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หลักการที่ 1 การเปดรับสมาชิกทั่วไปและดวยความสมัครใจ
  (Voluntary and Open Membership)
  สหกรณเปนองคการโดยสมคัรใจ เปดรบับคุคลทกุคนซ่ึงสามารถใชบริการของสหกรณ และ

เตม็ใจรบัผดิชอบในฐานะสมาชิกเขาเปนสมาชิก โดยไมมกีารเลอืกปฏบิตัใินเรือ่งเพศ ฐานะทางสงัคม 

เชื้อชาติการเมือง หรือศาสนา

      

หลักการที่ 2  การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
  (Democratic Member Control)                                 
 สหกรณเปนองคการประชาธิปไตยที่ควบคุมโดยสมาชิกซึ่งมีสวนรวมอยางแข็งขันในการ

กาํหนดนโยบายและการตัดสนิใจของสหกรณ ชายและหญิงผูปฏบิตังิานในฐานะผูแทนจากการเลือก

ตัง้ตองรบัผดิชอบตอบรรดาสมาชิก ในสหกรณขัน้ปฐมสมาชิกมสีทิธอิอกเสียงเทากนั (คนหน่ึงมหีนึง่

เสียง) และในสหกรณระดบัอ่ืนก็จัดใหดําเนินการตามแนวทางประชาธิปไตยดวย

หลักการที่ 3  การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
  (Member Economic Participation)
 สมาชิกพึงมีสวนใหทุนแกสหกรณอยางเปนธรรม และควบคุมการใชทุนของสหกรณตาม

แนวทางประชาธิปไตย ตามปกติสวนหนึ่งของทุนนั้นอยางนอยที่สุดตองเปนสินทรัพยสวนรวมของ

สหกรณ และสมาชกิจะไดรบัผลตอบแทนในอตัราจาํกดั (ถาม)ี จากการลงทนุในสหกรณตามเงือ่นไข

แหงการเปนสมาชิก บรรดาสมาชิกจะจัดสรรเงินสวนเกินเพื่อความมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งหรือ

ทั้งหมดดังตอไปน้ีก็ได คือ เพื่อพัฒนาสหกรณของพวกเขา โดยอาจกอต้ังเงินสํารอง ซึ่งอยางนอย

ทีส่ดุสวนหนึง่ของเงนิสาํรองนีจ้ะแบงแยกมไิดหรอืจดัสรรเพือ่ประโยชนแกสมาชกิตามสวนของธรุกจิ

ที่ไดทํากับสหกรณ หรือเพื่อสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ที่บรรดาสมาชิกเห็นชอบ

หลักการสหกรณ�สากล

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
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หลักการที่ 4  การปกครองตนเองและความเปนอิสระ
  (Autonomy and Independence)
 สหกรณเปนองคการชวยตนเองและปกครองตนเอง ซึ่งควบคุมโดยสมาชิก ถาสหกรณเขา

ทําขอตกลงกับองคการอื่นๆรวมทั้งรัฐบาล หรือแสวงหาทุนจากแหลงภายนอก สหกรณพึงทําขอ

ตกลงเชนนั้นภายใตเงื่อนไขอันมั่นใจไดวา บรรดาสมาชิกยังคงควบคุมสหกรณตามแนวทาง

ประชาธิปไตย และจะตองธํารงไวซึ่งสภาพการปกครองตนเองของสหกรณ 

หลักการที่ 5 การศึกษา การฝกอบรม และขอมูลขาวสาร 
  (Education, Trainning and Information)
 สหกรณพงึใหการศึกษาและการฝกอบรมแกบรรดาสมาชิก ผูแทนจากการเลือกต้ัง ผูจดัการ

และพนักงาน เพื่อบุคคลเหลานั้นสามารถมีสวนชวยพัฒนาสหกรณของพวกเขาอยางมีประสิทธิผล 

และพึงใหขาวสารความรูในเร่ืองลักษณะและประโยชนของการสหกรณแกประชาชนท่ัวไป โดย

เฉพาะอยางยิ่งเยาวชนและผูนําดานความคิดเห็น

หลักการที่ 6  การรวมมือระหวางสหกรณ
  (Cooperation among Cooperatives)                                                                  
 สหกรณพึงรับใชสมาชิกอยางมีประสิทธิผลสูงสุดและทําใหขบวนการสหกรณเขมแข็ง โดย

การทํางานดวยกันภายใตโครงสรางอันประกอบดวยสหกรณระดับทองถ่ิน ระดับชาติ ระดับภูมภิาค 

และระดับระหวางประเทศ

หลักการที่ 7  ความเอื้ออาทรตอชุมชน 

  (Concern for Community)                                                                                   
 สหกรณพึงทํางานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนที่สหกรณตั้งอยูทั้งนี้ตามนโยบายที่ได

รับความเห็นชอบจากสมาชิก

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
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 1. มุงมั่น และอุทิศตน เพ่ือพัฒนาการบริหารงานของสหกรณใหกาวหนา ดวยความ

เสียสละ ซื่อสัตย และสุจริต โดยยึดมั่น อุดมการณ หลักการ และวิธีการสหกรณ

 2. พึงรักษา ปกปองผลประโยชนของสมาชิกโดยรวม และตัดสินใจบนพ้ืนฐานประโยชน

สมาชิกอยางเปนธรรม

 3. พึงปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบสหกรณอยางเครงครัด รวมถึงยึดหลัก

คุณธรรมและจริยธรรม

 4. มุงพัฒนาความรู ศักยภาพของตนและบุคลากรของสหกรณอยางจริงจัง เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในสหกรณ

 5. กํากับ ดูแลการจัดการสหกรณใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไมแทรกแซง

สายการบังคับบัญชา แตจะสรางความยุติธรรมแกเจาหนาที่สหกรณในการปฎิบัติงาน

 6. พงึดแูล ใช และรกัษาทรพัยสนิ อปุกรณของสหกรณใหเกดิประโยชนสงูสดุแกสวนรวม

 7. ไมอาศัย หรือยอมใหผูอื่นอาศัยตําแหนง หนาที่ ในสหกรณเพื่อใหไดมาซึ่งประโยชน

สวนตน ญาติ พวกพอง

 8. ไมกระทําธุรกิจสวนตนที่มีผลประโยชนทับซอนกับสหกรณ และเปดเผยผลประโยชน

สวนตนที่มีในองคกร หรือธุรกรรมใดที่ขัดกับประโยชนของสหกรณ

 9. ละเวนการใหสัญญาตางตอบแทนแกบุคคล องคกร เพ่ือใหไดมาซ่ึงตําแหนง 

ผลประโยชนของตน

 10.  ไมนําเอาทรัพยสิน อุปกรณ บุคลากรของสหกรณไปใช เพื่อประโยชนของตนและ

พวกพองและไมกระทําการใดอันเปนปฏิปกษ และเปนคูแขงขันตอการดําเนินงานของสหกรณ

จรรยาบรรณ
ของคณะกรรมการดําเนินการ

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
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 1. พึงปฏิบัติตามนโยบาย ขอบังคับ ระเบียบของสหกรณและคําสั่งของผูบังคับบัญชา

อยางเครงครัด ภายใตอุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณ

 2. พึงใหบริการแกสมาชิกและผูใชบริการดวยความเต็มใจ และประทับใจโดยไมเลือก

ปฏิบัติตอผูใดผูหนึ่งเปนการเฉพาะ

 3. พงึใหขอมลูทีถู่กตอง และครบถวนแกสมาชกิ เพือ่ใหสมาชกิไดรบัประโยชนสงูสดุจาก

บริการของสหกรณ

 4. พงึรกัษาขอมลูสวนตวัของสมาชกิเปนความลบั และไมนาํไปแสวงหาประโยชนเพือ่ตน

และพวกพอง

 5. เจาหนาที่ ซึ่งเปนผูบังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใสผูอยูใตบังคับบัญชาท้ังในดานการ

ปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับบัญชา ดวยหลัก

การและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม

 6. พงึรกัษาและใชประโยชนจากทรัพยสนิ อปุกรณของสหกรณอยางประหยัด คุมคา มาก

ที่สุด รวมถึงไมนําเอาไปใชเปนประโยชนสวนตน

 7. พงึรกัษาและเสรมิสรางความสามคัครีะหวางเจาหนาทีส่หกรณ และไมกระทาํตนเปน

ผูยุยงสรางความขัดแยงปญหาหรือการกระทําอันเปนการสรางความแตกแยก

 8. พึงใหขาวสารการดําเนินงานสหกรณที่เปนประโยชนแกสมาชิกในทุกโอกาส ที่เอื้อ

อํานวย ขณะเดียวกัน ก็รับฟงปญหา ความตองการของสมาชิกเพื่อพัฒนาศักยภาพการดําเนินงาน

ในโอกาสตอไป

 9. ไมรับทรัพยสิน ประโยชนอื่นใดจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอกเพ่ือแสวงหาประโยชน

สวนตนหรือพวกพอง

 10. หลีกเลี่ยงการทําธุรกิจ ที่มีผลประโยชนทับซอน เปนคูแขงขัน หรือเปนปฏิปกษกับ

สหกรณ

จรรยาบรรณของเจ�าหน�าที่
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 1. มุงมั่นและอุทิศ เพื่อพัฒนาใหสหกรณกาวหนา โดยยึดมั่น อุดมการณ หลักการ และ

วิธีการสหกรณ

 2. ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของสหกรณอยางเครงครัด

 3. มุงมั่น ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 4. สอดสองดูแลและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ เพื่อใหสหกรณเปนองคกรท่ี

เขมแข็ง

 5. รวมมือรวมใจและสนับสนุนกิจกรรมของสหกรณอยางสมํ่าเสมอ ในฐานะเจาของ

สหกรณ

 6. รวมมอืกบัคณะกรรมการดําเนนิการของสหกรณพฒันาสหกรณใหเจรญิรุงเรือง มัน่คง

  7. ไมเห็นแกอามิสสินจาง ผลประโยชน หรือสัญญาตางตอบแทนเพ่ือการเลือกตั้งผูแทน

สมาชิก หรือกรรมการดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ หรือการออกเสียงในท่ีประชุมสหกรณ

 8. พึงใหขอมูลของตนในการขอรับสวัสดิการหรือทําธุรกรรมอ่ืนใดกับสหกรณดวยความ

ซื่อสัตยสุจริต

 9. พงึชวยเหลอืเกือ้กลูกนัในทางทีช่อบ รวมทัง้สงเสริมสนบัสนนุใหเกดิความสามคัค ีรวม

แรงรวมใจในบรรดาสมาชิกดวยกัน เพื่อประโยชนสวนรวม

 10. ไมหาประโยชนจากสมาชิกดวยกันโดยอาศัยการทําธุรกรรมหรือกิจกรรมอ่ืนใดของ

สหกรณ เพื่อประโยชนสวนตน

จรรยาบรรณของสมาชิกสหกรณ�

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
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สาร จาก...
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

	 ปี	2563	นับเป็นปีที่ทั่วโลกประสบวิกฤติกับไวรัสโคโรน่า	2019	(COVID-19)	ทุกภาคส่วน	

ทุกอาชีพ	กันอย่างถ้วนหน้า	ทั้งภาวะเศรษฐกิจถดถอย	สหกรณ์ออมทรัพย์	จึงเป็นที่พึ่งของสมาชิก

ในยามวิกฤติเช่นนี้ได้	 และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกถึงแม้การกระทบกับสมาชิกมี

น้อย	แต่อาจมีผลกระทบในครอบครัวของสมาชิกเองได้	ดังนั้น	สหกรณ์อาจเกื้อหนุนสมาชิกในด้าน

เงินกู้	ภาระอัตราดอกเบี้ย	ให้เบาบางลงได้	

	 ในโอกาสครบรอบการดำาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย	จำากัด		อีกทั้งยัง

เปน็สหกรณส์ขีาวดว้ยธรรมาภบิาล	การดำาเนนิงานทีม่ปีระสทิธภิาพ	โปรง่ใส	เปน็ไปตามวตัถปุระสงค์

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกประการ	 เป็นผลดีกับมวลสมาชิกทั้งในด้านการออม	 และการกู้เงินไปใช้	

รวมทั้งการช่วยเหลือด้านสาธารณประโยชน์ในหลาย	ๆ	ด้าน	การมีส่วนร่วมกันของคณะกรรมการ	

ฝ่ายจัดการ	ผู้ตรวจสอบกิจการ	ที่ปรึกษา	สำาคัญอย่างยิ่งคือ	มวลสมาชิก	ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะและ

ทำาให้การดำาเนินงานมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการได้อย่างทั่วถึง

	 ผมขอขอบคุณคณะกรรมการดำาเนินการ	และทุก	ๆ	ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	ขอให้กิจการมีความ

เจริญ	ก้าวหน้า	และขอให้สมาชิกทุกคนได้ร่วมกันบริหารกิจการเพื่อสร้างความเชื่อมั่น	ความมั่นคง	

ให้แก่องค์กร	ต่อไป

     

	 	 	 	 	 (นายปรีดา		วรหาร)	

	 	 	 	 	 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย

										 	 	 	 	 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย	จำากัด
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สาร จาก...
ประธานกรรมการดำาเนินการ

เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ที่เคารพ 
	 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย	จำากัด	โดยการบริหารงานของคณะกรรมการดำาเนินการชุดที่	
31	ได้ดำาเนินการมาครบรอบปีบัญชี	2563	ภายใต้ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา่	2019(COVID-19)	ตัง้แตต่น้ป	ี2563	ทำาใหเ้ศรษฐกจิซบเซามผีลทำาใหส้มาชกิและครอบครวัประสบ
ปญัหาดา้นคา่ครองชพีทัง้รายไดค้า่ใชจ้า่ย	สหกรณจ์งึมมีาตรการชว่ยเหลอืสมาชกิในการพกัชำาระหนีเ้งนิตน้	
การลดสง่หุน้รายเดอืน	การใหเ้งนิกูฉ้กุเฉนิกรณพีเิศษโควดิ	และขยายงวดชำาระหนีใ้นชว่งไตรมาสทีส่อง	แต่
สภาวะเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีขึ้น	 สหกรณ์จึงได้ออกมาตรการเพิ่มเติมระยะที่สองเพื่อช่วยบรรเทาความเดือน
รอ้นและขยายเวลาออกไปอกีจนถงึสิน้เดอืนพฤษภาคม	2564	หนึง่ในมาตรการทีส่ำาคญัของสหกรณค์อืการ
ลดดอกเบีย้เงนิกูแ้กส่มาชกิ	ในปี	2563	สหกรณล์ดดอกเบีย้เงนิกูแ้กส่มาชกิจากรอ้ยละ	6.50	ลงเปน็รอ้ยละ	
6.00	บาทต่อปี	และมีการให้สินเชื่อเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	5.75	บาทต่อปี	
	 คณะกรรมการดำาเนนิการมคีวามมุง่หวงัใหส้หกรณ	์เปน็องคก์รทีม่ดี	ีมคีวามเขม้แขง็	เนน้การบรหิาร
จัดการด้วยความโปร่งใส	การมีส่วนร่วม	และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	โดยสหกรณ์ได้ผ่านการ
ประเมนิตามโครงการสหกรณส์ขีาวดว้ยธรรมาภบิาลจากนายทะเบยีนสหกรณต์ัง้แตป่ี	2560	จนถงึปจัจบุนั	
ถอืเปน็เครือ่งยนืยนัในการดำาเนนิงานของสหกรณท์ีไ่ดย้ดึหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงานตลอดมา	และ
สหกรณ์ได้รับการจัดระดับมาตรฐานจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเลิศ	เกรด	A	
	 ในปี	 2563	สหกรณ์สามารถดำาเนินกิจการได้อย่างดี	 มีความมั่นคง	 เข้มแข็ง	 และก้าวหน้า	 เรามี
สมาชิกทั้งสิ้น	จำานวน	2,003	คน	และมีทุนดำาเนินการ	2,377.82	ล้านบาท	สินทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็น	38.51	
ล้านบาท	มีกำาไรสุทธิ	89.18	ล้านบาท	ทำาให้ปีนี้มีการปันผลตามหุ้นที่ชำาระแล้วร้อยละ	5.50	และเฉลี่ยคืน
ดอกเบี้ยทุกประเภทร้อยละ	13.50	รวมถึงการจัดสวัสดิการแก่สมาชิกอย่างทั่วถึง		
	 ในโอกาสนีก้ระผมขอขอบพระคณุ	คณะทีป่รกึษา	กรรมการดำาเนนิการ	ผูต้รวจสอบกจิการ	ผูส้อบ
บัญชีสหกรณ์	 สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย	 สำานักงานสหกรณ์จังหวัดเลย	 สำานักตรวจบัญชีสหกรณ์
จังหวัดเลย	เจ้าหน้าที่สหกรณ์	และที่สำาคัญขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้การสนับสนุน	ให้ความไว้วางใจ	
และความร่วมมือต่าง	ๆ	จนสหกรณ์ได้รับผลสำาเร็จมาจนทุกวันนี้	และเป็นที่พึ่งให้กับสมาชิกทุกคน
        

	 	 	 	 	 (นายกายสิทธิ์	แก้วยาศรี)	
	 	 	 	 	 ประธานกรรมการดำาเนินการ
	 	 	 	 	 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเลย	จำากัด	
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นายบวร		อุตสาหะ
ที่ปรึกษา

นายชำานาญ		มีมูล
ที่ปรึกษา

นายสนั่น		พรมศิลา
ที่ปรึกษา

นางสาวจิรวดี		กำายาน
ที่ปรึกษา

ที่ปรึกษาสหกรณ์

นางสาววันเพ็ญ		แก้วสีโส นายอำานวย		อิทธิวรากุล

นายแพทย์ปรีดา		วรหาร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คณะตรวจสอบกิจการ

รายงานประจำาปี  2563
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นายกายสิทธิ์		แก้วยาศรี
ประธานกรรมการ

นางจิราภรณ์	ธนแสนไทย
กรรมการและเลขานุการ

นายนิวัฒน์		แสงรัตน์
กรรมการและเหรัญญิก

นายสุนันท์		เที่ยงภักดิ์
กรรมการ

นายปรีชา	แสงพันธ์ตา
กรรมการ

นายสุเทพ		สิมสวัสดิ์
กรรมการ

นายสมพร			อุ่นคำา
กรรมการ

นายภคินทร์	ดีด่านค้อ
กรรมการ

นายเกรียงศักดิ์		ยศพิมพ์
รองประธานกรรมการ	1

นายสถาพร		บัวระพา
รองประธานกรรมการ	3

นายสาโรจน์	สมัยคำา
รองประธานกรรมการ	2

คณะกรรมการดำาเนินการชุดที่ 31

นายกิตติเดช	ศรีสุวรรณ
กรรมการ

นายชาณุวัต	อาจแก้ว
กรรมการ

นายธนะสิทธิ์	รุ่งศิรรัฐพงษ์
กรรมการ

นายสุชิน		เหลืองอุทัยรัตน์
กรรมการ

รายงานประจำาปี  2563
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นางพัชชิรา		แสงนา
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวเพชรไทย		จันทอินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวธนิดา		นันทวรานนท์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ/คอมพิวเตอร์

นางสาวปัทมพร		สอนสุภาพ
เจ้าหน้าที่พัสดุ/บัญชี

นายภัทรกร		อิ่มเอิบ
เจ้าหน้าที่นิติกร

นางสาวอุมาพร		วังคีรี
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางจันทร์จิรา		บุตรชาลี

ผู้จัดการ

นางผานิต		จำานงค์นิจ
นักการภารโรง

นางสาวสุรีย์		มุ่งโลยกลาง
ลูกจ้างชั่วคราว	ฌกส

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

รายงานประจำาปี  2563
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 จํานวนสมาชิกสามัญ ( ณ 30  พฤศจิกายน  2563) 1,959 คน
 จํานวนสมาชิกสมทบ ( ณ 30  พฤศจิกายน  2563)            44 คน
 จํานวนสมาชิกที่เขารวมประชุม 1,852 คน
 จํานวนคณะกรรมการดําเนินการ      15 คน
 จํานวนคณะกรรมการดําเนินการที่เขารวมประชุม      14 คน
 เริ่มประชุม 9.30  น.
 นายกายสิทธ์ิ แกวยาศรี ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด  
เปนประธานในที่ประชุม

การประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2563
วันเสาร�ท่ี  26  ธันวาคม 2563

ณ หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

ระเบียบวาระท่ี 1
เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมใหญ�สามัญประจําป�ทราบ

1.1 แนะนําผูเขารวมประชุม
  1. นายบวร  อุตสาหะ ที่ปรึกษาสหกรณ
  2. นายชํานาญ มีมูล ที่ปรึกษาสหกรณ
  3. ดร.นัคมน เงินมั่น หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณเลย
  4. นางศศิรัศมี จันทร ชัย นักวิชาการชํานาญตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ
  5. นางพิชญสิณี สวางโรจน ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ
  6. นายวรชิต มีกลา ผูสอบบัญชี (ผูแทน)
  7. นายอดศิักดิ์ ศรีวรพันธ ผูชวยผูสอบบัญชี
  8. นางวันเพ็ญ แกวสีโส ผูตรวจสอบกิจการ
  9. นายอํานวย อิทธิวรากุล ผูตรวจสอบกิจการ

1.2  การประชุมใหญสามัญประจําป
 ตามขอบังคบัของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จาํกดั พ.ศ.2544 ขอ 62 การประชุมใหญ
สามัญของสหกรณจะตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมด หรือไม
นอยกวา 100 คน จึงจะเปนองคประชุม ขณะนี้มีสมาชิกมาประชุม จํานวน 100 คน จึงถือวาครบ
องคประชุม

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัดสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด
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ระเบียบวาระท่ี 2
เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ�สามัญประจําป� 2562

 การเชญิสมาชิกมาประชมุใหญสามญัประจาํปในวนันีก้เ็พ่ือแถลงผลการดาํเนนิงานของสหกรณ
ในรอบปที่ผานมา และเปนการปฏิบัติตามขอบังคับของสหกรณ ขอ 62 ที่กําหนดใหมีการประชุม
ใหญสามัญ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายใน 150 วัน นับแตวันสิ้นปบัญชีของสหกรณ เพื่อใหสมาชิก
ไดทราบรายงานประจําปแสดงผลการดําเนินการของสหกรณและผลการดําเนินงานของคณะ
กรรมการดําเนนิการ รายงานผูตรวจสอบกิจการ การพิจารณาอนุมัติ งบประมาณรายจายประจําป 
พิจารณาแกไขขอบังคับกําหนดรูปการพัฒนาของสหกรณไปในทิศทางที่บรรลุวัตถุประสงคของ
สหกรณ พิจารณาอนุมัติงบดุลและการจัดสรรกําไรสุทธิ ตลอดจนการเลือกตั้งและการถอดถอน
กรรมการ และผูตรวจสอบกิจการ
 การประชมุและวธิกีารประชมุ เพือ่ใหการประชมุดาํเนนิไปดวยความเรยีบรอยจงึขอตกลงและ
ทําความเขาใจกับสมาชิกในวิธีการประชุมดังนี้
 1. การขออนุญาตกลาวในที่ประชุม ใหขออนุญาตโดยการยกมือ ใหประธานมองเห็นชัดเจน
 2. เมื่อไดรับอนุญาตใหกลาวในที่ประชุมในระหวางกลาวหรืออภิปรายหากมีการทักทวงให
หยุดกลาวหรือหยุดอภิปราย ประธานจะใหผูทักทวง แจงเหตุแหงการทักทวง เพื่อจะไดวินิจฉัย
 3. การกลาวในที่ประชุมใหใชถอยคาํสุภาพ ไมเสียดสี พาดพิงถึงผูใดผูหนึ่ง ซึ่งอาจทําใหเกิด
ความเส่ือมเสียหรือเสียหายไดหากไมมีเอกสารชัดเจน
 4. หากมีการกลาวสนับสนุนใหใชขอความสั้นๆ ไมพาดพิงถึงเรื่องนอกประเด็น
 5. การดําเนินการประชุม ปฏิบัติตามแนวสากลท่ัวไป
มติที่ประชุม  รับทราบ

 สหกรณ  ไดสาํเนารายงานการประชุมใหญสามญัประจาํป 2562  ในวนัที ่ 15  ธนัวาคม  2562
 ณ หอประชุมศาลาประชาคม อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปใหสมาชิกครบทุกหนวยงานแลว 
ตามหนังสือที่ สอ.สล.159/2563 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 โดยใหสมาชิกตรวจสอบ หาก
ไมถูกตองหรือมีการแกไข ขอใหแจงใหสหกรณทราบภายในวันที่  14  มีนาคม 2563
 โดยสหกรณไดอบัโหลดรายงานประจําป 2562 ไวทีเ่วบ็ไซตสหกรณ www.coop-scloei.com 
แลว

สแกน QR-Code เพื่อดาวนโหลด

รายงานประจําป 2562

 ผลปรากฏวาเมือ่พนกาํหนดเวลาดังกลาวไมมสีมาชกิทกัทวง
แตประการใด จึงขอใหที่ประชุม
พจิารณารบัรองรายงานการประชมุใหญสามญัประจาํป 2562  จงึ
เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและรับรอง

มติที่ประชุม รับรอง

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัดสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด
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ระเบียบวาระท่ี 3
เรื่อง รับทราบรายงานผลการดําเนินกิจการประจําป� 2563

จํานวนสมาชิก (คน)

สินทรัพยรวม

ทุนเรือนหุน

ทุนสํารอง

เงินรับฝาก

เงินกูยืมสถาบันการเงิน

เงินใหสมาชิกกูระหวางป

รับชําระคืนระหวางป

ลูกหน้ีเงินกูคงเหลือสุทธิ

ทุนสะสมตามขอบังคับ

กําไรสุทธิ

1991

2,339,308,864.12

1,025,654,800.00

75,704,226.78

275,892,602.57

862,068,886.75

1,238,042,344.30

1,192,087,537.00

2,302,938,306.13

2,261,810.81   

     90,955,690.93

2003

2,377,825,209.49

1,063,808,060.00

85,277,949.90

473,442,892.28

656,572,244.45

815,706,287.30

764,437,135.80

2,345,275,172.83

1,855,800.63

89,180,955.77

12

38,516,345.37

38,153,260.00

9,573,723.12

197,550,289.71

(205,496,642.25)

(422,336,057.00)

(427,650,401.20)

42,336,866.70

(406,010.18)

(1,774,735.16)

3.2 ดานการเติบโตธุรกิจ

รายการ ป 2562 ป 2563 เพิ่ม (ลด)

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด ชุดที่ 31 ไดกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และนโยบายการบริหารจัดการสหกรณ เพื่อนําพาสหกรณใหบรรลุ
วัตถุประสงคและ สรางความม่ันคงใหสหกรณ จึงขอรายงานผลการดําเนินงานสหกรณประจําป  
2563  ดังตอไปน้ี

 ในป 2563 สหกรณมีกําไรสุทธิ  89,180,955.77 บาท ลดลง จากป 2562 จํานวน  
1,774,735.16  บาท คิดเปนรอยละ 1.95

3.3 ดานสินทรัพย
 สหกรณฯ มีสินทรัพย ณ วัน ที่ 30 พฤศจิกายน 2563  ประกอบดวย เงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร  จํานวน 23,021,770.86 บาท  ลูกหนี้เงินใหกูยืม 2,345,275,172.83 บาท  ลงทุน 
3,517,000.00 สนิทรพัยอืน่ 1,824,976.84    รวมสนิทรัพยทัง้สิน้ จาํนวน 2,377,825,209.49 บาท 
เพิ่มขึ้นจากป 2562 จํานวน 38,516,345.37 บาท คิดเปนรอยละ 1.64

3.1 ดานสมาชิก 
  สมาชิกยอดยกมา ป 2562 จํานวน  1,991  คน
  สมาชิกเขาใหม   ป 2563 จํานวน    101 คน
  สมาชิกลาออก ป 2563 จํานวน      89 คน
  คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น จํานวน  2,003  คน 

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัดสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด
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ทุนเรือนหุนเมื่อตนป 957,089,620.00 1,025,654,800.00

บวก ไดรับคาหุนระหวางป 91,307,700.00 79,208,530.00

หัก จายคืนคาหุน 22,742,520.00 41,055,270.00

คงเหลือทุนเรือนหุนสิ้นป 1,025,654,800.00 1,063,808,060.00

ทุนเรือนหุน เพิ่มขึ้น (ลดลง) 68,565,180.00 38,153,260.00

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

บวก ใหกูเพิ่มระหวางป     1,101,953,478.13  808,423,680.00

หัก ชําระคืนเงินกูระหวางป     1,055,908,754.00 762,312,061.13

ลูกหนี้คงเหลือสุทธิ 2,302,938,306.13 2,349,049,925.00

ลูกหนี้เพ่ิมขึ้น  46,044,724.13 46,111,618.87

รายการ

รายการ

ป 2562

ป 2562

ป 2563

ป 2563

3.4 ดานทุนเรือนหุน

 ในป 2563  สหกรณมทีนุเรอืนหุนเพิม่ขึน้จากป 2562 จาํนวน 38,153,260.00บาท อตัราการ
เติบโตของทุนเรือนหุน  คิดเปนรอยละ 3.71

3.5  ดานการใหบริการรับฝากเงิน
 สหกรณไดใหบริการเงินฝากแกสมาชิก ประเภทออมทรัพย,เงินฝากออมทรัพยพิเศษ,เงินฝาก
ประจําและ เงินฝากออมทรัพยทวีสิน และเงินฝากออมทรัพยATM เพื่อเพิ่มชองทางในการถอนเงิน
ฝากจากตูกดเงินอัตโนมัติ ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งสหกรณจึงจายเงินกูสามัญแกสมาชิกโดยวิธีการ
จายเขาเงนิฝากออมทรพัย ATM  รวมถงึเงนิปนผลเฉลีย่คนืและเงนิสวสัดกิารตาง ๆ  เพ่ือความสะดวก
ในการเบิกถอน อีกทั้งเปนการสงเสริมการออมของสมาชิกและครอบครัว รวมจํานวนท้ังส้ิน  
473,907,403.76 บาท ดังนี้ 
(1) เงินฝากออมทรัพย จํานวน    165 บัญชี เปนจํานวนเงิน 1,972,998.67 บาท
(2) เงินฝากออมทรัพยพิเศษ จํานวน    264 บัญชี เปนจํานวนเงิน 98,014,754.63 บาท 
(3) เงินฝากประจํา จํานวน     19 บัญชี เปนจํานวนเงิน 4,241,609.71 บาท
(4) เงินฝากออมทรัพยทวีสิน จํานวน     15 บัญชี เปนจํานวนเงิน 108,000.00 บาท
(5) เงินฝากออมทรัพยATM จํานวน  1,889 บัญชี เปนจํานวนเงิน 13,805,982.00 บาท
(6) เงินฝากออมทรัพยพิเศษจากสอ.อื่นจํานวน 12 บัญชี เปนจํานวนเงิน 275,000,000.00 บาท

3.6 ดานการใหบริการเงินกูแกสมาชิก 
 สหกรณไดใหบริการเงินกูยืมแกสมาชิกในระหวางป 2563 และมียอดหนี้เงินกูคงเหลือ
ทั้งสิ้นดังนี้

สมาชิกเปนหนี้เงินกู 1,511 คน คิดเปนรอยละ 75.44 ของสมาชกิทัง้หมด (2,003 คน)
สมาชิกที่ไมเปนหนี้เงินกู 492 คน คิดเปนรอยละ 24.56 ของสมาชิกทั้งหมด

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
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 สหกรณออมทรพัยสาธารณสขุเลย จาํกดั จดัหาเงนิทนุภายในจากทนุเรอืนหุน ทนุสาํรอง และ
เงินรับฝาก ซึ่งเปนการระดมเงินทุนที่มีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะทุนเรือนหุน   
 นอกจากนี ้สหกรณยงัจดัหาเงนิทนุจากแหลงภายนอกโดยการกูยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิเพือ่
เสริมสภาพคลองใหกับสหกรณ

สอ.ทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหมจํากัด(ยาว)

สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม จาํกัด(กลาง)

สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด(ยาว)

ชสอ.แหงประเทศไทย จํากัด

สอ.พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย จํากัด

สอ.โรงพยาบาลหัวเฉียว จํากัด

สอ.วชิรพยาบาล จํากัด

สอ.โรงพยาบาลหาดใหญ จํากัด

ชสอ.แหงประเทศไทย จํากัด

สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย

ชสอ.แหงประเทศไทย จํากัด(โครงการพิเศษ)

สอ.กระทรวงมหาดไทย จํากัด

สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด

OD ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารออมสิน

ธนาคารธนชาต

รวม

94,391,089.50

24,393,297.25

109,820,000.00

124,000,000.00

52,400,000.00

40,000,000.00         

83,000,000.00

112,400,000.00     

22,052,500.00

81,612,000.00

20,000,000.00

98,000,000.00

862,068,886.75

0.00                   

0.00

0.00

0.00

                0.00

0.00

    0.00

0.00

0.00

0.00

100,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

3,488,086.13

80,000,000.00

176,000,000.00    

559,488,086.13

18,328,829.50

17,097,739.75    

20,040,000.00

124,000,000.00

33,600,000.00

12,000,000.00   

12,000,000.00     

14,400,000.00     

22,052,500.00

81,612,000.00

33,333,600.00

12,431,973.00

6,600,000.00

3,488, 086.13

80,000,000.00

274,000,000.00  

764,984,728.38

76,062,260.00      

7,295,557.50      

89,780,000.00    

0.00

18,800,000.00

28,000,000.00     

71,000,000.00

98,000,000.00

0.00

0.00

66,666,400.00

87,568,027.00

93,400,000.00

0.00

20,000,000.00

0.00      

656,572,244.50

แหลงเงินกูยืม ยกมา กูระหวางป ชําระระหวางป คงเหลือส้ินป

3.8 ดานการบริหารเงินทุน
 3.8.1 แหลงที่มาของเงินทุน

1.  เงินรับฝาก 473,442,892.28 19.91

2.  เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 656,572,244.50 27.61

3.  หนี้สินอื่นๆ 7,687,306.41  0.32

4.  ทุนเรือนหุน 1,063,808,060.00               44.74

5.  ทุนสํารองและทุนสะสมอื่นๆ 87,133,750.53  3.67

6.  กําไรสุทธิประจําป รอการจัดสรร 89,180,955.77  3.75

              รวมแหลงท่ีมาของเงินทุน 2,377,825,209.49 100

ลําดับ รายการ จํานวน(บาท) รอยละ

3.7 เจาหนี้เงินกูยืมของสหกรณ
 สหกรณไดขอกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อใหกูยืมแกสมาชิก และเพื่อเสริมสภาพคลอง
ของสหกรณ ดังตอไปน้ี
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 3.8.2 การจัดสรรเงินทุน

3.9 ดานสวัสดิการ
 3.9.1 สหกรณฯ จัดทุนสวัสดิการสมาชิก ดังน้ี
   1) ทุนสาธารณประโยชน  จํานวนเงิน      36,500.00 บาท 
   2) ทุนสงเคราะหศพสมาชิกและคูสมรส จํานวนเงิน   699,999.99 บาท
   3) ทุนสวัสดิการเก้ือกูลสมาชิก จํานวนเงิน 1,884,500.00 บาท
   4) ทุนสะสมเพื่อพัฒนากิจการ จํานวนเงิน 38,910.19 บาท
   5) ทุนศึกษาอบรม   จํานวนเงิน 0.00 บาท

 3.9.2 สวัสดิการสมาชิกและครอบครัว ดังน้ี
   1) สวัสดิการการครองสถานภาพโสด จํานวนเงิน 27,000.00 บาท
   2) สวัสดิการเกษียณอายุราชการ จํานวนเงิน 93,800.00 บาท
   3) เงินชวยเหลือการศพครอบครัวสมาชิก   จํานวนเงิน       208,000.00 บาท
   4) สวัสดิการบุตร  จํานวนเงิน       641,500.00 บาท
   5) สวัสดิการผูสูงอายุ  จํานวนเงิน 77,000.00 บาท

1 ลูกหนี้เงินใหกู 2,345,275,172.83 98.63

2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 23,021,770.86   0.97

3 เงินลงทุน 3,517,000.00   0.15

4 สินทรัพยอื่น 6,011,265.80   0.25

              รวม 2,377,825,209.49 100

รายการลําดับ
จัดสรรเงินลงทุน

จํานวน (บาท) รอยละ

3.10 ดานวิชาการ
 3.10.1 โครงการอบรม
 1. โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูสมาชิกสหกรณออมทรัพย ประจําป 2563 
  1) ระยะเวลาดําเนินงาน วันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
  2) งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน 80,000.00 บาท ใชไปจํานวน 48,490.25 บาท คิดเปน
รอยละ 60.61 คงเหลือ จํานวน 31,509.75 บาท คิดเปนรอยละ 39.39
   3) ผลการดําเนินโครงการ  
  ผูเขาประชุม 54 คน (เปาหมาย 65 คน) รอยละ 81.08 ของเปาหมาย
  ในการประชุมคร้ังนีไ้ดมกีารแจกแบบประเมินการทํางานของสหกรณ ในสวนของการประชุม
จากการพดูคยุและสงัเกตผูเขาประชมุ ผูเขาประชมุมคีวามพอใจมาก ใหขอเสนอแนะวาการนาํเสนอ
ตวัหนงัสอืควรใหญกวานี ้ผลการประชมุตามแบบประเมนิเฉพาะสมาชกิ มผีูสงแบบประเมนิ 30 คน 
รอยละ 93.75 และตอบขอ 3 มี 29 คน ตอบขอ 5 มี 1 คน คะแนนเต็ม 10 เรื่องประชาสัมพันธให
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คะแนนเร่ืองการบริการและการจัดการ 9 คะแนน คะแนนโดยรวมของผูตอบแบบสอบถาม เฉลี่ย
การบริการ 9.14 การจัดการ 8.93    
  4) ปญหาและอุปสรรค
   สมาชกิท่ีมคีวามสนใจในการเขาอบรมแตระยะเวลาสัน้ และเนือ่งจากมกีารประกาศวนัหยดุ
ทําใหสมาชิกไมสามารถเขารวมไดครบจํานวน
 2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร ประจําป 2564 
  1. ระยะเวลาดําเนินงาน วันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.
   2. งบประมาณท่ีไดรับ จํานวน 90,000.00 บาท ใชไปจํานวน 75,611.-บาท คิดเปน
รอยละ 87.35 
  3.  มีผูเขารวมโครงการท้ังหมด 56 คนคิดเปนรอยละ 91.80 ของเปาหมาย (61 คน) 
  4. สมาชิกตอบแบบสอบถามทั้งหมด 46 คนรอยละ 82.14ของสมาชิกที่เขาประชุม 
(56 คน) 
  5. สรุปประโยชนที่ทานไดรับจากการฝกอบรม
   1) สมาชิกไดทราบยุทธศาสตร ทิศทาง นโยบาย และโครงการของสหกรณ
   2) ไดแสดงความคิดเห็น/เสนอความเห็นในการทบทวนแผนรวมกับกรรมการและ
สมาชิก
   3) มีความรูความเขาใจในระบบสหกรณและแนวทางการดําเนินกิจการของสหกรณ
มากข้ึน
   4) มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นของสมาชิก การยอมรับมติของกลุม สามารถ
นําไป ใชในการปฏิบัติงานประจําวัน
   5) ไดรับความรูใหม ๆ หลักคิดใหม ๆ ประสบการณในการทบทวนแผนยุทธศาสตร
เพิ่มเติม
   6) มีการระดมความคิดของสมาชิก เพื่อตกผลึกคําตอบของกลุม
   7) ไดทราบบทบาทหนาท่ีของสมาชกิของคณะกรรมการวาตองมสีวนรวมอยางไรบาง
   8) ไดรวมทําแผนเพื่อพัฒนา และรูจักสถานการณของสหกรณ
   9) เปนแนวทางในการปฏิบัติงานสหกรณ
   10) มีการนําแผนยุทธศาสตรไปใชประโยชน
 3. ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
   1) สมาชิกผูเขาประชุมไมไดตามเปาของแตละหนวย
   2) หนวยงานไมไดประชาสัมพันธใหสมาชิกสหกรณรับทราบ
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3.11 ดานขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ
 สหกรณไดใหความรวมมอืสนบัสนนุกจิกรรมตางๆ ของสาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัเลย และ
ขบวนการสหกรณ โดยรวมมอืเปนสถานทีศ่กึษาดงูานของสหกรณตางๆ และกิจกรรมสงัคมภายนอก
เนื่องในโอกาสตางๆ ดังนี้
 1. งานสนับสนุนกิจกรรมกลุมขาราชการบํานาญ  จํานวน  20,000.- บาท
 2. สนับสนุน TO BE NUMBER ONE จํานวน  10,000.- บาท

3.12 ดานขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ
 สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด ประชาสัมพันธ และเผยแพรงานสหกรณ ใหสมาชิก 
และบุคคลท่ัวไปไดทราบความกาวหนา โดยหนังสือแจงเวียน Line, @Line ชีพจรสาสุข www. 
cooploei.com และ Application บนมอืถอืสาํหรบัสมาชกิตรวจสอบขอมลูสวนบคุคลดานการเงนิ 
การคํ้าประกัน โดยสําหรับ Android และ ios โหลด STL COOP 

คณะกรรมการ 14 คน,
ผูจัดการ

นายกายสิทธิ์ แกวยาศรี
ประธานกรรมการ

นายภคินทร ดีดานคอ
กรรมการ

นายปรีชา แสงพันธตา

นายสุชนิ  เหลืองอุทยัรตัน

นางจันทรจิรา  บุตรชาลี

นายภัทรกร  อิ่มเอิบ

- อบรมโครงการสรางธรรมาภิบาล
 แกผูบริหารสหกรณ รุน 5

- ประชุมใหญสามัญประจําปชมุนมุสหกรณ
 ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

- กรรมการใหม

- เศรษฐกิจไทยหลังโควิด19 

- การประมาณการหน้ีสงสัยจะสูญ

- ประชุมใหญสามัญประจําปชมุนมุสหกรณ
 ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
- ประชมุใหญสามญัประจาํปชมรมผูจดัการ

สหกรณแหงประเทศไทย

- อบรมกฎหมายเพ่ือการบริหารสหกรณ
 รุนที่ 5

14-16 ส.ค. 63
กรุงเทพ

30 ก.ค.63
กรุงเทพ

25-28 ต.ค 63
อุดรธานี

14-15 พ.ย.63
ขอนแกน

30 พ.ย.63
กรุงเทพ

30 ก.ค.63
กรุงเทพ

18-20 ก.ย.63
ประจวบ

2-4 ก.ย 63
กรุงเทพ

1

2

3

4

5

6

7

กรมสงเสริมสหกรณ 

ชสอ.

ชสอ.

สอ.พนักงานการบินไทย จํากัด
สันนิบาตสหกรณฯ

ชุมนุมสหกรณฯ

ชมรมผูจัดการสหกรณแหง
ประเทศไทย

สันนิบาตสหกรณฯ

ลําดับ
ชื่อ - สกุล อบรม - สัมมนา จัดโดยวันท่ี

 3.10.2 ในป 2563 คณะกรรมการดําเนินการไดพจิารณาอนุมตัใิห กรรมการ และเจาหนาที ่
เขารวมประชุมสัมมนา/อบรม วิชาการตาง ๆ กับหนวยงานภายนอก ดังรายการตอไปนี้
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3.13 ดานสมาคมฌาปนกิจ และศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจ 
 3.13.1 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย
   จํานวนสมาชิกสามัญ 1,387 คน สมาชิกสมทบ 304 คน รวม 1,691 คน
   จํานวนเงินสงเคราะหศพ  จํานวน 160,000.- บาท 
 3.13.2 ศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย 
   (ลานที่1)
   จํานวนสมาชิกสามัญ 1,544 คน  สมาชิกสมทบ 615 คน รวม 2,159 คน
   จํานวนเงินสงเคราะหศพ  จํานวน 1,000,000.00 บาท 
 3.13.3 ศูนยประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหชุมนุมสหกรณออมทรัพย
   แหงประเทศไทย 
   จํานวนสมาชิก สามัญ 862 คน สมาชิกสมทบ 54 คน รวม 916 คน
   จํานวนเงินสงเคราะหศพ  600,000.- บาท 
 3.13.4 กองทุนสวสัดกิารสมาชิก สสธท. (ลานที ่2) รบัสมัครสมาชิกเฉพาะ สมาชิก สส.ธท.
   จํานวนสมาชิกสามัญ 1,110 คน รวม 1,110 คน 
   จํานวนเงินสงเคราะหศพ  1,000,000.- บาท
 3.13.5 กองทุนสวัสดิการลานอิสาน (ลานที่ 3) 
   จํานวนสมาชิกสามัญ 163 คน รวม 163 คน 
   จํานวนเงินสงเคราะหศพ 1,000,000.- บาท
3.14 สรุปผลงานที่ภาคภูมิใจ
 1. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด เปนสหกรณที่ไดรับความสนใจจากสหกรณออม
ทรัพยอื่น โดยมีสหกรณเครือขายมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสหกรณ ดังนี้  
  1) สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสตูล จํากัด 
  2) สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเพชรบุรี จํากัด
  3) สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขระยอง จํากัด
  4) สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขมหาสารคาม จํากัด
  5) สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขกาฬสินธุ จํากัด
  6) สหกรณออมทรัพยกรมการพัฒนาชุมชน จํากัด
 2. สหกรณผานเกณฑการประเมินมาตรฐานคุณภาพสหกรณ ระดับดีเลิศ “เกรดเอ”
  3. การดําเนินโครงการสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล
 เนือ่งดวยสหกรณไดเขารวมโครงการสหกรณสขีาวดวยธรรมาภิบาล ของกรมสงเสริมสหกรณ 
ซึ่งไดนําหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาปรับเขากับความ
เปนสหกรณใชเปนแนวทางประเมินสหกรณ ซึ่งวัตถุประสงคของการเขารวมโครงการดังกลาวเพื่อ
พัฒนาสหกรณใหมีการบริหารจัดการดวยการนําหลักธรรมาภิบาล มาปฏิบัติอยางเครงครัด และ
ดาํเนนิงานโดยยดึหลกัความเปนสหกรณ ทัง้ใหมกีารปฏบิตัใินทกุระดบั ทัง้กรรมการ เจาหนาที ่และ
สมาชิก
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  ในป 2563 รับการตรวจประเมินจากคณะทํางานตรวจประเมินธรรมาภิบาลในวันที่ 
23 กันยายน 2563

มติที่ประชุม  รับทราบ

รายงานผลคะแนนการประเมินสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล

1. หลักประสิทธิผล 13.00  ผาน 13.00 13.00

2. หลักประสิทธิภาพ 13.00  ผาน 11.70 13.00

3. หลักการตอบสนอง 12.00  ผาน 11.23 11.23

4. หลักภาระรับผิดชอบ 12.00 ผาน   9.96 11.64

5. หลักความโปรงใส 13.00 ผาน  10.40 13.00

6. หลักการมีสวนรวม 13.00 ผาน  10.40 12.48

7. หลักการมอบอํานาจ 7.00  ผาน 5.60 6.75

8. หลักนิติธรรม 10.00 ผาน  8.00 9.70

9. หลักความเสมอภาค 7.00  ผาน 5.60 6.58

                รวม 100.00   85.89 97.35

หลักธรรมภิบาล คะแนน
ปบัญชี

25632560 2561 2562

รายงานการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด

สําหรับป สิ้นสุด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เรียน  ที่ประชุมใหญสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด

  ตามที่การประชุมใหญสามัญประจําป 2562 วันอาทิตยที่ 15 ธันวาคม 2562 ไดเลือกขาพเจาและ

คณะเปนผูตรวจสอบกจิการของสหกรณออมทรพัยสาธารณสขุเลย จาํกดั ปบญัชีสิน้สดุวนัที ่30 พฤศจกิายน 

2563 ซึ่งขาพเจาและคณะ จํานวน 2 คน ไดทําการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบตอคณะ

กรรมการดําเนินการ เปนประจําทุกเดือนที่เขาตรวจสอบ  จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจําป โดยสรุป

ดังนี้

1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ

 1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ

 1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน

 1.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ

ระเบียบวาระท่ี 4
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบกิจการประจําป� 2563

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัดสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด
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2. ขอบเขตของการตรวจสอบ/วิธีการตรวจสอบ

 2.1 ตรวจสอบความถูกตองของสัญญาเงินกู การบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่เก่ียวของ

 2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงิน ตามระเบียบ  และขอบังคับของสหกรณ                                                                                  

 2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบและมติของท่ีประชุมใหญ

 2.4  ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีกาํหนดไว

3. ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ ที่สหกรณควรแกไข

 3.1 ผลการดําเนินงาน 

   สหกรณมีสมาชิกเมื่อตนป 1,991 คน ระหวางป มีสมาชกิเพิ่มขึ้น 101 คน ออกจากสหกรณ 89  

คน สมาชิกคงเหลือในวันสิ้นป 30 พฤศจิกายน 2563 จํานวน 2,003 คน  สหกรณมีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น  

2,377,825,208.49 บาท ระหวางป สหกรณมีรายไดรวม 142,289,496.90 บาท คาใชจายรวม 

53,108,541.13 บาท ยอดกําไรสุทธิ 89,180,955.77 บาท

 3.2 ดานการบริหารงานทั่วไป

        คณะผูตรวจสอบกิจการ ไดดําเนินการตรวจสอบตามบทบาทหนาท่ีตามขอบังคับสหกรณ

ออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด  พ.ศ. 2544 ขอ 104  ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของผูตรวจสอบกิจการ มี

อํานาจหนาที่ตรวจสอบการดําเนินการทั้งปวงของสหกรณ 

   ผลการตรวจสอบ การบริหารงานของสหกรณ สวนใหญเปนไปตามนโยบาย แผนงาน กฎหมาย 

ขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมคณะกรรมการ และมติที่ประชุมใหญ ขอสรุปประเด็นตรวจพบท่ีควร

ปรับปรุง/แกไข 

   3.2.1 การติดตามการปฏิบัติตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบกิจการ จากการตรวจสอบพบวา 

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดดําเนินการปรับปรุง/แกไขตามคําแนะนําของผูตรวจสอบกิจการ

   3.2.2  ตรวจสอบการพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยตรวจสอบการเขารวมการอบรม/ สัมมนาซ่ึง

ไดรับอนุมัติงบประมาณ จํานวน 200,000 บาท โดยขอมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 พบวามีการใช

จายเงินจํานวน 231,303.49 บาท มากกวาที่ตั้งไว 31,303.49 บาท คิดเปนรอยละ 15.65 พบขอสังเกต

ดังนี้  

    1)  การเขารวมอบรม/สมัมนา ทีผ่านมาผูเขารวมอบรมฯสวนใหญ เปนการประธาน ผูจดัการ 

นิติกร เลขานุการ เหรัญญิก และคณะกรรมการสหกรณเทานั้น แตเจาหนาที่อื่น และเจาหนาที่ฝายตรวจ

สอบกิจการสหกรณปนี้ไมไดรับการพัฒนา ซึ่งฝายตรวจสอบกิจการคิดวาเปนเรื่องสําคัญมาก 

        2)  การจดัประชมุแลกเปลีย่นเรยีนรูของสมาชกิสหกรณ กลุมเปาหมายทีเ่ขารวมประชุมมา

ไดไมครบทุกกลุม เนื่องจากเปนชวงปลายปงบประมาณ ซึ่งสมาชิกสวนใหญเรงรัดการดําเนินงานประจํา

ทําใหไมสามารถเขารวมประชุมได

   ขอแนะนําของผูตรวจสอบกิจการ  ควรจดัทําแผนการพัฒนาบุคลากร ตามสวนขาดท่ีเปนปญหา

ในการปฏิบัติงานและระเบียบใหมๆของสหกรณที่คณะกรรมการฯฝายตางๆ จําเปนตองไดรับการชี้แจง

อยางละเอียด และที่สําคัญผูตรวจสอบกิจการสหกรณฯ ควรไดรับการพัฒนาอยางยิ่ง เพราะผูตรวจสอบ

กิจการมีวาระเพียง 1 ปเทานั้น ดังนั้นคณะกรรมการฝายจัดการควรมีการพิจารณาวางแผนใหไดรับการ

พัฒนาศักยภาพอยางนอย 1 หลักสูตรตอป 

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัดสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

2626



   3.2.3 การบริหารพัสดุ และการจัดซื้อจัดจาง

         1) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามระเบียบฯวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2556 

หมวด 3 การควบคุมและการจําหนายพัสดุ พบวา มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ-จายพัสดุ

ประจําป คณะกรรมการกําหนดราคาและจําหนายครุภัณฑประจําป สวนการดําเนินการจําหนายพัสดุ

ประจําปที่ไมจําเปนใชงานและชํารุด อยูระหวางดําเนินการ 

         2) ตรวจสอบการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามระเบียบฯ วาดวยการเก็บรักษา 

ยืม และการทําลายเอกสารของสหกรณ พ.ศ.2544 พบวา ไมมีการตรวจสอบเอกสาร และทําลายเอกสาร

ประจําป

    3) ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯวาดวยพัสดุ พ.ศ 2556 และปรับปรุงแกไข 

พ.ศ. 2562 พบวาสวนใหญไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางถูกตองตามระเบียบฯ แตมีขอสังเกตุเรื่องการจัดซื้อ

รถยนตที่ใชในกิจการของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขแลยจํากัด  ตามที่สมาชิกใหผูตรวจสอบกิจการฯ 

ถามคณะกรรมการฯทีด่าํเนนิการจดัซือ้ทีไ่ดจดัซือ้กับผูขายทีเ่สนอราคาสงูกวาและไมมปีระกนัชัน้ 1 ไมตดิ

ฟลมกรองแสง ไมมีกลองติดรถยนต ไดรับการชี้แจงจากประธานสหกรณวา การจัดซ้ือรถยนตจาก

ผูขายทีเ่สนอราคาสูงกวาเนือ่งจากผูขายดังกลาววา มคีวามคุมคา ความนาเช่ือถือ การซอมบาํรงุ (การดูแล

หลังการขาย) ไมยึดหลักเรื่องราคาตําสุด แตในราคาที่เกินไปใชจากงบรายจายสวนอื่นโดยประหยัดยังอยู

ภายใตวินัยการเงินการคลังที่ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ

    4) การตรวจสอบทะเบียนครุภัณฑ ของสหกรณฯ ทั้งหมด  64 รายการ ครุภัณฑที่ชาํรุด 

15 รายการ ครุภัณฑที่ไมจําเปนตองใช 1 รายการ 

   ขอเสนอของผูตรวจสอบกิจการ  แนะนําใหแตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและจําหนายครุภณัฑ

ที่ชํารุดและไมจําเปนตองใชตอไป

    5) การตรวจสอบทะเบียนคุมวัสดุตาง ๆ จากการตรวจสอบพบวามีการลงทะเบียน การ

เบิกจายและวัสดุคงเหลือ ถูกตอง  แตลงไมครบทุกรายการ

   ขอเสนอของผูตรวจสอบกิจการ  ใหลงทะเบยีนรายการวสัดตุาง ๆ  ทกุรายการทีเ่กดิการรบั- จาย

ใหเปนปจจุบัน

 3.3 ดานการเงิน

   สหกรณมีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นป 30 พฤศจิกายน 2563  จํานวน 67,089.62 บาท ถูกตองตรง

ตามบญัชซีึง่อยูในความรับผดิชอบของ นางอมุาพร  พรหมศรีจนัทร ตาํแหนงเจาหนาทีก่ารเงิน การใชจาย

เงินตาง ๆ ตามงบประมาณรายจายที่ประชุมใหญกําหนด นั้นพบขอสังเกตจากการตรวจสอบ ดังนี้

   3.3.1 ตรวจสอบระบบบัญชีเงินรับ-จายเงินสด งบทดลอง บัญชีแยกประเภท กับเอกสารการรับ

จายเงินประจําเดือนทุกเดือน พบวามีความถูกตอง ครบถวนตามระบบบัญชี 

   3.3.2 สุมตรวจสอบเงินสดในมือ 23 มิถุนายน 2563 และเดือน 19 สิงหาคม 2563 พบวามีความ

ถูกตอง ตรงตามระบบบัญชีและเงินคงเหลือที่มีอยูจริง

   3.3.3 เรื่องการใชจายเงินตามระเบียบสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด วาดวยการจาย

เงินเปนคารับรอง พ.ศ.2562 จากการตรวจสอบพบวา การใชจายเงินของคณะกรรมการฯในการเดินทาง

ไปรับการอบรมหลักสูตรสรางธรรมาภิบาลสําหรับผูบริหารสหกรณพบวาไมถูกตอง โดยใชจายเงินเปน

คาอาหารและเครือ่งดืม่ โดยไดจายเงนิลงทะเบยีนเขารบัการอบรมไปแลว ซึง่ไมถกูตองตามระเบยีบสหกรณ

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
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ออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด วาดวยการจายเงินเปนคารับรอง พ.ศ.2562 

   ขอเสนอแนะจากผูตรวจสอบกิจการ ใหคณะกรรมการฯที่เขารับการอบรมฯดังกลาวสงเงินคืน

สหกรณ และจากการติดตามขอเสนอแนะพบวากรรมการฯดังกลาวไดสงเงินคืนสหกรณเปนท่ีเรียบรอย

แลว

 3.4 ดานสินเชื่อ  สหกรณใหเงินกูแกสมาชิกระหวางป 8 ประเภท คือ

   1) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  จํานวน 251 สัญญา เปนเงิน 12,918,997.00 บาท

   2) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษ จํานวน 459 สัญญา เปนเงิน 66,304,952.00 บาท

   3) เงินกูสามัญ   จํานวน 1,502 สัญญา เปนเงิน 2,182,907,461.00 บาท

   4) เงินกูสามัญสวัสดิการ        จํานวน 135 สัญญา เปนเงิน 56,282,900.00 บาท

   5) เงินกูสามัญสวัสดิการเพื่อชําระหนี้แทน จํานวน 2 สัญญา เปนเงิน 485,651.00 บาท

   6) เงินกูสวัสดิการ        จํานวน 10 สัญญา เปนเงิน 1,396,648.00 บาท

   7) เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะ  จํานวน 4 สัญญา เปนเงิน 9,727,580.00 บาท

   8) เงินกูพิเศษเพื่อสงเสริมความมั่นคง จํานวน 7 สัญญา เปนเงิน 14,629,016.00 บาท 

   ขอมลู ณ วนัสิน้ปสหกรณมรีายไดจากการใหเงินกู (ดอกเบ้ียเงินกู) เปนเงนิ 141,976,389.00 บาท  

ตํากวาประมาณรายไดที่กําหนดไว จํานวน 150,000,000.00 บาท เปนเงิน 8,023,611 บาท คิดเปน

รอยละ 5.35 อาจจะมาจากสถานการณการระบาดของโรคติดตอไวรัสโคโรนา (COVID-19) สหกรณได

ปรบัลดอัตราดอกเบ้ียเงนิกูและมีการพักชําระหน้ี เปนเวลา 6 เดอืน เพือ่เปนการชวยเหลือสมาชิก และพบ

ขอสังเกต จากการตรวจสอบ ดังนี้

   3.4.1 ตรวจสอบเอกสารสญัญาเงนิกูของสมาชกิสหกรณออมทรพัยสาธารณสขุเลยจาํกัด ประจาํ

เดือนของเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2563 

   ผลการตรวจสอบพบวา ตัง้แตเดอืนธนัวาคม 2562 - เดอืน พฤศจกิายน 2563 ผูตรวจสอบกจิการ

ไดตรวจสอบสัญญาเงินกูประเภทตาง ๆ ที่เจาหนาที่สหกรณนํามาใหตรวจทุกสัญญา คิดเปนรอยละ 100 

   -  เดือนธันวาคม 2562 - เดือนมิถุนายน 2563 พบวาสวนใหญสัญญาเงินกูประเภทตาง ๆ กรอก

ขอมูลไมครบถวน ถูกตอง และเอกสารประกอบสัญญาไมครบ ซึ่งผูตรวจสอบกิจการใหความสําคัญมาก

เนื่องจากเปนเอกสารแทนตัวเงิน 

   -  เดือนกรกฎาคม 2563 -พฤศจิกายน 2563 พบวาขอมูลในสัญญาครบถวน ถูกตอง

   ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบ ไดใหคณะกรรมการฯและเจาหนาที่ที่เก่ียวของตรวจสอบการลง

ขอมูลในสัญญาเงินกูพรอมเอกสารแนบใหครบถวน ถูกตองกอนจายเงินกูตามสัญญา เพราะเอกสารดัง

กลาวเปนเอกสารแทนตัวเงินของสมาชิกผูกู เพื่อไมใหเกิดปญหาตอสหกรณ

   3.4.2 การตรวจสอบและวิเคราะหสถานการณขอมลูเงนิคงเหลอืของสมาชิกทีกู่เงนิทุกประเภทกบั

สหกรณ  ไดตรวจสอบเงนิคงเหลอืของสมาชกิ (เงนิเดอืน- รวมหกัชาํระหุน หนีท้ัง้หมด) จากการตรวจสอบ

พบวา สมาชิกที่กูเงินเกือบทั้งหมดมีเงินคงเหลือนอยกวา รอยละ 50  ซึ่งเปนเงินที่หักเฉพาะที่เกี่ยวกับ

สหกรณ ยังไมรวมรายการหักอื่น ๆ 

   ขอเสนอผูตรวจสอบกิจการ ใหมีการวิเคราะหสถานการณขอมูลเงินคงเหลือของสมาชิกท่ีกูเงิน

กับสหกรณภาพรวมทั้งหมดและคิดเผื่อตอนเกษียณอายุราชการดวย  เนื่องจากรายไดจะลดลง เพื่อไมให

เปนภาระกับผูกูเองและผูคํ้าประกัน
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   3.4.3 การเงินกูพเิศษ ตามประกาศสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จาํกดั ฉบบัท่ี 30/2563 

เรื่องหลักเกณฑการใหเงินกูพิเศษ ขอ 2 (2) ซึ่งใหใชเงินไดรายเดือน เดือนปจจุบันเปนฐานคํานวณยอด

เงินกู ขอ 4 (1) สมาชิกตองสงชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นไมเกิน 360 งวด แตตองยื่นกูภายในอายุไมเกิน 80 ปบ

รบิรูณและชาํระหนีใ้หเสรจ็สิน้ภายในอายไุมเกนิ 99 ปบรบิรูณ และ ขอ 6 (1) กรณกีูเพือ่การเคหะสงเคราะห 

ใหใชราคาประเมิน ไดตั้งแตรอยละ 90 ถึงรอยละ 100 (2) กรณีกูเพื่อสงเสริมฐานะความมั่นคงแกสมาชิก 

ใหใชราคาประเมินไดตัง้แตรอยละ 80 ถงึรอยละ 90 ขอ 11 สมาชิกตองเสียคาธรรมเนียมในการจดจํานอง

และทาํสญัญาเงินกูพเิศษ โดยหากเปนการจดจํานองภายในจังหวัดเลย ตองเสียคาธรรมเนียมเปนเงิน 1,000 

บาทหากเปนการจดจํานองนอกเขตจังหวัดเลยตองเสียคาธรรมเนียมเปนเงิน 2,000 บาท

จากการตรวจสอบ 

   ขอ 2 (2)  ผูตรวจสอบกิจการเห็นวาการใชฐานเงินเดือนปจจุบันกรณีผูกูเกษียณอายุราชการเงิน

เดือนตองลดลง ปกติเงินคงเหลือของสมาชิกที่กูไมถึงรอยละ 50 แตเงินเดือนจะลดลงแลวจะมีเงินพอให

หักใชหนี้สหกรณหรือไม 

   ขอ 4 (1) ผูตรวจสอบกิจการเห็นวาการกูดังกลาวใชเวลาในการสงคืนเงินยืมนานเกินไป และอายุ

ของผูกูสูงเกินไป

   ขอ 6 (1) (2) การใชราคาประเมินจากบริษัทประกอบการกู เปนการเสี่ยงเกินไป ซึ่งสูงกวาราคา

ประเมินของที่ดินมาก 

   ขอ 11 การจายคาธรรมเนียมในและนอกจังหวัด และควรเพ่ิมคาใชจายในการดําเนินการของเจา

หนาที่ที่ออกไปทําธุรกรรมในการรับจดจํานองดวย เพราะจากการตรวจสอบเปนคาใชจายของสหกรณฯ

ขอเสนอผูตรวจสอบกิจการ

   การกูเงินพิเศษตามประกาศสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด ฉบับที่ 30/2563 เรื่องหลัก

เกณฑการใหเงินกูพเิศษ ใหคณะกรรมการทบทวนหลกัเกณฑตาง ๆ  เพือ่ไมใหเกดิความเสยีหายแกสหกรณ

ออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด ซึ่งมีความเสี่ยงในหลาย ๆ ขอ  สวนการจายคาธรรมเนียมในการดําเนิน

การควรเพิ่มคาใชจายในการดําเนินการของเจาหนาที่ที่ออกไปทําธุรกรรมในการรับจดจํานองดวย ไมควร

เปนคาใชจายของสหกรณ

 3.5 ขอเสนอแนะอื่นๆ

   3.5.1 ควรทําแผนใหสมาชิกสหกรณฯ เขารับการอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบกิจการ อยางนอย 5 

คน

   3.5.2 ควรจัดหาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบกิจการอยางนอยคนละ 1 หลักสูตร/ป

   3.5.3 วาระของผูตรวจสอบกิจการนาจะมีวาระคราวละ 2 ป และควรมีอยางนอยไมตํากวา 3 คน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ       
             

       คณะผูตรวจสอบกิจการ

       นางสาววันเพ็ญ แกวสีโส

       นายอํานวย อิทธิวรากุล

       30 พฤศจิกายน 2563

มติที่ประชุม  รับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 5
เรื่อง พิจารณาจํานวนผู�ตรวจสอบกิจการประจําป�  2563

  ตามขอบังคับสหกรณ ขอ 102 ผูตรวจสอบกิจการ  ใหที่ประชุมใหญเลือกตั้งสมาชิก หรือ

บคุคลภายนอกผูมคีณุวฒุคิวามรูความสามารถในดานธรุกจิการเงนิการบญัชกีารเศรษฐกจิ หรอืการ

สหกรณ เปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณเปนการประจําป จาํนวนไมเกิน 5 คนหรือหนึง่นติบิคุคล

ขอเสนอ มีผูสมคัรเปนผูตรวจสอบกิจการ จํานวน 3 คน

มติที่ประชุม อนุมัติ 3 คน

ระเบียบวาระท่ี 6
เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไร – ขาดทุน ประจําป�  2563

หนังสือรับรองของสหกรณ
     
    วันที่ 2 ธันวาคม 2563
เรียน นายเชิงชาย จันทรศรี ผูสอบบัญชี
 หนงัสอืรบัรองฉบับนี ้ใหไวเพ่ือประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงิน ของสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เพื่อแสดงความเห็น
วางบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด โดยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณกําหนดหรือไม
 ขาพเจาเปนผูรบัผดิชอบในการจัดใหมกีารจัดการทีม่ปีระสิทธผิล เพือ่ใหการดําเนนิงานของ
สหกรณเปนไปตามกฎหมายสหกรณ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
 ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกับงบการเงินท่ีทานตรวจสอบตามท่ีขาพเจาทราบและ
คิดวาควรจะเปน เชน รายการดังตอไปนี้
 1. งบการเงินไมมกีารแสดงขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จริงอนัเปนสาระสําคญั ซึง่รวมถึงการละเวน
การแสดงรายการและขอมูลตาง ๆ
 2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูลดังตอไปนี้ใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ
  2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และขอมูลอื่นที่
เก่ียวของทั้งหมด
  2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
 3. ไมมีรายการผิดปกติที่เกี่ยวของกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการ หรือ
เจาหนาที่ของสหกรณ ผูซึ่งมีหนาที่สําคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือ
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รายการผิดปกติที่มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
 4. สหกรณไดปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาท้ังหมด ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบ
อยางมีสาระสําคญัตองบการเงิน นอกจากน้ี สหกรณไดปฏบิตัติามระเบียบและขอกาํหนดของหนวย
งานราชการ หรือหนวยงานที่กํากับดูแล ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญ
ตองบการเงิน
 5. สหกรณไมไดรับหนังสือแจงจากหนวยราชการอันมีผลตองบการเงิน เพราะมิไดปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือขอบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่
อาจเกิดขึ้นในภายหนา ซึ่งควรจะไดนํามาพิจารณาเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช
เปนหลักเกณฑในการตั้งสํารองคาเสียหายที่อาจเกิดข้ึน
 6. รายการหรอืขอมลูดงัตอไปนีม้กีารบนัทกึหรอืเปดเผยไวอยางเพยีงพอและเหมาะสม ใน
งบการเงิน
  6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณหรือบุคคลอื่น
  6.2 ขอตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือขอจํากัดการใชเงินกู
  6.3 สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน
 7. สหกรณมกีรรมสทิธิใ์นสนิทรพัยทัง้หมดอยางถกูตองตามกฎหมายและไมมภีาระผกูพนั 
หรือขอผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพยของสหกรณ เวนแตที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 8. สหกรณไดบันทึกหรือเปดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณทั้งท่ีเกิดข้ึนแลว และ
อาจเกิดขึ้นในภายหนาไวอยางเหมาะสม รวมท้ังไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เกีย่วกบัหลกัประกนัท้ังหมดท่ีสหกรณใหแกบคุคลท่ีสาม นอกจากนีส้หกรณไมมีคดฟีองรองอืน่และ
ไมมีคดีที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
 9. นอกจากเร่ืองที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว ไมมีเหตุการณใดเกิดข้ึน
หรือไมปรากฏขอเท็จจริงใดที่มีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ ซึ่งตองนํามาปรับปรุง
งบการเงินหรือเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก

   ขอแสดงความนับถือ
 

   ( นายกายสิทธิ์ แกวยาศรี )
   ประธานกรรมการ

 

   ( นางจันทรจิรา   บุตรชาลี )
   ผูจัดการ
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รายงานของผูสอบบัญชี

เสนอ สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด
ความเห็น
 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด ซึ่งประกอบ
ดวยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด
สาํหรับปสิน้สดุวนัเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรปุนโยบายการบัญชี
ที่สําคัญ
 ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
เลย จํากัด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวัน
เดียวกันโดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ

เกณฑในการแสดงความเห็น
 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชี
สหกรณ ความรบัผดิชอบของขาพเจาไดกลาวไว ในสวนของความรบัผดิชอบของผูสอบบญัชตีอการ
ตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามคีวามเปนอสิระจากสหกรณและไดปฏบิตัติาม
จรรยาบรรณของผูสอบบัญชีสหกรณ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
 เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ คอื เร่ืองตาง ๆ  ทีม่นียัสาํคญัท่ีสดุตามดุลยพนิจิเยีย่งผูประกอบ
วิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มา
พจิารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทัง้นี้
ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้
 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบแตละเรื่องมีดังตอไปนี้
 1. ตามทีก่ลาวไวในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ 4 เงนิใหกูยมื ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 
2563 สหกรณมเีงนิใหกูยมื จาํนวนเงิน 2,345,275,172.83 บาท คดิเปนรอยละ 98.63 ของสินทรัพย
ทั้งสิ้น ซึ่งเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบเน่ืองจากมีรายการทางการเงินเปนจํานวนมากประกอบ
กับจํานวนเงินมสีาระสําคัญ 
  ขาพเจาไดประเมนิและทดสอบระบบการควบคมุภายในทีส่าํคญัเกีย่วกบัการใหเงนิกูยมืแก
สมาชิก การรับชําระคืนเงินใหกูยืม โดยการสอบถามวิธีการปฏิบัติงานและสุมตัวอยางเพ่ือทําการ
ทดสอบระบบการควบคุมภายในที่สหกรณไดออกแบบไว ขาพเจาไดสุมตัวอยางสัญญาใหกูยืมทุก
ประเภทเพ่ือตรวจสอบการบันทกึรายการลูกหนีเ้งนิใหกูยมืในการบันทกึรายการลูกหนีใ้หกูยมื และ
รายการตัดชําระหน้ีจากลูกหน้ี เพื่อพิจารณาถึงความถูกตองและครบถวนในการบันทึกรายการ 
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ตลอดจนถงึการเลอืกตวัอยางเพือ่สงหนงัสอืยนืยนัยอดรายการลกูหนีค้งเหลอื เพ่ือพิจารณาถึงความ
มอียูจริง นอกจากนีข้าพเจาสุมสอบทานการชาํระหนีบ้ญัชยีอยลกูหนีเ้งนิใหกูเพือ่ประเมนิความเพยีง
พอและความเหมาะสมของการประมาณการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 2. ตามท่ีแสดงในงบกําไรขาดทุนสาํหรับปสิน้สดุวนัที ่30 พฤศจิกายน 2563 สหกรณมรีาย
ไดดอกเบ้ียจากเงินใหกูยมื จาํนวนเงิน 141,976,389.00 บาท คดิเปนรอยละ 99.80 ของรายไดรวม
ซึง่เปนเร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ เนือ่งจากรายไดดงักลาวเกิดจากสัญญาเงินใหกูยมืแกสมาชิกของ
สหกรณซึง่การคํานวณรายไดดอกเบ้ียเพ่ือรบัรูรายการอาศัยการประมวลผลโดยระบบคอมพิวเตอร
ประกอบกับจํานวนเงินมีสาระสําคัญ 
 ขาพเจาไดตรวจสอบโดยการประเมินระบบการควบคุมภายในของสหกรณที่เกี่ยวของกับ
การรับรูรายไดดอกเบ้ียเงินใหกู และระบบการควบคุมภายในดานสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการ
คาํนวณดอกเบีย้เงนิใหกู โดยการสอบถามวธิกีารปฏบิตังิานและสุมตวัอยางเพือ่ทาํการทดสอบระบบ
การควบคุมภายในที่สหกรณไดออกแบบไว ขาพเจาไดทําการสุมตัวอยางเพ่ือทดสอบการคํานวณ
ดอกเบี้ยที่เรียกเก็บวาเปนไปตามสัญญาและสอดคลองกับนโยบายการบัญชีที่สหกรณใชและตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองบการเงิน
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน
เหลานีโ้ดยถกูตองตามทีค่วร ตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการควบคมุ
ภายในท่ีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณาวาจําเปนเพ่ือใหสามารถจัดทํางบการเงินท่ี
ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ
ผิดพลาด
 ในการจัดทํางบการเงิน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณรับผิดชอบในการประเมินความ
สามารถของสหกรณในการดําเนินงานตอเน่ือง การเปดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานตอเน่ือง
ในกรณีที่มีเรื่องดังกลาว และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเน่ือง เวนแตคณะ
กรรมการดําเนินการสหกรณมคีวามต้ังใจท่ีจะเลิกสหกรณหรอืหยดุดาํเนนิงานหรือไมสามารถดําเนนิ
งานตอเน่ืองตอไปได

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
 การตรวจสอบของขาพเจามวีตัถุประสงคเพือ่ใหไดความเช่ือมัน่อยางสมเหตุสมผลวางบการ
เงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิอันเปนสาระสําคัญหรอืไม ไมวาจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอผิดพลาดและเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย 
ความเช่ือมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติ
งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชแีละระเบยีบกรมตรวจบญัชสีหกรณจะสามารถตรวจพบ
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ขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิอนัเปนสาระสาํคญัทีม่อียูไดเสมอไป ขอมลูทีข่ดัตอขอเท็จจรงิอาจเกดิจาก
การทุจรติหรือขอผดิพลาดและถือวามสีาระสําคญัเม่ือคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา รายการท่ี
ขดัตอขอเทจ็จรงิแตละรายการหรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีลตอการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใช
งบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
 ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชี
สหกรณ ขาพเจาไดใชดลุยพินจิและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
 • ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
ในงบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจ
สอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม
เพือ่เปนเกณฑในการแสดงความเหน็ของขาพเจา ความเสีย่งทีไ่มพบขอมลูทีข่ดัตอขอเทจ็จรงิอนัเปน
สาระสาํคญัซึง่เปนผลมาจากการทจุรติจะสงูกวาความเสีย่งทีเ่กดิจากขอผดิพลาด เนือ่งจากการทจุรติ
อาจเกีย่วกบัการสมรูรวมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การต้ังใจละเวนการแสดงขอมลู การ
แสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
 • ทาํความเขาใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเกีย่วของกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวิธี
การตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความ
มีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ
 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชทีีค่ณะกรรมการดําเนินการสหกรณใชและ
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชแีละการเปดเผยขอมลูทีเ่ก่ียวของซ่ึงจัดทาํขึน้โดยคณะ
กรรมการดําเนินการสหกรณ
 • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่อง
ของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และจากหลักฐานการสอบบัญชทีีไ่ดรบัวา มคีวามไมแนนอน
ที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญ
ตอความสามารถของสหกรณในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไม
แนนอนท่ีมสีาระสําคัญ ขาพเจาตองใหขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปด
เผยขอมลูทีเ่กีย่วของในงบการเงนิ หรอืถาการเปดเผยดังกลาวไมเพยีงพอ ความเหน็ของขาพเจาจะ
เปล่ียนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงาน
ของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุให
สหกรณตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่องได
 • ประเมินการนําเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผย
ขอมูลที่เกี่ยวของ ตลอดจนประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดข้ึนโดยถูกตอง
ตามที่ควรหรือไม
 ขาพเจาไดสื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของ
การตรวจสอบตามทีไ่ดวางแผนไว ประเดน็ทีม่นียัสําคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ รวมถงึขอบกพรอง
ที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซ่ึงขาพเจาไดพบระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
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 จากเรื่องท้ังหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ขาพเจาไดพิจารณาเรื่อง
ตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญใน
การตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเร่ืองเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอ
บังคับหามไมใหเปดเผยเร่ืองดังกลาวตอสาธารณะหรือในสถานการณที่ยากท่ีจะเกิดขึ้น ขาพเจา
พิจารณาวาไมควรส่ือสาร เรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจา เพราะการกระทําดังกลาวสามารถ
คาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสีย
สาธารณะจะไดจากการสื่อสารดังกลาว    

                   (ลงชื่อ) 
    (นายเชิงชาย จันทรศรี)
     ผูสอบบัญชีสหกรณ 

บริษัท ซี เจ ออดิท จํากัด
เลขที่ 13/22 ถนนเทศบาลอาชา ตําบลตลาด
อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 
วันที่ 14 ธันวาคม 2563  
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รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด

จังหวัดเลย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เสนอ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 
 ตามทีอ่ธบิดกีรมตรวจบญัชสีหกรณไดแตงตัง้ใหขาพเจาเปนผูสอบบญัชสีหกรณออมทรพัย
สาธารณสุขเลย จํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นั้น ขาพเจาไดตรวจสอบ
งบการเงินประจําปและแสดงความเห็นในรายงานของผูสอบบัญชีแบบไมมีเงื่อนไข เมื่อวันที่ 14 
ธันวาคม 2563 นั้น 
ขาพเจาขอรายงานผลการตรวจสอบบัญชีดังนี้
 1. ขอสังเกตที่พบจากการตรวจสอบ เกี่ยวกับจุดออนของการควบคุมภายใน
  1.1 ดานการบริหารจัดการท่ัวไป 
  สหกรณมีการจัดโครงสรางการบริหารงานและแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบของเจา
หนาที่เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ กลาวคือ สหกรณมีเจาหนาที่ทั้งส้ิน 9 คน ประกอบดวย ผู
จัดการ และเจาหนาที่ฝายตางๆ อีก 8 คน มีการแบงแยกงานและมอบหมายหนาที่ไวชัดเจนและ
เหมาะสมกับความสามารถ เจาหนาท่ีมหีลกัประกนัการทํางานตามท่ีกฎหมายกําหนดแตอาจไมเพยีง
พอตอความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ การพัฒนาบคุคลากรเปนไปอยางตอเนือ่งและสมาํเสมอ การปฏิบตัิ
งานเปนไปตามระบบท่ีกําหนดไว
  - การกําหนดระเบียบตาง ๆ
  สหกรณไดกําหนดระเบียบไวเปนแนวทางในการปฏิบัติงานครอบคลุมถึงธุรกิจของ 
สหกรณและไดปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนดไวพอควร
  - มาตรฐานการบัญชี
  สหกรณมเีจาหนาบัญชีทีม่คีวามรูความสามารถเหมาะสมกบัตาํแหนงท่ีไดรบัมอบหมาย 
  สหกรณใชระบบบัญชเีหมาะสมกับลกัษณะและปริมาณธรุกจิ โดยจัดทาํบญัชไีวเรยีบรอย
เปนปจจุบัน มีเอกสารประกอบรายการบัญชีครบถวน
  สหกรณไดนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใชในการประมวลผลขอมูลดานทุนเรือนหุน 
ลูกหนี้เงินใหกู เงินรับฝาก บัญชีแยกประเภท การประมวลผลเปนไปอยางถูกตอง สหกรณได
นําโปรแกรมระบบงานสหกรณที่พัฒนาโดย บริษัท ไอโซแคร ซิสเตมส จํากัด โปรแกรมระบบงาน
สหกรณที่สหกรณใชมีการประมวลผลเปนไปอยางถูกตองพอถือใชเปนหลักฐานในการจัดทํา
งบการเงิน 
  การจัดทําและนําเสนองบการเงิน การบันทึกบญัชขีองสหกรณเปนไปโดยถูกตองตามขอ
เท็จจริง ครบถวนและเปนปจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี
   จากระบบบัญชีที่สหกรณใชและการนําคอมพิวเตอรมาใชในการประมวลผล พบวา 
สหกรณยงัปฏิบตัไิมครบถวนตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยมาตรฐานข้ันตาํในการควบคุม
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ภายในและการรักษาความปลอดภัยสําหรับสหกรณและกลุมเกษตรกรที่ใชโปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอรประมวลผลขอมูล พ.ศ. 2553 ดังนี้
   - ไมมีเอกสารประกอบ การปฏิบัติงานดานฐานขอมูลของระบบบัญชีที่จําเปนเพ่ือให
สามารถเขาใจถึงโครงสรางการจัดเก็บขอมูล การใชงานหรืออางอิงเพื่อแกไขปญหา คือโครงสราง
ฐานขอมูล (Data Structure) หรือพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) หรือตารางแสดงราย
ละเอียดการเก็บขอมูลระบบบัญชีคอมพิวเตอร 
   -  ไมมีการจัดทําหรือซอมแผนสํารองฉุกเฉินในการนําชุดขอมูลที่สํารองมาใชงาน
 ดังนั้น เพื่อใหโปรแกรมระบบงานสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีระบบงานสํารองใช
ในกรณีฉุกเฉินไดอยางทันเหตุการณ สหกรณตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักการควบคุมภายในและ
การรักษาความปลอดภัยตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด รวมถึงจัดใหมีการติดตาม
ควบคมุการปฏบิตังิานใหเปนไปตามระเบยีบสหกรณออมทรพัยสาธารณสขุเลย จาํกดั วาดวยวธิกีาร
ปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ 
พ.ศ. 2544
  -  แผนงานและงบประมาณ
  สหกรณไดกาํหนดแผนงานและงบประมาณโดยท่ีประชมุใหญไดพจิารณาอนมุตัเิพ่ือเปน
เปาหมายในการปฏิบัติงาน 
  - ผูตรวจสอบกิจการ 
  สหกรณจัดใหมีการตรวจสอบกิจการ โดยผูตรวจสอบกิจการซ่ึงไดรับเลือกตั้งจากที่
ประชุมใหญ เปนผูตรวจสอบการเงินการบัญชแีละการดําเนินงานตางๆ ของสหกรณ พรอมสรุปการ
ตรวจสอบไวในรายงานของผูสอบกิจการ และนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเปน
ประจําทุกเดือนและสรุปผลการตรวจสอบเสนอตอที่ประชุมใหญ 
   1.2 ดานการดําเนินธุรกิจ
   สหกรณมลีกูหนีเ้งนิใหกู ณ วนัที ่30 พฤศจิกายน 2563 จาํนวนเงิน 2,345,275,172.83 
บาท หรือรอยละ 98.63 ของสินทรัพยทั้งสิ้นซึ่งเปนการใหกูยืมแกสมาชิกทั้งจํานวน สมาชิกเปนหนี้
เฉล่ียรายละ 1,552,134.46 บาท สมาชิกมีเงินออมเฉลี่ยรายละ 630,180.21 บาท ดังนั้นความ
สามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้เงินกูมีความสําคัญตอการดําเนินงานของสหกรณเปนอยางมาก
   สหกรณใหบรกิารเงินกูแตสมาชกิไมเปนไปตามคําแนะนาํเกีย่วกบัการกําหนดงวดชําระ
หนี้เงินกูของสหกรณออมทรัพยและสหกรณเครดิตยูเนียนตามหนังสือกรมสงเสริมสหกรณที่ กษ 
1115/4102 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558 เรื่อง คําแนะนําเกี่ยวกับการกําหนดงวดชําระหน้ีเงินกูของ
สหกรณออมทรพัยและสหกรณเครดติยเูนีย่น ซึง่กาํหนดใหเงนิกูฉกุเฉนิมงีวดชาํระหน้ีไมเกนิ 12 งวด 
เงินกูสามัญมีงวดชําระหนี้ไมเกิน 120 งวด เงินกูพิเศษมีงวดชําระหน้ีไมเกิน 360 งวด ทั้งนี้สมาชิก
ควรมเีงินเหลอืไมนอยกวารอยละ 40 ของรายไดและนาํเงือ่นไขอายขุองสมาขกิมากาํหนดระยะเวลา
การชําระหนี้ใหแลวเสร็จไมเกินอายุ 75 ป 
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  2. ผลการวิเคราะหความเสี่ยงทางการเงิน
   2.1 ความเพียงพอของเงินทุน
   สหกรณมทีนุดาํเนนิงาน จาํนวนเงนิ 2,377,825,209.49 บาท เพิม่ขึน้จากปกอน จาํนวน
เงิน 38,516,345.37 บาท คิดเปนรอยละ 1.65 ทุนดําเนินงานของสหกรณประกอบดวยทุนของ 
สหกรณ จํานวนเงิน 1,240,122,766.30 บาท เงินรับฝาก จํานวนเงิน 473,442,892.28 บาท เงิน
กูยมื 656,572,244.50 บาท และอ่ืนๆ จาํนวนเงิน 7,687,306.41 บาท ทนุดาํเนนิงานสวนใหญของ 
สหกรณไดนาํไปลงทุนกับลกูหน้ีเงินใหกูเปนจาํนวนเงิน 2,345,275,172.83 บาท หรือรอยละ 98.63 
ของทนุดาํเนนิงานทัง้สิน้ สหกรณมคีวามเขมแขง็ของเงนิทุนพอสมควร โดยสหกรณมอีตัราการเตบิโต
ของทุนของสหกรณเพ่ิมขึน้ เทากับ รอยละ 3.81 อตัราการเติบโตของหน้ีลดลง เทากับ รอยละ 0.61 
อัตราหนี้สินทั้งสิ้นตอทุน 0.92 เทา และมีอัตราผลตอบแทนตอสวนทุน รอยละ 7.33
   2.2 ดานคุณภาพของสินทรัพย
   สินทรัพยของสหกรณออมทรัพยประกอบดวยเงินสดและเงินฝากธนาคารจํานวนเงิน 
23,021,770.86 บาท ลกูหน้ีเงนิใหกูจํานวนเงิน 2,345,275,172.83 บาท เงินลงทุนระยะยาวจํานวน 
3,517,000.00 บาท และสินทรัพยอื่นๆ จํานวนเงิน 6,011,265.80 บาท แสดงใหเห็นวาสินทรัพย
สวนใหญเปนลูกหนี้เงินใหกู จํานวนเงิน 2,345,275,172.83 บาท หรือรอยละ 98.63 ของสินทรัพย
ทั้งสิ้น 
   สหกรณใชสินทรัพยในการดําเนินงานกอใหเกิดรายไดทั้งสิ้น 0.06 รอบ สงผลใหการ
ดําเนินงานมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย รอยละ 3.78 และจากการท่ีสหกรณใหบริการเงินกูแก
สมาชิกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องสงผลใหสหกรณมีอัตราการเติบโตของสินทรัพย รอยละ 1.65
   2.3 ขีดความสามารถในการบริหาร
   สหกรณดําเนินธุรกิจ 2 ดาน มีมูลคารวม จํานวนเงิน 1,406,029,071.80 บาท หรือ 
117,169,089.32 บาท ตอเดือน ซึ่งประกอบดวยธุรกิจดังนี้ 
  (1) ธุรกิจสินเช่ือ
    ธรุกจิสนิเชือ่สมาชกิใหความสาํคญักบัธรุกจิการใหกูยมืมากทีส่ดุมปีรมิาณธรุกจิถงึ 
รอยละ 57.03 มากกวาครึง่หนึง่ของมลูคาธรุกจิรวม ในรอบปทีผ่านมาสหกรณจายเงินกูใหกบัสมาชกิ 
จํานวนเงิน 801,816,110.83 บาท สหกรณจายเงินกูเฉลี่ยเดือนละ 66,818,009.24 บาท สหกรณ
มีรายไดจากดอกเบี้ยเงินใหกูทั้งสิ้น 141,976,389.00 บาท 
    สหกรณใชสนิทรพัยในการดาํเนนิงานกอใหเกดิรายไดทัง้ส้ิน 0.06 รอบ สงผลใหการ
ดําเนินงานมีอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย รอยละ 3.78 และจากการท่ีสหกรณใหบริการเงินกูแก
สมาชิกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องสงผลใหสหกรณมีอัตราการเติบโตของสินทรัพย รอยละ 1.65
    สหกรณไดกําหนดระเบียบการใหเงินกูยืมเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและ
ควบคุมการดําเนินธุรกิจดานสินเชื่อ 
  (2) ธุรกิจเงินรับฝาก
    ในรอบปทีผ่านมาสหกรณรบัฝากเงินจากสมาชิกจํานวนเงิน 366,475,255.04 บาท 
รับฝากเงินจากสหกรณอื่นจํานวนเงิน 237,737,705.93 รวมรับฝากเงินปนจํานวนเงิน 
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604,212,960.97 บาท เฉลี่ยเดือนละ 50,351,080.08 บาท 
   สหกรณไดกาํหนดระเบียบการรับฝากเงินเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบตังิานและควบคุม
การดําเนินธุรกิจดานเงินรับฝาก
   2.4 ดานการทํากําไร
   สหกรณมกีาํไรสทุธจิาํนวนเงนิ 89,180,955.77 บาท เฉล่ียเดอืนละ 7,431,746.31 บาท 
สหกรณมีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 62.69 มีกําไรเฉลี่ยตอสมาชิก 44,523.69 บาท 
   2.5 ดานสภาพคลองทางการเงิน
  ความเพยีงพอของสภาพคลองตอความตองการเงนิของสหกรณ ในภาพรวมถอืวาดาํเนนิ
ธุรกิจประสบความสําเร็จมีกําไร หากแตมีสภาพคลองทางการเงินคอนตํา คือ มีอัตราสวน
ทุนหมุนเวียนที่ 0.23 เทา เนื่องจากแหลงเงินทุนที่สหกรณนํามาใหบริการเงินกูแกสมาชิก นอกจาก
การระดมหุนจากสมาชิกแลว สหกรณระดมทุนโดยการกูยืมเงินและรับฝากเงิน ซึ่งเปนหนี้สินระยะ
สั้นจํานวนมาก หากแตเงินกูที่สหกรณใหสมาชิกกูมีงวดชําระเปนระยะเวลาหลายป จึงไมกอใหเกิด
ความสัมพันธของเงินทุน ดังนั้นการบริหารสภาพคลองของสหกรณนอกจากจะขึ้นอยูกับ
ประสทิธภิาพในการบรหิารลกูหนีเ้งนิใหกูแลว ยงัข้ึนอยูกบัการแสวงหาแหลงเงนิทนุเพือ่เสรมิสภาพ
คลองในอนาคตดวย
  2.6 ดานผลกระทบของธุรกิจ
    1.  ผลกระทบเกิดจากอัตราดอกเบ้ีย การเพ่ิมขึน้/ลดลงของอัตราดอกเบ้ียในอนาคต
มผีลกระทบตอการดําเนินธรุกจิของสหกรณอยางมาก เนือ่งจากแหลงเงินทนุของสหกรณมาจากการ
ระดมหุน,เงนิรบัฝาก,และการกูยมื ดงันัน้หากอตัราดอกเบีย้ภายนอกปรบัตวัสงูขึน้จะทาํใหสหกรณ
ตองมีภาระในการจายดอกเบ้ียเพิ่มข้ึนและอาจกดดันใหสหกรณปรับอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝากและ
เงนิใหกูแกสมาชิก เพือ่รกัษาความสามารถในการทํากาํไรและรักษาแหลงเงนิทุนไว ซึง่จะทําใหภาระ
การชําระหนี้ของลูกหนี้เงินใหกูเพิ่มขึ้นดวย
   2. เนื่องจากแหลงเงินทุนที่สหกรณนํามาใหบริการเงินกูแกสมาชิก นอกจากการ
ระดมหุนจากสมาชิกแลว สหกรณระดมทุนโดยการกูยมืเงินและรับฝากเงิน ซึง่สวนใหญแลวเปนหน้ี
สินระยะสั้น หากแตเงินกูที่สหกรณใหสมาชิกกูมีงวดชําระยะยะยาว จึงไมกอใหเกิดความสัมพันธ
ของเงินทุน ดังนั้นการบริหารสภาพคลองของสหกรณนอกจากจะข้ึนอยูกับประสิทธิภาพในการ
บรหิารลกูหนีเ้งนิใหกูแลว ยงัขึน้อยูกบัการแสวงหาแหลงเงนิทนุเพือ่เสรมิสภาพคลองในอนาคตดวย 
 3. การติดตามการแกไขขอสังเกต 
  ในการใหเงินกูแกสมาชิกของสหกรณ สหกรณกําหนดงวดชําระหน้ีเงินกูและเงินคงเหลือ
เพื่อการดํารงชีพของสมาชิกไมเปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมสหกรณที่ กษ 1115/4102 ลงวันที่ 
21 เมษายน 2558 เรื่อง คําแนะนําเกี่ยวกับการกําหนดงวดชําระหนี้เงินกูของสหกรณออมทรัพย
และสหกรณเครดติยเูนีย่น ซึง่กาํหนดใหเงนิกูฉกุเฉนิมงีวดชาํระหน้ีไมเกนิ 12 งวด เงนิกูสามญัมงีวด
ชาํระหนีไ้มเกนิ 120 งวด เงนิกูพเิศษมงีวดชาํระหน้ีไมเกนิ 360 งวด ทัง้นีส้มาชกิควรมเีงนิเหลอืเพือ่
การดํารงชีพไมนอยกวารอยละ 40 ของรายไดและนําเงื่อนไขอายุของสมาขิกมากําหนดระยะเวลา

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัดสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

3939



การชําระหน้ีใหแลวเสร็จไมเกินอายุ 75 ป สหกรณจาํเปนตองนําคาํแนะนําดงักลาวมาจัดทาํแผนการ
ปรบัปรุงระบบการใหสนิเช่ือเพือ่ใหมผีลกระทบกับสมาชิกผูกูนอยทีส่ดุและใหสหกรณมคีวามม่ันคง
มากท่ีสุด
 สหกรณใชโปรแกรมระบบบัญชี ซึ่งพัฒนาโดยเอกชนมาการประมวลผลดานทุนเรือนหุน 
เงินรับฝากและลูกหนี้เงินใหกู และสหกรณฯ ไดสรางระบบการควบคุมภายในของโปรแกรม
คอมพิวเตอรโดยการกําหนดระเบียบวาดวยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความ
ปลอดภยัดานเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ พ.ศ. 2554 เพือ่เปนแนวทางในการปฏบิตังิานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หากแตสหกรณยังไมมีการควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานใหเปนไปตามที่
ระเบียบกําหนด เชน การใหผูใหบริการจัดทําเอกสารดานฐานขอมูลไมวาจะเปนโครงสรางขอมูล
หรือพจนานุกรมขอมูล, การจัดทําแผนฉุกเฉินและซอมแผนสํารองฉุกเฉิน เปนตน 
 ตามท่ีมีสมาชิกของสหกรณหลายแหงถูกสถาบันการเงินฟองรองในคดีลมละลายและศาล
ไดมีคําสั่งพิทักษทรัพยทําใหบรรดาอํานาจในการจัดกิจการและทรัพยสินของสมาชิกที่ถูกฟองรอง
ในคดลีมละลายตกแกเจาพนกังานพทิกัษทรพัย สงผลใหหนวยงานทีจ่ายเงนิเดอืนใหกบัสมาชกิตอง
นําสงเงินเดือนของสมาชิกใหกับเจาพนักงานพิทักษทรัพย กองบังคับคดีลมละลาย กรมบังคับคดี 
ทาํใหสหกรณไมสามารถหักเงนิเดือนของสมาชิกเพ่ือนาํมาชําระหน้ีทีส่มาชิกมกีบัสหกรณได สหกรณ
ควรกาํหนดใหทาํการตรวจสอบสถานะสมาชิกท่ียืน่คาํขอกูกบัสหกรณวาเปนบคุคลท่ีถกูฟองรองใน
คดีลมละลายหรือไม ผานทางเว็บไซดกรมบังคับคดี
                                                  

          
    ( นายเชิงชาย จันทรศรี )
    ผูสอบบัญชีสหกรณ

บริษัท ซี เจ ออดิท จํากัด
13/22 ถนนเทศบาลอาชา ต.ตลาด
อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 
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แบบ RQ 2
รายงาน-ระดับสหกรณ

รายงานผลการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

       
   ระดับชั้นคุณภาพ
สวนท่ี 1 สภาพแวดลอมการควบคุม พอใช 
สวนท่ี 2 ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม ดีมาก
 ดานการเงินการบัญชี ดีมาก
 ธุรกิจสินเช่ือ ดีมาก
 ธุรกิจเงินฝาก ดีมาก
 เงินลงทุนในหลักทรัพย ดีมาก
 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ดีมาก
 เจาหนี้เงินกู ดีมาก
 สมาชิกและทุนเรือนหุน ดีมาก
สวนท่ี 3 ระบบขอมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร ดีมาก
สวนท่ี 4 ระบบการติดตามและประเมินผล ดีมาก
 สรุปการประเมินจัดชั้นคุณภาพ ดี 

    โดย นายเชิงชาย  จันทรศรี
    ผูสอบบัญชี ภาคเอกชน
    10 ธันวาคม 2563
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สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันท่ี  30 พฤศจิกายน  2563

สินทรัพยหมุนเวียน

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 23,021,770.86 31,213,148.51

 เงินใหกูยืมระยะสั้น 3 134,942,004.89 125,855,156.58

 ลูกหนี้ระยะสั้น  4 610,511.11 629,797.89

 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 5 293,022.96 155,412.98

 รวมสินทรัพยหมุนเวียน  158,867,309.82 157,853,515.96

สินทรัพยไมหมุนเวียน

 เงินลงทุนระยะยาว 6 3,517,000.00 3,207,000.00

 เงินใหกูยืมระยะยาว 3 2,210,333,167.94 2,174,050,679.55

 ลูกหนี้ระยะยาว  4 3,282,754.89 2,470,329.26

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 7 656,640.62 234,457.16

 สินทรัพยไมมีตัวตน 8 1,168,336.22 1,492,882.19

  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  2,218,957,899.67 2,181,455,348.16

  รวมสินทรัพย  2,377,825,209.49 2,339,308,864.12    

 สินทรัพย หมายเหตุ บาท บาท
ป 2563 ป 2562
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สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ต�อ)

ณ  วันท่ี  30 พฤศจิกายน  2563

หน้ีสินหมุนเวียน
 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น 9 20,000,000.00 118,000,000.00
 เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 12 201,985,338.63 165,248,072.19       
 เงินรับฝาก  10 473,442,892.28 275,892,602.57
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น 11 4,040,199.41 2,784,939.28                     
  รวมหนี้สินหมุนเวียน  699,468,430.32 561,925,614.04      
หน้ีสินไมหมุนเวียน
 เงินกูยืมระยะยาว  12 434,586,905.87 578,820,814.56
 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 13 3,647,107.00 3,985,907.00                     
  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  438,234,012.87 582,806,721.56
  รวมหนี้สิน  1,137,702,443.19 1,144,732,335.60
ทุนของสหกรณ
 ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10.00 บาท)
 หุนที่ชําระเต็มมูลคาแลว  1,063,808,060.00 1,025,654,800.00
 ทุนสํารอง   85,277,949.90 75,704,226.78
 ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่นๆ 15 1,855,800.63 2,261,810.81
 กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําป  89,180,955.77 90,955,690.93
  รวมทุนของสหกรณ  1,240,122,766.30 1,194,576,528.52
  รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ  2,377,825,209.49 2,339,308,864.12

 หน้ีสินและทุนของสหกรณ หมายเหตุ บาท บาท
ป 2563 ป 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินน้ี

                     (ลงชื่อ) 
   ประธานกรรมการ
   สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด

                     (ลงชื่อ) 
   ( นางจิราภรณ  ธนแสนไทย )
   เลขานุการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด
   วันที่ 2 ธันวาคม 2563

ป

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัดสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

4343



สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด
งบกําไรขาดทุน

สําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี  30 พฤศจิกายน  2563

บาท % บาท %
รายได้ดอกเบยีและผลตอบแทนจากเงนิลงทุน

ดอกเบยีรบัเงินใหกู้้ 141,976,389.00 99.80 148,282,180.00 99.83

ดอกเบยีรบัเงินฝาก 108,612.03 0.08 88,408.78 0.06

ผลตอบแทนจากเงินลงทนุ 174,566.32 0.12 169,441.00 0.11

รวมรายได้ดอกเบยีและผลตอบแทนจากเงนิลงทุน 142,259,567.35 100.00 148,540,029.78 100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบยีและเงนิลงทุน

ดอกเบยีจา่ยเงินรบัฝาก 11,884,641.05 8.35 8,605,224.93 5.79

ดอกเบยีจา่ยเงินกูย้มืระยะสนั 3,204,863.02 2.25 4,207,185.41 2.83

ดอกเบยีจา่ยเงินกูย้มืระยะยาว 29,354,358.05 20.63 36,254,950.64 24.41

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบยีและเงนิลงทุน 44,443,862.12 31.23 49,067,360.98 33.03
รายได้ดอกเบยีและผลตอบแทนจากเงนิลงทุนสุทธิ 97,815,705.23 68.77 99,472,668.80 66.97

บวก  รายได้ทมิีใช่ดอกเบยี

รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้ 4,950.00 0.00 4,350.00 0.00

รายไดเ้บด็เตล็ด 24,979.55 0.02 102,528.91 0.07

รวมรายได้ทมิีใช่ดอกเบยี 29,929.55 0.02 106,878.91 0.07
หกั  ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกียวกับเจ้าหน้าที
เงินเดือน 2,739,290.00 1.93 2,598,903.00 1.75

ค่าปฎบิตัิงานล่วงเวลา 100,955.00 0.07 118,483.50 0.08

ค่าสวสัดิการเจา้หนา้ที 62,586.00 0.04 101,086.00 0.07

บาํเหน็จเจา้หนา้ที 423,150.00 0.30 472,950.00 0.32

เงินสมทบกองทนุทดแทน 1,821.00 0.00 1,805.00 0.00

เงินสมทบประกนัสังคม 61,169.00 0.04 71,227.00 0.05

ค่าใช้จ่ายเกียวกับทดีิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเสือมราคาเครอืงใชส้าํนกังาน 187,876.54 0.13 110,476.21 0.07

ค่าตดัจา่ยสิทธิในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 324,545.97 0.23 138,571.84 0.09

ค่าดแูลเชือมต่อระบบ ATM 0.00 0.00 4,458.32 0.00

ค่าดแูลรกัษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 40,125.00 0.03 12,037.50 0.01

ค่าดแูลเวบ็ไซตส์หกรณ์ 18,000.00 0.01 12,000.00 0.01

ค่าบรกิารพืนทจีดัเก็บขอ้มลู 178,277.94 0.13 39,360.06 0.03

ปี 2563 ปี 2562

 
 

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัดสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด
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สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด
งบกําไรขาดทุน (ต�อ)

สําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี  30 พฤศจิกายน  2563

บาท % บาท %
ค่าบริการแอพลิเคชนั 3,590.00 0.00 0.00 0.00

ค่าเบยีประกนัภยั 11,385.66 0.01 0.00 0.00

ค่าซอ่มแซม 23,973.76 0.02 31,634.44 0.02

ค่าใช้จ่ายเกียวกับสมาชิก
ค่าปรบัปรุงอาคารสาํนกังาน 5,400.00 0.00 8,410.00 0.01

สวสัดิการบตุรสมาชิก 208,000.00 0.15 670,500.00 0.45

สวสัดิการสงเคราะหศ์พครอบครวัสมาชิก 0.00 0.00 214,500.00 0.14

สวสัดิการคนโสด 0.00 0.00 7,000.00 0.00

สวสัดิการผูสู้งอายุ 0.00 0.00 70,000.00 0.05

สวสัดิการเกษียนอายรุาชการ 0.00 0.00 72,400.00 0.05

ค่าใชจ้า่ยสนบัสนนุกิจกรรมขา้ราชการบาํนาญ 20,000.00 0.01 20,000.00 0.01

ค่าใชจ้า่ยโครงการตามแผนยทุธศาสตร์ 151,413.25 0.11 125,200.00 0.08

ค่าใช้จ่ายดาํเนินงานอืน 
ค่าเบยีประชมุคณะกรรมการดาํเนินการและผูเ้ขา้รว่ม 240,000.00 0.17 271,500.00 0.18

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 100,000.00 0.07 100,000.00 0.07

ค่าตอบแทนคณะกรรมการลงนามสัญญากูเ้งิน 24,000.00 0.02 38,500.00 0.03

ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ 48,500.00 0.03 45,000.00 0.03

ค่าตอบแทนทปีรกึษา 30,000.00 0.02 20,000.00 0.01

ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตงั 8,500.00 0.01 8,500.00 0.01

ค่าตอบแทนคณะกรรมการทาํลายเอกสาร 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00

ค่าตอบแทนการปฏบิตัิงาน 158,300.00 0.11 103,000.00 0.07

ค่าอบรมสัมมนา 231,303.49 0.16 89,050.30 0.06

ค่าพาหนะ 237,078.00 0.17 191,342.00 0.13

ค่านาํมนั 4,010.00 0.00 0.00 0.00

ค่ารบัรอง 105,945.20 0.07 114,157.25 0.08

ค่าใชจ้า่ยวนัประชมุใหญ่ 2,178,200.00 1.54 2,090,500.00 1.40

ค่าใชจ้า่ยในการเลือกตงักรรมการ 35,000.00 0.02 35,000.00 0.02

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 128,463.56 0.09 122,440.00 0.08

ค่าวสัดสุาํนกังาน 95,269.45 0.07 98,170.35 0.07

ค่าเครอืงเขียนแบบพิมพ์ 23,423.16 0.02 26,017.50 0.02

ปี 2562ปี 2563

 
 

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัดสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด
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สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด
งบกําไรขาดทุน (ต�อ)

สําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี  30 พฤศจิกายน  2563

บาท % บาท %
ค่าสนบัสนนุกิจกรรมหน่วยงานสาธารณสุข 10,000.00 0.01 40,000.00 0.03

ค่าประชาสัมพันธ์ 42,550.00 0.03 23,030.00 0.02

ค่าสาธารณปูโภค 170,227.33 0.12 157,622.69 0.11

ค่าถา่ยเอกสาร 49,556.70 0.03 23,872.82 0.02

ค่าใชจ้า่ยทวัไป 181,293.00 0.13 123,651.00 0.08

รวมค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 8,664,679.01 6.10 8,623,856.78 5.81
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 89,180,955.77 62.69 90,955,690.93 61.23

ปี 2563 ปี 2562

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัดสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด
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สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด
งบกระแสเงินสด

สําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี  30 พฤศจิกายน  2563

ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 89,180,955.77 90,955,690.93
รายการปรับปรุงเพือกระทบยอดกาํไรสุทธิเป็นเงนิสดสุทธิ
จากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเสือมราคา 187,876.54 110,476.21

สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอรต์ดัจา่ย 324,545.97 138,571.84

สาํรองบาํเหน็จเจา้หนา้ที 423,150.00 472,950.00

ค่าบรกิารพืนทจีดัเก็บขอ้มลูตดัจา่ย 178,277.94 39,360.06

ค่าเบยีประกนัภยัตดัจา่ย 11,385.66 0.00

เครอืงเขียนแบบพิมพใ์ชไ้ป 23,423.16 26,017.50

ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย 1,741,996.15 322,584.04

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์
และหนีสินดาํเนินงาน 92,071,611.19 92,065,650.58

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
เงินสดจา่ยลูกหนีเงินกูฉุ้กเฉิน  (109,122,505.00) (31,878,595.30)

เงินสดรบัลูกหนีเงินกูฉุ้กเฉิน  52,512,991.30 35,633,205.00

เงินสดรบัลูกหนีเงินกูส้วสัดิการ 604,371.00 989,910.00

เงินสดจา่ยลูกหนีเงินกูส้ามญั (668,293,605.83) (1,064,662,505.83)

เงินสดรบัลูกหนีเงินกูส้ามญั 703,286,007.83 1,015,189,445.00

เงินสดจา่ยลูกหนีเงินกูพิ้เศษ (24,400,000.00) 0.00

เงินสดรบัลูกหนีเงินกูพิ้เศษ 43,404.00 0.00

ลูกหนีขาดสมาชิกภาพเพิมขึน (6,648,583.00) (5,412,377.00)

ลูกหนีขาดสมาชิกภาพลดลง 5,865,287.00 4,096,194.00

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง
เงินสดจา่ยลูกหนีเงินยืมทดรอง (3,276,157.60) (3,131,177.45)

เงินสดรบัลูกหนีเงินยมืทดรอง 3,266,314.75 3,107,020.30

เงินสดจา่ยเงินรอเรยีกคืน (92,974.71) (253,807.93)

เงินสดรบัเงินรอเรยีกคืน 93,024.71 253,807.93

เงินสดจา่ยค่าเครอืงเขียนแบบพิมพ์ (70,709.55) (53,972.15)  

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัดสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด
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สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด
งบกระแสเงินสด (ต�อ)

สําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี  30 พฤศจิกายน  2563

ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

เงินสดจา่ยค่าบรกิารพืนทจีดัเก็บขอ้มลู (145,092.00) (145,092.00)

เงินสดจา่ยค่าเบยีประกนัภยัจา่ยล่วงหนา้ (14,570.19) 0.00

เงินสดจา่ยค่าดแูลรกัษาโปรแกรมคอมพิวเตอรจ์า่ยล่วงหนา้ (120,375.00) 0.00

หนีสินดาํเนินงาน เพิมขึน( ลดลง)
เงินสดจา่ยภาษีหกั ณ ทจีา่ย (7,216.26) (5,256.50)

เงินสดรบัภาษีหกั ณ ทจีา่ย 1,927.25 7,216.26

เงินสดจา่ยค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย (545,993.58) (330,917.24)

เงินสดรบัเงินจา่ยคืน 289,377.17 228,143.14

เงินสดจา่ยเงินรอจา่ยคืน (224,990.60) (765,151.05)

เงินสดจา่ยเงินรอตรวจสอบ (310,000.00) (420,000.00)

เงินสดรบัเงินรอตรวจสอบ 310,000.00 420,000.00

เงินสดจา่ยเงินบาํเหน็จเจา้หนา้ที (328,000.00) 0.00

เงินสดจา่ยเงินคาํประกนัโปรแกรม (80,250.00) 0.00

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 44,663,292.88 44,931,739.76

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจา่ยซือเงินลงทนุระยะยาว (310,000.00) 0.00

เงินสดจา่ยสิทธิในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0.00 (1,148,500.00)

เงินสดจา่ยซือเครอืงใชส้าํนกังาน (610,060.00) (141,600.00)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (920,060.00) (1,290,100.00)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดจา่ยเงินกูย้มืระยะสนั (354,000,000.00) (372,000,000.00)

เงินสดรบัเงินกูย้มืระยะสนั 256,000,000.00 374,000,000.00

เงินสดจา่ยชาํระเงินกูย้มืระยะยาว (407,496,642.25) (223,118,157.25)

เงินสดรบัเงินกูย้มืระยะยาว 300,000,000.00 100,000,000.00

เงินสดรบัเงินรบัฝาก 604,212,960.97 569,544,788.31

เงินสดจา่ยเงินรบัฝาก (406,662,671.26) (483,643,481.93)

เงินสดจา่ยทนุเรอืนหุน้ (41,055,270.00) (22,742,520.00)

เงินสดรบัทนุเรอืนหุน้ 79,208,530.00 91,307,700.00

เงินสดรบัทนุสาํรอง 137,900.00 123,901.00

เงินสดจา่ยค่าบาํรุงสันนิบาตสหกรณ์ (30,000.00) (30,000.00)  

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัดสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด
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สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด
งบกระแสเงินสด (ต�อ)

สําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี  30 พฤศจิกายน  2563

ปี 2563 ปี 2562
บาท บาท

เงินสดจา่ยเงินปันผล (55,282,624.00) (47,644,427.00)

เงินสดจา่ยเงินเฉลียคืน (22,834,224.00) (20,238,478.00)

เงินสดจา่ยโบนสักรรมการและเจา้หนา้ที (671,770.00) (550,000.00)

เงินสดจา่ยทนุสาธารณะประโยชน์ (36,500.00) (18,500.00)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดจา่ยทนุเพือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 0.00 (10,499.00)

เงินสดจา่ยทนุสวสัดิเกือกลูสมาชิก (1,884,500.00) (1,775,600.00)

เงินสดจา่ยทนุสงเคราะหเ์พือการศพฯ (377,999.99) (493,333.33)

เงินสดจา่ยกองทนุสวสัดิการสงเคราะหศ์พครอบครวัสมาชิก (322,000.00) 0.00

เงินสดจา่ยกองทนุสวสัดิการสมาชิกคนโสด (24,500.00) 0.00

เงินสดจา่ยกองทนุสวสัดิการบาํเหน็จสมาชิก (7,200.00) 0.00

เงินสดจา่ยทนุสวสัดิการบตุรสมาชิก (642,000.00) 0.00

เงินสดจา่ยทนุสวสัดิการสมาชิกคนโสด (2,500.00) 0.00

เงินสดจา่ยทนุสวสัดิการสมาชิกเกษียนอายรุาชการ (86,600.00) 0.00

เงินสดจา่ยทนุสวสัดิการผูส้งุอายุ (77,000.00) 0.00

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (51,934,610.53) (37,288,607.20)

เงนิสดสุทธิเพิมขึน (ลดลง) (8,191,377.65) 6,353,032.56
เงนิสด  ณ  วันต้นงวด 31,213,148.51 24,860,115.95
เงนิสด  ณ  วันสินงวด 23,021,770.86 31,213,148.51

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัดสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด
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สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับป�สิ้นสุดวันท่ี  30 พฤศจิกายน  2563

1.  สรุปนโยบายการบญัชีทสีาํคัญ

- สหกรณบ์นัทกึบญัชีโดยใชเ้กณฑค์งคา้ง  ยกเวน้รายไดท้เีกิดจากดอกเบยีเงินใหกู้ข้องลูกหนีทไีมก่อ่ใหเ้กิดรายไดจ้ะ
บนัทกึเป็นรายไดต้่อเมือไดร้บัชาํระแลว้

- สหกรณร์บัรูร้ายไดด้อกเบยีตามเกณฑส์ัดส่วนของเวลา ส่วนจาํนวนรายไดจ้ะเทา่กบัอตัราดอกเบยีคณูดว้ยจาํนวน
เงินตน้ทคีา้งชาํระตามระยะเวลาทกีูย้มื

- สหกรณต์ีราคาวสัดคุงเหลือตามราคาทนุ
- เงินลงทนุระยะยาวทไีมอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาดแสดงดว้ยราคาทนุ
- ค่าเสือมราคาเครอืงใชส้าํนกังาน คาํนวณโดยวธีิเสน้ตรง ในอตัราทกีาํหนดไวใ้นระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณว์า่
ดว้ยการบญัชีของสหกรณแ์ละกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563

- สิทธิในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์ ตดัเป็นค่าใชจ้า่ยประจาํปี  โดยวธีิเสน้ตรงเป็นระยะเวลา 5 ปี
- ค่าซอ่มบาํรุง  ค่าซอ่มแซมรวมทงัการซือมาเปลียนแทนสาํหรบัสินทรพัยร์ายการยอ่ยๆ  ถือเป็นค่าใชจ้า่ยหกัจาก
รายไดก้ารต่อเติมหรอืเพิมเติมอาคารและอปุกรณร์ายใหญ่ๆ  ถือเป็นราคาทนุของสินทรพัย์

 - เงินสดในงบกระแสเงินสดหมายถึงเงินสดในมือ  เงินฝากธนาคารทกุประเภทและเงินฝากสหกรณท์กุประเภท  

ทงันี ใหร้วมถงึเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณท์นีาํไปเป็นหลักทรพัยค์าํประกนัหนีสินดว้ย

2.  เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร   ประกอบด้วย

ปี 2563 (บาท) ปี 2562 (บาท)
เงินสด 67,089.62 98,475.44

เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวนั 1,922.61 1,922.61

ออมทรพัย์ 22,952,758.63 31,112,750.46

รวม 23,021,770.86 31,213,148.51
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3.  เงนิใหกู้้ยืม  ประกอบด้วย

เงินใหกู้ย้มื-ปกติ ระยะสัน ระยะยาว ระยะสัน ระยะยาว
ลูกหนีเงินกูฉุ้กเฉิน 24,466,964.75 54,759,984.25 14,035,294.53 8,582,140.77

ลูกหนีเงินกูส้วสัดิการ 119,138.22 1,277,509.78 151,406.48 1,849,612.52

ลูกหนีเงินกูส้ามญั 110,038,076.90 2,130,256,902.93 111,668,455.57 2,163,618,926.26

ลูกหนีเงินกูพิ้เศษ 317,825.02 24,038,770.98 0.00 0.00

รวมเงนิใหกู้้ยืม-ปกติ 134,942,004.89 2,210,333,167.94 125,855,156.58 2,174,050,679.55

ในการประชมุคณะกรรมการดาํเนินการ(เฉพาะกิจ) ชดุท ี31 ครงัท ี1/2563 เมือวนัท ี8 เมษายน 2563 

มีมติใหค้วามฃชว่ยเหลือสมาชิก เนืองจากผลกระทบจากโรคโควดิ  19  ดงันี
 - ลดอตัราดอกเบยีเงินกูท้กุประเภทจากรอ้ยละ 6.25 เป็นรอ้ยละ 6.00 เรมิ 1 พฤษภาคม 2563 

 - ใหเ้งินฉุกเฉินวงเงินกูสู้งสุด  200,000 บาท ชาํระ 48 งวด ยนืกูส้ินสุดถงึเดือนพฤษภาคม 2563

 - ขยายงวดเงินกูส้ามญัเพือการสวสัดิการ จากเดิม 150 งวด  เป็น  180  งวด  แจง้ความจาํนงสินสุด 

เดือนพฤษภาคม 2563

 - พักชาํระหนีเงินตน้ของเงินกูส้ามญัเป็นระยะเวลา 6 เดือน เรมิตงัแต่ 1 พฤษภาคม 2563 ถงึ 31 ตลุาคม 2563

มีสมาชิก เขา้รว่มโครงการพักชาํระหนีจาํนวน  250 ราย
ในการประชมุคณะกรรมการดาํเนินการชดุท ี 31 ครงัท ี10/2563  เมือวนัท ี  25 กนัยายน  2563   

มีมติใหค้วามชว่ยเหลือสมาชิก เนืองจากผลกระทบจากโรคโควดิ  19  เพิมเติมดงันี
 - ใหเ้งินฉุกเฉินวงเงินกูสู้งสุด  300,000 บาท ชาํระ 48 งวด ยนืกูส้ินสุดถงึเดือนพฤศจิกายน 2563

 - พักชาํระหนีเงินตน้ของเงินกูส้ามญัเป็นระยะเวลา 6 เดือน เรมิตง้แต่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 30 เมษายน 2564

มีสมาชิก เขา้รว่มโครงการพักชาํระหนีจาํนวน  147 ราย

4.  ลูกหนีอืน ประกอบด้วย

ระยะสัน ระยะยาว ระยะสัน ระยะยาว
ลูกหนีขาดสมาชิกภาพ 533,011.11 3,282,754.89 562,140.74 2,470,329.26

ลูกหนีเงินยืมทดรองจา่ย 77,500.00 0.00 67,657.15 0.00

รวมลูกหนีอืน 610,511.11 3,282,754.89 629,797.89 2,470,329.26

5.  สินทรัพยห์มุนเวียนอืน    ประกอบด้วย

ปี 2563 (บาท) ปี 2562 (บาท)
เครอืงเขียนแบบพิมพ์ 96,917.43 49,631.04

ค่าบรกิารพืนทจีดัเก็บขอ้มลูจา่ยล่วงหนา้ 72,546.00 105,731.94

ค่าดแูลรกัษาโปรแกรมคอมพิวเตอรจ์า่ยล่วงหนา้ 120,375.00 0.00

ค่าเบยีประกนัภยัจา่ยล่วงหนา้ 3,184.53 0.00

เงินรอเรยีกเก็บ 0.00 50.00

รวม 293,022.96 155,412.98

ปี 2562 (บาท)ปี 2563 (บาท)

ปี 2563 (บาท) ปี 2562 (บาท)

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
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6.  เงนิลงทุนระยะยาว   ประกอบด้วย

ปี 2563 (บาท) ปี 2562 (บาท)
ราคาทุน ราคาทุน

เงินลงทนุทไีมอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาด
 -  หุน้ชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จาํกดั 3,507,000.00 3,197,000.00

 -  หุน้บรษัิท สหประกนัชีวติ จาํกดั (มหาชน) 10,000.00 10,000.00

รวมเงนิลงทุนระยะยาว 3,517,000.00 3,207,000.00

 - บรษัิท สหประกนัชีวติ จาํกดั ไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชน จาํกดั เมือวนัท ี5 สิงหาคม 2554 ตาม
พระราชบญัญัติประกนัชีวติ (ฉบบัปรบัปรุงใหม)่ พ.ศ. 2551 และพระราชบญัญัติประกนัวนิาศภยั (ฉบบัปรบัปรุง) 

พ.ศ. 2551 แต่บรษัิทมิไดน้าํหุน้เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์  
7.  ทดีิน อาคารและอุปกรณ ์ -  สุทธิ    ประกอบด้วย

ปี 2563 (บาท) ปี 2562 (บาท)
เครอืงใชส้าํนกังาน 1,702,681.00 1,592,621.00

ยานพาหนะ 500,000.00 0.00

หกั  ค่าเสือมราคาสะสม (1,546,040.38) (1,358,163.84)

ทดีิน อาคารและอปุกรณ ์ -  สุทธิ 656,640.62 234,457.16

8.   สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน   ประกอบด้วย

ปี 2563 (บาท) ปี 2562 (บาท)
สิทธิในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,631,454.03 1,631,454.03

หกั ค่าตดัจา่ยสะสม (463,117.81) (138,571.84)

รวม 1,168,336.22 1,492,882.19

9.  เงนิเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงนิกู้ยืมระยะสัน    ประกอบด้วย

ปี 2563 (บาท) ปี 2562 (บาท)
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร (9.1) 0.00 0.00

ตวัสัญญาใชเ้งิน (9.2) 20,000,000.00 118,000,000.00

รวม 20,000,000.00 118,000,000.00

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
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9.1  เงนิเบกิเกินบญัชีธนาคาร      ณ วนัสินปีบญัชีสหกรณมี์วงเงินเบกิเกินบญัชีธนาคารตามรายละเอียดดงันี
- ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาเลย จาํนวนเงิน 20,000,000.00  บาท  อตัราดอกเบยีรอ้ยละ 6.87 (MOR)  

ต่อปี โดยมีคณะกรรมการดาํเนินการและผูจ้ดัการเป็นผูค้าํประกนั 

9.2  ตัวสัญญาใช้เงนิ    ประกอบด้วย

ปี 2563 (บาท) ปี 2562 (บาท)
ธนาคารธนชาติ จาํกดั มหาชน 0.00 98,000,000.00

ธนาคารออมสิน จาํกดั มหาชน 20,000,000.00 20,000,000.00

รวม 20,000,000.00 118,000,000.00

ณ วนัสินปีบญัชี 2563 สหกรณก์ูย้มืเงินโดยการออกตวัสัญญาใชเ้งิน  ซงึมียอดคงเหลือตามรายละเอียดดงันี
 - ธนาคารออมสิน จาํกดั จาํนวนเงิน  20,00,000.00 บาท  อตัราดอกเบยีรอ้ยละ 3.80 ต่อปี  ครบกาํหนดชาํระภายใน
ปี 2563 ทงัจาํนวน  โดยมีคณะกรรมการดาํเนินการและผูจ้ดัการเป็นผูค้าํประกนั

 10.  เงนิรับฝาก     ประกอบด้วย

ปี 2563 (บาท) ปี 2562 (บาท)
เงนิรับฝาก - สมาชิก
เงินรบัฝากออมทรพัย์ 1,972,998.67 2,543,158.73

เงินรบัฝากออมทรพัย ์ATM 13,341,473.52 9,515,008.04

เงินรบัฝากออมทรพัยพิ์เศษ 178,778,810.38 157,302,152.80

เงินรบัฝากทวสีิน 108,000.00 527,000.00

เงินรบัฝากประจาํ 4,241,609.71 6,005,283.00

รวม 198,442,892.28 175,892,602.57
เงนิรับฝาก - สหกรณอื์น
เงินรบัฝากออมทรพัยพิ์เศษ 275,000,000.00 100,000,000.00

รวม 275,000,000.00 100,000,000.00
รวมเงนิรับฝาก 473,442,892.28 275,892,602.57

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
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11.  หนีสินหมุนเวียนอืน    ประกอบด้วย

ปี 2563 (บาท) ปี 2562 (บาท)
ดอกเบยีจา่ยเงินรบัฝากคา้งจา่ย 3,663,906.41 2,298,912.82

ค่าสอบบญัชีคา้งจา่ย 50,000.00 100,000.00

ดอกเบยีเงินกูย้มืคา้งจา่ย 141.56 197,125.58

ค่าจดัทาํหนงัสือระเบยีบและขอ้บงัคบัคา้งจา่ย 21,250.00 30,000.00

ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการคา้งจา่ย 30,000.00 20,000.00

ค่าตอบแทนทปีรกึษาคา้งจา่ย 30,000.00 20,000.00

เงินสบทบประกนัสังคมคา้งจา่ย 2,400.00 5,969.00

ภาษีหกั ณ ทจีา่ยคา้งจา่ย 1,927.25 7,216.26

ค่าใชจ้า่ยคา้งจา่ย 70,312.00 0.00

เงินปันผลคา้งจา่ย 160.00 0.00

เงินรอตรวจสอบ 53,447.36 53,447.36

เงินรอจา่ยคืน 116,654.83 52,268.26

รวม 4,040,199.41 2,784,939.28
12.  เงนิกู้ยืมระยะยาว     ประกอบด้วย

ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี
เงินกู้สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม ่จาํกัด สญัญาที 1 19,221,381.13 56,840,878.87 18,072,361.31 76,318,728.19

เงินกู้สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม ่จาํกัด สญัญาที 2 7,295,557.50 0.00 17,051,310.88 7,341,986.37

เงินกู้สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวิทยาลยัมหดิล จาํกัด 20,040,000.00 69,740,000.00 20,040,000.00 89,780,000.00

เงินกู้ชมุชนสหกรณ์ออมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย สญัญาที 1 0.00 0.00 12,000,000.00 112,000,000.00

เงินกู้ชมุชนสหกรณ์ออมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย สญัญาที 2 0.00 0.00 6,080,400.00 15,972,100.00

เงินกู้สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลหาดใหญ่ จาํกัด 14,400,000.00 83,600,000.00 14,400,000.00 98,000,000.00

เงินกู้สหกรณ์ออมทรพัยโ์รงพยาบาลหวัเฉียว จาํกัด 12,000,000.00 16,000,000.00 12,000,000.00 28,000,000.00

เงินกู้สหกรณ์ออมทรพัยว์ชิรพยาบาล จาํกัด 12,000,000.00 59,000,000.00 12,000,000.00 71,000,000.00

เงินกู้ยืมสหกรณ์ออมทรพัยธ์นาคารแหง่ประเทศไทย 18,800,000.00 0.00 33,600,000.00 18,800,000.00

เงินกู้ยืมสหกรณ์ออมทรพัยพ์นกังานการบนิไทย 0.00 0.00 20,004,000.00 61,608,000.00

เงินกู้ชมุชนสหกรณ์ออมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (โครงการพิเศษ 1) 50,000,400.00 16,666,000.00 0.00 0.00

เงินกู้ชมุชนสหกรณ์ออมทรพัยก์ระทรวงมหาดไทย 21,828,000.00 65,740,027.00 0.00 0.00

เงินกู้ชมุชนสหกรณ์ออมทรพัยม์หาวิทยาลยัมหดิล 26,400,000.00 67,000,000.00 0.00 0.00

รวม 201,985,338.63 434,586,905.87 165,248,072.19 578,820,814.56

ถงึกาํหนดชาํระ
ปี 2562 (บาท)
ถงึกาํหนดชาํระ

ปี 2563 (บาท)
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ในระหวา่งปี 2563 สหกรณก์ูย้มืเงินจากแหล่งเงินกูต้่าง ๆ ตามรายละเอียด ดงันี
 - ชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จาํกดั วงเงินกู ้100,000,000.00  บาท อตัราดอกเบยีรอ้ยละ 3.50  ต่อปี กาํหนด
ชาํระคืนเงินตน้ทงัหมดภายใน 24 งวด ชาํระเงินกูโ้ดยงวดท ี1 ถงึงวดท ี24 ส่งชาํระคืนตน้เงินงวดละ 4,166,700.00 บาท
เป็นผูค้าํประกนั สหกรณไ์ดเ้บกิเงินกูย้มืแลว้ทงัจาํนวนรมิชาํระงวดแรกวนัท ี31 ธันวาคม 2562 โดยมีคณะกรรมการดาํเนินการ

 - สหกรณอ์อมทรพัยก์ระทรวงมหาดไทย จาํกดั วงเงินกู ้100,000,000.00  บาท อตัราดอกเบยีรอ้ยละ 3.50 ต่อปี กาํหนดชาํระคืน
เงินตน้ทงัหมดภายใน 60 งวด ชาํระเงินกูโ้ดยงวดท ี1 ถงึงวดท ี59 ส่งชาํระคืนตน้เงินงวดละไมน่อ้ยกวา่ 1,819,000.00 บาท
งวดท ี60 งวดสุดทา้ยชาํระงวดละ 1,726,000.00 เรมิชาํระงวดแรกวนัท ี30 เมษยายน 2563 โดยมีคณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูค้าํประกนั สหกรณไ์ดเ้บกิเงินกูย้มืแลว้ทงัจาํนวน

 - สหกรณอ์อมทรพัยม์หาวทิยาลัยมหิดล จาํกดั วงเงินกู ้100,000,000.00  บาท อตัราดอกเบยีรอ้ยละ 3.60 ต่อปี กาํหนดชาํระคืน
เงินตน้ทงัหมดภายใน 48 งวด ชาํระเงินกูโ้ดยงวดท ี1 ถงึงวดท ี3 ส่งชาํระคืนเฉพาะดอกเบยี งวดท ี4 ถงึงวดท ี47 ส่งชาํระคืน
ตน้เงินงวดละไมน่อ้ยกวา่ 2,200,000.00 บาท และงวดท ี48 งวดสุดทา้ยชาํระงวดละ 3,300,000.00 เรมิชาํระงวดแรกวนัท ี30

เมษยายน 2563 โดยมีคณะกรรมการดาํเนินการเป็นผูค้าํประกนั สหกรณไ์ดเ้บกิเงินกูย้มืแลว้ทงัจาํนวน
 13.  หนีสินไม่หมุนเวียนอืน    ประกอบด้วย

ปี 2563 (บาท) ปี 2562 (บาท)

สาํรองบาํเหน็จเจา้หนา้ที 3,613,290.00 3,518,140.00

กองทนุสวสัดิการสงเคราะหศ์พครอบครวัสมาชิก 0.00 322,000.00

กองทนุสวสัดิการสมาชิกคนโสด 0.00 24,500.00

กองทนุสวสัดิการบาํเหน็จสมาชิก 0.00 7,200.00

เงินคาํประกนัสัญญาจา้งต่อเติมสาํนกังาน 33,817.00 33,817.00

เงินคาํประกนัสัญญาจา้งสิทธิในการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ 0.00 80,250.00

 รวม 3,647,107.00 3,985,907.00

14.  ทุนเรือนหุน้
ในการประชมุคณะกรรมการดาํเนินการ(เฉพาะกิจ) ชดุท ี31 ครงัท ี1/2563 เมือวนัท ี 8  เมษายน  2563  มีมติใหค้วามชว่ยเหลือ

สมาชิก เนืองจากผลกระทบจากโรคโควดิ 19 โดยการลดอตัราการถือหุน้จากรอ้ยละ 10 ของเงินไดร้ายเดือน เป็นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 

2  ของเงินไดร้ายเดือน  เป็นระยะเวลา  6  เดือน  เรมิตงัแต่  1  พฤษภาคม  2563  ถึง  31  ตลุาคม  2563 มีสมาชิกเขา้รว่ม 

โครงการจาํนวน 382 ราย
ในการประชมุคณะกรรมการดาํเนินการ  ชดุท ี 31  ครงัท ี 10/2563  เมือวนัท ี  25  กนัยายน   2563   มีมติใหค้วามชว่ยเหลือ

สมาชิก  เพิมเติมเนืองจากผลกระทบจากโรคโควดิ 19 โดยการขยายระยะเวลาลดอตัราการถือหุน้จากรอ้ยละ 10 ของเงินไดร้ายเดือน  

เป็นไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 2 ของเงินไดร้ายเดือน   เป็นระยะเวลา  6 เดือน เรมิตงัแต่ 1   พฤศจิกายน  2563  ถงึ 30  เมษายน 2564 

มีสมาชิก เขา้รว่มโครงการจาํนวน  339 ราย

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัดสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

5555



15.  ทุนสะสมตามข้อบงัคับ  ระเบยีบ  และอืน   ๆ   ประกอบด้วย

ปี 2563 (บาท) ปี 2562 (บาท)
ทนุสาธารณประโยชน์ 332,503.00 369,003.00

ทนุรกัษาระดบัอตัราเงินปันผล 201,522.32 201,522.32

ทนุเพือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 113,920.68 113,920.68

ทนุเพือเกือกลูสมาชิก 28,400.00 12,900.00

ทนุสะสมเพือการพัฒนากิจการสหกรณ์ 912,219.81 951,130.00

ทนุสงเคราะหเ์พือการศพสมาชิกและคูส่มรส 235,334.82         613,334.81

ทนุสวสัดิการสมาชิกคนโสด 24,500.00 0.00

ทนุสวสัดิการสมาชิกเกษียนอายรุาชการ 7,400.00 0.00

รวม 1,855,800.63 2,261,810.81

16.  การดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องของสหกรณ์

- สหกรณต์อ้งดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องตามหลักเกณฑแ์ละวธีิการทกีาํหนดโดยกฎกระทรวง  ซงึกาํหนดใหส้หกรณด์าํรง
สินทรพัยส์ภาพคล่องตามหลักเกณฑแ์ละวธีิการทกีาํหนดโดยกฎกระทรวงไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหนงึของยอดเงินรบัฝากทงัหมด

มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด ประจำป 2563 

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัดสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

5656



ระเบียบวาระท่ี 7
เรื่อง พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป� 2563

ขอเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิ ป 2563ขอเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิ ป 2563
กําไรสุทธิ 89,180,955.77 บาทกําไรสุทธิ 89,180,955.77 บาท
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

มติที่ประชุม ใหปรับลดขอ 2.3 โบนัสเจาหนาที่ จาก 229,890 บาท เปน 200,000 บาทมติที่ประชุม ใหปรับลดขอ 2.3 โบนัสเจาหนาที่ จาก 229,890 บาท เปน 200,000 บาท
   เงินที่ปรับลดใหสมทบเปนทุนส ารองขอ 1.1 นอกนั้นเห็นชอบตามเสนอ   เงินที่ปรับลดใหสมทบเปนทุนส ารองขอ 1.1 นอกนั้นเห็นชอบตามเสนอ

( บาท ) % ( บาท ) % ( บาท ) %
1. จดัสรรตาม พรบ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542
1.1 ทนุสาํรองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ 8,141,627.36     10.25 9,396,912.93       10.33 9,060,026.77       10.16

1.2 คา่บาํรุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 30,000.00          0.04 30,000.00            0.03 30,000.00            0.03

2. จดัสรรตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 27
2.1 เงินปันผลตามหุ้นทีชาํระแลว้ (ร้อยละ 5.50) 47,644,540.00   60.01 55,282,784.00     60.78 56,375,793.00     63.22

2.2 เงินเฉลียคืนของดอกเบียทุกประเภท(ร้อยละ 13.50) 20,238,478.00   25.49 22,834,224.00     25.10 18,606,536.00     20.86

2.3 โบนสัคณะกรรมการไม่เกินร้อยละ10ของกาํไรสุทธิ 550,000.00        0.69 450,000.00          0.49 600,000.00          0.67

โบนสัเจา้หน้าที 1 เทา่ของเงินเดือนไม่เกิน4เทา่ 221,770.00          0.24 200,000.00          0.22

2.4 ทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 10,000.00          0.01 -                      0.00 -                      0.00

ไม่เกินร้อยละ 2แห่งหุ้นวนัสินปี
2.5 ทนุเพือการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ -                    0.00 -                      0.00 95,000.00            0.11

2.6 ทนุสาธารณประโยชน์ -                    0.00 -                      0.00 95,000.00            0.11

2.7 ทุนสวัสดิการสมาชิก 
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาํไรสุทธิ
2.7.1 ทุนสงเคราะห์เกียวกบัการศพสมาชิกและคู่สมรส 1,000,000.00     1.26 -                      0.00 600,000.00          0.67

2.7.2 ทนุสวสัดิการ -                    0.00 840,000.00          0.92 840,000.00          0.94

2.7.3 ทนุสวสัดิการเกือกลูสมาชิก 1,779,000.00     2.24 1,900,000.00       2.09 2,178,600.00       2.44

2.8 ทนุสะสมเพือการพฒันาสหกรณ์ -                    0.00 -                      0.00 500,000.00          0.56

79,393,645.36   100.00 90,955,690.93     100.00 89,180,955.77     100.00

( บาท ) % ( บาท ) % ( บาท ) %
1.จดัสรรคืนสมาชิก 70,662,018.00   89.00 80,857,008.00     88.90 78,600,929.00     88.14

2.จดัสรรเป็นทนุของสหกรณ์ 8,151,627.36     10.27 9,396,912.93       10.33 9,750,026.77       10.93

3.จดัสรรตอบแทนคณะกรรมการและเจา้หน้าที 550,000.00        0.69 671,770.00          0.74 800,000.00          0.90

4.จดัสรรบาํรุงสนันิบาตสหกรณ์ตามกฎหมาย 30,000.00          0.04 30,000.00            0.03 30,000.00            0.03

           จดัสรรแล้วแยกได้ดังนี

รวม

 5.65 / 15.55

ปี 2563

 5.50 / 13.50

ปี 2563ปี 2562

ปี 2561

 5.70  / 15.35

ปี 2561

ข้อ รายการ ปี 2562

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัดสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

5757



ระเบียบวาระท่ี 8
 เรื่อง การพิจารณากําหนดค�าตอบแทน และค�าเบี้ยประชุม

ประจําป� 2564 

 อางถึงขอบังคับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด พ.ศ. 2544 ขอ 71 (5) และ (9) 
กําหนดใหที่ประชุมใหญสามัญประจําป มีอํานาจหนาที่พิจารณาวินิจฉัยเกี่ยวกับ พิจารณากําหนด
บาํเหนจ็คาตอบแทนการปฏบิตังิานของ คณะกรรมการดาํเนนิการ หรือกรรมการอืน่ ๆ  และผูตรวจ
สอบกิจการ และกําหนดคาเบี้ยเลี้ยง  คาพาหนะ  คาเชาที่พัก และคาเบี้ยประชุมของกรรมการ
ดาํเนินการ กรรมการอ่ืน ๆ  ทีป่รกึษาและท่ีปรกึษากิตติมศกัด์ิ ผูตรวจสอบกิจการ เจาหนาทีส่หกรณ
หรือบุคคลที่ปฏิบัติงานใหกับสหกรณ นั้น
 เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของสหกรณ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังตอไปนี้  
 1. กําหนดคาตอบแทนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยการ
เบิกจายคาตอบแทนในการปฏิบัติงานใหสหกรณ 
 2. คาเบี้ยประชุม  เดิม  500 บาท  ขอเสนอดังนี้
  ก. เบ้ียประชุม ประธานกรรมการดําเนินการ 1,250 บาท 12  ครั้ง
             กรรมการดําเนินการ 1,000 บาท 12  ครั้ง
    ที่ปรึกษา  1,000 บาท 12  ครั้ง
          ผูตรวจสอบกิจการ  1,000 บาท 12  ครั้ง
  ข. เบ้ียประชุม ประธานอนุกรรมการ 1,000 บาท  12  ครั้ง (3คณะ)
         อนุกรรมการ  800 บาท  12  ครั้ง
  ค. เบ้ียประชุม ประธานอนกุรรมการเฉพาะกิจ 600 บาท  12  ครั้ง
                                     อนุกรรมการ  500 บาท  12  ครั้ง

    
มติที่ประชุม    อนุมัติคาตอบแทน และคาเบี้ยประชุม ประจําป 2564

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัดสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

5858



 

แผนการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน แผนการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน
1. แผนการรับสมาชิกและการระดมทุน
1.1 การรับสมาชิกเพิม 100                    101 100                    
1.2 การรับฝากออมทรัพยเ์พิม 15,000,000.00      17,270,522.27      15,000,000.00     
1.3 การรับฝากออมทรัพยพิ์เศษเพิม 200,000,000.00    313,278,465.37    300,000,000.00    
1.4 การรับฝากประจาํเพิม 10,000,000.00      5,187,992.71        10,000,000.00     
1.5 การรับฝากทวีสินเพิม -                     148,820.96          -                     
1.6 การรับฝากATMเพิม 300,000,000.00    268,327,159.60    300,000,000.00    
1.7 การถือหุ้นเพิม 100,000,000.00    79,208,530.00      50,000,000.00     
2. แผนการดาํเนินงานธุรกจิและสินเชือ
2.1 การให้เงินกูแ้ก่สมาชิก
2.1.1 เงินกูส้ามญั 1,300,000,000.00  635,180,793.00    800,000,000.00    
2.1.2 เงินกูส้ามญัเพือการสวสัดิการ 33,071,799.00      50,000,000.00     
2.1.3 เงินกูฉุ้กเฉิน ATM 40,000,000.00      31,878,595.30      40,000,000.00     
2.1.4 เงินกูฉุ้กเฉินพิเศษโควิด 91,175,100.00      -                     
2.1.5 เงินกูพิ้เศษ -                     24,400,000.00      100,000,000.00    
2.2 การชาํระคืนเงินกูจ้ากสมาชิก
2.2.1 เงินกูส้ามญั 1,200,000,000.00  695,372,422.80    700,000,000.00    
2.2.2 เงินกูส้ามญัเพือการสวสัดิการ 8,517,956.00        15,000,000.00     
2.2.3 เงินกูฉุ้กเฉิน ATM 40,000,000.00      35,633,205.00      40,000,000.00     
2.2.4เงินกูฉุ้กเฉินพิเศษโควิด 24,870,148.00      30,000,000.00     
2.2.5 เงินกูพิ้เศษ -                     43,404.00            10,000,000.00     
2.3 การรับชาํระดอกเบีย
2.3.1 ดอกเบียรับระหวา่งปี 150,000,000.00    141,976,389.00    160,000,000.00    
2.4 การชาํระหนีเงินกูข้องสหกรณ์
2.4.1 วงเงินกูร้ะหวา่งปี 1,300,000,000.00  656,572,386.06    1,700,000,000.00 
2.4.2 ชาํระคืนตน้เงินระหวา่งปี 200,000,000.00    407,496,642.25    600,000,000.00    
2.4.3 ชาํระคืนดอกเบียกูร้ะหวา่งปี 50,000,000.00      32,559,221.07      50,000,000.00     
2.4.4 จ่ายดอกเบียเงินฝากระหวา่งปี 10,000,000.00      11,884,641.05      15,000,000.00     
3. แผนรายได้อืน
3.1 ดอกเบียเงินฝากธนาคาร 30,000.00            108,612.03          50,000.00           
3.2 คา่ตอบแทนจากการถือหุ้น 200,000.00          174,566.32          200,000.00          
3.3 คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ 5,000.00              4,950.00              5,000.00             
3.4 รายไดอื้น ๆ 100,000.00          24,979.55            100,000.00          

รวม 335,000.00          313,107.90          355,000.00          
4. แผนรายได้ - รายจ่าย
4.1 รายได้ 150,335,000.00    142,289,496.90    160,355,000.00    
4.2 รายจ่าย 61,800,867.83      53,108,541.13      69,654,488.00     
5. กาํไรสุทธิ 84,069,992.00      89,180,955.77      90,700,512.00     

หมวดรายรับ
แผนการดาํเนินงานปี 2563 แผนการดาํเนินงานปี 2564

 

ระเบียบวาระท่ี 9
เรื่อง พิจารณาแผนงาน งบประมาณประจําป� 2564

9.1  แผนการดําเนินงาน ประจําป 2564
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัดสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด
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9.2 แผนปฏิบัติการ/โครงการตามยุทธศาสตรของสหกรณ  ป  2564

ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ยุทธศาสตรสงเสริมความรูและ
ทักษะเก่ียวกับสหกรณใหแกสมาชิก 

1. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ
ความรูความเขาใจแกสมาชิก 

จัดทำแผนพับ 
ปาย

ประชาสัมพันธ  คูมือ 

10,000 คณะกรรมการ 
ฝายศึกษาฯ 

2. โครงการประชุม 
แลกเปลี่ยนเรียนรูใหขอมูลเก่ียวกับ
สหกรณแกสมาชิก 

จดัประชุม 96,600 คณะกรรมการ 
ฝายศึกษาฯ 

3. โครงการเชิญสมาชิกเขารวม
สังเกตการณการประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการ 

จัดประชุม 73,824  คณะกรรมการ 
อำนวยการ 

2. ยุทธศาสตรสงเสริมสมาชิกใหมี
การออมเพ่ิมข้ึน 

4. โครงการออมทรัพยทวีสิน 
 

ไมใชงบ คณะกรรมการ 
อำนวยการ 

 
5. โครงการจัดสวัสดิการสมาชิกอยูนาน 
จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำป 

 ทุนเก้ือกูล 2,154,100 คณะกรรมการ 
ฝายศึกษาฯ 

3. ยุทธศาสตรสงเสริมการจัด
สวัสดิการใหแกสมาชิก 

6. โครงการจัดสรรทุนสวัสดิการตาง ๆ  
ใหแกสมาชิกจัดสรรจากกำไรสุทธิ
ประจำป 

ทุนบุตร 
ทุนโสดฯ 
ทุนผูสูงอายุ 

ทุนเกษียณอายุ 

822,400 คณะกรรมการ 
ฝายศึกษาฯ 

4. ยุทธศาสตรการนำเทคโนโลยีมา
ใชในกิจการสหกรณ 

7. โครงการจัดทำระบบโปรแกรม
ฐานขอมลูทุนสวัสดิการ 

เขียนโปรแกรมและดูแล
ระบบ 

13,000 คณะกรรมการ 
ฝายศึกษาฯ 

8. โครงการพัฒนาใหสมาชิกเขาถึง
ขอมูลทางแอพพลิเคชั่นของสหกรณ 

ประชาสัมพันธทางสื่อ
ตาง ๆ 

- คณะกรรมการ 
ฝายศึกษาฯ 

5.  ยุทธศาสตรบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล  

9. โครงการอบรมผูตรวจสอบกจิการ
ของสหกรณแกกรรมการและสมาชิก 

  100,000 
(คนละ 
10,000 
บาท) 

คณะกรรมการ 
ฝายศึกษาฯ 

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัดสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด
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ยุทธศาสตร โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

5.  ยุทธศาสตรบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

10. โครงการอบรมสงเสริม
จริยธรรมแก
คณะกรรมการ  เจาหนาท่ี
สหกรณ  และสมาชิก 

ทำบุญปใหม 
ฟงธรรมะบรรยาย 
รวมกิจกรรม 

วันกตัญูผูสูงอายุ 
(วันสงกรานต) 

สงเสริมการปฏิบัติ
ธรรมะ 

50,000 คณะกรรมการ 
อำนวยการ 

11. โครงการประเมินความพึง
พอใจและขอเสนอแนะในการ
ดำเนินงานสหกรณ 

สำรวจความพึงพอใจ 10,000 คณะกรรมการ 
ฝายศึกษาฯ 

12. โครงการอบรมใหความรู
เรื่องการบรหิารจัดการ 
การเงิน บัญชีใหแก
คณะกรรมการดำเนินงานและ
เจาหนาท่ีของสหกรณ 

ใหคณะกรรมการ 
ผูตรวจสอบกิจการและ

เจาหนาท่ี 
เขาอบรมหลักสูตร
การเงิน/บัญชี 

240,000 คณะกรรมการ 
อำนวยการ 

13. โครงการทบทวนแผน
ยุทธศาสตรประจำป 

จัดประชุม 182,140 คณะกรรมการ 
ฝายศึกษาฯ 

14. โครงการวันสหกรณ
แหงชาติ ป 2564 

รวมงานวันสหกรณ 49,812 คณะกรรมการ 
อำนวยการ 

6.  ยุทธศาสตรพัฒนากิจการ
สหกรณ 

15. โครงการจัดหาสำนักงาน
สหกรณใหมใหเปนเอกเทศ 

 จัดสรรจากกำไรสุทธิ
เปนทุนสะสมเพ่ือขยาย
พัฒนากิจการ ปละ 

500,000 บาท 

  คณะกรรมการ 
อำนวยการ 
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รายละเอียดงบประมาณโครงการ

โครงการที่ 2 : โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูใหขอมูลเก่ียวกับสหกรณแกสมาชิก
    ใชเงินงบประมาณ  96,600.-  บาท  (เกาหมื่นหกพันหกรอยบาทถวน)
 (1) คาอาหารกลางวัน  อาหารวางและเคร่ืองดื่ม  สําหรับทีมวิทยากร  และผูเขาอบรม
  จํานวน  70  คน x 130  บาท  เปนเงิน 9,000.- บาท
 (2) คาตอบแทนสมาชิก  จํานวน  70  คน x 500  บาท เปนเงิน 35,000.- บาท
 (3) คาพาหนะเดินทางสําหรับผูเขารวมประชุม  70  คน เปนเงิน 38,000.- บาท
 (4) คาสมนาคุณวทิยากร  4  คน x 1.5 ชม. x 600  บาท เปนเงิน 3,600.- บาท
 (5) คาวัสดุเอกสารประกอบการประชุม  เปนเงิน 10,000.- บาท
 (6) คาเหมาจายจัดสถานที่และทําความสะอาด เปนเงิน 1,000.- บาท

โครงการที่ 3 : โครงการสมาชิกเขารวมประชุมประจําเดือนคณะกรรมการดําเนินการ
    ประจําป 2564 ใชเงินงบประมาณ  73,824.- บาท (เจ็ดหมื่นสามพันแปดรอย
    ยี่สิบสี่บาทถวน)
 (1) คาอาหารกลางวัน  อาหารวางและเคร่ืองดื่ม
  จํานวน 6 เขต x 12 ครั้ง x 130 บาท (เขตละ 1 คน/ครั้ง) เปนเงนิ 9,360.- บาท
 (2) คาตอบแทนสมาชิก จํานวน 3 เขต x 12 ครั้ง x 500 บาท เปนเงิน 18,000.- บาท
 (3) คาพาหนะเดินทางสําหรับผูเขารวมประชุม  (ไป - กลับ)
  เขต  1  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย, สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองเลย,
  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาดวง, โรงพยาบาลนาดวง, โรงพยาบาลจิตเวชเลยฯ,
  โรงพยาบาลเลย, เจาหนาท่ีสหกรณฯ และกลุมกรณีพิเศษ เปนเงิน 304.- บาท
  เขต  2  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอภูเรือ,  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอดานซาย,
  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอนาแหว,  โรงพยาบาลภูเรือ,  โรงพยาบาลสมเด็จ
  พระยุพราชดานซาย  และโรงพยาบาลนาแหว เปนเงิน 928.- บาท
  เขต  3  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเชียงคาน,  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปากชม,
  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทาลี่,  โรงพยาบาลเชียงคาน,  โรงพยาบาลปากชม
  และโรงพยาบาลทาลี่   เปนเงิน 744.- บาท
  เขต  4  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอวังสะพุง,  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอภูหลวง,
  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเอราวัณ,  โรงพยาบาลวังสะพุง,  โรงพยาบาลภูหลวง
  และโรงพยาบาลเอราวัณ  เปนเงิน 376.- บาท
  เขต  5  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอภูกระดึง,  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอผาขาว,
  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหนองหิน,  โรงพยาบาลภูกระดึง,  โรงพยาบาลผาขาว
  และโรงพยาบาลหนองหิน  เปนเงิน 592.- บาท
  เขต  6  กลุมบําเหน็จบํานาญ  เปนเงิน  928.- บาท
 รวมเปนเงิน  จํานวน  3,872  บาท x 12  ครั้ง เปนเงิน 46,464.- บาท

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัดสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

6262



โครงการที่ 5 : โครงการจัดสวัสดิการสมาชิกอยูนาน จัดสรรจากกําไรสุทธิประจําป
    ใชเงินงบประมาณ  2,154,800.- บาท (สองลานหน่ึงแสนหาหมื่นสี่พันแปดรอย
    บาทถวน)
ทุนสวัสดิการเกื้อกูลสมาชิก  ผูมีสิทธิรับทุนสวัสดิการ  1,799  คน  เกณฑการจาย  คือ
 อายุการเปนสมาชิก  2  ป  ใหไดรับเงิน  200.-  บาท
 อายุการเปนสมาชิก  3  ปขึ้นไป  ใหไดรับเงินเพิ่มอีกปละ  100.-  บาท

โครงการที่ 6 : โครงการจัดสรรทุนสวัสดิการตาง ๆ  ใหแกสมาชิก จัดสรรจากกําไรสุทธิประจําป
    ใชเงินงบประมาณ  2,154,800.- บาท (สองลานหน่ึงแสนหาหมื่นสี่พันแปดรอย
    บาทถวน)
 1) ทุนสวัสดิการเงินเกื้อหนุนบุตรสมาชิก  ทุนละ  500  บาท
  สมาชิกที่ขอรับทุน จํานวน 807 คน จํานวนบุตร  1,260  คน เปนเงิน 630,000 บาท
 2) ทุนสวัสดิการเงินชวยเหลือผูสูงอายุ  ทุนละ  500  บาท
  สมาชิกที่ขอรับทุน  จํานวน  205  คน   เปนเงิน 102,500 บาท
 3) ทนุสวสัดกิารเงนิเกือ้หนนุการครองสถานภาพโสด หรือสมาชกิทีแ่ตงงานแลวไมมบีตุร ทนุละ 500 บาท
  สมาชิกที่ขอรับทุน จํานวน 51 คน หลักฐานครบ จํานวน  47 คน เปนเงิน 25,500 บาท
 4) ทุนสวัสดิเงินเกื้อหนุนการเกษียณอายุราชการ  อายุการเปนสมาชิก (จํานวนป) x 200.-บาท
  สมาชิกที่ขอรับทุน  จํานวน  19  คน  หลักฐานครบท้ังหมด  เปนเงิน 64,400 บาท
 รวมเปนเงิน  822,400  บาท  (แปดแสนสองหม่ืนสองพันสี่รอยบาทถวน)

โครงการที่ 7 : โครงการจัดทําระบบโปรแกรมฐานขอมูลทุนสวัสดิการ
    ใชเงินงบประมาณ  13,000.-  บาท  (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถวน)
 (1) คาจางเขียนโปรแกรมทุนสวัสดิการ  เปนเงิน 10,000.- บาท
  โมดูลระบบสมาชิก
  โมดูลทุนสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิก
  โมดูลทุนสวัสดิการเงินเกื้อหนุนการเกษียณอายุราชการ
  โมดูลทุนสวัสดิการเงินเกื้อหนุนบุตรสมาชิก
  โมดูลทุนสวัสดิการเงินชวยเหลือผูสูงอายุ
  โมดูลทุนสวัสดิการเงินเกือ้หนนุการครองสถานภาพโสดฯ  หรอืสมาชิกทีแ่ตงงานแลวไมมบีตุร
  โมดูลทุนสวัสดิการสาธารณประโยชน  เพื่อสงเคราะหสมาชิกประสบภัย
  โมดูลทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหเกี่ยวกับการศพของสมาชิก หรือคูสมรส
  โมดูลทุนสวัสดิการเงินสงเคราะหการจัดการศพบิดา มารดา บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ
 (2) คาดูแลระบบฐานขอมูลทุนสวัสดิการตอป เปนเงิน 3,000.- บาท
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โครงการที่ 12 : โครงการอบรมใหความรูเรื่องการบริหารจัดการ  การเงิน  บัญชีใหแกคณะกรรมการ
    ดําเนินงานและเจาหนาที่ของสหกรณ
    ใชเงินงบประมาณ  240,000.-  บาท  (สองแสนส่ีหมื่นบาทถวน)
 (1) คาลงทะเบียน                               เปนเงิน 100,000.- บาท
 (2) คาเบี้ยเลี้ยงผูเขารับการอบรม
  จํานวน  24  คน x 500  บาท  x 5  วัน เปนเงิน 60,000.- บาท
 (3) คาเหมารถตู  3  คัน   เปนเงิน 33,000.- บาท
 (4) คาพาหนะเดินทางไป-กลับจากตนสังกัด  จํานวน  24  คน เปนเงิน 8,000.- บาท
 (5) คาเชาที่พัก  13  หอง                          เปนเงิน 39,000.- บาท

โครงการที่ 13 : โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตรประจําป
    ใชเงนิงบประมาณ 182,140.- บาท (หนึง่แสนแปดหมืน่สองพนัหนึง่รอยสีส่บิบาทถวน)
    แบงเปน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะเตรียมการ  (1  วัน)
 (1) คาอาหารกลางวัน  อาหารวางและเคร่ืองดื่ม  สําหรับทีมวิทยากร  และผูเขาอบรม
  จํานวน  9  คน x 130  บาท  เปนเงิน 1,170.- บาท
 (2) คาตอบแทนสมาชิก  จํานวน  9  คน x 500  บาท เปนเงิน 4,500.- บาท
 (3) คาพาหนะเดินทางสําหรับผูเขารวมประชุม  9  คน เปนเงิน 1,500.- บาท

รวมเปนเงิน  7,170.-  บาท  (เจ็ดพันหนึ่งรอยเจ็ดบาทถวน)
ระยะดําเนินการ  (1  วัน)
 (1) คาอาหารกลางวัน  อาหารวางและเคร่ืองดื่ม  สําหรับทีมวิทยากร  และผูเขาอบรม
  จํานวน  100  คน x 130  บาท  เปนเงิน 13,000.- บาท
 (2) คาตอบแทนสมาชิก  จํานวน  96  คน x 500  บาท เปนเงิน 48,000.- บาท
 (3) คาพาหนะเดินทางสําหรับผูเขารวมประชุม  100  คน เปนเงิน 53,000.- บาท
 (4) คาสมนาคุณวิทยากร  4  คน x 6  ชม. x 600  บาท     เปนเงิน 14,400.- บาท
 (5) คาวัสดุเอกสารประกอบการประชุม                          เปนเงิน 10,000.- บาท
 (6) คาเชาหองประชุม                 เปนเงิน 5,000.- บาท

รวมเปนเงิน  157,800.-  บาท  หนึ่งแสนหาหมื่นเจ็ดพันแปดรอยบาทถวน)
ระยะสรุปผล  (1  วัน)
 (1) คาอาหารกลางวัน  อาหารวางและเคร่ืองดื่ม  สําหรับทีมวิทยากร  และผูเขาอบรม
  จํานวน  9  คน x 130  บาท                                เปนเงิน 1,170.- บาท
 (2) คาตอบแทนสมาชิก  จํานวน  9  คน x 500  บาท เปนเงิน 4,500.- บาท
 (3) คาพาหนะเดินทางสําหรับผูเขารวมประชุม  9  คน เปนเงิน 1,500.- บาท
 (4) คาจัดทํารูปเลม  จํานวน 100 เลม x 100.-  บาท เปนเงิน 10,000.- บาท

รวมเปนเงิน  17,170.-  บาท  (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยเจ็ดบาทถวน)

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัดสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด
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โครงการที่ 14 : โครงการวันสหกรณแหงชาติ
    ใชเงนิงบประมาณ  49,812.-  บาท  (สีห่มืน่เกาพนัแปดรอยหาสบิสองบาทถวน)
 (1) คาพานพุม   เปนเงิน 500.- บาท
 (2) คาสนับสนุนกิจกรรม   เปนเงิน 2,000.- บาท
 (3) คาเสื้อ  จํานวน  27  คน x 250  บาท  เปนเงิน 6,750.- บาท
 (4) คาโตะอาหารเย็น  จํานวน  2  โตะ x 2,500  บาท เปนเงิน 5,000.- บาท
 (5) คาเบี้ยเลี้ยงผูรวมงาน  จํานวน  27  คน x 500  บาท เปนเงิน 13,500.- บาท
 (6) คาพาหนะเดินทางไป-กลับจากตนสังกัด  จํานวน  27  คน เปนเงิน 18,552.- บาท

9.3 แผนงบประมาณรายจายประจําป 2564

ปี 2564
ตังไว้(1) จ่ายจริง(2) คงเหลือ(1)-(2) ตังไว้

1.หมวด ดอกเบียจ่าย
1.1 ดอกเบียจ่ายเงินรับฝาก 10,000,000.00  11,884,641.05  1,884,641.05-     10,000,000.00   * ดอกเบียจ่ายเงินฝากทกุประเภทของสหกรณ์
1.2 ดอกเบียจ่ายเงินกู้ 45,000,000.00  32,559,221.07  12,440,778.93   45,000,000.00   * ดอกเบียจ่ายเงินกูส้ถาบนัการเงินต่าง ๆ  ของสหกรณ์

หมายเหตุ อตัราดอกเบียขึนอยูก่บัสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
รวมหมวดค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน 55,000,000.00  44,443,862.12  55,000,000.00   

2. หมวด ค่าใช้จ่ายเกยีวกบัเจ้าหน้าที
2.1 เงินเดือน 2,759,710.00     2,568,770.00    190,940.00         3,070,560.00     * เพือจ่ายเงินเดือนเจา้หน้าที 9 อตัรา (วา่ง 1 อตัรา 15,060บาท)                    

189,480.00        135,540.00       53,940.00           -                       * จดัจา้ง เจา้หน้าทีสหกรณ์ ตาํแหน่ง นิติกร
120,000.00        -                      120,000.00         120,000.00         * สาํรองเพือปรับเงินเดือนตามบญัชีเงินเดือน หรือ มติ ครม. 

63,000.00          34,980.00          28,020.00           70,000.00           * สาํรองเพือปรับเลือนอตัราเงินเดือนกลางปี 9 อตัรา 
2.2 คา่ปฎิบติังานล่วงเวลา 120,000.00        100,955.00       19,045.00           150,000.00         * เพือเป็นคา่ล่วงเวลาสาํหรับเจา้หน้าทีในการปฎิบติังาน เร่งด่วน ปิด

บญัชีสินเดือน จดัทาํหนังสือสอบทานหุ้นหนี ปิดบญัชีสินปี เตรียมงาน
ประชุมใหญ่ ปรับปรุงระบบโปรแกรมงานสหกรณ์

2.3 ช่วยเหลือการศึกษาบุตร 100,000.00        40,086.00          59,914.00           50,000.00           * สาํหรับเงินสวสัดิการการศึกษาบุตรตามระเบียบสหกรณ์ฯ
2.4 ประกนัสงัคม 75,000.00          61,169.00          13,831.00           80,000.00           * สบทบกองทุนประกนัสงัคมฝ่ายนายจา้ง 5% ของเงินไดร้ายเดือน
2.5 กองทุนทดแทน 5,000.00             1,821.00            3,179.00             5,000.00             * สมทบกองทุนทดแทนฝ่ายนายจา้ง 0.20%

2.6 คา่เครืองแบบ 9,000.00             8,000.00            1,000.00             9,000.00             * คา่เครืองแบบ 9  อตัราเพือเป็นสวสัดิการเจา้หน้าที
2.7 คา่ตรวจสุขภาพ 18,000.00          14,500.00          3,500.00             18,000.00           * คา่ตรวจสุขภาพประจาํปี ตามระเบียบสหกรณ์  

2.8 สาํรองบาํเหน็จเจา้หน้าที 550,000.00        423,150.00       126,850.00         550,000.00         *เพือสมทบกองทนุบาํเหน็จเจา้หน้าที ประมาณการทางบญัชี
2.9 คา่ประชุมชมรมเจา้หน้าที
สหกรณ์ออมทรัพยภ์าค

50,000.00          -                      50,000.00           56,000.00           *เพือเป็นคา่ใช้จ่ายให้เจา้หน้าทีไดเ้ขา้ประชุมใหญ่ชมรมเจา้หน้าที
สหกรณ์ออมทรัพยภ์าคตะวนัออกเฉียงเหนือ
1.คา่ลงทะเบียน 7 คนx4,000 บาท =28,000บาท
2.คา่เบียเลียง 7 คนx500บาทx4วนั=14,000บาท
3.คา่พาหนะและคา่นาํมนัเชือเพลิง 14,000 บาท

รวมหมวดบุคลากร 4,059,190.00     3,388,971.00    4,178,560.00     

รายการ คาํชีแจง       ปี  2563

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัดสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด
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3. หมวด ค่าตอบแทน
3.1 ผูต้รวจสอบกิจการ 30,000.00          18,500.00          11,500.00           30,000.00           * เป็นคา่ตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ  500 บาท/ เดือน/ 5 คน(ตรวจมากกวา่1ครัง)

30,000.00          30,000.00          -                       26,000.00           * เป็นคา่ตอบแทนรายปี ผูต้รวจสอบกิจการ
 1.ประธานผูต้รวจสอบกิจการ 7,000 บาท/ปี
 2.ผูต้รวจสอบกิจการ 5,000 บาท/ปี

3.2 กรรมการและผูจ้ดัการ 72,000.00          24,000.00          48,000.00           72,000.00           * คา่ตอบแทนคณะกรรมการและผูจ้ดัการในการลงนามสญัญากู้
-                         และคาํประกนัเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินต่างๆ 500บาท/คน/9ครัง

3.3 คา่ตอบแทนรายเดือน 24,000.00           * ประธานกรรมการ  2,000x12x1

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

3.4 การปฎิบติังาน 120,000.00        158,300.00       38,300.00-           120,000.00         * คา่ตอบแทนการปฎิบติังาน สาํหรับกรรมการ ผูต้รวจสอบกิจการ
-                        ทีปรึกษา หรือผูที้ไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์ เพือปฎิบติังานสหกรณ์

100,000.00         * คา่ตอบแทนสาํหรับผูมี้อาํนาจลงนามแทนสหกรณ์หรือผูรั้บมอบอาํนาจเดินทางไป
ทาํนิติกรรมจาํนองทีเกียวขอ้งกบัสหกรณ์และดาํเนินการเกียวกบัการให้สินเชือ

3.5 กรรมการเลือกตงั 8,500.00             8,500.00            -                       -                       * คา่ตอบแทนการปฎิบติังานของกรรมการการเลือกตงั 17 คน(4.16)

1,500.00             1,500.00            -                       -                       * การทาํลายเอกสาร 3 คน (4.16)

3.6 คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี 140,000.00        100,000.00       40,000.00           110,000.00         * เป็นคา่จา้งสาํหรับผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
3.7 คา่ตอบแทนผูดู้แลระบบงาน 4,000.00             -                      4,000.00             -                       * เป็นคา่ตอบแทนผูดู้แลคอมพิวเตอร์กรณีเสีย
3.8 คา่ตอบแทนทีปรึกษา 30,000.00          30,000.00          -                       27,000.00           *คา่ตอบแทนทีปรึกษา5 คน

1.กิตติมศกัดิ 7,000 บาท/ปี

2ทีปรึกษาอืน 5,000 บาท/ปี
3.9 ผูดู้แลระบบ web 18,000.00          18,000.00          -                       18,000.00           * คา่ตอบแทนผูดู้แลweb 1500x12

3.10 คา่เบียประชุม 90,000.00          98,000.00          8,000.00-             * คณะกรรมการดาํเนินการ  
15,000.00           1 ประธาน   1,250 บาทx 1 x 12 ครัง

168,000.00         2.กรรมการ 1,000 บาทx14x12 ครัง
30,000.00          14,000.00          16,000.00           60,000.00           3.ทีปรึกษา 1,000 บาทx5x12

30,000.00          9,000.00            21,000.00           36,000.00           4.ผูต้รวจสอบกิจการ 1,000 บาท x 3คน x 12 ครัง
30,000.00          26,500.00          3,500.00             *อนุกรรมการอาํนวยการ

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

20,000.00          28,500.00          8,500.00-             *อนุกรรมการเงินกู้
12,000.00           1 ประธาน   1,000 บาทx 1 x 12 ครัง
38,400.00           2.กรรมการ    800 บาทx 4 x12 ครัง

30,000.00          29,500.00          500.00                 *อนุกรรมการศึกษา
12,000.00           1 ประธาน   1,000 บาทx 1 x 12 ครัง
38,400.00           2.กรรมการ    800 บาทx 4 x12 ครัง

20,000.00          9,000.00            11,000.00           * คณะอนุกรรมการเฉพาะกจิ
7,200.00             1 ประธาน   600 บาทx 1 x 12 ครัง

24,000.00           2.กรรมการ  500 บาทx 4 x 12 ครัง
รวมหมวดค่าตอบแทน 436,000.00        603,300.00       1,048,400.00     

ปี 2564
ตังไว้(1) จ่ายจริง(2) คงเหลือ(1)-(2) ตังไว้

รายการ คาํชีแจง       ปี  2563

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัดสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด
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4. หมวด ค่าใช้สอย
4.1 คา่พาหนะตวัแทนสมาชิก 16,000.00          12,704.00          3,296.00             * คา่พาหนะสาํหรับตวัแทนรับเงินตอบแทนประชุมใหญ่ 

4.2 คา่พาหนะ 50,000.00          44,254.00          5,746.00             50,000.00           * คา่ชดเชยนาํมนัเชือเพลิงยานพาหนะสาํหรับ ทีปรึกษา 
   ผูต้รวจสอบกิจการ และ ผูที้ไดรั้บมอบหมายมาปฎิบติังานทีสหกรณ์ 

-                          ตามระเบียบสหกรณ์
80,000.00          77,112.00          2,888.00             80,000.00              คณะกรรมการดาํเนินการ  15 คน x 12 ครัง(14,772*12)

30,000.00          25,280.00          4,720.00             30,000.00              คณะกรรมการอาํนวยการ    5 คน x 12 ครัง(2,152*12)

15,000.00          26,136.00          11,136.00-           15,000.00              คณะกรรมการเงินกู ้   5 คน x 12 ครัง(3,608*12)

14,000.00          13,424.00          576.00                 14,000.00              คณะกรรมการศึกษา    5 คน x 12 ครัง(1,512*12)

15,000.00          15,320.00          320.00-                 15,000.00              ผูต้รวจสอบกิจการ 3 คน x 12 ครัง (1,592*12)

30,000.00          7,776.00            22,224.00           30,000.00              อนุกรรมการอืน เฉพาะกิจ
24,000.00          4,010.00            19,990.00           30,000.00           * คา่นาํมนัเชือเพลิง รถยนตส์หกรณ์ 

14,912.00          15,072.00          160.00-                 -                       * คา่พาหนะ กรรมการเลือกตงั(ยา้ยไปขอ้ 4.16   )

4.3 คา่อบรมสมัมนา 200,000.00        231,303.49       31,303.49-           300,000.00         * การเขา้ร่วมอบรมสมัมนาทางวิชาการของสถาบนัต่างๆ รวม
-                         ถึงคา่ทีพกั คา่เบียเลียง คา่พาหนะของกรรมการ เจา้หน้าที สมาชิก

4.4 คา่รับรอง 80,000.00          95,880.00          15,880.00-           100,000.00         * สาํหรับรับรองผูเ้ยยีมกิจการของสหกรณ์ ,คณะประเมิน,วนัสหกรณ์
  โปรแกรมเมอร์,ผูส้อบบญัชี ผูที้ทาํประโยชน์ให้แก่สหกรณ์

30,000.00          10,065.00          19,935.00           30,000.00           * คา่ของทีระลึก งานเกษียณ  งานสาํคญั อืนๆ
4.5 คา่ดูแลรักษาและพฒันา 160,500.00        40,125.00          120,375.00         160,500.00         * คา่ดูแลโปรแกรม 1 ก.ย 2563 - 30 พ.ย 2563 (40,125)

ระบบโปรแกรมบญัชี * คา่ดูแลโปรแกรม 1 ธ.ค 2563 - 31 ส.ค 2564 (120,375)

4.6 คา่บริการ Cloud Computing 145,092.00        178,277.94       33,185.94-           145,092.00         * คา่เช่า 1 ก.ย 2562-31 พ.ค 2563   (105,731.94)

* คา่เช่า 1 มิ.ย2563-30 พ.ย 2563     (72,546)

4.7 คา่บริการ app ios 3,600.00             3,590.00            10.00                   3,600.00             *คา่บริการ app ios จ่ายให้บริษทั apple

4.8 ขา่ววารสารประชาสมัพนัธ์ 20,000.00          20,000.00          -                       30,000.00           * สาํหรับจดัทาํวารสารเผยแพร่ขา่วสาร (2*15,000)

30,000.00          22,550.00          7,450.00             30,000.00           * สาํหรับกิจกรรมประชาสมัพนัธ์ของสหกรณ์ และอืนๆ
  จดัหาของรางวลั ของทีระลึกในโอกาสต่างๆ

10,000.00           * จดัทาํรูปเล่มขอ้บงัคบั และระเบียบสหกรณ์
4.9 คา่ใช้จ่ายดาํเนินคดี 300,000.00        -                      300,000.00         300,000.00         * สาํหรับสาํรองจ่าย คา่ธรรมเนียมศาล,ทนายความสาํหรับ  สมาชิกที

ตอ้งการดาํเนินคดีกบัผูกู้ ้
4.10 คา่ซ่อมแซมบาํรุงรักษา 50,000.00          23,973.76          26,026.24           100,000.00         * คา่ซ่อมแซม ดูแล ปรับปรุงรักษา ทรัพยสิ์นของสหกรณ์ฯ
4.11 คา่ถ่ายเอกสาร 40,000.00          49,556.70          9,556.70-             50,000.00           * ถ่ายเอกสารประกอบการประชุม วาระประชุม และเอกสารอืน
4.12 คา่เผือหนีสงสยัจะสูญ 50,000.00          -                      50,000.00           50,000.00           *การตงัคา่เผือหนีสงสยัจะสูญตามระเบียบสหกรณ์ฯ
4.13 คา่ใช้จ่ายทวัไป 60,000.00          83,783.00          23,783.00-           100,000.00         * คา่ใช้จ่ายเครืองใช้ในครัวเรือนภายในสาํนักงาน(เจล แมส )

22,000.00          22,000.00          -                       22,000.00           * สมนาคุณเจา้หน้าทีการเงิน สสจ.เลย 1,250 บาท/เดือน
-                          ฝ่ายงานอืน 500 บาท/เดือน และ รพ.เลย 1,000 บาท/ปี

45,000.00          45,000.00          -                       45,000.00           * สมนาคุณเจา้หน้าทีการเงิน ของ รพช /สสอ. 1000/ปี/หน่วยต่างจงัหวดั
20,000.00          30,510.00          10,510.00-           20,000.00           * คา่ทาํบุญผา้ป่า กฐิน ของหน่วยงานและทวัไป

4.14 คา่ธรรมเนียม 200,000.00        128,463.56       71,536.44           150,000.00         * คา่ซือเช็ค คา่อากร คา่ธรรมเนียมธนาคาร คา่โอน

ปี 2564
ตังไว้(1) จ่ายจริง(2) คงเหลือ(1)-(2) ตังไว้

รายการ คาํชีแจง       ปี  2563

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัดสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด
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4.15 คา่ใช้จ่ายในวนัประชุมใหญ่ 1,942,000.00     1,711,000.00    231,000.00         2,938,500.00     * สาํหรับจ่ายเป็นคา่ตอบแทนสมาชิกจาํนวน 1,959 คน
-                          จ่ายคนละ 1,500 บาท(1,400+100)

824,460.00         * คา่ชดเชยนาํมนัเชือเพลิงเหมาจ่ายสาํหรับสมาชิก
25,000.00          20,700.00          4,300.00             25,000.00           * คา่เช่าสถานที ตกแต่งเวที อุปกรณ์ต่างๆ ในวนัประชุมใหญ่

1,000.00             1,000.00            -                       1,000.00             * คา่ตอบแทนเจา้หน้าทีตาํรวจ  500 บาทx 2 นาย
2,000.00             2,000.00             2,000.00             * คา่ตอบแทนทีปรึกษาสหกรณ์จงัหวดั,สนง.ตรวจบญัชี

50,000.00          50,000.00          -                       50,000.00           * คา่เอกสารฉบบัสาํเนาวาระการประชุม  2,000  เล่ม x25 บาท
18,000.00          18,000.00          -                       18,000.00           * คา่จดัทาํหนังสือรายงานประจาํปี     200 เล่ม x 90 บาท

194,200.00        171,100.00       23,100.00           * อาหารกลางวนั อาหารวา่ง และเครืองดืมคนละ 100 บาท (ปี 2562)

20,000.00           * คา่วสัดุ อากรแสตมป์ ป้าย เพือจ่ายส่งสาํหรับบาํนาญ EMS

30,000.00          27,400.00          2,600.00             30,000.00           * คา่รับรองและของสมนาคุณทีปรึกษา ,กรรมการหมดวาระ
180,000.00        179,000.00       1,000.00             * คา่ของรางวลั

4.16 คา่ใช้จ่ายสาํหรับการเลือกตงั 25,500.00          25,500.00          52,500.00           1.คา่ตอบแทน 5 ครัง 

28,600.00           2.คา่พาหนะเหมาจ่าย
37,900.00           3.คา่วสัดุเลือกตงั

1,500.00             4.ทาํลายเอกสาร 

4.17 คา่เสือมราคาสินทรัพย์ 150,000.00        187,876.54       37,876.54-           200,000.00         * เป็นการประมาณการทางบญัชี ของการตงัคา่เสือมราคา
4.18 คา่เสือมราคายานพาหนะ -                       85,000.00           * เป็นการประมาณการทางบญัชี ของการตงัคา่เสือมราคา
4.19 คา่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตดัจ่าย 350,000.00        324,545.97       25,454.03           350,000.00         * เป็นการประมาณการทางบญัชี ของการตงัคา่เสือมราคา(5ปี)

4.20 คา่เบียประกนัภยัทรัพยสิ์น 11,385.66          11,385.66-           20,000.00           * เบียประกนัภยัรถยนต ์และ พรบ ทะเบียน
รวมหมวดค่าใช้สอย 4,712,804.00     3,953,674.62    6,594,652.00     

5. หมวด ค่าวัสดุ
5.1 เครืองเขียนแบบพิมพ์ 150,000.00        118,692.61       31,307.39           150,000.00         * คา่เครืองเขียนแบบพิมพแ์ละวสัดุสาํนักงาน
และวสัดุสาํนักงาน -                      -                       -                       

5.2 การเลือกตงั 35,000.00          35,000.00          -                       -                       * วสัดุ ,อุปกรณ์สาํหรับงานการเลือกตงั(ยา้ยไปหมวด4.16)

รวมหมวดค่าวัสดุ 185,000.00        153,692.61       150,000.00          
 6. หมวด ค่าสาธารณูปโภค

6.1 คา่โทรศพัท์ 60,000.00          59,796.10          203.90                 60,000.00           * คา่โทรศพัท ์, ADSL

6.2 คา่ไปรษณีย์ 25,000.00          33,681.64          8,681.64-             35,000.00           * คา่ไปรษณีย(์ส่งemsให้สมาชิก)

6.3 คา่เช่าพืนที 1,500.00             -                      1,500.00             1,500.00             * คา่เช่าพืนที web/ปี
6.4 คา่ไฟฟ้า 80,000.00          73,408.41          6,591.59             80,000.00           * คา่ไฟฟ้า
6.5 คา่นาํประปา 3,000.00             3,341.18            341.18-                 3,000.00             * คา่นาํประปา

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 169,500.00        170,227.33       179,500.00         
7. หมวด ครุภณัฑ์
7.1 ชุดโตะ๊ทาํงานและเกา้อี 1 ชุด 30,000.00          29,000.00          1,000.00             * ชุดโตะ๊ทาํงานผูจ้ดัการ (ทดแทนปี 2547)

7.2 รถยนต์ 500,000.00        500,000.00       -                       *รถยนตเ์พือใช้ในงานสหกรณ์ ติดต่อประสานงาน 

7.3 เครืองคอมพิวเตอร์ 50,000.00          46,500.00          3,500.00             *จาํนวน  2 เครือง (ทดแทนของเดิมปี 2550และ2556)

7.4 เครืองปรินเตอร์ 10,340.00          10,220.00          120.00                 * จาํนวน 2 เครือง (ทดแทน 2558)

7.5 เครืองคอมพิวเตอร์ 112,000.00         * จาํนวน  4 เครือง (ทดแทนเครืองเดิม ปี2556 =2เครือง 2558 =2เครือง)

7.6 เครืองปรินเตอร์ 11,000.00           * จาํนวน  2 เครือง (ทดแทนเครืองเดิม ปี2553 )

7.7 คา่พฒันาระบบแอพมือถือ 400,000.00         * เชือมระบบโปรแกรมกบัธนาคาร
รวม หมวดครุภณัฑ์ 590,340.00        585,720.00       523,000.00         

ปี 2564
ตังไว้(1) จ่ายจริง(2) คงเหลือ(1)-(2) ตังไว้
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สรุปคาใชจาย 2563 2564

คาใชจายดอกเบี้ยจายเงินกู/เงินฝากสถาบันการเงิน 44,443,862.12 55,000,000.00

เปนคาใชจายสําหรับเจาหนาที่ 3,388,971.00 4,178,560.00

เปนคาใชจายสําหรับดําเนินงานภายใน 4,886,294.56 9,250,552.00

เปนคาใชจายสวัสดิการสําหรับสมาชิก 389,413.25 1,225,376.00     

    53,108,540.93 69,654,488.00

หมายเหตุ สําหรับประมาณการรายจายที่ไดรับอนุมัติ หากเงินหมวดใดเกิดมีความจําเปน
   และ ไมพอจายสามารถถัวจายในหมวดอ่ืนได ยกเวนหมวดเงินเดือนและครุภัณฑ

มติที่ประชุม อนุมัติงบประมาณประจําป 2564

8. หมวด ค่าใช้จ่ายเกยีวกบัสมาชิก
8.1 สนับสนุนกิจกรรม
      เพือสงัคมและชุมชน 50,000.00          -                      50,000.00           50,000.00           * สนับสนุนพฒันางานดา้นสาธารณสุข

20,000.00          20,000.00          -                       20,000.00           * สนับสนุนกิจกรรมงาน ขา้ราชการบาํนาญ สสจ.

30,000.00          10,000.00          20,000.00           30,000.00           * โครงการ TO BE NUMBER ONE

8.2 สวสัดิการสมาชิกและครอบครัว 300,000.00        208,000.00       92,000.00           300,000.00         * กรณีสมาชิกในครอบครัวถึงแก่กรรม 5,000/คน
-                          พร้อมพวงหรีด500บาท(บิดา,มารดา,บตุรทียงัไม่บรรลุนิติภาวะ)

8.3 คา่ใช้จ่ายตามแผนยทุธศาสตร์ 379,500.00        151,413.25       228,086.75         825,376.00         * โครงการตามแผนปฎิบติัการสหกรณ์
รวมหมวดค่าใช้จ่ายโครงการ 779,500.00        389,413.25       1,225,376.00     

9. หมวด ค่าใช้จ่ายอาคารทดีินสิงก่อสร้าง
คา่ปรับปรุงภูมิทศัน์ 50,000.00          5,400.00            44,600.00           50,000.00           *เพือซ่อมแซมสถานทีภายใน ภายนอกอาคาร
คา่ปรับปรุงห้องประชุม 705,000.00         *เพือปรับปรุงห้องประชุมสหกรณ์,เปลียนหลงัคา

107,700.00        

132,264.00        

345,000.00        

รวมหมวดค่าใช้จ่ายปรับปรุง 634,964.00        5,400.00            755,000.00         
รวมทงัสิน 66,567,298.00  53,108,540.93  69,654,488.00   

ปี 2564
ตังไว้(1) จ่ายจริง(2) คงเหลือ(1)-(2) ตังไว้
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หมวดท่ี 5
สมาชิก

ขอ 31 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมี
คุณสมบัติ ดังนี้
 (1) เปนผูเห็นชอบในวัตถปุระสงคของสหกรณ
 (2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
 (3) เปนขาราชการ ลกูจางประจํา ขาราชการ
บํานาญ ลูกจางประจําผูรับบําเหน็จรายเดือน 
ลูกจางประจําผูรับบําเหน็จพิ เศษรายเดือน 
พนักงานราชการ หรือพนักงานกระทรวงสาธรณ
สุข สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย โรง
พยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร หรือเปนเจา
หนาที่ หรือลูกจางสหกรณนี้
 (4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม
 (5) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่น
ที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน

ขอ 39 การขาดสมาชิกภาพ สมาชิกยอมขาด
สมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก
 (3) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไร
ความสามารถ
 (4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
 (5) ถูกออกจากราชการ หรืองานประจําตาม
ขอ 31 (3) โดยมีความผิด
 (6) ถูกใหออกจากสหกรณ

หมวดที่ 5
สมาชิก

ขอ 31 คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกตองมี
คุณสมบัติ ดังน้ี
 (1) เปนผู เห็นชอบในวัตถุประสงคของ
สหกรณ
 (2) เปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ
 (3) เปนขาราชการ ลกูจางประจํา ขาราชการ
บํานาญ ลูกจางประจําผูรับบําเหน็จรายเดือน 
ลูกจางประจําผูรับบําเหน็จพิเศษรายเดือน 
พนักงานราชการ หรอืพนกังานกระทรวงสาธรณ
สุข สังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย โรง
พยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร หรือเปนเจา
หนาที่ หรือลูกจางสหกรณนี้
 (4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม
 (5) ไมเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่น
ที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน
   (6) สมาชิกที่ออกจากราชการ หรืองานประจํา
โดยไมมีความผิด และไมไดรับบํานาญ หรือ
บําเหน็จรายเดือน หรือรายไดประจําจากทาง
ราชการหรือสหกรณ ทั้งน้ีจะตองเปนสมาชิกตอ
เนื่องอยูกอนวันที่ขอบังคับนี้ประกาศใช
ขอ 39 การขาดสมาชิกภาพ สมาชิกยอมขาด
สมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังตอไปนี้
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก
 (3) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไร
ความสามารถ
 (4) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
 (5) ถกูออกจากราชการ หรืองานประจําตาม
ขอ 31 (3) โดยมีความผิด
 (6) ถูกใหออกจากสหกรณ
 (7) ขาดคุณสมบัติตามขอ 31(3) ยกเวน
สมาชิกที่ดํารงสมาชิกภาพอยูกอนวันที่ขอบังคับ
นี้ประกาศใช

- เพื่อใหสมาชิกที่มีคุณสมบัติ
ตาม (6) ทีเ่ปนสมาชิกอยูกอนขอ
บังคับนี้จะประกาศใช ยังคง
สมาชิกภาพอยูตอไป 
- ควรแกไขเพื่อใหเปนไปตาม
ประกาศและระเบียบของนาย
ทะเบียนสหกรณที่ใหกําหนดไว
ในขอบังคับสหกรณ
- เพิ่มเติมคุณสมบัติสมาชิก
สมทบ กรณีสมาชิกสามัญที่ออก
จากราชการหรืองานประจาํ โดย
ไมไดรับบํานาญ หรือบําเหน็จ
รายเดือน ใหยังคงเปนสมาชิก
สมทบได เพื่อใหสามารถจัดการ 
บริหารกลุมที่ ไมมี เงินไดราย
เดือนไดอยางมีประสิทธิภาพ
 - เพือ่ใหเปนไปตามประกาศนาย
ทะเบียน และใหสมาชิกท่ีมี
คุณสมบัติตาม ขอ 31 (6) เปน
สมาชิกสมทบของสหกรณได

ระเบียบวาระท่ี 10
เรื่อง พิจารณาแก�ไขเพ่ิมเติมข�อบังคับ

1) แกไขขอบังคับ 

ขอบังคับเดิม ขอบังคับที่ตองแกไข เหตุผล
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หมวดท่ี 6 
สมาชิกสมทบ

ขอ 49 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิก
ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
 (1) เปนผูเหน็ชอบในวัตถปุระสงคของสหกรณ
 (2) เปนบุคคลธรรมดา ที่บรรลุนิติภาวะ
 (3) ตั้งบานเรือนอยูในทองที่จังหวัดเลย
 (4) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม
 (5) เปนผูที่จะปฏิบัติตามกฎหมายขอบังคับ
ระเบียบมติและคําสั่งของสหกรณ
 (6) มิไดเปนสมาชิกในสหกรณออมทรัพยอื่น 
ที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน

ขอ 53 สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ 
และการไดรับบริการของสมาชิก
 1. สิทธิและหนาท่ีในฐานะสมาชิกสมทบให
ไดรับเฉพาะในสวนท่ีไมขัดกับกฎหมายสหกรณ 
และระเบียบนายทะเบียนสหกรณทีว่าดวยการรับ
จดทะเบียนขอบังคับสหกรณ
 2. สมาชิกสมทบไมใหสิทธิในเรื่องดังตอไปนี้
  ก. การนับชื่อสมาชิกสมทบเขาเปนองค
ประชุม
  ข. การออกเสียงเรื่องใดๆ
  ค. เปนกรรมการดําเนินการ

หมวดที่ 6
สมาชิกสมทบ

ขอ 49 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิก
ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
 (1) เปนผู เห็นชอบในวัตถุประสงคของ
สหกรณ
 (2) เปนบคุคลธรรมดา ทีบ่รรลุนติภิาวะและ
มีสัญชาติไทย
 (3) เปนผูมีความประพฤติและนิสัยดีงาม
 (4) เปนผูทีจ่ะปฏิบตัติามกฎหมายขอบงัคบั
ระเบียบมติและคําส่ังของสหกรณ
 (5) ไมเปนสมาชิก หรือสมาชิกสมทบใน
สหกรณออมทรัพย  หรือสหกรณอื่น  ที่มี
วัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน
 (6) ตองมีความสัมพันธกับสหกรณหรือ
สมาชิกสหกรณอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี
 (ก) เปนบิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตร
ของสมาชิก หรือ
 (ข) เปนเจาหนาที ่หรือลูกจางทีป่ฏบิตังิานอยู
ในหนวยงานตนสังกัดเดียวกันกับสมาชิกและได
รบัเงนิเดอืนหรอืคาจางจากหนวยงานตนสงักดันัน้ 
แตไมมีคุณสมบัติเปนสมาชิกสหกรณตามขอ 31
 (ค) ผูที่เคยเปนสมาชิกสหกรณ แตขาดจาก
สมาชิกภาพเนื่องจากขาดคุณสมบัติตามขอ 31 
(6) และประสงคที่จะเปนสมาชิกสมทบสหกรณ  
ขอ 53 สิทธิและหนาที่ในฐานะสมาชิกสมทบ
(ก) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังน้ี
 (1) รบัเงนิปนผลตามหุนในอัตราเดยีวกันกับ
สมาชิก
 (2) รบัเงินเฉล่ียคนืตามสวนธุรกิจไดในอัตรา
เดียวกันกับสมาชิก
(ข) หนาที่ของสมาชิกสมทบ มีดังน้ี
 (1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
มติ และคําส่ังของสหกรณ
 (2) เขารวมประชุมทกุครัง้ท่ีสหกรณนดัหมาย
 (3) สงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ 
เพื่อใหสหกรณเปนองคกรที่เข็มแข็ง
 (4) สอดสองดูแลกิจการของสหกรณ
 (5) รวมมอืกบัคณะกรรมการดาํเนนิการเพือ่
พัฒนาสหกรณใหเจริญรุงเรืองและม่ันคง
(ค) สมาชิกสมทบไมใหมีสิทธิในเรื่องดังตอไปนี้
 (1) นบัชือ่เขาเปนองคประชมุในการประชมุใหญ
 (2) การออกเสียงในเรื่องใด ๆ

ควรแกไขเพื่อให เปนไปตาม
ประกาศและระเบียบของนาย
ทะเบียนสหกรณ ที่ใหกําหนดไว
ในขอบังคับสหกรณ

ควรแกไขเพื่อให เปนไปตาม
ประกาศและระเบียบของนาย
ทะเบียนสหกรณ ที่ใหกําหนดไว
ในขอบังคับสหกรณ

ขอบังคับเดิม ขอบังคับที่ตองแกไข เหตุผล
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ขอ 54 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบ
ยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ 
ดังตอไปนี้ 
         (1) ตาย
         (2) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไร
ความสามารถ
         (3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
         (4) ลาออกจากสหกรณและไดรับอนุญาต
แลว
         (5) ถูกใหออกจากสหกรณ
         (6) ถูกใหออกจากงานประจํา

ขอ 56 การใหออกจากสหกรณ ...
(เพิ่มเติมวรรคสอง)

ขอ 59 การจายคนืจาํนวนเงนิของสมาชกิสมทบ
ที่ขาดจากสมาชิกภาพ ....
(เพิ่มเติมวรรคหาและวรรคหก)

  - เพื่อใหสมาชิกสมทบท่ีเปน 
บิดา มารดา คูสมรส บุตร ของ
สมาชิกที่ เสี ยชี วิ ตยั งคง เปน
สมาชิกสมทบได

ใหเปนไปตามที่นายทะเบียน
กําหนด

ใหเปนไปตามที่นายทะเบียน
กําหนด

ขอบังคับเดิม ขอบังคับที่ตองแกไข เหตุผล

 (3) เปนกรรมการดําเนินการ
 (4) กูยมืเงนิเกนิกวาเงนิฝากรวมกบัทนุเรอืน
หุนของตนเอง
ขอ 54 การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบ
ยอมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใดๆ 
ดังตอไปนี้ 
 (1) ตาย
 (2) เปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไร
ความสามารถ
 (3) ตองคําพิพากษาใหลมละลาย
 (4) ลาออกจากสหกรณและไดรบัอนญุาตแลว
 (5) ขาดคุณสมบัติตามขอบังคับขอ 49
 (6) ถูกใหออกจากสหกรณ
 (7) ถูกใหออกจากงานประจํา
 (8) สมาชิกของสหกรณซึง่เปนผูเก่ียวของกับ
สมาชิกสมทบ ตามขอ 49 (6) (ก) หากสมาชิก
ตองขาดสมาชกิภาพ ตามขอ 39 (1),(7)ใหสมาชกิ
สมทบยังคงสมาชิกภาพอยูตอไปได
ขอ 56 การใหออกจากสหกรณ ...
 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการไดสอบสวน
พิจารณาปรากฏวา สมาชิกสมทบมีเหตุใดๆ ดงั
กลาวขางตนและไดลงมติใหสมาชิกสมทบออก
โดยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามแหง
จํานวนกรรมการดําเนินการท่ีมีอยูทั้งหมดใน
ขณะนั้นแลว ก็ถือวาสมาชิกสมทบนั้นถูกใหออก
จากสหกรณ
ขอ 59 การจายคืนจํานวนเงินของสมาชิก
สมทบที่ขาดจากสมาชิกภาพ ....
      ในกรณีสหกรณขาดทุนสะสมหรือมีแนวโนม
จะขาดทุนสะสม ใหชะลอการจายคืนคาหุนแก
สมาชิกสมทบท่ีพนจากสมาชิกภาพในระหวางป 
จนกวาจะปดบัญชีประจําป และใหคํานวณเงิน
คาหุนจายคืนตอหุนทีจ่ะจายคืนแกสมาชิกสมทบ
โดยนําทุนเรือนหุนทั้งหมดหักดวยขาดทุนสะสม
คงเหลือและหน้ีสินทั้งสิ้นแลวนํามาเฉล่ียโดยใช
จํานวนหุนทั้งสิ้นเปนฐานในการคํานวณ
       เมื่อสหกรณมกีารคํานวณมูลคาเงินคาหุน
จายคืนตอหุนแลวในปตอ ๆไปสหกรณตอง
คาํนวณมูลคาเงินคาหุนจายคนืหุนใหเปนปจจบุนั
ทุกป และมูลคาดังกลาวจะตองไมสูงกวามูลคา
ตอหุนที่กําหนดไวในขอบังคับ จนกวาสหกรณ
ไมมียอดขาดทุนสะสม

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัดสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด

7272



หมวดที่ 8
คณะกรรมการดําเนินการ

ขอ 72 คณะกรรมการดําเนินการ ใหสหกรณมี
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณประกอบดวย
ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการดําเนิน
การอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจาก
สมาชิก ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกต้ังใน
ระหวางกันเองขึ้นดํารงตําแหนงรองประธาน
กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน เลขานุการหนึ่ง
คน และหรือเหรัญญิกคนหน่ึงนอกน้ันเปน
กรรมการและใหปดประกาศใหทราบโดยทัว่กนั ณ 
สํานักงานสหกรณ
 หามไมใหบุคคลซ่ึงมีลักษณะดังตอไปน้ี เปน
หรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ
 (1) เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่
สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 (2) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจาก
ราชการองคการ หรอืหนวยงานของรฐัหรอืเอกชน 
ฐานทุจริตตอหนาที่
 (3) เคยถกูใหพนจากตาํแหนงกรรมการหรอืมี
คําวินิจฉัยเปนที่สุด ใหพนจากตําแหนงกรรมการ 
ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ
 (4) เคยถกูท่ีประชมุใหญมมีตใิหถอดถอนออก
จากตําแหนงกรรมการ เพราะเหตุทุจริตตอหนาที่
 (5) สมาชิกซ่ึงผดินดัการชําระเงินงวดชําระหน้ี
ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ีย ในระยะเวลาสองปทาง
บัญชี นับแตปทางบัญชี นับแตปที่ผิดนัด ถึงปที่
เลอืกตัง้กรรมการดาํเนนิการ เวนแตการผดินัดนัน้ 
มิไดเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง
 (6) ผูซึ่งเปนเจาหนาที่ประจําในสหกรณ

หมวดท่ี 8
คณะกรรมการดําเนินการ

ขอ 72 คณะกรรมการดําเนินการ  ใหที่ประชุม
ใหญเลือกต้ังสมาชิกเปนประธานกรรมการ คน
หนึ่ง และเลือกต้ังสมาชิกอีกไมเกินสิบส่ีคนเปน
กรรมการ ประกอบเปนคณะกรรมการดาํเนินการ 
 กรณมีเีหตทุาํใหกรรมการไมครบตามจาํนวน
ในวรรคหนึ่ง ใหกรรมการไมนอยกวาสิบสองคน
ประกอบเปนคณะกรรมการดําเนินการ 
 ใหคณะกรรมการดําเนินการเลือกกรรมการ
ในระหวางกันเอง ขึ้นดํารงตําแหนงรองประธาน
กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน เลขานุการคน
หนึง่ และเหรญัญกิคนหนึง่ นอกน้ันเปนกรรมการ
และใหปดประกาศใหทราบโดยทั่ว กัน ณ 
สํานักงานสหกรณ 
 หามไมใหบุคคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้ เปน
หรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการ
 (1) เคยไดรบัโทษจําคกุโดยคาํพพิากษาถึงที่
สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
 (2) เคยถกูไลออก ปลดออก หรอืใหออกจาก
ราชการองคการ หรือหนวยงานของรัฐหรือ
เอกชน ฐานทุจริตตอหนาที่
 (3) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการหรือ
มีคํา วิ นิจฉัยเปนท่ีสุด ใหพนจากตําแหนง
กรรมการ ตามคําส่ังนายทะเบียนสหกรณ
 (4) เคยถูกที่ประชุมใหญมีมติใหถอดถอน
ออกจากตําแหนงกรรมการ เพราะเหตุทุจริตตอ
หนาที่
 (5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชําระเงินงวดชําระ
หนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ีย ในระยะเวลาสองป
ทางบัญชี นับแตปทางบัญชี นับแตปที่ผิดนัด ถงึ
ปที่เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เวนแตการ
ผิดนัดนั้น มิไดเกิดขึ้นจากการกระทําของตนเอง
 (6) เจาหนาทีส่หกรณ คณะกรรมการเลือกต้ัง
มีอํานาจหนาที่บริหารจัดการเลือกตั้งกรรมการ
ดาํเนนิการ ใหเปนไปดวยความบรสิทุธิแ์ละเทีย่ง
ธรรม ตลอดจนดําเนนิการใหสมาชิกทีม่า ประชุม
ใหญไดรับความสะดวกในการใชสิทธิเลือกตั้ง 
 ถามีความจําเปนคณะกรรมการเลือกตั้งอาจ
ขอใหคณะกรรมการ ดําเนินการแตงตั้งสมาชิก
หรือบุคคลภายนอกมารวมดาํเนนิการจดัการเลอืก
ตั้งดวยก็ได คาใชจายใน การจัดการเลือกตั้งให
สหกรณจายตามมตขิองคณะกรรมการดาํเนนิการ 

- ใหเปนไปตามพรบ.สหกรณ 
กําหนด

ขอบังคับเดิม ขอบังคับที่ตองแกไข เหตุผล
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ขอบังคับเดิม ขอบังคับที่ตองแกไข เหตุผล

 การออกเสียงเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ 
ใหกระทําโดยวิธีลงคะแนนลับเทานั้น เวนแตมี
เหตุอันจําเปนและสําคัญไมอาจลงคะแนนลับได
ก็ใหลงคะแนนโดยวิธียกมือ ระหวางเวลา ที่
สมาชิกใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งใหถือเปนวาระ
หนึ่งของการประชุมใหญ
 หลักเกณฑหรือการบริหารการจัดการเลือก
ตั้ง จนถึงประกาศผูไดรับเลือกตั้ง ใหคณะ
กรรมการเลือกตั้งประกาศใหสมาชิกทราบกอน
การเลือกตั้งไมนอยกวา 7 วัน 

  2)  ออกขอบังคับฉบับใหม พ.ศ.2563 ยกเลิกขอบังคับ พ.ศ.2544 และที่แกไขเพ่ิมเติม
ทุกฉบับ เหตุผลเพื่อ ตองการใหมีการใชสะดวก ไมมีปญหาของการอางอิง เนื่องจากมีการแกไข
หลายครั้ง ทําใหกระจัดกระจาย
มติที่ประชุม อนุมัติใหแกไขขอบังคับ และ ยกเลิกขอบังคับ พ.ศ.2544 เปนขอบังคับใหมฉบับ 
   พ.ศ.2563

ระเบียบวาระท่ี 11
เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

นายเกรียงศักดิ์ ยศพิมพ

นายสุชิน  เหลืองอุทัยรัตน

นางจิราภรณ  ธนแสนไทย               

นายชาณุวัต  อาจแกว

นายธนะสิทธิ์ รุงศิรรัฐพงษ               

นายปรีชา  แสงพันธตา

นายกิตติเดช ศรีสุวรรณ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

เวนวรรค/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/ /
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ชื่อ - สกุลลําดับ ตําแหนง หมายเหตุวาระที่ 1 วาระที่ 2

 อาศยัอาํนาจตามขอบงัคบั ขอ 72 ใหสหกรณมคีณะกรรมการดาํเนนิการสหกรณ ประกอบ
ดวยประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการดําเนนิการอกีไมเกนิสบิสีค่น ซึง่ท่ีประชมุใหญเลอืกตัง้
จากสมาชิก
 วาระการดาํรงตาํแหนงของกรรมการดําเนนิการของสหกรณซึง่ในปนี ้กรรมการดําเนนิการ
ชุดที่ 31 ที่ตองหมดวาระตามขอบังคับ จํานวน  7 คน ดังนี้
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กรรมการดําเนินการที่ยังคงอยูตามวาระ   8  คน คือ
 1. นายกายสิทธิ์  แกวยาศรี ตําแหนง ประธานกรรมการ  
 2. นายสาโรจน สมัยคํา ตําแหนง กรรมการ  
 3. นายสถาพร บัวระพา ตําแหนง   กรรมการ  
 4. นายสุนันท เที่ยงภักดิ์ ตําแหนง    กรรมการ                                         
 5. นายสุเทพ สิมสวัสดิ์ ตําแหนง    กรรมการ    
 6. นายสมพร อุนคํา ตําแหนง    กรรมการ
 7. นายนิวัฒน แสงรัตน ตําแหนง    กรรมการ
 8. นายภคินทร ดีดานคอ ตําแหนง    กรรมการ
 จึงเสนอเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ เพื่อทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
จํานวน 7 คน
 จากการประกาศรับสมัคร คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย 
จํากัด ชุดที่ 32 มีผูสมัครกรรมการ จํานวน 9 คน  ดังนี้
เขตท่ี 1  เลือกได 3 คน ไดแก หมายเลข 1 นายปรีชา แสงพันธตา ได 667 คะแนน
                หมายเลข 2 นายอดุลย สอนสุภาพ ได 785 คะแนน 
        หมายเลข 3 นายอดิเรก แสนหาญ ได 444 คะแนน
                หมายเลข 4 นายกลยุทธ สิงหสถิตย ได 468 คะแนน 
       หมายเลข 5 นายกิตติเดช ศรีสุวรรณ ได 344 คะแนน
เขตท่ี 2  เลือกได  - คน          
เขตท่ี 3  เลือกได  - คน 
เขตท่ี 4  เลือกได  1 คน ไดแก หมายเลข 1 นายธนะสิทธิ์ รุงศิรรัฐพงษ ได 421 คะแนน
             หมายเลข 2 นางเยาวรัตน แกวสุฟอง ได 554 คะแนน 
เขตท่ี 5  เลือกได  2 คน ไดแก หมายเลข 1 นายเกรียงศักดิ์ ยศพิมพ ได 823 คะแนน
    หมายเลข 2 นายพงศวิพัฒน เพ็งวิชัย ได 623 คะแนน
เขตท่ี 6  เลือกได  1 คน ไดแก หมายเลข 1 นายจรูญ  ปทมาลัย ได 740 คะแนน

สรุปผลการเลือกตั้ง  กรรมการ
เขต 1  ได 3 คน  1. นายอดุลย สอนสุภาพ 2. นายปรีชา แสงพันธตา
    3. นายกลยุทธ สิงหสถิต
เขต 4 ได 1 คน 1. นางเยาวรัตน แกวสุฟอง
เขต 5 ได 2 คน   1. นายเกรียงศักดิ์ ยศพิมพ 2. นายพงศวิพัฒน เพ็งวิชัย
เขต 6  ได 1 คน   1. นายจรูญ ปทมาลัย
มติที่ประชุม   เห็นชอบ
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ระเบียบวาระท่ี 12
เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งผู�ตรวจสอบกิจการ

ระเบียบวาระท่ี 13
เรื่อง พิจารณาคัดเลือกผู�สอบบัญชีสหกรณ�

 ตามขอบงัคบัของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จาํกดั พ.ศ.2544 ขอ 103 ผูตรวจสอบ
กจิการ ทีป่ระชมุใหญอาจเลอืกตัง้จากสมาชกิหรอืบุคคลภายนอก ผูมคีณุวุฒ ิความรู ความสามารถ
ในดานธุรกิจการเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือ การสหกรณ จํานวนไมเกินหาคน หรือหนึ่ง
นิติบุคคล ใหเปนผูตรวจสอบกิจการของสหกรณ 
 ผูสมัครรับการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการประจําป 2563
 1. นางสาวกัลยา ศิริขันธ ได 415 คะแนน
 2. นายนิพนธ พันภูรักษ ได 286 คะแนน
 3. นางวันเพ็ญ  แกวสีโส ได 214 คะแนน
มติที่ประชุม  อนุมัติทั้ง 3 ราย

 ตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ วาดวยหลักเกณฑการพิจารณาและวิธีการเสนอชื่อ
ผูสอบบัญช ีภาคเอกชน เพือ่แตงตัง้เปนผูสอบบัญชสีหกรณ พ.ศ.2546 ขอ 4 หลกัเกณฑการพิจารณา
เสนอชื่อผูสอบบัญชี ภาคเอกชน เพื่อแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีสหกรณ ดังนี้
 4.1 มีคุณสมบัติของผูสอบบัญชีตามประกาศอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ เรื่อง 
หลกัเกณฑและวิธกีารข้ึนทะเบียนผูสอบบัญชสีหกรณภาคเอกชน และระยะเวลาในการข้ึนทะเบียน
ยังไมขาดอายุ
 4.2 ไมอยูในสังกัดเดียวกับผูตรวจสอบกิจการ หรือนิติบุคคลท่ีรับงานตรวจสอบกิจการ
ของสหกรณนั้น
 4.3 ไดรับการคัดเลือกจากท่ีประชุมใหญของสหกรณ
 4.4 รับงานสอบบัญชีสหกรณที่มีปบัญชีสิ้นสุดวันเดียวกันไมเกิน 5 สหกรณ
 4.5 เปนผูสอบบัญชีสหกรณเดียวกันไมเกิน 3 ปบัญชีติดตอกัน ทั้งน้ี นับแตปทางบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 เปนตนไป
 ขอมูลนําเสนอ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด ไดสงหนังสือที่ 33/2563 ลงวัน
ที ่2 ธนัวาคม 2563 แจงเชิญชวนไปยังผูสอบบัญชีรบัอนุญาต ใหยืน่เสนอราคาคาบริการและเง่ือนไข
ในการสอบบัญชีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเลย จํากัด ประจําป 2564 ปรากฏวา มีผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเสนอราคาคาบริการและเงื่อนไขการสอบบัญชีมาจํานวน 3 ราย คณะกรรมการดําเนิน
การชุดที่ 30/2563 ในคราวประชุมครั้งท่ี 13 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ไดพิจารณาโดยละเอียด
รอบคอบแลว เห็นวามีผูสอบบัญชีที่เขาหลักเกณฑตามประกาศของกรมตรวจบัญชีสหกรณและ
สมควรนําเสนอตอที่ประชุมใหญสามัญ จํานวน 3 ราย ดังนี้
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 1. คัดเลือกผูสอบบัญชีสหกรณประจําป ป 2564  และ คัดเลือกผูสอบบัญชีอันดับสํารองไว 1 
รายเพื่อสํารองไวในกรณีที่ผูสอบบัญชีไมสามารถทําการสอบบัญชีของสหกรณได
 2. อนุมัติคาธรรมเนียมสอบบัญชีสหกรณประจําป 2564 
มติที่ประชุม มีมติเปนเอกฉันท คัดเลือกสํานักงานสอบบัญชีบริษัท เอ ดับบลิว เค สอบบัญชี จํากัด 
   เปนผูสอบบัญชีสหกรณ ประจําป 2564 และใหสํานักงานสอบบัญชีสํานักงานเกียรติ 
   กอเกียรติ สอบบัญชี เปนผูสอบบัญชีสํารองตามลําดับ กําหนดคาธรรมเนียมการ
   สอบบัญชีไวจํานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถวน)

1. การเขาปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี
 - จํานวนครั้งที่เขาตรวจ
 - จํานวนผูชวย

2. การจดัทาํรายงานผลการตรวจสอบ
 - รายงานระหวางป

 - รายงานประจําป

3. การบริการอ่ืน ๆ

4. คาธรรมเนียมการสอบบัญชี
 - จํานวนเงิน
 - การเบิกคาธรรมเนียม

5. ผูสอบบัญชี

เขาตรวจสอบ 4 ครั้ง/ป
ผูชวยจํานวน 3 คน/ครั้ง

- รายงานผลการตรวจสอบ
บัญชีระหวางปสําหรับ 6 
เดือน ใหสหกรณทราบ

- รายงานสอบบัญชีประจําป 
ตามระเบียบท่ีนายทะเบียน
สหกรณกําหนด

- ใหคําแนะนําในดานการ
บริหารการเงินการบัญชี
ตามท่ีเหน็สมควร โดยไมถอื
เปนค าบริการพิ เศษแต
อยางใด

- เขารวมประชุมใหญหรือ
ประชุมคณะกรรมการตาม
ความจําเปนและสมควรที่
สหกรณรองขอ

100,000.00 บาท
1 ครั้งหลังการตรวจสอบ

เสร็จสิ้น

นายอนิวรรต  แสวงในธรรม

เขาตรวจสอบ 3 ครั้ง/ป
ผูชวยจํานวน 3 คน/ครั้ง

- รายงานผลการตรวจสอบ
บัญชีระหวางปสําหรับ 6 
เดือน ใหสหกรณทราบ

- รายงานสอบบัญชีประจําป 
ตามระเบยีบทีน่ายทะเบยีน
สหกรณกําหนด

- ใหคําแนะนําในดานการ
บริหารการเงินการบัญชี
ตามทีเ่หน็สมควร โดยไมถอื
เปนค าบ ริการพิ เศษแต
อยางใด

- เข ารวมประชุมใหญหรือ
ประชุมคณะกรรมการตาม
ความจําเปนและสมควรที่
สหกรณรองขอ

110,000.00 บาท
1 ครั้งหลังการตรวจสอบ

เสร็จสิ้น

นายเกียรติ   กอเกียรติ

เขาตรวจสอบ 5 ครั้ง/ป
ผูชวยจํานวน 3-4 คน/ครั้ง

- รายงานผลการตรวจสอบ
บัญชีระหวางปสําหรับ 6 
เดือน ใหสหกรณทราบ

- รายงานสอบบัญชีประจําป 
ตามระเบียบท่ีนายทะเบียน
สหกรณกําหนด

- ใหคําแนะนําในดานการ
บริหารการเงินการบัญชี
ตามทีเ่หน็สมควร โดยไมถอื
เปนคาบรกิารพเิศษแตอยาง
ใด

- เข าร วมประชุมใหญห รือ
ประชุมคณะกรรมการตาม
ความจําเปนและสมควรท่ี
สหกรณรองขอ

100,000.00 บาท
2 ครั้ง พ.ค, พ.ย 

หลังการตรวจสอบ

นายดํารง  ทองบุญ

รายละเอียดการเสนอ
บริการสอบบัญชี

สํานักงานสอบบัญชี
บริษัท เอ ดับบลิว เค

สอบบัญชี จํากัด

สํานักงานสอบบัญชี
สํานักงานเกียรติ

กอเกียรติ สอบบัญชี

ผูชํานาญงานตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ/บุคคลอื่น

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัดสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด
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เรื่อง พิจารณากําหนดวงเงินกู�ยืม เงินค้ําประกัน ประจําป� 2564

ระเบียบวาระท่ี 15
ข�อเสนอแนะจากหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง

 ตามขอบังคับของสหกรณ  ขอ 71(6)  กําหนดไววา วงเงินกูยืมที่ประชุมใหญอาจกําหนด
วงเงินกูยืม หรือเงินคํ้าประกันสําหรับปหนึ่งๆ ไวตามที่เห็นจําเปน และสมควรแกการดําเนินงาน  
วงเงินซึ่งกําหนดดังวานี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
 ในรอบปบัญชี 2563 สหกรณไดใชวงเงินกูยืมค้ําประกันท่ีไดรับความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณจาํนวน 1,300 ลานบาท โดยขอใชหลกัเกณฑมากกวาทีก่าํหนดตามหลักเกณฑ
ทั่วไป 
 ปบญัช ี2564 สหกรณตองเตรยีมการเนือ่งจากไดเพิม่ธรุกจิสนิเชือ่เงนิกูพเิศษและเพือ่ใหการ
บริการเงินกู แกสมาชิกและเพื่อใหการบริหารจัดการเกิดความคลองตัว   
 สําหรับในปบัญชี 2564 ขอกําหนดวงเงินกูยืม หรือคํ้าประกันประจําป เปนเงิน 1,700 
ลานบาท 
มติที่ประชุม เห็นชอบกําหนดวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกันของสหกรณ ประจําป 2564 
  จํานวนเงินไมเกิน 1,700 ลานบาท(หนึ่งพันเจ็ดรอยลานบาทถวน)

1. ตัวแทนสหกรณจังหวัด
ผอ.พิชญสณี  สวางโรจน นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ 
 เราพบกันทกุป กถ็อืวาเปนงานบุญของทานเอง กอนอืน่ขอใหสมาชิกในหองน้ีปรบมือสาํหรับ
ตวัทานเองทีไ่ดทาํหนาทีข่องสมาชกิอยางดทีีส่ดุ ทัง้ ๆ  ทีส่หกรณมสีมาชกิเกอืบสองพนัคน วนันีด้ฉินั
นัง่ภาวนาอยูวาในวาระพิจารณาทีส่าํคญัทานจะครบองคหรอืไม ดฉินัเดนิเขา-ออกเพือ่ใหกรรมการ
นบัจํานวนคนในหองประชุมครบหรือไม กช็ืน่ชมนะคะสาํหรบัสมาชิกท่ีนัง่ในท่ีประชุมเกินรอยคนน้ี 
ไดพิจารณาวาระสําคัญผานไปได สิ่งที่ทานตองพัฒนาและปรับปรุง คืออยากใหทานในฐานะท่ีเปน
สมาชิกสหกรณพงึทาํหนาท่ีของตนเองใหครบถวน การประชุมใหญในวนันีก้เ็ปนสิง่หนึง่ทีเ่ปนหนาที ่
องคกรนี้ไมใชของใครคนใดคนหนึ่งแตเปนของสมาชิกเกือบสองพันคน แตดูแลวทานใหความสนใจ
กบัองคกรนอยมากเม่ือเทียบกับสหกรณอืน่ ดฉินัดแูลสถาบันเกษตรกรท้ังอาํเภอเมืองอําเภอนาดวง
รวม 40 สถาบัน ปรากฎการณแบบนี้ไมคอยม ีสหกรณทานเปนสหกรณที่มีรายไดประจําไมเหมือน
เกษตร แตเหตกุารณวนันีก้เ็ขาใจไดวา อาจเปนเพราะการแพรระบาดของโควิดทาํใหสมาชกิใหความ

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัดสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด
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เรื่องอื่น ๆ จากสมาชิก

ขอเสนอจากสมาชิก  
 นางประภาพร จันทรนาม สมาชิก 2688 ขอใหกําลังใจคณะกรรมการทุกทาน เหตุผลที่
สมาชิกไมไดอยูรวมประชุมใหญสวนมาก เนื่องจากติดภารกิจ และทุกครั้งที่ดิฉันหรือสมาชิกสวน
ใหญไมไดเขารวมประชุมเนือ่งจาก ความไวใจและความเช่ือมัน่ในการบริหารงานของคณะกรรมการ 
ผูตรวจสอบกิจการ ผูสอบบัญชี สหกรณเราเปนองคกรท่ีสมาชิกใหความเช่ือมั่น ในเร่ืองการกูเงิน 
การฝากเงิน การใหผลตอบแทนมากที่สุด และเปนสหกรณที่มีความมั่นคงมาก ขอใหกําลังใจคะ

มติที่ประชุม  รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 13.39 น.

สนใจนอย ทั้งนี้ก็ขอใหคณะกรรมการชุดใหมใหความรูแกสมาชิกวาตองพึงทําหนาที่ของตนเองให
มากกวายอดปนผลเฉล่ียคืนหรือคาตอบแทน ในเร่ืองของกําไรสวนเกินเพราะสหกรณไมเนนกําไร
สงูสดุ เนนการตอบสนองใหสมาชกิไดอยูดกีนิด ีมคีวามเสมอภาค เทานัน้ แตขอชืน่ชมคณะกรรมการ
ที่สามารถบริหารสหกรณภายใตแรงกดดันหลายๆเร่ืองโดยเฉพาะเร่ืองการแพรระบาดของโควิด 
หลายๆสหกรณไมสามารถจัดการปญหาได แตทานสามารถหาเงินกูดอกเบี้ยตํามาใหบริการกับ
สมาชิกได และการลดอัตราดอกเบี้ยแกสมาชิก นี้สําคัญมาก ดิฉันก็เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย
ของกรมสงเสรมิสหกรณเหมอืนกัน ในฐานะสมาชิกดฉินัจะพึงพอใจมากในเรือ่งการลดอตัราดอกเบีย้ 
เมื่อเทียบกันแลว สหกรณของทานทําประโยชนใหแกสมาชิกไดสูงสุดมาก และอยากใหเนนการให
ความรูแกสมาชิกเปนหลัก สมาชิกเลือกกรรมการเขามาบริหารงาน สมาชิกคือคนอนุมัติแผนงาน
และงบประมาณ ใหเปนกรอบสําหรับกรรมการในการบริหาร อีกทั้งคณะกรรมการชุดนี้ไดผานการ
อบรมสหกรณสีขาวดวยธรรมาภิบาล ซึ่งใชงบประมาณมากอยู และยังเหลือกรรมการอีกคร่ึงที่จะ
สามารถนําความรูที่ไดรับจากการอบรม รวมกับการจัดทําแผนยุทธศาสตรนํามาใชในการบริหาร
เพื่อใหสมาชิกอยูดีกินดี มีความเสมอภาค ก็ขอฝากไวดวยคะขอบคุณคะ
มติที่ประชุม    รับทราบ

รายงานประจําป�  2563รายงานประจําป�  2563
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัดสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขเลย จํากัด
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