัพย์ยูเนี่ยนท่�พระ จำ�กัด 
     32. สหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม จำ�กัด 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้ เป็นความจริงทุกประการ
    จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ� ห�กเห็นชอบในข้อเสนอดังกล่�ว โปรดลงน�มและส่งคู่
ฉบับของหนังสือฉบับนี้คืนข�้พเจ้� เพื่อยืนยันก�รรับทร�บและคว�มเห็นชอบของท�่นเกี่ยวกับข้อ
ตกลงในก�รตรวจสอบงบก�รเงินของสหกรณ์

     ขอแสดงคว�มนับถือ
     (น�ยเชิงช�ย จันทร์ศรี) 
     ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตทะเบียนเลขที่ 5557 
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หมายเลข 2
สำ�นักง�นบัญชีเอ๊กซ์เซอเร้นซ์

176/1 เรือนนำ้�มนต์แมนชั่น ซ.อินท�มระ 22 ถ.สุทธิส�ร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 
10400 โทรศัพท์ 0-2987-2187, โทรส�ร 0-2987-2186

…………………………………………………………………………………………………
     วันที่ 13 พฤศจิก�ยน 2562

เรื่อง  ขอเสนอบริก�รสอบบัญชีประจำ�ปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2563
เรียน  ประธ�นฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด 
 ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด มีคว�มประสงค์ เปิดให้ผู้สอบบัญชีภ�ค
เอกชนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและงบก�รเงินของสหกรณ์ฯ นั้น
 ข้�พเจ้�ขอเสนอบริก�รสอบบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด สำ�หรับปีท�ง
บัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2563 ดังนี้
 1. ขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ
 ข้�พเจ้�จะตรวจสอบงบก�รเงินต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งรวมทั้งก�ร
ทดสอบ ร�ยก�รบัญชีและวิธีก�รตรวจสอบอื่นที่เห็นว่�จำ�เป็น และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ต�มทีท่�งกรมตรวจบญัชสีหกรณไ์ดก้ำ�หนดขึน้ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่แสดงคว�มเหน็ว�่งบก�รเงนิ
ที่ตรวจสอบได้แสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2563 ผลก�รดำ�เนินง�น และกระแส
เงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด โดยถูกต้องต�ม 
ที่ควรและได้จัดทำ�ขึ้นต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับปีก่อนหรือไม่
เพียงใด
 เนื่องจ�กก�รสอบบัญชีใช้วิธีก�รทดสอบและมีข้อจำ�กัดอื่น ๆ ตลอดจนระบบก�รควบคุม
ภ�ยในเองก็มีข้อจำ�กัด ฉะนั้น ในบ�งกรณีก�รตรวจสอบจึงอ�จจะไม่พบก�รแสดงข้อมูลผิดพล�ด
บ�งร�ยก�รหรืออ�จจะไม่พบก�รทุจริตก็ได้ อย่�งไรก็ดี ถ้�ได้พบข้อบกพร่องที่มีส�ระสำ�คัญเกี่ยว
กับระบบก�รควบคุมภ�ยใน ข้�พเจ้�จะทำ�หนังสือแจ้งให้ท่�นทร�บต่�งห�กจ�กร�ยง�นก�รสอบ
บัญชี
 ข้�พเจ้�ใคร่ขอเรียนว่� ฝ่�ยบริห�รเป็นผู้รับผิดชอบในก�รจัดทำ�งบก�รเงินรวมทั้งก�รเปิด
เผยข้อมูลอย่�งเพียงพอ คว�มรับผิดชอบนี้ยังรวมถึงก�รเลือกใช้นโยบ�ยก�รบัญชี ก�รจัดให้มีก�ร
บันทึกข้อมูลท�งก�รบัญชีและระบบก�รควบคุมภ�ยในที่ดีและเพียงพอ ในก�รตรวจสอบข้�พเจ้�
จะขอหนังสือรับรองจ�กท่�นเกี่ยวกับเรื่องนี้ และจะประเมินประสิทธิภ�พก�รควบคุมภ�ยในของ
ธุรกิจฯเพื่อจัดทำ�แนวก�รตรวจสอบบัญชีที่เหม�ะสมต่อไปด้วย

 2. การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ
 ข้�พเจ้�จะเข้�ตรวจสอบด้วยตนเองอย่�งน้อยปีละ 3 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่� 3 วันทำ�ก�ร
พร้อมผู้ช่วยไม่น้อยกว่� 2 คน ทุกครั้ง
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 3. การรายงานผลการตรวจสอบ
  3.1 ร�ยง�นก�รสอบบญัชรีะหว�่งป ีสำ�หรบัระยะเวล� 4 เดอืน โดยจะสง่สำ�เน�ใหก้รม
ตรวจบัญชี สหกรณ์ทร�บด้วยทุกครั้ง
  3.2 ร�ยง�นก�รสอบบัญชีประจำ�ปี ต�มระเบียบที่น�ยทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด
  3.3 ข้�พเจ้�จะให้คำ�แนะนำ�ในด้�นก�รบริห�รก�รเงินก�รบัญชีต�มที่เห็นสมควรโดย
ไม่ถือเป็น ค่�บริก�รพิเศษแต่อย่�งใด
  3.4 ข�้พเจ�้ยนิดจีะเข�้รว่มประชมุใหญห่รอืประชมุคณะกรรมก�รทกุครัง้ต�มทีส่หกรณ์
ร้องขอ

 4. ค่าธรรมเนียมบริการ
 ก�รคำ�นวณค�่ธรรมเนยีมก�รสอบบญัช ีข้�พเจ�้คดิต�มเวล�และแรงง�นทีใ่ชใ้นก�รปฏบิตัิ
ง�น โดยรวมค่�เบี้ยเลี้ยงและพ�หนะไว้เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ ค่�ใช้จ่�ยในก�รขอคำ�ยืนยันและสอบ
ท�นหนี้ ขอให้เป็นคว�มรับผิดชอบของสหกรณ์ฯ สำ�หรับปีท�งบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 
2563 ข้�พเจ้�ขอเสนอค่�ธรรมเนียมก�รตรวจสอบ เป็นจำ�นวนเงินรวม 140,000.00 บ�ท (หนึ่ง
แสนสี่หมื่นบ�ทถ้วน)

 5. ข้อมูลอื่น
  5.1 ข�้พเจ�้ขอรบัรองว�่รบัง�นสอบบญัชสีหกรณอ์ืน่ทีม่ปีที�งบญัชเีชน่เดยีวกบัสหกรณ์
ของท่�นไม่เกินจำ�นวนที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำ�หนด
  5.2 ข�้พเจ�้มผีูช้ว่ยผูส้อบบญัชซีึง่มคีณุสมบตัเิปน็หวัหน�้ส�ยสอบบญัชตี�มทีก่รมตรวจ
บัญชี สหกรณ์ จำ�นวน 1 คน
 จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ� ห�กท่�นเห็นชอบในข้อเสนอดังกล่�ว ทั้งนี้ผลก�รพิจ�รณ�
เป็นอย่�งไรโปรดแจ้งให้ข้�พเจ้�ทร�บด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

     ขอแสดงคว�มนับถือ
     (น�ยยุทธพงษ์  ง�มวิช�นท์)
     ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตเลขที่ 7613

หมายเลข 3 นายสุทธิพงษ์ ธรรมรักษ์

 1. วัตถุประสงค์และขอบเขตการตรวจสอบ
 ต�มที่สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด มีคว�มประสงค์ที่จะให้ข้�พเจ้�ตรวจสอบ
งบก�รเงินของสหกรณ์ สำ�หรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2563 ข้�พเจ้�ขอยืนยันก�รรับง�น
และทำ�คว�มเข�้ใจของข�้พเจ�้เกีย่วกบัง�นสอบบญัชสีหกรณต์�มหนงัสอืฉบบันี ้ก�รตรวจสอบของ
ข้�พเจ้�มีวัตถุประสงค์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�ต่องบก�รเงิน
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 วัตถุประสงค์ในก�รตรวจสอบของข้�พเจ้� คือ เพื่อให้ได้คว�มเชื่อมั่นอย่�งสมเหตุสมผลว่�
งบก�รเงนิ โดยรวมปร�ศจ�กก�รแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็ส�ระสำ�คญัหรอืไม ่ไมว่่�จะ
เกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด และเสนอร�ยง�นของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมคว�มเห็นของข้�พเจ้�
อยูด่ว้ยคว�มเชือ่มัน่อย�่งสมเหตสุมผล คอื คว�มเชือ่มัน่ในระดบัสงูแตไ่มไ่ดเ้ปน็ก�รรบัประกนัว�่ก�ร
ปฏบิตังิ�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบญัชแีละระเบยีบน�ยทะเบยีนสหกรณจ์ะส�ม�รถตรวจ
พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอ�จเกิด
จ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ดและถือว่�เป็นส�ระสำ�คัญ เมื่อค�ดก�รณ์ได้อย่�งสมเหตุสมผลว่� 
ร�ยก�รทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิแตล่ะร�ยก�รหรอืทกุร�ยก�รรวมกนัจะมผีลตอ่ก�รตดัสนิใจท�งเศรษฐกจิ
ของผู้ใช้งบก�รเงินจ�กก�รใช้งบก�รเงินเหล่�นี้

 2. ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
  2.1 ขอบเขตก�รปฏิบัติง�น
  ข้�พเจ้�จะปฏิบัติง�นตรวจสอบโดยสอดคล้องกับม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีและระเบียบ
น�ยทะเบยีนสหกรณ ์ซึง่กำ�หนดใหข้�้พเจ�้ตอ้งปฏบิตัติ�มขอ้กำ�หนดในจรรย�บรรณของผูส้อบบญัชี
สหกรณ์ ก�รตรวจสอบของข�้พเจ้�ต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีและระเบียบน�ยทะเบียนสหกรณ์ 
รวมถงึก�รทีข่�้พเจ�้ใชด้ลุยพนิจิและก�รสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิรชพีตลอดก�รตรวจสอบ 
ก�รปฏิบัติง�นของข้�พเจ้�รวมถึงก�รใช้วิธีก�รดังต่อไปนี้
  *ระบุและประเมินคว�มเสี่ยงจ�ก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญ
ในงบก�รเงิน ไม่ว่�จะเกิดเหตุจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด อออกแบบและปฏิบัติง�นต�มวิธีก�ร
ตรวจสอบเพือ่ตอบสนองตอ่คว�มเสีย่งเหล�่นัน้ และไดห้ลกัฐ�นก�รสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหม�ะ
สม เพื่อเป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้� คว�มเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงที่
เป็นส�ระสำ�คัญซึ่งเป็นผลม�จ�กก�รทุจริตและสูงกว่�คว�มเสี่ยงที่เกิดจ�กข้อผิดพล�ด เนื่องจ�ก
ก�รทุจริตอ�จเกี่ยวกับก�รสมรู้ร่วมคิด ก�รปลอมแปลงเอกส�รหลักฐ�น ก�รตั้งใจละเว้นก�รแสดง
ข้อมูล ก�รแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงต�มข้อเท็จจริงหรือก�รแทรกแซงก�รควบคุมภ�ยใน
  *ทำ�คว�มเข้�ใจในระบบก�รควบคุมภ�ยในที่เกี่ยวกับก�รตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธี
ก�รตรวจสอบที่เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รแสดงคว�มเห็นต่อคว�ม
มปีระสทิธผิลของก�รควบคมุภ�ยในของสหกรณ ์อย�่งไรกต็�ม ข�้พเจ�้จะแจง้ใหท้�่นทร�บเปน็ล�ย
ลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อบกพร่องก�รควบคุมภ�ยในที่มีนัยสำ�คัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับตรวจสอบงบก�ร
เงินซึ่งข้�พเจ้�ตรวจพบในระหว่�งก�รตรวจสอบ
  *ประเมินคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยก�รบัญชีที่คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์ใช้
และคว�มสมเหตสุมผลของประม�ณก�รท�งบญัชแีละก�รเปดิเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่จดัทำ�ขึน้โดย
คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์
  *สรุปเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของก�รใช้เกณฑ์ก�รบัญชีสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง
ของคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์และจ�กหลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่ได้รับว่� มีคว�มไม่แน่นอน
ที่มีส�ระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุก�รณ์หรือสถ�นก�รณ์ที่อ�จเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย�่งมีนัยสำ�คัญ
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ต่อคว�มส�ม�รถของสหกรณ์ในก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องหรือไม่ ถ้�ข้�พเจ้�ได้ข้อสรุปว่�มีคว�มไม่
แน่นอนที่มีส�ระสำ�คัญ ข้�พเจ้�ต้องให้ข้อสังเกตไว้ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชีของข้�พเจ้� ถึงก�ร
เปดิเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในงบก�รเงนิ หรอืถ�้เปน็เปดิเผยดงักล�่วไมเ่พยีงพอ คว�มเหน็ของข�้พเจ�้
จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรปุของข้�พเจ�้ขึน้อยูก่บัหลกัฐ�นก�รสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นร�ยง�น
ของผู้สอบบัญชีของข้�พเจ้� อย่�งไรก็ต�ม เหตุก�รณ์หรือสถ�นก�รณ์ในอน�คตอ�จเป็นเหตุให้
สหกรณ์ต้องหยุดก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง
  *ประเมินก�รนำ�เสนอ โครงสร้�งและเนื้อห�ของงบก�รเงินโดยรวม รวมถึงก�รเปิดเผย
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนประเมนิ ว่�งบก�รเงนิแสดงร�ยกรและเหตกุ�รณท์ีเ่กดิขึน้โดยถกูตอ้งต�ม
ที่ควรหรือไม่
  เนือ่งจ�กขอ้จำ�กดัทีส่บืเนือ่งของก�รตรวจสอบ รวมถงึขอ้จำ�กดัสบืเนือ่งของก�รควบคมุ
ภ�ยใน ทำ�ให้มีคว�มเสี่ยง ซึ่งไม่อ�จหลีกเลี่ยงได้ ก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระ
สำ�คัญอ�จไม่ถูกค้นพบ แม้ว่�ก�รตรวจสอบได้ถูกว�งแผนและปฏิบัติอย่�งเหม�ะสมโดนสอดคล้อง
กับม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีและระเบียบน�ยทะเบียนสหกรณ์
  2.2 ก�รเข้�ปฏิบัติง�นตรวจสอบ
  ข�้พเจ�้จะเข�้ตรวจสอบดว้ยตนเองอย�่งนอ้ยปลีะ 4 ครัง้ และมอบหม�ยใหผู้ช้ว่ยผูส้อบ
บัญชี เข้�ตรวจสอบบัญชีอย่�งน้อยปีละ 4 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่� 2 วันทำ�ก�ร โดยมีจำ�นวนผู้ช่วย
ผู้สอบบัญชีไม่น้อยกว่� 3 คน

 3. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ 
 คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์รับทร�บและเข้�ใจในหน้�ที่และคว�มรับผิดชอบ ดังนี้
  3.1 ก�รจัดทำ�และก�รแสดงร�ยก�รอย่�งถูกต้องของงบก�รเงินโดยสอดคล้องกับ
ม�ตรฐ�นก�รบัญชีและระเบียบน�ยทะเบียนสหกรณ์
  3.2 ก�รควบคมุภ�ยในทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รจดัทำ�งบก�รเงนิทีม่คีว�มจำ�เปน็จะตอ้งทำ�ให้
ส�ม�รถจดัทำ�งบก�รเงนิโดยปร�ศจ�กก�รแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิ อนัเปน็ส�ระสำ�คญั ไมว่�่
จะเนื่องจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด
  3.3 ในก�รจดัทำ�งบก�รเงนิ คณะกรรมก�รดำ�เนนิก�รสหกรณร์บัผดิชอบในก�รประเมนิ
คว�มส�ม�รถของสหกรณ์ในก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง ก�รเปิดเผยเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง
และก�รใชเ้กณฑก์�รบญัชสีำ�หรบัก�รดำ�เนนิง�ตอ่เนือ่ง เวน้คณะกรรมก�รดำ�เนนิก�รสหกรณม์คีว�ม
ตั้งใจที่จะเลิกสหกรณ์หรือหยุดดำ�เนินง�นหรือไม่ ส�ม�รถดำ�เนินง�นต่อเนื่องต่อไป
  3.4 จัดเตรียมให้ข้�พเจ้�เกี่ยวกับ
    (1) ก�รเข�้ถงึขอ้มลูทัง้หมดทีค่ณะกรรมก�รและฝ�่ยจดัก�รสหกรณท์ีร่บัทร�บเกีย่ว
กับก�รจัดทำ�งบก�รเงิน ได้แก่ ก�รบันทึกบัญชี เอกส�รหลักฐ�น และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
    (2) ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งข้�พเจ้�อ�จร้องขอจ�กคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รและฝ่�ย
จัดก�รสหกรณ์ เพื่อวัตถุประสงค์ของก�รตรวจสอบ
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    (3) ก�รเข�้ถงึอย�่งไมจ่ำ�กดัตอ่บคุคลภ�ยในสหกรณ ์ซึง่ข�้พเจ�้พจิ�รณ�ว�่มคีว�ม
จำ�เป็นที่จะต้องได้รับหลักฐ�นก�รสอบบัญชี
 ข�้พเจ�้จะขอคำ�ยนืยนัทีเ่ปน็ล�ยลกัษณอ์กัษร จ�กคณะกรรมก�รดำ�เนนิก�รสหกรณเ์กีย่ว
กบัคำ�รบัรองทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รตรวจสอบและข�้พเจ�้หวงัเปน็อย�่งยิง่ว�่จะไดร้บัคว�มรว่มมอือย�่ง
เต็มที่จ�กเจ้�หน้�ที่ของสหกรณ์ในระหว่�งก�รตรวจสอบ

 4. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
 ก�รคำ�นวณค่�ธรรมเนียมก�รสอบบัญชี ข้�พเจ้�คิดต�มปริม�ณธุรกิจ คว�มเสี่ยงในก�ร
สอบบัญชี ภ�รกิจที่น�ยทะเบียนสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำ�หนด รวมทั้งเวล�ที่ต้องใช้
ในก�รปฏฺบิตังิ�นสอบบญัช ีโดยรวมค�่ใชจ้�่ยในก�รเดนิท�งไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ เวน้แตค่�่ใชจ้�่ยในก�ร
ขอคำ�ยืนยันยอดและก�รสอบท�นหนี้ขอให้เป็นคว�มรับผิดชอบของสหกรณ์ ข้�พเจ้�ขอเสนอค่�
ธรรมเนียมก�รสอบบัญชี เป็นจำ�วนเงิน 100,000.-บ�ท

 5. การรายงานผลการตรวจสอบบัญชี
  5.1 ร�ยง�นผลก�รตรวจสอบบัญชีระหว่�งปีให้สหกรณ์ทร�บ
  5.2 ร�ยง�นก�รสอบบัญชีระหว่�งปี ต�มระเบียบน�ยทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด
  5.3 ข�้พเจ�้จะใหค้ำ�แนะนำ�ในก�รบรกิ�รก�รเงนิก�รบญัชตี�มทีเ่หน็สมควร โดยไมถ่อื
เปน็ค�่บรกิ�รพเิศษอย�่งใด กรณมีขีอ้สงัเกตท�งก�รเงนิก�รบญัชทีีส่ำ�คญัทีพ่บในระหว่�งก�รตรวจ
สอบ ข้�พเจ้�จะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทร�บเป็นล�ยลักษณ์อักษร หรือเมื่อได้
รับแจ้งข้อสังเกตท�งก�รเงินก�รบัญชีจ�กหน่วยง�นร�ชก�ร ข้�พเจ้�จะดำ�เนินก�รตรวจสอบ 
เพิม่เตมิต�มทีไ่ดร้บัแจง้จ�กหนว่ยง�นร�ชก�รนัน้ แลว้แจง้ผลกรตรวจสอบใหส้หกรณแ์ละกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ทร�บเป็นล�ยลักษณ์อักษร
  5.4 ข้�พเจ้�ยินดีจะเข้�ร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รทุกครั้ง
ต�มที่สหกรณ์ร้องขอ

 6. ข้อมูลอื่น
  6.1 ข้�พเจ้�รับรองว่�รับง�นสอบบัญชีสหกรณ์อื่นที่มีปีบัญชีเดียวกันของท่�นไม่เกิน
จำ�นวนที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำ�หนด
  6.2 ข้�พเจ้�และผู้ช่วยผู้สอบบัญชี มีคุณสมบัติที่ประก�ศน�ยทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด
 โปรดลงน�มและส่งคู่ฉบับของหนังสือฉบับนี้คืนข้�พเจ้� เพื่อยืนยันก�รรับทร�บและคว�ม
เห็นของท่�นเกี่ยวกับข้อตกลงในก�รตรวจสอบงบก�รเงินของสหกรณ์

     (น�ยสุทธิพงษ์ ธรรมรักษ์)
     ผู้ชำ�น�ญง�นตรวจสอบบัญชีสหกรณ์

มติที่ประชุม อนุมัติจัดจ้างหมายเลข 1 บริษัท ซี เจ ออดิท จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
   ประจำาปี 2563
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ระเบียบวาระที่ 13
เรื่อง ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 1. ตัวแทนสหกรณ์จังหวัด โดย นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย กล่�ว
 บรรย�ก�ศก�รประชุมเป็นไปอย่�งดี ขอชมเชยสม�ชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย 
จำ�กัด ที่ใช้ข้อมูลในก�รตัดสินใจเช่น ก�รเลือกผู้สอบบัญชี เรื่องก�รจัดสรรกำ�ไรสุทธิที่มีก�ร 
ลงร�ยละเอยีดในสว่นของโบนสั เจ�้หน�้ทีไ่ดเ้ท�่ไหร ่กรรมก�รไดเ้ท�่ไหรแ่ลว้โหวตกนั อนันีถ้กูตอ้ง
ครับ เป็นสหกรณ์ที่มีธรรม�ภิบ�ล มีคว�มโปร่งใส ตรวจสอบได้หมด มีก�รนำ�เสนอตัวเลขในก�ร 
กู้ยืม ก�รให้สินเชื่อ ก�รบริห�รง�นสหกรณ์ มีก�รจัดสวัสดิก�รจ�กกำ�ไรเมื่อสหกรณ์มีกำ�ไรม�กขึ้น 
โดยหลักสหกรณ์ไม่แสวงห�กำ�ไร แต่ต้องมีบ้�งเพื่อม�จัดสรรในก�รดำ�เนินง�นเพร�ะเป็น 
คว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร ฝ่�ยจัดก�ร ก�รกู้เงินเป็นพัน ๆ ล้�น โดยใช้บุคคลคำ้�ประกัน 
ไม่มีหลักทรัพย์ ซึ่งเทียบกับสถ�บันก�รเงินอื่น เงื่อนไขจะมีม�ก ผมถ�มหลักทรัพย์ของสหกรณ์ 
คืออะไร คำ�ตอบคือ สม�ชิกทุกท่�นครับ สม�ชิกเป็นหลักทรัพย์ ก�รดำ�เนินง�นจะไปได้ดี ต้องมี
คว�มร่วมมือกับสหกรณ์ อย่�งเช่น สม�ชิกท่�นอภิช�ติ ท่�นพูดได้ดีครับ ท่�นเป็นสม�ชิกมีเงินฝ�ก 
กด็แูลผลประโยชนร์ว่มกนั คณะกรรมก�รหมดว�ระแตก่ย็งัไมห่มดหน�้ทีเ่พร�ะยงัมภี�ระรบัผดิชอบ
ในก�รคำ�้ประกนัเงนิกู ้ผมเหน็ก�รประชมุในวนันี ้ชืน่ใจม�กครบั ขอขอบคณุสม�ชกิม�ก ขอใหร้กัษ�
คว�มดีนี้ไว้เหมือนเกลือรักษ�คว�มเค็ม และช่วยกันทำ�ให้สหกรณ์เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆ ขอบคุณครับ
มติที่ประชุม  รับทราบ

 2. ตัวแทนจากสำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ โดย นางศศิรัศมี จันทร์ฤาชัย กล่�ว
  เรียนท่�นสม�ชิก ท�ง สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ ยินดีกับสหกรณ์ที่ประสบคว�มสำ�เร็จ 
จ�กผลดำ�เนินง�น มีผลกำ�ไรเพิ่มขึ้นทุกปี ขอให้รักษ�คว�มดีเช่นนี้ไว้เช่นกัน สหกรณ์มีคว�มโปร่งใส
อย่�งยิ่ง สม�ชิกรู้สิทธิ หน้�ที่ตนเอง มีก�รเสนอข้อคิดเห็นในระหว่�งประชุม สนง.ตรวจเองไม่ได้
ตรวจสอบบัญชีโดยตรง แต่ท�งเร�ไม่ได้ทอดทิ้งท่�น ห�กท่�นมีปัญห�เกี่ยวกับบัญชี ท่�นส�ม�รถ
เข้�ไปสอบถ�มได้ที่ สนง.ชั้น4 ศ�ล�กล�งจังหวัดเลย ติดต่อสอบถ�มได้ตลอดเวล� ดูจ�กงบก�รเงิน
ดิฉันจะให้ข้อมูลอัตร�ส่วนท�งก�รเงินของท่�นจ�กงบก�รเงินดังนี้คะ อัตร�ส่วนในก�รวัดภ�ระหนี้
สินของสหกรณ์ คือ หนี้สินห�รด้วยส่วนของผู้ถือหุ้น จะอยู่ที่อัตร� 1.12 เท่� คือตอนนี้เร�มีหนี้สิน
อยู่ที่ 1.12 บ�ท แต่มีทุนของผู้ถือหุ้นอยู่ 1 บ�ท ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่จะอยู่ที่เงินให้กู้แก่สม�ชิกอยู่ที่
ร้อยละ 75.31 ของหนี้สินรวมทั้งสิ้น ฝ�กตัวเลขคณะกรรมก�รบริห�รง�นเพื่อนำ�เงินไปชำ�ระต�ม
กำ�หนดได ้อตัร�ของกำ�ไรตอ่หุน้ 100 บ�ท สร้�งผลตอบแทน 7.95 สต�งค ์ถอืว่�อยูใ่นเกณฑด์ ีสว่น
สภ�พคลอ่งเร�มภี�ระหนีส้นิ 1 บ�ท แตเ่ร�ส�ม�รถไปชำ�ระหนีไ้ดเ้พยีง 25 สต�งค ์ขอฝ�กใหส้ม�ชกิ
และคณะกรรมก�รให้ได้ทร�บเล็กๆ น้อยๆ จ�กงบก�รเงิน หวังเป็นอย่�งยิ่งในปีต่อๆ ไป สหกรณ์
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 1. น�ยอภชิ�ต ิสะบูแ่กว้ เสนอผมสมัผสัไดถ้งึบรรย�ก�ศในวนันี ้นีค้อืบรรย�ก�ศของคว�ม
เป็นสหกรณ์โดยแท้ ส่วนหนึ่งวิธีก�รจับร�งวัลปีนี้ ทุกคนมีคว�มสุข ขอฝ�กนอกจ�กคณะกรรมก�ร
สหกรณ ์มกีฎหม�ยมพีระร�ชบญัญตั ิขอ้บงัคบักำ�หนดไวช้ดัเจนแลว้ หน้�ที ่ทีส่ำ�คญัทีส่ดุคอืสม�ชกิ 
เร�มีกฎ กติก�ที่ชัดเจน ก�รม�นั่งในห้องประชุมคืออัตประโยชน์สูงสุดของสม�ชิก เร�ต้องมีข้อมูล 
เร�ตอ้งส�ม�รถตดัสนิใจดว้ยตวัเอง เมือ่เร�ไดร้บัร�ยง�นประจำ�ป ีเร�เอ�ไปศกึษ�กอ่น ห�กไมเ่ข�้ใจ
ให้สอบถ�มฝ่�ยจัดก�ร หรือกรรมก�ร แล้วม�แถลงในที่ประชุมถึงจะเกิดประโยชน์กับสหกรณ์โดย
แท้ กร�บฝ�กทุกท่�นนะครับ หน้�ที่สำ�คัญที่สุดคือหน้�ที่ของมวลสม�ชิกทุกคน

 2. น�ยจีรพันธ์ เวศมโน เสนอประเด็นแรก รูปลักษณ์ก�รบริก�รของสหกรณ์มีคว�มเป็น
กันเอง มีจิตส�ธ�รณะ ซึ่งหล�ยท่�นได้สัมผัสแล้ว ประเด็นสองที่ผู้ตรวจสอบกิจก�รได้เสนอไว้ คือ
ก�รเลื่อนขั้นเงินเดือนรอบละไม่เกิน 4% อันนี้ก็อย�กให้คว�มใส่ใจทีมบริห�รจัดทำ�บัญชีขั้นตำ่� 
ขัน้สงูใหเ้จ�้หน�้ทีใ่นก�รเลือ่นเงนิเดอืน ถ้�ห�กมคีว�มมัน่คง ดแูลเค�้ได ้จะไมม่กี�รเปลีย่นพนกัง�น
บอ่ย ในสว่นประเดน็ผูกู้ผ้ดิเงือ่นไขในก�รกูเ้งนิตำ�่กว�่ควรห�วธิกี�รทีด่ ีในสว่นก�รบรหิ�รง�นสหกรณ์
ได้เกรด A และสหกรณ์สีข�ว อันนี้ขอให้สม�ชิกชมเชยเป็นผลง�นที่ดีครับ

มติที่ประชุม  รับทราบ
เลิกประชุมเวลา  15.10 น

จะพัฒน�ประสิทธิภ�พให้ได้กำ�ไรม�กกว่�นี้ มีคว�มโปร่งใส สร้�งแรงศรัทธ�แบบนี้ ไปตลอดคะ 
ขอบคุณคะ 
มติที่ประชุม  รับทราบ

 3. อื่นๆ
 - ไม่มี -
มติที่ประชุม  รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 14
เรื่อง ข้อเสนอจากสมาชิก

รายงานกิจการประจำาปี  2562
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