
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด

ทรงพระเจริญ



“การที่บุคคลหนึ่ง บุคคลใดจะออมทรัพย์ไว้ได้มากหรือน้อยนั้น
ก็ย่อมจะต่างกันตามกำาลังทรัพย์ กำาลังปัญญาของตน

แต่ทุกๆ คนต้องเข้าใจว่า ถึงออมทรัพย์ไว้ทีละเล็กละน้อย
ก็เป็นประโยชน์แก่ตนและบ้านเมืองทั้งนั้น”

พระดำารัส พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย



	 										 หน้า

วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ค่านิยมร่วม	 4

หลักการสหกรณ์สากล	 6

จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำาเนินการ 8

จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่	 9

จรรยาบรรณของสมาชิกสหกรณ์	 10

สาร	จากที่ปรึกษากิตติมศักดิ์	 11

สาร	จากประธานกรรมการดำาเนินการ	 12

ที่ปรึกษาสหกรณ์	 		 13

คณะตรวจสอบกิจการ	 13

คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่	31	 14

เจ้าหน้าที่สหกรณ์			 15

ระเบียบวาระที่	1	 	เรื่อง	ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	 16

ระเบียบวาระที่	2	 	เรื่อง	พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2562	 17

ระเบียบวาระที่	3	 	เรื่อง	รับทราบรายงานผลการดำาเนินกิจการประจำาปี	2563	 18

ระเบียบวาระที่	4	 	เรื่อง	รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำาปี	2563	 25

ระเบียบวาระที่	5	 	เรื่อง	พิจารณาจำานวนผู้ตรวจสอบกิจการประจำาปี	2563	 30

ระเบียบวาระที่	6	 	เรื่อง	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน	งบกำาไร	–	ขาดทุน	 30

	 	ประจำาปี	2563	

ระเบียบวาระที่	7	 	เรื่อง	พิจารณาจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี	2563	 57

ระเบียบวาระที่	8	 	เรื่อง	การพิจารณากำาหนดค่าตอบแทน	และค่าเบี้ยประชุม	 58

	 	ประจำาปี	2564

ระเบียบวาระที่	9	 	เรื่อง	พิจารณาแผนงาน	งบประมาณประจำาปี	2564	 59

ระเบียบวาระที่	10	เรื่อง	พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ	 70

ระเบียบวาระที่	11	เรื่อง	พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ	 74

ระเบียบวาระที่	12	เรื่อง	พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ	 76

ระเบียบวาระที่	13	เรื่อง	พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์	 76

ระเบียบวาระที่	14	เรื่อง	พิจารณากำาหนดวงเงินกู้ยืม	เงินคำ้าประกัน	ประจำาปี	2564	 78

ระเบียบวาระที่	15	ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 78

ระเบียบวาระที่	16	เรื่องอื่น	ๆ	จากสมาชิก	 79

สารบัญ



วิสัยทัศน์
ปี พ.ศ.2566 สหกรณ์มั่นคง บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล

บริการประทับใจ

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้วยหลักธรรมาภิบาล ให้มีคุณภาพ

มั่นคง ทันสมัย และได้มาตรฐานสหกรณ์

2. ให้บริการจัดสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเหมาะสม

เพื่อความพึงพอใจของสมาชิก

ค่านิยมร่วม
บริการดี มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตรงเวลา 



รางวัลการกำากับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักเกณฑ์
สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล



หลักการที่ 1 การเปิดรับสมาชิกทั่วไปและด้วยความสมัครใจ
  (Voluntary and Open Membership)
		 สหกรณเ์ปน็องคก์ารโดยสมคัรใจ	เปดิรบับคุคลทกุคนซึง่สามารถใชบ้รกิารของสหกรณ์	และ

เตม็ใจรบัผดิชอบในฐานะสมาชกิเขา้เปน็สมาชกิ	โดยไมม่กีารเลอืกปฏบิตัใินเรือ่งเพศ	ฐานะทางสงัคม	

เชื้อชาติการเมือง	หรือศาสนา

   

หลักการที่ 2  การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
  (Democratic Member Control)                 
	 สหกรณ์เป็นองค์การประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยสมาชิกซึ่งมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการ

กำาหนดนโยบายและการตดัสนิใจของสหกรณ	์ชายและหญงิผูป้ฏบิตังิานในฐานะผูแ้ทนจากการเลอืก

ตัง้ตอ้งรบัผดิชอบตอ่บรรดาสมาชกิ	ในสหกรณข์ัน้ปฐมสมาชกิมสีทิธอิอกเสยีงเทา่กนั	(คนหนึง่มหีนึง่

เสียง)	และในสหกรณ์ระดับอื่นก็จัดให้ดำาเนินการตามแนวทางประชาธิปไตยด้วย

หลักการที่ 3  การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
  (Member Economic Participation)
 สมาชิกพึงมีส่วนให้ทุนแก่สหกรณ์อย่างเป็นธรรม	 และควบคุมการใช้ทุนของสหกรณ์ตาม

แนวทางประชาธิปไตย	 ตามปกติส่วนหนึ่งของทุนนั้นอย่างน้อยที่สุดต้องเป็นสินทรัพย์ส่วนรวมของ

สหกรณ	์และสมาชกิจะไดร้บัผลตอบแทนในอตัราจำากดั	(ถา้ม)ี	จากการลงทนุในสหกรณต์ามเงือ่นไข

แห่งการเป็นสมาชิก	บรรดาสมาชิกจะจัดสรรเงินส่วนเกินเพื่อความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

ทั้งหมดดังต่อไปนี้ก็ได้	 คือ	 เพื่อพัฒนาสหกรณ์ของพวกเขา	 โดยอาจก่อตั้งเงินสำารอง	 ซึ่งอย่างน้อย

ทีส่ดุสว่นหนึง่ของเงนิสำารองนีจ้ะแบง่แยกมไิดห้รอืจดัสรรเพือ่ประโยชนแ์กส่มาชกิตามสว่นของธรุกจิ

ที่ได้ทำากับสหกรณ์	หรือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ	ที่บรรดาสมาชิกเห็นชอบ

หลักการสหกรณ์สากล
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หลักการที่ 4  การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ
  (Autonomy and Independence)
	 สหกรณ์เป็นองค์การช่วยตนเองและปกครองตนเอง	ซึ่งควบคุมโดยสมาชิก	ถ้าสหกรณ์เข้า

ทำาข้อตกลงกับองค์การอื่นๆรวมทั้งรัฐบาล	 หรือแสวงหาทุนจากแหล่งภายนอก	 สหกรณ์พึงทำาข้อ

ตกลงเช่นนั้นภายใต้เงื่อนไขอันมั่นใจได้ว่า	 บรรดาสมาชิกยังคงควบคุมสหกรณ์ตามแนวทาง

ประชาธิปไตย	และจะต้องธำารงไว้ซึ่งสภาพการปกครองตนเองของสหกรณ์	

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

และพนักงาน	 เพื่อบุคคลเหล่านั้นสามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของพวกเขาอย่างมีประสิทธิผล	

และพึงให้ข่าวสารความรู้ในเรื่องลักษณะและประโยชน์ของการสหกรณ์แก่ประชาชนทั่วไป	 โดย

เฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนและผู้นำาด้านความคิดเห็น

หลักการที่ 6  การร่วมมือระหว่างสหกรณ์
  (Cooperation among Cooperatives)                                 
	 สหกรณ์พึงรับใช้สมาชิกอย่างมีประสิทธิผลสูงสุดและทำาให้ขบวนการสหกรณ์เข้มแข็ง	โดย

การทำางานดว้ยกนัภายใตโ้ครงสรา้งอนัประกอบดว้ยสหกรณร์ะดบัทอ้งถิน่	ระดบัชาต	ิระดบัภมูภิาค	

และระดับระหว่างประเทศ

หลักการที่ 7  ความเอื้ออาทรต่อชุมชน 

  (Concern for Community)                                          
	 สหกรณ์พึงทำางานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนที่สหกรณ์ตั้งอยู่ทั้งนี้ตามนโยบายที่ได้

รับความเห็นชอบจากสมาชิก
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	 1.	 มุ่งมั่น	 และอุทิศตน	 เพื่อพัฒนาการบริหารงานของสหกรณ์ให้ก้าวหน้า	 ด้วยความ 

เสียสละ	ซื่อสัตย์	และสุจริต	โดยยึดมั่น	อุดมการณ์	หลักการ	และวิธีการสหกรณ์

	 2.	 พึงรักษา	ปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวม	และตัดสินใจบนพื้นฐานประโยชน์

สมาชิกอย่างเป็นธรรม

	 3.	 พึงปฏิบัติตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ	 ระเบียบสหกรณ์อย่างเคร่งครัด	 รวมถึงยึดหลัก

คุณธรรมและจริยธรรม

	 4.	 มุ่งพัฒนาความรู้	 ศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณ์อย่างจริงจัง	 เพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในสหกรณ์

	 5.	 กำากับ	 ดูแลการจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 โดยไม่แทรกแซง 

สายการบังคับบัญชา	แต่จะสร้างความยุติธรรมแก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการปฎิบัติงาน

	 6.	 พงึดแูล	ใช	้และรกัษาทรพัยส์นิ	อปุกรณข์องสหกรณใ์หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกส่ว่นรวม

	 7.	 ไม่อาศัย	หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำาแหน่ง	หน้าที่	 ในสหกรณ์เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์

ส่วนตน	ญาติ	พวกพ้อง

	 8.	 ไม่กระทำาธุรกิจส่วนตนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสหกรณ์	และเปิดเผยผลประโยชน์

ส่วนตนที่มีในองค์กร	หรือธุรกรรมใดที่ขัดกับประโยชน์ของสหกรณ์

	 9.	 ละเว้นการให้สัญญาต่างตอบแทนแก่บุคคล	 องค์กร	 เพื่อให้ได้มาซึ่งตำาแหน่ง	 

ผลประโยชน์ของตน

	 10.		ไม่นำาเอาทรัพย์สิน	 อุปกรณ์	 บุคลากรของสหกรณ์ไปใช้	 เพื่อประโยชน์ของตนและ 

พวกพ้องและไม่กระทำาการใดอันเป็นปฏิปักษ์	และเป็นคู่แข่งขันต่อการดำาเนินงานของสหกรณ์

จรรยาบรรณ
ของคณะกรรมการดำาเนินการ
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	 1.	 พึงปฏิบัติตามนโยบาย	 ข้อบังคับ	 ระเบียบของสหกรณ์และคำาสั่งของผู้บังคับบัญชา

อย่างเคร่งครัด	ภายใต้อุดมการณ์	หลักการและวิธีการสหกรณ์

	 2.	 พึงให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการด้วยความเต็มใจ	 และประทับใจโดยไม่เลือก

ปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หนึ่งเป็นการเฉพาะ

	 3.	 พงึใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้ง	และครบถว้นแกส่มาชกิ	เพือ่ใหส้มาชกิไดร้บัประโยชนส์งูสดุจาก

บริการของสหกรณ์

	 4.	 พงึรกัษาขอ้มลูสว่นตวัของสมาชกิเปน็ความลบั	และไมน่ำาไปแสวงหาประโยชนเ์พือ่ตน

และพวกพ้อง

	 5.	 เจ้าหน้าที่	 ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา	 พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการ

ปฏิบัติงาน	ขวัญกำาลังใจ	สวัสดิการ	และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา	ด้วยหลัก

การและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำานองคลองธรรม

	 6.	 พงึรกัษาและใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยส์นิ	อปุกรณข์องสหกรณอ์ยา่งประหยดั	คุม้คา่	มาก

ที่สุด	รวมถึงไม่นำาเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน

	 7.	 พึงรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างเจ้าหน้าที่สหกรณ์	และไม่กระทำาตนเป็น

ผู้ยุยงสร้างความขัดแย้งปัญหาหรือการกระทำาอันเป็นการสร้างความแตกแยก

	 8.	 พึงให้ข่าวสารการดำาเนินงานสหกรณ์ที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกในทุกโอกาส	 ที่เอื้อ

อำานวย	ขณะเดียวกัน	ก็รับฟังปัญหา	ความต้องการของสมาชิกเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำาเนินงาน

ในโอกาสต่อไป

	 9.	ไม่รับทรัพย์สิน	ประโยชน์อื่นใดจากสมาชิก	หรือบุคคลภายนอกเพื่อแสวงหาประโยชน์

ส่วนตนหรือพวกพ้อง

	 10.	 หลีกเลี่ยงการทำาธุรกิจ	 ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน	 เป็นคู่แข่งขัน	 หรือเป็นปฏิปักษ์กับ

สหกรณ์

จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2564
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	 1.	 มุ่งมั่นและอุทิศ	เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์ก้าวหน้า	โดยยึดมั่น	อุดมการณ์	หลักการ	และ

วิธีการสหกรณ์

	 2.	 ปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบของสหกรณ์อย่างเคร่งครัด

	 3.	 มุ่งมั่น	ดำารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	 4.	 สอดส่องดูแลและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์	 เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่

เข้มแข็ง

	 5.	 ร่วมมือร่วมใจและสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณ์อย่างสมำ่าเสมอ	 ในฐานะเจ้าของ

สหกรณ์

	 6.	 รว่มมอืกบัคณะกรรมการดำาเนนิการของสหกรณพ์ฒันาสหกรณใ์หเ้จรญิรุง่เรอืง	มัน่คง

		 7.	 ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง	ผลประโยชน์	หรือสัญญาต่างตอบแทนเพื่อการเลือกตั้งผู้แทน

สมาชิก	หรือกรรมการดำาเนินการ	ผู้ตรวจสอบกิจการ	หรือการออกเสียงในที่ประชุมสหกรณ์

	 8.	 พึงให้ข้อมูลของตนในการขอรับสวัสดิการหรือทำาธุรกรรมอื่นใดกับสหกรณ์ด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต

	 9.	 พงึชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนัในทางทีช่อบ	รวมทัง้สง่เสรมิสนบัสนนุใหเ้กดิความสามคัค	ีรว่ม

แรงร่วมใจในบรรดาสมาชิกด้วยกัน	เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

	 10.	 ไม่หาประโยชน์จากสมาชิกด้วยกันโดยอาศัยการทำาธุรกรรมหรือกิจกรรมอื่นใดของ

สหกรณ์	เพื่อประโยชน์ส่วนตน

จรรยาบรรณของสมาชิกสหกรณ์

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2564
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เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ที่เคารพ  
 	 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย	 จำากัด	
โดยการบริหารงานของคณะกรรมการดำาเนินการชุด 
ที่	 32	 ได้ดำาเนินการมาครบรอบปีบัญชี	 2564	 ภายใต้
ผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั
โคโรน่า	 2019	 (COVID-19)	 ทำาให้เศรษฐกิจชะลอตัว	 
มีผลทำาให้สมาชิกและครอบครัวที่ต้องแบกรับภาระ 
ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น	จากที่สมาชิกต้องหยุดประกอบอาชีพ	
หรือไม่มีงานทำา	 ช่วงนี้การระบาดของโรคโควิด	 19	 มี
แนวโน้มดีขึ้นมาก	พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง	ประกอบ
กับการได้รับวัคซีนที่ครอบคลุมมากขึ้น	 ภาครัฐมีการ
ผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรค	 ทำาให้กิจการ
ต่างๆ	 กลับมาให้บริการได้บ้างแต่ก็ยังไม่เต็มที่คงต้อง
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัวถิชีวีติใหมท่ีห่ลายอยา่งตอ้งเปลีย่นไป	
สหกรณ์ได้ขยายเวลามาตรการเพื่อช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจของสมาชิกจนถึง
สิน้ปบีญัช	ีอกีทัง้สถานะทางการเงนิและสภาพคลอ่งทีด่ี
มากสามารถอนมุตัเิงนิกูไ้ดท้กุวนัทำาการ	พรอ้มใหบ้รกิาร
สมาชิกทุกด้านและดำาเนินการเพื่อให้สิทธิประโยชน์แก่
สมาชกิ	และพฒันาสหกรณใ์หม้คีวามมัน่คง	มัง่คัง่	ยัง่ยนื	
ต่อไป
	 คณะกรรมการดำาเนินการมีความมุ่งหวังให้
สหกรณ	์เปน็องคก์รทีม่ดี	ีมคีวามเขม้แขง็	เนน้การบรหิาร
จัดการด้วยความโปร่งใส	 การมีส่วนร่วม	 และการใช้
ทรพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ	โดยสหกรณไ์ดร้บัการจดั
ระดับมาตรฐานจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานระดับดีเลิศ	เกรด	A	ได้คะแนน	100	คะแนน

เต็ม	 ถือเป็นเครื่องยืนยันในการดำาเนินงานของ
สหกรณท์ีไ่ดย้ดึหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงาน
ตลอดมา	
	 ในป	ี2564	สหกรณส์ามารถดำาเนนิกจิการ
ได้อย่างดี	 มีความมั่นคง	 เข้มแข็ง	 และก้าวหน้า	 
เรามีสมาชิกทั้งสิ้น	 จำานวน	 2,080	 คน	 และมีทุน
ดำาเนินการ	 2,534.42	 ล้านบาท	 สินทรัพย์เพิ่มขึ้น
เป็น	156.59	ล้านบาท	มีกำาไรสุทธิ	95.93	ล้านบาท	
ทำาให้ปีนี้มีการปันผลตามหุ้นที่ชำาระแล้วร้อยละ	
5.50	 และเฉลี่ยคืนดอกเบี้ยทุกประเภทร้อยละ	
14.50	 รวมถึงการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกอย่าง 
ทั่วถึง		
	 ในโอกาสนี้กระผมขอขอบพระคุณ	 คณะ 
ที่ปรึกษา	กรรมการดำาเนินการ	ผู้ตรวจสอบกิจการ	
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เลย	สำานกังานสหกรณจ์งัหวดัเลย	สำานกัตรวจบญัชี
สหกรณ์จังหวัดเลย	เจ้าหน้าที่สหกรณ์	และที่สำาคัญ
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุน	 และ
มีส่วนช่วยกันทำาให้สหกรณ์ของเรามีความเจริญ
กา้วหนา้ตลอดมา	ขอใหท้กุทา่นมสีขุภาพกายใจทีด่	ี
ช่วยกันแนะนำา	ชักชวน	เพื่อนสมาชิกให้เข้ารับการ
ฉีดวัคซีน	เพื่อช่วยกันหยุดยั้งโรคนี้ให้ได้เร็ววันครับ
    

(	นายกายสิทธิ์		แก้วยาศรี	)	
ประธานกรรมการดำาเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย	จำากัด	

สาร จาก...
ประธานกรรมการดำาเนินการ
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ที่ปรึกษาสหกรณ์

คณะตรวจสอบกิจการ

นายแพทย์ชาญชัย บุญอยู่

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นางสาววันเพ็ญ  แก้วสีโส นายนิพนธ์  พันภูรักษ์ นางสาวกัลยา  ศิริขันธ์

นายบวร อุตสาหะ
ที่ปรึกษา

นายชำานาญ มีมูล
ที่ปรึกษา

นายสนั่น พรมศิลา
ที่ปรึกษา

นายอุทิศ  โสวันนา
ที่ปรึกษา
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คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 32

นายกายสิทธิ์  แก้วยาศรี
ประธานกรรมการ

นายเกรียงศักดิ์  ยศพิมพ์
รองประธานกรรมการ 1

นายสาโรจน์  สมัยคำา
รองประธานกรรมการ 2

นายสถาพร  บัวระพา
รองประธานกรรมการ 3

นายสุนันท์  เที่ยงภักดิ์
กรรมการและเหรัญญิก

นายภคินทร์  ดีด่านค้อ
กรรมการและเลขานุการ

นายสุเทพ  สิมสวัสดิ์
กรรมการ

นายจรูญ  ปัทมาลัย
กรรมการ

นายสมพร  อุ่นคำา
กรรมการ

นายนิวัฒน์  แสงรัตน์
กรรมการ

นางเยาวรัตน์  แก้วสุฟอง
กรรมการ

นายกลยุทธ  สิงห์สถิตย์
กรรมการ

นายอดุลย์  สอนสุภาพ
กรรมการ

นายปรีชา  แสงพันธ์ตา
กรรมการ

นายพงศ์วิพัฒน์  เพ็งวิชัย
กรรมการ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2564
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เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางจันทร์จิรา  บุตรชาลี
ผู้จัดการ

นางพัชชิรา  แสงนา
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวเพชรไทย  จันทอินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวธนิดา  นันทวรานนท์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ/คอมพิวเตอร์

นางสาวปัทมพร  สอนสุภาพ
เจ้าหน้าที่พัสดุ/บัญชี

นางสาวจิรภิญญา  นามโน
เจ้าหน้าที่นิติกร

นายอัศฎาวุฒิ  ขวัญจร
เจ้าหน้าที่นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวอุมาพร  วังคีรี
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางผานิต  จำานงค์นิจ
นักการภารโรง

นางสาวสุรีย์  มุ่งโลยกลาง
ลูกจ้างชั่วคราวรายปี

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2564
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การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2564
วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564

ณ หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 

	 จำานวนสมาชิกสามัญ	(	ณ	30	พฤศจิกายน	2564)	 2,039	 คน

	 จำานวนสมาชิกสมทบ	(	ณ	30	พฤศจิกายน	2564)	 41	 คน

	 จำานวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม	 1,901	 คน

	 จำานวนคณะกรรมการดำาเนินการ		 15	 คน

	 จำานวนคณะกรรมการดำาเนินการที่เข้าร่วมประชุม		 15	 คน

	 เริ่มประชุม	09.30	น.

 นายกายสทิธิ ์แกว้ยาศร	ีประธานกรรมการ	สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุเลย	จำากดั	

เป็นประธานในที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีทราบ

 1.1 แนะนำาผู้เข้าร่วมประชุม

	 	 1.	 นางจงจิตต์	วันปรีดา	 	 ผู้อำานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์	1

	 	 2.	 นางศศิรัศมี	จันทร์ฤาชัย	 	นกัวชิาการตรวจสอบบญัชสีหกรณช์ำานาญการพเิศษ

	 	 3.	 นายบวร	 อุตสาหะ	 ที่ปรึกษาสหกรณ์

	 	 4.	 นายอุทิศ	 โสวันนา		 ที่ปรึกษาสหกรณ์

	 	 5.	 นายสนั่น	 พรมศิลา	 ที่ปรึกษาสหกรณ์

	 	 6.	 นายอนิวรรต	 แสวงในธรรม	 ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน

	 	 7.	 นางวันเพ็ญ	 แก้วสีโส		 ผู้ตรวจสอบกิจการ

	 	 8.	 นางสาวกัลยา	 ศิริขันธ์		 ผู้ตรวจสอบกิจการ

	 	 9.	 นายนิพนธ์	 พันภูรักษ์	 ผู้ตรวจสอบกิจการ
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 1.2 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี

	 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย	จำากัด	พ.ศ.2544	ข้อ	69	การ

ประชมุใหญส่ามญัของสหกรณจ์ะตอ้งมสีมาชกิมาประชมุไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจำานวนสมาชกิ

ทั้งหมด	หรือไม่น้อยกว่า	100	คน	จึงจะเป็นองค์ประชุม	ขณะนี้มีสมาชิกมาประชุม	จำานวน	

100	คน	จึงถือว่าครบองค์ประชุม

	 การเชิญสมาชิกมาประชุมใหญ่สามัญประจำาปีในวันนี้ก็เพื่อแถลงผลการดำาเนินงาน

ของสหกรณใ์นรอบปทีีผ่า่นมา	และเปน็การปฏบิตัติามขอ้บงัคบัของสหกรณ	์ขอ้	62	ทีก่ำาหนด

ให้มีการประชุมใหญ่สามัญ	อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง	ภายใน	150	วัน	นับแต่วันสิ้นปีบัญชีของ

สหกรณ์	 เพื่อให้สมาชิกได้ทราบรายงานประจำาปีแสดงผลการดำาเนินการของสหกรณ์และผล

การดำาเนินงานของคณะกรรมการดำาเนินการ	รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ	การพิจารณาอนุมัติ	

งบประมาณรายจ่ายประจำาปี	พิจารณาแก้ไขข้อบังคับกำาหนดรูปการพัฒนาของสหกรณ์ไปใน

ทิศทางที่บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์	

พิจารณาอนุมัติงบดุลและการจัดสรรกำาไรสุทธิ	 ตลอดจนการเลือกตั้งและการถอดถอน

กรรมการ	และผู้ตรวจสอบกิจการ

	 การประชุมและวิธีการประชุม	 เพื่อให้การประชุมดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอ

ตกลงและทำาความเข้าใจกับสมาชิกในวิธีการประชุมดังนี้

	 1.	 การขออนญุาตกลา่วในทีป่ระชมุ	ใหข้ออนญุาตโดยการยกมอื	ใหป้ระธานมองเหน็

ชัดเจน

	 2.	 เมื่อได้รับอนุญาตให้กล่าวในที่ประชุมในระหว่างกล่าวหรืออภิปรายหากมีการ

ทักท้วงให้หยุดกล่าวหรือหยุดอภิปราย	ประธานจะให้ผู้ทักท้วง	แจ้งเหตุแห่งการทักท้วง	เพื่อ

จะได้วินิจฉัย

	 3.	 การกล่าวในที่ประชุมให้ใช้ถ้อยคำาสุภาพ	ไม่เสียดสี	พาดพิงถึงผู้ใดผู้หนึ่ง	ซึ่งอาจ

ทำาให้เกิดความเสื่อมเสียหรือเสียหายได้หากไม่มีเอกสารชัดเจน

	 4.	 หากมีการกล่าวสนับสนุนให้ใช้ข้อความสั้นๆ	ไม่พาดพิงถึงเรื่องนอกประเด็น

	 5.	 การดำาเนินการประชุม	ปฏิบัติตามแนวสากลทั่วไป

มติที่ประชุม  รับทราบ

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2564
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ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563

	 สหกรณ์	 ได้สำาเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	 2563	 ในวันเสาร์ที่	 26	

ธนัวาคม	2563	ณ	หอประชมุโรงเรยีนเลยอนกุลูวทิยา	อำาเภอเมอืงเลย	จงัหวดัเลย	ไปใหส้มาชกิ

ครบทุกหน่วยงานแล้ว	 ตามหนังสือที่	 สอ.สล.	 222	 /2564	 ลงวันที่	 22	 กุมภาพันธ์	 2564	 

โดยให้สมาชิกตรวจสอบ	 หากไม่ถูกต้องหรือมีการแก้ไข	 ขอให้แจ้งให้สหกรณ์ทราบภายใน 

วันที่	22	มีนาคม	2564

	 โดยสหกรณ์ได้อับโหลดรายงานประจำาปี	2563	ไว้ที่เว็บไซต์สหกรณ์	

www.coop-scloei.com	แล้ว

  

สแกน	QR-Code

เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจำาปี	2563

	 ผลปรากฏว่าเมื่อพ้นกำาหนดเวลาดังกล่าวไม่มีสมาชิกทักท้วงแต่ประการใด	 จึงขอให้ 

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	 2563	 จึงเสนอที่ประชุม 

เพื่อทราบและรับรอง	

มติที่ประชุม  รับรอง

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2564
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำาเนินกิจการประจำาปี 2564 

	 คณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุเลย	จำากดั	ชดุที	่32	ไดก้ำาหนด

วิสัยทัศน์	พันธกิจ	ยุทธศาสตร์	และนโยบายการบริหารจัดการสหกรณ์	เพื่อนำาพาสหกรณ์ให้

บรรลุวัตถุประสงค์และ	สร้างความมั่นคงให้สหกรณ์	จึงขอรายงานผลการดำาเนินงานสหกรณ์

ประจำาปี	2564	ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์
 ปี พ.ศ.2566 สหกรณ์มั่นคง บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ

พันธกิจ
 1. พฒันาระบบบรหิารจดัการ ดว้ยหลกัธรรมาภบิาล ใหม้คีณุภาพ มัน่คง ทนัสมยั 

และได้มาตรฐานสหกรณ์

 2.  ใหบ้รกิารจดัสวสัดกิารอยา่งทัว่ถงึและเหมาะสม เพือ่ความพงึพอใจของสมาชกิ

ค่านิยม
บริการดี มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตรงเวลา 

 3.1 ด้านสมาชิก 

	 	 สมาชิกยอดยกมา		 ปี	2563	 จำานวน	 2,003	 คน

	 	 สมาชิกเข้าใหม่	 ปี	2564	 จำานวน	 	147	 คน

	 	 สมาชิกลาออก,เสียชีวิต		 ปี	2564	 จำานวน	 	70	 คน

  คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น  จำานวน 2,080  คน 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2564
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	 ในปี	2564	สหกรณ์มีกำาไรสุทธิ	95,935,572.49	บาท	เพิ่มขึ้น	จากปี	2563	จำานวน	

6,754,616.72	บาท	คิดเป็นร้อยละ	7.57

 3.3 ด้านสินทรัพย์

		 สหกรณ์ฯ	 มีสินทรัพย์	 ณ	 วันที่	 30	 พฤศจิกายน	 2564	 ประกอบด้วยเงินสดและ 

เงินฝากธนาคาร	 จำานวน	 1,815,077.42	 บาท	 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม	 2,523,473,490.83	 บาท	

ลงทุน	 3,717,000.00	 สินทรัพย์อื่น	 5,414,659.08	 รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น	 จำานวน	

2,534,420,227.33	 บาท	 เพิ่มขึ้นจากปี	 2563	 จำานวน	 156,595,017.84	 บาท	 คิดเป็น 

ร้อยละ	6.59	

จำานวนสมาชิก	(คน)

สินทรัพย์รวม

ทุนเรือนหุ้น

ทุนสำารอง

เงินรับฝาก

เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน

เงินให้สมาชิกกู้ระหว่างปี

รับชำาระคืนระหว่างปี

ลูกหนี้เงินกู้คงเหลือสุทธิ

ทุนสะสมตามข้อบังคับ

กำาไรสุทธิ

2003

2,377,825,209.49

1,063,808,060.00

85,277,949.90

473,442,892.28

656,572,244.45

815,706,287.30

764,437,135.80

2,345,275,172.83

1,855,800.63

89,180,955.77

2080

2,534,420,227.33

1,121,123,950.00

94,435,946.67

649,262,784.74

560,364,695.81

1,163,860,145.00

985,091,404.83

2,523,473,490.83

2,182,630.63

95,935,572.49

77

156,595,017.84

57,315,890.00

9,157,996.77

175,819,892.46

(96,207,548.64)

348,153,857.70

220,654,269.03

174,382,552.00

326,830.00

6,754,616.72

 3.2 ด้านการเติบโตธุรกิจ

รายการ ปี 2563 ปี 2564 เพิ่ม (ลด)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2564
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 3.4 ด้านทุนเรือนหุ้น

ทุนเรือนหุ้นเมื่อต้นปี

บวก	 ได้รับค่าหุ้นระหว่างปี

หัก	 จ่ายคืนค่าหุ้น

คงเหลือทุนเรือนหุ้นสิ้นปี

ทุนเรือนหุ้น เพิ่มขึ้น (ลดลง)

1,025,654,800.00

79,208,530.00

41,055,270.00

1,063,808,060.00

38,153,260.00

1,063,808,060.00

85,185,480.00

27,869,590.00

1,121,123,950.00

57,315,890.00

รายการ ปี 2563 ปี 2564

	 ในปี	 2564	 สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากต้นปี	 2564	 จำานวน	 57,315,890.00	

บาท	อัตราการเติบโตของทุนเรือนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	5.39	เพิ่มขึ้นจากปี	2563	ที่สหกรณ์มีมี

ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากต้นปี	2563	ซึ่งมีอัตราการเติบโต	ร้อยละ	3.71	

 3.5 ด้านการให้บริการเงินรับฝาก

	 สหกรณ์ได้ให้บริการเงินรับฝากแก่สมาชิก	 ประเภทออมทรัพย์,	 เงินฝากออมทรัพย์

พิเศษ,	เงินฝากประจำา,	เงินฝากออมทรัพย์ทวีสิน,	เงินฝากออมทรัพย์	ATM	และเงินฝากออม

ทรัพย์ประกันหนี้	 เพื่อเพิ่มช่องทางในการถอนเงินฝากจากตู้กดเงินอัตโนมัติ	 ของธนาคาร 

กรุงไทย	 ซึ่งสหกรณ์จึงจ่ายเงินกู้สามัญแก่สมาชิกโดยวิธีการจ่ายเข้าเงินฝากออมทรัพย์	 ATM	

รวมถึงเงินปันผลเฉลี่ยคืนและเงินสวัสดิการต่าง	 ๆ	 เพื่อความสะดวกในการเบิกถอน	 อีกทั้ง

เป็นการส่งเสริมการออมของสมาชิกและครอบครัว	รวมจำานวนทั้งสิ้น	232,262,784.74	บาท	

ดังนี้	

(1)	 เงินฝากออมทรัพย์	 จำานวน	 175	บัญชี	เป็นจำานวนเงิน	 3,477,775.14	บาท

(2)	 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	 จำานวน	 298	บัญชี	เป็นจำานวนเงิน	193,572,733.42	บาท	

(3)	 เงินฝากประจำา	 จำานวน	 13	บัญชี	เป็นจำานวนเงิน	 3,615,515.42	บาท

(4)	 เงินฝากออมทรัพย์ทวีสิน	 จำานวน	 17	บัญชี	เป็นจำานวนเงิน	 926,500.00	บาท

(5)	 เงินฝากออมทรัพย์ATM	 จำานวน	1,988	บัญชี	เป็นจำานวนเงิน	 25,188,138.08	บาท

(6)	 เงินฝากออมทรัพย์ประกันหนี	้จำานวน	 133	บัญชี	เป็นจำานวนเงิน	 5,482,122.68	บาท

 เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น

(1)	 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษจากสอ.อื่น	จำานวน 20 บัญช ี เป็นจำานวนเงิน	417,000,000.00	บาท

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2564
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ลูกหนี้เงินกู้ยกมาเมื่อต้นปี

บวก	 ให้กู้เพิ่มระหว่างปี

หัก	 ชำาระคืนเงินกู้ระหว่างปี

ลูกหนี้คงเหลือสุทธิ

ลูกหนี้เพิ่มขึ้น

2,302,938,306.13

808,423,680.00

762,312,061.13

2,349,049,938.83

46,111,618.87

2,349,049,938.83

1,164,641,935.83

990,259,383.83

2,523,473,490.83

174,382,552.00

รายการ ปี 2563 ปี 2564

 3.6 ด้านการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก 

	 	 สหกรณไ์ดใ้หบ้รกิารเงนิกูย้มืแกส่มาชกิในระหวา่งปี	2564	และมยีอดหนีเ้งนิกูค้ง

เหลือทั้งสิ้นดังนี้

	 สมาชิกเป็นหนี้เงินกู้	 1,538	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 73.94			

	 สมาชิกที่ไม่เป็นหนี้เงินกู้	 542	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 26.06	 ของสมาชิกทั้งหมด	

(2,080	คน)

 3.7 ด้านมาตรการช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โควิด

	 	 (1)	มาตรการลดส่งค่าหุ้น	จากร้อยละสิบ	(10%)	เป็นร้อยละสอง	(2%)	

	 	 	 	 มีสมาชิกเข้าร่วม	 จำานวน	 635	 คน

	 	 (2)	มาตรการงดส่งเงินต้น	

	 	 	 	 มีสมาชิกเข้าร่วม	 จำานวน	 394	 คน

	 	 (3)	โครงการเงินกู้ฉุกเฉินพิเศษโควิด

	 	 	 	 มีสมาชิกเข้าร่วม	 จำานวน	 1,154	 คน

	 	 (4)	โครงการเงินกู้สงเคราะห์ศพสมาชิก

	 	 	 	 มีสมาชิกเข้าร่วม	 จำานวน	 505	 คน

	 	 (5)	สหกรณใ์หเ้งนิกูส้ามญัเพือ่การรวมหนี	้เพือ่ใหส้มาชกิมเีงนิไดร้ายเดอืนคงเหลอื

มากขึ้น	

	 	 	 	 มีสมาชิกใช้สิทธิ	 จำานวน	 76	 คน

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2564
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สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จำากัด(ยาว)

สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จำากัด(กลาง)

สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล	จำากัด(ยาว)

ชสอ.แห่งประเทศไทย	จำากัด

สอ.พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย	จำากัด

สอ.โรงพยาบาลหัวเฉียว	จำากัด

สอ.วชิรพยาบาล	จำากัด

สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ่	จำากัด

ชสอ.แห่งประเทศไทย	จำากัด(โครงการพิเศษ)

สอ.กระทรวงมหาดไทย	จำากัด

สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล	จำากัด

OD	ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารออมสิน

ธนาคารทหารไทยธนชาต

รวม

76,062,260.00			

7,295,557.50			

89,780,000.00		

0.00

18,800,000.00

28,000,000.00			

71,000,000.00

98,000,000.00

66,666,400.00

87,568,027.00

93,400,000.00

141.56

20,000,000.00

0.00			

656,572,386.06

125,481,047.00										

0.00

0.00

100,000,000.00

								0.00

0.00

		0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

148,504,905.63

0.00

75,000,000.00		

448,985,952.63

80,856,640.00

7,295,557.50			

20,040,000.00

20,000,400.00

18,800,000.00

12,000,000.00		

71,000,000.00

14,400,000.00			

66,666,400.00

19,243,117.00

26,400,000.00

148,491,528.38

20,000,000.00

20,000,000.00	

545,193,642.88

120,686,667.00			

0.00			

69,740,000.00		

79,999,600.00

0.00

16,000,000.00			

0.00

83,600,000.00

0.00

68,324,910.00

67,000,000.00

13,518.81

0.00

55,000,000.00			

560,364,695.81

แหล่งเงินกู้ยืม ยกมา กู้ระหว่างปี ชำาระระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี

 3.8 เจ้าหนี้เงินกู้ยืมของสหกรณ์

	 สหกรณ์ได้ขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน	เพื่อให้กู้ยืมแก่สมาชิก	และเพื่อเสริมสภาพ

คล่องของสหกรณ์	ดังต่อไปนี้

 3.9 ด้านการบริหารเงินทุน

  (1)  แหล่งที่มาของเงินทุน

เงินรับฝาก

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

หนี้สินอื่นๆ

ทุนเรือนหุ้น

ทุนสำารองและทุนสะสมอื่นๆ

กำาไรสุทธิประจำาปี	รอการจัดสรร

รวมเงินทุน

1

2

3

4

5

6

649,262,784.74

560,364,695.81

11,114,646.99

1,121,123,950.00

96,618,577.30

95,935,572.49

2,534,420,227.33

25.62

22.11

	0.44

44.24

	3.81

	3.79

100

รายการลำาดับ จำานวน (บาท) ร้อยละ
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	 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย	 จำากัด	 จัดหาเงินทุนภายในจากทุนเรือนหุ้น	

ทนุสำารอง	และเงนิรบัฝาก	ซึง่เปน็การระดมเงนิทนุทีม่อีตัราการเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง	โดยเฉพาะ

ทุนเรือนหุ้น	นอกจากนี	้สหกรณย์งัจดัหาเงนิทนุจากแหลง่ภายนอกโดยการกูย้มืเงนิจากสถาบนั

การเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับสหกรณ์

 3.10 ด้านสวัสดิการ

	 (1)	 สหกรณ์	จัดทุนสวัสดิการสมาชิก	รวม	3,153,370.-	บาท	ดังนี้

		 		 1)		ทุนสาธารณประโยชน์	 จำานวนเงิน	 37,000.00	บาท	

	 	 2)		ทุนสงเคราะห์ศพสมาชิกและคู่สมรส	 จำานวนเงิน	 600,000.00	บาท

	 	 3)	 ทุนสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิก	 จำานวนเงิน	 2,185,800.00	บาท

	 	 4)		ทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการ	 จำานวนเงิน	 330,570.00	บาท

	 	 5)		ทุนศึกษาอบรม	 จำานวนเงิน	 0.00	บาท

    

	 (2)	 สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว	รวม	1,036,400.-	บาท	ดังนี้

	 	 1)	 เงินเกื้อหนุนการครองสถานภาพโสด	 จำานวนเงิน	 24,500.00	บาท

	 	 2)		 เงินเกื้อหนุนการเกษียณอายุราชการ	 จำานวนเงิน	 64,400.00	บาท

	 	 3)		สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว			 จำานวนเงิน	 208,000.00	บาท

	 	 4)		 เงินเกื้อหนุนบุตรสมาชิก	 จำานวนเงิน	 637,000.00	บาท

	 	 5)		 เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ					 จำานวนเงิน	 102,500.00	บาท

  (2)  การจัดสรรเงินทุน

ลูกหนี้เงินให้กู้

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินลงทุน

สินทรัพย์อื่น

รวม

1

2

3

4

2,523,473,490.83

1,815,077.42

3,717,000.00

5,414,659.08

2,534,420,227.33

99.57

	0.07

	0.15

	0.21

100

รายการลำาดับ
จำานวน (บาท)

จัดสรรเงินลงทุน

ร้อยละ
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 3.11  ด้านวิชาการ     

	 	 (1)	 ในปี	2564	คณะกรรมการดำาเนินการได้พิจารณาอนุมัติให้กรรมการ	และ

เจ้าหน้าที่	 เข้าร่วมประชุมสัมมนา/อบรม	 วิชาการต่าง	 ๆ	กับหน่วยงานภายนอก	ดังรายการ 

ต่อไปนี้

	 	 (2)	 โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม	 จำากัด	 ใน 

วันที่	30	กันยายน	2564	เพื่อศึกษาระบบงานด้านบริหารรูปแบบการดำาเนินงาน	แลกเปลี่ยน

ทัศนคติในการทำางาน	และ	ระบบงานโปรแกรม	Line	OA	

 3.12 ด้านการเอื้ออาทรต่อชุมชน และสังคม

	 สหกรณ์ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	ของสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลย	และขบวนการสหกรณ	์โดยรว่มมอืเปน็สถานทีศ่กึษาดงูานของสหกรณต์า่งๆ	และกจิกรรม

สังคมภายนอกเนื่องในโอกาสต่างๆ	ดังนี้

	 (1)	 สนับสนุนกิจกรรมชมรมข้าราชการบำาเหน็จบำานาญ	 จำานวน	 20,000	 บาท

	 	 กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเลย

	 (2)	 สนับสนุนกิจกรรมชมรม	ผอ.	รพ.สต.	 จำานวน	 16,450	 บาท

	 (3)	 สนับสนุนกิจกรรมวันสงกรานต์	สสจ.เลย							 จำานวน	 20,000	 บาท

	 (4)	 สนับสนุนกิจกรรมวันสงกรานต์		 จำานวน	 10,000	 บาท

	 	 ชมรมข้าราชการบำาเหน็จบำานาญ	กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดเลย

นายกายสิทธิ์	แก้วยาศรี
ประธานกรรมการ

นายภคินทร์	ดีด่านค้อ
กรรมการ

นายสาโรจน์	สมัยคำา
กรรมการ

18	ส.ค.64
ขอนแก่น

18	ส.ค.64
ขอนแก่น

30	ต.ค	64
zoom

ชสอ.

ชสอ.

ชสอ.สธ.

-	 ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีชุมนุมสหกรณ์
	 ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำากัด

-	 ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีชุมนุมสหกรณ์
	 ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำากัด

-	 ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีชุมนุมสหกรณ์
	 ออมทรัพย์สาธารณสุขแห่งประเทศไทย	

1

2

3

รายการลำาดับ อบรม-สัมมนา จัดโดยวันที่
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 3.13 ด้านข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์

	 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย	 จำากัด	 ประชาสัมพันธ์	 และเผยแพร่งานสหกรณ์	

ใหส้มาชกิ	และบคุคลทัว่ไปไดท้ราบความกา้วหนา้	โดยหนงัสอืแจง้เวยีน	Line,	@Line,	www.	

Coop-scloei.com	และ	Application	บนมือถือสำาหรับสมาชิกตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล

ด้านการเงิน	การคำ้าประกัน	สำาหรับ	Android	และ	ios	โดยการโหลดแอพ	STL	Saving	

 3.14 ด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ และกองทุนสวัสดิการสมาชิก

 (1) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย

	 	 จำานวนสมาชิกสามัญ	1,375	คน	สมาชิกสมทบ	307	คน	รวม	1,682	คน

	 	 ประมาณการจำานวนเงินสงเคราะห์ศพ	จำานวน	160,000	บาท	

 (2)  ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์

  สาธารณสุขไทย (ล้านที่1)

	 	 จำานวนสมาชิกสามัญ	1,563	คน	สมาชิกสมทบ	614	คน	รวม	2,177	คน

	 	 ประมาณการจำานวนเงินสงเคราะห์ศพ	จำานวน	1,000,000.00	บาท	

 (3) ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

  แห่งประเทศไทย   

	 	 จำานวนสมาชิก	สามัญ	875	คน	สมาชิกสมทบ	60	คน	รวม	935	คน

	 	 ประมาณการจำานวนเงินสงเคราะห์ศพ	600,000	บาท	

 (4) ศูนย์ประสานงานกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. (ล้านที่ 2) 

  รับสมัครสมาชิกเฉพาะ สมาชิก สส.ธท.

	 	 จำานวนสมาชิกสามัญ	835	คน	สมาชิกสมทบ	367	คน	รวม		1,202		คน	

	 	 ประมาณการจำานวนเงินสงเคราะห์ศพ	1,000,000	บาท

 (5) ศูนย์ประสานงานกองทุนสวัสดิการสมาชิก สสธท. (ล้านที่ 3)

  รับสมัครสมาชิกเฉพาะ สมาชิก สส.ธท.

	 	 จำานวนสมาชิกสามัญ	57	คน	รวม		5		คน	รวม	62	คน

	 	 ประมาณการจำานวนเงินสงเคราะห์ศพ	1,000,000	บาท

 (6) ศูนย์ประสานงานกองทุนสวัสดิการล้านอิสาน (ล้านที่ 1)  

	 	 จำานวนสมาชิกสามัญ	317	คน		

	 	 ประมาณการจำานวนเงินสงเคราะห์ศพ	1,000,000	บาท
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 (7) ศูนย์ประสานงานกองทุนสวัสดิการล้านอิสาน (ล้านที่ 2)  

	 	 จำานวนสมาชิกสามัญ	85	คน		

	 	 ประมาณการจำานวนเงินสงเคราะห์ศพ	1,000,000	บาท

 3.15 ด้านส่งเสริมธรรมาภิบาล และการประเมินมาตรฐานคุณภาพ 

	 สหกรณ์ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานคุณภาพสหกรณ์จากกรมส่งเสริมสหกรณ์	

ประจำาปี	2564	ในระดับดีเลิศ	“เกรดเอ”	(100	คะแนนเต็ม)		 

มติที่ประชุม  รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำาปี 2564 

รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด

สำาหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด

	 ตามที่การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2563	วันเสาร์ที่	25	ธันวาคม	2563	ได้เลือก

ขา้พเจา้และคณะเปน็ผูต้รวจสอบกจิการของสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุเลย	จำากดั	ปบีญัชี

สิ้นสุดวันที่	30	พฤศจิกายน	2564	ซึ่งข้าพเจ้าและคณะ	จำานวน	3	คน	ได้ทำาการตรวจสอบ

กิจการสหกรณ์ฯ	 และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำาเนินการ	 เป็นประจำาทุก

เดือนที่เข้าตรวจสอบ	จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจำาปี	โดยสรุปดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

	 1.1	 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำาเนินการ

	 1.2	 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน

	 1.3	 เพื่อตรวจสอบการดำาเนินงานอื่นๆ	ของสหกรณ์

2. อำานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ

	 2.1	ตรวจสอบเอกสาร	สรรพสมุดบัญชี	ทะเบียนและการเงิน	ตลอดจนทรัพย์สินและ

หนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะและความเป็นจริงของสหกรณ์	
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	 2.2	ตรวจสอบหลกัฐานและความถกูตอ้งของการดำาเนนิธรุกจิของสหกรณเ์พือ่ประเมนิ

ผลและอาจให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการดำาเนินการ	ผู้จัดการ	และเจ้าหน้าที่อื่น	 ๆ	ทั้งทาง

วิชาการและทางปฎิบัติในกิจการนั้น	ๆ	

	 2.3	ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์	 ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้าง

และหลักคำ้าประกัน

	 2.4	ตรวจสอบการปฎิบัติงานตามแผนงาน	 และการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณราย

จ่ายประจำาปีของสหกรณ์

	 2.5	 เสนอแนะคณะกรรมการดำาเนินการ	 เพื่อพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแผนงาน	

ข้อบังคับ	ระเบียบ	มติ	คำาสั่ง	และสัญญาต่าง	ๆ

	 2.6	ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อบังคับ	ระเบียบ	ประกาศ	มติ	และคำาสั่งของสหกรณ์

หรือกิจการอื่น	ๆ	ตามที่เห็นสมควร

		 2.7	รายงานผลการตรวจสอบกจิการประจำาเดอืนตอ่คณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์

ในที่ประชุมประจำาเดือน

	 2.8	รายงานผลการตรวจสอบประจำาปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์

3. การตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ ที่สหกรณ์ควรปรับปรุง/แก้ไข

 3.1 ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุดบัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สิน

และหนี้สินทั้งปวงของสหกรณ์เพื่อทราบฐานะและความเป็นจริงของสหกรณ์

  3.1.1 ทรัพย์สิน หนี้สิน ทุน

	 	 สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุเลย	จำากดั	มทีนุดำาเนนิงานทัง้สิน้	2,534,420,227.33	

บาท	ระหว่างปี	มีรายได้รวม	144,970,659.15	บาท	ค่าใช้จ่าย	49,035,086.66	บาท	มีกำาไร

สุทธิ	95,935,572.49	บาท

	 	 ข้อมูล	ณ	วันสิ้นปี	30	พฤศจิกายน	2564	สหกรณ์มีรายได้จากการให้เงินสมาชิก

กู้	(ดอกเบี้ยเงินกู้)	เป็นเงิน	95,935,572.49	บาท	สูงกว่าประมาณรายได้ที่กำาหนดไว้ปี	2563	

จำานวน	90,000,000.00	บาท	เป็นเงิน	5,935,572.49	บาท	จากกำาไรดังกล่าวอาจมาจากที่

คณะกรรมการมีนโยบายใหม่ๆ	เช่น	นโยบายการรวมหนี้	เงินกู้เพื่อสงเคราะห์ศพสมาชิก	เงิน

กู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์และเงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคงของสมาชิก	

เป็นต้น

 3.2 ด้านการดำาเนินงานทั่วไป

		 คณะผู้ตรวจสอบกิจการ	 ได้ดำาเนินการตรวจสอบตามบทบาทหน้าที่ตามข้อบังคับ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย	จำากัด	พ.ศ.	2544	ข้อ	104	ได้กำาหนดอำานาจหน้าที่ของผู้

ตรวจสอบกิจการ	มีอำานาจหน้าที่ตรวจสอบการดำาเนินการทั้งปวงของสหกรณ์	
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  3.2.1 จำานวนสมาชิกสหกรณ์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

	 	 สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อต้นปี	 2,003	 คน	 ระหว่างปี	 มีสมาชิกเพิ่มขึ้น	 147	 คน	 

เสยีชวีติ/ลาออกจากสหกรณ	์70	คน	สมาชกิคงเหลอืในวนัสิน้ป	ี30	พฤศจกิายน	2564	จำานวน	

2,080	คน	

  3.2.2 ตรวจสอบการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการมอบหมายงานด้าน

การเงินและบัญชี 

	 	 สหกรณ์ฯได้กำาหนดระเบียบว่าด้วยอำานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่

ในแตล่ะตำาแหนง่ไวช้ดัเจน	เพือ่ใชเ้ปน็แนวทางในการปฏบิตัแิละจดัแบง่หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ

ของพนักงานแต่ละคน	 ซึ่งได้ปฏิบัติไปตามระเบียบที่วางไว้	 ส่วนด้านความรู้ความสามารถ 

เจา้หนา้ทีม่คีวามรูค้วามสามารถเหมาะสมกบังานทีป่ฏบิตัจิรงิ	แตไ่มม่กีารสบัเปลีย่นหมนุเวยีน

การปฏิบัติงาน

  3.2.3 ตรวจสอบการระบบบัญชีเงินรับ-จ่ายเงินสด การโอน	 รายวันในบัญชี

แยกประเภท	 กับเอกสารการรับจ่ายเงินประจำาเดือนตั้งแต่ธันวาคม	 2563	 ถึงวันที่	 30	

พฤศจิกายน	2564	เอกสารประกอบด้วย	

	 	 	 -	 เงินสดรับ		 จำานวน	 814		 รายการ

	 	 	 -		 เงินสดจ่าย		 จำานวน		 774		 รายการ

	 	 	 -		 เอกสารการโอนเงิน		 จำานวน		 3,635		 รายการ

	 	 ผลการตรวจสอบพบว่า	 รายการดังกล่าวได้ลงบัญชีถูกต้องตามระบบบัญชีและ

เอกสาร	ตรงกัน

  3.2.4 ตรวจสอบเงนิสดในมอื ณ	วนัที	่30	พฤศจกิายน	2564	จำานวน	58,165.16	

บาท	(หา้หมืน่แปดพนัหนึง่รอ้ยหกสบิหา้บาทสบิหกสตางค)์	และวนัที	่8	ธนัวาคม	2564	จำานวน	

50,892.16	บาท	(ห้าหมื่นแปดร้อยเก้าสิบสองบาทสิบหกสตางค์) 

	 	 ผลการตรวจสอบพบวา่มคีวามถกูตอ้ง	ตรงตามสรปุรายงานทางการเงนิในระบบ

บัญชีและเงินคงเหลือที่มีอยู่จริง

  3.2.5 ด้านสินเชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย	จำากัดให้เงินกู้แก่สมาชิก

ระหว่างปี	จำานวน	11	ประเภท	ประกอบด้วย

	 	 1)	 เงินกู้สามัญ	(สามัญปกติ+ใช้หุ้นคำ้าประกัน+โอนหนี้ให้ผู้คำ้าประกันสามัญ)

	 	 	 จำานวน	 1,386	 สัญญา	 เป็นเงิน	 2,029,639,928.00	 บาท

	 	 2)	 เงินกู้สามัญสวัสดิการ		

	 	 	 จำานวน	 136	 สัญญา	 เป็นเงิน	 55,143,024.00	 บาท
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	 	 3)	 เงินกู้สามัญสวัสดิ์การชำาระหนี้แทนในฐานะผู้คำ้าประกัน	

	 	 	 จำานวน		 2	 สัญญา		 เป็นเงิน	 461,945.00	 บาท

	 	 4)	 เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้

	 	 	 จำานวน	 76	 สัญญา	 เป็นเงิน	 251,766,988.00	 บาท

	 	 5)	 เงินกู้สวัสดิการ	 	

	 	 	 จำานวน	 6	 สัญญา	 เป็นเงิน	 612,879.00	 บาท

	 	 6)	 เงินกู้สวัสดิการทุนสงเคราะห์ศพฯ		

	 	 	 จำานวน	 442	 สัญญา	 เป็นเงิน	 37,967,668.00	 บาท

	 	 7)	 เงินกู้สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกอยู่นาน	

	 	 	 จำานวน	 6	 สัญญา	 เป็นเงิน	 499,500.00	 บาท

	 	 8)	 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ

	 	 	 จำานวน		 11		 สัญญา		 เป็นเงิน		 19,256,523.00	 บาท

	 	 9)	 เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคงของสมาชิก	

	 	 	 จำานวน		 41		 สัญญา		 เป็นเงิน	 53,336,508.00	 บาท

	 	 10)	 		เงินกู้ฉุกเฉิน	ATM	

	 	 	 จำานวน		 215		 สัญญา		 เป็นเงิน	 13,743,350.00		 บาท

	 	 11)	 	เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษ	

	 	 	 จำานวน		 416		 สัญญา		 เป็นเงิน		 61,004,164.00		 บาท

	 	รวมทั้งสิ้น	2,737	สัญญา	เป็นเงิน	2,523,432,477	บาท	(สองพันห้าร้อยยี่สิบสาม

ล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ข้อสังเกตตรวจสอบ เกี่ยวกับการให้กู้

	 พบวา่สมาชกิไดม้กีารกูย้มืเพิม่ขึน้	ทำาใหย้อดบญัชเีงนิใหกู้ย้มืแกส่มาชกิมสีดัสว่นทีเ่พิม่

ขึน้	ซึง่เกดิจากสหกรณฯ์	มนีโยบายการขยายวงเงนิกูใ้หส้มาชกิกูย้มื	การขยายจำานวนงวด	ขยาย

อายุของสมาชิก	(ข้าราชการ	หรือข้าราชการบำานาญ)	จากเดิมไม่เกินกว่า	60	ปี	เป็นไม่จำากัด

อายุของสมาชิกผู้กู้	 นโยบายการกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์	 เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริม

ฐานะความมั่นคงของสมาชิก	เป็นต้น

	 การใหกู้ย้มืแกส่มาชกิใชฐ้านเงนิเดอืนปจัจบุนั	เปน็ตวัคำานวณในการยืน่กู	้ผูต้รวจสอบ

กจิการเกรงวา่เมือ่ขา้ราชการ/ลกูจา้งเกษยีณอายรุาชการ	ทำาใหส้มาชกิมรีายไดล้ดลง	สหกรณ์

อาจจะไม่ได้รับการชำาระหนี้และดอกเบี้ย	จากสมาชิก	ถึงแม้ว่าสหกรณ์จะมีการบริหารความ

เสี่ยงในด้านนี้	 โดยการขอหลักฐานทางการเงินของสมาชิกผู้กู้ประกอบการพิจารณาในการ
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อนมุตักิต็าม	เนือ่งจากปจัจบุนัยงัมปีจัจยัภายนอกทีม่ผีลกระทบตอ่รายไดข้องสมาชกิ	อาจทำาให้

ข้อมูลที่นำามาใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถของสมาชิกไม่ตรงกับข้อเท็จจริง	

  3.2.6 ตรวจสอบเอกสารสญัญาเงนิกูข้องสมาชกิสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุ

เลยจำากดั	ประจำาเดอืนธนัวาคม	2563	ถงึ	31	ตลุาคม	2564	ตรวจสอบสญัญาเงนิกูต้ัง้แตเ่ดอืน

ธันวาคม	2563	ถึงวันที่	31	ตุลาคม	2564	ตรวจสอบทั้งหมด	10	ประเภท	ที่เจ้าหน้าที่การเงิน

นำาเอกสารมาให้ตรวจสอบ	จำานวน	2,166	สัญญา	คิดเป็นร้อยละ	100	ประกอบด้วย

	 	 1)	 เงินกู้สามัญ	(สามัญปกติ+ใช้หุ้นคำ้าประกัน+โอนหนี้ให้ผู้คำ้าประกันสามัญ)

	 	 	 	 จำานวน	 998		สัญญา	

	 	 2)	 เงินกู้สามัญสวัสดิการ		 จำานวน		 59		สัญญา	

	 	 3)	 เงินกู้สามัญสวัสดิ์การชำาระหนี้แทนในฐานะผู้คำ้าประกัน	 

	 	 	 	 จำานวน		 1		สัญญา	

	 	 4)	 เงินกู้สามัญเพื่อการรวมหนี้	 จำานวน		 140		สัญญา	

	 	 5)	 เงินกู้สวัสดิการ	 จำานวน		 6		สัญญา	

	 	 6)	 เงินกู้สวัสดิการทุนสงเคราะห์ศพฯ	/อยู่นาน	 จำานวน		 420		สัญญา	

	 	 7)	 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ	 จำานวน		 39		สัญญา	

	 	 8)	 เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคงของสมาชิก		จำานวน		 4	 	สญัญา	

	 	 9)	 เงินกู้ฉุกเฉิน	ATM		 จำานวน	 174		สัญญา

	 	 10)	 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษ		 จำานวน	 325	 สัญญา

ผลการตรวจสอบ	 พบว่าการจัดทำาเอกสารประกอบการกู้ส่วนใหญ่ลงข้อมูลในสัญญาถูกต้อง	

ครบถ้วน	มีส่วนน้อยที่จัดทำาเอกสารไม่ครบถ้วน	

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ	ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำาเนินการจัดทำาให้ถูกต้องตาม

คำาแนะนำาและติดตามในเดือนถัดไป

   3.2.7 การติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ 

จากการตรวจสอบข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการในแต่ละเดือนที่ให้ข้อเสนอแนะไว้	 

พบวา่	เจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งไดด้ำาเนนิการปรบัปรงุ/แกไ้ขตามคำาแนะนำาของผูต้รวจสอบกจิการ

ครบถ้วน

  3.2.8 การบริหารพัสดุ และการจัดซื้อจัดจ้าง

		 	 	 1)		 ตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามระเบียบฯ	 ว่าด้วย

การเก็บรักษา	ยืม	และการทำาลายเอกสารของสหกรณ์	พ.ศ.2544	พบว่า	ไม่มีการตรวจสอบ

เอกสาร	และทำาลายเอกสารประจำาปี
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	 	 	 2)	 ตรวจสอบการจดัซือ้จดัจา้งตามระเบยีบฯวา่ดว้ยพสัด	ุพ.ศ	2556	และ

ปรับปรุงแก้ไข	พ.ศ.	2562	พบว่าได้ดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบฯ	มีกรรมการ

ตรวจรับ	มีการลงบัญชีเบิกจ่าย

	 	 	 3)		 การตรวจสอบทะเบียนครุภัณฑ์	ของสหกรณ์ฯ	ทั้งหมด	74	รายการ	

จำาหน่ายขายทอดตลาด	20	รายการ	

	 	 	 4)		 การตรวจสอบทะเบยีนคมุวสัดตุา่ง	ๆ 	จากการตรวจสอบพบวา่มกีาร

ลงทะเบียน	การเบิกจ่ายและวัสดุคงเหลือ	ถูกต้อง	ครบทุกรายการ

ผลการตรวจสอบกจิการ	พบวา่	ผูร้บัผดิชอบไดด้ำาเนนิการลงทะเบยีนรายการวสัดตุา่ง	ๆ 	และ

การเบิกจ่ายเป็นปัจจุบัน

  3.2.9 ตรวจสอบการปฏบิตังิานตามแผนงาน และการใชจ้า่ยงบประมาณราย

จ่ายประจำาปีของสหกรณ์

ผลการตรวจสอบ	พบว่าส่วนใหญ่การใช้จ่ายเป็นไปตามแผนงานงบประมาณที่วางไว้

  3.2.10 ตรวจสอบการปฎิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มติ และคำาสั่ง

ของสหกรณผ์ลการตรวจสอบ	พบวา่การบรหิารงานของสหกรณ	์สว่นใหญเ่ปน็ไปตามนโยบาย	

แผนงาน	กฎหมาย	ข้อบังคับ	ระเบียบ	มติที่ประชุมคณะกรรมการ	และมติที่ประชุมใหญ่	

 3.3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

	 	 3.3.1	 ควรมีแผนให้สมาชิกสหกรณ์ฯ	 เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบ

กิจการ	อย่างน้อย	ปีละ	3	คน

		 	 3.3.2	 ควรจดัหาหลกัสตูรการพฒันาศกัยภาพผูต้รวจสอบกจิการอยา่งนอ้ยคนละ	

1	หลักสูตร/ปี

	 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

         

	 	 	 	 คณะผู้ตรวจสอบกิจการ

	 	 	 	 นางสาววันเพ็ญ	แก้วสีโส

	 	 	 	 นายนิพนธ์		พันภูรักษ์

	 	 	 	 นางสาวกัลยา		ศิริขันธ์

	 	 	 	 30	พฤศจิกายน	2564

มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง พิจารณาจำานวนผู้ตรวจสอบกิจการประจำาปี 2564 

	 ตามข้อบังคับสหกรณ์	ข้อ	102	ผู้ตรวจสอบกิจการ	ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก	

หรอืบคุคลภายนอกผูม้คีณุวฒุคิวามรูค้วามสามารถในดา้นธรุกจิการเงนิการบญัชกีารเศรษฐกจิ	

หรือการสหกรณ์	 เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำาปี	 จำานวนไม่เกิน	 5	 คน

หรือหนึ่งนิติบุคคล	(	มีผู้สมัคร	จำานวน	3	คน)

มติที่ประชุม อนุมัติ จำานวน 3 คน

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน

งบกำาไร – ขาดทุน ประจำาปี 2564

หนังสือรับรองของสหกรณ์

	 	 	 	 	 	 	 วันที่	7	ธันวาคม	2564

เรียน	ผู้สอบบัญชี

	 	 หนังสือรับรองฉบับนี้	 ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงิน			

ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย	จำากัด	 	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	 30	พฤศจิกายน	2564		

เพื่อแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	30	พฤศจิกายน	2564	

ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขเลย	จำากัด	โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

กำาหนดหรือไม่

	 	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล	 เพื่อให้การ

ดำาเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์	ระเบียบ	ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
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	 ขา้พเจา้ขอรบัรองรายละเอยีดเกีย่วกบังบการเงนิทีท่า่นตรวจสอบตามทีข่า้พเจา้ทราบ	

และคิดว่าควรจะเป็น	เช่น	รายการดังต่อไปนี้

	 1.	 งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญ	 ซึ่งรวมถึง

การละเว้นการแสดงรายการและข้อมูลต่าง	ๆ

	 2.	 ขา้พเจา้ไดจ้ดัเอกสารหลกัฐานและขอ้มลูดงัตอ่ไปนีใ้หท้า่นตรวจสอบครบถว้นแลว้	

คือ

	 	 2.1	 บันทึกทางการบัญชี	เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี	และข้อมูลอื่น

ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

	 	 2.2	 รายงานการประชมุคณะกรรมการดำาเนนิการ	และรายงานการประชมุใหญ่

	 3.	 ไมม่รีายการผดิปกตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระทำาของคณะกรรมการดำาเนนิการ		หรอื

เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์	 ผู้ซึ่งมีหน้าที่สำาคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี	 และระบบการควบคุมภายใน	

หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำาคัญต่องบการเงิน

	 4.	 สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด	ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลก

ระทบอยา่งมสีาระสำาคญัตอ่งบการเงนิ	นอกจากนี	้สหกรณไ์ดป้ฏบิตัติามระเบยีบและขอ้กำาหนด

ของหนว่ยงานราชการ	หรอืหนว่ยงานทีก่ำากบัดแูล	ซึง่หากไมป่ฏบิตัติามอาจมผีลกระทบอยา่ง

มีสาระสำาคัญต่องบการเงิน

	 5.	 สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน		เพราะมิได้

ปฏิบัติตามกฎหมาย	 หรือข้อบังคับ	 ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย	 หรือถูกประเมินภาษีอากร	

หรอืมหีนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหนา้	ซึง่ควรจะไดน้ำามาพจิารณาเปดิเผยในหมายเหตปุระกอบ

งบการเงิน		หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งสำารองค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

	 6.	 รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและ 

เหมาะสม	ในงบการเงิน

	 	 6.1	 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น

	 	 6.2	 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก	 หรือข้อจำากัดการ

ใช้เงินกู้

	 	 6.3	 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน

	 7.	 สหกรณม์กีรรมสทิธิใ์นสนิทรพัยท์ัง้หมดอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายและไมม่ภีาระ

ผกูพนั	หรอืขอ้ผกูมดัใด	ๆ 	ในสนิทรพัยข์องสหกรณ์	เวน้แตท่ีไ่ดเ้ปดิเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบ

งบการเงิน
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	 8.	 สหกรณไ์ดบ้นัทกึหรอืเปดิเผยรายการหนีส้นิทัง้หมดของสหกรณท์ัง้ทีเ่กดิขึน้แลว้		

และ	อาจเกดิขึน้ในภายหนา้ไวอ้ยา่งเหมาะสม	รวมทัง้ไดม้กีารเปดิเผยไวใ้นหมายเหตปุระกอบ

งบการเงนิเกีย่วกบัหลกัประกนัทัง้หมดทีส่หกรณใ์หแ้กบ่คุคลทีส่าม	นอกจากนีส้หกรณไ์มม่คีดี

ฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	

	 9.	 นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว	 ไม่มีเหตุการณ์ใด

เกิดขึ้น	หรือไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำาคัญ	ซึ่งต้องนำา

มาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก

	 	 ขอแสดงความนับถือ

 

	 	 (	นายกายสิทธิ์	แก้วยาศรี	)

	 	 ประธานกรรมการ

 

	 	 (	นางจันทร์จิรา	บุตรชาลี	)

	 	 ผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด
ความเห็น
	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย	 จำากัด	 ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน	ณ	วันที่	 30	พฤศจิกายน	2564	งบกำาไรขาดทุนและงบ
กระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุ
สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
	 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขเลย	จำากัด	ณ	วันที่	30	พฤศจิกายน	2564	ผลการดำาเนินงานและกระแสเงินสด
สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์	ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้	 ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบ
บญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้	ขา้พเจา้มคีวามเปน็อสิระจากสหกรณ์
และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์	ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องอื่น
	 งบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย	 จำากัด	 สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	 30	
พฤศจิกายน	พ.ศ.	2563	ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น	ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข	
ตามรายงานลงวันที่	14	ธันวาคม	พ.ศ.	2563

เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ
	 เรื่องสำาคัญในการตรวจสอบ	 คือ	 เรื่องต่าง	 ๆ	 ที่มีนัยสำาคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้
ประกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงนิสำาหรบังวดปจัจบุนั	ขา้พเจา้ไดน้ำาเรือ่ง
เหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า	ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหาก	สหกรณ์ดำาเนินธุรกิจหลักคือการ
ใหเ้งนิกูย้มืแกส่มาชกิ	โดยมกีารกำาหนดระเบยีบวา่ดว้ยการใหก้ารกูย้มืแกส่มาชกิเพือ่ถอืปฎบิตัิ
ตาม	ในรอบปีบัญชี	พ.ศ.	2564	สหกรณ์มีปริมาณการจ่ายเงินให้กู้แก่สมาชิกเพิ่มขึ้น	จึงทำาให้
ยอดบญัชเีงนิใหกู้ย้มืแกส่มาชกิรวมเพิม่ขึน้ดว้ย	จากยอด	ณ	30	พฤศจกิายน	พ.ศ.2563	จำานวน
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เงิน	2,349,090,938.83	บาท	เป็นยอด	ณ	วันที่	30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2564	เป็นจำานวนเงิน	
2,523,432,477.00	บาท	เพิ่มขึ้นจำานวน	174,341,538.17	บาท	ซึ่งสหกรณ์มีความเสี่ยงใน
การทีจ่ะไมไ่ดร้บัชำาระหนีท้ัง้เงนิตน้และดอกเบีย้คนืถงึแมว้า่สหกรณจ์ะมกีารบรหิารความเสีย่ง
ในด้านนี้	โดยการขอหลักฐานทางการเงินของสมาชิกผู้กู้ประกอบการพิจารณา	แต่เนื่องจากมี
ปจัจยัภายนอกสหกรณม์าประกอบหลายปจัจยั	อาจทำาใหข้อ้มลูในการวเิคราะหค์วามสามารถ
ในการชำาระหนี้ของสมาชิกไม่ตรงกับข้อเท็จจริงได้	และสำาหรับยอดคงเหลือเงินให้กู้ยืม	ณ	วัน
ที่	30	พฤศจิกายน	พ.ศ.2564	จำานวนเงิน	2,523,432,477.00	บาทนั้น	จัดเป็นลูกหนี้ที่ไม่ก่อ
ให้เกิดรายได้จำานวน	393,711.00	บาท	และลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพจำานวนเงิน	196,039.00	
บาท	ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากลูกหนี้ที่เสียชีวิต	แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์มีความเสี่ยงในการเรียกรับ
ชำาระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยคืน	 ถึงแม้ว่าสหกรณ์จะมีการบริหารความเสี่ยงในด้านนี้	 โดย
กำาหนดนโยบายในการเรียกเก็บหนี้ตามช่วงเวลาที่กำาหนดจากหน่วยงานของสมาชิก	 แต่
เนื่องจากปัจจัยดังที่กล่าวมา	 และมีปัจจัยภายนอกหน่วยงานของสหกรณ์ที่อาจทำาให้สมาชิก
ไม่สามารถชำาระหนี้ได้ตามกำาหนด	แต่อย่างไรก็ตามจากการปฏิบัติงานตรวจสอบของข้าพเจ้า
พบว่าสหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับเรื่องลูกหนี้เงินให้กู้ที่มีคุณภาพด	ี และคณะ
กรรมการได้ให้ความสำาคัญในเรื่องดังกล่าวนี้	โดยมีการติดตามอย่างใกล้ชิด	นอกจากนี้ในการ
ปฏบิตังิานตรวจสอบของขา้พเจา้ไดว้างแผนและกำาหนดวธิกีารตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการ
ให้กู้	 เอกสารการรับเงินกู้การวิเคราะห์ความสามารถของลูกหนี้ในการชำาระคืนตามเอกสาร
หลักฐานที่ประกอบขอกู้ยืม	 และนอกจากนี้ได้ยืนยันยอดลูกหนี	้ ณ	 วันสิ้นงวด	 100%	 เพื่อ
ปอ้งกนัขอ้ผดิพลาดทีอ่าจเกดิขึน้	ถงึแมจ้ะมคีวามเสีย่งในการดำาเนนิธรุกจิ	แตร่ะบบการควบคมุ
ภายในของสหกรณ์เกี่ยวกับการให้สินเชื่อยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี	 	

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน
	 คณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณม์หีนา้ทีร่บัผดิชอบในการจดัทำาและนำาเสนองบการ
เงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควร	 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ	์ และรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การควบคมุภายในทีค่ณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณพ์จิารณาวา่จำาเปน็เพือ่ใหส้ามารถจดัทำา
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด
	 ในการจัดทำางบการเงิน	 คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของสหกรณ์ในการดำาเนินงานต่อเนื่อง	 การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำาเนิน
งานตอ่เนือ่งในกรณทีีม่เีรือ่งดงักลา่ว	และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีำาหรบัการดำาเนนิงานตอ่เนือ่ง	
เวน้แตค่ณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณม์คีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิสหกรณห์รอืหยดุดำาเนนิงานหรอื
ไม่สามารถดำาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
	 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่	ไม่
วา่จะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาดและเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของ
ขา้พเจา้อยูด่ว้ย	ความเชือ่มัน่อยา่งสมเหตสุมผลคอืความเชือ่มัน่ในระดบัสงูแตไ่มไ่ดเ้ปน็การรบั
ประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป	
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำาคัญเมื่อ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า	 รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
	 ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชแีละระเบยีบกรมตรวจบญัชี
สหกรณ	์ขา้พเจา้ไดใ้ชด้ลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจ
สอบ	การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
	 •	 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำาคัญในงบการเงิน	ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	ออกแบบและปฏิบัติงานตาม
วิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น	 และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียง
พอและเหมาะสมเพือ่เปน็เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้	ความเสีย่งทีไ่มพ่บขอ้มลูที่
ขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำาคญัซึง่เปน็ผลมาจากการทจุรติจะสงูกวา่ความเสีย่งทีเ่กดิจาก
ขอ้ผดิพลาด	เนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้ว่มคดิ	การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน	
การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู	การแสดงขอ้มลูทีไ่มต่รงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน
	 •	 ทำาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ	 เพื่อ
ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์	 แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดง
ความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์
	 •	 ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีค่ณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ์
ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัด
ทำาขึ้นโดยคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์
	 •	 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำาหรับการดำาเนินงาน 
ต่อเนื่องของคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์	 และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่า	 มี
ความไม่แน่นอนที่มีสาระสำาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิด 
ข้อสงสัยอย่างมีนัยสำาคัญต่อความสามารถของสหกรณ์ในการดำาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่	 
ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรปุวา่มคีวามไมแ่นน่อนทีม่สีาระสำาคญั	ขา้พเจา้ตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงาน
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ของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน	หรือถ้าการเปิดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ	 ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป	 ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้	อยา่งไรกต็าม	
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการดำาเนินงานต่อเนื่อง
ได้
	 •	 ประเมนิการนำาเสนอโครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม	รวมถงึการเปดิ
เผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง	ตลอดจนประเมนิวา่งบการเงนิแสดงรายการและเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้โดย
ถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
	 ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัคณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณเ์กีย่วกบัขอบเขตและชว่งเวลา
ของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้	 ประเด็นที่มีนัยสำาคัญที่พบจากการตรวจสอบ	 รวมถึง
ข้อบกพร่องที่มีนัยสำาคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบระหว่างการตรวจสอบ
ของข้าพเจ้า
	 จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์	ข้าพเจ้าได้พิจารณา
เรื่องต่าง	ๆ	ที่มีนัยสำาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและกำาหนดเป็นเรื่อง
สำาคัญในการตรวจสอบ	 ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญช	ี เว้นแต่
กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัหา้มไมใ่หเ้ปดิเผยเรือ่งดงักลา่วตอ่สาธารณะหรอืในสถานการณท์ีย่ากที่
จะเกิดขึ้น	ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสาร	เรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้า	เพราะการ 
กระทำาดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว	

(ลงชื่อ)	
	 	 	 	 	 	 (	นายอนิวรรต	แสวงในธรรม	)
	 	 	 	 	 	 ผู้สอบบัญชีสหกรณ์	

บริษัท	เอ	ดับบลิว	เค	สอบบัญชี	จำากัด
เลขที่	24	ถนนศรีราชานคร	5	ตำาบลศรีราชา
อำาเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	20110
โทร.085-438-1738	
วันที่	9	ธันวาคม	2564
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

    ปี 2564  ปี 2563

   หมายเหต ุ บาท บาท

     สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

	 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		 2	 1,815,077.42		 23,021,770.86

	 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-สุทธิ		 4	 130,041,311.82	 135,475,016.00

	 ลูกหนี้อื่น		 5	 41,013.83	 77,500.00

	 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		 	 672.44		 -

	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		 1.3,6		 3,880,723.88		 293,022.96

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   135,778,799.39  158,867,309.82

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

	 เงินลงทุนระยะยาว		 1.6,3	 3,717,000.00	 3,517,000.00

	 เงินให้กู้ยืมระยะยาว	 4	 2,393,391,165.18		 2,213,615,922.83

	 เครื่องใช้สำานักงาน	-	สุทธิ		 1,4,7	 692,380.57		 656,640.62

	 สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-	สุทธิ		 1,5,8	 840,882.19		 1,168,336.22

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   2,398,641,427.94 2,218,957,899.67

  รวมสินทรัพย์   2,534,420,227.33  2,377,825,209.49
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

    ปี 2564  ปี 2563

   หมายเหต ุ บาท บาท

หนี้สินและทุนของสหกรณ์

หนี้สินหมุนเวียน

	 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น	 9	 55,013,518.81		 20,000,141.56

 ส่วนของหนี้สินไม่หมุนเวียนที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งป	ี	 12	 137,396,400.00		 201,985,338.63

	 เงินรับฝากออมทรัพย์		 10	 649,262,784.74		 473,442,892.28

	 หนี้สินหมุนเวียนอื่น		 11	 6,860,249.99		 4,040,057.85

  รวมหนี้สินหมุนเวียน   848,532,953.54  699,468,430.32

หนี้สินไม่หมุนเวียน

	 เงินกู้ยืมระยะยาว		 12	 367,954,777.00		 434,586,905.87

	 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		 13	 4,254,397.00		 3,647,107.00

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   372,209,174.00  438,234,012.87

  รวมหนี้สิน   1,220,742,127.54  1,137,702,443.19

ทุนของสหกรณ์

	 ทุนเรือนหุ้น	(	มูลค่าหุ้นละ	10.00	บาท	)

	 	 หุ้นที่ชำาระเต็มมูลค่าแล้ว		 	 1,121,123,950.00	 1,063,808,060.00

	 ทุนสำารอง		 	 94,435,946.67		 85,277,949.90

	 ทุนสะสมตามข้อบังคับ	ระเบียบและอื่น	ๆ		 14	 2,182,630.63		 1,855,800.63

	 กำาไรสุทธิประจำาปี		 	 95,935,572.49		 89,180,955.77

  รวมทุนของสหกรณ์   1,313,678,099.79  1,240,122,766.30

  รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์   2,534,420,227.33  2,377,825,209.49

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

	 	 	 	 (	นายกายสิทธิ์	แก้วยาศรี	)
	 	 	 	 ประธานกรรมการ

	 	 	 	 (	นายภคินทร์	ดีด่านค้อ	)
	 	 	 	 เลขานุการ
	 	 	 	 วันที่	7	ธันวาคม	พ.ศ.	2564
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด
งบกำาไรขาดทุน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

    ปี 2564    ปี 2563

   บาท  % บาท  %

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน

	 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้		 144,641,622.44		 99.85		141,976,389.00		 99.80

	 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร		 28,542.25		 0.02		 108,612.03		 0.08

	 ผลตอบแทนจากการลงทุน		 193,855.48		 0.13		 174,566.32		 0.12

 รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 144,864,020.17  100.00  142,259,567.35  100.00

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน

	 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก		 16,329,652.74		 11.27		 11,884,641.05		 8.35

	 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้น		 1,240,164.79		 0.86		 3,204,863.02		 2.25

	 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาว		 20,567,493.35		 14.20		 29,354,358.05		 20.63

 รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย  38,137,310.88  26.33  44,443,862.12  31.23

 รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธ ิ 106,726,709.29  73.67  97,815,705.23  68.77

บวก	 รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย

	 	 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า		 7,250.00		 0.01		 4,950.00		 0.00

	 	 รายได้อื่นๆ		 80,966.05		 0.06		 24,979.55		 0.02

	 	 รายได้จากการตัดจำาหน่ายทรัพย์สิน		 18,422.93		 0.02		 -		 -

  รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย  106,638.98  0.08  29,929.55  0.02
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด
งบกำาไรขาดทุน (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

    ปี 2564    ปี 2563

   บาท  % บาท  %

หัก ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่

	 	 	 เงินเดือนและค่าจ้าง	 3,039,700.00	 2.10	 2,739,290.00	 1.93

	 	 	 ค่าปฎิบัติงานล่วงเวลา		 162,695.00		 0.11		 100,955.00		 0.07

	 	 	 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่		 38,300.00		 0.03		 62,586.00		 0.04

	 	 	 เงินสมทบทุนกองทุนทดแทน		 1,814.00		 0.00		 1,821.00		 0.00

	 	 	 เงินสมทบประกันสังคม	 49,575.00	 0.03	 61,169.00	 0.04

	 	 	 ค่าบำาเหน็จเจ้าหน้าที่		 594,940.00		 0.41		 423,150.00		 0.30

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์

	 	 	 ค่าเสื่อมราคา		 209,202.98		 0.14		 187,876.54		 0.13

	 	 	 ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายสิทธิประโยชน์		 327,454.03		 0.23		 324,545.97	 0.23

	 	 	 ค่าดูแลรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์		 160,500.00		 0.11		 40,125.00		 0.03

	 	 	 ค่าดูแลเว็ปไซต์สหกรณ์		 18,000.00		 0.01		 18,000.00		 0.01

	 	 	 ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล		 145,092.00		 0.10		 178,277.94		 0.13

	 	 	 ค่าบริการแอพพลิเคชั่น		 3,590.00		 0.00		 3,590.00		 0.00

	 	 	 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์		 16,129.51		 0.01		 11,385.66		 0.01

	 	 	 ค่าซ่อมแซม		 11,098.98		 0.01		 23,973.76		 0.02

	 	 	 ค่าปรับปรุงอาคารสำานักงาน		 147,287.60		 0.10		 5,400.00		 0.00

  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก

	 	 	 ค่าสวัสดิการครอบครัวสมาชิก		 181,000.00		 0.12		 208,000.00		 0.15

	 	 	 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจกรรมข้าราชการบำานาญ		 20,000.00		 0.01		 20,000.00		 0.01

	 	 	 ค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนยุทธศาสตร์		 43,000.00		 0.03		 151,413.25		 0.11
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด
งบกำาไรขาดทุน (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

   ปี 2564     ปี 2563

   บาท  % บาท  %

 ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานอื่น

	 	 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ		 431,650.00		 0.30		 240,000.00		 0.17

	 	 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี		 100,000.00		 0.07		 100,000.00		 0.07

	 	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการลงนามสัญญากู้เงิน		 16,000.00		 0.01		 24,000.00		 0.02

	 	 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ		 44,500.00		 0.03		 48,500.00		 0.03

	 	 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา		 27,000.00		 0.02		 30,000.00		 0.02

	 	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง		 -		 -		 8,500.00		 0.01

	 	 ค่าตอบแทนคณะกรรมการทำาลายเอกสาร		 -		 -		 1,500.00		 0.00

	 	 ค่าตอบแทนการปฎิบัติงาน		 187,000.00		 0.13		 158,300.00		 0.11

	 	 ค่าอบรมสัมนา		 46,352.20		 0.03		 231,303.49		 0.16

	 	 ค่าพาหนะ		 234,980.00		 0.16		 237,078.00		 0.17

	 	 ค่านำ้ามัน		 10,330.00		 0.01		 4,010.00		 0.00

	 	 ค่ารับรอง		 93,082.00		 0.06		 105,945.20		 0.07

	 	 ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่		 3,648,376.00		 2.52		 2,178,200.00		 1.53

	 	 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกรรมการ		 96,984.00		 0.07		 35,000.00		 0.02

	 	 ค่าธรรมเนียมธนาคาร		 111,316.35		 0.08		 128,463.56		 0.09

	 	 ค่าวัสดุสำานักงาน		 151,846.34		 0.10		 118,692.61		 0.08

	 	 ค่าสนับสนุนกิจกรรมหน่วยงานสาธารณสุข		 46,450.00		 0.03		 10,000.00	 0.01

	 	 ค่าประชาสัมพันธ์		 37,500.00		 0.03		 42,550.00		 0.03

	 	 ค่าสาธารณณูปโภค		 188,303.82		 0.13		 170,227.33		 0.12

	 	 ค่าถ่ายเอกสาร		 56,241.89		 0.04		 49,556.70		 0.03

	 	 ค่าใช้จ่ายทั่วไป		 190,484.08		 0.13		 181,293.00		 0.13

	 	 ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินคดี		 10,000.00		 0.01		 -		 -

  รวมค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน  10,897,775.78  7.52  8,664,679.01  6.08

กำาไรสุทธิ  95,935,572.49  66.23 89,180,955.77  62.71
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด
งบกระแสเงินสด

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

   ปี 2564 ปี 2563

   บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน

	 กำาไรสุทธิ		 95,935,572.49		 89,180,955.77

 รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำาไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ

 จากกิจกรรมดำาเนินงาน

	 	 ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์		 209,202.98		 187,876.54

	 	 สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย		 327,454.03		 324,545.97

	 	 กำาไรจากการตัดจำาหน่ายทรัพย์สิน		 (18,422.93)		 0.00

	 	 สำารองบำาเหน็จเจ้าหน้าที่		 594,940.00		 423,150.00

	 	 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		 196,105.53		 189,663.60

	 	 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป		 175,809.68		 23,423.16

	 	 ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย		 4,721,809.49		 0.00

	 	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		 393,370.53		 1,741,996.15

	 	 ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย

กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนี้สินดำาเนินงาน  102,535,841.80  92,071,611.19

สินทรัพย์ดำาเนินงาน ( เพิ่มขึ้น ) ลดลง

	 	 เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน		 (102,013,252.00)		 (109,122,505.00)

	 	 เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน		 106,492,687.00		 52,512,991.30

	 	 เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้สวัสดิการ		 783,769.00		 604,371.00

	 	 เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ		 (1,009,641,850.00)		 (668,293,605.83)

	 	 เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ		 874,653,815.83		 703,286,007.83

	 	 เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ		 (50,307,700.00)		 (24,400,000.00)

	 	 เงินสดรับจากลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ		 2,071,265.00		 43,404.00
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

   ปี 2564 ปี 2563

   บาท บาท

สินทรัพย์ดำาเนินงาน ( เพิ่มขึ้น ) ลดลง (ต่อ)

	 เงินสดรับลูกหนี้อื่น(เพิ่มขึ้น)		 (41,013.83)		 0.00

	 เงินสดจ่ายค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์

	 เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินยืมทดรอง		 (4,633,574.00)		 (3,276,157.60)

	 เงินสดรับลูกหนี้เงินยืมทดรอง		 4,711,074.00		 3,266,314.75

	 เงินรับรอตรวจสอบเพิ่มขึ้น		 (3,555,370.67)		 0.00

	 ลูกหนี้เงินรอเรียกคืนเพิ่มขึ้น		 (3,296,864.20)		 (92,974.71)

	 เงินสดจ่ายค่าบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล		 0.00		 0.00

	 เงินสดจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า		 0.00		 0.00

	 เงินสดจ่ายค่าดูแลรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ่ายล่วงหน้า		 0.00		 0.00

	 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ลูกหนี้ขาดสภาพ		 (672.44)		 0.00

หนี้สินดำาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

	 เช็คจ่ายรอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น		 1,628,658.00		 0.00

	 ภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายรอนำาส่ง		 1,133.65		 (5,289.01)

	 เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย		 975.00	 	0.00

	 เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		 (372,182.53)		 (545,993.58)

	 เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย		 (3,663,906.41)		 0.00

	 เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน		 339,625.86		 289,377.17

	 เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน		 (454,953.95)		 (224,990.60)

	 เงินสดรับรอจ่ายคืน		 0.00		 0.00

	 ภาษีหัก	ณ	ที่จ่ายรอนำาส่ง		 0.00		 0.00

	 เงินปันผลเฉลี่ยคืนค้างจ่ายลดลง		 16.00		 0.00

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

	 เงินสดรับจากการจำาหน่ายทรัพย์สิน		 24,700.00		 0.00
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

   ปี 2564 ปี 2563

   บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

 เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำากัด	 (200,000.00)		 (310,000.00)

	 เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำานักงาน		 (251,220.00)		 (610,060.00)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน  (451,220.00)  (920,060.00)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

	 เงินสดรับจากเงินรับฝาก		 947,149,277.24		 604,212,960.97

	 เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก		 (771,329,384.78)		 (406,662,671.26)

	 เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น		 273,504,905.63		 256,000,000.00

	 เงินสดจ่ายชำาระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น		 (238,491,528.38)		 (354,000,000.00)

	 เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว		 225,481,047.00		 300,000,000.00

	 เงินสดจ่ายชำาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว		 (356,702,114.50)		 (407,496,642.25)

	 เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น		 85,170,580.00		 79,208,530.00

	 เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น		 (27,854,690.00)		 (41,055,270.00)

	 ทุนสำารองเพิ่มขึ้น		 97,970.00		 137,900.00

	 เงินสดจ่ายค่าบำารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย		 (30,000.00)		 (30,000.00)

	 เงินสดจ่ายเงินปันผล		 (56,375,793.00)		 (55,282,624.00)

	 เงินสดจ่ายเงินเฉลี่ยคืน		 (18,606,536.00)		 (22,834,224.00)

	 เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่	 	(800,000.00)		 (671,770.00)

	 เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์		 (37,000.00)		 (36,500.00)

	 เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิก		 (2,185,800.00)		 (1,884,500.00)

	 เงินสดจ่ายทุนสงเคราะห์เพื่อการศพสมาชิกและคู่สมรส		 (600,000.00)		 (377,999.99)

	 เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการบุตรสมาชิก		 (637,000.00)		 (642,000.00)

	 เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกคนโสด		 (24,500.00)		 (2,500.00)

	 เงินสดจ่ายทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการ		 (330,570.00)		 0.00

	 เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียนอายุราชการ		 (64,400.00)		 (86,600.00)
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

   ปี 2564 ปี 2563
   บาท บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
	 เงินสดรับจากเงินรับฝาก		 947,149,277.24		 604,212,960.97
	 เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก		 (771,329,384.78)		 (406,662,671.26)
	 เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น		 273,504,905.63		 256,000,000.00
	 เงินสดจ่ายชำาระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น		 (238,491,528.38)		 (354,000,000.00)
	 เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาว		 225,481,047.00		 300,000,000.00
	 เงินสดจ่ายชำาระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาว		 (356,702,114.50)		 (407,496,642.25)
	 เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น		 85,170,580.00		 79,208,530.00
	 เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น	 	(27,854,690.00)		 (41,055,270.00)
	 ทุนสำารองเพิ่มขึ้น		 97,970.00		 137,900.00
	 เงินสดจ่ายค่าบำารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย		 (30,000.00)		 (30,000.00)
	 เงินสดจ่ายเงินปันผล		 (56,375,793.00)		 (55,282,624.00)
	 เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่		 (800,000.00)		 (671,770.00)
	 เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์		 (37,000.00)		 (36,500.00)
	 เงินสดจ่ายทุนเพื่อการศึกษาอบรม		 0.00		 0.00
	 เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิก		 (2,185,800.00)		 (1,884,500.00)
	 เงินสดจ่ายทุนสงเคราะห์เพื่อการศพสมาชิกและคู่สมรส		 (600,000.00)		 (377,999.99)
	 เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการบุตรสมาชิก		 (637,000.00)		 (642,000.00)
	 เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสมาชิกคนโสด		 (24,500.00)		 (2,500.00)
	 เงินสดจ่ายทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการ		 (330,570.00)		 0.00
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ต่อ)
	 เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ		 (102,500.00)		 (77,000.00)
	 เงินสดจ่ายเพื่อปรับปรุงสำานักงาน
	 เงินสดจ่ายกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ศพครอบครัวสมาชิก		 0.00		 (322,000.00)
	 เงินสดจ่ายกองทุนสวัสดิการสมาชิกคนโสด		 0.00		 (24,500.00)
	 เงินสดจ่ายกองทุนสวัสดิการบำาเหน็จสมาชิก		 0.00		 (7,200.00)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (ต่อ)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน  57,231,963.21  (51,934,610.53)
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง)  (21,206,693.44)  (8,191,377.65)
เงินสด ณ วันต้นปี  23,021,770.86  31,213,148.51
เงินสด ณ วันสิ้นปี  1,815,077.42  23,021,770.86
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

	 1.1	 สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง

	 1.2	 สหกรณร์บัรูร้ายไดด้อกเบีย้รบัตามเกณฑข์องสดัสว่นเวลา	สว่นจำานวนรายไดด้อกเบีย้รบัจะเทา่กบั	 

	 	 อตัราดอกเบีย้คณูดว้ยจำานวนเงนิตน้ทีค่า้งชำาระตามระยะเวลาทีกู่ย้มื	และสหกรณร์ะงบัการรบัรู ้

	 	 รายได้ดอกเบี้ยรับตามเกณฑ์สัดส่วนเวลาของลูกหนี้รายที่ค้างชำาระค่างวดเกิน	 3	 เดือน	 โดยจะ 

	 	 เปลี่ยนไปรับรู้ตามเกณฑ์เงินสด

	 1.3	 สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน

	 1.4	 คา่เสือ่มราคาอปุกรณ	์คำานวณโดยวธิเีสน้ตรงในอตัราทีก่ำาหนดไวใ้นระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์

	 	 ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์	พ.ศ.	2542

	 1.5	 สิทธิในการใช้ซอฟท์แวร์ตัดจ่ายภายในระยะเวลา	5	ปี

	 1.6	 เงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด	 แสดงด้วย 

	 	 ราคาทุน

	 1.7	 ค่าซ่อมบำารุง	ค่าซ่อมแซม	รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสำาหรับทรัพย์สินรายการย่อย	ๆ	ถือเป็น 

	 	 ค่าใช้จ่ายหักจากรายได้

	 1.8	 เงนิสดในงบกระแสเงนิสด	หมายถงึ	เงนิสดในมอื	เงนิฝากธนาคารทกุประเภทและเงนิฝากสหกรณ ์

	 	 อื่นทุกประเภท	 ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่นที่นำาไปเป็นหลักทรัพย์ 

	 	 คำ้าประกันหนี้สินด้วย

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ประกอบด้วย

   ปี 2564  ปี 2563

   บาท  บาท

	 	 เงินสด		 58,165.16	 67,089.62

	 	 เงินฝากธนาคาร	-	ออมทรัพย์		 1,754,989.65	 22,952,758.63

	 	 เงินฝากธนาคาร	-กระแสรายวัน		 1,922.61		 1,922.61

         รวม  1,815,077.42  23,021,770.86
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3. เงินลงทุน	ประกอบด้วย

   ปี 2564  ปี 2563

   บาท  บาท

 เงินลงทุนระยะยาว

 เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

	 -	 หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำากัด		 3,697,000.00		 3,507,000.00

	 -		หุ้นบริษัท	สหประกันชีวิต	จำากัด	(มหาชน)		 10,000.00		 10,000.00

	 -		หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย	จำากัด		 10,000.00		 -

          รวมเงินลงทุนระยะยาว  3,717,000.00  3,517,000.00

4. เงินให้กู้ยืม	ประกอบด้วย

   ปี 2564  ปี 2563

   บาท  บาท

   ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

เงินให้กู้ยืม - ปกติ

 ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน		 22,505,846.21	 52,241,667.79	 24,466,964.75	 54,759,984.25

 ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ		 105,529,468.51	 2,269,359,934.49	 110,038,076.90	 2,130,256,902.93

 ลูกหนี้เงินให้กู้สวัสดิการ	 52,812.54	 560,066.46	 119,138.22	 1,277,509.78

 ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ		 1,363,434.56	 71,229,496.44	 317,825.02	 24,038,770.98

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

เงินให้กู้ยืม - ไม่ก่อให้เกิดรายได้

 ลูกหนี้เงินกู้สามัญ		 393,611.00		 -		 -		 -

 ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ		 100.00		 -

 รวมเงินให้กู้ยืมไม่ก่อให้เกิดรายได้  393,711.00  -  -  -

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

ลูกหนี้อื่นอันมีมูลหนี้ที่เกิดจากการให้เงินกู้

 ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ		 196,039.00		 -		 533,011.11		 3,282,754.89

รวมลูกหนี้อื่นอันมีมูลหนี้ที่เกิดจากการให้เงินกู ้ 196,039.00  -  533,011.11  3,282,754.89

รวมเงินให้กู้ยืม-สุทธิ  130,041,311.82  2,393,391,165.18  135,475,016.00  2,213,615,922.83
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 - เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
	 	 ณ	30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2564	สหกรณ์มีวงเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน	ธนาคารกรุงไทย	 
	 	 จำากัด	(มหาชน)	วงเงิน	20	ล้านบาท	มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	MOR	ต่อปี	โดยมีคณะกรรมการ
	 	 ดำาเนินการและผู้จัดการเป็นผู้คำ้าประกัน
 - ตั๋วสัญญาใช้เงิน
	 	 ณ	30	พฤศจกิายน	พ.ศ.	2564	สหกรณม์ตีัว๋สญัญาใชเ้งนิ	ธนาคารทหารไทยธนชาต	จำากดั	(มหาชน)	
	 	 จำานวน	 55	 ล้านบาท	 อัตราดอกเบี้ย	 2.50	 ต่อปีครบกำาหนดไถ่ถอนภายใน	 90	 วัน	 นับแต่วันที ่
	 	 ออกตั๋ว	โดยมีคณะกรรมการดำาเนินการเป็นหลักประกัน

5. ลูกหนี้อื่น	ประกอบด้วย

   ปี 2564  ปี 2563

   บาท  บาท

	 	 ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย		 -	 77,500.00

	 	 ลูกหนี้อื่น		 41,013.83		 -

  รวมลูกหนี้อื่น 41,013.83 77,500.00

6. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	ประกอบด้วย

	 	 เงินรอตรวจสอบ		 3,555,370.67	 	-

	 	 เงินรอรับคืน		 20,040.00		 -

	 	 เครื่องเขียนแบบพิพม์(วัสดุคงเหลือ)		 72,954.09		 96,917.43

	 	 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า		 232,359.12		 196,105.53

  รวม  3,880,723.88  293,022.96

7. เครื่องใช้สำานักงาน - สุทธิ

	 ครุภัณฑ์		 1,953,901.00		 1,702,681.00

	 ยานพาหนะ		 500,000.00		 500,000.00

 หัก	 ค่าเสื่อมราคาสะสม		 -1,761,520.43		 -1,546,040.38

   อุปกรณ์ - สุทธิ  692,380.57  656,640.62

8. สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ

	 สิทธิในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์		 1,631,454.03		 1,631,454.03

 หัก	 สิทธิประโยชน์ตัดจ่ายสะสม		 -790,571.84		 -463,117.81

   สิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ  840,882.19  1,168,336.22

9. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น

	 	 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย		 13,518.81		 141.56

	 	 ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารออมสิน		 -		 20,000,000.00

	 	 ตั๋วสัญญาใช้เงินธนาคารทหารไทยธนชาติ		 55,000,000.00		 -

  รวม  55,013,518.81  20,000,141.56
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10. เงินรับฝาก	ประกอบด้วย

   ปี 2564  ปี 2563

   บาท  บาท

 เงินรับฝาก-สมาชิก

	 	 เงินรับฝากออมทรัพย์		 3,477,775.14		 1,972,998.67

	 	 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		 193,532,515.38		 178,778,810.38

	 	 เงินรับฝากประจำา		 3,615,515.42		 4,241,609.71

	 	 เงินรับฝากทวีสิน		 926,500.00		 108,000.00

	 	 เงินรับฝาก	ATM		 25,188,138.08		 13,341,473.52

	 	 เงินรับฝากออมทรัพย์ประกันหนี้		 5,482,122.68	 	-

	 	 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษคำ้าประกันงาน		 40,218.04	 	-

   รวมเงินรับฝาก-สมาชิก  232,262,784.74  198,442,892.28

 เงินรับฝาก-สหกรณ์อื่น

	 	 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ		 417,000,000.00		 275,000,000.00

   รวมเงินรับฝาก-สหกรณ์อื่น  417,000,000.00  275,000,000.00

 รวมเงินรับฝาก  649,262,784.74  473,442,892.28

11. หนี้สินหมุนเวียนอื่น	ประกอบด้วย

	 เช็คจ่ายรอตัดบัญชี		 1,628,658.00		 -

	 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย		 222,750.00		 201,562.00

	 เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่าย		 3,375.00		 2,400.00

	 ภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย		 3,060.90		 1,927.25

	 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากค้างจ่าย		 4,721,809.49		 3,663,906.41

	 เงินรอตรวจสอบ		 151,381.16		 53,447.36

	 เงินรอจ่ายคืน		 1,326.74		 116,654.83

	 เงินปันผลเฉลี่ยคืนค้างจ่าย		 176.00		 160.00

	 เงินฌาปนกิจรอนำาส่ง		 20,000.00	 	-

	 เงินประกันสินเชื่อรอนำาส่ง		 107,712.70	 	-

       รวม  6,860,249.99  4,040,057.85
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12. เงินกู้ยืมระยะยาว	ประกอบด้วย

     ปี 2564    ปี 2563

     บาท    บาท

     ถึงกำาหนดชำาระ   ถึงกำาหนดชำาระ

    ภายใน 1 ปี   เกิน 1 ปี  ภายใน 1 ปี   เกิน 1 ปี

เงินกู้ยืม :-

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จำากัด	(ส.1)		 -		 -		 19,221,381.13		 56,840,878.87

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จำากัด	(ส.2)		 -		 -		 7,295,557.50		 -

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จำากัด	(ส.3)		 22,728,000.00		 97,958,667.00		 -		 -

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล	จำากัด	(ส.1)		 20,040,000.00		 49,700,000.00		 20,040,000.00		 69,740,000.00

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล	(ส.2)		 26,400,000.00		 40,600,000.00		 26,400,000.00		 67,000,000.00

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(โครงการ1)		 -		 -		 50,000,400.00		 16,666,000.00

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย		 20,000,400.00		 59,999,200.00

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

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหัวเฉียว	จำากัด		 12,000,000.00		 4,000,000.00		 12,000,000.00		 16,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จำากัด		 -		 -		 12,000,000.00		 59,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย		 -		 -		 18,800,000.00		 -

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

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

ณ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 สหกรณ์มีกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอื่น	ดังนี้
	 -	 สหกรณ์กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จำากัด	สัญญาลงวันที่	31	สิงหาคม	
	 	 พ.ศ.2564	วงเงินกู้	จำานวน	165	ล้านบาทเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ	ปัจจุบันอัตรา
	 	 ดอกเบีย้	รอ้ยละ	3.40	ตอ่ปี	ชำาระคนืเงนิตน้พรอ้มดอกเบีย้จำานวน	100	งวดๆ	ละ	1,894,000	บาท	
	 	 กำาหนดชำาระเสรจ็สิน้ภายในวนัที	่30	มกราคม	พ.ศ.	2571	โดยมคีณะกรรมการดำาเนนิการคำา้ประกนั
	 	 การกู้ยืม
	 -	 สหกรณ์กู้ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล	จำากัด	(L158000016)	สัญญาลงวันที่	
	 	 6	พฤษภาคม	พ.ศ.2558	วงเงินกู้จำานวน	200	ล้านบาทเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ 
	 	 ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ	3.40	ต่อปี	ชำาระคืนเงินต้นจำานวน	120	งวด	ๆ 	ละ	1,670,000	บาท	
	 	 กำาหนดชำาระเสร็จสิ้นภายในวันที่	 31	 พฤษภาคม	 พ.ศ.2568	 โดยมีคณะกรรมการดำาเนินการ 
	 	 คำ้าประกันการกู้ยืม
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13. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	ประกอบด้วย

   ปี 2564  ปี 2563

   บาท  บาท

	 สำารองบำาเหน็จเจ้าหน้าที่		 4,208,230.00		 3,613,290.00

	 โบนัสกรรมการและพนักงาน		 46,167.00		 33,817.00

       รวม  4,254,397.00  3,647,107.00

14. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ ประกอบด้วย

	 ทุนสาธารณประโยชน์		 390,503.00		 332,503.00

	 ทุนรักษาระดับเงินปันผล		 201,522.32		 201,522.32

	 ทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรม		 208,920.68		 113,920.68

	 ทุนสวัสดิการ	บุตรสมาชิก		 11,600.00	 	-

	 ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว	 	235,334.82		 235,334.82

	 ทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการ		 1,081,649.81		 912,219.81

	 ทุนสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิก		 21,200.00		 28,400.00

	 ทุนสวัสดิการสมาชิกคนโสด		 24,500.00		 24,500.00

	 ทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียนอายุราชการ		 7,400.00		 7,400.00

       รวม  2,182,630.63  1,855,800.63

15. การดำารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

	 	 สหกรณ์ต้องดำารงสินทรัพย์สภาพคล่อง	ตามกฎกระทรวง	“ว่าด้วยการดำารงสินทรัพย์สภาพคล่อง

ของสหกรณ์”	พ.ศ.	2550	ซึ่งสินทรัพย์ที่ต้องดำารงสภาพคล่องได้ประกาศไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าว	และ	

ณ	ปัจจุบันสินทรัพย์ที่สหกรณ์ต้องปฏิบัติตาม	ได้แก่	เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ในจำานวนไม่ต่ำากว่าร้อย

ละหนึ่งของยอดเงินฝากทั้งหมด	 ซึ่งคำานวณโดยนำาส่วนเฉลี่ยรายเดือนของสินทรัพย์สภาพคล่องในทุกสิ้น

วันหารด้วยส่วนเฉลี่ยรายเดือนของยอดเงินรับฝากในทุกสิ้นวัน	ให้นับวันหยุดทำาการรวมคำานวณเข้าด้วย

16 การจัดประเภทรายการในข้อมูลตัวเลขเปรียบเทียบ ปี 2563 ใหม่

	 สหกรณไ์ดจ้ดัประเภทรายการในงบการเงนิป	ี2564	บางรายการใหม	่ทัง้นีเ้พือ่ใหก้ารแสดงขอ้มลูตวัเลข

เปรียบเทียบสอดคล้องกับข้อมูลงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	30	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2564

5. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ - สุทธ	ิประกอบด้วย

   ปี 2564  ปี 2563

   บาท  บาท

	 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ		 672.44		 -

หัก		ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ		 -		 -

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ - สุทธิ  672.44  -

มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำาไรขาดทุน งบกระแสเงินสด 
  ประจำาปี 2564
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ระเบียบวาระที่ 7
เรื่อง พิจารณาจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2564

ข้อเสนอการจัดสรรกำาไรสุทธิ ปี 2564

กำาไรสุทธิ 95,935,572.49 บาท

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ระเบยีบวาระที ่7   เรื่องพิจารณาจัดสรรก าไรสทุธปิระจ าป ี2564

( บาท ) % ( บาท ) % ( บาท ) %
1. จดัสรรตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
1.1 ทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 9,396,912.93     10.33 9,060,026.77      10.16 9,790,462.49      10.21
1.2 ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 30,000.00         0.03 30,000.00          0.03 30,000.00          0.03
2. จดัสรรตามข้อบงัคับของสหกรณ์ ข้อ 27
2.1 เงินปนัผลตามหุ้นที่ชําระแล้ว (ร้อยละ 5.50) 55,282,784.00   60.78 56,375,793.00    63.22 59,374,927.00    61.89
2.2 เงินเฉล่ียคืนของดอกเบี้ยทกุประเภท(ร้อยละ 14.50) 22,834,224.00   25.10 18,606,536.00    20.86 20,240,183.00    21.10
2.3 โบนัสคณะกรรมการ 450,000.00       0.49 600,000.00         0.67 700,000.00         0.73

โบนัสเจ้าหน้าที่ 221,770.00       0.24 200,000.00         0.22 250,000.00         0.26
2.4 ทนุรักษาระดับอตัราเงินปนัผล -                  0.00 -                    0.00 -                    0.00

ไม่เกนิร้อยละ 2แหง่หุ้นวันส้ินปี
2.5 ทนุเพือ่การศึกษาอบรมทางสหกรณ์ -                  0.00 95,000.00          0.11 100,000.00         0.10
2.6 ทนุสาธารณประโยชน์ -                  0.00 95,000.00          0.11 100,000.00         0.10
2.7 ทนุสวสัดิการสมาชิก 

ไม่เกนิร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ
2.7.1 ทนุสงเคราะหเ์กี่ยวกับการศพสมาชกิและคู่สมรส -                  0.00 600,000.00         0.67 1,500,000.00      1.56
2.7.2 ทนุสวัสดิการ 840,000.00       0.92 840,000.00         0.94 900,000.00         0.94
2.7.3 ทนุสวัสดิการเพือ่เกือ้กลูสมาชกิ 1,900,000.00     2.09 2,178,600.00      2.44 2,450,000.00      2.55

2.8 ทนุสะสมเพือ่การพฒันากจิการของสหกรณ์ -                  0.00 500,000.00         0.56 500,000.00         0.52
90,955,690.93   100.00 89,180,955.77    100.00 95,935,572.49    100.00

( บาท ) % ( บาท ) % ( บาท ) %
1.จัดสรรคืนสมาชกิ 80,857,008.00   88.90    78,600,929.00    88.14  84,465,110.00    88.04
2.จัดสรรเปน็ทนุของสหกรณ์ 9,396,912.93     10.33    9,750,026.77      10.93  10,490,462.49    10.93
3.จัดสรรตอบแทนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ 671,770.00       0.74     800,000.00         0.90    950,000.00         0.99
4.จัดสรรบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ตามกฎหมาย 30,000.00         0.03     30,000.00          0.03    30,000.00          0.03

มตทิีป่ระชุม  อนุมัตติามทีเ่สนอ

           จดัสรรแล้วแยกได้ดังนี้

รวม

 5.50 / 13.50

ป ี2564

 5.50 / 14.50

ป ี2564ป ี2563

ป ี2562

 5.65 / 15.55

ป ี2562

ข้อเสนอการจดัสรรก าไรสุทธิ ป ี2564
ก าไรสุทธิ   95,935,572.49  บาท

ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2564

ข้อ รายการ
ป ี2563

 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 8   เรื่องพิจารณาปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงาน เป็น เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพ 
เพื่อให้เหมาะสม สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ และวุฒิการศึกษา จ านวน 5 คน 

 36 

มติที่ประชุม อนุมัติตามที่เสนอ
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ระเบียบวาระที่ 8
เรื่อง พิจารณาปรับปรุงกำาหนดตำาแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติงาน 

เป็น เจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาชีพ เพื่อให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
บทบาทหน้าที่ และวุฒิการศึกษา จำานวน 5 คน 

มติที่ประชุม ไม่อนุมัติ

	 เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย	จำากัด	พ.ศ.	2564	ได้

กำาหนดเจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นกลุ่ม	คือกลุ่มบริหาร	กลุ่มวิชาชีพ	กลุ่มปฏิบัติงาน	ซึ่งเจ้าหน้าที่

เดิม	ได้รับการบรรจุโดยใช้วุฒิ	ประกาศนียบัตรอนุปริญญา	(ปวส.)	เป็นกลุ่มปฎิบัติงาน	จึงขอ

เสนอที่ประชุมใหญ่	ปรับปรุงกำาหนดตำาแหน่ง	จากกลุ่มปฎิบัติงาน	เป็นกลุ่มวิชาชีพ	ดังนี้	

นางพัชชิรา	แสงนา

น.ส.ธนิดา	นันทวรานนท์

น.ส.เพชรไทย	จันทอินทร์

น.ส.อุมาพร	วังคีรี

น.ส.ปัทมพร	สอนสุภาพ

สินเชื่อ

สินเชื่อ

สินเชื่อ

การเงิน

บัญชี

1.

2.

3.

4.

5.

นักจัดการงานทั่วไป

นวก.การเงินและบัญชี

นวก.การเงินและบัญชี

นวก.การเงินและบัญชี

นวก.การเงินและบัญชี

ป.ตรี	ครุศาสตร์บัณทิต	

สาขาสังคมศาสตร์

ป.ตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	

สาขา	การบัญชี

ป.ตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	

สาขา	การจัดการทั่วไป

ป.ตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	

สาขา	การบัญชี

ป.ตรี	บริหารธุรกิจบัณฑิต	

สาขา	การบัญชี

สินเชื่อ

สินเชื่อ

สินเชื่อ

การเงิน

บัญชี

ที่ ชื่อ - สกุล ปรับปรุงตำาแหน่งเป็น วุฒิการศึกษาปฎิบัติงานตำาแหน่ง
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ระเบียบวาระที่ 9
เรื่อง พิจารณา แผนงาน โครงการ 

และงบประมาณรายจ่าย ประจำาปี 2565

 9.1 โครงการจดัซือ้ทีด่นิเพือ่กอ่สรา้งอาคารสำานกังานสหกรณ ์ตามแผนยทุธศาสตร ์

ปี 2563 

	 สหกรณไ์ดด้ำาเนนิงานมาครบ	31	ป	ีมทีนุดำาเนนิงาน	2,534,420,227.33	บาท	มสีมาชกิ

จำานวน	 2,080	 คน	 และเพิ่มขึ้นทุกปี	 การดำาเนินงานมีปริมาณธุรกิจที่เพิ่มขึ้น	 กำาไรเพิ่มขึ้น	

สหกรณ์	 มีความจำาเป็นในการใช้พื้นที่เพื่อจัดเก็บเอกสาร	 ปัจจุบันสหกรณ์สร้างอาคาร	 โดย

อาศัยพื้นที่ของสำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย	 ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งอยู่บนที่ราชพัสดุ	 ทำาให้ไม่มี

สทิธิท์ีจ่ะดำาเนนิการตอ่เตมิ	หรอืเพิม่เตมิสิง่กอ่สรา้งอืน่	ๆ 	ได	้เนือ่งจากตดิขดัเรือ่งการขออนมุตัิ

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 อีกทั้งสถานที่คับแคบ	ทำาให้ไม่สะดวกในการจัดเก็บเอกสาร	 พัสดุ	

การประชุม	 พื้นที่สำาหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	 พื้นที่สำาหรับให้บริการสมาชิก	 เช่น	

สำาหรับนั่งรอใช้บริการ	พื้นที่จอดรถ	เป็นต้น	คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่	32	เล็งเห็นความ

สำาคัญของการมีสินทรัพย์	ทั้งนี้	การดำาเนินงานของสหกรณ์	นอกจากมีสินทรัพย์ที่เป็นลูกหนี้

เงินให้กู้ยืมแล้ว	 ยังมีความจำาเป็นต้องมีสินทรัพย์ที่เป็นสินทรัพย์ถาวร	 ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึง

ความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์	 ดังนั้น	 จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้สหกรณ์	 จัดซื้อ

ที่ดินเพื่อเตรียมสำาหรับก่อสร้างสำานักงาน	ดังนี้

วัตถุประสงค ์

	 เพื่อให้นำาไปสู่การเติบโตของสหกรณ์ที่ยั่งยืน	หลักทรัพย์ที่มั่นคงถาวร

เป้าหมาย    

	 ที่ดิน	เนื้อที่	ไม่น้อยกว่า	3	ไร่	เพื่อสร้างอาคารสหกรณ์	ห้องประชุม	ลานจอดรถ	

ระยะเวลา  

	 ปี	2565		จัดหาที่ดิน		

	 ปี	2566		จัดสร้างอาคารสำานักงาน

งบประมาณ  

	 ไม่เกิน	15,000,000	ล้านบาท	

มติที่ประชุม  ไม่อนุมัติ
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 9.2 แผนการดำาเนนิงาน ประจำาป ี2565 สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุเลย จำากดั

แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน
1. แผนการรบัสมาชิกและการระดมทนุ
1.1 การรับสมาชกิเพิม่ 100                        77 100                        
1.2 การรับฝากออมทรัพย์เพิม่ 15,000,000.00          48,430,807.20          15,000,000.00         
1.3 การรับฝากออมทรัพย์พเิศษเพิม่ 300,000,000.00        501,100,218.00        500,000,000.00        
1.4 การรับฝากประจําเพิม่ 10,000,000.00          7,985,944.42            10,000,000.00         
1.5 การรับฝากทวีสินเพิ่ม -                         818,500.00              -                         
1.6 การรับฝากATMเพิม่ 300,000,000.00        388,813,806.92        300,000,000.00        
1.7 การถอืหุ้นเพิม่ 50,000,000.00          85,185,480.00          90,000,000.00         
2. แผนการด าเนินงานธุรกิจและสินเชื่อ
2.1 การใหเ้งินกูแ้กส่มาชกิ
2.1.1 เงินกูส้ามัญ 800,000,000.00        672,592,685.00        800,000,000.00        
2.1.2 เงินกูส้ามัญเพือ่การสวัสดิการ 50,000,000.00          86,565,755.00          50,000,000.00         
2.1.3 เงินกูฉ้กุเฉนิ ATM 40,000,000.00          16,803,452.00          20,000,000.00         
2.1.4 เงินกูฉ้กุเฉนิพเิศษโควิด -                         85,209,800.00          150,000,000.00        
2.1.5 เงินกูพ้เิศษ 100,000,000.00        50,307,700.00          100,000,000.00        
2.1.6 เงินกูส้ามัญเพือ่การรวมหนี้ 252,386,253.00        500,000,000.00        
2.2 การชําระคืนเงินกูจ้ากสมาชกิ
2.2.1 เงินกูส้ามัญ 700,000,000.00        695,372,422.80        700,000,000.00        
2.2.2 เงินกูส้ามัญเพือ่การสวัสดิการ 15,000,000.00          8,517,956.00            10,000,000.00         
2.2.3 เงินกูฉ้กุเฉนิ ATM 40,000,000.00          35,633,205.00          40,000,000.00         
2.2.4เงินกูฉ้กุเฉนิพเิศษโควิด 30,000,000.00          24,870,148.00          30,000,000.00         
2.2.5 เงินกูพ้เิศษ 10,000,000.00          43,404.00                10,000,000.00         
2.2.6 เงินกูส้ามัญเพือ่การรวมหนี้ 619,265.00              2,500,000.00           
2.3 การรับชําระดอกเบี้ย
2.3.1 ดอกเบี้ยรับระหว่างปี 160,000,000.00        144,641,622.44        162,000,000.00        
2.4 การชําระหนี้เงินกูข้องสหกรณ์
2.4.1 วงเงินกูร้ะหว่างปี 1,700,000,000.00      350,481,047.00        1,700,000,000.00     
2.4.2 ชําระคืนต้นเงินระหว่างปี 600,000,000.00        446,702,114.50        500,000,000.00        
2.4.3 ชําระคืนดอกเบี้ยกูร้ะหว่างปี 50,000,000.00          21,807,658.14          30,000,000.00         
2.4.4 จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากระหว่างปี 15,000,000.00          16,329,652.74          25,000,000.00         
3. แผนรายได้อ่ืน
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 50,000.00                28,542.25                50,000.00               
3.2 ค่าตอบแทนจากการถอืหุ้น 200,000.00              193,855.48              200,000.00              
3.3 ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 5,000.00                  7,250.00                  5,000.00                 
3.4 รายได้อืน่ ๆ 100,000.00              105,666.05              100,000.00              

รวม 355,000.00              335,313.78              355,000.00              
4. แผนรายได้ - รายจา่ย
4.1 รายได้ 160,355,000.00        144,976,936.22        162,355,000.00        
4.2 รายจ่าย 69,654,488.00          49,041,363.73          65,586,282.80         
5. ก าไรสุทธิ 90,700,512.00          95,935,572.49          96,768,717.20         

9.2  แผนการด าเนินงาน ประจ าป ี2565
สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขเลย จ ากัด

หมวดรายรบั
แผนการด าเนินงานป ี2564 แผนการด าเนินงานป ี2565
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แผนปฏิบัติการ/โครงการตามยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ ปี 2565

1.	 โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์

	 ความรู้ความเข้าใจแก่สมาชิก

2.		โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

	 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์แก่สมาชิก

3.	 โครงการเชิญสมาชิกเข้าร่วม

	 สังเกตการณ์การประชุมคณะ

	 กรรมการดำาเนินการ

4.		โครงการออมทรัพย์ทวีสิน

5.		โครงการจดัสวสัดกิารสมาชกิอยูน่าน	

	 จัดสรรจากกำาไรสุทธิประจำาปี

6.		โครงการจัดสรรทุนสวัสดิการ	ต่างๆ	

	 ให้แก่สมาชิก	จัดสรรจากกำาไรสุทธิ

	 ประจำาปี

7.	 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทุน

	 สวัสดิการ

8.	 โครงการพัฒนาให้สมาชิกเข้าถึง

	 ข้อมูลทางแอพพลิเคชั่นของสหกรณ์

9.	 โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ

	 ของสหกรณแ์กก่รรมการและสมาชกิ

10.	โครงการอบรมส่งเสริมจริยธรรม

	 	แกค่ณะกรรมการ	เจา้หนา้ทีส่หกรณ	์

	 	 และสมาชิก

11.	โครงการประเมินความพึงพอใจ

	 	และข้อเสนอแนะในการดำาเนินงาน

	 	สหกรณ์

จัดทำาแผ่นพับ

ป้ายประชาสัมพันธ์	

คู่มือ

จัดประชุม

จัดประชุม

ทุนเกื้อกูล

ทุนบุตร

ทุนโสดฯ

ทุนผู้สูงอายุ

ทุนเกษียณอายุ

พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูล

ประชาสัมพันธ์

ทางสื่อต่าง	ๆ

ทำาบุญปีใหม่

ฟังธรรมะบรรยาย

ร่วมกิจกรรม

วันกตัญญูผู้สูงอายุ

(วันสงกรานต์)

ส่งเสริมการปฏิบัติ

ธรรมะ

สำารวจความพึงพอใจ

10,000

96,600

91,824	

ไม่ใช้งบ

13,000

-

100,000

(คนละ	10,000	บาท)

50,000

10,000

ยุทธศาสตร์ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะอนุกรรมการ

ศึกษา

คณะอนุกรรมการ

ศึกษา

คณะอนุกรรมการ

อำานวยการ

คณะอนุกรรมการ

อำานวยการ

คณะอนุกรรมการ

ฝ่ายศึกษา

คณะอนุกรรมการ

ฝ่ายศึกษา

คณะอนุกรรมการ

ฝ่ายศึกษา

คณะอนุกรรมการ

ฝ่ายศึกษา

คณะอนุกรรมการ

ฝ่ายศึกษา

คณะอนุกรรมการ

อำานวยการ

คณะอนุกรรมการ

ฝ่ายศึกษา

1.	ยุทธศาสตร์ส่งเสริม

ความรู้และทักษะ

เกี่ยวกับสหกรณ์

ให้แก่สมาชิก

2.	ยุทธศาสตร์ส่งเสริม

สมาชิกให้มีการออม

เพิ่มขึ้น

3.	ยุทธศาสตร์ส่งเสริม

การจัดสวัสดิการให้

แก่สมาชิก

4.	ยุทธศาสตร์การนำา

เทคโนโลยีมาใช้ใน

กิจการสหกรณ์

5.	 ยุทธศาสตร์บริหาร

งานตามหลักธรรมา

ภิบาล	
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12.	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการ

	 	บริหารจัดการ	การเงิน	บัญชี

	 	 ให้แก่คณะกรรมการดำาเนินงาน

	 	และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

13.	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์

	 	ประจำาปี

14.	โครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ	

	 	ปี	2564

15.	โครงการจัดหาสำานักงาน

	 	สหกรณ์ใหม่ให้เป็นเอกเทศ

ให้คณะกรรมการ

ผู้ตรวจสอบกิจการ

และเจ้าหน้าที่

เข้าอบรมหลักสูตร

การเงิน/บัญชี

จัดประชุม

ร่วมงานวันสหกรณ์

 

จัดสรรจากกำาไรสุทธิ

เป็นทุนสะสมเพื่อ

ขยายพัฒนากิจการ

500,000	บาท

240,000

167,740

49,812

ยุทธศาสตร์ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะอนุกรรมการ

อำานวยการ

คณะอนุกรรมการ

ฝ่ายศึกษา

คณะอนุกรรมการ

อำานวยการ

คณะอนุกรรมการ

อำานวยการ

6.	ยุทธศาสตร์พัฒนา

กิจการสหกรณ์

รายละเอียดงบประมาณโครงการ
โครงการที่ 2 : โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์แก่สมาชิก
    ใช้เงินงบประมาณ 96,600.- บาท (เก้าหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)
	 (1)	 ค่าอาหารกลางวัน	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	สำาหรับทีมวิทยากร	และผู้เข้าอบรม
	 	 จำานวน	70	คน	x	130	บาท	 เป็นเงิน	 9,000.-	บาท
	 (2)	 ค่าตอบแทนสมาชิก	จำานวน	70	คน	x	500	บาท	 เป็นเงิน	 35,000.-	บาท
	 (3)	 ค่าพาหนะเดินทางสำาหรับผู้เข้าร่วมประชุม	70	คน	 เป็นเงิน	 38,000.-	บาท
	 (4)	 ค่าสมนาคุณวิทยากร	4	คน	x	1.5	ชม.	x	600	บาท		 เป็นเงิน	 3,600.-	บาท
	 (5)	 ค่าวัสดุเอกสารประกอบการประชุม		 เป็นเงิน	 10,000.-	บาท
	 (6)	 ค่าเหมาจ่ายจัดสถานที่และทำาความสะอาด		 เป็นเงิน	 1,000.-	บาท
โครงการที่ 3 : โครงการสมาชิกเข้าร่วมประชุมประจำาเดือนคณะกรรมการดำาเนินการ 
    ประจำาปี 2564 ใช้เงินงบประมาณ 91,824.- บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันแปด
    ร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน)
	 (1)	 ค่าอาหารกลางวัน	อาหารว่างและเครื่องดื่ม
	 	 จำานวน	6	เขต	x	12	ครั้ง	x	130	บาท	(เขตละ	1	คน/ครั้ง)	 เป็นเงิน	 9,360.-	บาท
	 (2)	 ค่าตอบแทนสมาชิก	จำานวน	6	เขต	x	12	ครั้ง	x	500	บาท	 เป็นเงิน	 36,000.-	บาท
	 (3)	 ค่าพาหนะเดินทางสำาหรับผู้เข้าร่วมประชุม	(ไป	-	กลับ)
	 	 เขต	1	สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย,	สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเมืองเลย,
	 	 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอนาด้วง,	โรงพยาบาลนาด้วง,	โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ,
	 	 โรงพยาบาลเลย,	เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ	และกลุ่มกรณีพิเศษ	 เป็นเงิน	 304.-	บาท
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	 	 เขต	2	 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอภูเรือ,	สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอด่านซ้าย,
	 	 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอนาแห้ว,	โรงพยาบาลภูเรือ,	โรงพยาบาลสมเด็จ
	 	 พระยุพราชด่านซ้าย	และโรงพยาบาลนาแห้ว	 เป็นเงิน	 928.-	บาท
	 	 เขต	3	 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเชียงคาน,	สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอปากชม,
	 	 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอท่าลี่,	โรงพยาบาลเชียงคาน,	โรงพยาบาลปากชม
	 	 และโรงพยาบาลท่าลี่	 เป็นเงิน	 744.-	บาท
	 	 เขต	4	สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอวังสะพุง,	สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอภูหลวง,
	 	 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเอราวัณ,	โรงพยาบาลวังสะพุง,	โรงพยาบาลภูหลวง
	 	 และโรงพยาบาลเอราวัณ	 เป็นเงิน	 376.-	บาท
	 	 เขต	5	 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอภูกระดึง,	สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอผาขาว,
	 	 สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอหนองหิน,	โรงพยาบาลภูกระดึง,	โรงพยาบาลผาขาว
	 	 และโรงพยาบาลหนองหิน	 เป็นเงิน	 592.-	บาท
		 	 เขต	6	 กลุ่มบำาเหน็จบำานาญ	 เป็นเงิน	 	928.-	บาท
	 รวมเป็นเงิน	จำานวน	3,872	บาท	x	12	ครั้ง	 เป็นเงิน	 46,464.-	บาท
โครงการที่ 5 : โครงการจัดสวัสดิการสมาชิกอยู่นาน จัดสรรจากกำาไรสุทธิประจำาปี
ทุนสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิก	เกณฑ์การจ่าย	คือ
	 อายุการเป็นสมาชิก	2	ปี	ให้ได้รับเงิน	200.-	บาท
	 อายุการเป็นสมาชิก	3	ปีขึ้นไป	ให้ได้รับเงินเพิ่มอีกปีละ	100.-	บาท
โครงการที่ 6 : โครงการจัดสรรทุนสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก จัดสรรจากกำาไรสุทธิ
    ประจำาปี ใช้เงินงบประมาณ 2,154,800.- บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่น 
    สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
1)	 ทุนสวัสดิการเงินเกื้อหนุนบุตรสมาชิก	ทุนละ	500	บาท
	 สมาชิกที่ขอรับทุน	จำานวน	807	คน	จำานวนบุตร	1,260	คน	 เป็นเงิน	 630,000	บาท
2)	 ทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ	ทุนละ	500	บาท
	 สมาชิกที่ขอรับทุน	จำานวน	205	คน	 เป็นเงิน	 102,500	บาท
3)	 ทุนสวัสดิการเงินเกื้อหนุนการครองสถานภาพโสด	หรือสมาชิกที่แต่งงานแล้วไม่มีบุตร	
	 ทุนละ	500	บาท	สมาชิกที่ขอรับทุน	จำานวน	51	คน 
	 หลักฐานครบ	จำานวน	47	คน	 เป็นเงิน	 25,500	บาท
4)	 ทุนสวัสดิเงินเกื้อหนุนการเกษียณอายุราชการ	อายุการเป็นสมาชิก	
	 (จำานวนปี)	x	200.-บาท	สมาชิกที่ขอรับทุน	จำานวน	19	คน	
	 หลักฐานครบทั้งหมด	 เป็นเงิน	 64,400	บาท
	 	 	 รวมเป็นเงิน	822,400	บาท	(แปดแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2564

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด
60



โครงการที่ 7 : โครงการจัดทำาระบบโปรแกรมฐานข้อมูลทุนสวัสดิการ
    ใช้เงินงบประมาณ 13,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
(1)	 ค่าจ้างเขียนโปรแกรมทุนสวัสดิการ		 เป็นเงิน	 10,000.-	บาท
	 โมดูลระบบสมาชิก
	 โมดูลทุนสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิก
	 โมดูลทุนสวัสดิการเงินเกื้อหนุนการเกษียณอายุราชการ
	 โมดูลทุนสวัสดิการเงินเกื้อหนุนบุตรสมาชิก
	 โมดูลทุนสวัสดิการเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ
 โมดูลทุนสวัสดิการเงินเกื้อหนุนการครองสถานภาพโสดฯ	หรือสมาชิกที่แต่งงานแล้วไม่มีบุตร
	 โมดูลทุนสวัสดิการสาธารณประโยชน์	เพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย
	 โมดูลทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก	หรือคู่สมรส
	 โมดูลทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์การจัดการศพบิดา	มารดา	บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(2)	 ค่าดูแลระบบฐานข้อมูลทุนสวัสดิการต่อปี	 เป็นเงิน	 3,000.-	บาท
โครงการที่ 12 : โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการ การเงิน บัญชีให้แก่
    คณะกรรมการดำาเนินงานและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
    ใช้เงินงบประมาณ 240,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
	 (1)	 ค่าลงทะเบียน		 เป็นเงิน	 100,000.-	บาท
	 (2)	 ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้ารับการอบรม
	 	 จำานวน	24	คน	x	500	บาท	x	5	วัน	 เป็นเงิน	 60,000.-	บาท
	 (3)	 ค่าเหมารถตู้	3	คัน	 เป็นเงิน	 33,000.-	บาท
	 (4)	 ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับจากต้นสังกัด	จำานวน	24	คน	เป็นเงิน	 8,000.-	บาท
	 (5)	 ค่าเช่าที่พัก	13	ห้อง		 เป็นเงิน	 39,000.-	บาท
โครงการที่ 13 :  โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจำาปี
    ใช้เงินงบประมาณ 182,140.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อย
    สี่สิบบาทถ้วน)
แบ่งเป็น	3	ระยะ	ดังนี้
ระยะเตรียมการ (1 วัน)
	 (1)	 ค่าอาหารกลางวัน	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	สำาหรับทีมวิทยากร	และผู้เข้าอบรม
	 	 จำานวน	9	คน	x	130	บาท		 เป็นเงิน	 1,170.-	บาท
	 (2)	 ค่าตอบแทนสมาชิก	จำานวน	9	คน	x	500	บาท	 เป็นเงิน	 4,500.-	บาท
	 (3)	 ค่าพาหนะเดินทางสำาหรับผู้เข้าร่วมประชุม	9	คน	 เป็นเงิน	 1,500.-	บาท
	 	 	 	 รวมเป็นเงิน	7,170.-	บาท	(เจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน)
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ระยะดำาเนินการ (1 วัน)
	 (1)	 ค่าอาหารกลางวัน	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	สำาหรับทีมวิทยากร	และผู้เข้าอบรม
	 	 จำานวน	100	คน	x	130	บาท		 เป็นเงิน	 13,000.-	บาท
	 (2)	 ค่าตอบแทนสมาชิก	จำานวน	96	คน	x	500	บาท	 เป็นเงิน	 48,000.-	บาท
	 (3)	 ค่าพาหนะเดินทางสำาหรับผู้เข้าร่วมประชุม	100	คน	 เป็นเงิน	 53,000.-	บาท
	 (4)	 ค่าสมนาคุณวิทยากร	4	คน	x	6	ชม.	x	600	บาท		 เป็นเงิน	 28,800.-	บาท
	 (5)	 ค่าวัสดุเอกสารประกอบการประชุม		 เป็นเงิน	 10,000.-	บาท
	 (6)	 ค่าเช่าห้องประชุม		 เป็นเงิน	 5,000.-	บาท
	 	 	 รวมเป็นเงิน	157,800.-	บาท	หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
ระยะสรุปผล (1 วัน)
	 (1)	 ค่าอาหารกลางวัน	อาหารว่างและเครื่องดื่ม	สำาหรับทีมวิทยากร	และผู้เข้าอบรม
	 	 จำานวน	9	คน	x	130	บาท		 เป็นเงิน	 1,170.-	บาท
	 (2)	 ค่าตอบแทนสมาชิก	จำานวน	9	คน	x	500	บาท	 เป็นเงิน	 4,500.-	บาท
	 (3)	 ค่าพาหนะเดินทางสำาหรับผู้เข้าร่วมประชุม	9	คน	 เป็นเงิน	 1,500.-	บาท
	 (4)	 ค่าจัดทำารูปเล่ม	จำานวน	100	เล่ม	x	100.-	บาท	 เป็นเงิน	 10,000.-	บาท
	 	 	 รวมเป็นเงิน	17,170.-	บาท	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดบาทถ้วน)
โครงการที่ 14 : โครงการ วันสหกรณ์แห่งชาติ คณะกรรมการดำาเนินงานและเจ้าหน้าที่
    ของสหกรณ์ ใช้เงินงบประมาณ 49,812.- บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อยห้า
    สิบสองบาทถ้วน)
	 (1)	 ค่าพานพุ่ม		 เป็นเงิน	 500.-	บาท
	 (2)	 ค่าสนับสนุนกิจกรรม	 เป็นเงิน	 2,000.-	บาท
	 (3)	 ค่าเสื้อ	จำานวน	27	คน	x	250	บาท	 เป็นเงิน	 6,750.-	บาท
	 (4)	 ค่าโต๊ะอาหารเย็น	จำานวน	2	โต๊ะ	x	2,500	บาท			 เป็นเงิน	 5,000.-	บาท
	 (5)	 ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ร่วมงาน	จำานวน	27	คน	x	500	บาท	 เป็นเงิน	 13,500.-	บาท
	 (6)	 ค่าพาหนะเดินทางไป-กลับจากต้นสังกัด	จำานวน	27	คน	เป็นเงิน	 18,552.-	บาท
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ป ี2565
ตัง้ไว้(1) จา่ยจริง(2) คงเหลอื(1)-(2) ตัง้ไว้

1.หมวด ดอกเบีย้จา่ย
1.1 ดอกเบีย้จ่ายเงินรับฝาก 10,000,000.00  16,329,652.74    6,329,652.74-    20,000,000.00   * ดอกเบีย้จ่ายเงินฝากทุกประเภทของสหกรณ์
1.2 ดอกเบีย้จ่ายเงินกู้ 45,000,000.00  21,807,658.14    23,192,341.86   30,000,000.00   * ดอกเบีย้จ่ายเงินกูส้ถาบันการเงินต่าง ๆ ของสหกรณ์

หมายเหตุ อตัราดอกเบีย้ขึ้นอยู่กบัสภาวะเศรษฐกจิโดยรวม
รวมหมวดค่าใช้จา่ยด าเนินงาน 55,000,000.00  38,137,310.88    50,000,000.00  

2. หมวด ค่าใช้จา่ยเก่ียวกับเจา้หน้าที่
2.1 เงินเดือน 3,070,560.00    2,974,480.00      96,080.00        3,346,800.00    * เพือ่จ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที ่9 อตัรา                     

157,320.00       * จัดจ้าง เจ้าหน้าทีป่ฎิบัติการ ตําแหน่ง ธุรการ 1 ตําแหน่ง 13,110x12
128,520.00       * จัดจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายปี  ตําแหน่งธุรการ 1 ตําแหน่ง 10,710x12

120,000.00      -                  120,000.00       120,000.00       * สํารองเพือ่ปรับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือน หรือ มติ ครม. 
70,000.00        65,220.00          4,780.00          373,024.80       * สํารองเพือ่ปรับเล่ือนอตัราเงินเดือน 2 คร้ัง จํานวน 11 อตัรา ไมเ่กนิ 12%

2.2 ค่าปฎิบัติงานล่วงเวลา 150,000.00      162,695.00        12,695.00-        150,000.00       * เพือ่เป็นค่าล่วงเวลาสําหรับเจ้าหน้าทีใ่นการปฎิบัติงาน เร่งด่วน ปิดบัญชีส้ินเดือน 
จัดทําหนังสือสอบทานหุน้หนี้ ปิดบัญชีส้ินปี เตรียมงานประชุมใหญ่ ปรับปรุงระบบ
โปรแกรมงานสหกรณ์

2.3 ช่วยเหลือการศึกษาบุตร 50,000.00        12,500.00          37,500.00        50,000.00        * สําหรับเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรตามระเบียบสหกรณ์ฯ
2.4 ประกนัสังคม 80,000.00        49,575.00          30,425.00        90,000.00        * สบทบกองทุนประกนัสังคมฝ่ายนายจ้าง 5% ของเงินได้รายเดือน
2.5 กองทุนทดแทน 5,000.00         1,814.00           3,186.00          5,000.00          * สมทบกองทุนทดแทนฝ่ายนายจ้าง 0.20%
2.6 ค่าเคร่ืองแบบ 9,000.00         9,000.00           -                11,000.00        * ค่าเคร่ืองแบบ 11  อตัราเพือ่เป็นสวัสดิการเจ้าหน้าที่
2.7 ค่าตรวจสุขภาพ 18,000.00        16,800.00          1,200.00          22,000.00        * ค่าตรวจสุขภาพประจําปี ตามระเบียบสหกรณ์  
2.8 สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่ 550,000.00      594,940.00        44,940.00-        650,000.00       * เพือ่สมทบกองทุนบําเหน็จเจ้าหน้าที ่ประมาณการทางบัญชี
2.9 ค่าประชุมชมรมเจ้าหน้าทีส่หกรณ์
ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

56,000.00        -                  56,000.00        56,000.00        * เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายให้เจ้าหน้าทีไ่ด้เข้าประชุมใหญ่ชมรมเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ออมทรัพย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.ค่าลงทะเบียน 7 คนx4,000 บาท =28,000บาท
2.ค่าเบีย้เล้ียง 7 คนx500บาทx4วัน =14,000บาท
3.ค่าพาหนะและค่าน้ํามนัเชื้อเพลิง 14,000 บาท

รวมหมวดบคุลากร 4,178,560.00   3,887,024.00     5,159,664.80    
3. หมวด ค่าตอบแทน -                
3.1 ผู้ตรวจสอบกจิการ 30,000.00        27,500.00          2,500.00          36,000.00        * เปน็ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกจิการ  500 บาท/ เดือน/ 3 คน(ไม่เกนิ2คร้ัง/เดือน)

26,000.00        17,000.00          9,000.00          32,500.00        * เป็นค่าตอบแทนรายปี ผู้ตรวจสอบกจิการ
 1.ประธานผู้ตรวจสอบกจิการ 12,500 บาท/ปี
 2.ผู้ตรวจสอบกจิการ 10,000 บาท/ปี

3.2 กรรมการและผู้จัดการ 72,000.00        16,000.00          56,000.00        72,000.00        * ค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้จัดการในการลงนามสัญญากู้
  และคํ้าประกนัเงินกูจ้ากสถาบันการเงินต่างๆ 500บาท/คน/9คร้ัง

3.3 ค่าตอบแทนรายเดือน 24,000.00        22,000.00          2,000.00          24,000.00        * ประธานกรรมการ  2,000x12x1
60,000.00        60,000.00          -                60,000.00        * รองประธาน 3 คน เลขานุการ  เหรัญญิก  = 5x 1000x 12

3.4 การปฎิบัติงาน 120,000.00      81,500.00          38,500.00        120,000.00       * ค่าตอบแทนการปฎบิติังาน สําหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบกจิการ

 ที่ปรึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ เพือ่ปฎบิติังานสหกรณ์

100,000.00      23,500.00          76,500.00        100,000.00       * ค่าตอบแทนสําหรับผู้มีอาํนาจลงนามแทนสหกรณ์หรือผู้รับมอบอาํนาจเดินทางไป

3.6 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 110,000.00      100,000.00        10,000.00        100,000.00       * เป็นค่าจ้างสําหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

9.3 แผนงบประมาณรายจา่ยประจ าป ี2565

รายการ ค าชี้แจง
       ป ี 2564
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3.7 ค่าตอบแทนทีป่รึกษา 27,000.00        27,000.00          -                50,000.00        *ค่าตอบแทนทีป่รึกษา5 คน
3.8 ผู้ดูแลระบบ web 18,000.00        18,000.00          -                18,000.00        * ค่าตอบแทนผู้ดูแลweb 1500x12
3.9 ค่าเบีย้ประชุม * คณะกรรมการด าเนินการ  

15,000.00        16,750.00          1,750.00-          15,000.00        1 ประธาน   1,250 บาทx 1 x 12 คร้ัง
168,000.00      188,500.00        20,500.00-        168,000.00       2.กรรมการ 1,000 บาทx14x12 คร้ัง
60,000.00        39,500.00          20,500.00        60,000.00        3.ทีป่รึกษา 1,000 บาทx5x12
36,000.00        29,000.00          7,000.00          36,000.00        4.ผู้ตรวจสอบกจิการ 1,000 บาท x 3คน x 12 คร้ัง

-                *อนุกรรมการอ านวยการ
12,000.00        11,500.00          500.00            12,000.00        1 ประธาน   1,000 บาทx 1 x 12 คร้ัง
38,400.00        35,100.00          3,300.00          38,400.00        2.กรรมการ    800 บาทx 4 x12 คร้ัง

-                *อนุกรรมการเงินกู้
12,000.00        12,000.00          -                12,000.00        1 ประธาน   1,000 บาทx 1 x 12 คร้ัง
38,400.00        33,500.00          4,900.00          38,400.00        2.กรรมการ    800 บาทx 4 x12 คร้ัง

-                                         *อนุกรรมการศึกษา
12,000.00        11,000.00          1,000.00          12,000.00        1 ประธาน   1,000 บาทx 1 x 12 คร้ัง
38,400.00        37,200.00          1,200.00          38,400.00        2.กรรมการ    800 บาทx 4 x12 คร้ัง

* คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
7,200.00         1,200.00           6,000.00          7,200.00          1 ประธาน   600 บาทx 1 x 12 คร้ัง

24,000.00        16,400.00          7,600.00          24,000.00        2.กรรมการ  500 บาทx 4 x 12 คร้ัง
รวมหมวดค่าตอบแทน 1,048,400.00   824,150.00        1,073,900.00    

4. หมวด ค่าใช้สอย

4.1 ค่าพาหนะ 50,000.00        67,668.00          17,668.00-        70,000.00        * ค่าชดเชยน้ํามนัเชื้อเพลิงยานพาหนะสําหรับ ทีป่รึกษา 
   ผู้ตรวจสอบกจิการ และ ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายมาปฎิบัติงานทีส่หกรณ์ 
   ตามระเบียบสหกรณ์

80,000.00        80,320.00          320.00-            80,000.00           คณะกรรมการดําเนินการ  15 คน x 12 คร้ัง(14,772*12)
30,000.00        18,264.00          11,736.00        20,000.00           คณะกรรมการอํานวยการ    5 คน x 12 คร้ัง(2,152*12)
15,000.00        30,432.00          15,432.00-        20,000.00           คณะกรรมการเงินกู ้   5 คน x 12 คร้ัง(3,608*12)
14,000.00        15,112.00          1,112.00-          20,000.00           คณะกรรมการศึกษา    5 คน x 12 คร้ัง(1,512*12)
15,000.00        12,560.00          2,440.00          15,000.00           ผู้ตรวจสอบกจิการ 3 คน x 12 คร้ัง (1,592*12)
30,000.00        10,624.00          19,376.00        15,000.00           อนุกรรมการอืน่ เฉพาะกจิ
30,000.00        10,330.00          19,670.00        30,000.00        * ค่าน้ํามนัเชื้อเพลิง รถยนต์สหกรณ์ 

-                -                * ค่าพาหนะ กรรมการเลือกต้ัง(ย้ายไปข้อ 4.16   )
4.2 ค่าอบรมสัมมนา 300,000.00      46,352.20          253,647.80       300,000.00       * การเข้าร่วมอบรมสัมมนาทางวิชาการของสถาบันต่างๆ รวม

  ถึงค่าทีพ่กั ค่าเบีย้เล้ียง ค่าพาหนะของกรรมการ เจ้าหน้าที ่สมาชิก
4.3 ค่ารับรอง 100,000.00      73,549.00          26,451.00        100,000.00       * สําหรับรับรองผู้เย่ียมกจิการของสหกรณ์ ,คณะประเมนิ,วันสหกรณ์

  โปรแกรมเมอร์,ผู้สอบบัญชี ผู้ทีท่ําประโยชน์ให้แกส่หกรณ์
30,000.00        19,533.00          10,467.00        30,000.00        * ค่าของทีร่ะลึก งานเกษยีณ  งานสําคัญ อืน่ๆ

4.4 ค่าดูแลรักษาและพฒันา 160,500.00      160,500.00        -                160,500.00       * ค่าดูแลโปรแกรม 1 ก.ย 2564 - 30 พ.ย 2565 (40,125)
ระบบโปรแกรมบัญชี * ค่าดูแลโปรแกรม 1 ธ.ค 2564 - 31 ส.ค 2565 (120,375)
4.5 ค่าบริการ Cloud Computing 145,092.00      145,092.00        -                145,092.00       * ค่าเช่า 1 ก.ย 2564-31 พ.ค 2565   (105,731.94)

* ค่าเช่า 1 ม.ิย2566-30 พ.ย 2565     (72,546)

       ป ี 2564
ค าชี้แจงรายการ
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4.6 ค่าบริการ app ios 3,600.00         3,590.00           10.00              3,600.00          *ค่าบริการ app ios จ่ายให้บริษทั apple
4.7 ข่าววารสารประชาสัมพนัธ์ 30,000.00        29,500.00          500.00            30,000.00        * สําหรับจัดทําวารสารเผยแพร่ข่าวสาร (2*15,000)

30,000.00        8,000.00           22,000.00        30,000.00        * สําหรับกจิกรรมประชาสัมพนัธ์ของสหกรณ์ และอืน่ๆ
  จัดหาของรางวัล ของทีร่ะลึกในโอกาสต่างๆ

10,000.00        -                  10,000.00        10,000.00        * จัดทํารูปเล่มข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์
4.8 ค่าใช้จ่ายดําเนินคดี 300,000.00      10,000.00          290,000.00       300,000.00       * สําหรับสํารองจ่าย ค่าธรรมเนียมศาล,ทนายความสําหรับ  สมาชิกทีต้่องการ

ดําเนินคดีกบัผู้กู้
4.9 ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา 100,000.00      11,098.98          88,901.02        100,000.00       * ค่าซ่อมแซม ดูแล ปรับปรุงรักษา ทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ
4.10 ค่าถ่ายเอกสาร 50,000.00        56,241.89          6,241.89-          50,000.00        * ถ่ายเอกสารประกอบการประชุม วาระประชุม และเอกสารอืน่
4.11 ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 50,000.00        -                  50,000.00        * การต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามระเบียบสหกรณ์ฯ
4.12 ค่าใช้จ่ายทัว่ไป 100,000.00      87,162.00          12,838.00        100,000.00       * ค่าใช้จ่ายเคร่ืองใช้ในครัวเรือนภายในสํานักงาน(เจล แมส )

22,000.00        21,000.00          1,000.00          36,000.00        * สมนาคุณเจ้าหน้าทีก่ารเงิน สสจ .เลย 1,500 บาท/เดือน
  ฝ่ายงานอืน่ 500 บาท/เดือน และ รพ.เลย 1,000 บาท/ปี

45,000.00        42,000.00          3,000.00          45,000.00        * สมนาคุณเจ้าหน้าที่การเงิน ของ รพช /สสอ. 1,500/ป/ีหน่วยต่างจังหวัด 1,000บาท/ปี

20,000.00        40,322.08          20,322.08-        20,000.00        * ค่าทําบุญผ้าป่า กฐิน ของหน่วยงานและทัว่ไป
4.13 ค่าธรรมเนียม 150,000.00      111,316.35        38,683.65        150,000.00       * ค่าซ้ือเช็ค ค่าอากร ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าโอน
4.14 ค่าใชจ้่ายในวันประชมุใหญ่ประจําป2ี564 2,938,500.00    2,786,400.00      152,100.00       3,058,500.00    * สําหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนสมาชิกจํานวน 2,039 คน จ่ายคนละ 1,500 บาท

824,460.00      692,660.00        131,800.00       800,000.00       * ค่าชดเชยน้ํามนัเชื้อเพลิงเหมาจ่ายสําหรับสมาชิก
25,000.00        34,300.00          9,300.00-          25,000.00        * ค่าเช่าสถานที ่ตกแต่งเวที อปุกรณ์ต่างๆ ในวันประชุมใหญ่
1,000.00         1,000.00           -                1,000.00          * ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีตํ่ารวจ  500 บาทx 2 นาย

50,000.00        50,000.00          -                50,000.00        * ค่าเอกสารฉบับสําเนาวาระการประชุม  2,000  เล่ม x25 บาท
18,000.00        18,000.00          -                18,000.00        * ค่าจัดทําหนังสือรายงานประจําปี     200 เล่ม x 90 บาท

-                  160,000.00       * อาหารกลางวัน อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืมคนละ 80 บาท 
20,000.00        33,016.00          13,016.00-        30,000.00        * ค่าวัสดุ อากรแสตมป์ ป้าย เพือ่จ่ายส่งสําหรับบํานาญ EMS
30,000.00        33,000.00          3,000.00-          35,000.00        * ค่ารับรองและของสมนาคุณทีป่รึกษา ,กรรมการหมดวาระ

20,000.00        * ค่าของรางวัลสําหรับจับสลาก ตอบแบบสอบถาม
4.15 ค่าใช้จ่ายสําหรับการเลือกต้ัง 52,500.00        41,000.00          11,500.00        52,500.00        1.ค่าตอบแทน 5 คร้ัง 

28,600.00        16,584.00          12,016.00        28,600.00        2.ค่าพาหนะเหมาจ่าย
37,900.00        37,900.00          -                37,900.00        3.ค่าวัสดุเลือกต้ัง
1,500.00         1,500.00           -                1,500.00          4.ทําลายเอกสาร 

4.16 ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย์ 200,000.00      115,480.05        84,519.95        200,000.00       * เป็นการประมาณการทางบัญชี ของการต้ังค่าเส่ือมราคา
4.17 ค่าเส่ือมราคายานพาหนะ 85,000.00        100,000.00        15,000.00-        100,000.00       * เป็นการประมาณการทางบัญชี ของการต้ังค่าเส่ือมราคา
4.18 ค่าโปรแกรมคอมพวิเตอร์ตัดจ่าย 350,000.00      327,454.03        22,545.97        350,000.00       * เป็นการประมาณการทางบัญชี ของการต้ังค่าเส่ือมราคา (5ป)ี
4.19 ค่าเบีย้ประกนัภัยทรัพย์สิน 20,000.00        16,129.51          3,870.49          20,000.00        * เบีย้ประกนัภัยรถยนต์ และ พรบ ทะเบียน

รวมหมวดค่าใช้สอย 6,592,652.00   5,414,991.09     6,918,192.00    
5. หมวด ค่าวัสดุ
5.1 เคร่ืองเขียนแบบพมิพ์ 150,000.00      151,846.34        1,846.34-          150,000.00       * ค่าเคร่ืองเขียนแบบพมิพแ์ละวัสดุสํานักงาน
และวัสดุสํานักงาน

รวมหมวดค่าวัสดุ 150,000.00      151,846.34        150,000.00      

รายการ
       ป ี 2564

ค าชี้แจง
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6. หมวด ค่าสาธารณูปโภค
6.1 ค่าโทรศัพท์ 60,000.00        60,355.60          355.60-            60,000.00        * ค่าโทรศัพท์ , ADSL
6.2 ค่าไปรษณีย์ 35,000.00        50,998.00          15,998.00-        50,000.00        * ค่าไปรษณีย์(ส่งemsให้สมาชิก)
6.3 ค่าเช่าพืน้ที่ 1,500.00         -                  1,500.00          * ค่าเช่าพืน้ที ่web/ปี
6.4 ค่าไฟฟา้ 80,000.00        73,310.75          6,689.25          85,000.00        * ค่าไฟฟา้
6.5 ค่าน้ําประปา 3,000.00         3,639.47           639.47-            4,000.00          * ค่าน้ําประปา

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 179,500.00      188,303.82        200,500.00      
7. หมวด ครุภัณฑ์
7.1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 112,000.00      112,000.00        -                * จํานวน  4 เคร่ือง (ทดแทนเคร่ืองเดิม ป2ี556 =2เคร่ือง 2558 =2เคร่ือง)
7.2 เคร่ืองปร้ินเตอร์ 11,000.00        11,000.00          -                * จํานวน  2 เคร่ือง (ทดแทนเคร่ืองเดิม ป2ี553 )
7.3 ค่าพฒันาระบบแอพมอืถือ 400,000.00      -                  400,000.00       400,000.00       * เชื่อมระบบโปรแกรมกบัธนาคาร
7.4 ตู้เอกสาร 2 บานมอืจับบิด(มอก.) -                10,600.00        * W92.0xD46.0xH183.0 CM 1หลัง
7.5 เคร่ืองปร้ินเตอร์ EPSON L805+INK TANK 11,550.00        * จํานวน 1 เคร่ือง (ทดแทนเคร่ืองเดิม ป2ี553)
7.6 conference cam 38,500.00        * กล้องสําหรับการประชุมผ่านวีดีโอ ระดับ HD ภาพและเสียง หมนุซูมได้

รวม หมวดครุภัณฑ์ 523,000.00      123,000.00        460,650.00      
8. หมวด ค่าใช้จา่ยเก่ียวกับสมาชิก
8.1 สนับสนุนกจิกรรม
      เพือ่สังคมและชุมชน 50,000.00        46,450.00          3,550.00          50,000.00        * สนับสนุนพฒันางานด้านสาธารณสุข

20,000.00        20,000.00          -                20,000.00        * สนับสนุนกจิกรรมงาน ข้าราชการบํานาญ สสจ .เลย
30,000.00        -                  30,000.00        30,000.00        * โครงการ TO BE NUMBER ONE

8.2 สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว 300,000.00      181,000.00        119,000.00       300,000.00       * กรณีสมาชิกในครอบครัวถึงแกก่รรม 5,000/คน และสมาชิกสมทบตามประกาศ
   พร้อมพวงหรีด500บาท(บิดา,มารดา,บุตรทียั่งไมบ่รรลุนิติภาวะ)

8.3 ค่าใช้จ่ายตามแผนยุทธศาสตร์ 825,376.00      43,000.00          782,376.00       673,376.00       * โครงการตามแผนปฎิบัติการสหกรณ์
รวมหมวดค่าใช้จา่ยโครงการ 1,225,376.00   290,450.00        1,073,376.00    

9. หมวด ค่าใช้จา่ยอาคารทีด่นิสิง่ก่อสร้าง
ค่าปรับปรุงภูมทิัศน์ 50,000.00        50,000.00          -                50,000.00        *เพือ่ซ่อมแซมสถานทีภ่ายใน ภายนอกอาคาร
ค่าปรับปรุงห้องประชุม 705,000.00      97,287.60          607,712.40       500,000.00       *เพือ่ปรับปรุงอาคาร สํานักงาน

รวมหมวดค่าใช้จา่ยปรับปรุง 755,000.00      147,287.60        550,000.00      
รวมทัง้สิน้ 69,652,488.00  49,041,363.73    65,586,282.80  

สรุปค่าใช้จา่ย 2564 2565
ค่าใช้จา่ยดอกเบีย้จา่ยเงินกู้/เงินฝากสถาบนัการเงิน  38,137,310.88    50,000,000.00  
เปน็ค่าใช้จา่ยส าหรับเจา้หน้าที ่                                        3,887,024.00     5,159,664.80    
เปน็ค่าใช้จา่ยส าหรับด าเนินงานภายใน                            6,849,578.85     9,353,242.00    
เปน็ค่าใช้จา่ยสวัสดกิารส าหรับสมาชิก 290,450.00        1,073,376.00    

49,164,363.73    65,586,282.80  
หมายเหตุ  สําหรับประมาณการรายจ่ายทีไ่ด้รับอนุมติั หากเงินหมวดใดเกดิมคีวามจําเป็นและไมพ่อจ่าย
                       สามารถถัวจ่ายในหมวดอืน่ได้ ยกเว้นหมวดเงินเดือนและครุภัณฑ์

มตทิีป่ระชุม          อนุมัตงิบประมาณรายจา่ยประจ าป ี2565

รายการ
       ป ี 2564

ค าชี้แจง

 
 

 

 

 48 

สรุปค่าใช้จ่าย    2564  2565

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้/เงินฝากสถาบันการเงิน	 38,137,310.88	 50,000,000.00

เป็นค่าใช้จ่ายสำาหรับเจ้าหน้าที่																					3,887,024.00	 	 5,159,664.80		

เป็นค่าใช้จ่ายสำาหรับดำาเนินงานภายใน	 6,849,578.85	 9,353,242.00

เป็นค่าใช้จ่ายสวัสดิการสำาหรับสมาชิก	 290,450.00	 1,073,376.00		

      49,164,363.73   65,586,282.80 

หมายเหต	ุสำาหรับประมาณการรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ	หากเงินหมวดใดเกิดมีความจำาเป็นและไม่พอจ่าย												

	 	 สามารถถัวจ่ายในหมวดอื่นได้	ยกเว้นหมวดเงินเดือนและครุภัณฑ์

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2565
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ระเบียบวาระที่ 10
เรื่อง พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ตราของสหกรณ์	 ตราของสหกรณ์มีรูป

ลักษณะ	ดังนี้	

	 ให้ใช้สัญลักษณ์และเครื่องหมาย

ประกอบด้วยวงกลม2	วงซ้อนกันภายใน	

ระหวา่งวงกลมวงในและวงกลมวงนอกมี

อักษรภาษาไทย	 คำาว่า	 “สหกรณ์ออม

ทรัพย์สาธารณสุขเลยจำากัด”	และอักษร

ย่อ	 “สอ.สล.”	 ภายในวงกลมวงในมี	

เครื่ องหมาย	 “งูพันคบเพลิ ง”	 ใต้

เครื่องหมายงูพันคบเพลิงมีสัญลักษณ์

เป็นรูป	 “มือขวาสัมผัสกับมือซ้าย”	 ใต้

สัญลักษณ์มือสัมผัสมือมีตัวเลขไทย	

“๒๕๓๓”

หมวดที่ 5

สมาชิก

 ขอ้ 31 คณุสมบตัขิองสมาชกิ	สมาชกิ

ต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี้

	 (1)	 เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์

ของสหกรณ์

	 (2)	 เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุ

นิติภาวะ

ตราของสหกรณ์	 ตราของสหกรณ์มีรูป

ลักษณะ	ดังนี้

	 ให้ ใช้สัญลักษณ์และเครื่ องหมาย

ประกอบด้วยวงกลม	2	วงซ้อนกัน	โดยให้

เป็นสีแสด	ภายในระหว่างวงกลมวงในและ

วงกลมนอกพืน้สขีาวมอีกัษรภาษาไทย	คำา

ว่า	 “สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย

จำากัด”	และอักษรย่อ	“สอ.สล.”	ให้เป็นสี

เขียว	 ภายในวงกลมวงในเป็นสีเขียว	 มี

เครือ่งหมาย	“งพูนัคบเพลงิ”	ใหเ้ปน็สขีาว	

ใต้เครื่องหมายงูพันคบเพลิง	 มีสัญลักษณ์

เปน็รปู	“มอืขวาสมัผสักบัมอืซา้ย”	ใหเ้ปน็

สีแสด	 และใต้สัญลักษณ์มือสัมผัสมือ	 มี

ตัวเลขอารบิค	“2533”	ให้เป็นสีขาว

หมวดที่ 5

สมาชิก

ข้อ	31	คุณสมบัติของสมาชิก	สมาชิกต้อง

มีคุณสมบัติ	ดังนี้

	 (1)	 เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ

สหกรณ์

		 (2)		เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุ

นิติภาวะ

-		ต้องการอธิบาย

	 ลักษณะตราของ

	 สหกรณ์

-	 เพื่อให้สมาชิกที่มี

	 คณุสมบตัติาม	(6)	

	 ที่เป็นสมาชิกอยู่

	 ก่อนข้อบังคับนี้

	 จะประกาศใช้	ยัง

	 คงสมาชกิภาพอยู่

	 ต่อไป	

1) แก้ไขข้อบังคับ

 ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับที่ต้องแก้ไข เหตุผล

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2564
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 ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับที่ต้องแก้ไข เหตุผล

	 (3)	 เป็นข้าราชการ	 ลูกจ้างประจำา	

ข้าราชการบำานาญ	 ลูกจ้างประจำาผู้รับ

บำาเหน็จรายเดือน	 ลูกจ้างประจำาผู้รับ

บำาเหน็จพิ เศษรายเดือน	 พนักงาน

ราชการ	 หรือพนักงานกระทรวงสาธรณ

สุข	 สังกัดสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เลย	โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	

หรือเป็นเจ้าหน้าที่	หรือลูกจ้างสหกรณ์นี้

		 (4)	 เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดี

งาม

		 (5)	 มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออม

ทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืม

เงิน

ข้อ 39 การขาดสมาชิกภาพ	 สมาชิก

ย่อมขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ	 

ดังต่อไปนี้

	 (1)	 ตาย	

	 (2)	 ลาออก

	 (3)	 เป็นคนไร้ความสามารถ	 หรือ

เสมือนไร้ความสามารถ

	 (4)	 ต้องคำาพิพากษาให้ล้มละลาย

	 (5)	 ถูกออกจากราชการ	 หรืองาน

ประจำาตามข้อ	31	(3)	โดยมีความผิด

	 (6)	 ถูกให้ออกจากสหกรณ์

	 (3)	 เป็นข้าราชการ	 ลูกจ้างประจำา	

ข้าราชการบำานาญ	 ลูกจ้างประจำาผู้รับ

บำาเหน็จรายเดือน	 ลูกจ้างประจำาผู้รับ

บำาเหน็จพิเศษรายเดือน	พนักงานราชการ	

หรือพนักงานกระทรวงสาธรณสุข	 สังกัด

สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย	 โรง

พยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์	หรือเป็น

เจ้าหน้าที่	หรือลูกจ้างสหกรณ์นี้

	 (4)	 เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดี

งาม

	 (5)	 ไม่ เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออม

ทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืม

เงิน

	 (6)	 สมาชกิทีอ่อกจากราชการ	หรอืงาน

ประจำาโดยไม่มีความผิด	 และไม่ได้รับ

บำานาญ	หรือบำาเหน็จรายเดือน	 หรือราย

ได้ประจำาจากทางราชการหรือสหกรณ์	

ทัง้นีต้อ้งเปน็สมาชกิอยูก่อ่นวนัทีข่อ้บงัคบั

นี้ประกาศใช้

ข้อ 39 การขาดสมาชิกภาพ	สมาชิกย่อม

ขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 ตาย	

	 (2)	 ลาออก

	 (3)	 เป็นคนไร้ความสามารถ	 หรือ

เสมือนไร้ความสามารถ

	 (4)	 ต้องคำาพิพากษาให้ล้มละลาย

	 (5)	 ถูกออกจากราชการ	 หรืองาน

ประจำาตามข้อ	31	(3)	โดยมีความผิด

	 (6)	 ถูกให้ออกจากสหกรณ์

	 (7)	 ขาดคณุสมบตัติามขอ้	31(3)	ยกเวน้

สมาชกิทีด่ำารงสมาชกิภาพอยูก่อ่นวนัทีข่อ้

บังคับนี้ประกาศใช้

-	 เพื่อให้เป็นไป

	 ตามประกาศ

	 และระเบียบของ

	 นายทะเบียน

	 สหกรณ์ที่ให้

	 กำาหนดไว้ใน

	 ข้อบังคับสหกรณ์

-	เพื่อให้เป็นไป

	 ตามประกาศ	

	 นายทะเบียน	

	 และให้สมาชิก

	 ทีม่คีณุสมบตัติาม	

	 ข้อ	31	(6)	เป็น

	 สมาชกิสมทบของ

	 สหกรณ์ได้
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 ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับที่ต้องแก้ไข เหตุผล

หมวดที่ 6 

สมาชิกสมทบ

ข้อ 49 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 

สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

	 (1)	 เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์

ของสหกรณ์

	 (2)	 เป็นบุคคลธรรมดา	 ที่บรรลุ

นิติภาวะ

	 (3)	 ตั้งบ้านเรือนอยู่ในท้องที่จังหวัด

เลย

	 (4)	 เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดี

งาม

	 (5)	 เปน็ผูท้ีจ่ะปฏบิตัติามกฎหมายขอ้

บังคับระเบียบมติและคำาสั่งของสหกรณ์

	 (6)	 มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออม

ทรัพย์อื่น	ที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืม

เงิน

หมวดที่ 6

สมาชิกสมทบ

ข้อ 49 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 

สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

	 (1)	 เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของ

สหกรณ์

	 (2)	 เปน็บคุคลธรรมดา	ทีบ่รรลนุติภิาวะ

และมีสัญชาติไทย

	 (3)	 เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดี

งาม

	 (4)	 เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมายข้อ

บังคับระเบียบมติและคำาสั่งของสหกรณ์

	 (5)	 ไม่เป็นสมาชิก	 หรือสมาชิกสมทบ

ในสหกรณอ์อมทรพัย์	หรอืสหกรณอ์ืน่	ทีม่ี

วัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

	 (6)	 ตอ้งมคีวามสมัพนัธก์บัสหกรณห์รอื

สมาชิกสหกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้

	 	 (ก)	 เป็นบิดา	มารดา	สามี	ภรรยา	

หรือบุตรของสมาชิก	หรือ

	 	 (ข)	 เป็นเจ้าหน้าที่	 หรือลูกจ้างที่

ปฏิบัติ งานอยู่ ในหน่วยงานต้นสังกัด

เดยีวกนักบัสมาชกิและไดร้บัเงนิเดอืนหรอื

ค่าจ้างจากหน่วยงานต้นสังกัดนั้น	แต่ไม่มี

คุณสมบัติเป็นสมาชิกสหกรณ์ตามข้อ	 31	

(3)

	 	 (ค)	ผู้ที่เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์	แต่

ขาดจากสมาชิกภาพเนื่ อ งจากขาด

คุณสมบัติตามข้อ	 31	 (6)	 และประสงค์ที่

จะเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์	

-		แก้ไขเพื่อให้เป็น

	 ไปตามประกาศ

	 และระเบียบของ

	 นายทะเบียน

	 สหกรณ์	ที่ให้

	 กำาหนดไว้ใน

	 ข้อบังคับสหกรณ์
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 ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับที่ต้องแก้ไข เหตุผล

ข้อ 53 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิก

สมทบ	และการได้รับบริการของสมาชิก

	 1.	 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิก

สมทบให้ได้รับเฉพาะในส่วนที่ไม่ขัดกับ

กฎหมายสหกรณ์	 และระเบียบนาย

ทะเบียนสหกรณ์ที่ว่าด้วยการรับจด

ทะเบียนข้อบังคับสหกรณ์

	 2.	 สมาชิกสมทบไม่ให้สิทธิในเรื่องดัง

ต่อไปนี้

	 	 ก.	 การนับชื่อสมาชิกสมทบเข้า

เป็นองค์ประชุม

	 	 ข.	การออกเสียงเรื่องใดๆ

	 	 ค.	เป็นกรรมการดำาเนินการ

ข้อ 53 สิทธิและหน้าที่ในฐานะสมาชิก

สมทบ

	 (ก)	สิทธิของสมาชิกสมทบ	มีดังนี้

	 	 (1)	รับเงินปันผลตามหุ้นในอัตรา

เดียวกันกับสมาชิก

	 	 (2)	รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจ

ได้ในอัตราเดียวกันกับสมาชิก

	 	 (3)	สทิธใินการรบัสวสัดกิารใหเ้ปน็

ไปตามที่สหกรณ์กำาหนด

	 	 (4)	สิทธิในการกู้ยืมเงินให้เป็นไป

ตามที่สหกรณ์กำาหนด

	 (ข)	หน้าที่ของสมาชิกสมทบ	มีดังนี้

	 	 (1)	ปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ	

ข้อบังคับ	มติ	และคำาสั่งของสหกรณ์

	 	 (2)	เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่

สหกรณ์นัดหมาย

	 	 (3)	ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ

สหกรณ์	เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่

เข็มแข็ง

	 	 (4)	สอดส่ อ งดู แลกิ จการของ

สหกรณ์

	 	 (5)	ร่ วมมือกับคณะกรรมการ

ดำาเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญ

รุ่งเรืองและมั่นคง

	 (ค)	สมาชกิสมทบไมใ่หม้สีทิธใินเรือ่งดงั

ต่อไปนี้

	 	 (1)	นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมใน

การประชุมใหญ่

	 	 (2)	การออกเสียงในเรื่องใด	ๆ

	 	 (3)	เป็นกรรมการดำาเนินการ

	 	 (4)	กูย้มืเงนิเกนิกวา่เงนิฝากรวมกบั

ทุนเรือนหุ้นของตนเอง

ควรแก้ไขเพื่อให้

เป็นไปตามประกาศ

และระเบียบของ

นายทะเบียน

สหกรณ์	ที่ให้

กำาหนดไว้ใน

ข้อบังคับสหกรณ์
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ขอ้ 54 การขาดจากสมาชกิภาพ	สมาชกิ

สมทบยอ่มขาดจากสมาชกิภาพเพราะเห

ตุใดๆ	ดังต่อไปนี้	

					(1)	ตาย

	 	 	 	 	 (2)	 เป็นคนไร้ความสามารถ	 หรือ

เสมือนไร้ความสามารถ

					(3)	ต้องคำาพิพากษาให้ล้มละลาย

	 	 	 	 	 (4)	 ลาออกจากสหกรณ์และได้รับ

อนุญาตแล้ว

					(5)	ถูกให้ออกจากสหกรณ์

					(6)	ถูกให้ออกจากงานประจำา

ข้อ 56 การให้ออกจากสหกรณ ์

	 สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจาก

สหกรณ์ได้โดยแสดงความจำานงเป็น

หนงัสอืตอ่คณะกรรมการดำาเนนิการ	และ

เมือ่คณะกรรมการดำาเนนิการไดส้อบสวน

พิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อข้อ

บังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออก

จากสหกรณ์ได้

ข้อ 54 การขาดจากสมาชิกภาพ	สมาชิก

สมทบยอ่มขาดจากสมาชกิภาพเพราะเหตุ

ใดๆ	ดังต่อไปนี้	

	 (1)	 ตาย

	 (2)	 เป็นคนไร้ความสามารถ	 หรือ

เสมือนไร้ความสามารถ

	 (3)	 ต้องคำาพิพากษาให้ล้มละลาย

	 (4)	 ลาออกจากสหกรณ์และได้รับ

อนุญาตแล้ว

	 (5)	 ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ	49

	 (6)	 ถูกให้ออกจากสหกรณ์

	 (7)	 ถูกให้ออกจากงานประจำา

	 (8)	 สมาชิ กของสหกรณ์ซึ่ ง เป็ นผู้

เกี่ยวข้องกับสมาชิกสมทบ	ตามข้อ	49	(6)	

(ก)	หากสมาชิกต้องขาดสมาชิกภาพ	ตาม

ข้อ	 39	 (1)	 ,(7)ให้สมาชิกสมทบยังคง

สมาชิกภาพอยู่ต่อไปได้

ข้อ 56 การให้ออกจากสหกรณ์ 

	 สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจาก

สหกรณ์ได้ โดยแสดงความจำานงเป็น

หนังสือต่อคณะกรรมการดำาเนินการ	และ

เมื่อคณะกรรมการดำาเนินการได้สอบสวน

พิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อข้อ

บงัคบัและอนญุาตแลว้จงึใหถ้อืวา่ออกจาก

สหกรณ์ได้

	 เมื่ อคณะกรรมการดำา เนินการได้

สอบสวนพจิารณาปรากฏวา่	สมาชกิสมทบ

มีเหตุใดๆ	ดังกล่าวข้างต้นและได้ลงมติให้

สมาชกิสมทบออกโดยคะแนนเสยีงไมน่อ้ย

กว่าสองในสามแห่งจำานวนกรรมการ

ดำาเนนิการทีม่อียูท่ัง้หมดในขณะนัน้แลว้	ก็

ถือว่าสมาชิกสมทบนั้นถูกให้ออกจาก

สหกรณ์

-	 เพื่อให้สมาชิก

	 สมทบที่เป็น	บิดา	

	 มารดา	คู่สมรส	

	 บุตร	ของสมาชิก

	 ที่เสียชีวิตยังคง

	 เปน็สมาชกิสมทบ

	 ได้

ให้เป็นไปตามที่

นายทะเบียน

กำาหนด
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ข้อ 59 การจ่ายคืนจำานวนเงินของ

สมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ 

	 ในกรณีที่ สมาชิกสมทบขาดจาก

สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ	 54	 (1),	

(2),	 (4)	 นั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนค่าหุ้น

เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย

บรรดาทีส่มาชกิสมทบมอียูใ่นสหกรณใ์ห้

ก่อนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบที่ออก

เพราะเหตุอื่นพร้อมด้วยเงินปันผล	 และ

เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย	 บรรดาที่สมาชิก

สมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้แก่ผู้ที่มี

สิทธิได้รับโดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มีสิทธิได้

รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันทีโดย

ไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนสำาหรับปี

ทีอ่อกนัน้	หรอืจะเรยีกใหจ้า่ยคนืหลงัจาก

วั นสิ้ นปีทางบัญชีที่ ออก โดยได้ รั บ

เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสำาหรับปีที่

ออกนั้นด้วยในเมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติ

ให้จัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีนั้นแล้วก็ได้

สุดแต่จะเลือก	ส่วนเงินฝากและดอกเบี้ย

นั้นสหกรณ์จะจ่ายคืนตามระเบียบของ

สหกรณ์

	 ถ้ า ในปี ใดจำ านวนค่ าหุ้ นถอนคืน

เนื่องจากสมาชิกสมทบขาดสมาชิกภาพ

จะเกินร้อยละสิบแห่งทุนเรือนหุ้นของ

สหกรณ์ตามที่มีอยู่ในวันต้นปีนั้น	 คณะ

กรรมการดำาเนินการมีอำานาจให้รอการ

จ่ายคืนค่าหุ้นของสมาชิกสมทบที่ขาด

จากสมาชิกภาพรายต่อไปในปีนั้นไว้	

จนถึงปีทางบัญชีใหม่

ข้อ 59 การจ่ายคืนจำานวนเงินของ

สมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ 

	 ในกรณทีีส่มาชกิสมทบขาดจากสมาชกิ

ภาพเพราะเหตตุามขอ้	54	(1),	(2),	(4)	นัน้

สหกรณจ์ะจา่ยคนืคา่หุน้เงนิปนัผลและเงนิ

เฉลี่ยคืนค้างจ่ายบรรดาที่สมาชิกสมทบมี

อยู่ในสหกรณ์ให้ก่อนค่าหุ้นของสมาชิก

สมทบที่ออกเพราะเหตุอื่นพร้อมด้วย

เงนิปนัผล	และเงนิเฉลีย่คนืคา้งจา่ย	บรรดา

ที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์คืนให้

แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับโดยเฉพาะค่าหุ้นนั้นผู้มี

สิทธิได้รับจะเรียกให้สหกรณ์จ่ายคืนทันที

โดยไมม่เีงนิปนัผลหรอืเงนิเฉลีย่คนืสำาหรบั

ปทีีอ่อกนัน้	หรอืจะเรยีกใหจ้า่ยคนืหลงัจาก

วนัสิน้ปทีางบญัชทีีอ่อกโดยไดร้บัเงนิปนัผล

และเงนิเฉลีย่คนืสำาหรบัปทีีอ่อกนัน้ดว้ยใน

เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้มีมติให้จัดสรรกำาไร

สุทธิประจำาปีนั้นแล้วก็ได้สุดแต่จะเลือก	

ส่วนเงินฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์จะ

จ่ายคืนตามระเบียบของสหกรณ์

				ถา้ในปใีดจำานวนคา่หุน้ถอนคนืเนือ่งจาก

สมาชิกสมทบขาดสมาชิกภาพจะเกินร้อย

ละสบิแหง่ทนุเรอืนหุน้ของสหกรณต์ามทีม่ี

อยู่ในวันต้นปีนั้น	 คณะกรรมการดำาเนิน

การมีอำานาจให้รอการจ่ายคืนค่าหุ้นของ

สมาชิกสมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพราย

ต่อไปในปีนั้นไว้	จนถึงปีทางบัญชีใหม่

ให้เป็นไปตามที่

นายทะเบียน

กำาหนด
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	 	 	 	 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจาก

สมาชิกภาพเพราะเหตุตามข้อ	 54	 (3)	

สหกรณ์ จะจ่ า ยค่ าหุ้ น เ งิ น รั บฝาก

เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ย

คา้งจา่ยบรรดาทีส่มาชกิสมทบนัน้มอียูใ่น

สหกรณ์คืนให้ตามกฎหมายล้มละลาย

	 	 	 	 ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจาก

สมาชกิภาพเพราะเหตตุามขอ้	54	(5),(6)	

นั้นสหกรณ์จะจ่ายค่าหุ้นเงินรับฝาก

เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ย

คา้งจา่ยบรรดาทีส่มาชกิสมทบนัน้มอียูใ่น

สหกรณ์คืนให้ภายในเวลาอันสมควรโดย

ไม่มีเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่

ประจำาปีที่ออกจากสหกรณ์หรือหาก

สมาชิกสมทบขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลัง

วันสิ้นปี	 โดยขอรับเงินปันผลและเงิน

เฉลีย่คนืในปนีัน้	ภายหลงัทีท่ีป่ระชมุใหญ่

ไดพ้จิารณาจดัสรรกำาไรสทุธปิระจำาปกีไ็ด้

ส่วนเงินรับฝากและดอกเบี้ยนั้นสหกรณ์

จะจ่ายให้ตามระเบียบของสหกรณ์

				ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิก

ภาพเพราะเหตุตามข้อ	54	(3)	สหกรณ์จะ

จ่ายค่าหุ้นเงินรับฝากเงินปันผลและเงิน

เฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่ายบรรดาที่

สมาชกิสมทบนัน้มอียูใ่นสหกรณค์นืใหต้าม

กฎหมายล้มละลาย

				ในกรณีที่สมาชิกสมทบขาดจากสมาชิก

ภาพเพราะเหตุตามข้อ	 54	 (5),(6)	 นั้น

สหกรณจ์ะจา่ยคา่หุน้เงนิรบัฝากเงนิปนัผล

และเงินเฉลี่ยคืนกับดอกเบี้ยค้างจ่าย

บรรดาที่สมาชิกสมทบนั้นมีอยู่ในสหกรณ์

คืนให้ภายในเวลาอันสมควรโดยไม่มี

เงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตั้งแต่ประจำาปี

ที่ออกจากสหกรณ์หรือหากสมาชิกสมทบ

ขอให้จ่ายค่าหุ้นภายหลังวันสิ้นปี	 โดย

ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีนั้น	

ภายหลังที่ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณา

จัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปีก็ได้ส่วนเงินรับ

ฝากและดอกเบีย้นัน้สหกรณจ์ะจา่ยใหต้าม

ระเบียบของสหกรณ์

			ในกรณสีหกรณข์าดทนุสะสมหรอืมแีนว

โน้มจะขาดทุนสะสม	ให้ชะลอการจ่ายคืน

ค่าหุ้นแก่สมาชิกสมทบที่พ้นจากสมาชิก

ภาพในระหว่างปี	 จนกว่าจะปิดบัญชี

ประจำาปี	และให้คำานวณเงินค่าหุ้นจ่ายคืน

ตอ่หุน้ทีจ่ะจา่ยคนืแกส่มาชกิสมทบโดยนำา

ทุนเรือนหุ้นทั้งหมดหักด้วยขาดทุนสะสม

คงเหลือและหนี้สินทั้งสิ้นแล้วนำามาเฉลี่ย

โดยใช้จำานวนหุ้นทั้งสิ้นเป็นฐานในการ

คำานวณ
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ข้อ 64 การประชุมใหญ่ โดยผู้แทน

สมาชิก	กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่า

สามพันคนให้การประชุมใหญ่ประกอบ

ด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น

หมวดที่ 8

คณะกรรมการดำาเนินการ

 ขอ้ 72 คณะกรรมการดำาเนนิการ	ให้

สหกรณ์มีคณะกรรมการดำาเนินการ

สหกรณ์ประกอบด้วยประธานกรรมการ

หนึ่งคน	และกรรมการดำาเนินการอีกสิบ

สีค่น	ซึง่ทีป่ระชมุใหญเ่ลอืกตัง้จากสมาชกิ	

ให้คณะกรรมการดำาเนินการเลือกตั้งใน

ระหว่างกันเองขึ้นดำารงตำาแหน่งรอง

ประธานกรรมการคนหนึ่ง	หรือหลายคน	

เลขานกุารหนึง่คน	และหรอืเหรญัญกิคน

หนึ่งนอกนั้นเป็นกรรมการและให้ปิด

ประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั	ณ	สำานกังาน

สหกรณ์

	 ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไป

นี	้เปน็หรอืทำาหนา้ทีก่รรมการดำาเนนิการ

	 (1)	 เ คย ได้ รั บ โทษจำ าคุ ก โดยคำ า

พพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ำาคกุ	เวน้แตเ่ปน็โทษ

สำาหรับความผิดที่กระทำาโดยประมาท	

หรือความผิดลหุโทษ

				เมื่อสหกรณ์มีการคำานวณมูลค่าเงินค่า

หุน้จา่ยคนืตอ่หุน้แลว้ในปตีอ่	ๆ ไปสหกรณ์

ต้องคำานวณมูลค่าเงินค่าหุ้นจ่ายคืนหุ้นให้

เป็นปัจจุบันทุกปี	 และมูลค่าดังกล่าวจะ

ต้องไม่สูงกว่ามูลค่าต่อหุ้นที่กำาหนดไว้ใน

ข้อบังคับ	จนกว่าสหกรณ์ไม่มียอดขาดทุน

สะสม

ข้อ 64 การประชุมใหญ่ โดยผู้แทน

สมาชิก	 กรณีที่สหกรณ์มีสมาชิกเกินกว่า

สองพันห้าร้อยคนให้การประชุมใหญ่

ประกอบด้วยผู้แทนสมาชิกเท่านั้น

หมวดที่ 8

คณะกรรมการดำาเนินการ

 ข้อ 72 คณะกรรมการดำาเนินการ	ให้

ทีป่ระชมุใหญเ่ลอืกตัง้สมาชกิเปน็ประธาน

กรรมการ	คนหนึ่ง	และเลือกตั้งสมาชิกอีก

ไมเ่กนิสบิสีค่นเปน็กรรมการ	ประกอบเปน็

คณะกรรมการดำาเนินการ	

	 กรณีมีเหตุทำาให้กรรมการไม่ครบตาม

จำานวนในวรรคหนึ่ง	 ให้กรรมการไม่น้อย

กวา่สบิสองคนประกอบเปน็คณะกรรมการ

ดำาเนินการ	

	 ให้คณะกรรมการดำาเนินการเลือก

กรรมการในระหว่างกันเอง	 ขึ้นดำารง

ตำาแหน่งรองประธานกรรมการคนหนึ่ง

หรือหลายคน	 เลขานุการคนหนึ่ง	 และ

เหรัญญิกคนหนึ่ง	 นอกนั้นเป็นกรรมการ

และให้ปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน	ณ	

สำานักงานสหกรณ์	

	 หา้มไมใ่หบ้คุคลซึง่มลีกัษณะดงัตอ่ไปนี้	

เป็นหรือทำาหน้าที่กรรมการดำาเนินการ

เพื่อการประชุมที่ใช้

จำานวนคนเหมาะสม

หากเกดิสถานการณ์

โรคระบาดหรือมี

กฎหมายควบคุม

การรวมกลุ่ม

-	 ให้เป็นไปตาม

	 พรบ.สหกรณ์	

	 กำาหนด
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	 (2)	 เคยถูกไล่ออก	 ปลดออก	หรือให้

ออกจากราชการองคก์าร	หรอืหนว่ยงาน

ของรัฐหรือเอกชน	ฐานทุจริตต่อหน้าที่

	 (3)	 เ ค ยถู ก ใ ห้ พ้ น จ ากตำ า แหน่ ง

กรรมการหรือมีคำาวินิจฉัยเป็นที่สุด	 ให้

พน้จากตำาแหนง่กรรมการ	ตามคำาสัง่นาย

ทะเบียนสหกรณ์

	 (4)	 เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติ ให้

ถอดถอนออกจากตำาแหน่งกรรมการ	

เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่

	 (5)	 สมาชกิซึง่ผดินดัการชำาระเงนิงวด

ชำาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย	 ใน

ระยะเวลาสองปีทางบัญชี	 นับแต่ปีทาง

บัญชี	 นับแต่ปีที่ผิดนัด	 ถึงปีที่เลือกตั้ง

กรรมการดำาเนินการ	 เว้นแต่การผิดนัด

นัน้	มไิดเ้กดิขึน้จากการกระทำาของตนเอง

	 (6)	 ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำาในสห

กรณี้

	 (1)	 เคยไดร้บัโทษจำาคกุโดยคำาพพิากษา

ถึงที่สุดให้จำาคุก	 เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับ

ความผิดที่กระทำาโดยประมาท	หรือความ

ผิดลหุโทษ

	 (2)	 เคยถูกไล่ออก	 ปลดออก	 หรือให้

ออกจากราชการองค์การ	 หรือหน่วยงาน

ของรัฐหรือเอกชน	ฐานทุจริตต่อหน้าที่

	 (3)	 เ ค ย ถู ก ใ ห้ พ้ น จ า ก ตำ า แ ห น่ ง

กรรมการหรือมีคำาวินิจฉัยเป็นที่สุด	ให้พ้น

จากตำาแหน่งกรรมการ	 ตามคำาสั่งนาย

ทะเบียนสหกรณ์

	 (4)	 เคยถู กที่ ป ระชุ ม ใหญ่มี มติ ให้

ถอดถอนออกจากตำาแหน่งกรรมการ	

เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่

	 (5)	 สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำาระเงินงวด

ชำาระหนีไ้มว่า่ตน้เงนิหรอืดอกเบีย้	ในระยะ

เวลาสองปทีางบญัช	ีนบัแตป่ทีางบญัช	ีนบั

แต่ปีที่ผิดนัด	 ถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการ

ดำาเนินการ	 เว้นแต่การผิดนัดนั้น	มิได้เกิด

ขึ้นจากการกระทำาของตนเอง

	 (6)	 เจ้าหน้าที่สหกรณ์

	 คณะกรรมการเลือกตั้งมีอำานาจหน้าที่

บรหิารจดัการเลอืกตัง้กรรมการดำาเนนิการ	

ใหเ้ปน็ไปดว้ยความบรสิทุธิแ์ละเทีย่งธรรม	

ตลอดจนดำาเนนิการใหส้มาชกิทีม่า	ประชมุ

ใหญ่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิ 

เลือกตั้ง	

	 ถา้มคีวามจำาเปน็คณะกรรมการเลอืกตัง้

อาจขอให้คณะกรรมการ	 ดำาเนินการแต่ง

ตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกมาร่วม

ดำาเนินการจัดการเลือกตั้งด้วยก็ได้	 ค่าใช้

จ่ายใน	การจัดการเลือกตั้งให้สหกรณ์จ่าย

ตามมติของคณะกรรมการดำาเนินการ	
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ผู้ตรวจสอบกิจการ

 ข้อ 102 ผู้ตรวจสอบกิจการ	 ให้ที่

ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก	 หรือบุคคล

ภายนอกผูม้คีณุวฒุคิวามรูค้วามสามารถ

ในด้านธุรกิจการเงินการบัญชีการ

เศรษฐกิจ	 หรือการสหกรณ์	 เป็นผู้ตรวจ

สอบกจิการของสหกรณเ์ปน็การประจำาป	ี

จำานวนไม่เกิน	5	คน	หรือหนึ่งนิติบุคคล

	 การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการดำาเนิน

การ	ใหก้ระทำาโดยวธิลีงคะแนนลบัเทา่นัน้	

เวน้แตม่เีหตอุนัจำาเปน็และสำาคญัไมอ่าจลง

คะแนนลับได้ก็ให้ลงคะแนนโดยวิธียกมือ	

ระหว่างเวลา	 ที่สมาชิกใช้สิทธิออกเสียง

เลือกตั้ งให้ถือเป็นวาระหนึ่งของการ

ประชุมใหญ่

	 หลักเกณฑ์หรือการบริหารการจัดการ

เลือกตั้ง	จนถึงประกาศผู้ได้รับเลือกตั้ง	ให้

คณะกรรมการเลือกตั้งประกาศให้สมาชิก

ทราบก่อนการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า	7	วัน	

ผู้ตรวจสอบกิจการ

 ข้อ 102 ผู้ตรวจสอบกิจการ	 ให้ที่

ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคล

ภายนอกซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา	 หรือ

นิติบุคคล	 และเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิความรู้

ความสามารถในด้านการเงิน	 การบัญชี	

การบริหารธุรกิจ	 เศรษฐศาสตร์	 การ

สหกรณ์	 หรือกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับ

สหกรณ์	 และมีคุณสมบัติเป็นผู้ผ่านการ

อบรมการตรวจสอบกจิการ	จากกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ์	 หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับ

การรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชี

สหกรณ	์รวมทัง้ไมม่	ีลกัษณะ	ตอ้งหา้มตาม

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์	เป็นผู้ตรวจ

สอบกิจการของสหกรณ์	จำานวน	3	คน

	 กรณเีลอืกคณะผูต้รวจสอบกจิการ	ใหม้ี

ประธานคณะหนึง่คน	มหีนา้ทีค่วบคมุดแูล

การปฏบิตังิานใหบ้รรลวุตัถปุระสงคใ์นการ

ตรวจสอบกิจการ	 และให้ประกาศชื่อ

ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการให้ที่

ประชุมใหญ่ทราบด้วย

-	 เป็นการกำาหนด

	 การเลือกตั้ง

	 ผูต้รวจสอบกจิการ

	 โดยที่ประชุมใหญ่

	 และเลือกจาก

	 สมาชิกหรือบุคคล	

	 ภายนอก	หรือ

	 นิติบุคคล	ที่มี

	 คณุสมบตัแิละไมม่ี

	 ลักษณะต้องห้าม

	 ตามระเบียบ

	 นายทะเบียน

	 สหกรณ์ฯ	พร้อม

	 ทั้งกำาหนดจำานวน

	 ของผู้ตรวจสอบ

	 กิจการ
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 ข้อ 103 การดำารงตำาแหน่งผู้ตรวจ

สอบกิจการ	ให้ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ใน

ตำาแหน่งคราวละไม่เกิน	 1	 ปี	 ทางบัญชี

ของสหกรณ	์ถา้เมือ่ครบกำาหนดเวลาแลว้

ยงัไมม่กีารเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบกจิการคน

ใหมก่ใ็หผู้ต้รวจสอบกจิการคนเดมิปฏบิตัิ

หน้าที่ไปพลางก่อน

 ข้อ 102.1 ขั้นตอนวิธีการรับสมัคร

และการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ	 ให้

คณะกรรมการดำาเนนิการประกาศขัน้ตอน

และวิธีการเลือกตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร

ให้สมาชิกทราบก่อนวันประชุมใหญ่	 และ

ใหป้ระกาศรบัสมคัร	บคุคลเขา้รบัการเลอืก

ตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนวันประชุม

ใหญ่	 และพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบ

กิจการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้อง

ห้ามตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

กำาหนด	 เพื่อนำาเสนอชื่อผู้ที่ผ่านการคัด

เลือกเสนอ	 ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งตาม

ประกาศ	 โดยผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง

เป็นผู้ตรวจสอบกิจการต้องแสดงตน	ต่อที่

ประชุมใหญ่ด้วย	 และให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง

คะแนนสงูสดุ	เปน็ผูต้รวจสอบกจิการ	หาก

มีคะแนนเท่ากันให้ประธานออกเสียงเพิ่ม

อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด	ทั้งนี้	ให้ผู้ที่ได้

รับเลือกตั้งลำาดับคะแนนรองลงมาเป็น 

ผู้ตรวจสอบกิจการสำารอง	จำานวน	2	คน

	 กรณมีผีูต้รวจสอบกจิการคนใดขาดจาก

การเปน็	ผูต้รวจสอบกจิการตามขอ้	76	ให้

ผูต้รวจสอบกจิการสำารองเขา้ปฏบิตัหินา้ที่

ได้ทันทีเท่าระยะเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่ง

ตนแทน	 หรือจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง 

ผู้ตรวจสอบกิจการใหม่

ข้อ 103 การดำารงตำาแหน่งผู้ตรวจสอบ

กิจการ	ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตำาแหน่ง

ได้มีกำาหนดเวลา	2	ปี	บัญชีสหกรณ์		เมื่อ

ครบกำาหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้

ตรวจสอบกิจการคนใหม่	ก็ให้ผู้ตรวจสอบ

กิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อไป

จนกว่าที่ประชุมใหญ่มีมติเลือกตั้งผู้ตรวจ

สอบกิจการคนใหม่

-	 เพือ่กำาหนดแนวทาง	

	 การปฏิบัติการ

	 เลือกตั้งผู้ตรวจ

	 สอบกิจการให้

	 เป็นไปตาม

	 ระเบียบ

	 นายทะเบียน

	 สหกรณ์ฯ	

- เพื่ อกำ าหนดการ

ดำารงตำาแหนง่ผูต้รวจ

สอบกจิการใหเ้ปน็ไป

ตามระเบียบนาย

ทะเบียนสหกรณ์ฯ	
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					ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้นอาจ

ได้รับเลือกตั้งซำ้า

					ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตำาแหน่ง

ตามวาระอาจจะได้รับเลือกตั้งจากที่

ประชุมใหญ่อีกได้แต่ต้องไม่เกินสองวาระ

ติดต่อกัน	

					กรณีผู้ตรวจสอบกิจการขาดจากการ

เป็นผู้ตรวจสอบกิจการก่อนครบวาระ	 ให้

กำาหนดระเบียบวาระการประชุมใหญ่เพื่อ

เลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่	 ใน

คราวประชุมใหญ่ครั้งแรกหลังจากผู้ตรวจ

สอบกจิการคนนัน้ขาดจากการเปน็ผูต้รวจ

สอบกิจการ	 และนับวาระการดำารง

ตำาแหน่งของผู้แทนต่อเนื่องจากผู้ที่ตนมา

ดำารงตำาแหน่ง

 ข้อ 103.1 การขาดจากการเป็น

ผู้ตรวจสอบกิจการ	 เพราะเหตุอย่างใด

อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

	 	 (1)		พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ

	 	 (2)		ตาย

	 	 (3)	ลาออก	 โดยแสดงเหตุผลเป็น

หนังสือยื่นต่อประธานคณะกรรมการ

ดำาเนินการและให้มีผลวันที่ประชุมคณะ

กรรมการดำาเนนิการสหกรณม์มีตริบัทราบ

	 	 (4)	ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลง

มติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็น

บุคคลธรรมดา	 หรือนิติบุคคล	 ออกจาก

ตำาแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล	

	 	 (5)	อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติ	 หรือมีลักษณะ

ต้องห้าม	 ตามระเบียบ	 นายทะเบียน

สหกรณ์กำาหนด	

  ข้อ 103.2 อำานาจหน้าที่ของผู้ตรวจ

สอบกิจการ มีอำานาจดำาเนินงานทั้งปวง

ของสหกรณ์	ทั้งด้าน	การปฏิบัติงานเกี่ยว

กับการเงิน	การบัญชี	และด้านปฏิบัติการ

ในการดำาเนินธุรกิจตามที่กำาหนดไว้ใน 

-เพือ่กำาหนดการขาด

จากการเป็นผู้ตรวจ

สอบกจิการใหเ้ปน็ไป

ตามระเบียบนาย

ทะเบียนสหกรณ์ฯ	

-	 เพื่อให้หน้าที่ของ

	 ผูต้รวจสอบกจิการ

	 สหกรณ์ให้ครบ

	 ถ้วนเป็นไปตาม

	 ระเบียบ
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ขอ้บงัคบั	ของสหกรณ	์รวมทัง้การประเมนิ

ผลการควบคุมภายใน	 การรักษา	 ความ

ปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศของ

สหกรณ์	 และการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ	

ดังนี้	

	 	 (1)	ตรวจสอบความถกูตอ้งของการ

บันทึกบัญชีเพื่อให้เป็นไปตามแบบและ

รายการที่นายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด

	 	 (2)	ประเมินความมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลการดำาเนินการของคณะ

กรรมการดำาเนินการเพื่อให้ข้อสังเกตและ

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริหาร

งานของคณะกรรมการดำาเนินการ	ให้เป็น

ไปตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ	 และระเบียบ

ของสหกรณ์

	 	 (3)	สอบทานระบบการปฏิบัติงาน

ของสหกรณ์เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย	

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ข้อบังคับ	

และระเบยีบของสหกรณ	์รวมทัง้คำาสัง่นาย

ทะเบยีนสหกรณ	์สำานกังานสหกรณจ์งัหวดั	

สำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์	 กำาหนดให้

ต้องปฏิบัติ

	 	 (4)	ตรวจสอบและสอบทานระบบ

การควบคุม	ดูแลรักษาทรัพย์สินของ

สหกรณ	์วเิคราะหแ์ละประเมนิความมปีระ

สทิธ	ิภาพการใชท้รพัยส์นิของสหกรณ	์เพือ่

ให้การใช้ทรัพย์สินเป็นไปอย่างเหมาะสม

และคุ้มค่า	

	 	 (5)	ตรวจสอบและติดตามการ

ดำาเนินงานของสหกรณ์ในการพิจารณา

แก้ไข	 ข้อสังเกตหรือข้อบกพร่องเกี่ยวกับ

การดำาเนินงานที่ได้รับแจ้งจากสำานักงาน

สหกรณ์จังหวัด	 สำานักงานตรวจบัญชี

สหกรณ์	หรือผู้สอบบัญชี

	 นายทะเบียน	

	 สหกรณ์ฯ	

-	 เพื่อให้หน้าที่ของ

	 ผูต้รวจสอบกจิการ

	 สหกรณ์	ให้ครบ

	 ถ้วนเป็นไปตาม

	 ระเบียบ

	 นายทะเบียน

	 สหกรณ์ฯ
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 ข้อ 103.3 การรายงานผลการ

ตรวจสอบ	 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่

รายงานผลการตรวจสอบ	เป็นลายลักษณ์

อักษรประจำาเดือนและประจำาปี	 เพื่อสรุป

ผลการตรวจสอบ	 รวมทั้งข้อสังเกตข้อ

เสนอแนะที่เป็นประโยชน์	 และเข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการเพื่อแจ้ง

ผลการตรวจสอบประจำาเดือนที่ผ่านมา	

เข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อรายงานผลการ

ตรวจสอบประจำาปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่

ของสหกรณ์ด้วย

	 กรณีพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิด

ความเสยีหายแกส่หกรณห์รอืสมาชกิ	หรอื

สหกรณ์มี การปฏิบั ติ ไม่ เป็ น ไปตาม

กฎหมาย	ระเบียบ	คำาสั่ง	ประกาศหรือคำา

แนะนำาของทางราชการ	 รวมทั้งข้อบังคับ	

ระเบียบ	 มติที่ประชุมหรือคำาสั่ งของ

สหกรณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย

แก่สมาชิกหรือสหกรณ์อย่างร้ายแรง	 ให้

แจง้ผลการตรวจสอบกจิการตอ่คณะกรรม

การดำาเนินการทันทีเพื่อดำาเนินการแก้ไข	

และให้จัดส่งสำาเนารายงานดังกล่าวต่อ

สำ านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 	 และ

สำานักงานสหกรณ์จังหวัดโดยเร็ว

	 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการ

ดำาเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง	 ข้อสังเกต	

และใหร้ายงานผลการตดิตามการแกไ้ขขอ้

บกพร่อง	 ข้อสังเกตของสหกรณ์ไว้ใน

รายงานผลการตรวจสอบกิจการด้วย	

-	 เพือ่ใหผู้ต้รวจสอบ

	 กิจการรายงาน

	 ผลการตรวจสอบ

	 กจิการใหค้รบถว้น

 เป็นไปตามระเบียบ

	 นายทะเบียน

	 สหกรณ์ฯ
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 ข้อ 103.4 ความรับผิดของผู้ตรวจ

สอบกิจการ	 กรณีผู้ตรวจสอบกิจการ

ปฏิบัติหรือละเว้น	 การปฏิบัติตามอำานาจ

หน้าที่	 หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับ

ความเสียหาย	 ผู้ตรวจสอบกิจการต้อง 

รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สหกรณ์	

หรอืหากตรวจพบขอ้บกพรอ่งของสหกรณ์

ตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการดำาเนนิการทราบ

โดยเร็ว	 และผู้ตรวจสอบกิจการต้อง 

รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่

สหกรณ์ด้วยเหตุไม่แจ้งนั้น

	 การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจ

สอบกจิการใหเ้ปน็ไปตามมตขิองทีป่ระชมุ

ใหญ่

เพื่อเป็นการกำาหนด

ขอบเขตความรับผิด

ของผู้ตรวจสอบ

กิจการตามระเบียบ	

นายทะเบียน

สหกรณ์ฯ	ข้อ	24	

	 	 2)		ออกข้อบังคับฉบับใหม่	พ.ศ.2564	ยกเลิกข้อบังคับ	พ.ศ.2544	และที่แก้ไขเพิ่ม
เติมทุกฉบับ	เหตุผลเพื่อ	ต้องการให้มีการใช้สะดวก	ไม่มีปัญหาของการอ้างอิง	เนื่องจากมีการ
แก้ไขหลายครั้ง	ทำาให้กระจัดกระจาย

มติที่ประชุม  เป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขข้อบังคับ
    อนุมัติให้ถือใช้ข้อบังคับใหม่ทั้งฉบับ
    ยกเว้นข้อ 64 ให้ใช้ข้อความเดิม
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	 อาศยัอำานาจตามขอ้บงัคบั	ขอ้	72	ใหส้หกรณม์คีณะกรรมการดำาเนนิการสหกรณ	์ประกอบ
ด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน	 และกรรมการดำาเนินการอีกไม่เกินสิบสี่คน	 ซึ่งที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งจากสมาชิก
	 วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการดำาเนินการของสหกรณ์ซึ่งในปีนี้	 กรรมการ 
ดำาเนินการ	ชุดที่	32	ที่ต้องหมดวาระตามข้อบังคับ	จำานวน	8	คน	ดังนี้

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

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

นายกายสิทธิ์	 แก้วยาศรี
นายสาโรจน์		 สมัยคำา
นายสุนันท์	 	 เที่ยงภักดิ์								
นายนิวัฒน์	 	 แสงรัตน์
นายสถาพร	 	 บัวระพา								
นายสุเทพ	 	 สิมสวัสดิ์
นายสมพร	 	 อุ่นคำา
นายภคินทร์		 ดีด่านค้อ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

  
เว้นวรรค
เว้นวรรค
เว้นวรรค

ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง หมายเหตุวาระที่
1

วาระที่
2

ลำาดับ

	/
	/		
	/	
	/
	/
	/
	/
	/

	/
	/		
	/	
	/
	/
	/
	/
	/

 
	/		
	/	
	/

 
	/		
	/	
	/

ระเบียบวาระที่ 11
เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ
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	 จงึเสนอเพือ่พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการดำาเนนิการ	เพือ่ทดแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ	
จำานวน	 8	 คน	 จากการประกาศรับสมัคร	 คณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขเลย	จำากัด	ชุดที่	33	มีผู้สมัคร	จำานวน	11	คน	ดังนี้
ประธานกรรมการ
	 1.	 นายชำานาญ	 มีมูล	 หน่วยงาน	 สสอ.ด่านซ้าย	 ได้		1,005	คะแนน
	 2.	 นายบุญเทิน	 จันทมาตย์	 หน่วยงาน	 สสอ.เมืองเลย	 ได้	 670	คะแนน

กรรมการ
เขตที่ 1	 เต็มสิทธิ
เขตที่ 2	 เลือกได้	 2	คน	 ได้แก	่ หมายเลข	1	นายชัชชัย	 เหมือนศรีชัย	 ได้	 812	คะแนน
							 	 	 	 	 หมายเลข	2	นายสมพร	 อุ่นคำา	 ได้	 695	คะแนน	
เขตที่ 3	 เลือกได้	 2	คน	ได้แก	่ หมายเลข	1	นายอำาพนธ	์ คำาตัน	 ได้	 778	คะแนน
							 	 	 	 	 หมายเลข	2	ว่าที่ร้อยตรีชัยนันท์	สอนพรหม	 ได้	 608	คะแนน	
	 	 	 	 	 	 หมายเลข	3	นายสุเทพ	 สิมสวัสดิ์	 ได้	 404	คะแนน
เขตที่ 4 เลือกได้	 2	คน	 ได้แก	่ หมายเลข	1	นายภคินทร์	 ดีด่านค้อ	 ได้	 883	คะแนน
	 	 	 						 	 หมายเลข	2	นายสถาพร	 บัวระพา	 ได้	 842	คะแนน	
เขตที่ 5	 เต็มสิทธิ
เขตที่ 6	 เลือกได้	1	คน	ได้แก่	 หมายเลข	1	นายประจักษ์	 กรรณลา	 ได้	 509	คะแนน
	 	 	 	 	 	 หมายเลข	2	นางไมตรีจิต	 เชื้อบุญมี	 ได้	 594	คะแนน

สรุปผลการเลือกตั้ง ประธานกรรมการ
	 	 	 	 	 	 	 1.	นายชำานาญ	 มีมูล
สรุปผลการเลือกตั้ง กรรมการ
เขตที่ 2 ได้ 2 คน		 1.	นายชัชชัย	 เหมือนศรีชัย	 2.	 นายสมพร		 อุ่นคำา
เขตที่ 3 ได้ 2 คน		 1.	นายอำาพนธ์	 คำาตัน	 2.	 ว่าที่ร้อยตรีชัยนันท์	 สอนพรหม
เขตที่ 4 ได้ 2 คน		 1.	นายภคินทร์	 ดีด่านค้อ	 2.	 นายสถาพร	 บัวระพา
เขตที่ 6 ได้ 1 คน		 1.	นางไมตรีจิต	 เชื้อบุญมี

มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์
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	 	 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย	 จำากัด	 พ.ศ.2544	 ข้อ	 103	 
ผู้ตรวจสอบกิจการ	 ที่ประชุมใหญ่อาจเลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก	 ผู้มีคุณวุฒิ	 
ความรู้	ความสามารถในด้านธุรกิจการเงิน	การบัญชี	การเศรษฐกิจ	หรือ	การสหกรณ์	จำานวน
ไม่เกินห้าคน	หรือหนึ่งนิติบุคคล	ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์	 	
ผู้สมัครรับการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำาปี 2564
	 	 1.	 นางสาวกัลยา		 ศิริขันธ์	 ได้	 578	 คะแนน
	 	 2.	 นายนิพนธ์	 พันภูรักษ์	 ได้	 345	 คะแนน
	 	 3.	 นางวันเพ็ญ	 แก้วสีโส	 ได้	 240	 คะแนน
มติที่ประชุม อนุมัติทั้ง 3 คน

	 	 ตามระเบยีบกรมตรวจบญัชสีหกรณ์	วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาและวธิกีารเสนอ
ชื่อผู้สอบบัญชี	ภาคเอกชน	เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์	พ.ศ.	2546	ข้อ	4	หลักเกณฑ์
การพิจารณาเสนอชื่อผู้สอบบัญชี	ภาคเอกชน	เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์	ดังนี้
	 	 4.1	มีคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีตามประกาศอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	 เรื่อง	 
หลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนผู้สอบบัญชีสหกรณ์ภาคเอกชน	 และระยะเวลาในการขึ้น
ทะเบียนยังไม่ขาดอายุ
	 	 4.2	ไมอ่ยูใ่นสงักดัเดยีวกบัผูต้รวจสอบกจิการ	หรอืนติบิคุคลทีร่บังานตรวจสอบกจิการ
ของสหกรณ์นั้น
	 	 4.3	ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
	 	 4.4	รับงานสอบบัญชีสหกรณ์ที่มีปีบัญชีสิ้นสุดวันเดียวกันไม่เกิน	5	สหกรณ์
	 	 4.5	เปน็ผูส้อบบญัชสีหกรณเ์ดยีวกนัไมเ่กนิ	3	ปบีญัชตีดิตอ่กนั	ทัง้นี	้นบัแตป่ทีางบญัชี
สิ้นสุดวันที่	30	มิถุนายน	2546	เป็นต้นไป

ระเบียบวาระที่ 12
เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

ระเบียบวาระที่ 13
เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์
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1. การเข้าปฏิบัติงาน

 ตรวจสอบบัญชี

	 -		จำานวนครั้งที่เข้าตรวจ

	 -		จำานวนผู้ช่วย

2. การจัดทำารายงานผล

 การตรวจสอบ

	 -	รายงานระหว่างปี

	 -	รายงานประจำาปี

3. การบริการอื่น ๆ

เข้าตรวจสอบ	4	ครั้ง/ปี

ผู้ช่วยจำานวน	4-5	คน/ครั้ง

ไม่น้อยกว่า	3	วันทำาการ

-รายงานผลการตรวจสอบ

บัญชีระหว่างปีสำาหรับ	 6	

เดือน	ให้สหกรณ์ทราบ

-รายงานสอบบญัชปีระจำาป	ี

ตามระเบยีบทีน่ายทะเบยีน

สหกรณ์กำาหนด

-ให้คำาแนะนำาในด้านการ

บริหารการเงินการบัญชี

ตามทีเ่หน็สมควร	โดยไมถ่อื

เป็นค่าบริการพิ เศษแต่

อย่างใด

-เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือ

ประชุมคณะกรรมการตาม

ความจำาเป็นและสมควรที่

สหกรณ์ร้องขอ

เข้าตรวจสอบ	4	ครั้ง/ปี

ผู้ช่วยจำานวน	2-6	คน/ครั้ง

-รายงานผลการตรวจสอบ

บัญชีระหว่างปีสำาหรับ	 6	

เดือน	ให้สหกรณ์ทราบ

-รายงานสอบบญัชปีระจำาป	ี

ตามระเบยีบทีน่ายทะเบยีน

สหกรณ์กำาหนด

-ให้คำาแนะนำาในด้านการ

บริหารการเงินการบัญชี

ตามทีเ่หน็สมควร	โดยไมถ่อื

เป็นค่าบริการพิ เศษแต่

อย่างใด

-เข้าร่วมประชุมใหญ่ฟรี	

หรือประชุมคณะกรรมการ

ต ามคว ามจำ า เ ป็ น และ

สมควรที่สหกรณ์ร้องขอมี

คา่ใชจ้า่ย10,000	บาท/ครัง้

เข้าตรวจสอบ	4	ครั้ง/ปี

ผู้ช่วยจำานวน	3	คน/ครั้ง

-รายงานผลการตรวจสอบ

บัญชีระหว่างปี	 ให้สหกรณ์

ทราบ

-รายงานสอบบญัชปีระจำาป	ี

ตามระเบยีบทีน่ายทะเบยีน

สหกรณ์กำาหนด

-ให้คำาแนะนำาในด้านการ

บริหารการเงินการบัญชี

ตามทีเ่หน็สมควร	โดยไมถ่อื

เป็นค่าบริการพิ เศษแต่

อย่างใด

-เข้าร่วมประชุมใหญ่หรือ

ประชุมคณะกรรมการตาม

ความจำาเป็นและสมควรที่

สหกรณ์ร้องขอ

รายละเอียดการเสนอ
บริการสอบบัญชี

บริษัท สำานักงานสอบบัญชี
นครพิงค์ จำากัด

บริษัท เอ ดับบลิว เค 
สอบบัญชี จำากัดบริษัท ซี เจ ออดิท จำากัด

ข้อมูลนำาเสนอ 
	 	 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย	 จำากัด	 ได้ส่งหนังสือที่	 772/2564	 ลงวันที่	 8	
พฤศจิกายน	2564	แจ้งเชิญชวนไปยังผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ให้ยื่นเสนอราคาค่าบริการและ
เงื่อนไขในการสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย	จำากัด	ประจำาปี	2564	ปรากฏว่า	
มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอราคาค่าบริการและเงื่อนไขการสอบบัญชีมาจำานวน	 3	 ราย	 
คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่	32/2563	ในคราวประชุมครั้งที่	13	เมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	
2564	ไดพ้จิารณาโดยละเอยีดรอบคอบแลว้	เหน็วา่มผีูส้อบบญัชทีีเ่ขา้หลกัเกณฑต์ามประกาศ
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และสมควรนำาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ	จำานวน	3	ราย	ดังนี้
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รายละเอียดการเสนอ
บริการสอบบัญชี

บริษัท สำานักงานสอบบัญชี
นครพิงค์ จำากัด

บริษัท เอ ดับบลิว เค 
สอบบัญชี จำากัดบริษัท ซี เจ ออดิท จำากัด

4. ค่าธรรมเนียมการสอบ

 บัญชี

	 -	จำานวนเงิน

	 -	การเบิกค่าธรรมเนียม

5. ผู้สอบบัญชี

100,000.00	บาท

2	 งวด	 หลังการตรวจสอบ

เสร็จสิ้นครั้งที่	2	และครั้งที่	

4	เมื่อแสดงความเห็นงบ

นายเชิงชาย	จันทร์ศรี

100,000.00	บาท

หลังการตรวจสอบเสร็จสิ้น

นางสาวสขิรนิทร	์แสงจนัทร์

100,000.00	บาท

หลังการตรวจสอบเสร็จสิ้น

นายอนวิรรต	แสวงในธรรม

	 1.	 คดัเลอืกผูส้อบบญัชสีหกรณป์ระจำาป	ีป	ี2565	และ	คดัเลอืกผูส้อบบญัชอีนัดบัสำารอง
ไว้	1	รายเพื่อสำารองไว้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีไม่สามารถทำาการสอบบัญชีของสหกรณ์ได้
	 2.	 อนุมัติค่าธรรมเนียมสอบบัญชีสหกรณ์ประจำาปี	2565	

มติที่ประชุม  มมีตเิปน็เอกฉนัท ์คดัเลอืกบรษิทั ซ ีเจ ออดทิ จำากดั เปน็ผูส้อบบญัชสีหกรณ ์
    ประจำาป ี2565 และบรษิทั เอ ดบับลวิ เค สอบบญัช ีจำากดั เปน็ผูส้อบบญัชี
    สำารองตามลำาดับ กำาหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีไว้ 
    จำานวน 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

	 ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ	์ขอ้	71(6)	กำาหนดไวว้า่	วงเงนิกูย้มืทีป่ระชมุใหญอ่าจกำาหนด
วงเงินกู้ยืม	หรือเงินคำ้าประกันสำาหรับปีหนึ่งๆ	ไว้ตามที่เห็นจำาเป็น	และสมควรแก่การดำาเนิน
งาน	วงเงินซึ่งกำาหนดดังว่านี้	ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์	
นายกายสิทธิ์	 แก้วยาศรี	 ประธานคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ฯ	 ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ 
สง่เสรมิสหกรณไ์ดใ้หค้วามรูเ้กีย่วกบัการกำาหนดวงเงนิการกูย้มืหรอืการคำา้ประกนัของสหกรณ์
ประจำาปีแก่	สมาชิก	พิจารณาลงมติตามระเบียบวาระดังกล่าว
	 นางจงจิตต์	วันปรีดา	ตำาแหน่ง	ผู้อำานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์	1	(อำาเภอเมืองเลย	
นาด้วง)	 สำานักงานสหกรณ์จังหวัดเลย	 ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับประกาศนายทะเบียน
สหกรณ์	 เรื่อง	 คำานิยามวงเงิน	 การกู้ยืมหรือการคำ้าประกันของสหกรณ์	 และระเบียบ 

ระเบียบวาระที่ 14
เรื่อง พิจารณากำาหนดวงเงินกู้ยืม เงินคำ้าประกัน ประจำาปี 2565 
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นายทะเบยีนสหกรณ	์วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบวงเงนิการกูย้มืหรอืการ
คำ้าประกันของสหกรณ์	พ.ศ.	2561	ลงวันที่	30	เมษายน	2561	โดยละเอียดตามหลักเกณฑ์
การพิจารณาจากทุนเรือนหุ้นที่ชำาระแล้วรวมกับทุนสำารองของสหกรณ์	ตามงบทดลอง	ณ	วัน
สิน้เดอืนสดุทา้ยกอ่นวนัประชมุใหญ่	ทัง้นี	้ใหส้หกรณย์ืน่เสนอขอความเหน็ชอบตอ่นายทะเบยีน
สหกรณ์ภายใน	30	วัน	นับแต่วันประชุมใหญ่	หากสหกรณ์ใดไม่ยื่นขอความเห็นชอบภายใน
กำาหนดเวลาใหถ้อืเปน็ขอ้บกพรอ่งทีน่ายทะเบยีนสหกรณจ์ะตอ้งสัง่การใหค้ณะกรรมการดำาเนนิ
การยื่นขอความเห็นชอบให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่โดยเร็วต่อไป	รวมถึง	สหกรณ์จะต้อง
รายงานขอความเหน็ชอบกำาหนดวงเงนิการกูย้มืตอ่	นายทะเบยีนสหกรณท์กุป	ีและในระหวา่ง
ที่ยังไม่มีการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	 ให้สหกรณ์สามารถถือใช้วงเงินการกู้ยืมในปีก่อนไป
พลางแต่ต้องไม่เกิน	150	วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์	ดังนี้
	 1.	 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย	จำากัด	เป็นสหกรณ์ประเภท	ออมทรัพย์	อยู่ใน
การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมตามกลุ่มที่	 2	 หลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไป
สำาหรับสหกรณ์	 แต่ละประเภท	 และเป็นสหกรณ์ที่ไม่มีผลขาดทุนสะสมแต่อย่างใด	 ซึ่งต้อง
พิจารณาจากทุนเรือนหุ้นที่ชำาระแล้วรวมกับทุนสำารองของสหกรณ์ตามงบทดลอง	ณ	 วันสิ้น
เดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่	 และมีค่าสัมประสิทธิ์ในการคำานวณวงเงินการกู้ยืมของ
สหกรณไ์มเ่กนิ	1.5	เทา่ของทนุเรอืนหุน้รวมกบัทนุสำารองของสหกรณ	์ตามระเบยีบฯ	ขอ้	7.2.1	
และ	7.2.2	ประกอบด้วย
	 	 1.	ทุนเรือนหุ้น	 จำานวน	1,121,123,950.00	บาท
	 	 2.	บวก	ทุนสำารอง		 จำานวน	 94,435,946.67	บาท
	 	 3.	รวม	(1)	ทุนเรือนหุ้น	+	(2)	ทุนสำารอง		 จำานวน	1,215,559,896.67	บาท
	 	 4.	คูณ	ค่า	ส.ป.ส.ในการคำานวณวงเงินการกู้ยืมฯ	 จำานวน	1,823,339,845.00	 เท่า
	 	 5.	วงเงินการกู้ยืมฯ	ที่สหกรณ์สามารถกำาหนดได	้ จำานวน	1,823,339,845.00	บาท
อ้างอิง:	ข้อมูลตามงบทดลอง/งบแสดงฐานะทางการเงิน	ณ	วันที่	30	พฤศจิกายน	2564
	 2.	จำานวนวงเงินการกู้ยืมหรือการคำ้าประกันประจำาปีที่	สหกรณ์ฯ	สามารถกำาหนดได้
ตามประกาศและระเบยีบฯ	พ.ศ.2561	ในวงเงนิไมเ่กนิ	1,823,339,845.00	(หนึง่พนัแปดรอ้ย
ยี่สิบสามล้านสามแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)	
 นายกายสทิธิ ์แกว้ยาศร	ีประธานฯ	จงึไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุใหญพ่จิารณากำาหนดวงเงนิ
การกูย้มืหรอืการคำา้ประกนัปบีญัชสีิน้สดุวนัที	่30	พฤศจกิายน	2565	ตามประกาศและระเบยีบ
ของนายทะเบียนสหกรณ์กำาหนด	จำานวน	1,700,000,000.00บาท	(หนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านบาท
ถ้วน)	 และให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ	 ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและอภิปรายกันอย่าง 
กว้างขวาง	ตามแผนการใช้เงินดังนี้
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	 1.	 เป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืม	1,700,000,000.00	บาท
มติที่ประชุม  มมีตเิปน็เอกฉนัทอ์นมุตัใิหส้หกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุเลย จำากดั กำาหนด
   วงเงินการกู้ยืมหรือการคำ้าประกันประจำาปีบัญชีสิ้นสุด 30 พฤศจิกายน 
   2565 วงเงินไม่เกิน 1,700,000,000.00 บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยล้านบาท) 
   ซึ่งเท่ากับปีก่อน นายทะเบียนสหกรณ์ให้ความเห็นชอบกำาหนดวงเงินการ
   กู้ยืมฯ ไว้จำานวน 1,700,000,000.00 และให้ดำาเนินการจัดทำารายงาน
   เสนอนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อให้ความเห็นชอบตามเวลาที่ระเบียบฯ 
   กำาหนดต่อไป

1. สหกรณ์จังหวัดเลย
	 เรียน	 ท่านประธาน	 คณะกรรมการ	 ท่านผู้แทนจาก	 สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์	 
ท่านสมาชิกสหกรณ์	และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน	ขอแนะนำาตัวเองอีกครั้ง	ดิฉัน	นางจงจิตต์ 
วันปรีดา ตำาแหน่ง ผู้อำานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1	 (อำาเภอเมืองเลย	 นาด้วง)	 ได้รับ
มอบหมายจากท่านสหกรณ์จังหวัดเลยให้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำาปีในวันนี้	เป็นครั้ง
แรกที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมใหญ่กับสหกรณ์	 เนื่องจากพึ่งได้รับคำาสั่งแต่งตั้งให้มาดูแล 
ส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย	จำากัด	ตั้งแต่เดือน	พฤษภาคม	2564	ที่ผ่านมา	ใน
เรื่องเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน	 ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่ามาจากการจัดสรรจากกำาไรสุทธิ
ประจำาป	ีในปนีีม้กีำาไรเกอืบ	96	ลา้น	ตามทีป่รากฏในงบการเงนิ	ซึง่ไมม่กีารตัง้คา่เผือ่หนีส้งสยั
จะสูญแต่อย่างใด	นั่นแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ของท่านมีวินัย	ใส่ใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง	
ขอชื่นชม	และอีกประเด็นคือสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้มีความสนใจ	ใส่ใจใน
การบรหิารงานสหกรณ	์มขีอ้เสนอแนะ	ขอ้ทว้งตงิ	ในประเดน็ทีส่งสยั	ในสว่นของคณะกรรมการ
กย็นิดรีบัฟงัและสามารถชีแ้จงในประเดน็ทีส่มาชกิสอบถามได้	อาจมบีางประเดน็ทีม่คีวามเหน็
ไม่ตรงกัน	แต่ท้ายสุดก็ถือมติที่ประชุมคือเสียงข้างมาก	ฝากให้คณะกรรมการบริหารงานด้วย
ความโปร่งใส	 เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และกฎหมายสหกรณ์อย่าง
เคร่งครัด	รวมถึงกฎหมายอื่น	ที่เกี่ยวข้องด้วย	เป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกอย่างยั่งยืนและมั่นคง
ต่อไป	ขอบคุณค่ะ
มติที่ประชุม  รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 15
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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2. สำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 
	 เรยีนสมาชกิทกุทา่น	ดฉินั	ศศริศัม	ีจนัทรฤ์าชยั	นวก.ตรวจสอบบญัชชีำานาญการพเิศษ	
ถงึแมเ้ราไมไ่ดเ้ปน็ผูส้อบบญัชขีองสหกรณ	์แต	่สนง.ตรวจบญัชสีหกรณก์ไ็มเ่คยทอดทิง้สหกรณ	์
ได้พยายามเฝ้าดูแทนสมาชิกพอสมควร	 สหกรณ์ดำาเนินงานมาโดยมีกำาไรตลอด	ทางสหกรณ์
ของท่านปฎิบัติตามบทบาทหน้าที่	ภารกิจของท่านได้อย่างเหมาะสม	ดูจากงบการเงิน	ภาระ
หนา้ทีข่องกรรมการในการบรหิารงบประมาณในป	ี2565	ตอ่ไป	เปน็ภาระหนกัทีจ่ะบรหิารให้
ได้กำาไร	อย่างไร	จากทุนภายในของท่านเอง	51%	แต่ก็รับเงินทุนจากสหกรณ์อื่นมา	417	ล้าน
ซึ่งภาระตรงนี้จะต้องมีการจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ที่นำาเงินมาฝาก	 ทุนของเรามีมากกว่าหนี้สินก็
จริง	 เพียงแต่กรรมการต้องบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ	 ให้มีการชำาระหนี้เงินกู้	 ที่ตรงเวลา	
เนื่องจากเงินที่กรรมการหามาก็ให้บริการเป็นเงินกู้แก่สมาชิกถึง	99%	ฝากทั้งสมาชิก	มีหน้า
ที่ส่งชำาระเป็นรายเดือนให้กับสหกรณ์	ต้องร่วมด้วยช่วยกันตามบทบาทของตัวเอง	กรรมการ
ต้องบริหารหนี้ให้มีประสิทธิภาพ	วิเคราะห์ความสามารถในการชำาระหนี้ของสมาชิกอย่างเข้ม
ข้น	 ให้มีการกำาหนดเพดานการกู้	 กำาหนดมาตรการที่เข้มแข็ง	 จะได้ไม่เกิดหนี้สงสัยจะสูญต่อ
ไป	จากมุมมองของดิฉันที่มองจากงบการเงินของท่าน	ขอบคุณคะ
มติที่ประชุม รับทราบ

ข้อเสนอจากสมาชิก 
	 1.	 นางมณรีตัน ์คงเตมิ สมาชกิเลขที ่2661	อยากเสนอ	แกข้อ้กำาหนดของหุน้	อยาก
ให้ขยายเพดานการซื้อหุ้นจากสองล้านเนื่องจากตัวเองสมาชิกรุ่นบุกเบิก	 เงินที่ถือหุ้นจากเงิน
ไดร้ายเดอืนเตม็เพดาน	ควรจะขยายเพดานอกีซกัเทา่ตวั	เรามเีงนิหุน้ดกีวา่ไปรบัเงนิฝาก	หรอื
กู้เงินจากที่อื่น	
	 ประธานชี้แจง	สหกรณ์ของเราอยู่ในสถานะที่มีหุ้นมากกว่าหนี้	แห่งไหนที่ทำาธุรกรรม
กับเรา	ก็สบายใจเพราะเรามีทุนมากกว่า	สหกรณ์เป็นของสมาชิกทุกคน	ดังนั้นมีสิทธิ	1	คน	1	
เสียงโดยไม่ได้ดูว่าแต่ละคนมีหุ้นมากหรือน้อย	เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราบริหารโดยไม่มีเงินกู้จากที่
อื่นที่ให้อัตราดอกเบี้ยต่ำา	หากเราปันผลต่ำากว่า	5	บาท	สมาชิกย่อมไม่พอใจแน่	เพราะเราเอา
สว่นตา่งมาบรหิาร	หากเรามแีตหุ่น้บรหิาร	ถามวา่	ผูกู้ต้อ้งจา่ยดอกเบีย้เทา่ไหรถ่งึสามารถปนัผล
ได้	5.5	บาท	นี้คือเหตุผลที่เราบริหาร	 เพราะสมาชิกจะได้ประโยชน์ทั่วถึงกัน	 เราจึงอยากให้

ระเบียบวาระที่ 16
เรื่องอื่น ๆ จากสมาชิก
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กระจายหุ้นโดยไม่อยากให้มีสมาชิกมาถือหุ้นรายใหญ่ในสหกรณ์	 แต่เราไม่ได้ห้าม	 ว่าสมาชิก
จะถอืหุน้เกนิสองลา้น	แตเ่ราหา้มไมใ่หส้มาชกินำาเงนิกอ้นมาซือ้	เราสนบัสนนุเอารายไดป้ระจำา
เดือนมาถือ	เกิน	70	%	
	 2.	 สมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์	มีการกำาหนด	 ให้	5	ปีถึงสมัครใหม่ได้	ดิฉันมองว่า
นานเกินไป	บางคนมีความจำาเป็นต้องลาออก	ขอลดลง	เป็น	1	ปี	
 ประธานชี้แจง	 เหตุผลคือเมื่อสมาชิกไม่ได้ปันผลตามที่ต้องการ	 ก็ลาออก	 สหกรณ์
ตอ้งหาเงนิคนืหากสมาชกิรายใหญท่ีเ่หน็สหกรณเ์ปน็แหลง่เงนิลงทนุ	กจ็ะเขา้ๆ	ออกๆ	สหกรณ์
ก็จะไม่มีความมั่นคง	แต่ก็รับฝากข้อเสนอไปที่คณะกรรมการชุดใหม่
 นายสชุนิ เหลอืงอทุยัรตัน	์1.	เวป็ไซตส์หกรณไ์มม่กีารอพัเดท	อยากใหอ้พัเวป็สหกรณ	์
เพราะบางครั้งแอพมือถือ	ก็ใหญ่ทำาให้หน่วยความจำาในโทรศัพท์เต็ม
	 2.	 การประชุมสหกรณ์	มี	ฌาปนกิจ	น่าจะเอาเข้ามาด้วย	สมาชิกทุกคนก็เป็นสมาชิก
ฌาปนกิจ	ควรนำาเข้ามาด้วย
 นางไมตรจีติ เชือ้บญุม	ีขอเสนอ	1.	ในเรือ่งการจดัประชมุทีม่คีนหมูม่าก	การจดัประชมุ
คณะต่างๆ	ควรจะประชุมทาง	Zoom	เพื่อเป็นการประหยัด	ค่าอาหารว่าง	ค่าเดินทาง	เราจะ
ได้มีเงินเหลือ	
	 2.	 อยากใหจ้ดัประชมุสญัจร	เพือ่สรา้งความเขา้ใจ	หนว่ยงานสาธารณสขุนอ้ง	ๆ 	ทีอ่ยู่
ตาม	รพ.	วนันีก้ม็าไมไ่ด้	เราแกไ้ขอยา่งไร	เจอหลายสมยั	ทำาอยา่งไรจะดแูลคนกลุม่นี้	หรอืสรา้ง
ความเข้าใจ	หรือเอาเรื่องสัญจร	เป็นการประชุมเพื่อรับเบี้ย
	 3.	 เรือ่งแผนงานโครงการอบรม	ใหก้ำาหนดรายละเอยีดใหช้ดัเจน	เนน้ประหยดั	มกีาร
ทบทวนแผน	อยากให้มีการติดตามและประเมินผลจากโครงการดังกล่าวด้วย	
	 ผมค้างคำาตอบ	คุณอดิเรก แสนหาญ	ประเด็น	มีความกังวลในเรื่องการชำาระหนี้คืน	
หรือประเด็นการขยายหนี้	กรณีสมาชิกเสียชีวิต	เรามีระบบฌาปนกิจครอบคลุมไว้แล้ว	เราไม่
กังวล	กรณีเสียชีวิต	นอกจากการหนีหนี้	ทั้งนี้ทางสหกรณ์ก็ได้วางแนวทางไว้	ตามที่สำานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ให้คำาแนะนำาไว้	

มติที่ประชุม  รับทราบ และนำาข้อเสนอมอบให้คณะกรรมการชุดใหม่
เลิกประชุมเวลา 13.50 น.
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