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สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

รัชกาลที่ ๑๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด



“การที่บุคคลหนึ่ง บุคคลใดจะออมทรัพย์ไว้ได้มากหรือน้อยนั้น
ก็ย่อมจะต่างกันตามกำ ลังทรัพย์ กำ ลังปัญญาของตน

แต่ทุกๆ คนต้องเข้าใจว่า ถึงออมทรัพย์ไว้ทีละเล็กละน้อย
ก็เป็นประโยชน์แก่ตนและบ้านเมืองทั้งนั้น”

พระดำารัส พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย



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

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

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

ง�นที่ทำ�นั้นผลอ�จไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย และอ�จจะไม่พอเพียงในก�รเลี้ยงตัวเอง
ทำ�ให้มีคว�มเดือดร้อน ฉะนั้น จะต้องร่วมกัน แม้ในขั้นที่ทำ�ในครอบครัวก็จะต้องช่วยกัน

ทุกคนในครอบครัวก็ช่วยกันทำ�ง�นทำ�ก�ร เพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัวให้มีชีวิตอยู่ได้
แต่ว่�ถ้�ร่วมกันหล�ย ๆ คน เป็นกลุ่มเป็นก้อน

ก็ส�ม�รถที่จะปฏิบัติง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ มีคว�มส�ม�รถ มีผลได้ม�กขึ้น”

พระร�ชดำ�รัสที่ได้พระร�ชท�นแก่ผู้นำ�สหกรณ์ทั่วประเทศ
เมื่อครั้งเข้�เฝ้�ทูลละอองธุลีพระบ�ท ณ ศ�ล�ดุสิด�ลัยฯ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภ�คม ๒๕๓๖



วิสัยทัศน์
ปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำ กัด

มีสัดส่วนเงินทุนเพิ่มขึ้น เน้นหลักธรรมาภิบาล

บริการประทับใจ ใส่ใจสมาชิก

พันธกิจ
เพิ่มสัดส่วนเงินทุนของสหกรณ์ให้สูงขึ้น

เน้นการบริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล

ให้บริการที่ประทับใจ

ใส่ใจสมาชิก

ค่านิยมร่วม
บริการดี  มีความซื่อสัตย์  ปฏิบัติตรงเวลา
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หลักการที่ 1 การเปิดรับสมาชิกทั่วไปและด้วยความสมัครใจ
  (Voluntary and Open Membership)
  สหกรณเ์ปน็องคก์�รโดยสมคัรใจ เปดิรบับคุคลทกุคนซึง่ส�ม�รถใชบ้รกิ�รของสหกรณ ์และ

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

เชื้อช�ติก�รเมือง หรือศ�สน�

      

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

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

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

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

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

แนวท�งประช�ธิปไตย ต�มปกติส่วนหนึ่งของทุนนั้นอย่�งน้อยที่สุดต้องเป็นสินทรัพย์ส่วนรวมของ

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

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

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

ทีส่ดุสว่นหนึง่ของเงนิสำ�รองนีจ้ะแบง่แยกมไิดห้รอืจดัสรรเพือ่ประโยชนแ์กส่ม�ชกิต�มสว่นของธรุกจิ

ที่ได้ทำ�กับสหกรณ์ หรือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ที่บรรด�สม�ชิกเห็นชอบ

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

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

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

ประช�ธิปไตย และจะต้องธำ�รงไว้ซึ่งสภ�พก�รปกครองตนเองของสหกรณ์ 

หลักการสหกรณ์สากล

ร�ยง�นกิจก�รประจำ�ปี 25616



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

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

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

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

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

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

และระดับระหว่�งประเทศ

หลักการที่ 7  ความเอื้ออาทรต่อชุมชน 

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

รับคว�มเห็นชอบจ�กสม�ชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด 7



 1. มุ่งมั่น และอุทิศตน เพื่อพัฒน�ก�รบริห�รง�นของสหกรณ์ให้ก้�วหน้� ด้วยคว�ม 

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

 2. พึงรักษ� ปกป้องผลประโยชน์ของสม�ชิกโดยรวม และตัดสินใจบนพื้นฐ�นประโยชน์

สม�ชิกอย่�งเป็นธรรม

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

คุณธรรมและจริยธรรม

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

ประสิทธิภ�พก�รปฎิบัติง�นในสหกรณ์

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

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

 6. พงึดแูล ใช ้และรกัษ�ทรพัยส์นิ อปุกรณข์องสหกรณใ์หเ้กดิประโยชนส์งูสดุแกส่ว่นรวม

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

ส่วนตน ญ�ติ พวกพ้อง

 8. ไม่กระทำ�ธุรกิจส่วนตนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสหกรณ์ และเปิดเผยผลประโยชน์

ส่วนตนที่มีในองค์กร หรือธุรกรรมใดที่ขัดกับประโยชน์ของสหกรณ์

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

ผลประโยชน์ของตน

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

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

จรรยาบรรณ
ของคณะกรรมการดำาเนินการ

ร�ยง�นกิจก�รประจำ�ปี 25618



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

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

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

ปฏิบัติต่อผู้ใดผู้หนึ่งเป็นก�รเฉพ�ะ

 3. พงึใหข้อ้มลูทีถ่กูตอ้ง และครบถว้นแกส่ม�ชกิ เพือ่ใหส้ม�ชกิไดร้บัประโยชนส์งูสดุจ�ก

บริก�รของสหกรณ์

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

และพวกพ้อง

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

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

ก�รและเหตุผลที่ถูกต้องต�มทำ�นองคลองธรรม

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

ที่สุด รวมถึงไม่นำ�เอ�ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตน

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

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

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

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

ในโอก�สต่อไป

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

ส่วนตนหรือพวกพ้อง

 10. หลีกเลี่ยงก�รทำ�ธุรกิจ ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นคู่แข่งขัน หรือเป็นปฏิปักษ์กับ

สหกรณ์

จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่

สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด 9



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

วิธีก�รสหกรณ์

 2. ปฏิบัติต�มกฎหม�ย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์อย่�งเคร่งครัด

 3. มุ่งมั่น ดำ�รงชีวิตต�มหลักปรัชญ�เศรษฐกิจพอเพียง

 4. สอดส่องดูแลและส่งเสริมสนับสนุนกิจก�รของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่

เข้มแข็ง

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

สหกรณ์

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

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

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

 8. พึงให้ข้อมูลของตนในก�รขอรับสวัสดิก�รหรือทำ�ธุรกรรมอื่นใดกับสหกรณ์ด้วยคว�ม

ซื่อสัตย์สุจริต

 9. พงึชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนัในท�งทีช่อบ รวมทัง้สง่เสรมิสนบัสนนุใหเ้กดิคว�มส�มคัค ีรว่ม

แรงร่วมใจในบรรด�สม�ชิกด้วยกัน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

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

สหกรณ์ เพื่อประโยชน์ส่วนตน

จรรยาบรรณของสมาชิกสหกรณ์

ร�ยง�นกิจก�รประจำ�ปี 256110



 สหกรณอ์อมทรพัยส์�ธ�รณสขุเลย จำ�กดั จดทะเบยีนจดัตัง้เปน็สหกรณเ์มือ่ 31 พฤษภ�คม 

2533 ซึ่งเป็นนิติบุคคล   ที่ดำ�เนินง�นในรูปแบบสถ�บันก�รเงินที่มิใช่ธน�ค�ร    ตลอดระยะเวล�

ที่ผ่�นม� ก�รดำ�เนินง�นได้ขย�ยตัวเพิ่มขึ้น โดยมีแหล่งเงินทุนหล�ยด้�นคือ จ�กเงินรับฝ�กของ

สม�ชิก แหล่งเงินทุนในรูปแบบก�รกู้ยืมเงินจ�กธน�ค�รพ�ณิชย์ อีกทั้งยังเชื่อมโยงกับสหกรณ์ออม

ทรัพย์ขน�ดใหญ่ในรูปแบบของเงินฝ�ก และเงินกู้ เพื่อนำ�เงินม�บริห�รโดยก�รให้สม�ชิกกู้ยืมเป็น

สว่นใหญ ่ พรอ้มทัง้นำ�สว่นต่�งเปน็ผลตอบแทนแกม่วลสม�ชกิ ซึง่ทำ�ใหก้�รดำ�เนนิง�นของสหกรณ ์ 

ต้องคำ�นึงถึงคว�มเสี่ยงในด้�นต่�งๆ ให้รอบคอบ  และครบถ้วน

 ในภ�วะที่มีคว�มไม่แน่นอนท�งเศรษฐกิจ  และคว�มผันผวน   คว�มท้�ท�ยท�งก�รเงิน

ตลอดจนก�รทำ�ธุรกรรมท�งก�รเงินที่เชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกภ�คส่วน จึงต้องรอบคอบ 

ระมัดระวัง รวมถึงต้องมีก�รตรวจสอบ และก�รกำ�กับดูแลที่เข้มแข็ง เพื่อรักษ�ไว้ซึ่งคว�มมั่นคง 

คว�มเจรญิรุง่เรอืงและชือ่เสยีงขององคก์รเปน็หลกั ทกุฝ�่ยตอ้งรว่มกนัเตรยีมตวัพรอ้มรบัมอืกบัก�ร

เปลี่ยนแปลงนี้

 ในโอก�สนี ้ผมขอขอบคณุ คณะกรรมก�รดำ�เนนิก�ร ผูต้รวจสอบกจิก�ร เจ�้หน�้ที ่สหกรณ์

ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด และสม�ชิกทุกท่�นที่ได้ช่วยสร้�งคว�มเติบโต สร้�งคว�มเชื่อมั่น 

คว�มมั่นคง ให้แก่องค์กร และขอส่งคว�มปร�รถน�ดี และอำ�นวยพรให้ทุกท่�น มีคว�มสุข คว�ม

เจริญ ตลอดไป

     

      (น�ยก�ยสิทธิ์    แก้วย�ศรี) 

      ที่ปรึกษ�กิตติมศักดิ์

      สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด

สาร จาก...
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด 11



เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ที่เคารพ 

 ปนีี ้เปน็ปทีีส่หกรณไ์ดเ้ปลีย่นปบีญัชใีหมเ่ปน็ 30 พฤศจกิ�ยน ซึง่ก�รดำ�เนนิง�นใชเ้วล� 11 เดอืน 

กิจก�รสหกรณ์ได้เติบโตอย่�งต่อเนื่องโดยได้รับคว�มร่วมมือร่วมใจจ�กทุกฝ่�ยในรอบปีที่ผ่�นม�มีคว�ม

เปลีย่นแปลงทีก่ระทบก�รดำ�เนนิง�นของสหกรณค์อื น�ยทะเบยีนสหกรณไ์ดอ้อกประก�ศในเรือ่ง กำ�หนด

อัตร�ดอกเบี้ยเงินฝ�กออมทรัพย์สูงสุดไม่เกิน ร้อยละ 4.50 ต่อปี ก�รจำ�กัดก�รลงทุน ก�รนับเงินฝ�กจ�ก

สหกรณอ์ืน่เปน็เงนิกูย้มื เพือ่กำ�กบัดแูลสหกรณใ์หเ้ขม้งวดม�กขึน้ พรอ้มทัง้จะมมี�ตรก�รควบคมุกำ�กบัก�ร

บริห�รง�นสหกรณ์ให้อยู่ภ�ยใต้ พระร�ชบัญญัติสหกรณ์ใหม่

 อย่�งไรก็ต�ม แม้ว่�จะมีข้อจำ�กัดในก�รดำ�เนินง�น คณะกรรมก�ร ยังคงมุ่งมั่นในก�รพัฒน�

สหกรณ์ของเร�ให้ได้ม�ตรฐ�น โดยสหกรณ์ของเร�ผ่�นม�ตรฐ�นสหกรณ์สีข�วด้วยธรรม�ภิบ�ล จ�ก

สำ�นักง�นส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเลย อีกทั้งสหกรณ์ยังมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้สม�ชิกมีคว�มมั่นคงท�ง 

ก�รเงิน สนับสนุนก�รออม ให้ผลตอบแทนก�รลงทุนกับสม�ชิกอย่�งเหม�ะสม ให้คว�มรู้และสวัสดิก�ร

ต�มแนวท�งสหกรณ์อย่�งสมำ่�เสมอ

 ในปี 2561 สหกรณ์ส�ม�รถดำ�เนินกิจก�รได้อย่�งดี มีคว�มมั่นคง เข้มแข็ง และก้�วหน้� เร�มี

สม�ชิกทั้งสิ้น จำ�นวน 1,988 คน และมีทุนดำ�เนินก�ร 2,285.71 ล้�นบ�ท สินทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็น 81.10 

ล�้นบ�ท และมกีำ�ไรสทุธ ิ79.39 ล�้นบ�ท ทำ�ใหป้นีีม้กี�รปนัผลต�มหุน้ทีช่ำ�ระแลว้รอ้ยละ 5.75 และเฉลีย่

คืนดอกเบี้ยทุกประเภทร้อยละ 15.25 

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

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

ต่�งๆ จนสหกรณ์ได้รับผลสำ�เร็จม�จนทุกวันนี้ และเป็นที่พึ่งให้กับสม�ชิกทุกคนตลอดไป

      (น�ยชำ�น�ญ มีมูล) 

      ประธ�นกรรมก�รดำ�เนินก�ร

      สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด

สาร จาก...
ประธานกรรมการดำาเนินการ

ร�ยง�นกิจก�รประจำ�ปี 256112



ที่ปรึกษาสหกรณ์

คณะตรวจสอบกิจการ

น�ยบวร  อุตส�หะ
ที่ปรึกษ�

น�ยอุทิศ  โสวันน�
ที่ปรึกษ�

น�ยสุริยันต์  หิรัญพรหม
ที่ปรึกษ�

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

น�ยจรูญ  ปัทม�ลัย น�ยพงศ์วิพัฒน์  เพ็งวิชัย

น�ยแพทย์วิวรรธน์  ก่อวิริยกมล

ที่ปรึกษ�กิตติมศักดิ์

น�ยก�ยสิทธิ์  แก้วย�ศรี

ที่ปรึกษ�กิตติมศักดิ์
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คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 29

น�ยเกรียงศักดิ์  ยศพิมพ์
กรรมก�ร

น�ยสุนันท์  เที่ยงภักดิ์
กรรมก�ร

น�ยนิวัตน์  แสงรัตน์
กรรมก�ร

น�ยชำ�น�ญ  มีมูล
ประธ�นกรรมก�ร

น�ยสิริพงษ์  วัฒนศรีท�นัง
รองประธ�นกรรมก�ร 1

น�ยพิเชษฐ์  ไชยวงค์
รองประธ�นกรรมก�ร 2

น�ยกลยุทธ์  สิงห์สถิต
รองประธ�นกรรมก�ร 3

น�ยอดุลย์  สอนสุภ�พ
กรรมก�รและเลข�นุก�ร

น�งคุลิก�  น�มโน
กรรมก�ร

น�ยสุชิน  เหลืองอุทัยรัตน์
กรรมก�ร

น�ยนิพนธ์  พันภูรักษ์
กรรมก�รและเหรัญญิก

น�งพัลยุภ�  ภ�วงศ์
กรรมก�ร

น�ยพร�ยเพชร  ม�กพันธ์
กรรมก�ร

น�ยอำ�พล  คำ�ตัน
กรรมก�ร

น�ยส�โรจน์  สมัยคำ�
กรรมก�ร

ร�ยง�นกิจก�รประจำ�ปี 256114



เจ้าหน้าที่สหกรณ์

น�งพัชชิร�  แสงน�
เจ้�หน้�ที่สินเชื่อ

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

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

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

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

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

น�งจันทร์จิร�  บุตรช�ลี

ผู้จัดก�ร

น�งผ�นิต  จำ�นงค์นิจ
นักก�รภ�รโรง

สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด 15



 จำ�นวนสม�ชิกส�มัญ ( ณ 30  พฤศจิก�ยน  2561)   1,937 คน
 จำ�นวนสม�ชิกสมทบ ( ณ 30  พฤศจิก�ยน  2561)        51 คน
 จำ�นวนสม�ชิกที่เข้�ร่วมประชุม     1,783 คน
 จำ�นวนคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร          15 คน
 จำ�นวนคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รที่เข้�ร่วมประชุม        15 คน
 เริ่มประชุม 09.30  น.
 น�ยชำ�น�ญ มมีลู ประธ�นกรรมก�รสหกรณอ์อมทรพัยส์�ธ�รณสขุเลย จำ�กดั  เปน็ประธ�น
ในที่ประชุม

การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2561
วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561
ณ ศาลาประชาคม จังหวัดเลย

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีทราบ

1.1 แนะนำาผู้เข้าร่วมประชุม
  1. น�งอังษณ� ยศปัญญ� รองน�ยแพทย์ด้�นส่งเสริมพัฒน�
  2. น�ยก�ยสิทธิ์ แก้วย�ศรี ที่ปรึกษ�กิตติมศักดิ์
  3. น�ยบวร อุตส�หะ ที่ปรึกษ�
  4. น�ยอุทิศ โสวันน� ที่ปรึกษ�
  5. น�ยสุริยันต์ หิรัญพรหม ที่ปรึกษ�
  6. น�งพิชญ์สิณี สว่�งโรจน์ ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
  7. น�งจ�รุช� พรมภักดี นักวิช�ก�รตรวจสอบบัญชีชำ�น�ญก�ร
  8. น�ยจตุพร สุน�ทร นักวิช�ก�รสหกรณ์ปฏิบัติก�ร
  9. น�ยเชิงช�ย จันทร์ศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต
  10. น�ยอภิช�ติ จันทร์ศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต 
  11. น�งเพ็ญจิต ลำ�มะยศ ผู้ตรวจสอบกิจก�ร
  12. น�ยจรูญ ปัทม�ลัย ผู้ตรวจสอบกิจก�ร
  13. น�งเย�วรัตน์ แก้วสุฟอง ผู้ตรวจสอบกิจก�ร
  14. น�งมนฤดี น�มวงษ์ ผู้ตรวจสอบกิจก�ร
  15. น�ยพงศ์วิพัฒน์ เพ็งวิชัย ผู้ตรวจสอบกิจก�ร
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ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2560

1.2  การประชุมใหญ่สามัญประจำาปี
  ต�มข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด พ.ศ.2544 ข้อ 62 ก�รประชุม
ใหญส่�มญัของสหกรณจ์ะตอ้งมสีม�ชกิม�ประชมุไมน่อ้ยกว�่กึง่หนึง่ของจำ�นวนสม�ชกิทัง้หมด หรอื
ไมน่อ้ยกว�่ 100 คน จงึจะเปน็องคป์ระชมุ ขณะนีม้สีม�ชกิม�ประชมุ จำ�นวน 100 คน จงึถอืว�่ครบ
องค์ประชุม
  ก�รเชิญสม�ชิกม�ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปีในวันนี้ก็เพื่อแถลงผลก�รดำ�เนินง�นของ
สหกรณ์ในรอบปีที่ผ่�นม� และเป็นก�รปฎิบัติต�มข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 62 ที่กำ�หนดให้มีก�ร
ประชุมใหญ่ส�มัญ อย่�งน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภ�ยใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีของสหกรณ์ เพื่อให้
สม�ชกิไดท้ร�บร�ยง�นประจำ�ปแีสดงผลก�รดำ�เนนิก�รของสหกรณแ์ละผลก�รดำ�เนนิง�นของคณะ
กรรมก�รดำ�เนินก�ร ร�ยง�นผู้ตรวจสอบกิจก�ร ก�รพิจ�รณ�อนุมัติ งบประม�ณร�ยจ่�ยประจำ�ปี 
พิจ�รณ�แก้ไขข้อบังคับกำ�หนดรูปก�รพัฒน�ของสหกรณ์ไปในทิศท�งที่บรรลุวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ์ พิจ�รณ�อนุมัติงบดุลและก�รจัดสรรกำ�ไรสุทธิ ตลอดจนก�รเลือกตั้งและก�รถอดถอน
กรรมก�ร และผู้ตรวจสอบกิจก�ร
 ก�รประชมุและวธิกี�รประชมุ เพือ่ใหก้�รประชมุดำ�เนนิไปดว้ยคว�มเรยีบรอ้ยจงึขอตกลงและ
ทำ�คว�มเข้�ใจกับสม�ชิกในวิธีก�รประชุมดังนี้
 1. ก�รขออนุญ�ตกล่�วในที่ประชุม ให้ขออนุญ�ตโดยก�รยกมือ ให้ประธ�นมองเห็นชัดเจน
 2. เมื่อได้รับอนุญ�ตให้กล่�วในที่ประชุมในระหว่�งกล่�วหรืออภิปร�ยห�กมีก�รทักท้วงให้
หยุดกล่�วหรือหยุดอภิปร�ย ประธ�นจะให้ผู้ทักท้วง แจ้งเหตุแห่งก�รทักท้วง เพื่อจะได้วินิจฉัย
 3. ก�รกล่�วในที่ประชุมให้ใช้ถ้อยคำ�สุภ�พ ไม่เสียดสี พ�ดพิงถึงผู้ใดผู้หนึ่ง ซึ่งอ�จทำ�ให้เกิด
คว�มเสื่อมเสียหรือเสียห�ยได้ห�กไม่มีเอกส�รชัดเจน
 4. ห�กมีก�รกล่�วสนับสนุนให้ใช้ข้อคว�มสั้นๆ ไม่พ�ดพิงถึงเรื่องนอกประเด็น
 5. ก�รดำ�เนินก�รประชุม ปฏิบัติต�มแนวส�กลทั่วไป
มติที่ประชุม  รับทราบ

  สหกรณ ์ไดส้ำ�เน�ร�ยง�นก�รประชมุใหญส่�มญัประจำ�ป ี2560 ในวนัที ่21 มกร�คม 2561
 ณ หอประชุมศ�ล�ประช�คม อำ�เภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปให้สม�ชิกครบทุกหน่วยง�นแล้ว ต�ม
หนังสือ ที่ สอ. สล.201 /2561 ลงวันที่ 30 มีน�คม 2561โดยให้สม�ชิกตรวจสอบ ห�กไม่ถูกต้อง
หรือมีก�รแก้ไข ขอให้แจ้งให้ สหกรณ์ทร�บภ�ยในวันที่ 30 เมษ�ยน 2561
 ผลปร�กฏว่�เมื่อพ้นกำ�หนดเวล�ดังกล่�วไม่มีสม�ชิกทักท้วงแต่ประก�รใด จึงขอให้ที่ประชุม
พิจ�รณ�รับรองร�ยง�นก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2560 จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทร�บและรับรอง 
มติที่ประชุม รับรอง
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำาเนินกิจการประจำาปี 2561

จำ�นวนสม�ชิก (คน)

สินทรัพย์รวม

ทุนเรือนหุ้น

ทุนสำ�รอง

เงินรับฝ�ก

เงินกู้ยืมสถ�บันก�รเงิน

เงินให้สม�ชิกกู้ระหว่�งปี

รับชำ�ระคืนระหว่�งปี

ลูกหนี้เงินกู้คงเหลือสุทธิ

ทุนสะสมต�มข้อบังคับ

กำ�ไรสุทธิ

ทุนเรือนหุ้นเมื่อต้นปี 795,699,340.00 881,855,710.00

บวก  ได้รับค่�หุ้นระหว่�งปี 104,547,580.00 87,995,300.00

หัก    จ่�ยคืนค่�หุ้น 18,391,210.00 12,761,390.00

คงเหลือทุนเรือนหุ้นสิ้นปี 881,855,710.00 957,089,620.00

ทุนเรือนหุ้น เพิ่มขึ้น (ลดลง) 86,156,370.00 75,233,910.00

1947

2,204,610,308.10

   881,855,710.00

58,094,427.92

123,603,659.81

1,053,753,380.63

1,387,411,567.03

1,235,998,809.33

2,185,111,993.00

1,389,075.00

81,561,337.50

1988

2,285,712,211.74

   957,089,620.00

67,322,585.42

189,991,296.19

867,187,044.00

1,156,303,984.50

1,086,238,682.50

2,255,177,295.00

1,886,743.14

79,393,645.36

41

81,101,903.64

75,233,910.00

9,228,157.50

66,387,636.38

(186,566,336.63)

(231,107,582.53)

(149,760,126.83)

70,065,302.00

497,668.14

(2,167,692.14)

3.1 ด้านการเติบโตธุรกิจ

รายการ

รายการ

ปี 2560

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2561

เพิ่ม (ลด)

  ในปี 2561 สหกรณ์มีกำ�ไรสุทธิ 79,393,645.36 บ�ท ลดลง จ�กปี 2560 จำ�นวน  
2,167,692.14 บ�ท คิดเป็นร้อยละ 2.66

3.2 ด้านสมาชิก 
  สม�ชิกยอดยกม�  ปี 2560 จำ�นวน 1,947 คน
  สม�ชิกเข้�ใหม่ ปี 2561 จำ�นวน 97 คน
  สม�ชิกล�ออก ปี 2561 จำ�นวน 56 คน
  คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น  จำานวน 1,988  คน  

3.3 ด้านทุนเรือนหุ้น

  ในปี 2561  สหกรณ์มีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจ�กปี 2560 จำ�นวน 75,233,910.00 บ�ท อัตร�
ก�รเติบโตของทุนเรือนหุ้น  คิดเป็นร้อยละ 8.53
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ลูกหนี้เงินกู้ยกม�เมื่อต้นปี 2,033,699,235.30 2,185,111,993.00

บวก  ให้กู้เพิ่มระหว่�งปี 1,387,411,567.03 1,156,303,984.50

หัก    ชำ�ระคืนเงินกู้ระหว่�งป ี 1,235,998,809.33 1,086,238,682.50

ลูกหนี้คงเหลือสุทธิ 2,185,111,993.00 2,255,177,295.00

ลูกหนี้เพิ่มขึ้น  151,412,757.70 70,065,302.00

สหกรณ์ออมทรัพย์

มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ จำ�กัด (ย�ว)

สหกรณ์ออมทรัพย์

มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ จำ�กัด (กล�ง)

126,697,772.25

8,549,821.50

0.00

50,000,000.00

15,075,330.00

                   

17,778,119.75

111,622,442.25

40,771,701.75

รายการ

แหล่งเงินกู้ยืม

ปี 2560

ยกมา

ปี 2561

กู้ระหว่างปี ชำาระระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี

3.4 การให้บริการรับฝากเงิน
  สหกรณ์ได้ให้บริก�รเงินฝ�กแก่สม�ชิก ประเภทออมทรัพย์,เงินฝ�กออมทรัพย์พิเศษ,เงิน
ฝ�กประจำ�และ เงนิฝ�กออมทรพัยท์วสีนิ และเงนิฝ�กออมทรพัยA์TM เพือ่เพิม่ชอ่งท�งในก�รถอน
เงินฝ�กจ�กตู้กดเงินอัตโนมัติ ของธน�ค�รกรุงไทย ซึ่งสหกรณ์จึงจ่�ยเงินกู้ส�มัญแก่สม�ชิกโดยวิธี
ก�รจ่�ยเข้�เงินฝ�กออมทรัพย์ ATM  รวมถึงเงินปันผลเฉลี่ยคืนและเงินสวัสดิก�รต่�งๆ เพื่อคว�ม
สะดวกในก�รเบิกถอน อีกทั้งเป็นก�รส่งเสริมก�รออมของสม�ชิกและครอบครัว รวมจำ�นวนทั้งสิ้น  
189,991,296.19 บ�ท ดังนี้ 
(1) เงินฝ�กออมทรัพย์ จำ�นวน 148 บัญชี เป็นจำ�นวนเงิน  3,456,813.34 บ�ท
(2) เงินฝ�กออมทรัพย์พิเศษ จำ�นวน    221 บัญชี เป็นจำ�นวนเงิน 123,736,296.89 บ�ท 
(3) เงินฝ�กประจำ� จำ�นวน 23 บัญชี เป็นจำ�นวนเงิน 7,103,666.14 บ�ท
(4) เงินฝ�กออมทรัพย์ทวีสิน จำ�นวน     19 บัญชี เป็นจำ�นวนเงิน 7,249,002.00 บ�ท
(5) เงินฝ�กออมทรัพย์ATM จำ�นวน  1,833 บัญชี เป็นจำ�นวนเงิน   8,445,517.82 บ�ท
(6) เงินฝ�กออมทรัพย์พิเศษจ�กสอ.อื่นจำ�นวน 2 บัญชี  เป็นจำ�นวนเงิน 40,000,000.00 บ�ท

3.5 ด้านการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก 
  สหกรณ์ได้ให้บริก�รเงินกู้ยืมแก่สม�ชิกในระหว่�งปี 2561 และมียอดหนี้เงินกู้คงเหลือ 
ทั้งสิ้นดังนี้

  สมาชิกเป็นหนี้เงินกู้ 1,540 คน คิดเป็นร้อยละ 77.46 ของสมาชกิทัง้หมด (1,988 คน)

  สมาชิกที่ไม่เป็นหนี้เงินกู้ 448 คน คิดเป็นร้อยละ 22.54 ของสมาชิกทั้งหมด

3.6 เจ้าหนี้เงินกู้ยืมของสหกรณ์
  สหกรณไ์ดข้อกูย้มืเงนิจ�กสถ�บนัก�รเงนิ เพือ่ใหกู้ย้มืแกส่ม�ชกิ และเพือ่เสรมิสภ�พคลอ่ง
ของสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
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สหกรณ์ออมทรัพย์

มห�วิทย�ลัยมหิดล จำ�กัด (ย�ว)

สหกรณ์ออมทรัพย์

มห�วิทย�ลัยมหิดล จำ�กัด (สั้น)

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักง�นธน�ค�ร

แห่งประเทศไทย จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพย�บ�ลหัวเฉียว จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ 

วชิรพย�บ�ล จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์

โรงพย�บ�ลห�ดใหญ่ จำ�กัด

สหกรณ์ออมทรัพย์มหิดล (สั้น)

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จำ�กัด (โครงก�รพิเศษ)

สหกรณ์ออมทรัพย์

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย จำ�กัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

แห่งประเทศไทย จำ�กัด 

ธน�ค�รกรุงเทพ

ธน�ค�รธนช�ต

OD ธน�ค�รกรุงไทย

ธน�ค�ร ธกส.

ธน�ค�รแลนด์แอนด์เฮ้�ส์

รวม

148,230,000.00

10,800,000.00

77,000,000.00

    0.00

83,000,000.00

106,000,000.00

     

78,575,786.88

38,400,000.00

147,000,000.00

26,500,000.00

0.00

65,000,000.00                     

98,000,000.00

0.00

20,000,000.00

20,000,000.00

1,053,753,380.63

0.00

0.00

0.00

         

100,000,000.00           

0.00

 

   0.00

140,000,000.00

0.00

0.00

0.00

56,999,800.00

 

 120,000,000.00

168,000,000.00

  15,560,823.57

145,000,000.00

60,000,000.00

855,560,623.57

18,370,000.00

    10,800,000.00

  

77,000,000.00

14,000,000.00

  

 11,000,000.00

     

11,000,000.00

     

91,775,786.88

38,400,000.00

11,000,000.00

5,500,000.00

8,866,900.00

  

165,000,000.00

190,000,000.00

    15,560,823.57

165,000,000.00

60,000,000.00

926,126,960.20

129,860,000.00

      0.00

0.00

      

86,000,000.00

     

72,000,000.00

95,000,000.00

126,800,000.00

0.00

136,000,000.00

21,000,000.00

48,132,900.00

20,000,000.00

76,000,000.00

0.00

0.00

20,000,000.00

983,187,044.00

แหล่งเงินกู้ยืม ยกมา กู้ระหว่างปี ชำาระระหว่างปี คงเหลือสิ้นปี

3.7 ด้านการบริหารเงินทุน
 3.7.1 แหล่งที่มาของเงินทุน

 1.  เงินรับฝ�ก 189,991,296.19  8.31

 2.  เงินกู้ยืมจ�กสถ�บันก�รเงิน 983,187,044.00 43.01

 3.  หนี้สินอื่นๆ 6,841,277.63 0.30

 4.  ทุนเรือนหุ้น 957,089,620.00 41.87

 5.  ทุนสำ�รองและทุนสะสมอื่นๆ 69,209,328.56 3.03

 6.  กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี รอก�รจัดสรร 79,393,645.36 3.47

   รวมแหล่งที่มาของเงินทุน 2,285,712,211.74 100

ลำาดับ รายการ จำานวน(บาท) ร้อยละ

ร�ยง�นกิจก�รประจำ�ปี 256120



  สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด จัดห�เงินทุนภ�ยในจ�กทุนเรือนหุ้น ทุนสำ�รอง 
และเงินรับฝ�ก ซึ่งเป็นก�รระดมเงินทุนที่มีอัตร�ก�รเติบโตอย่�งต่อเนื่อง โดยเฉพ�ะทุนเรือนหุ้น  
  นอกจ�กนี ้สหกรณย์งัจดัห�เงนิทนุจ�กแหลง่ภ�ยนอกโดยก�รกูย้มืเงนิจ�กสถ�บนัก�รเงนิ
เพื่อเสริมสภ�พคล่องให้กับสหกรณ์
 3.7.2 การจัดสรรเงินทุน

3.8 ด้านสวัสดิการ
 3.8.1 สหกรณ์ฯ จัดทุนสวัสดิการสมาชิก ดังนี้
      1) ทุนส�ธ�รณประโยชน์  จำ�นวนเงิน 3,000.00 บ�ท 
   2) ทุนสงเคร�ะห์ศพสม�ชิกและคู่สมรส จำ�นวนเงิน   693,331.86 บ�ท
   3) ทุนสวัสดิก�รเกื้อกูลสม�ชิก จำ�นวนเงิน 1,661,000.00 บ�ท
   4) ทุนสะสมเพื่อพัฒน�กิจก�ร จำ�นวนเงิน 16,000.00 บ�ท

 3.8.2 สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว ดังนี้
   1) สวัสดิก�รก�รครองสถ�นภ�พโสด จำ�นวนเงิน 0.00 บ�ท
   2) สวัสดิก�รเกษียณอ�ยุร�ชก�ร จำ�นวนเงิน          2,800.00 บ�ท
   3) เงินช่วยเหลือก�รศพครอบครัวสม�ชิก จำ�นวนเงิน      241,000.00 บ�ท
   4) สวัสดิก�รบุตร  จำ�นวนเงิน      665,000.00 บ�ท

1 ลูกหนี้เงินให้กู้ 2,255,177,295.00 98.66

2 เงินสดและเงินฝ�กธน�ค�ร 24,860,115.95 1.09

3 เงินลงทุน 3,207,000.00 0.14

4 สินทรัพย์อื่น 2,467,800.79 0.11

            รวม 2,285,712,211.74 100

รายการลำาดับ
จัดสรรเงินลงทุน

จำานวน (บาท) ร้อยละ
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นายชำานาญ มีมูล

นายนิพนธ์  พันภูรักษ์

นายอดุลย์  สอนสุภาพ

นางจันทร์จิรา บุตรชาลี

-  ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2560

- สัมมน�เหตุก�รณ์ต่�งๆ ที่มีผลกระทบ

 ก�รดำ�เนินง�นของสหกรณ์

-  ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2560 เพื่อ

 ทำ�ก�รเลือกตั้งคณะกรรมก�รชมรม

-  ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2561

 ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุข

-  ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2561

 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

 ประเทศไทย 

-  สัมมน�วิช�ก�รประจำ�ปี 2561

- อบรมหลักกฎหม�ยในก�รบริห�ร

 สหกรณ์

-  คุมเข้มสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย

-  ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2561

 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

 ประเทศไทย 

- อบรมหลักกฎหม�ยในก�รบริห�ร

 สหกรณ์

- คุมเข้มสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย

- ประชุมก�รพัฒน�สหกรณ์ต�มเกณฑ์

 ม�ตรฐ�นก�รบริห�รจัดก�รสหกรณ์

 ออมทรัพย์

- ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2561ชุมนุม

 สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

- ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2561

 ชมรมผู้จัดก�รสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง

 ประเทศไทย 

- สัมมน�วิช�ก�รประจำ�ปี 2561

10  ก.พ. 61

8 มี.ค. 61

กรุงเทพ

24 มี.ค. 61

ขอนแก่น

5 พ.ค.61

กรุงเทพ

9 มิ.ย.61

กรุงเทพ

2-4 พ.ย.61

กรุงเทพ

10-14 ก.ย.61

กรุงเทพ

17-18 มี.ค.61

ขอนแก่น

9 มิ.ย.61

กรุงเทพ

10-14 ก.ย.61

กรุงเทพ

17-18 มี.ค.61

ขอนแก่น

20 พ.ค.61

กรุงเทพ

9 มิ.ย.61

กรุงเทพ

17-19 ส.ค.61

เชียงใหม่

2-4 พ.ย.61

กรุงเทพ

1

2

3

4

- เขตพื้นที่สหกรณ์สม�ชิก

 ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

- ชมรมเจ้�หน้�ที่สหกรณ์

 ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

- ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์

 ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ

- ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์

 ส�ธ�รณสุขไทย

- ชมรมสหกรณ์ฯ ภ�ค

- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

 แห่งประเทศไทย จำ�กัด

- สอ.จุฬ�ลงกรณ์ฯ

- ชุมนุมสหกรณ์ฯ

- สันนิบ�ต

- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

 แห่งประเทศไทย จำ�กัด

- ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

 แห่งประเทศไทย จำ�กัด

- สันนิบ�ต

- ชุมนุมสหกรณ์ฯ

- ชุมนุมสหกรณ์ฯ

- ชมรมผู้จัดก�รสหกรณ์

 ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สอ.จุฬ�ลงกรณ์ฯ

ลำาดับ ชื่อ - สกุล อบรม - สัมมนา จัดโดยวันที่

3.9  ด้านวิชาการ
 3.9.1 ในปี 2561 คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รได้พิจ�รณ�อนุมัติให้ กรรมก�ร และเจ้�หน้�ที่ 
เข้�ร่วมประชุมสัมมน�/อบรม วิช�ก�รต่�งๆ กับหน่วยง�นภ�ยนอก  ดังร�ยก�รต่อไปนี้

ร�ยง�นกิจก�รประจำ�ปี 256122



 3.9.2 โครงก�รอบรมสม�ชิกต�มแผนยุทธศ�สตร์

   1) โครงก�รอบรบผู้ตรวจสอบกิจก�ร  จำ�นวนสม�ชิก 21 คน

   2) โครงก�รอบรมบัญชีสหกรณ์  จำ�นวนสม�ชิก 67 คน

3.10  ด้านการเอื้ออาทรต่อชุมชน และสังคม

  สหกรณ์ได้ให้คว�มร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมต่�งๆ ของสำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดเลย และ

ขบวนก�รสหกรณ ์โดยรว่มมอืเปน็สถ�นทีศ่กึษ�ดงู�นของสหกรณต์�่งๆ และกจิกรรมสงัคมภ�ยนอกเนือ่ง

ในโอก�สต่�งๆ ดังนี้

   1. ง�นสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ  จำ�นวน 20,000 บ�ท

3.11 ด้านข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์

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

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

3.12  ด้านสมาคมฌาปนกิจ 

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

   จำ�นวนสม�ชิกส�มัญ 1,412 คน สม�ชิกสมทบ 305 คน รวม 1,717 คน

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

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

   จำ�นวนสม�ชิกส�มัญ 1,505 คน สม�ชิกสมทบ 600 คน รวม 2,105 คน

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

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

   จำ�นวนสม�ชิก ส�มัญ 852 คน สม�ชิกสมทบ 24 คน รวม 876 คน

   จำ�นวนเงินสงเคร�ะห์ศพ 600,000 บ�ท 

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

   จำ�นวนสม�ชิกส�มัญ 619 คน สม�ชิกสมทบ 346 คน รวม 965 คน 

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

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

   จำ�นวนสม�ชิกส�มัญ 27 คน รวม 27 คน 

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

3.13 การรับรองมาตรฐาน

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

ปีงบประม�ณ 2561โดยทำ�ก�รประเมินตัวชี้วัดต�มประก�ศกรมส่งเสริมสหกรณ์ต�มหนังสือที่ ลย0010/

ว1571 ลงวันที่ 6 พฤศจิก�ยน 2561 ประก�ศให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด ผ่�นเกณฑ์

ม�ตรฐ�นสหกรณ์ระดับ A 

มติที่ประชุม  รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจำาปี 2561

รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด

สำาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด

   ต�มที่ที่ประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี 2560 เมื่อ วันที่ 21 มกร�คม 2561 ได้เลือกข้�พเจ้�และ 

คณะเปน็ผูต้รวจสอบกจิก�รของสหกรณอ์อมทรพัยส์�ธ�รณสขุเลย จำ�กดั ปบีญัชสีิน้สดุวนัที ่30 พฤศจกิ�ยน 

2561 ซึ่งข้�พเจ้�และคณะได้ทำ�ก�รตรวจสอบและร�ยง�นผลก�รตรวจสอบต่อคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร 

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

ตรวจสอบประจำ�ปี โดยสรุปดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

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

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

 1.3 เพื่อตรวจสอบก�รดำ�เนินง�นอื่นๆ ของสหกรณ์

2. ขอบเขตของการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ

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

 2.2 ตรวจสอบก�รควบคุมก�รเงิน ต�มระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์

 2.3 ตรวจสอบก�รดำ�เนินง�นต�มวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบและมติของที่ประชุมใหญ่

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

3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ ที่สหกรณ์ควรแก้ไข

 3.1 ผลก�รดำ�เนินง�น 

    สหกรณ์มีสม�ชิกเมื่อต้นปี 1,948 คน ระหว่�งปี มีสม�ชิกเพิ่มขึ้น 96 คน ออกจ�กสหกรณ์ 56 คน 

สม�ชิกคงเหลือวันสิ้นปี 1,988 คน ในวันสิ้นปี สหกรณ์มีทุนดำ�เนินง�นทั้งสิ้น 2,285,712,211.74 บ�ท 

ระหว�่งป ีสหกรณม์รี�ยไดร้วม 133,089,166.13 บ�ท ค�่ใชจ้�่ยรวม 45,967,707.37 บ�ท ยอดกำ�ไรสทุธ ิ

79,393,645.36 บ�ท

 3.2 ด้�นก�รบริห�รง�นทั่วไป

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

ทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด พ.ศ. 2544 ข้อ 104 ได้กำ�หนดอำ�น�จหน้�ที่ของผู้ตรวจสอบกิจก�ร มีอำ�น�จ

หน้�ที่ตรวจสอบก�รดำ�เนินก�รทั้งปวงของสหกรณ์ 

   ผลก�รตรวจสอบ ก�รบริห�รง�นของสหกรณ์ ส่วนใหญ่เป็นไปต�มนโยบ�ย แผนง�น กฎหม�ย 

ข้อบังคับ ระเบียบและมติที่ประชุมคณะกรรมก�ร และมติที่ประชุมใหญ่ ทั้งนี้ ขอสรุปประเด็นตรวจพบที่

ควรปรับปรุง/แก้ไข ดังนี้
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   3.2.1 ตรวจสอบร�ยง�นก�รประชมุคณะกรรมก�ร พบว�่ ยงัสรปุร�ยง�นก�รประชมุไมแ่ลว้เสรจ็ 

ทั้งที่ หลังก�รประชุมเกิน 15 วันแล้ว ผู้เกี่ยวข้องควรสรุปให้เรียบร้อย และก�รสรุปร�ยง�นฯ บ�งว�ระยัง

ข�ดส�ระสำ�คัญในบ�งเรื่อง โดยเฉพ�ะประเด็นสำ�คัญที่มีก�รอภิปร�ยและให้คว�มคิดเห็นเพิ่มเติม นำ�ม�

บันทึกไม่ครบถ้วน ซึ่งผู้ตรวจสอบได้ให้ข้อแนะนำ� 1) ควรมีก�รกำ�หนดให้ผู้เกี่ยวข้อง สรุปร�ยง�นฯให้แล้ว

เสรจ็ภ�ยใน 2 สปัด�หห์ลงัประชมุ 2) ก�รลงมตทิีป่ระชมุ ว�ระเรือ่งเพือ่พจิ�รณ�ทีส่ำ�คญั ควรมกี�รบนัทกึ

ร�ยละเอียด ก�รอนุมัติ ก�รเห็นชอบ เช่น อนุมัติ/ เห็นชอบ ด้วยเสียงเท่�ไร 

ผลก�รดำ�เนินง�นต�มคำ�แนะนำ� คณะกรรมก�รฯ มีข้อตกลงให้ผู้เกี่ยวข้อง สรุปร�ยง�นก�รประชุม 

คณะกรรมก�รดำ�เนินง�นภ�ยใน 2 สัปด�ห์

   3.2.2 ตรวจสอบก�รดำ�เนนิก�รต�มขอ้แนะนำ�ของกรมสง่เสรมิสหกรณฯ์ ซึง่ต�มขอ้บงัคบัสหกรณ์

ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด พ.ศ. หมวดที่ 8 ข้อ 79 อำ�น�จหน้�ที่ของคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร (12) 

ใหค้ณะกรรมก�รดำ�เนนิก�รพเิคร�ะหแ์ละปฏบิตัติ�มหนงัสอืของน�ยทะเบยีนสหกรณฯ์ แต ่(ต�มร�ยง�น

ผลก�รตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ฯ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2560 ที่เสนอน�ยทะเบียน) มีข้อสังเกต เรื่อง

ก�รไม่ปฏิบัติต�มคำ�แนะนำ�ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ ดังนี้

    1) ด�้นเงนิใหกู้แ้กส่ม�ชกิต�มหนงัสอืที ่กษ 1115/4101 ลงวนัที ่21 เมษ�ยน 2558 กำ�หนด

งวดชำ�ระหนีเ้งนิกูเ้พือ่เหตฉุกุเฉนิไมเ่กนิ 12 งวด เงนิกูส้�มญัไมเ่กนิ 120 งวด แตต่�มระเบยีบสหกรณอ์อม

ทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด ว่�ด้วยเงินให้กู้แก่สม�ชิก พ.ศ. 2560 ข้อ 27 กำ�หนดงวดชำ�ระหนี้ เกินคำ�

แนะนำ�ไป 1 เท่� คือกำ�หนดงวดชำ�ระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินไม่เกิน 24 งวด เงินกู้ส�มัญไม่เกิน 240 งวด 

นัน้ จ�กก�รสอบถ�มผูเ้กีย่วขอ้งพบว�่ คณะกรรมก�รยงัไมด่ำ�เนนิก�รต�มขอ้แนะนำ�ของน�ยทะเบยีน แต่

มีก�รออกประก�ศสหกรณ์ฯ เรื่องหลักเกณฑ์ก�รให้เงินกู้ก�สม�ชิกปีพ.ศ. 2561 ข้อ 1 เกณฑ์เงินได้ร�ย

เดือนของสม�ชิกหลังหักชำ�ระหนี้ ปีบัญชี 2562-2566 (โดยปี 2566 เงินได้ร�ยเดือนคงไม่น้อยกว่�ร้อยละ 

20)

    2) ด้�นเงินรับฝ�ก ต�มหนังสือที่ กษ 1115/ 6060 ลงวันที่ 21 มิถุน�ยน 2560 ซึ่งต�ม

ระเบียบกำ�หนดให้รับฝ�กเงินจ�กสหกรณ์อื่นได้ 2 ประเภท คือ เงินรับฝ�กออมทรัพย์ และเงินรับฝ�ก

ประจำ� แต่ต�มระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด ว่�ด้วยเงินรับฝ�กฯ พ.ศ. 2560 ข้อ 7 

กำ�หนดให้รับฝ�กเงินจ�กสหกรณ์อื่นได้ 3 ประเภท คือ เงินฝ�กออมทรัพย์ เงินฝ�กออมทรัพย์พิเศษ และ

เงินฝ�กประจำ� ซึ่งจ�กก�รสอบถ�มคณะกรรมก�รยังไม่ได้แก้ไขให้เป็นไปต�มคำ�แนะนำ�ฯ (ข้อมูลปัจจุบัน

พบว่�มีสหกรณ์อื่นฝ�กเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�นวน 1 สหกรณ์ เป็นเงิน 40 ล�้น 

ประเภท เงินฝ�กออมทรัพย์พิเศษ)

   3.2.3 ตรวจสอบก�รเข้�ร่วมประชุมของคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร (เดือน มค.-ตค. 2561) พบว่� 

มีคณะกรรมก�รฯประชุมครบทุกคนเพียง 2 เดือน (มค.,กย.) เท่�นั้น มีกรรมก�ร 2 คนไม่ส�ม�รถเข้�ร่วม

ประชมุได ้3 ครัง้ (ไมต่ดิตอ่กนั) มกีรรมก�ร 3 คนไมส่�ม�รถเข�้รว่มประชมุได ้2 ครัง้ตดิตอ่กนั และกรรมก�ร 

3 คนไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมถึง 2 ครั้ง (ไม่ติดต่อกัน) โดยระบุส�เหตุว่�ติดร�ชก�ร และจ�กก�รสังเกต

ของผู้ตรวจสอบที่เข้�ร่วมก�รประชุมฯ ในว�ระที่ 4 เรื่องเพื่อทร�บจ�กผู้ตรวจสอบกิจก�ร ประจำ�เดือน 

(ซึง่มกัจะเปน็ว�ระกอ่นพกัรบัประท�นอ�ห�รกล�งวนั) นัน้ พบว่�แตล่ะครัง้มคีณะกรรมก�รม�รว่มประชมุ

สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด 25



ครบองค์ประชุม 8 คน แต่ไม่ครบ 14 คน ซึ่งผู้ตรวจสอบกิจก�รมีข้อแนะนำ� ให้มีก�รห�แนวท�งให้คณะ

กรรมก�รเข้�ร่วมก�รประชุมได้ม�กที่สุด หรือควรจัดให้มีก�รประชุมคณะกรรมก�รฯ ในวันหยุด เส�ร์- 

อ�ทิตย์

   ผลก�รดำ�เนินง�นต�มคำ�แนะนำ� คณะกรรมก�รฯ มีมติว่� คณะกรรมก�รท่�นใดติดภ�รกิจ ให้ทำ�

หนังสือแจ้งไม่ส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมได้เป็นล�ยลักษณ์อักษรให้ประธ�นทร�บ

   3.2.4 ตรวจสอบระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด ว่�ด้วยเจ้�หน้�ที่และลูกจ้�ง 

พ.ศ. 2561 กำ�หนดไว้ ณ วันที่ 21 มีน�คม 2561 พบข้อสังเกตที่สำ�คัญ คือ

   หมวด 3 ก�รรับสมัคร ก�รคัดเลือก ฯ ข้อ 11 ให้ปิดประก�ศไว้ ณ สำ�นักง�นสหกรณ์ เท่�นั้น

   หมวดที่ 2 อัตร�เงินเดือน ข้อ 8 ให้กำ�หนดเงินเดือนสำ�หรับเจ้�หน้�ที่สหกรณ์และลูกจ้�งไว้ดังต่อ

ไปนี ้เวน้แตอ่ตัร�ขัน้ตำ�่เปน็ไปต�มกฎหม�ยว�่ดว้ยแรงง�นกำ�หนด โดยสหกรณจ์ะประก�ศเปน็คร�วๆ พบ

ว�่ไมม่ขีอ้คว�มใดๆ ขย�ยคำ�ว�่ดงัตอ่ไปนี ้ทำ�ใหไ้มท่ร�บว�่อตัร�เงนิเดอืนเปน็อย�่งไร แตจ่�กก�รสอบถ�ม

ผู้จัดก�รทำ�ให้ทร�บว่�ปัจจุบันใช้อัตร�เงินเดือนต�ม แนวท�งก�รปรับปรุงบัญชีเงินเดือนให้แก่เจ�้หน้�ที่

สหกรณอ์อมทรพัยข์องชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยเพด�นเงนิเดอืนสงูสดุของเจ�้หน�้ที่

คือ 124,140 บ�ท/เดือน ในทุกตำ�แหน่ง จ�กก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลเงินเดือนและระยะเวล�ในก�รทำ�ง�น

จนถึงเกษียณของเจ้�หน้�ที่ทั้งหมด ห�กทุกคนได้รับก�รเลื่อนเงินเดือน 1.5 ขั้นในทุกปี (ซึ่งมีคว�มเป็นไป

ได้สูงม�ก) จะมีเจ้�หน้�ที่เงินเดือนเกิน 100,000 บ�ท/เดือน อย่�งน้อย 3 คน เงินเดือนเกือบ 100,000 

บ�ท/เดือน 1 คน และ เกือบ 90,000 บ�ท/เดือนอีก 1 คน ซึ่งจะมีผลกระทบอย่�งม�กในก�รคำ�นวณ

บำ�เหน็จเมื่อเกษียณอ�ยุต�มที่ระเบียบ สอ.สล.ฯ กำ�หนด

   หมวดที่ 6 ก�รเลื่อนเงินเดือน พบว่�ไม่มีก�รกำ�หนดโควต� 2 ขั้น ปีบริห�ร 2558 เจ้�หน้�ที่ได้ 2 

ขั้น ร้อยละ 80 (4 ใน 5 คนของเจ้�หน้�ที่เก่� เจ้�หน้�ที่ใหม่ 2 คนได้เต็ม 1 ขั้นต�มระยะเวล�ที่ปฏิบัติง�น

ครึ่งปี) ปีบริห�ร 2559 ได้ 2 ขั้น ร้อยละ 100 ปีบริห�ร 2560 ได้ร้อยละ 62.5 (5 ใน 8 คน) ปีบริห�ร 2561 

ได้ 2 ขั้น ร้อยละ 62.5 (5 ใน 8 คน) ได้ 1.5 ขั้น 2 คน ซึ่งผู้ตรวจสอบกิจก�รมีข้อแนะนำ� 1) ต�มหมวด 3 

ควรเพิ่มช่องท�งก�รปิดประก�ศรับสมัครท�ง Web site หรือท�งช่องท�งอื่นๆ เพื่อให้ได้คนที่มีศักยภ�พ 

2) ควรกำ�หนดเพด�นสงูสดุของเงนิเดอืนเจ�้หน�้ทีแ่ตล่ะตำ�แหนง่ใหเ้หม�ะสมกบัคว�มรบัผดิชอบและฐ�นะ

ท�งก�รเงินของสหกรณ์ 3) กำ�หนดโควต�ก�รเลื่อนเงินเดือน 2 ขั้นในแต่ละปี 4) ทบทวนระเบียบฯว่�ด้วย

เจ้�หน้�ที่& ลูกจ้�งใหม่ในเรื่องบำ�เหน็จหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้กับเจ้�หน้�ที่ที่จะรับเข้�ทำ�ง�นในภ�ย

หน้�

   ผลการดำาเนินงานตามคำาแนะนำา ยังไม่มีก�รกำ�หนดเพด�นเงินเดือน& โควต� 2 ขั้น และยังไม่มี

ก�รแก้ไขระเบียบฯ

   3.2.5 ตรวจสอบก�รพัฒน�ศักยภ�พบุคล�กร โดยตรวจสอบก�รเข้�ร่วมก�รอบรม/ สัมมน�ซึ่ง

ได้รับอนุมัติงบประม�ณ จำ�นวน 200,000 บ�ท) โดยข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2561) พบว่�มีก�ร

ใช้จ่�ยเงินจำ�นวน 149,753.25 บ�ท คิดเป็นร้อยละ 74.88 พบข้อสังเกตดังนี้ 

   1) ก�รเข้�ร่วมอบรม/สัมมน� ที่ผ�่นม�ผู้เข�้ร่วมอบรมฯส่วนใหญ่ เป็นประธ�น รองลงม�เป็นผู้

จัดก�ร เลข�นุก�ร และเหรัญญิกเท่�นั้น ไม่มีเจ้�หน้�ที่ฝ่�ยจัดก�รได้รับก�รพัฒน�ศักยภ�พเลย 
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    2)  ไมม่กี�รวเิคร�ะหศ์กัยภ�พของเจ�้หน�้ที ่เพือ่จดัทำ�แผนพฒัน�สว่นข�ดทีจ่ำ�เปน็ในก�รทำ�ง�น 

เช่นพฤติกรรมในก�รบริก�ร ทำ�ให้พบคว�มบกพร่องในก�รทำ�ง�นของเจ้�หน้�ที่เป็นเนื่องๆ

ข้อแนะนำาของผู้ตรวจสอบกิจการ ควรจัดทำ�แผนก�รพัฒน�บุคล�กร ให้พิจ�รณ�ถึงคว�มเหม�ะสม 

วเิคร�ะหจ์�กสว่นข�ดประเดน็ทีเ่ปน็ปญัห�ขอ้รอ้งเรยีน หรอืพบปญัห�ก�รปฏบิตังิ�น โดยเฉพ�ะฝ�่ยจดัก�ร

ควรมีก�รพิจ�รณ�ว�งแผนให้ได้รับก�รพัฒน�ศักยภ�พอย่�งน้อย 1 หลักสูตรต่อปี 

   3.2.6 ตรวจสอบก�รทำ�สญัญ�ซือ้ข�ยและอนญุ�ตใหใ้ชส้ทิธใินโปรแกรมคอมพวิเตอรร์ะบบบรหิ�ร

สหกรณ ์(Web Application) พบข้อสังเกต ก�รกำ�หนดงวดชำ�ระเงินไม่เป็นไปต�มแผนที่เสนอขออนุมัติ

จ�กที่ประชุมใหญ่กล่�วคือ

 มติที่ประชุมใหญ่  สัญญา

งวดที่ 1 จำ�นวน 481,500 บ�ท ชำ�ระภ�ยใน  ภ�ยในปีบริห�ร 2561  ภ�ยใน 1 กรกฎ�คม 61 

งวดที่ 2 จำ�นวน 642,000 บ�ท ชำ�ระภ�ยใน  ภ�ยในปีบริห�ร 2562  ภ�ยใน 30 พฤศจิก�ยน 61

งวดที่ 3 จำ�นวน 481,500 บ�ท ชำ�ระภ�ยใน  ภ�ยในปีบริห�ร 2563  ภ�ยใน 31 พฤษภ�คม 62

   ซึง่เรือ่งนีไ้ดร้บัก�รชีแ้จงจ�กคณะกรรมก�รดำ�เนนิก�รว�่ ปกตกิ�รชำ�ระเงนิตอ้งใหแ้ลว้เสรจ็ภ�ยใน 

1 ปี แต่ได้ต่อรองกับบริษัทขอจ่�ย 3 ปี แต่บริษัทให้ผ่อนจ่�ยเพียง 2 ปี จึงต้องปรับงวดก�รชำ�ระลงเหลือ 

2 ปีต�มสัญญ� และจำ�เป็นต้องยืมเงินปี2561 ม�สำ�รองจ่�ยเพื่อไม่ให้เป็นภ�ระค่�ใช้จ่�ยกับสหกรณ์ม�ก

เกนิไปและไมส่ง่ผลกระทบท�งบญัชแีตอ่ย�่งใด แตจ่�กก�รตรวจสอบสญัญ�ก�รซือ้ในสว่นภ�คผนวก ข.ใบ

เสนอร�ค�เลขที่ qtt 601127 ลงวันที่ 27 พ.ย.2560 ระบุเงื่อนไขก�รชำ�ระเงินงวดที่ 1 ภ�ยใน 30 วันนับ

จ�กวันลงน�มในสัญญ� งวดที่ 2 ภ�ยใน 180 วันนับจ�กวันลงน�มในสัญญ� งวดที่ 3 ภ�ยใน 365 วันนับ

จ�กวันลงน�มในสัญญ� ซึ่งจะเห็นว่�ก�รชำ�ระเงินต้องแล้วเสร็จภ�ยใน 2 ปีอยู่แล้ว แต่คณะกรรมก�รยัง

คงเสนอแผนของบประม�ณว�่ชำ�ระแยกเปน็ 3 ป ีซึง่ก�รดำ�เนนิก�รดงักล�่ว ชีใ้หเ้หน็ว�่คณะกรรมก�ร นำ�

แผนก�รจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบริห�รสหกรณ์เพื่อขออนุมัติงบประม�ณ จ�กที่ประชุมใหญ่ 

โดยไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นจริง ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง และก�รยืมเงินสำ�รองจ่�ยนั้น แม้จะไม่ส่งผลกระทบท�ง

บัญชีในปีบริห�รต่�งๆก็ต�ม แต่ก็ทำ�ให้สหกรณ์เสียผลประโยชน์ที่ควรได้จ�กเงินที่นำ�ไปสำ�รองจ่�ย 

   ขอ้แนะนำ�ของผูต้รวจสอบกจิก�ร 1) ก�รเสนอแผนร�ยจ�่ยประจำ�ปเีพือ่ขออนมุตัฯิขอใหใ้ชข้อ้มลู

ที่เป็นข้อเท็จจริง 2) ให้คณะกรรมก�รนำ�เรื่องนี้แจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทร�บและพิจ�รณ�อนุมัติ 

   3.2.7 ก�รบริห�รพัสดุ และก�รจัดซื้อจัดจ้�ง

   1) ตรวจสอบก�รปฏบิตังิ�นของคณะกรรมก�รต�มระเบยีบฯว่�ดว้ยก�รพสัด ุพ.ศ.2556 หมวด 3 

ก�รควบคุมและก�รจำ�หน่�ยพัสดุ พบว่� ไม่มีก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบรับ-จ่�ยพัสดุประจำ�ปี 

ไม่มีก�รจำ�หน่�ยพัสดุ 

   2) ตรวจสอบก�รปฏิบัติง�นของคณะกรรมก�รต�มระเบียบฯ ว่�ด้วยก�รเก็บรักษ� ยืม และก�ร

ทำ�ล�ยเอกส�รของสหกรณ์ พ.ศ.2544 พบว่� ไม่มีก�รตรวจสอบเอกส�ร และทำ�ล�ยเอกส�รประจำ�ปี

 3.3 ด้�นก�รเงิน

    สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จำ�นวน 74,036.69 บ�ท ถูกต้องตรงต�มบัญชีซึ่งอยู่ในคว�ม

รบัผดิชอบของ น�งอมุ�พร พรหมศรจีนัทร ์ตำ�แหนง่เจ้�หน�้ทีก่�รเงนิ ก�รใชจ้�่ยเงนิต�่งๆ ต�มงบประม�ณ
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ร�ยจ่�ยที่ที่ประชุมใหญ่กำ�หนด นั้นพบข้อสังเกตจ�กก�รตรวจสอบ ดังนี้

   3.3.1 ตรวจสอบผลก�รจัดสรรกำ�ไรสุทธิ ปี 2560 จ�กเอกส�รก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีฉบับ

สมบูรณ์

   เพือ่ตรวจสอบคว�มถกูตอ้งจำ�นวนเงนิจดัสรรทีผ่่�นคว�มเหน็ชอบของทีป่ระชมุใหญ ่พบขอ้สงัเกต

ดังนี้

   -  จำ�นวนเงินที่ที่ประชุมใหญ่ตัดลดลงมี 3 กองได้แก่โบนัสคณะกรรมก�ร และเจ้�หน้�ที่ จำ�นวน 

150,000 ทุนเพื่อก�รศึกษ�อบรมท�งสหกรณ์ 50,000 บ�ท ทุนส�ธ�รณะประโยชน์ 50,000 บ�ท รวม 

250,000 บ�ท ซึ่งเงินจำ�นวนดังกล่�วต้องถูกนำ�ไปรวมเป็นทุนสำ�รองของสหกรณ์ แต่พบว่�ในเอกส�รฯ มี

จำ�นวนเงินสำ�รองสหกรณ์เพิ่มขึ้นเพียง 48,497 บ�ท 

   -  จำ�นวนเงินปันผลต�มหุ้นที่ชำ�ระแล้ว ได้รับอนุมัติต�มที่ขอ 47,849,252 บ�ท เปลี่ยนเป็น 

48,051,713 บ�ท ม�กขึ้น 202,461 บ�ท

   -  จำ�นวนเงินเฉลี่ยคืนของดอกเบี้ยทุกประเภท ได้รับอนุมัติต�มที่ขอ 20,865,325 บ�ท เปลี่ยน

เป็น 20,864,367 บ�ท น้อยลง 958 บ�ท 

   -  จำ�นวนเงินทุนสวัสดิก�รเกื้อกูลสม�ชิกได้รับอนุมัติต�มที่ขอ 1,700,000 บ�ท แต่จ่�ยจริง 

1,661,000 บ�ท เสนอขอเกิน 39,000 บ�ท 

ข้อเสนอแนะผู้ตรวจสอบ

   1. ก�รทำ�งบเพื่อพิจ�รณ�จัดสรรกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีมีคว�มสำ�คัญม�กเพร�ะต้องเสนอที่ประชุม

ใหญ่อนุมัติ ดังนั้นตัวเลขจำ�นวนเงินต่�งๆ ต้องมีคว�มถูกต้องและครบถ้วน เนื่องจ�กมีฐ�นข้อมูลที่ต้องใช้

ในก�รคำ�นวณชดัเจนอยูแ่ลว้ จงึขอใหม้กี�รสอบท�นขอ้มลู ตวัเลขจำ�นวนเงนิต�่งๆใหถ้กูตอ้งอย�่งเครง่ครดั

เพื่อสร้�งคว�มน่�เชื่อถือแก่มวลสม�ชิก

   2. เนื่องจ�กมีก�รเปลี่ยนแปลงตัวเลขจำ�นวนเงินจ�กที่ได้รับอนุมัติจ�กที่ประชุมใหญ่จึงขอให้มี

ก�รนำ�เสนอให้ที่ประชุมใหญ่รับทร�บ และให้คว�มเห็นชอบต่อไป

   3. จำ�นวนเงินทุนสวัสดิก�รเกื้อกูลสม�ชิกเกินอยู่ 39,000 บ�ท ดังนั้นก�รจัดสรรทุนดังกล่�วใน

ปี 2561 ให้นำ�เงิน 39,000 บ�ท ไปหักลบกับจำ�นวนเงินที่จะต้องใช้จริงสำ�หรับทุนนี้ 

   3.3.2 ก�รเบิกค่�ใช้จ่�ยในก�รเดินท�งไปประชุม อบรม สัมมน� มีก�รเบิกค่�ตอบแทนเกิน 1 

ร�ยก�ร ผู้ตรวจสอบกิจก�รได้แนะนำ�ให้คืนเงินที่เบิกเกิน ซึ่งผู้เกี่ยวข้องได้ดำ�เนินก�รคืนเงินแล้ว

 3.4 ด้�นสินเชื่อ สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สม�ชิกระหว่�งปี 4 ประเภท คือ

   1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน จำ�นวน 500 สัญญ� จำ�นวนเงิน 103,857,003.30 บ�ท

   2) เงินกู้ส�มัญ  จำ�นวน 1,553 สัญญ� จำ�นวนเงิน 2,227,547,599.00 บ�ท

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

   4) เงินกู้สวัสดิก�ร จำ�นวน 36 สัญญ� จำ�นวนเงิน 2,990,929.00 บ�ท

   ณ วันสิ้นปีสหกรณ์มีร�ยได้จ�กก�รให้เงินกู้ จำ�นวน 126,209,095.88 บ�ท สูงกว่�งบประม�ณ

ร�ยได้ที่กำ�หนดไว้ จำ�นวน 130,000,000.00 บ�ท และมีพบข้อสังเกต จ�กก�รตรวจสอบ ดังนี้

   3.4.1 ก�รตรวจสอบและวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ข้อมูลเงินคงเหลือของสม�ชิกที่กู้เงินทุกประเภท

กับสหกรณ ์ได้สุ่มตรวจสอบเงินคงเหลือสม�ชิก (เงินเดือน- รวมหักชำ�ระหุ้น หนี้ทั้งหมด) จำ�นวน 25 คน 

ร�ยง�นกิจก�รประจำ�ปี 256128



จ�กก�รวิเคร�ะห์พบว่� สม�ชิกที่กู้เงินทั้งหมดมีเงินคงเหลือน้อยกว่� ร้อยละ 50 และมีเงินคงเหลือ น้อย

กว�่รอ้ยละ 20 ม�กถงึ รอ้ยละ 52 ซึง่เปน็เงนิทีห่กัเฉพ�ะทีเ่กีย่วกบัสหกรณ ์ยงัไมร่วมร�ยก�รหกัอืน่ๆ และ

ทั้งนี้ จ�กก�รสอบถ�มข้อมูลผู้เกี่ยวข้อง ปีบัญชี 2561 มีสม�ชิกค้�งชำ�ระหนี้เงินกู้ และโอนหนี้ให้ผู้คำ้� 

จำ�นวน 5 ร�ย (พนักง�นกระทรวง 3 ร�ย กรณีพิเศษ 2 ร�ย รวมจำ�นวนเงิน 483,314 บ�ท) ซึ่งผู้ตรวจ

สอบได้แนะนำ� ให้มีก�รวิเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ข้อมูลเงินคงเหลือของสม�ชิกที่กู้เงินกับสหกรณ์ภ�พรวม

ทั้งหมด

 3.5 เรื่องอื่นๆ 

   3.5.1 ก�รดำ�เนนิง�นศนูยป์ระส�นฌ�ปนกจิสงเคร�ะห ์ซึง่เปน็ง�นทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบับทบ�ทหน�้ที่

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ต�ม พ.ร.บ.สหกรณ์ แต่เนื่องจ�กสหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด รับทำ�

หน้�ที่เป็นศูนย์ประส�นง�นฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์ของสม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์ของชุมนุมสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย สม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์ส�ธ�รณสุขไทย ม�ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวก

แก่สม�ชิกสหกรณ์ที่ต้องก�รสมัครเป็นสม�ชิกของสม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์และกองทุนสวัสดิก�รที่

เกีย่วขอ้ง และเพือ่จดัก�รเรือ่งเงนิสงเคร�ะหศ์พสม�ชกิทีเ่สยีชวีติซึง่ยงัประโยชนใ์หท้ัง้ท�ย�ทผูร้บัประโยชน์

ของสม�ชิกและเพื่อหักล้�งหนี้สินที่มีกับสหกรณ์ โดยให้เจ้�หน้�ที่ของสหกรณ์ 1 คน รับผิดชอบง�น ใช้

วสัดอุปุกรณใ์นก�รดำ�เนนิง�นของสหกรณ ์และบรหิ�รง�นโดยมคีณะกรรมก�รฯสหกรณเ์ปน็คณะกรรมก�ร

ของศนูยฯ์ ซึง่มคีำ�สัง่แตง่ตัง้จ�กสม�คมฌ�ปนกจิสงเคร�ะหฯ์ ทีเ่กีย่วขอ้ง (จ�กก�รตรวจสอบพบคำ�สัง่คณะ

กรรมก�รศูนย์ฯ ปี 2545 ครั้งเดียว และพึ่งมีคำ�สั่งคณะกรรมก�รทั้ง 2 สม�คมในปี 2560 -2561) ร�ยได้

ของศนูยฯ์ม�จ�กค�่สมคัรเข�้เปน็สม�ชกิ ฌกส. และเงนิรอ้ยละ 2 ของเงนิสงเคร�ะหศ์พเมือ่มสีม�ชกิถงึแก่

กรรม รวมถึงดอกผลที่เกิดขึ้น ซึ่งฝ�กไว้กับสหกรณ์ฯ ตั้งแต่ปี 2545 จนถึง 30 ธันว�คม 2560 มีเงินสะสม 

322,768.75 บ�ท โดยแทบจะไม่มีก�รใช้จ่�ยใดๆ และเริ่มมีก�รใช้จ่�ยที่เป็นรูปธรรมในเรื่องค่�ใช้จ่�ยง�น

เลีย้งปใีหมเ่จ�้หน�้ที ่3,791 บ�ท (ต�มบนัทกึขออนมุตั ิวนัที ่29 ธนัว�คม 2560) ค�่ตอบแทนคณะกรรมก�ร

และเจ้�หน้�ที่ผู้รับผิดชอบปีบริห�ร 2560 จำ�นวน 108,311 บ�ท (ต�มบันทึกขออนุมัติที่ สอ.สล. 52/ 

2561 ลงวันที่ 22 มกร�คม 2561 โดยคณะกรรมก�รรับเงิน 49,670.40 บ�ท เจ้�หน้�ที่รับเงิน 49,670 

บ�ท รวม 99,340.40 บ�ท อีก 8,970.60 บ�ท มีหม�ยเหตุระบุว่� ค่�อ�ห�รและเครื่องดื่ม) และพึ่งมีก�ร

ออกแนวท�งก�รปฏิบัติเงินค่�ตอบแทนศูนย์ประส�นง�นฯ ลงวันที่ 19 มกร�คม 2561 ซึ่งจาการตรวจ

สอบพบข้อสังเกต ดังนี้

   1) อัตร�ส่วนก�รจัดสรรเงิน ต�มแนวท�งก�รปฏิบัติเงินค�่ตอบแทนศูนย์ประส�นง�นฯรวมกัน

แล้วเกินร้อยละ 100 (รวมกันได้ร้อยละ 110) 

   2) อัตร�ส่วนก�รสนับสนุนกิจกรรม ครุภัณฑ์ หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์กันสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละ 

10 นัน้ นอ้ยม�กเมือ่เทยีบกบัค�่ใชจ้�่ยทีส่หกรณใ์ชไ้ปในง�นศนูยป์ระส�น ทัง้ในสว่นของวสัดคุรภุณัฑ ์และ

เงินเดือนเจ้�หน้�ที่ที่รับผิดชอบ เฉพ�ะเงินเดือนเจ้�หน้�ที่ที่รับผิดชอบง�นนี้ปีละไม่ตำ่�กว่� 400,000บ�ท 

ขณะที่มีก�รจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินของศูนย์ประส�นฯเพียง 14,000บ�ท

   3) ก�รอนมุตังิบประม�ณเพือ่ก�รจดัเลีย้งปใีหม ่กอ่นมกี�รออกแนวท�งปฏบิตัเิงนิค�่ตอบแทนฯ 

และก�รใช้จ่�ยเรื่องค่�อ�ห�ร และเครื่องดื่ม 8,970 บ�ท ภ�ยหลังก�รออกแนวท�งปฏิบัตินั้น ถูกต้องต�ม

ระเบียบ ประก�ศของสม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์และ พ.ร.บ.ฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์ พ.ศ. 2545 หรือไม่
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ซึ่งผู้ตรวจสอบมีข้อเสนอแนะ 

   1) ทบทวนแนวท�งก�รปฏิบัติเงินค่�ตอบแทนศูนย์ประส�นง�นฯให้เหม�ะสม

   2) คณะกรรมก�รศนูยป์ระส�นฯ ควรดำ�เนนิง�นใหส้อดคลอ้งกบักฎหม�ย ระเบยีบและประก�ศ

ทีเ่กีย่วขอ้งฯในฐ�นะศนูยป์ระส�นง�นสม�คมฌ�ปนกจิสงเคร�ะห ์ซึง่คณะกรรมก�รไดแ้ตง่ตัง้คณะทำ�ง�น

เพื่อยกร่�งแนวท�งปฏิบัติง�นศูนย์ประส�นสม�คมฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์ และกองทุนสวัสดิก�รสม�ชิก 

จังหวัดเลย พ.ศ. 2561 โดยได้ดำ�เนินก�รประก�ศใช้เรียบร้อยแล้ว

 3.6 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

   3.6.1 ควรทำ�แผนให้สม�ชิกสหกรณ์ฯ เข้�รับก�รอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจก�ร อย่�งน้อย 5 

คน

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

 

   จึงเรียนม�เพื่อโปรดทร�บ

       30 พฤศจิก�ยน 2561

       คณะผู้ตรวจสอบกิจก�ร

       น�งเพ็ญจิต  ลำ�มะยศ

       น�งเย�รัตน์  แก้วสุฟอง

       น�งมนฤดี  น�มวงษ์

       น�ยจรูญ  ปัทม�ลัย

       น�ยพงศ์วิพัฒน์  เพ็งวิชัย
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง พิจารณาจำานวนผู้ตรวจสอบกิจการประจำาปี  2562

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำาไร – ขาดทุน 

ประจำาปี  2561

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

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

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

มติที่ประชุม อนุมัติ จำานวน 5 คน

เรื่องหนังสือรับรองของสหกรณ์
      

    วันที่ 5 ธันว�คม 2561

เรียน น�ยเชิงช�ย จันทร์ศรี ผู้สอบบัญชี

 หนงัสอืรบัรองฉบบันี ้ใหไ้วเ้พือ่ประโยชนข์องท�่นในก�รตรวจสอบงบก�รเงนิ ของสหกรณ์

ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2561 เพื่อแสดงคว�มเห็น

ว่�งบก�รเงินดังกล่�วแสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2561 ผลก�รดำ�เนินง�นและ

กระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด โดยถูกต้อง

ต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มต�มระเบียบน�ยทะเบียนสหกรณ์กำ�หนดหรือไม่

 ข�้พเจ�้เปน็ผูร้บัผดิชอบในก�รจดัใหม้กี�รจดัก�รทีม่ปีระสทิธผิล เพือ่ใหก้�รดำ�เนนิง�นของ

สหกรณ์เป็นไปต�มกฎหม�ยสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 ข้�พเจ้�ขอรับรองร�ยละเอียดเกี่ยวกับงบก�รเงินที่ท่�นตรวจสอบต�มที่ข้�พเจ้�ทร�บและคิดว่�

ควรจะเป็น เช่น ร�ยก�รดังต่อไปนี้

 1. งบก�รเงนิไมม่กี�รแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็ส�ระสำ�คญั ซึง่รวมถงึก�รละเวน้

ก�รแสดงร�ยก�รและข้อมูลต่�ง ๆ

 2. ข้�พเจ้�ได้จัดเอกส�รหลักฐ�นและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่�นตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ

  2.1 บันทึกท�งก�รบัญชี เอกส�รหลักฐ�นประกอบร�ยก�รบัญชี และข้อมูลอื่นที่

เกี่ยวข้องทั้งหมด

  2.2 ร�ยง�นก�รประชุมคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร
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 3. ไม่มีร�ยก�รผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับก�รกระทำ�ของคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร หรือ 

เจ้�หน้�ที่ของสหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้�ที่สำ�คัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบก�รควบคุมภ�ยใน หรือ

ร�ยก�รผิดปกติที่มีผลกระทบอย่�งเป็นส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงิน

 4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติต�มเงื่อนไขของสัญญ�ทั้งหมด ซึ่งห�กไม่ปฏิบัติต�มอ�จมีผลกระทบ

อย�่งมสี�ระสำ�คญัตอ่งบก�รเงนิ นอกจ�กนี ้สหกรณไ์ดป้ฏบิตัติ�มระเบยีบและขอ้กำ�หนดของหนว่ย

ง�นร�ชก�ร หรอืหนว่ยง�นทีก่ำ�กบัดแูล ซึง่ห�กไมป่ฏบิตัติ�มอ�จมผีลกระทบอย�่งมสี�ระสำ�คญัตอ่

งบก�รเงิน

 5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจ�กหน่วยร�ชก�รอันมีผลต่องบก�รเงิน เพร�ะมิได้ปฏิบัติ

ต�มกฎหม�ยหรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงก�รถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภ�ษีอ�กร หรือมีหนี้สินที่

อ�จเกิดขึ้นในภ�ยหน้� ซึ่งควรจะได้นำ�ม�พิจ�รณ�เปิดเผยในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน หรือใช้

เป็นหลักเกณฑ์ในก�รตั้งสำ�รองค่�เสียห�ยที่อ�จเกิดขึ้น

 6. ร�ยก�รหรอืขอ้มลูดงัตอ่ไปนีม้กี�รบนัทกึหรอืเปดิเผยไวอ้ย�่งเพยีงพอและเหม�ะสม ใน

งบก�รเงิน

  6.1 ร�ยก�รธุรกิจที่มีกับส�ข�ของสหกรณ์หรือบุคคลอื่น

  6.2 ข้อตกลงกับสถ�บันก�รเงินเกี่ยวกับภ�ระผูกพันเงินฝ�ก หรือข้อจำ�กัดก�รใช้เงินกู้

  6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน

 7. สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่�งถูกต้องต�มกฎหม�ยและไม่มีภ�ระผูกพัน 

หรือข้อผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

 8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยร�ยก�รหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว และ

อ�จเกิดขึ้นในภ�ยหน้�ไว้อย่�งเหม�ะสม รวมทั้งได้มีก�รเปิดเผยไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน

เกีย่วกบัหลกัประกนัทัง้หมดทีส่หกรณใ์หแ้กบ่คุคลทีส่�ม นอกจ�กนีส้หกรณไ์มม่คีดฟีอ้งรอ้งอืน่และ

ไม่มีคดีที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้น 

 9. นอกจ�กเรื่องที่อธิบ�ยไว้ในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินแล้ว ไม่มีเหตุก�รณ์ใดเกิดขึ้น

หรอืไมป่ร�กฏขอ้เทจ็จรงิใดทีม่ผีลกระทบตอ่งบก�รเงนิอย�่งมสี�ระสำ�คญั ซึง่ตอ้งนำ�ม�ปรบัปรงุงบ

ก�รเงินหรือเปิดเผยในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินอีก

   ขอแสดงคว�มนับถือ
   ชำ�น�ญ มีมูล
   ( น�ยชำ�น�ญ   มีมูล )
   ประธ�นกรรมก�ร

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

เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์

ความเห็น

 ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบงบก�รเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด ซึ่งประกอบ

ด้วยงบแสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2561 งบกำ�ไรข�ดทุนและงบกระแสเงินสด

สำ�หรับงวด 11 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2561 และหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินรวมถึง

หม�ยเหตุสรุปนโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ

 ข้�พเจ้�เห็นว่�งบก�รเงินข้�งต้นนี้แสดงฐ�นะก�รเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุข

เลย จำ�กดั ณ วนัที ่30 พฤศจกิ�ยน 2561 ผลก�รดำ�เนนิง�นและกระแสเงนิสดสำ�หรบังวด 11 เดอืน 

สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2561 โดยถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มระเบียบน�ยทะเบียน

สหกรณ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

 ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีและระเบียบน�ยทะเบียน

สหกรณ ์คว�มรบัผดิชอบของข�้พเจ�้ไดก้ล�่วไว ้ในสว่นของคว�มรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่ก�ร

ตรวจสอบงบก�รเงนิในร�ยง�นของข�้พเจ�้ ข�้พเจ�้มคีว�มเปน็อสิระจ�กสหกรณแ์ละไดป้ฏบิตัติ�ม

จรรย�บรรณของผูส้อบบญัชสีหกรณต์�มระเบยีบน�ยทะเบยีนสหกรณ ์ข�้พเจ�้เชือ่ว�่หลกัฐ�นก�ร

สอบบญัชทีีข่�้พเจ�้ไดร้บัเพยีงพอและเหม�ะสมเพือ่ใชเ้ปน็เกณฑใ์นก�รแสดงคว�มเหน็ของข�้พเจ�้

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

 ต�มหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อที่ 2 สหกรณ์ได้มีก�รเปลี่ยนแปลงปีท�งบัญชีจ�กวัน

ที่ 31 ธันว�คม ของทุกปีเป็นวันที่ 30 พฤศจิก�ยน ของทุกปี ทั้งนี้ คว�มเห็นของข้�พเจ้�ไม่ได้

เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจ�กเรื่องนี้

เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ

 เรือ่งสำ�คญัในก�รตรวจสอบ คอื เรือ่งต่�ง ๆ  ทีม่นียัสำ�คญัทีส่ดุต�มดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบ

วิช�ชีพของข้�พเจ้�ในก�รตรวจสอบงบก�รเงินสำ�หรับงวดปัจจุบัน ข้�พเจ้�ได้นำ�เรื่องเหล่�นี้ม�

พจิ�รณ�ในบรบิทของก�รตรวจสอบงบก�รเงนิโดยรวมและในก�รแสดงคว�มเหน็ของข�้พเจ�้ ทัง้นี ้

ข้�พเจ้�ไม่ได้แสดงคว�มเห็นแยกต่�งห�กสำ�หรับเรื่องเหล่�นี้

 เรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ พร้อมวิธีก�รตรวจสอบแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้

 1. ต�มทีก่ล�่วไวใ้นหม�ยเหตปุระกอบงบก�รเงนิขอ้ 4 เงนิใหกู้ย้มื ณ วนัที ่30 พฤศจกิ�ยน 

2561 สหกรณม์เีงนิใหกู้ย้มื จำ�นวนเงนิ 2,255,177,295.00 บ�ท คดิเปน็รอ้ยละ 98.66 ของสนิทรพัย์

ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นเรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ เนื่องจ�กมีร�ยก�รท�งก�รเงินเป็นจำ�นวนม�กประกอบ

กับจำ�นวนเงินมีส�ระสำ�คัญ นอกจ�กนี้ก�รประม�ณก�รค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญต้องเป็นไปต�ม

ระเบียบที่น�ยทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด
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 ข�้พเจ�้ไดป้ระเมนิและทดสอบระบบก�รควบคมุภ�ยในทีส่ำ�คญัเกีย่วกบัก�รใหเ้งนิกูย้มืแก่

สม�ชิก ก�รรับชำ�ระคืนเงินให้กู้ยืม โดยก�รสอบถ�มวิธีก�รปฏิบัติง�นและสุ่มตัวอย�่งเพื่อทำ�ก�ร

ทดสอบระบบก�รควบคุมภ�ยในที่สหกรณ์ได้ออกแบบไว้ ข�้พเจ้�ได้สุ่มตัวอย่�งสัญญ�ให้กู้ยืมทุก

ประเภทเพือ่ตรวจสอบก�รบนัทกึร�ยก�รลกูหนีเ้งนิใหกู้ย้มืในก�รบนัทกึร�ยก�รลกูหนีใ้หกู้ย้มื และ

ร�ยก�รตัดชำ�ระหนี้จ�กลูกหนี้ เพื่อพิจ�รณ�ถึงคว�มถูกต้องและครบถ้วนในก�รบันทึกร�ยก�ร 

ตลอดจนถงึก�รเลอืกตวัอย�่งเพือ่สง่หนงัสอืยนืยนัยอดร�ยก�รลกูหนีค้งเหลอื เพือ่พจิ�รณ�ถงึคว�ม

มีอยู่จริง 

 2. ต�มที่แสดงในงบกำ�ไรข�ดทุน สหกรณ์มีร�ยได้ดอกเบี้ยจ�กเงินให้กู้ยืม จำ�นวน 

132,915,624.05 บ�ท คิดเป็นร้อยละ 99.87 ของร�ยได้รวม ซึ่งเป็นเรื่องสำ�คัญในก�รตรวจสอบ 

เนื่องจ�กร�ยได้ดังกล่�วเกิดจ�กสัญญ�เงินให้กู้ยืมแก่สม�ชิกของสหกรณ์ ซึ่งก�รคำ�นวณร�ยได้

ดอกเบีย้เพือ่รบัรูร้�ยก�รอ�ศยัก�รประมวลผลโดยระบบคอมพวิเตอรป์ระกอบกบัจำ�นวนเงนิมสี�ระ

สำ�คัญ 

 ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบโดยก�รประเมินระบบก�รควบคุมภ�ยในของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

ก�รรับรู้ร�ยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ และระบบก�รควบคุมภ�ยในด้�นส�รสนเทศที่เกี่ยวข้องกับก�ร

คำ�นวณดอกเบีย้เงนิใหกู้ ้โดยก�รสอบถ�มวธิกี�รปฏบิตังิ�นและสุม่ตวัอย�่งเพือ่ทำ�ก�รทดสอบระบบ

ก�รควบคุมภ�ยในที่สหกรณ์ได้ออกแบบไว้ ข้�พเจ้�ได้ทำ�ก�รสุ่มตัวอย่�งเพื่อทดสอบก�รคำ�นวณ

ดอกเบี้ยที่เรียกเก็บว่�เป็นไปต�มสัญญ�และสอดคล้องกับนโยบ�ยก�รบัญชีที่สหกรณ์ใช้และต�ม

ระเบียบที่น�ยทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน

 คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์มีหน้�ที่รับผิดชอบในก�รจัดทำ�และนำ�เสนองบก�รเงิน

เหล�่นีโ้ดยถกูตอ้งต�มทีค่วร ต�มระเบยีบน�ยทะเบยีนสหกรณ ์และรบัผดิชอบเกีย่วกบัก�รควบคมุ

ภ�ยในที่คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์พิจ�รณ�ว่�จำ�เป็นเพื่อให้ส�ม�รถจัดทำ�งบก�รเงินที่

ปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อ

ผิดพล�ด

 ในก�รจัดทำ�งบก�รเงิน คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์รับผิดชอบในก�รประเมินคว�ม

ส�ม�รถของสหกรณ์ในก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง ก�รเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง

ในกรณีที่มีเรื่องดังกล่�ว และก�รใช้เกณฑ์ก�รบัญชีสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องเว้นแต่คณะ

กรรมก�รดำ�เนนิก�รสหกรณม์คีว�มตัง้ใจทีจ่ะเลกิสหกรณห์รอืหยดุดำ�เนนิง�นหรอืไมส่�ม�รถดำ�เนนิ

ง�นต่อเนื่องต่อไปได้

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน

 ก�รตรวจสอบของข�้พเจ�้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้ว�มเชือ่มัน่อย�่งสมเหตสุมผลว�่งบก�ร

เงนิโดยรวมปร�ศจ�กก�รแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็ส�ระสำ�คญัหรอืไม ่ไมว่่�จะเกดิจ�ก

ก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด และเสนอร�ยง�นของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมคว�มเห็นของข้�พเจ้�อยู่ด้วย 
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คว�มเชือ่มัน่อย�่งสมเหตสุมผล คอื คว�มเชือ่มัน่ในระดบัสงูแตไ่มไ่ดเ้ปน็ก�รรบัประกนัว�่ก�รปฏบิตัิ

ง�นตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีและระเบียบน�ยทะเบียนสหกรณ์จะส�ม�รถตรวจพบ

ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอ�จเกิดจ�ก

ก�รทจุรติหรอืขอ้ผดิพล�ดและถอืว่�มสี�ระสำ�คญัเมือ่ค�ดก�รณไ์ดอ้ย่�งสมเหตสุมผลว่� ร�ยก�รที่

ขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิแตล่ะร�ยก�รหรอืทกุร�ยก�รรวมกนัจะมผีลตอ่ก�รตดัสนิใจท�งเศรษฐกจิของผูใ้ช้

งบก�รเงินจ�กก�รใช้งบก�รเงินเหล่�นี้

 ในก�รตรวจสอบของข�้พเจ�้ต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบญัชแีละระเบยีบน�ยทะเบยีนสหกรณ ์

ข้�พเจ้�ได้ใช้ดุลยพินิจและก�รสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิช�ชีพตลอดก�รตรวจสอบ ก�ร

ปฏิบัติง�นของข้�พเจ้�รวมถึง

 • ระบุและประเมินคว�มเสี่ยงจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญ

ในงบก�รเงิน ไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด ออกแบบและปฏิบัติง�นต�มวิธีก�รตรวจ

สอบเพื่อตอบสนองต่อคว�มเสี่ยงเหล่�นั้น และได้หลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่เพียงพอและเหม�ะสม

เพือ่เปน็เกณฑใ์นก�รแสดงคว�มเหน็ของข�้พเจ�้ คว�มเสีย่งทีไ่มพ่บขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็

ส�ระสำ�คญัซึง่เปน็ผลม�จ�กก�รทจุรติจะสงูกว�่คว�มเสีย่งทีเ่กดิจ�กขอ้ผดิพล�ด เนือ่งจ�กก�รทจุรติ

อ�จเกีย่วกบัก�รสมรูร้ว่มคดิ ก�รปลอมแปลงเอกส�รหลกัฐ�น ก�รตัง้ใจละเวน้ก�รแสดงขอ้มลู ก�ร

แสดงข้อมูลที่ไม่ตรงต�มข้อเท็จจริงหรือก�รแทรกแซงก�รควบคุมภ�ยใน

 • ทำ�คว�มเข�้ใจในระบบก�รควบคมุภ�ยในทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิี

ก�รตรวจสอบที่เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รแสดงคว�มเห็นต่อคว�ม

มีประสิทธิผลของก�รควบคุมภ�ยในของสหกรณ์

 • ประเมนิคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยก�รบญัชทีีค่ณะกรรมก�รดำ�เนนิก�รสหกรณใ์ชแ้ละ

คว�มสมเหตสุมผลของประม�ณก�รท�งบญัชแีละก�รเปดิเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัทำ�ขึน้โดยคณะ

กรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์

 • สรุปเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของก�รใช้เกณฑ์ก�รบัญชีสำ�หรับก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่อง

ของคณะกรรมก�รดำ�เนนิก�รสหกรณ ์และจ�กหลกัฐ�นก�รสอบบญัชทีีไ่ดร้บัว่� มคีว�มไมแ่นน่อน

ที่มีส�ระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุก�รณ์หรือสถ�นก�รณ์ที่อ�จเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย�่งมีนัยสำ�คัญ

ต่อคว�มส�ม�รถของสหกรณ์ในก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องหรือไม่ ถ้�ข้�พเจ้�ได้ข้อสรุปว่�มีคว�มไม่

แนน่อนทีม่สี�ระสำ�คญั ข�้พเจ�้ตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นร�ยง�นของผูส้อบบญัชขีองข�้พเจ�้ถงึก�รเปดิ

เผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งในงบก�รเงนิ หรอืถ้�ก�รเปดิเผยดงักล่�วไมเ่พยีงพอ คว�มเหน็ของข้�พเจ้�จะ

เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข�้พเจ้�ขึ้นอยู่กับหลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในร�ยง�น

ของผู้สอบบัญชีของข้�พเจ้� อย่�งไรก็ต�ม เหตุก�รณ์หรือสถ�นก�รณ์ในอน�คตอ�จเป็นเหตุให้

สหกรณ์ต้องหยุดก�รดำ�เนินง�นต่อเนื่องได้
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 • ประเมินก�รนำ�เสนอโครงสร้�งและเนื้อห�ของงบก�รเงินโดยรวม รวมถึงก�รเปิดเผย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่�งบก�รเงินแสดงร�ยก�รและเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้อง

ต�มที่ควรหรือไม่ข้�พเจ้�ได้สื่อส�รกับคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและช่วง

เวล�ของก�รตรวจสอบต�มทีไ่ดว้�งแผนไว ้ประเดน็ทีม่นียัสำ�คญัทีพ่บจ�กก�รตรวจสอบ รวมถงึขอ้

บกพรอ่งทีม่นียัสำ�คญัในระบบก�รควบคมุภ�ยในซึง่ข�้พเจ�้ไดพ้บระหว�่งก�รตรวจสอบของข�้พเจ�้

  จ�กเรือ่งทัง้หล�ยทีส่ือ่ส�รกบัคณะกรรมก�รดำ�เนนิก�รสหกรณ ์ข�้พเจ�้ไดพ้จิ�รณ�เรือ่ง

ต่�ง ๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดในก�รตรวจสอบงบก�รเงินในงวดปัจจุบันและกำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญใน

ก�รตรวจสอบ ข�้พเจ้�ได้อธิบ�ยเรื่องเหล�่นี้ไว้ในร�ยง�นของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหม�ยหรือข้อ

บังคับห้�มไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่�วต่อส�ธ�รณะหรือในสถ�นก�รณ์ที่ย�กที่จะเกิดขึ้น ข้�พเจ้�

พิจ�รณ�ว่�ไม่ควรสื่อส�รเรื่องดังกล่�วในร�ยง�นของข้�พเจ้� เพร�ะก�รกระทำ�ดังกล่�วส�ม�รถ

ค�ดก�รณ์ได้อย่�งสมเหตุสมผลว่�จะมีผลกระทบในท�งลบม�กกว่�ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสีย

ส�ธ�รณะจะได้จ�กก�รสื่อส�รดังกล่�ว

    

   เชิงช�ย จันทร์ศรี

   (น�ยเชิงช�ย  จันทร์ศรี)

   ผู้สอบบัญชี 

บริษัท ซี เจ ออดิท จำ�กัด

เลขที่ 13/22 ถนนเทศบ�ลอ�ช� ตำ�บลตล�ด

อำ�เภอเมืองมห�ส�รค�ม จังหวัดมห�ส�รค�ม
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่  30 พฤศจิกายน  2561

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและเงินฝ�กธน�ค�ร 3 24,860,115.95

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 4 113,789,598.92

 ลูกหนี้ระยะสั้น   5 191,685.12

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6 65,226.39

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  138,906,626.38

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 เงินลงทุนระยะย�ว 7 3,207,000.00

 เงินให้กู้ยืมระยะย�ว  4 2,141,387,696.08

 ลูกหนี้ระยะย�ว  5 1,524,601.88

 ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ - สุทธิ 8 203,333.37

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9 482,954.03

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  2,146,805,585.36

  รวมสินทรัพย์  2,285,712,211.74

 สินทรัพย ์ หมายเหต ุ บาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด 37



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)  ณ วันที่  30 พฤศจิกายน  2561

   หนี้สินและทุนของสหกรณ์
หนี้สินหมุนเวียน
 เงินเบิกเกินบัญชีธน�ค�รและเงินกู้ยืมระยะสั้น 10 116,000,000.00
 เงินกู้ยืมระยะย�วส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งป ี 13 149,680,144.90
 เงินรับฝ�ก  11 189,991,296.19
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 12 3,328,320.63          
   รวมหนี้สินหมุนเวียน  458,999,761.72
หนี้สินไม่หมุนเวียน
 เงินกู้ยืมระยะย�ว 13 717,506,899.10
 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 14 3,512,957.00
   รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  721,019,856.10
   รวมหนี้สิน  1,180,019,617.82
ทุนของสหกรณ์
 ทุนเรือนหุ้น (มูลค่�หุ้นละ 10.00 บ�ท)    
  หุ้นที่ชำ�ระเต็มมูลค่�แล้ว  957,089,620.00
 ทุนสำ�รอง   67,322,585.42
 ทุนสะสมต�มข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ     15 1,886,743.14
 กำ�ไร(ข�ดทุน)สุทธิประจำ�ป ี  79,393,645.36          
   รวมทุนของสหกรณ์  1,105,692,593.92          
   รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์  2,285,712,211.74
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

    (ลงชื่อ)
     ( น�ยชำ�น�ญ  มีมูล )
     ประธ�นกรรมก�รดำ�เนินก�ร
     สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด

    (ลงชื่อ)
     ( น�ยอดุลย์  สอนสุภ�พ )
     เลข�นุก�ร
     สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด
     วันที่ 1 ธันว�คม 2561

  หมายเหต ุ บาท
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด
งบกำาไรขาดทุน

สำาหรับงวด 11 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้  132,915,624.05 99.87
 ดอกเบี้ยรับเงินฝ�ก  46,007.38 0.03
 ผลตอบแทนจ�กเงินลงทุน  127,534.70 0.10
  รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 133,089,166.13 100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
 ดอกเบี้ยจ่�ยเงินรับฝ�ก  6,309,045.13 4.74
 ดอกเบี้ยจ่�ยเงินกู้ยืมระยะสั้น  5,984,245.05 4.50
 ดอกเบี้ยจ่�ยเงินกู้ยืมระยะย�ว  33,674,417.19 25.30
  รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน  45,967,707.37 34.54
  รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 87,121,458.76 65.46
บวก รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
  ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมแรกเข้�  4,700.00 0.00
  ร�ยได้เบ็ดเตล็ด  187,330.66 0.14
  รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย  192,030.66 0.14
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
  เงินเดือน   2,201,530.00 1.65
  ค่�ปฎิบัติง�นล่วงเวล�  155,495.00 0.12
  ค่�สวัสดิก�รเจ้�หน้�ที่  65,380.00 0.05
  บำ�เหน็จเจ้�หน้�ที ่  416,690.00 0.31
  เงินสมทบกองทุนทดแทน  1,592.00 0.00
  เงินสมทบประกันสังคม  63,753.00 0.05
 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
  ค่�เสื่อมร�ค�เครื่องใช้สำ�นักง�น  144,289.70 0.11
  ค่�ตัดจ่�ยสิทธิในก�รใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 15,665.97 0.01
  ค่�ดูแลเชื่อมต่อระบบ ATM  10,700.00 0.01
  ค่�ดูแลรักษ�โปรแกรมคอมพิวเตอร์  28,890.00 0.02
  ค่�ดูแลเว็บไซต์สหกรณ์  11,000.00 0.01
  ค่�ซ่อมแซม   22,710.00 0.02
  ค่�ปรับปรุงอ�ค�รสำ�นักง�น  12,326.00 0.01

  บาท %
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด
งบกำาไรขาดทุน (ต่อ)

สำาหรับงวด 11 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
  สวัสดิก�รสม�ชิก  243,800.00 0.18
  ค่�ใช้จ่�ยสนับสนุนกิจกรรมข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ 20,000.00 0.02
  ค่�ใช้จ่�ยโครงก�รต�มแผนยุทธศ�สตร์  223,008.00 0.17
  สวัสดิก�รบุตรสม�ชิก  665,000.00 0.50
  ค่�อบรมสัมมน�  149,753.25 0.11
 ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานอื่น
  ค่�เบี้ยประชุมคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รและผู้เข้�ร่วม 269,000.00 0.20
  ค่�ตอบแทนผู้สอบบัญชี  90,000.00 0.07
  ค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รลงน�มสัญญ�กู้เงิน 34,000.00 0.03
  ค่�ตอบแทนผู้ตรวจสอบภ�ยสอบกิจก�ร  25,500.00 0.02
  ค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รเลือกตั้ง  8,000.00 0.01
  ค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รทำ�ล�ยเอกส�ร 1,500.00 0.00
  ค่�ตอบแทนก�รปฏิบัติง�น  122,500.00 0.09
  ค่�ตอบแทนผู้ดูแลระบบง�นสหกรณ์  4,000.00 0.00
  ค่�พ�หนะ   199,383.00 0.15
  ค่�รับรอง   125,603.50 0.09
  ค่�ใช้จ่�ยวันประชุมใหญ่  2,031,000.00 1.53
  ค่�ใช้จ่�ยในก�รเลือกตั้งกรรมก�ร  33,000.00 0.02
  ค่�ธรรมเนียมธน�ค�ร  130,240.82 0.10
  ค่�วัสดุสำ�นักง�น  72,650.00 0.05
  ค่�เครื่องเขียนแบบพิมพ์  40,269.69 0.03
  ค่�ประช�สัมพันธ์  30,000.00 0.02
  ค่�ส�ธ�รณูปโภค  122,692.08 0.09
  ค่�ถ่�ยเอกส�ร  30,040.38 0.02
  ค่�ใช้จ่�ยทั่วไป  98,881.67 0.07
  รวมค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน  7,919,844.06 5.95
กำาไร(ขาดทุน)สุทธ ิ   79,393,645.36 59.65

  บาท %
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด
งบกระแสเงินสด

สำาหรับงวด 11 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน
 กำาไร(ขาดทุน)สุทธ ิ  79,393,645.36
 รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำาไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
 จากกิจกรรมดำาเนินงาน
 ค่�เสื่อมร�ค�   144,289.70
 สิทธิก�รใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่�ย  15,665.97
 สำ�รองบำ�เหน็จเจ้�หน้�ที ่  416,690.00
 เครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป  40,269.69
 ค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย   2,650,340.60
กำาไรจากการดำาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดำาเนินงาน  82,660,901.32
สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
 เงินสดจ่�ยลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน  ATM  (31,286,944.50)
 เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน  ATM  27,542,218.50
 เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้ฌ�ปนกิจ  28,700.00
 เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้สวัสดิก�ร  4,184,830.00
 เงินสดจ่�ยลูกหนี้เงินกู้ส�มัญ  (1,091,734,063.00)
 เงินสดรับลูกหนี้เงินกู้ส�มัญ  1,021,199,957.00
 ลูกหนี้ข�ดสม�ชิกภ�พเพิ่มขึ้น  (1,716,287.00)
 ค่�ตอบแทนกรรมก�รจ่�ยล่วงหน้�ลดลง  17,000.00
สินทรัพย์ดำาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
 เงินสดจ่�ยลูกหนี้เงินยืมทดรอง  (415,672.75)
 เงินสดรับลูกหนี้เงินยืมทดรอง  3,199,036.28
 เงินสดจ่�ยเงินรอเรียกคืน  (7,011.00)
 เงินสดรับเงินรอเรียกคืน  6,961.00
 เงินสดจ่�ยค่�เครื่องเขียนแบบพิมพ์  (44,934.00) 

                        บาท
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำาหรับงวด 11 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

หนี้สินดำาเนินงาน เพิ่มขึ้น( ลดลง)
 เงินสดจ่�ยภ�ษีหัก ณ ที่จ่�ย  (10,925.54)
 เงินสดรับภ�ษีหัก ณ ที่จ่�ย  5,256.50
 เงินสดจ่�ยค่�ใช้จ่�ยค้�งจ่�ย  (1,222,561.37)
 เงินสดรับเงินจ่�ยคืน  602,026.76
 เงินสดจ่�ยเงินรอจ่�ยคืน  (13,016.06)
 เงินสดจ่�ยเงินรอตรวจสอบ  (7,663.90)
 เงินสดรับเงินรอตรวจสอบ  7,663.40
 เงินสดรับเงินคำ้�ประกันสัญญ�จ้�ง  80,250.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน 13,075,721.64
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
 เงินสดจ่�ยสิทธิในก�รใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (481,500.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน  (481,500.00)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
 เงินสดจ่�ยเงินกู้ยืมระยะสั้น  (580,000,000.00)
 เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้น  493,000,000.00
 เงินสดจ่�ยชำ�ระเงินกู้ยืมระยะย�ว  (324,232,736.63)
 เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะย�ว  340,666,400.00
 เงินสดรับเงินรับฝ�ก  372,198,661.64
 เงินสดจ่�ยเงินรับฝ�ก  (305,811,025.26)
 เงินสดจ่�ยทุนเรือนหุ้น  (12,761,390.00)
 เงินสดรับทุนเรือนหุ้น  87,995,300.00
 เงินสดรับทุนสำ�รอง  14,400.00
 เงินสดจ่�ยค่�บำ�รุงสันนิบ�ตสหกรณ ์  (30,000.00)
 เงินสดจ่�ยเงินปันผล  (48,051,713.00)
 เงินสดจ่�ยเงินเฉลี่ยคืน  (20,864,367.00)
 เงินสดจ่�ยโบนัสกรรมก�รและเจ้�หน้�ที่  (550,000.00)
 เงินสดจ่�ยทุนส�ธ�รณะประโยชน์  (3,000.00) 

                          บาท
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำาหรับงวด 11 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำาหรับงวด 11 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
 เงินสดจ่�ยทุนสะสมเพื่อก�รพัฒน�กิจก�รสหกรณ์ (16,000.00)
 เงินสดจ่�ยทุนสงเคร�ะห์เพื่อก�รศพฯ  (693,331.86)
 เงินสดจ่�ยทุนสวัสดิก�รบุตรสม�ชิก  (1,661,000.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (799,802.11)
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)  11,794,419.53
เงินสด  ณ  วันต้นงวด  13,065,696.42
เงินสด  ณ  วันสิ้นงวด  24,860,115.95  

1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ
 - สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้�ง ยกเว้นร�ยได้ที่เกิดจ�กดอกเบี้ยเงินให้กู้ของ
  ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดร�ยได้จะบันทึกเป็นร�ยได้ต่อเมื่อได้รับชำ�ระแล้ว
 - สหกรณ์รับรู้ร�ยได้ดอกเบี้ยต�มเกณฑ์สัดส่วนของเวล� ส่วนจำ�นวนร�ยได้จะเท่�กับอัตร�
  ดอกเบี้ยคูณด้วยจำ�นวนเงินต้นที่ค้�งชำ�ระต�มระยะเวล�ที่กู้ยืม
 - สหกรณ์ตีร�ค�วัสดุคงเหลือต�มร�ค�ทุน
 - เงินลงทุนระยะย�วที่ไม่อยู่ในคว�มต้องก�รของตล�ดแสดงด้วยร�ค�ทุน
 - ค่�เสื่อมร�ค�เครื่องใช้สำ�นักง�น คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรง ในอัตร�ที่กำ�หนดไว้ในระเบียบ
  น�ยทะเบียนสหกรณ์ว่�ด้วยก�รบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ.2560
 - สิทธิในก�รใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัดเป็นค่�ใช้จ่�ยประจำ�ปี โดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะ
  เวล� 5 ปี
 - ค่�ซ่อมบำ�รุง ค่�ซ่อมแซมรวมทั้งก�รซื้อม�เปลี่ยนแทนสำ�หรับสินทรัพย์ร�ยก�รย่อยๆ 
  ถือเป็นค่�ใช้จ่�ยหักจ�กร�ยได้ก�รต่อเติมหรือเพิ่มเติมอ�ค�รและอุปกรณ์ร�ยใหญ่ๆ 
  ถือเป็นร�ค�ทุนของสินทรัพย์

                          บาท
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 - เงินสดในงบกระแสเงินสดหม�ยถึงเงินสดในมือ เงินฝ�กธน�ค�รทุกประเภทและเงินฝ�ก
  สหกรณ์ทุกประเภท ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินฝ�กธน�ค�รและเงินฝ�กสหกรณ์ที่นำ�ไปเป็น
  หลักทรัพย์คำ้�ประกันหนี้สินด้วย

2. การเปลี่ยนแปลงปีทางบัญชีของสหกรณ์
  ต�มทีป่ระชมุใหญส่�มญัครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่21 มกร�คม 2561 มมีตใิหแ้กไ้ขขอ้บงัคบั
โดยก�รเปลี่ยนวันสิ้นปีท�งบัญชีของสหกรณ์จ�กสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม ของทุกปี เป็นวันที่ 30 
พฤศจิก�ยน ของทุกปี โดยเริ่มเปลี่ยนรอบบัญชีแรกคือ รอบสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2561  
น�ยทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเมื่อวันที่ 8 กุมภ�พันธ์ 2561 กรณี 
ดังกล่�วต�มหนังสือ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ กษ 0404/1160 เรื่องก�รนำ�เสนองบก�รเงินของ
สหกรณป์ระเภทออมทรพัย ์ไดจ้ดัทำ�คูม่อืก�รจดัทำ�งบก�รเงนิประเภทสหกรณอ์อมทรพัย ์ซึง่กำ�หนด
ให้ไม่ต้องนำ�ข้อมูลปีก่อนม�แสดงร�ยก�รเปรียบเทียบ เนื่องจ�กช่วงระยะเวล�ในก�รดำ�เนินก�ร 
ไม่เท่�กัน

3. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย
                                             บาท
 เงินสด    74,036.69
 เงินฝ�กธน�ค�ร
  กระแสร�ยวัน   3,622.71
  ออมทรัพย์   24,782,456.55
   รวม   24,860,115.95

4. เงินให้กู้ยืม  ประกอบด้วย
                           บาท
 เงินให้กู้ยืม - ปกติ       ระยะสั้น                 ระยะยาว
  ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน ATM  12,016,335.60 14,355,709.40
  ลูกหนี้เงินกู้สวัสดิก�ร  259,293.03 2,731,635.97
  ลูกหนี้เงินกู้ส�มัญ  101,513,970.29 2,124,300,350.71
   รวมเงินให้กู้ยืม-ปกติ  113,789,598.92 2,141,387,696.08
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5. ลูกหนี้อื่น ประกอบด้วย                            
                               บาท
            ระยะสั้น                     ระยะยาว
  ลูกหนี้ข�ดสม�ชิกภ�พ  191,685.12  1,524,601.88
  รวมลูกหนี้อื่น  191,685.12  1,524,601.88

6. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น    ประกอบด้วย
                                                                      บาท
  เครื่องเขียนแบบพิมพ์    21,676.39
  เงินรอเรียกเก็บ    50.00
  ลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่�ย    43,500.00
   รวม     65,226.39

7. เงินลงทุนระยะยาว   ประกอบด้วย
                                                  บาท
                                                 ราคาทุน
 เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในคว�มต้องก�รของตล�ด
  - หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด   3,197,000.00 
  -   หุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน)   10,000.00
    รวมเงินลงทุนระยะยาว    3,207,000.00 

  -  บริษัท สหประกันชีวิต จำ�กัด ได้จดทะเบียนแปรสภ�พเป็นบริษัทมห�ชน จำ�กัด เมื่อ 
วันที่ 5 สิงห�คม 2554 ต�มพระร�ชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับปรับปรุงใหม่) พ.ศ. 2551 และ 
พระร�ชบัญญัติประกันวิน�ศภัย (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2551 แต่บริษัทมิได้นำ�หุ้นเข้�จดทะเบียนใน
ตล�ดหลักทรัพย์

8. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ   ประกอบด้วย
                                                  บาท
 เครื่องใช้สำ�นักง�น   1,451,021.00
 หัก  ค่�เสื่อมร�ค�สะสม   (1,247,687.63)
 เครื่องใช้สำ�นักง�น - สุทธ ิ   203,333.37
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9. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ประกอบด้วย
                                                  บาท
 สิทธิในก�รใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่�งพัฒน�  481,500.00
 สิทธิในก�รใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   1,454.03
  รวม    482,954.03

10. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย    
                                                    บาท
 เงินเบิกเกินบัญชีธน�ค�ร (10.1)    0.00
 ตั๋วสัญญ�ใช้เงิน (10.2)    116,000,000.00
  รวม       116,000,000.00

10.1  เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร งวดปจัจบุนัสหกรณม์วีงเงนิเบกิเกนิบญัชธีน�ค�รต�มร�ยละเอยีด
ดังนี้
 - ธน�ค�รกรงุไทย จำ�กดั (มห�ชน) ส�ข�เลย จำ�นวนเงนิ 20,000,000.00 บ�ท อตัร�ดอกเบีย้
ร้อยละ 7.12 (MOR) ต่อปี โดยมีคณะกรรมก�รดำ�เนินก�รและผู้จัดก�รเป็นผู้คำ้�ประกัน

10.2 ตั๋วสัญญาใช้เงิน ประกอบด้วย
                                                    บาท
 ธน�ค�รกรุงเทพ จำ�กัด มห�ชน    20,000,000.00
 ธน�ค�รธนช�ติ จำ�กัด มห�ชน    76,000,000.00
 ธน�ค�รแลนด์แอนด์เฮ้�ส์ จำ�กัด มห�ชน    20,000,000.00
  รวม       116,000,000.00

  ณ วันสิ้นงวดบัญชี 2561 สหกรณ์กู้ยืมเงินโดยก�รออกตั๋วสัญญ�ใช้เงิน ซึ่งมียอดคงเหลือ
ต�มร�ยละเอียดดังนี้
 - ธน�ค�รกรงุเทพ จำ�กดั (มห�ชน) ส�ข�เลย จำ�นวนเงนิ 20,00,000.00 บ�ท อตัร�ดอกเบีย้
ร้อยละ 3.75 ต่อปี ครบกำ�หนดชำ�ระภ�ยในปี 2562 ทั้งจำ�นวน โดยมีคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร 
และผู้จัดก�รเป็นผู้คำ้�ประกัน
 - ธน�ค�รธนช�ต จำ�กัด (มห�ชน) ส�ข�เลย จำ�นวนเงิน 76,00,000.00 บ�ท อัตร�ดอกเบี้ย
ร้อยละ 3.75 ต่อปี ครบกำ�หนดชำ�ระภ�ยในปี 2562 ทั้งจำ�นวน โดยมีคณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร 
และผู้จัดก�รเป็นผู้คำ้�ประกัน
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 - ธน�ค�รแลนด์แอดน์เฮ้�ส์ จำ�กัด (มห�ชน) ส�ข�เลย จำ�นวนเงิน 20,00,000.00 บ�ท  
อัตร�ดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี ครบกำ�หนดชำ�ระภ�ยในปี 2562 ทั้งจำ�นวน โดยมีคณะกรรมก�ร
ดำ�เนินก�รและผู้จัดก�รเป็นผู้คำ้�ประกัน

11. เงินรับฝาก ประกอบด้วย
                                                    บาท
 เงินรับฝาก - สมาชิก
 เงินรับฝ�กออมทรัพย์     3,456,813.34
 เงินรับฝ�กออมทรัพย์ ATM    8,445,517.82
 เงินรับฝ�กออมทรัพย์พิเศษ    123,736,296.89
 เงินรับฝ�กทวีสิน     7,249,002.00
 เงินรับฝ�กประจำ�     7,103,666.14
  รวม       149,991,296.19
 เงินรับฝาก - สหกรณ์อื่น
 เงินรับฝ�กออมทรัพย์พิเศษ    40,000,000.00
  รวม       40,000,000.00
  รวมเงินรับฝาก     189,991,296.19

12. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
                                                    บาท
 ดอกเบี้ยจ่�ยเงินรับฝ�กค้�งจ่�ย    2,505,202.06
 ค่�สอบบัญชีค้�งจ่�ย     40,000.00
 ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้�งจ่�ย     79,912.54
 ค่�จัดทำ�หนังสือระเบียบและข้อบังคับค้�งจ่�ย   30,000.00
 ค่�ใช้จ่�ยกิจกรรมประช�สัมพันธ์ค้�งจ่�ย    19,370.00
 เงินสบทบประกันสังคมค้�งจ่�ย    5,856.00
 ภ�ษีหัก ณ ที่จ่�ยค้�งจ่�ย     5,256.50
 เงินรอตรวจสอบ     53,447.36
 เงินรอจ่�ยคืน      589,276.17
  รวม       3,328,320.63
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13.  เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย
        บาท

        ถึงกำาหนดชำาระ

       ภายใน 1 ปี  เกิน 1 ปี

 เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ จำ�กัด สัญญ�ที่  117,192,714.19 94,429,728.06

 เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ จำ�กัด สัญญ�ที่  216,367,030.71 24,404,671.04

 เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัยมหิดล จำ�กัด  20,040,000.00 109,820,000.00

 เงินกู้ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย สัญญ�ที่  112,000,000.00 124,000,000.00

 เงินกู้ชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย สัญญ�ที่  26,080,400.00 42,052,500.00

 เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพย�บ�ลห�ดใหญ่ จำ�กัด  14,400,000.00 112,400,000.00

 เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพย�บ�ลหัวเฉียว จำ�กัด  12,000,000.00 60,000,000.00

 เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย จำ�กัด 6,000,000.00 15,000,000.00

 เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพย�บ�ล จำ�กัด  12,000,000.00 83,000,000.00

 เงินกู้ยืมสหกรณ์ออมทรัพย์ธน�ค�รแห่งประเทศไทย  33,600,000.00 52,400,000.00

  รวม   149,680,144.90 717,506,899.10

 ในระหว่�งงวด 2561 สหกรณ์กู้ยืมเงินจ�กแหล่งเงินกู้ต่�ง ๆ ต�มร�ยละเอียด ดังนี้
 - สหกรณอ์อมทรพัยม์ห�วทิย�ลยัเชยีงใหม ่จำ�กดั วงเงนิกู ้50,000,000.00 บ�ท อตัร�ดอกเบีย้

ร้อยละ 4.00 ต่อปี กำ�หนดชำ�ระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดภ�ยใน 36 งวด โดยส่ง 
ชำ�ระคนืตน้เงนิพรอ้มดอกเบีย้งวดละ 1,475,000.00 บ�ทเริม่ชำ�ระงวดแรกวนัที ่30 เมษ�ยน 
2561 โดยมคีณะกรรมก�รดำ�เนนิก�รเปน็ผูค้ำ�้ประกนั สหกรณไ์ดเ้บกิเงนิกูย้มืแลว้ทัง้จำ�นวน 

 -  ชมุชนสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จำ�กดั วงเงนิกู ้50,666,400.00 บ�ท อตัร�ดอกเบีย้
ร้อยละ 4.25 ต่อปี กำ�หนดชำ�ระคืนเงินต้นทั้งหมดภ�ยใน 100 งวด ชำ�ระเงินกู้โดยงวดที่ 1 
ถึงงวดที่ 99 ส่งชำ�ระคืนต้นเงินงวดละ 506,700.00 บ�ทงวดที่ 100 งวดสุดท้�ยชำ�ระงวด
ละ 503,100.00 เริ่มชำ�ระงวดแรกวันที่ 31 กรกฎ�คม 2561 โดยมีคณะกรรมก�รดำ�เนิน
ก�รเป็นผู้คำ้�ประกัน สหกรณ์ได้เบิกเงินกู้ยืมแล้วทั้งจำ�นวน

 -  สหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพย�บ�ลห�ดใหญ ่จำ�กดั วงเงนิกู ้140,000,000.00 บ�ท อตัร�ดอกเบีย้
ร้อยละ 4.00 ต่อปี กำ�หนดชำ�ระคืนเงินต้นทั้งหมดภ�ยใน 117 งวด ชำ�ระเงินกู้โดยงวดที่ 1 
ถึงงวดที่ 116 ส่งชำ�ระคืนต้นเงินงวดละ 1,200,000.00 บ�ทงวดที่ 117 งวดสุดท้�ยชำ�ระ
งวดละ 800,000.00 เริ่มชำ�ระงวดแรกวันที่ 31 มกร�คม 2561 โดยมีคณะกรรมก�รดำ�เนิน
ก�รเป็นผู้คำ้�ประกัน สหกรณ์ได้เบิกเงินกู้ยืมแล้วทั้งจำ�นวน 

 - สหกรณ์ออมทรัพย์ธน�ค�รแห่งประเทศไทย จำ�กัด วงเงินกู้ 100,000,000.00 บ�ท อัตร�
ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี กำ�หนดชำ�ระคืนเงินต้นทั้งหมดภ�ยใน 36 งวด ชำ�ระเงินกู้โดย
งวดที่ 1 ถึงงวดที่ 35 ส่งชำ�ระคืนต้นเงินงวดละ 2,800,000.00 บ�ทงวดที่ 36 งวดสุดท้�ย 
ชำ�ระงวดละ 2,000,000.00 เริม่ชำ�ระงวดแรกวนัที ่31 กรกฎ�คม 2561 โดยมคีณะกรรมก�ร 
ดำ�เนินก�รเป็นผู้คำ้�ประกัน สหกรณ์ได้เบิกเงินกู้ยืมแล้วทั้งจำ�นวน
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 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักง�นบริษัทก�รบินไทย จำ�กัด วงเงินกู้ 100,000,000.00 บ�ท อัตร�
ดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี กำ�หนดชำ�ระคืนเงินต้นทั้งหมดภ�ยใน 60 งวด ชำ�ระเงินกู้ 
โดยงวดที ่1 ถงึงวดที ่59 สง่ชำ�ระคนืตน้เงนิงวดละ 1,667,000.00 บ�ท งวดที ่60 งวดสดุท�้ย 
ชำ�ระงวดละ 1,647,000.00 เริ่มชำ�ระงวดแรกวันที่ 31 มกร�คม 2562 โดยมีคณะกรรมก�ร 
ดำ�เนินก�รเป็นผู้คำ้�ประกัน ในระหว่�งงวดบัญชีสหกรณ์ยังไม่ได้เบิกเงินกู้ยืมดังกล่�ว

14. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
                                                    บาท
 สำ�รองบำ�เหน็จเจ้�หน้�ที่     3,045,190.00
 กองทุนสวัสดิก�รสงเคร�ะห์ศพครอบครัวสม�ชิก   322,000.00
 กองทุนสวัสดิก�รสม�ชิกคนโสด    24,500.00
 กองทุนสวัสดิก�รบำ�เหน็จสม�ชิก     7,200.00
 เงินคำ้�ประกันสัญญ�จ้�งต่อเติมสำ�นักง�น    33,817.00
 เงินคำ้�ประกันสัญญ�จ้�งสิทธิในก�รใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์   80,250.00
  รวม       3,512,957.00

15. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ  ประกอบด้วย    
                                                บาท
 ทุนส�ธ�รณประโยชน์     387,503.00
 ทุนรักษ�ระดับอัตร�เงินปันผล    191,522.32
 ทุนเพื่อก�รศึกษ�อบรมท�งสหกรณ์    124,419.68
 ทุนเพื่อเกื้อกูลสม�ชิก     9,500.00
 ทุนสะสมเพื่อก�รพัฒน�กิจก�รสหกรณ์    1,067,130.00
 ทุนสงเคร�ะห์เพื่อก�รศพสม�ชิกและคู่สมรส    106,668.14
  รวม       1,886,743.14

16. ภาระผูกพัน
 -  สหกรณ์ได้ทำ�สัญญ�จัดจ้�งสิทธิในก�รใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำ�นวนเงิน  1,605,000.00  

บ�ท สหกรณ์มีเงินที่ต้องจ่�ยในภ�ยหน้�ต�มสัญญ�ดังกล่�ว ณวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2561 
เป็นจำ�นวนเงิน 1,123,500.00 บ�ท

17.  การดำารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
 -  สหกรณต์อ้งดำ�รงสนิทรพัยส์ภ�พคลอ่งต�มหลกัเกณฑแ์ละวธิกี�รทีก่ำ�หนดโดยกฎกระทรวง  

ซึ่งกำ�หนดให้สหกรณ์ดำ�รงสินทรัพย์สภ�พคล่องต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รที่กำ�หนดโดยกฎ
กระทรวงไม่น้อยกว่�ร้อยละหนึ่งของยอดเงินรับฝ�กทั้งหมด

มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำาไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ประจำาปี 2561
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ระเบียบวาระที่ 7
เรื่อง พิจารณาจัดสรรกำาไรสุทธิประจำาปี 2561

ข้อเสนอการจัดสรรกำาไรสุทธิ ปี 2561
กำาไรสุทธิ  79,393,645.36  บาท
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

จัดสรรตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542

ทุนสำ�รองไม่น้อยกว่�ร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ

ค่�บำ�รุงสันนิบ�ตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

จัดสรรตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 27

เงินปันผลต�มหุ้นที่ชำ�ระแล้ว (ร้อยละ 5.70)

เงินเฉลี่ยคืนของดอกเบี้ยทุกประเภท(ร้อยละ 15.35)

โบนัสคณะกรรมก�ร และเจ้�หน้�ที่

ทุนรักษ�ระดับอัตร�เงินปันผล

ไม่เกินร้อยละ 2 แห่งหุ้นวันสิ้นปี

ทุนเพื่อก�รศึกษ�อบรมท�งสหกรณ์

ทุนส�ธ�รณประโยชน์

ทุนสวัสดิการสมาชิก

ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ

2.7.1 ทุนสงเคร�ะห์เกี่ยวกับก�รศพสม�ชิก

 และคู่สมรส

2.7.3 ทุนสวัสดิก�รเกื้อกูลสม�ชิก

ทุนสะสมเพื่อก�รพัฒน�สหกรณ์

รวม

1. จัดสรรคืนสม�ชิก

2. จัดสรรเป็นทุนของสหกรณ์

3. จัดสรรตอบแทนคณะกรรมก�รและเจ้�หน้�ที่

4. จัดสรรบำ�รุงสันนิบ�ตสหกรณ์ต�มกฎหม�ย

1

1.1

1.2

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

ข้อ รายการ

จัดสรรแล้วแยกได้ดังนี้

8,141,740.36

30,000.00

47,644,427.00

20,238,478.00

550,000.00

10,000.00

-

-

1,000,000.00

1,779,000.00

-

79,393,645.36

 70,684,000.00

8,129,645.36

550,000.00

30,000.00

10.23

0.04

60.03

25.50

0.69

0.01

0.00

0.00

1.26

2.24

0.00

100.00

89.03

10.24

0.69

0.04

ปี 2561

ปี 2561

(บาท)

(บาท)

 5.70 / 15.35
%

%

9,194,257.50

30,000.00

48,051,713.00

20,864,367.00

550,000.00

10,000.00

50,000.00

50,000.00

800,000.00

1,661,000.00

300,000.00

81,561,337.50

71,377,080.00

9,604,257.50

550,000.00

30,000.00

11.27

0.04

58.91

25.58

0.67

0.01

0.06

0.06

0.98

2.04

0.37

100.00

87.51

11.78

0.67

0.04

ปี 2560

ปี 2560

(บาท)

(บาท)

 5.80  / 15.25
%

%

7,423,115.61

10,000.00

42,956,870.00

17,814,242.00

500,000.00

10,000.00

20,000.00

20,000.00

300,000.00

80,000.00

-

69,134,227.61

60,771,112.00

7,853,115.61

500,000.00

10,000.00

10.74

0.01

62.14

25.77

0.72

0.01

0.03

0.03

0.43

0.12

0.00

100.00

87.90

11.36

0.72

0.01

ปี 2559

ปี 2559

(บาท)

(บาท)

 5.80  / 14.25
%

%

มติที่ประชุม  ให้ปรับลด 2.3 โบนัสคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ลงจาก 660,000.- บาท เป็น 
550,000.- บาท  เงินที่ปรับลด ให้สมทบเป็นทุนสำารอง ตามข้อ 1.1 นอกนั้น เห็นชอบตามเสนอ

ร�ยง�นกิจก�รประจำ�ปี 256150



ระเบียบวาระที่ 8
พิจารณาแผนงาน งบประมาณ ประจำาปี 2562

8.1  แผนการดำาเนินงาน ประจำาปี 2562
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย จำากัด

1. แผนการรับสมาชิกและการระดมทุน
 1.1 ก�รรับสม�ชิกเพิ่ม
 1.2 ก�รรับฝ�กออมทรัพย์เพิ่ม
 1.3 ก�รรับฝ�กออมทรัพย์พิเศษเพิ่ม
 1.4 ก�รรับฝ�กประจำ�เพิ่ม
 1.5 ก�รรับฝ�กทวีสินเพิ่ม
 1.6 ก�รรับฝ�กATMเพิ่ม
 1.7 ก�รถือหุ้นเพิ่ม
2. แผนการดำาเนินงานธุรกิจและสินเชื่อ
 2.1 ก�รให้เงินกู้แก่สม�ชิก
  2.1.1 เงินกู้ส�มัญ
  2.1.2 เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
  2.1.3 เงินกู้โครงก�รสวัสดิก�ร
  2.1.4 เงินกู้ฌ�ปนกิจสงเคร�ะห์
 2.2 ก�รชำ�ระคืนเงินกู้จ�กสม�ชิก
  2.2.1 เงินกู้ส�มัญ
  2.2.2 เงินกู้ฉุกเฉิน ATM
  2.2.3 เงินกู้โครงก�รสวัสดิก�ร
  2.2.4 เงนิกูเ้พือ่ฌ�ปนกจิสงเคร�ะห์
 2.3 ก�รรับชำ�ระดอกเบี้ย
  2.3.1 ดอกเบี้ยรับระหว่�งปี
 2.4 ก�รชำ�ระหนี้เงินกู้ของสหกรณ์
  2.4.1 วงเงินกู้ระหว่�งปี
  2.4.2 ชำ�ระคืนต้นเงินระหว่�งปี
  2.4.3 ชำ�ระคืนดอกเบี้ยกู้ระหว่�งปี
  2.4.4 จ�่ยดอกเบีย้เงนิฝ�กระหว�่งปี
3. แผนรายได้อื่น
 3.1 ดอกเบี้ยเงินฝ�กธน�ค�ร
 3.2 ค่�ตอบแทนจ�กก�รถือหุ้น
 3.3 ค่�ธรรมเนียมแรกเข้�
 3.4 ร�ยได้อื่น ๆ

รวม
4. แผนรายได้ - รายจ่าย
 4.1 ร�ยได้
 4.2 ร�ยจ่�ย
5. กำาไรสุทธิ

หมวดรายรับ

100
15,000,000.00

100,000,000.00
20,000,000.00
6,000,000.00

300,000,000.00
110,000,000.00

1,500,000,000.00
40,000,000.00
10,000,000.00

100,000.00

1,300,000,000.00
25,000,000.00
1,500,000.00

100,000.00

130,000,000.00

1,300,000,000.00
200,000,000.00
50,000,000.00
5,500,000.00

30,000.00
100,000.00

5,000.00
100,000.00
235,000.00

130,235,000.00
62,032,336.60
68,202,663.40

97
8,670,133.69

122,784,207.32
9,282,661.32
1,901,933.24

223,107,044.52
87,995,300.00

1,125,007,560.00
31,286,944.50

-
9,480.00

1,054,473,454.00
27,542,218.50
4,184,830.00

38,180.00

132,915,624.05

888,179,074.75
958,745,411.38
39,658,662.24
6,309,045.13

46,007.38
127,534.70

4,700.00
187,330.66
365,572.74

133,281,196.79
53,887,551.43
79,393,645.36

100
15,000,000.00

100,000,000.00
20,000,000.00
6,000,000.00

300,000,000.00
110,000,000.00

1,500,000,000.00
40,000,000.00
10,000,000.00

100,000.00

1,300,000,000.00
25,000,000.00
1,500,000.00

100,000.00

130,000,000.00

1,300,000,000.00
200,000,000.00
50,000,000.00
5,500,000.00

30,000.00
100,000.00

5,000.00
100,000.00
235,000.00

133,000,000.00
61,629,131.83
71,370,868.17

แผนการดำาเนินงานปี 2561 แผนการดำาเนินงานปี 2562
แผนการดำาเนินงาน แผนการดำาเนินงานผลการดำาเนินงาน ผลการดำาเนินงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด 51



8.2 ประมาณการรายจ่ายประจำาปี 2561

 

1. หมวด บุคลากรในสหกรณ์

 1.1 เงินเดือน 2,150,170.00 2,150,170.00 2,538,120.00 * ผู้จัดก�ร เจ้�หน้�ที่ ลูกจ้�ง  จำ�นวน 8 ตำ�แหน่ง

   - - - * จัดจ้�ง จนท

   120,000.00 - 120,000.00 * สำ�รองเพื่อปรับเงินเดือนต�มบัญชีเงินเดือน หรือ มติ ครม.

   215,017.00 51,360.00 61,560.00 * สำ�รองเพื่อปรับเลื่อนอัตร�เงินเดือนกล�งปี 8 อัตร� 1 ขั้น

 1.2 ค่�ปฎิบัติง�นล่วงเวล� 120,000.00 155,495.00 120,000.00 * สำ�หรับเจ้�หน้�ที่ปฎิบัติง�นเร่งด่วนนอกเวล�ทำ�ก�รปกติ    

       ปิดบัญชีสิ้นเดือน สิ้นปี

 1.3 ค่�พ�หนะเจ้�หน้�ที่ 50,000.00 17,703.00 30,000.00 * ค่�พ�หนะสำ�หรับเจ้�หน้�ที่สหกรณ์ฯ กรณีใช้รถส่วนตัว

       ในก�รติดต่อประส�นง�น จ่�ยต�มระเบียบสหกรณ์

 1.4 ช่วยเหลือก�รศึกษ�บุตร 60,000.00 41,900.00 50,000.00 * สำ�หรับเงินสวัสดิก�รก�รศึกษ�บุตรต�มระเบียบสหกรณ์ฯ   

       สหกรณ์เท่�ที่จ่�ยจริง

 1.5 ประกันสังคม 75,000.00 63,753.00 75,000.00 * สมทบกองทนุประกนัสงัคมฝ�่ยน�ยจ�้ง 5% ของเงนิไดร้�ยเดอืน

 1.6 กองทุนทดแทน 1,500.00 1,592.00 2,000.00 * สมทบกองทุนทดแทนฝ่�ยน�ยจ้�ง 0.20%

 1.7 ค่�เครื่องแบบ 8,000.00 8,000.00 8,000.00 * ค่�เครื่องแบบ 8  อัตร�เพื่อเป็นสวัสดิก�รเจ้�หน้�ที่

 1.8 ค่�ตรวจสุขภ�พ 16,000.00 15,200.00 16,000.00 * ค่�ตรวจสุขภ�พประจำ�ปี ต�มระเบียบสหกรณ์

 1.9 ค่�ครองชีพชั่วคร�ว 7,440.00 280.00 - * ค่�ครองชีพชั่วคร�ว (620 x 1 x 12)

 รวมหมวดบุคลากร 2,823,127.00 2,505,453.00 3,020,680.00

2. หมวด ค่าตอบแทน

 2.1 ผู้ตรวจสอบกิจก�ร 27,500.00 25,500.00 30,000.00 * เป็นค่�ตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจก�ร  500 บ�ท/ เดือน/ 5 คน

     20,000.00 * เป็นค่�ตอบแทนร�ยปี (ร่�งระเบียบ)

 2.2 กรรมก�รและผู้จัดก�ร 72,000.00 34,000.00 72,000.00 * ค่�ตอบแทนคณะกรรมก�รและผู้จัดก�รในก�รลงน�มสัญญ�กู้ 

       และคำ�้ประกนัเงนิกูจ้�กสถ�บนัก�รเงนิต�่งๆ 500บ�ท/คน/9ครัง้

 2.3 ก�รปฎิบัติง�น 120,000.00 122,500.00 120,000.00 * ค่�ตอบแทนก�รปฎิบัติง�น สำ�หรับกรรมก�ร ผู้ตรวจสอบกิจก�ร

       ทีป่รกึษ� หรอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหม�ยจ�กสหกรณ ์เพือ่ปฎบิตังิ�นสหกรณ์

 2.4 กรรมก�รเลือกตั้ง 8,500.00 8,000.00 8,500.00 * ค�่ตอบแทนก�รปฎบิตังิ�นของกรรมก�รก�รเลอืกตัง้(500x17x1)

   1,500.00 1,500.00 1,500.00 * ค่�ตอบแทน กกต. ขั้นทำ�ล�ยเอกส�ร 500 บ�ท/3 คน/1 ครั้ง

 2.5 ตอบแทนผู้ดูแลระบบง�น 4,000.00 4,000.00 4,000.00 * ผู้ดูแลระบบง�นคอมพิวเตอร์กรณีเสียหรืออื่นๆ

  ของสหกรณ์     500 บ�ท/1 คน/8 ครั้ง

 2.6 ค่�เบี้ยประชุม 82,500.00 103,000.00 90,000.00 * กรรมก�รดำ�เนินก�ร 500 บ�ท x 15 คน x 12 ครั้ง

   27,500.00 29,000.00 30,000.00 * กรรมก�รอำ�นวยก�ร 500 บ�ท x 5 คน x 12 ครั้ง

   27,500.00 27,500.00 30,000.00 * กรรมก�รเงินกู้ 500 บ�ท x 5 คน x 12 ครั้ง

   27,500.00 26,500.00 30,000.00 * กรรมก�รศึกษ� 500 บ�ท x 5 คน x 12 ครั้ง

   27,500.00 17,000.00 30,000.00 * ที่ปรึกษ� 500 บ�ท x 5 คน x 12 ครั้ง

   27,500.00 20,500.00 30,000.00 * ผู้ตรวจสอบกิจก�ร 500 บ�ท x 5 คน x 12 ครั้ง

   15,000.00 20,000.00 20,000.00 * อนุกรรมก�รต่�งๆ 500 บ�ท x 5 คน x 6 ครั้ง

   25,500.00 25,500.00 25,500.00 * กรรมก�รเลือกตั้ง 500 บ�ท x 17 คน x 4 ครั้ง

 2.7 ค่�สอบบัญชี 95,000.00 90,000.00 120,000.00 * เป็นค่�จ้�งสำ�หรับผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต

 2.8 ผู้ดูแลระบบ web 11,000.00 11,000.00 12,000.00 * ค่�ตอบแทนผู้ดูแลweb 1000*12

 2.9 ค่�ตอบแทนที่ปรึกษ�   20,000.00 * ค่�ตอบแทนที่ปรึกษ� 5 คน(จัดทำ�ระเบียบในก�รจ่�ย)

 รวมหมวดค่าตอบแทน 600,000.00 565,500.00 693,500.00

ปี 2561 ปี 2562
คำาชี้แจง

ขอตั้ง(บาท) จ่ายจริง ขอตั้ง

ร�ยง�นกิจก�รประจำ�ปี 256152



3. หมวด ค่าใช้จ่าย

 3.1 ค่�พ�หนะตัวแทนสม�ชิก 20,616.00 15,608.00 16,000.00 * ค่�พ�หนะสำ�หรับตัวแทนรับเงินตอบแทนประชุมใหญ่ 

 3.2 ค่�พ�หนะ    * ค่�ชดเชยนำ้�มันเชื้อเพลิงย�นพ�หนะสำ�หรับกรรมก�ร และ   

       ผูไ้ดร้บัมอบหม�ยม�ปฎบิตังิ�นทีส่หกรณจ์�่ยต�มระเบยีบสหกรณ์

   146,828.00 79,384.00 60,000.00  คณะกรรมก�รดำ�เนินก�ร 15 คน x 12 ครั้ง

   24,728.00 22,440.00 32,000.00  คณะกรรมก�รอำ�นวยก�ร 5 คน x 12 ครั้ง

   27,544.00 28,224.00 15,000.00  คณะกรรมก�รเงินกู้  5 คน x 12 ครั้ง

   12,056.00 9,720.00 14,000.00  คณะกรรมก�รศึกษ�  5 คน x 12 ครั้ง

   13,904.00 20,912.00 10,000.00  ผู้ตรวจสอบกิจก�ร  5 คน x 12 ครั้ง

    5,392.00 6,000.00  อนุกรรมก�ร

 3.3 ค่�อบรมสัมมน� 200,000.00 149,753.25 200,000.00 * ก�รเข้�ร่วมอบรมสัมมน�ท�งวิช�ก�รของสถ�บันต่�งๆ รวมถึง

       ค่�ที่พัก ค่�เบี้ยเลี้ยง ค่�พ�หนะของกรรมก�ร เจ้�หน้�ที่ สม�ชิก

 3.4 ค่�รับรอง 80,000.00 97,441.50 80,000.00 * สำ�หรับรับรองผู้เยี่ยมกิจก�รของสหกรณ์ และ สม�ชิก

   30,000.00 28,162.00 30,000.00 * ค่�ของที่ระลึก ง�นเกษียณ วันคล้�ยวันเกิด ปีใหม่ อื่นๆ

 3.5 ค่�ดูแลรักษ�และพัฒน� 28,890.00 28,890.00 12,037.50 * ค่�ดูแลโปรแกรม 5 เดือน ของบริษัทไอโซแควร์ จำ�กัด ปี2562

   10,700.00 10,700.00 4,458.33 * ค่�ดูแล 5 เดือนในก�รเชื่อมต่อระบบ ATM กับธน�ค�ร ปี 2562

       ของบริษัทไอโซแควร์ จำ�กัด(เงินฝ�ก,เงินกู้ ระบบละ 10,700 บ�ท)

   107,000.00 - 107,000.00 * ค่�บริก�รท�งก�รเงินของธน�ค�รกรุงไทย ปี 2561/ปี

       ตั้งงบประม�ณตั้งแต่ปี 2552-2561 (ปีละ 10,700 บ�ท)

 3.6 ค่�บริก�ร Cloud Computing 183,483.60 - 145,092.00  12 เดือน(สำ�หรับระบบโปรแกรมใหม่)

  Cloud Platform Services

  OS : Windows 2016

  Cloud Spec : 2Core RAM 4 GB

  Disk OS/Appinstall : 178 GB

  Data Transfer I/O : 200 GB/Month

  Fix Public IP : 1 IP

  Domain Name.com/Y : 1Domain.com Untimit Sub Domain

  SSL Cert. : 256 bit

  ระบบจัดก�รฐ�นข้อมูล Cloud Services

  Cloud Spec : 1CPU  RAM 1 GB

  DB instance Disk : 100 GB

  DB Backup Disk : 50 GB

  Fix Public IP : 1 IP

 3.7 ข่�วว�รส�รประช�สัมพันธ์ 20,000.00 - 20,000.00 * สำ�หรับจัดทำ�ว�รส�รเผยแพร่ข่�วส�ร (2*10,000)

   10,000.00 30,000.00 30,000.00 * สำ�หรับกิจกรรมประช�สัมพันธ์ของสหกรณ์ และอื่นๆ

       จัดห�ของร�งวัล ของที่ระลึกในโอก�สต่�งๆ

 3.8 ค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินคดี 300,000.00 - 300,000.00 * สำ�หรับสำ�รองจ่�ย ค่�ธรรมเนียมศ�ล,ทน�ยคว�ม

 3.9 ค่�ซ่อมแซม 50,000.00 22,710.00 50,000.00 * ค่�ซ่อมแซม ดูแล ปรับปรุงรักษ� ทรัพย์สินของสหกรณ์ฯ

 3.10 ค่�ถ่�ยเอกส�ร 40,000.00 30,040.38 40,000.00 * ถ�่ยเอกส�รประกอบก�รประชมุ ว�ระประชมุ และเอกส�รอืน่

 3.11 ค่�เผื่อหนี้สงสัย 50,000.00 - 50,000.00 * ก�รตั้งค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญต�มระเบียบสหกรณ์ฯ

ปี 2561 ปี 2562
คำาชี้แจง

ขอตั้ง(บาท) จ่ายจริง ขอตั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด 53



 3.12 ค่�ใช้จ่�ยทั่วไป  60,000.00 49,599.00 60,000.00 * ค�่ใชจ้�่ยเครือ่งใชใ้นครวัเรอืนภ�ยในสำ�นกัง�น(ประช�สมัพนัธ)์

    19,400.00 15,950.00 19,400.00 * สมน�คุณเจ้�หน้�ที่ก�รเงิน สสจ.เลย 1,250 บ�ท/เดือน

        ฝ่�ยง�นอื่น 200 บ�ท/เดือน และ รพ.เลย 2,000 บ�ท/ปี

    30,000.00 22,250.00 30,000.00 * สมน�คุณเจ้�หน้�ที่ก�รเงิน ของ รพช /สสอ.  750/ปี/หน่วย

    20,000.00 11,082.67 20,000.00 * ค่�ทำ�บุญผ้�ป่� กฐิน ของหน่วยง�นและทั่วไป

 3.13 ค่�ธรรมเนียม  200,000.00 130,240.82 200,000.00 * ค่�ซื้อเช็ค ค่�อ�กร ค่�ธรรมเนียมธน�ค�ร ค่�โอน

 3.14 ค่�ธรรมเนียม  200,000.00 130,240.82 200,000.00 * ค่�ซื้อเช็ค ค่�อ�กร ค่�ธรรมเนียมธน�ค�ร ค่�โอน

 3.15 ค่�ใช้จ่�ยในวันประชุมใหญ่  1,726,000.00 1,726,000.00 1,937,000.00 * สำ�หรับจ่�ยเป็นค่�ตอบแทนสม�ชิกจำ�นวน 1,937 คน

        จ่�ยคนละ 1,000 บ�ท

    20,000.00 20,000.00 20,000.00 * ค่�เช่�สถ�นที่ ตกแต่งเวที อุปกรณ์ต่�งๆ ในวันประชุมใหญ่

    1,000.00 1,000.00 1,000.00 * ค่�ตอบแทนเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจ  500 บ�ทx 2 น�ย

    1,000.00 2,000.00 2,000.00 * ค่�ตอบแทนที่ปรึกษ�สหกรณ์จังหวัด,สนง.ตรวจบัญชี

    50,000.00 50,000.00 50,000.00 * ค�่เอกส�รฉบบัสำ�เน�ว�ระก�รประชมุ  2,000  เลม่ x25 บ�ท

    18,000.00 18,000.00 18,000.00 * ค่�จัดทำ�หนังสือร�ยง�นประจำ�ปี     200 เล่ม x 90 บ�ท

    54,000.00 54,000.00 57,000.00 * อ�ห�รว่�ง (1,900ชุด) x 30บ�ท

    30,000.00 30,000.00 30,000.00 * ค่�รับรองและของสมน�คุณที่ปรึกษ�,กรรมก�รหมดว�ระ

    130,000.00 130,000.00 130,000.00 * ค่�ของร�งวัล120,000 ค่�สำ�รวจคว�มพึงพอใจ 10,000 บ�ท

 รวมหมวดค่าใช้สอย              3,715,149.60 2,709,499.62 3,795,987.83

4. หมวด ค่าวัสดุ

 4.1 เครื่องเขียนแบบพิมพ์  100,000.00 40,269.69 150,000.00 * ค่�เครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำ�นักง�น

  และวัสดุสำ�นักง�น  80,000.00 72,650.00 - 

 4.3 ก�รเลือกตั้ง  33,000.00 33,000.00 35,000.00 * วัสดุ, อุปกรณ์สำ�หรับง�นก�รเลือกตั้ง

 รวมหมวดค่าวัสด ุ  213,000.00 145,919.69 185,000.00

5. หมวด ค่าสาธารณูปโภค

 5.1 ค่�โทรศัพท์  50,000.00 41,403.38 50,000.00 * ค่�โทรศัพท์ , ADSL

 5.2 ค่�ไปรษณีย์  25,000.00 15,469.00 25,000.00 * ค่�ไปรษณีย์

 5.3 ค่�เช่�พื้นที่  3,500.00 3,103.00 3,500.00 * ค่�เช่�พื้นที่ web/ปี

 5.4 ค่�ไฟฟ้�  70,000.00 60,393.73 70,000.00 * ค่�ไฟฟ้�

 5.5 ค่�นำ้�ประป�  5,000.00 2,322.97 5,000.00 * ค่�นำ้�ประป�

 รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค  153,500.00 122,692.08 153,500.00

6. หมวด ครุภัณฑ์

 6.1 ระบบโปรแกรมสหกรณ์           1,605,000.00 481,500.00  * ค�่โปรแกรม ระบบง�นสหกรณอ์อมทรพัยแ์บง่จ�่ยป2ี561-2563

  Web Application     แบ่งงวดก�รชำ�ระเป็น 3 งวดคือ
 ระบบง�นหลัก     ปี 2561 จำ�นวน 30% ของร�ค� = 481,500 บ�ท
 1. ระบบทะเบียนสม�ชิกและหุ้น     ปี 2562 จำ�นวน 40% ของร�ค� = 642,000 บ�ท
 2. ระบบเงินกู้และก�รคำ้�ประกัน     ปี 2562 จำ�นวน 30% ของร�ค� = 481,500 บ�ท
 3. ระบบเงินฝ�ก  ก�รจ�่ยค�่โปรแกรมใชเ้งนิของสหกรณใ์นงบก�รลงทนุเพือ่ซือ้สนิทรพัย ์ดงันัน้ ก�รจ�่ยเงนิในหมวดนีไ้มม่คีว�มเกีย่วขอ้ง
 4. ระบบก�รเงิน  กับงบประม�ณร�ยจ่�ย ไม่ทำ�ให้กำ�ไรลดลง สหกรณ์จึงขอจ่�ยเงินค่�โปรแกรมต�มสัญญ�ของบริษัท คือ 2 งวด
 5. ระบบบัญชี
 6. ระบบประมวลผลจัดเก็บ
 7. ระบบผู้ดูแลระบบ
 แถมฟรี ระบบบริก�รสม�ชิกสหกรณ์
 แบบออนไลน์

 6.2 ชุดโต๊ะทำ�ง�น   13,200.00 * โต๊ะทำ�ง�นเจ้�หน้�ที่ 3 ชุด ทดแทนเค�น์เตอร์

     14,800.00 * ตู้เก็บเอกส�รเจ้�หน้�ที่ 4 หลังๆ ละ 3,700บ�ท

ปี 2561 ปี 2562
คำาชี้แจง

ขอตั้ง(บาท) จ่ายจริง ขอตั้ง

ร�ยง�นกิจก�รประจำ�ปี 256154



สรุปค่าใช้จ่ายปี 2560 และ 2561 2561 2562
 เป็นค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับเจ้�หน้�ที่ 2,505,453.00 3,020,680.00
 เป็นค่�ใช้จ่�ยสำ�หรับดำ�เนินง�นภ�ยใน 4,057,437.39 5,516,551.83
 เป็นค่�ใช้จ่�ยสวัสดิก�รสำ�หรับสม�ชิก 1,131,808.00 1,591,900.00
 ค่�ใช้จ่�ยดอกเบี้ยจ่�ยเงินกู้/เงินฝ�กสถ�บันก�รเงิน 45,967,707.37 51,500,000.00
 รวมค่าใช้จ่าย 53,662,405.76 61,629,131.83

หม�ยเหตุ สำ�หรับประม�ณก�รร�ยจ่�ยที่ได้รับอนุมัติ ห�กเงินหมวดใดเกิดมีคว�มจำ�เป็นและไม่พอจ่�ย                       
  ส�ม�รถถัวจ่�ยในหมวดอื่นได้ ยกเว้นหมวดเงินเดือนและครุภัณฑ์
มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณ

ปี 2561 ปี 2562
คำาชี้แจง

ขอตั้ง(บาท) จ่ายจริง ขอตั้ง
 6.3 ชุดเครื่องเสียง   25,600.00 * เครื่องเสียงในห้องประชุม (ทดแทน)
       Power AMP NPE CF-50A เครื่องควบคุม 1 ตัว
       ชุดไมค์โครโฟน ระบบอน�ล็อก(CF-50D) 1 ตัว
       ชุดลำ�โพง BOSSCH LHM-0606/10 จำ�นวน 6 ตัว
       ค่�ติดตั้ง

 รวม หมวดครุภัณฑ ์               1,605,000.00  481,500.00 53,600.00

7. หมวด ค่าใช้จ่ายและโครงการ

 7.1 สนับสนุนกิจกรรม - 

  เพื่อสังคมและชุมชน 50,000.00 - 50,000.00 * สนับสนุนพัฒน�ง�นด้�นส�ธ�รณสุข

   20,000.00 20,000.00 20,000.00 * สนับสนุนกิจกรรมง�น ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญ สสจ.

 7.2 สวัสดิก�รสม�ชิกและครอบครัว 200,000.00 241,000.00 300,000.00 * กรณีสม�ชิกในครอบครัวถึงแก่กรรม 5,000/คน

       พรอ้มพวงหรดี500บ�ท(บดิ�,ม�รด�,บตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิ�วะ)

   670,000.00 665,000.00 650,000.00 * สวัสดิก�รบุตรสม�ชิก 500/คน (แรกเกิด-20 ปีไม่เกิน 3 คน)

   20,000.00 - 30,000.00 * สวัสดิก�รคนโสด/แต่งง�นและไม่มีบุตร อ�ยุ 50ปีขึ้นไป 500/คน/ปี

   100,000.00 2,800.00 180,000.00 * สวสัดกิ�รเกษยีณอ�ยรุ�ชก�รตัง้2ป ีเนือ่งจ�กป6ี1ยงัไมไ่ดจ้�่ย

     100,000.00 * สวัสดิผู้สูงอ�ยุ 60 ปี 500/คน/ปี

 7.3 ค่�ใช้จ่�ยต�มแผนยุทธศ�สตร์ 292,600.00 223,008.00 261,900.00 * 2 โครงก�รอบรมสม�ชกิ 100 คน,อบรมวเิคร�ะหบ์ญัช ี50 คน

 รวมหมวดค่าใช้จ่ายโครงการ 1,352,600.00 1,151,808.00 1,591,900.00

8. หมวด ค่าใช้จ่ายปรับปรุงสำานักงาน

 8.1 งบปรับปรุงอ�ค�รสำ�นักง�น 20,000.00 12,326.00 50,000.00 * เพื่อซ่อมแซมสถ�นที่ภ�ยใน ภ�ยนอกอ�ค�ร

9. หมวด โครงก�รปรับปรุงห้องเก็บเอกส�ร

 9.1 ค่�ต่อเติมห้องเก็บเอกส�ร   107,700.00 * เพือ่ตอ่เตมิหอ้งเกบ็ของสำ�หรบัปรบัปรงุหอ้งเกบ็ตูส้ญัญ�ต�มแฟม้

 9.2 แฟ้มขน�ด 2 นิ้ว    132,264.00 * จัดแฟ้มสม�ชิกร�ยบุคคล ต�มจำ�นวนสม�ชิก

       ใช้แฟ้ม 167 โหล โหลละ 792 บ�ท

 9.3 ตู้ร�งเลื่อน   345,000.00 * ตู้ร�งเลื่อน เพื่อจัดเก็บเอกส�รร�ยบุคคลต�มจำ�นวนสม�ชิก

       จำ�นวน 5 หลัง หลังละ 69,000 บ�ท

 รวมหมวดค่าใช้จ่ายปรับปรุง 20,000.00 12,326.00 634,964.00

10.หมวด ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

 10.1 ดอกเบี้ยจ่�ยเงินฝ�ก 6,500,000.00 6,309,045.13 6,500,000.00 * จ่�ยค่�ดอกเบี้ยเงินฝ�กทุกประเภทของสหกรณ์

 10.2 ดอกเบี้ยจ่�ยเงินกู้ 45,000,000.00 39,658,662.24 45,000,000.00 * จ่�ยค่�ดอกเบี้ยเงินกู้ของสถ�บันก�รเงินต่�ง ๆ ของสหกรณ์
       หม�ยเหต ุอัตร�ดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับสภ�วะเศรษฐกิจโดยรวม

 รวมหมวดค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน 51,500,000.00 45,967,707.37 51,500,000.00

 รวมทั้งสิ้น 61,982,376.60 53,662,405.76 61,629,131.83

สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด 55



ระเบียบวาระที่ 9
เรื่อง พิจารณากำาหนดวงเงินกู้ยืม เงินคำ้าประกัน ประจำาปี 2562

ระเบียบวาระที่ 10
เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการ

น�ยสิริพงษ์ วัฒนศรีท�นัง

น�ยพิเชษฐ์ ไชยวงค์

น�ยสุชิน  เหลืองอุทัยรัตน์

น�ยกลยุทธ์ สิงห์สถิตย์

น�ยเกรียงศักดิ์ ยศพิมพ์

น�ยพร�ยเพชร ม�กพันธ์

น�ยนิพนธ์ พันภูรักษ์

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร

กรรมก�ร
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

รายการลำาดับ ตำาแหน่ง หมายเหตุวาระที่ 1 วาระที่ 2

 ต�มข้อบังคับของสหกรณ์  ข้อ 71(6)  กำ�หนดไว้ว่� วงเงินกู้ยืมที่ประชุมใหญ่อ�จกำ�หนด
วงเงินกู้ยืม หรือเงินคำ้�ประกันสำ�หรับปีหนึ่งๆ ไว้ต�มที่เห็นจำ�เป็น และสมควรแก่ก�รดำ�เนินง�น  
วงเงินซึ่งกำ�หนดดังว่�นี้ ต้องได้รับคว�มเห็นชอบจ�กน�ยทะเบียนสหกรณ์
 ในรอบปีบัญชี 2561 สหกรณ์ได้ใช้วงเงินกู้ยืมคำ้�ประกันที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กน�ย
ทะเบียนสหกรณ์จำ�นวน 1,300 ล้�นบ�ท   
 สำาหรับในปีบัญชี 2562 ขอกำาหนดวงเงินกู้ยืม หรือคำ้าประกันประจำาปี เป็นเงิน 1,300 
ล้านบาท เท่าเดิม 
มติที่ประชุม อนุมัติ

 อ�ศยัอำ�น�จต�มขอ้บงัคบั ขอ้ 72 ใหส้หกรณม์คีณะกรรมก�รดำ�เนนิก�รสหกรณ ์ประกอบ
ดว้ยประธ�นกรรมก�รหนึง่คน และกรรมก�รดำ�เนนิก�รอกีไมเ่กนิสบิสีค่น ซึง่ทีป่ระชมุใหญเ่ลอืกตัง้
จ�กสม�ชิก
 ว�ระก�รดำ�รงตำ�แหนง่ของกรรมก�รดำ�เนนิก�รของสหกรณซ์ึง่ในปนีี ้กรรมก�รดำ�เนนิก�ร
ชุดที่ 29 ที่ต้องหมดว�ระต�มข้อบังคับ จำ�นวน  7 คน ดังนี้
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กรรมการดำาเนินการที่ยังคงอยู่ตามวาระ 8  คน คือ
 1. น�ยชำ�น�ญ มีมูล ตำ�แหน่ง   ประธ�นกรรมก�ร    
 2. น�ยอดุลย์  สอนสุภ�พ ตำ�แหน่ง  กรรมก�ร  
 3. น�ยส�โรจน์ สมัยคำ� ตำ�แหน่ง   กรรมก�ร  
 4. น�งพัลยุภ� ภ�วงศ์ ตำ�แหน่ง    กรรมก�ร                                         
 5. น�งคุลิก� น�มโน ตำ�แหน่ง    กรรมก�ร    
 6. น�ยสุนันท์ เที่ยงภักดิ์ ตำ�แหน่ง    กรรมก�ร 
 7. น�ยอำ�พนธ ์ คำ�ตัน ตำ�แหน่ง    กรรมก�ร 
 8. น�ยนิวัฒน์ แสงรัตน์ ตำ�แหน่ง    กรรมก�ร 
 จึงเสนอเพื่อพิจ�รณ�เลือกตั้งกรรมก�รดำ�เนินก�ร เพื่อทดแทนกรรมก�รที่ออกต�มว�ระ 
จำ�นวน  7  คน
 จ�กก�รประก�ศรับสมัคร คณะกรรมก�รดำ�เนินก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย 
จำ�กัด ชุดที่ 30 มีผู้สมัครจำ�นวน 11 คน ผลก�รเลือกตั้งคณะกรรมก�ร และเขตต่�งๆ ต�มระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด ดังนี้
กรรมการ
เขตที่ 1  เลือกได้  3 คน ได้แก่ หม�ยเลข 1. น�ยเอกชัย จรรย�วุฒิ ได้ 298 คะแนน
            หม�ยเลข 2. น�ยนิษฐเนตร์ ยิ่งสวัสดิ์ ได้ 222 คะแนน         
    หม�ยเลข 3. น�ยกิตติเดช ศรีสุวรรณ ได้ 513 คะแนน
                    หม�ยเลข 4. ว่�ที่รท.อดิเรก แสนห�ญ ได้ 359 คะแนน
    หม�ยเลข 5. น�ยสุชิน  เหลืองอุทัยรัตน์ ได้ 639 คะแนน
             หม�ยเลข 6. น�ยปรีช� แสงพันธ์ต� ได้ 613 คะแนน
เขตที่ 2  เต็มสิทธิ์
เขตที่ 3  เต็มสิทธิ์
เขตที่ 4  เลือกได้  2 คน ได้แก่ หม�ยเลข 1.  น�ยธนะสิทธ์ รุ่งศิรรัฐพงษ์ ได้ 663 คะแนน
    หม�ยเลข 2. น�งจิร�ภรณ์ ธนแสนไทย ได้ 733 คะแนน 
เขตที่ 5  เลือกได้  2 คน ได้แก่ หม�ยเลข 1. น�ยช�ณุวัต อ�จแก้ว ได้ 627 คะแนน
             หม�ยเลข 2. น�ยจันที อ้วนศิริ ได้ 606 คะแนน  
    หม�ยเลข 3. น�ยเกรียงศักดิ์   ยศพิมพ์ ได้ 577 คะแนน           
สรุปผลการเลือกตั้ง  กรรมการ
เขตที่ 1  ได้ 3 คน         1. น�ยสุชิน เหลืองอุทัยรัตน์  
    2. น�ยปรีช� แสงพันธ์ต�
          3. น�ยกิตติเดช ศรีสุวรรณ        
เขตที่ 2  เต็มสิทธิ์       
เขตที่ 3  เต็มสิทธิ์              
เขตที่ 4  ได้ 2 คน 1. น�งจิร�ภรณ์ ธนแสนไทย
    2. น�ยธนะสิทธ์ รุ่งศิรรัฐพงษ์   
เขตที่ 5  ได้ 2 คน 1. น�ยช�ณุวัต อ�จแก้ว
        2. น�ยจันที อ้วนศิริ
มติที่ประชุม   เห็นชอบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด 57



ระเบียบวาระที่ 11
เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

ระเบียบวาระที่ 12
เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์

 ต�มขอ้บงัคบัของสหกรณอ์อมทรพัยส์�ธ�รณสขุเลย จำ�กดั พ.ศ.2544 ขอ้ 103 ผูต้รวจสอบ
กิจก�ร ที่ประชุมใหญ่อ�จเลือกตั้งจ�กสม�ชิกหรือบุคคลภ�ยนอก ผู้มีคุณวุฒิ คว�มรู้ คว�มส�ม�รถ
ในด้�นธุรกิจก�รเงิน ก�รบัญชี ก�รเศรษฐกิจ หรือ ก�รสหกรณ์ จำ�นวนไม่เกินห้�คน หรือหนึ่ง
นิติบุคคล ให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจก�รของสหกรณ์ 
 ผู้สมัครรับก�รเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจก�รประจำ�ปี 2562
 1. น�งเพ็ญจิต ลำ�มะยศ  ได้ 490 คะแนน
 2. น�งมนฤดี น�มวงษ์  ได้ 147 คะแนน
 3. น�งเย�วรัตน์ แก้วสุฟอง  ได้ 187 คะแนน
 4. น�ยพงศ์วิพัฒน์ เพ็งวิชัย  ได้ 130 คะแนน
 5. น�งสิริพร ญ�ณจินด�  ได้ 98 คะแนน
มติที่ประชุม  เห็นชอบทั้ง 5 คน

 1. บริษัท ซี เจ ออดิท
 2. จำากัด จังหวัดมหาสารคาม

ขอบเขตงานตรวจสอบ
 ข้�พเจ้�จะตรวจสอบงบก�รเงินต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งรวมทังก�ร
ทดสอบร�ยก�รบัญชีและวิธีก�รตรวจสอบอื่นที่เห็นว่�จำ�เป็น และระเบียบที่น�ยทะเบียนสหกรณ์
กำ�หนดรวมถึงระเบียบและคำ�แนะนำ�ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำ�หนดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แสดงคว�มเห็นว่�งบก�รเงินที่ตรวจสอบได้แสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2562 ผล
ก�รดำ�เนินง�น และกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุข
เลย จำ�กัด โดยถูกต้องต�มที่ควรและได้จัดทำ�ขึ้นต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ถือปฏิบัติ
เช่นเดียวกับปีก่อนหรือไม่เพียงใด
 เนื่องจ�กก�รสอบบัญชีใช้วิธีก�รทดสอบและมีข้อจำ�กัดอื่นๆ ตลอดจนระบบก�รควบคุม
ภ�ยในเอง ก็มีข้อจำ�กัด ฉะนั้นในบ�งกรณีก�รตรวจสอบจึงอ�จจะไม่พบก�รแสดงข้อมูลผิดพล�ด
บ�งร�ยก�รหรอือ�จจะไมพ่บก�รทจุรติกไ็ด ้อย�่งไรกต็�มถ�้พบขอ้บกพรอ่งทีม่สี�ระสำ�คญัเกีย่วกบั
ระบบก�รควบคุมภ�ยใน ข้�พเจ้�จะทำ�หนังสือแจ้งให้ทร�บต่�งห�กจ�กร�ยง�นก�รสอบบัญชี
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 ข้�พเจ้�ใคร่ขอเรียนว่� ฝ่�ยบริห�รเป็นผู้รับผิดชอบในก�รจัดทำ�งบก�รเงินรวมทั้งก�รเปิด
เผยข้อมูลอย่�งเพียงพอ คว�มรับผิดชอบนี้ยังรวมถึงก�รเลือกใช้นโยบ�ยก�รบัญชี ก�รจัดให้มีก�ร
บันทึกข้อมูลท�งก�รบัญชีและระบบก�รควบคุมภ�ยในที่ดีและเพียงพอ ในก�รตรวจสอบ ข้�พเจ้�
จะขอหนังสือรับรองจ�กท่�นเกี่ยวกับเรื่องนี้ และจะประเมินประสิทธิภ�พก�รควบคุมภ�ยในของ
สหกรณ์ เพื่อจัดทำ�แนวก�รตรวจสอบบัญชีที่เหม�ะสมต่อไปด้วย

การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ
 ข้�พเจ้�จะเข้�ตรวจสอบอย่�งน้อย 4 ครั้ง / ปี (ตรวจระหว่�งปี 2 ครั้ง ตรวจเพื่อเตรียม
คว�มพร้อมก่อนปิดบัญชี 1 ครั้ง และตรวจเมื่อปิดบัญชีแล้ว 1 ครั้ง) โดยมีผู้ช่วยไม่น้อยกว่� 3 – 4 
คนทุกครั้ง โดยจะเสนอร�ยง�นก�รตรวจสอบบัญชีเป็นประจำ�ทุกงวดที่เข้�ทำ�ก�รตรวจสอบ

การรายงานผลการตรวจสอบ
 1. ร�ยง�นก�รสอบบัญชี ต�มระเบียบที่น�ยทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด
 2. ข�้พเจ�้จะใหค้ำ�แนะนำ�ในด�้นก�รบรหิ�รก�รเงนิก�รบญัชตี�มทีเ่หน็สมควร โดยไมถ่อื
เป็นค่�บริก�รพิเศษแต่อย่�งใด
 3. ข้�พเจ้�ยินดีจะเข้�ร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมก�รทุกครั้ง ต�มที่สหกรณ์
ร้องขอ

ค่าธรรมเนียมบริการ
 ค่�สอบบัญชีในก�รตรวจสอบงบก�รเงินสำ�หรับปีท�งบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 
2562 เป็นจำ�นวนเงิน 100,000.-บ�ท (หนึ่งแสนบ�ทถ้วน) โดยแบ่งเป็น 2 งวด สำ�หรับค่�ใช้จ่�ยใน
ก�รขอคำ�ยืนยันยอดและสอบท�นหนี้ขอให้เป็นคว�มรับผิดชอบของสหกรณ์

ข้อมูลอื่น
 1. ข้�พเจ้�มีประสบก�รณ์ตรวจบัญชี 23 ปี
 2. ข้�พเจ้�มีผู้ช่วยผู้สอบบัญชีทั้งหมด จำ�นวน 10 คน จบก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรีท�ง
บัญชีทั้งหมด จำ�นวน 6 คน
 3. สำ�หรบัปสีิน้สดุวนัที ่30 มถินุ�ยน 2562 ข�้พเจ�้ไดร้บัคว�มไวว้�งใจจ�กสม�ชกิใหต้รวจ
สอบสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังนี้
  3.1 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำ�กัด
 4. สำ�หรบัปีส้ิน้สดุวนัที ่30 กนัย�ยน 2562 ข�้พเจ�้ไดร้บัคว�มไวว้�งใจจ�กสม�ชกิใหต้รวจ
สอบสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังนี้
   4.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด จำ�กัด
   4.2 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพย�บ�ลอุดรธ�นี จำ�กัด
   4.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขจังหวัดหนองบัวลำ�ภู จำ�กัด
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   4.4 สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขอำ�น�จเจริญ จำ�กัด
   4.5 สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขศรีสะเกษ จำ�กัด
   4.6 สหกรณ์ออมทรัพย์ค่�ยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้�จุฬ�โลกมห�ร�ช
 5. สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2561 ข้�พเจ้�ได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กสม�ชิกให้
ตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังนี้
  5.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขยโสธร จำ�กัด
   5.2 สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขร้อยเอ็ด จำ�กัด
   5.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขนครพนม จำ�กัด
  5.4 สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด
 6. สำ�หรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัว�คม 2561 ข�้พเจ�้ไดร้บัคว�มไวว้�งใจจ�กสม�ชกิใหต้รวจ
สอบสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังนี้
   6.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขจังหวัดขอนแก่น จำ�กัด
   6.2 สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขยโสธร จำ�กัด
   6.3 สหกรณ์ออมทรัพย์รพช.ร้อยเอ็ด จำ�กัด
   6.4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำ�กัด
   6.5 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำ�น�จเจริญ จำ�กัด
   6.6 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูก�ฬสินธุ์ จำ�กัด
 7. ร�ยชื่อของสหกรณ์ที่ข้�พเจ้�เคยปฏิบัติง�นเป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้
   7.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำ�กัด
   7.2 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด จำ�กัด
   7.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมห�ส�รค�ม จำ�กัด
  7.4 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอำ�น�จเจริญ จำ�กัด
   7.5 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยโสธร จำ�กัด
   7.6 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำ�ภู จำ�กัด
   7.7 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมัธยมศึกษ�นครพนม จำ�กัด
   7.8 สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขจังหวัดขอนแก่น จำ�กัด
   7.9 สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขมห�ส�รค�ม จำ�กัด
   7.10 สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขร้อยเอ็ด จำ�กัด
   7.11 สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขนครพนม จำ�กัด
   7.12 สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขหนองบัวลำ�ภู จำ�กัด
   7.13 สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขอำ�น�จเจริญ จำ�กัด
   7.14 สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขมุกด�ห�ร จำ�กัด
   7.15 สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จำ�กัด
   7.16 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจจังหวัดหนองบัวลำ�ภู จำ�กัด
   7.17 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจจังหวัดนครพนม จำ�กัด
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   7.18 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพย�บ�ลอุดรธ�นี จำ�กัด
   7.19 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพย�บ�ลยโสธร จำ�กัด
   7.20 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพย�บ�ลก�ฬสินธุ์ จำ�กัด
   7.21 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 23 จำ�กัด
   7.22 สหกรณ์ออมทรัพย์สมเด็จพระพุทธยอดฟ้�จุฬ�โลกมห�ร�ช จำ�กัด
   7.23 สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ฟินิกซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำ�กัด
   7.24 สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.ร้อยเอ็ด จำ�กัด
   7.25 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำ�กัด
   7.26 สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.เลย จำ�กัด
   7.27 สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขศรีสะเกษ จำ�กัด
   7.28 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพย�บ�ลศรีสะเกษ จำ�กัด
   7.29 สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขยโสธร จำ�กัด
   7.30 สหกรณ์ออมทรัพย์ยูเนี่ยนท่�พระ จำ�กัด
   7.31 สหกรณ์ออมทรัพย์มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม จำ�กัด
   7.32 สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทห�รบกที่ 23 จำ�กัด
   7.33 สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด

   (น�ยเชิงช�ย จันทร์ศรี)
   ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตทะเบียนเลขที่ 5557

3. บริษัท เอ็กซ์เซลเลนท์ ออดิติ้ง จำากัด กรุงเทพฯ

ขอบเขตงานตรวจสอบ
 ข้�พเจ้�จะตรวจสอบงบก�รเงินต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งรวมทังก�ร
ทดสอบร�ยก�รบัญชีและวิธีก�รตรวจสอบอื่นที่เห็นว่�จำ�เป็น และระเบียบที่น�ยทะเบียนสหกรณ์
กำ�หนดรวมถึงระเบียบและคำ�แนะนำ�ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำ�หนดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
แสดงคว�มเห็นว่�งบก�รเงินที่ตรวจสอบได้แสดงฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2562 ผล
ก�รดำ�เนินง�น และกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุข
เลย จำ�กัด โดยถูกต้องต�มที่ควรและได้จัดทำ�ขึ้นต�มหลักก�รบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ถือปฏิบัติ
เช่นเดียวกับปีก่อนหรือไม่เพียงใด
 เนื่องจ�กก�รสอบบัญชีใช้วิธีก�รทดสอบและมีข้อจำ�กัดอื่นๆ ตลอดจนระบบก�รควบคุม
ภ�ยในเอง ก็มีข้อจำ�กัด ฉะนั้นในบ�งกรณีก�รตรวจสอบจึงอ�จจะไม่พบก�รแสดงข้อมูลผิดพล�ด
บ�งร�ยก�รหรอือ�จจะไมพ่บก�รทจุรติกไ็ด ้อย�่งไรกต็�มถ�้พบขอ้บกพรอ่งทีม่สี�ระสำ�คญัเกีย่วกบั
ระบบก�รควบคุมภ�ยใน ข้�พเจ้�จะทำ�หนังสือแจ้งให้ทร�บต่�งห�กจ�กร�ยง�นก�รสอบบัญชี
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 ข้�พเจ้�ใคร่ขอเรียนว่� ฝ่�ยบริห�รเป็นผู้รับผิดชอบในก�รจัดทำ�งบก�รเงินรวมทั้งก�รเปิด
เผยข้อมูลอย่�งเพียงพอ คว�มรับผิดชอบนี้ยังรวมถึงก�รเลือกใช้นโยบ�ยก�รบัญชี ก�รจัดให้มีก�ร
บันทึกข้อมูลท�งก�รบัญชีและระบบก�รควบคุมภ�ยในที่ดีและเพียงพอ ในก�รตรวจสอบ ข้�พเจ้�
จะขอหนังสือรับรองจ�กท่�นเกี่ยวกับเรื่องนี้ และจะประเมินประสิทธิภ�พก�รควบคุมภ�ยในของ
สหกรณ์ เพื่อจัดทำ�แนวก�รตรวจสอบบัญชีที่เหม�ะสมต่อไปด้วย

การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ
 ข้�พเจ้�จะเข้�ตรวจสอบด้วยตนเองอย่�งน้อยปีละ 3 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่� 3 วันทำ�ก�ร
พร้อมผู้ช่วยไม่น้อยกว่� 2 คน ทุกครั้ง

การรายงานผลการตรวจสอบ
 1. ร�ยง�นก�รสอบบญัชรีะหว�่งป ีสำ�หรบัระยะเวล� 4 เดอืน โดยจะสง่สำ�เน�ใหก้รมตรวจ
บัญชี สหกรณ์ทร�บด้วยทุกครั้ง
 2. ร�ยง�นก�รสอบบัญชีประจำ�ปี ต�มระเบียบที่น�ยทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด
 3. ข�้พเจ�้จะใหค้ำ�แนะนำ�ในด�้นก�รบรหิ�รก�รเงนิก�รบญัชตี�มทีเ่หน็สมควร โดยไมถ่อื
เป็นค่�บริก�รพิเศษแต่อย่�งใด
 4. ข้�พเจ้�ยินดีจะเข้�ร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมก�รทุกครั้ง ต�มที่สหกรณ์
ร้องขอ

ค่าธรรมเนียมบริการ
 ก�รคำ�นวณค�่ธรรมเนยีมก�รสอบบญัช ีข้�พเจ�้คดิต�มเวล�และแรงง�นทีใ่ชใ้นก�รปฎบิตัิ
ง�นโดยรวมค่�เบี้ยเลี้ยงและพ�หนะไว้เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ค่�ใช้จ่�ยในก�รขอคำ�ยืนยันและสอบ
ท�นหนีข้อใหเ้ปน็คว�มรบัผดิชอบของสหกรณฯ์ สำ�หรบัปที�งบญัชสีิน้สดุวนัที ่30 พฤศจกิ�ยน 2562 
ข้�พเจ้�ขอเสนอค่�ธรรมเนียมก�รตรวจสอบ เป็นจำ�นวนเงิน 120,000.-บ�ท (หนึ่งแสนสองหมื่น
บ�ทถ้วน) 

ข้อมูลอื่น
 4. ข�้พเจ�้ขอรบัรองว�่รบัง�นสอบบญัชสีหกรณอ์ืน่ทีม่ปีที�งบญัชเีชน่เดยีวกบัสหกรณข์อง
ท่�นไม่เกินจำ�นวนที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำ�หนด
 5. ข�้พเจ�้มผีูช้ว่ยผูส้อบบญัชซีึง่มคีณุสมบตัเิปน็หวัหน�้ส�ยสอบบญัชตี�มทีก่รมตรวจบญัชี
สหกรณ์ จำ�นวน 1 คน

   (น�ยยุทธพงษ์ ง�มวิช�นน์)
   ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ตทะเบียนเลขที่ 7613

มติที่ประชุม  อนุมัติจัดจ้างหมายเลข 1 เป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำาปี 2562
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ระเบียบวาระที่ 13
เรื่อง พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ

ระเบียบวาระที่ 14
เรื่อง ข้อแนะนำาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 แก้ไขข้อบังคับ หมวด 7 การประชุมใหญ่
 หลักการและเหตุผล  เพื่อเปิดโอก�สให้สม�ชิกส�ม�รถเข้�ร่วมประชุมเสนอคว�มคิดเห็น
อย่�งกว้�งขว�งทั่วถึงกันทุกคน

1 ตัวแทนสหกรณ์จังหวัดเลย
 นางพิชญ์สิณี สว่างโรจน ์ตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
 1. ขอชืน่ชมก�รประชมุใหญส่�มญัประจำ�ป ีของสหกรณอ์อมทรพัยส์�ธ�รณสขุเลย จำ�กดั 
ในปีนี้ ที่ส�ม�รถประชุมได้เร็วขึ้น เนื่องจ�กมีก�รเปลี่ยนแปลงปีบัญชีของสหกรณ์ จึงจัดประชุมได้
เร็วขึ้น
 2. สม�ชกิใหค้ว�มสำ�คญัในก�รประชมุด ีมกี�รซกัถ�มในประเดน็ทีม่คีว�มสงสยั ขอแนะนำ�
ดังนี้

มติที่ประชุม อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับข้อ 64 และ ข้อ 112 โดยเพิ่มจำานวนสมาชิกเป็น
  สามพันคน

หมวด 7
การประชุมใหญ่

ข้อ 64 ก�รประชุมใหญ่ โดยผู้แทนสม�ชิก 
กรณีที่สหกรณ์มีสม�ชิกเกินกว่�สองพันคน
ใหก้�รประชมุใหญป่ระกอบดว้ยผูแ้ทนสม�ชกิ
เท่�นั้น
ขอ้112ในกรณทีีส่หกรณม์สีม�ชกิเกนิกว�่หนึง่
พนัห�้รอ้ยคนภ�ยหลงัจ�กทีไ่ดจ้ดทะเบยีนถอื
ใช้ข้อบังคับนี้แล้วให้สหกรณ์จัดให้มีผู้แทน
สม�ชกิต�มขอ้ 64 ใหเ้สรจ็สิน้กอ่นก�รประชมุ
ใหญ่คร�วต่อไป

หมวด 7
การประชุมใหญ่

ข้อ 64 ก�รประชุมใหญ่ โดยผู้แทนสม�ชิก 
กรณทีีส่หกรณม์สีม�ชกิเกนิกว�่สองพนัห�้รอ้ย
คนให้ก�รประชุมใหญ่ประกอบด้วยผู้แทน
สม�ชิกเท่�นั้น
ขอ้112ในกรณทีีส่หกรณม์สีม�ชกิเกนิกว�่สอง
พนัห�้รอ้ยคนภ�ยหลงัจ�กทีไ่ดจ้ดทะเบยีนถอื
ใช้ข้อบังคับนี้แล้วให้สหกรณ์จัดให้มีผู้แทน
สม�ชกิต�มขอ้ 64 ใหเ้สรจ็สิน้กอ่นก�รประชมุ
ใหญ่คร�วต่อไป

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับเสนอเพื่อแก้ไข
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  ในก�รบริห�รจัดก�รสหกรณ์นั้น เนื่องจ�กสหกรณ์เป็นนิติบุคคลซึ่งมีพระร�ชบัญญัติ
สหกรณ์ ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์กำ�หนดไว้ในก�รปฏิบัติง�น ห�กเรื่องใดที่ไม่ได้กำ�หนด
ไว้ ก็ให้ดำ�เนินก�รต�มระเบียบของท�งร�ชก�ร โดยอนุโลม จนกว่�จะได้กำ�หนดระเบียบ เพื่อใช้ใน
ก�รปฏิบัติง�นต่อไป เช่น ระเบียบพัสดุ, ระเบียบจัดซื้อจัดจ้�ง
 3. ฝ�กสม�ชกิสหกรณอ์อมทรพัยส์�ธ�รณสขุเลย จำ�กดั ทกุท�่นใหใ้ชห้ลกั 3 รูใ้นก�รทำ�ง�น
สหกรณ์คือ
  1) รู้ตัวเอง  คือ  รู้ว่�มีร�ยได้ มีค่�ใช้จ่�ย และว�งแผนอน�คตของตัวเอง
  2) รู้จักออม  คือ  ก�รออมเป็นภูมิคุ้มกันสำ�หรับตัวท่�นเอง
  3) รู้ก่อนรู้  คือ  รู้ก่อน 2 ข้อที่ผ่�นดี
มติที่ประชุม รับทราบ

2 ตัวแทนจากสำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลย
 นางจารุชา พรมภักด ี ตำ�แหน่งนักวิช�ก�รตรวจสอบบัญชีชำ�น�ญก�ร ขอสวัสดีเจ้�ของ
สหกรณ์อีกครั้งค่ะ ขอแสดงคว�มยินดีกับสม�ชิกที่วันนี้เร�ประสบผลสำ�เร็จไปอีกปีร�ยได้ในปีนี้
เนื่องจ�กเป็นปีบัญชี 11 เดือน ก�รให้คว�มสำ�คัญคือ ฝ่�ยกรรมก�รคือบริห�รคือตัวแทนที่สม�ชิก
คัดเลือกม�เพื่อบริห�รง�นให้สม�ชิกต�มผลก�รดำ�เนินง�นที่ปร�กฏ ฝ่�ยที่สองคือฝ่�ยจัดก�รคือ 
ผู้ที่ถูกจ้�งโดยสหกรณ์ผ่�นผู้บริห�รง�น และฝ่�ยตรวจสอบกิจก�ร คือฝ่�ยที่ทำ�ก�รตรวจสอบ 
ผลก�รปฎิบัติง�นให้กับสม�ชิก เมื่อรวมกันแล้ว คือ 1 สหกรณ์ ทุกฝ่�ยต้องประส�นกัน ไม่แตกแยก 
ก�รนำ�เสนอต่�งๆ ต้องให้ประโยชน์ม�กกว่�โทษ เพื่อผลประโยชน์เพื่อมวลสม�ชิก อย�กให้ทุกฝ่�ย
เมือ่ท�่นทำ�หน�้ทีข่องตวัเอง รูบ้ทบ�ทของตนเอง ตอ้งทำ�อย่�งถกูตอ้งและอยูภ่�ยใตก้รอบกฎหม�ย 
ระเบยีบทีก่ำ�หนด สหกรณน์ีค้อืสหกรณแ์รกทีไ่มม่กี�รสำ�รองหนีส้งสยัจะสญู ทนุดำ�เนนิง�นของท�่น 
สองพนัล้�น อยูใ่นมอืของสม�ชกิในรปูแบบก�รใหกู้ ้แสดงเหน็คว�มมวีนิยัของสม�ชกิ และสหกรณ์
ก็ควบคุมในก�รชำ�ระหนี้ได้อย่�งดี อย�กให้ท่�นรักษ�ม�ตรฐ�นที่ดีอย่�งนี้ไว้ค่ะ 
มติที่ประชุม   รับทราบ

3 อื่นๆ – ไม่มี -
มติที่ประชุม   รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 15
เรื่อง อื่นๆ จากสมาชิก

ข้อเสนอจากสมาชิก  
 - แผนง�นร�ยได้และร�ยจ่�ยควรอ้�งอิงข้อมูลจ�กผลก�รดำ�เนินง�นรอบปีที่ผ่�นม� ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่สะท้อนคว�มจริงใกล้เคียงที่สุด
 - เพิ่มช่องท�งก�รสื่อส�รข้อมูลก�รดำ�เนินง�นให้สม�ชิกทร�บม�กขึ้น โดยเฉพ�ะโซเซียล
มีเดีย เช่น @Line website ของสหกรณ์โดย update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
 - เรือ่งเขตเลอืกตัง้กรรมก�ร อย�กใหม้กี�รแบง่เขตข้�ร�ชก�รบำ�น�ญแยกออกม�จ�กเขต 
1 เปน็เขตใหมเ่ฉพ�ะข�้ร�ชก�รบำ�น�ญต�่งห�ก เพร�ะจะไดม้กีรรมก�รทีม่อี�วโุสและประสบก�รณ์
ในก�รทำ�ง�นเข้�ไปบริห�รง�นสหกรณ์ด้วย
 - ก�รเลือ่นขัน้เงนิเดอืน ประจำ�ปขีองเจ�้หน�้ทีส่หกรณ ์ใหอ้�้งองิบญัชเีงนิเดอืนของชมุนมุ
สหกรณ์ ควรพิจ�รณ�ให้เหม�ะสมกับตำ�แหน่งหน้�ที่ ที่รับผิดชอบ และภ�ระง�นที่ได้รับก�รมอบ
หม�ยและขึ้นเงินเดือนไม่เกินรอบละ 4 % ของเงินเดือนปัจจุบัน และกำ�หนดโควต� 2 ไม่เกิน 2 คน 
และจัดทำ�ตัวชี้วัดที่ส�ม�รถวัดได้
 - ก�รพจิ�รณ�คดัเลอืกผูต้รวจสอบบญัชเีอกชน ใหม้กี�รแขง่ขนัม�กกว�่ 2 บรษิทั โดยก�ร
คัดเลือกไม่จำ�เป็นต้องเป็นบริษัทที่ให้ร�ค�ถูกเสมอไป ควรจะมีก�รพิจ�รณ�บริษัทใหม่ด้วย เพร�ะ
จะได้มีก�รตรวจสอบข้อมูลท�งบัญชีในเรื่องใหม่ๆ นอกเหนือจ�กที่บริษัทเดิมได้ตรวจสอบไว้แล้ว
 - ก�รยืน่ขอทนุสวสัดกิ�รต�่งๆ ในแตล่ะป ีเอกส�รทีแ่นบประกอบเชน่ สำ�เน�ทะเบยีนบ�้น 
ต้องยื่นทุกปี ควรมีระบบจัดเก็บที่ไม่ต้องยื่นทุกปีได้หรือไม่
 - ก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงของสหกรณ์ให้จัดทำ�แผนจัดก�รเรื่องคว�มเสี่ยงให้รอบคอบ เช่น 
ระบบโปรแกรม คว�มปลอดภัยของสัญญ�กู้ ระบบนิรภัย เป็นต้น
 - ก�รดำ�เนินง�นของสหกรณ์ ให้เปรียบเทียบผลก�รดำ�เนินง�นกับสหกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียง
หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีงทีม่ขีน�ด จำ�นวนสม�ชกิสหกรณท์ีใ่กลเ้คยีงกนัเพือ่เปรยีบเทยีบขอ้มลูและเปน็
แนวท�งในก�รดำ�เนินง�นต่อไป
 - อัตร�เงินเดือนของเจ้�หน�้ที่สหกรณ์ ควรมีก�รกำ�หนดเพด�นสูงสุดของแต่ละตำ�แหน่ง  
โดยพิจ�รณ�ให้เหม�ะสมกับตำ�แหน่งหน้�ที่รับผิดชอบและภ�ระง�น รวมทั้งฐ�นท�งก�รเงินของ
สหกรณ์
 - ก�รเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำ�ปีของเจ้�หน้�ที่สหกรณ์ ควรกำ�หนดวงเงินที่ใช้เลื่อนขั้น 
เงนิเดอืนไมเ่กนิรอ้ยละ 4% ของเงนิเดอืนปจัจบุนั ต�มแนวท�งของชมุนมุแหง่ประเทศไทย  กำ�หนด
โควต้�ไม่เกิน 2 คน และจัดทำ�ตัวชี้วัดที่ส�ม�รถวัดได้

สหกรณ์ออมทรัพย์ส�ธ�รณสุขเลย จำ�กัด 65
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