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สาส์นจากประธานถึงสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

 
 
 
ก่อนอ่ืนต้องขอขอบพระคุณสมาชิก  ที่มอบความเช่ือถือไว้วางใจให้ผมได้ทําหน้าที่ 

ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากดั จึงขอถือโอกาสน้ีให้คํามั่น
สัญญากับมวลสมาชิกว่าจะยืนหยัดกระทําในส่ิงที่ถูกต้อง ยึดมั่นในจริยธรรมทีอ่ยู่บนพ้ืนฐานของความ
ซ่ือสัตย์สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้โดยดําเนินงานภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ และอุดมการณ์
สหกรณ์ คํานงึถึงเป้าประสงค์ของสมาชิกทุกกลุ่ม ให้ได้รับประโยชน์ที่เหมาะสม 

ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา กระผมและคณะกรรมการดําเนินการ ได้เข้าไปปรับปรุงระเบียบ 
บางส่วนให้เกิดความยืดหยุ่นเพ่ือให้สมาชิกได้กระทําธุรกรรมกบัสหกรณ์ได้ง่ายข้ึนเช่น การแก้ระเบียบ
ให้สมาชิกมีเงินคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว ให้เหลือเพียงร้อยละ 10 การแก้ระเบียบเงินกู้สามัญ
โครงการ ให้กู้ได้ 300,000 บาท ผ่อนชําระ 7 ปี รวมถึงการให้กู้เงินฉุกเฉินจากเดิมข้าราชการกู้ได้ไม่
เกิน 2 เท่าของเงินเดือน เพ่ิมเป็น 3 เท่าของเงินเดือน ผ่อนชําระจากเดิม 12 งวดเป็น 18 งวดเป็นต้น 
ส่งผลให้สมาชิกมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและมีการชําระหน้ีในระยะท่ียาวข้ึน บรรเทาความ
เดือดร้อนสมาชิกได้ระดับหน่ึง  อีกทั้งจัดหาเงินกู้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกว่า 5 ล้านบาท โดยคิด
อัตราดอกเบ้ียตํ่า และพยายามแก้ไขการให้บริการของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ให้มีบริการที่ดี 

แม้ผลกําไรของสหกรณ์จะได้รับผลกระทบจากการลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ในเดือน 
สิงหาคม พ.ศ.2559 ร้อยละ 0.5 บาท แต่คณะกรรมการดําเนินการได้พยายามลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จําเป็น 
ออกระดมทุนหาเงินฝากและหุ้น จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่า ไปชําระหนี้ที่มีอัตราดอกเบ้ียสูงกว่า 
รวมถึงการติดตามลูกหน้ีที่ผิดนัดชําระหนี้ถึงบ้านและสถานท่ีทํางาน ทําอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปีนี้ เรา
มีกําไรสุทธิใกล้เคียงกับปี 2559 

ขออาราธนาคณุพระศรีรตันตรัย และส่ิงศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้ดลบันดาล 
ให้สมาชิกสหกรณ์และครอบครัวทุกทา่น ประสบความสุข ความเจริญ มีสุขภาพท่ีแข็งแรง ตลอดไป 

 

 
(นายปัญญา   ลาวิลัย) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
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ที่  สอ. สสจ. ชพ.   11/2561 

      10  มกราคม  2561 

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ทุกท่าน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.   สําเนาประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด เรื่อง การกําหนด 
                            หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2560 
 2.   สําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 
 
 ด้วยคณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  ชุดที่ 30 ประจําปี 
2560  ได้กําหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2560  ในวันเสาร์ที่  20 มกราคม  2561  เวลา 08.00 น. ณ.
โรงแรมลอฟท์มาเนีย บูทีค โฮเทล อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร  เพ่ือรับทราบและพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังต่อไปน้ี 
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 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และขอเชิญท่านได้เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้นโดย    
พร้อมเพรียงกัน  

      

 

      ขอแสดงความนับถือ 

       

       (นายปัญญา  ลาวิลัย) 
ประธานกรรมการดําเนินการ 
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ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
เรื่อง  หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2560 

 

 ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560  ในวัน
เสาร์ที่  20  มกราคม  2561  เวลา 08.00 น.   เป็นต้นไป ณ  โรงแรมลอฟท์มาเนีย บูทีค โฮเทล  ตําบลท่าตะเภา 
อําเภอเมือง  จังหวัดชุมพร  สหกรณ์ฯ จึงขอประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี 2560 ของสมาชิก ดังต่อไปน้ี 

1. สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่สามารถออกเสียงลงคะแนนหรือลงมติได้ต้องเป็นสมาชิกสามัญเท่าน้ัน 

2.  สมาชิกจะมอบอํานาจหน้าที่ให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทนตนไม่ได้ 

3. บุคคลผู้เข้าร่วมประชุมได้ จะต้องเป็นสมาชิกสามัญของสหกรณ์ และบุคคลอ่ืนใดตามที่กฎหมาย
กําหนดไว้เท่าน้ัน 

4. ผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2560  ให้ถือปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 30 ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ดังต่อไปน้ี 

4.1 ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องลงลายมือช่ือประชุม พร้อมแสดงหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
จํากัด หรือบัตรอ่ืนใดที่ทางราชการออกให้และติดรูปถ่าย 

4.2 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องลงลายมือช่ือผู้เข้าประชุม ต้ังแต่เวลา 08.00-10:00 น. เพียงคร้ังเดียว 
และอยู่ร่วมประชุมจนเสร็จสิ้นการประชุม 

4.3 ผู้เข้าร่วมประชุมหลังเวลา 10.00 น. ให้ลงลายมือช่ือต้ังแต่เวลา 13.30-14.30 น. เพียงครั้ง
เดียว และอยู่ร่วมประชุมจนเสร็จสิ้นการประชุม 

5. หลักเกณฑ์การจ่ายเบ้ียประชุมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่30 เมื่อวันที่ 5 มกราคม  
2561  ดังต่อไปน้ี 

5.1 ผู้เข้าร่วมประชุม ตามข้อ 4.2 ให้ได้รับเบ้ียประชุม จํานวน 600.00 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) 
เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุมตามข้อ 4.3 ให้ได้รับเบ้ียประชุม จํานวน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) 
เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ว่าด้วย เงิน
ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในธุรกิจสหกรณ์ พ.ศ.2554 ข้อ16 
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5.3 นอกเหนือจากข้อ 5.1 และข้อ 5.2 ไม่ให้ได้รับเบ้ียประชุม 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ ณ วันที่ 9  มกราคม 2561 

 

 

 
(นายปัญญา  ลาวิลัย) 

ประธานกรรมการดําเนินการ 
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด 
การประชุมใหญ่สามัญ  ประจําปี  2560 

วันเสารท์ี่  20  มกราคม  พ.ศ.  2561  โรงแรม ลอฟท์ มาเนีย บทูีค โฮเทล 
 

 ท่านผู้เข้าร่วมประชุม  คณะกรรมการดําเนินการ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
จํากัด   ที่เคารพทุกท่าน  อาศัยความตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2553 กําหนดให้
การประชุมนับผู้มาประชุม จํานวน 100 คน เป็นครบองค์ประชุม ซึ่งการประชุมครั้งน้ีใช้การประชุมโดยสมาชิก  
และบัดน้ี  มีสมาชิกมาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว   ข้าพเจ้า นายปัญญา ลาวิลัย  ประธานกรรมการดําเนินการ 
เป็นประธานที่ประชุม  จึงขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจําปี  2560  ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดชุมพร จํากัด   ณ บัดน้ี    

โอกาสน้ี ขอแนะนําคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 30  ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้มีเกียรติ   ดังต่อไปน้ี  

  คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 30 

1. นายปัญญา   ลาวิลัย   ประธานกรรมการดําเนินการ 
2. นาย วิสุทธ์ิ  ทองศิริ   รองประธานกรรมการดําเนินการ คนที่ 1 
3. นาย ชัยยุทธ  บัววารี   รองประธานกรรมการดําเนินการ คนที่ 2 
4. นาย เชวงศักด์ิ อินทรบุตร  กรรมการดําเนินการ / เหรัญญิก 
5. นาย ชํานิ  จันทร์ปะทิว  กรรมการดําเนินการ / ผู้ช่วยเหรัญญิก 
6. นายอภิชัย  ศรีสุวรรณ  กรรมการดําเนินการ / เลขานุการ 
7. นาย ประยูร  หนูเมือง   กรรมการดําเนินการ / ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นาย ศุภณัฐ  ทิพย์บุญทรัพย์  กรรมการดําเนินการ 
9. นายปริญญา  สินสมบุญ  กรรมการดําเนินการ 
10. นาย ชํานิ  แก้วเพชร  กรรมการดําเนินการ 
11. นางบัญชา  นุ้ยสุข            กรรมการดําเนินการ 
12. นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง   กรรมการดําเนินการ 
13. นางอนันต์  อนิลบล   กรรมการดําเนินการ 
14. นายนฏฐวรรณ รอดดารา  กรรมการดําเนินการ  
15. นายพรศักด์ิ  สมบูรณ์   กรรมการดําเนินการ 

 
 
 
 
 
  

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
Chumphon  Provincial Public Health Saving And Credit Cooperative,Limited 
91/12-14 หมู่ 10 ตําบลนาทุ่ง อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 โทร.077-510642 , 086-4756093 
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คณะทํางาน 

1. นายเฉลิมชัย  คงสุวรรณ 
2. นายสินทร  เพชรเจริญ 
3. นายทรงศักด์ิ  เหร่าหมัด 
4. นางสาววิลาวัลย์ วังสว่าง 
5. นางกัญญา  บรรจงแจ่ม 
6. นายชัชวาลย์  ใจสว่าง 
7. นางเปรมจิตร ศรีสุวรรณ 
8. นางพวงเพ็ญ  ผลงาม  

 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

1.   นางสาวจันทราภา วิเชียรเนตร ผู้จัดการ 
         2.   นางนงลักษณ์    ลลิตธรรมศิริ รองผู้จัดการ 
           3.   นางสุภรา        ไชยชนะ  เจ้าหน้าที่บัญชี 
           4.   นางสาวกัญฐา อาวาศ  เจ้าหน้าที่การเงิน 
           5.   นางสาวกนกพร จิตรอักษร เจ้าหน้าที่การเงิน 
           6.   นางสาวอัมพิกา แย้มกุล  เจ้าหน้าที่สินเช่ือ/ประกัน 
           7.   นางสาวธนพรรณ ศรีปาน  เจ้าหน้าที่สินเช่ือ 
           8.   นายณฤชัย  แสงวิโรจน์กุล เจ้าหน้าที่ไอที           
           9.   นางสาวพัทธรินทร์      สุวรรณจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
           10.  นางสาวลําพูน ฐานวิเศษ แม่บ้าน 

 
ผู้แทนจากสํานักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร   ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์ 

 1. ………………………………………………………  ตําแหน่ง……………………………………. 
 2. ………………………………………………………  ตําแหน่ง……………………………………. 
 3. ………………………………………………………  ตําแหน่ง……………………………………. 

  
ผู้แทนจากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร 

 1. ………………………………………………………  ตําแหน่ง……………………………………. 
 2. ………………………………………………………  ตําแหน่ง……………………………………. 
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ผู้สอบบัญชีเอกชนรับอนุญาต 

-  นางสาวน่ิมนวล  ดวงโต 

 
 ผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจําปี  2560 
 1.  นางสาวสุดารัตน์   วงศ์นัฏจิรา 

2.  นางวนิดา    ดีคุ้ม 

  
ข้าพเจ้าในนามของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด   ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความ

ช่วยเหลือ และให้คําช้ีแนะในการบริหารกิจการของสหกรณ์ฯ  ด้วยดีตลอดมา   ทําให้การดําเนินงานของสหกรณ์
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก 
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สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 
วันอาทิตย์ ที่  5  กุมภาพันธ์  2560 

ณ  ห้องหลังสวน  โรงแรมชุมพร  แกรนด์  พาเลซ  จังหวัดชุมพร 
................................................................................................................................................ 

สมาชิกผู้เขา้ประชุม   สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม  1,074   คน 
         ดังปรากฏรายช่ือสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมในหน้าก่อน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายกฤษฎา  บุตรชา  ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 
 2. นายศักด์ิศิลป์  ลิ่มทอง  ที่ปรึกษา 
 3. นางสาวรุ่งทิพย์    เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ 
 4.  นางสาวสุดารัตน์   วงศ์นัฏจิรา ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 5. นางสาวน่ิมนวล ดวงโต  ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 

5. นายสมบูรณ์  ขวัญสง  ผู้จัดการ 
  
เริ่มประชุมเวลา  09.10  น.  

 นายสุธรรม  ลิมป์ธนกุลชัย  ประธานกรรมการดําเนินการ  เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม      
เรียนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  คณะกรรมการดําเนินการ  คณะทํางาน  และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดชุมพร จํากัด ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ปี 2559  ข้อ 69. กําหนดได้ว่า  การประชุมใหญ่สามัญประจําปี
สมาชิกของสหกรณ์ ต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมด  หรือไม่น้อยกว่า   
100  คน  ขณะนี้เวลา 09.10 น. เลขานุการ นับองค์ประชุมจากรายช่ือผู้ลงทะเบียนแล้วมีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน
เกิน 100  ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม  ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ  สามารถเปิดการประชุมได้  ก่อนที่จะเปิดการ
ประชุม และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  ผมขอแนะนําผู้เข้าร่วมประชุม ดังน้ี 
 1. นายกฤษฎา  บุตรชา  ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 
 2. นายศักด์ิศิลป์   ลิ่มทอง  ที่ปรึกษา 
 3. นางสาวรุ่งทิพย์    เอียวสินพานิช นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ 
 4.  นางสาวสุดารัตน์   วงศ์นัฏจิรา ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 5. นางสาวน่ิมนวล ดวงโต  ผู้ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
 5. นายสมบูรณ์  ขวัญสง  ผู้จัดการ 

 ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยเหลือ  ให้คําแนะนํา พร้อมทั้งช้ีแนะแนวทางในการดําเนินงานให้กับสหกรณ์  
ทําให้กิจการของสหกรณ์สามารถดําเนินการมาได้อย่างมั่นคงมาถึงทุกวันน้ี 
 ประธาน : ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559  โดยมีทั้งหมด  8 วาระการประชุม
ขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบระเบียบวาระการประชุม 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2    รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว 
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 ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  นายสุธรรม   ลิมป์ธนกุลชัย  ตําแหน่งประธาน  แนะนําผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจําปี 
2559  จํานวน 2 ท่านดังน้ี 

1. นายกฤษฎา     บุตรชา ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์1 
2. นางสาวน่ิมนวล   ดวงโต ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ ประจําปี 2559 

  มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่   
  2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่ – สามัญ 
  นายชัยยุทธ  บัววารี  ตําแหน่ง กรรมการ/เลขานุการ ได้สรุปการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 
2558   เมื่อวันเสาร์  ที่ 27 กุมภาพันธ์  2559  ตามรายละเอียดในรายงานกิจการประจําปี 2558  ตามเอกสารใน
หน้าที่  9-96    ให้ที่ประชุมรับรอง 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญส่ามญัประจําปี 2558  

ระเบียบวาระที่  3 : เรื่องติดตามผลการประชุมที่ผ่านมา 
  นายสมมาตร  เสง่ียมรัตนรุจี  สมาชิกเลขที่ 1474  หน่วย สสจ.ชุมพร  ติดตามในหน้าที่ 5.7  
วาระที่ 6.2  พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2558   การไม่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลคลาดเคล่ือนของปี 2557  
จํานวน 83,324.00  บาท  จากเงินกําไรสิทธิประจําปี 2558 ขณะนี้สหกรณ์ฯ ได้ดําเนินการถึงไหน 
  นายสุธรรม  ลิมป์ธนกุลชัย  ตําแหน่งประธานกรรมการดําเนินการ รายงานต่อที่ประชุม สหกรณ์
ได้ทําหนังสือหารือไปยังอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ  ในฐานะนายทะเบียนตามกฎหมายให้วินิจฉัยกรณีดังกล่าว        
ได้รับคําวินิจฉัยจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่า  สหกรณ์จะต้องจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิก ตามระเบียบสหกรณ์    
ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ.2546  ข้อ 10.  ซึ่ง ม.45  
ของ พรบ.สหกรณ์ฯ  พ.ศ. 2542  กําหนดว่าให้สหกรณ์ถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของนายทะเบียนสหกรณ์  จึงต้อง
จ่ายเงินปันผลให้ตามกรณีดังกล่าว 
  นายสมมาตร  เสง่ียมรัตนรุจี    สมาชิกเลขที่ 1474    หน่วย สสจ.ชุมพร    ติดตามการ
ดําเนินการโครงการในปี 2559  ขณะน้ีแต่ละโครงการได้ดําเนินการอย่างไรบ้าง 
  นายสมบูรณ์  ขวัญสง  ตําแหน่งผู้จัดการ  รายงานต่อที่ประชุมใหญ่  การดําเนินการโครงการของ     
ปี 2559  ได้ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
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ช่ือโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ผูเขารวม สถานที่เขารวม

โครงการระดมทุน      10,000.00 ระดมทุนและเงินออมจากสมาชิก สมาชิกสหกรณ สหกรณ -               
แผนกลยุทธประจําป      50,000.00 กรรมการ/ตัวแทน/จนท/ผูรับ

การสรรหา
โรงแรมมรกต      29,280.00

ประชาสัมพันธ      50,000.00 สมาชิกใหม/กรรมการ/จนท. โรงแรมมรกต      38,196.00

พัฒนาคุณภาพการบริหาร
สหกรณ (CQA)

     50,000.00 จนท.สงเสริม/กรรมการ/จนท                  -   

ปรับปรุงระเบียบและ
ขอบังคับ

     60,000.00 กรรมการ/ผูจัดการ      25,000.00

พัฒนาอาคารและภูมิทัศน    200,000.00 กรรมการวาจางผุรับเหมา                  -   

สวัสดิการเจาหนาท่ี      12,000.00 เจาหนาท่ีสหกรณ รพ.ชุมพร        7,700.00
พัฒนาระบบการควบคุม
ภายใน

     40,000.00 กรรมการ/จนท./เจาของ
โปรแกรม

สหกรณ      24,290.00

พัฒนาศักยภาพสมาชิก 
กรรมการและ จนท.

   260,000.00 สมาชิก/กรรมการ/จนท.    126,229.00

- สัมมนาและทัศนศึกษากบั ชสอ. นายสุธรรม  ลมิปธนกลุชัย ชสอ.      5,687.00
- อบรมกาวทันมาตรฐานบัญชี/

ฌาปนกจิสงเคราะห
นายสุธรรม  ลมิปธนกลุชัย ชสอ.    11,848.00

- เทคนิคการติดตามหน้ี นายสุธรรม  ลมิปธนกลุชัย สันนิบาต      9,444.00
- ประชุมใหญสามัญ ชสอ. นายสุธรรม  ลมิปธนกลุชัย ชสอ.      8,288.00
- การพัฒนาสหกรณสูความเปนเลศิ นายสุธรรม  ลมิปธนกลุชัย/

นายสมบูรณ  ขวัญสง
สอ.รพ.ตร.    21,454.00

- ผูตรวจสอบกจิการ นายสุธรรม  ลมิปธนกลุชัย/
น.ส.สุดารัตน วงศนัฏจิรา

ชสอ.    28,012.00

- ศึกษาดูงาน สอ.ตนแบบ (สอ.ตร.
สุราษฎร)

จนท.สหกรณ( แบง 2 ชุด) สอ.ตร.สฎ.    22,150.00

- สัมมนาไตรภาคีวิชาการ ป 2559 นายสุธรรม  ลมิปธนกลุชัย สอ.จุฬา    12,924.00
- ภาวะเศรษฐกจิและทิศทาง

ดอกเบ้ียป60
นายสุธรรม  ลมิปธนกลุชัย ชสอ.    12,109.00

ตรวจสุขภาพเจาหนาท่ีประจําป
upgrade ระบบงานสหกรณโดย จนท. 
สอ.มอ.
ดูงาน/อบรม/ประชุมรวมกบัหนวยงาน
ตนแบบท่ีดีดานสหกรณ

คาใชจาย (บาท)รายละเอียด
สรุปคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในโครงการตาง ๆ ประจําป 2559

ทําแผนงบประมาณและโครงการ

ปชส.สหกรณ เพื่อเพิ่มความรูใหแก
สมาชิก
รวมกบั สกจ.เพื่อวางแนวทางสูสหกรณ
ดีเดน
รวบรวมระเบียบและขอบังคับใหเปน
ปจจุบัน
ปรับปรุงระบบแสงสวาง/หลงัคากนั
สาดและหองประชุมเลก็

 
  นายสมมาตร  เสง่ียมรัตนรุจี  สมาชิกเลขที่ 1474  หน่วย สสจ.ชุมพร  ขอเสนอแนะ การ
ดําเนินการโครงการต่างๆ  ขอให้สรุปผลการดําเนินการ แล้วแนบในเล่มรายงานกิจการทุกๆ ปี 
 
  มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องเตรียมการเลือกต้ังกรรมการดําเนินการชุดที่  30   ประจําปี  2560 
  นายเฉลิมพล  เบ็ญจพันธ์   ตําแหน่ง ประธานกรรมการสรรหากรรมการดําเนินการ  รายงาน            
ในปี 2560 น้ี  จะต้องเลือกประธานกรรมการ  1 คน  และกรรมการดําเนิน จํานวน  7  คน เป็นคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ 30  ประจําปี 2560 โดยสหกรณ์ได้ดําเนินการสรรหาตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดชุมพร จํากัด  ว่าด้วยการสรรหากรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  4) พ.ศ.2554  
ดังน้ี 

  ผู้สมัครรับการสรรหาประธานกรรมการดําเนินการ  ชุดที่ 30  ประจําปี 2560 
  1.  นายปัญญา     ลาวิลัย   หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 1 

  2.  นายพงษ์เธียร    พันธ์พิพัฒไพบูลย์ หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 2 
 
  ผู้สมัครรับการสรรหากรรมการดําเนินการแทนตําแหน่งที่ว่าง   ชุดที่  30   ประจําปี 2560 

 1.  หน่วยสรรหาที่ 2  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองชุมพร และโรงพยาบาลชุมพรเขตร
อุดมศักด์ิ   ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา จํานวน  2  ท่าน 
                                  1.  นายเชวงศักด์ิ     อินทรบุตร  หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 1 
                                  2.  นางปานแก้ว    คชรินทร์  หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 2 

  2.  หน่วยสรรหาท่ี 4   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าแซะประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา
จํานวน  2  ท่าน 
                                  1.  นายอนันต์       อนิลบล  หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 1 
                                  2.  นางสาวกิตติมา     ฉลองธรรม หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 2  

 3.  หน่วยสรรหาท่ี 5   โรงพยาบาลท่าแซะ ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหาจํานวน  2  ท่าน 
                                  1.  นายปริญญา      สินสมบุญ  หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร  1 
                                  2.  นายไพรินทร์    สูตรประจัน  หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร  2 

  4.  หน่วยสรรหาที่ 10   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งตะโก และโรงพยาบาลทุ่งตะโก  
ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา  จํานวน  2  ท่าน 
                                  1.  นางพวงเพ็ญ     ผลงาม   หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร  1 
                                  2.  นางนฏฐวรรณ     รอดดารา  หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร  2  

 5.  หน่วยสรรหาท่ี 11  โรงพยาบาลหลังสวนประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหาจํานวน 2 ท่าน 
                                 1.  นายชํานิ   จันทร์ปะทิว   หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร  1 
                                 2.  นายสากล   จาวยนต์   หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร  2 

                   6.  หน่วยสรรหาท่ี 13 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอละแม และโรงพยาบาลละแม 
ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา  จํานวน  2  ท่าน 
                           1.  นายพรศักด์ิ    สมบูรณ์   หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร  1 
                           2.  นายธัญเทพ    เตชะกัมพลสารกิจ  หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร  2 
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                  7.  หน่วยสรรหาที่ 14  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพะโต๊ะ และโรงพยาบาลพะโต๊ะ 
ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา จํานวน  2  ท่าน 
                             1.  นายวิสุทธ์ิ      ทองศิริ   หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร  1 
                             2.  นายสมพงษ์   ดาศรี   หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร  2 

  ประเด็นที่ 1 เสนอต้ังคณะกรรมการเลือกต้ัง  จํานวน  5 คน  ในจํานวนคณะกรรมการจัดการ
เลือกต้ัง ให้มีประธาน 1 คน  ซึ่งตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 29  ในการประชุมครั้งที่ 
8/2559  วันที่  12  กันยายน  2559  จํานวน 5  ดังน้ี 
  1.  นายเฉลิมพล    เบ็ญจพันธ์   ประธานกรรมการเลือกต้ัง 
  2.  นายสินทร  เพชรเจริญ  กรรมการ 
  3.  นายประยูร  หนูเมือง   กรรมการ 
  4.  นายบัญชา  นุ้ยสุข   กรรมการ 
  5.  นายประจักษ์    กมลวิริยะวัฒน์  เลขานุการเลือกต้ัง 
 มติที่ประชุม : ที่ประชุมมติแต่งต้ังคณะกรรมการเลือกต้ังทั้ง 5 คนตามท่ีเสนอ  

  ประเด็นที่ 2 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559  กําหนดระยะเวลาในการลงคะแนนเลือกต้ัง 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์กําหนดระยะเวลาการลงคะแนนเลือกต้ัง ต้ังแต่10.00 –14.30น. 

  ประเด็นที่ 3 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง 

 มติที่ประชุม :  ที่ประชุมมีมติแต่งต้ังคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกต้ัง จํานวน  21  คน ดังน้ี 

  1.  หน่วยสรรหาท่ี 2  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง และโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ
ประกอบด้วย 1  หน่วยสรรหา  1  หน่วยลงคะแนน  โดยมีกรรมการสรรหา   3  ท่าน 
   1.  นางนิภาภรณ์     จิตรอักษร ประธานกรรมการ 
   2.  นางนรมน      วุฒิโภค กรรมการ 
   3.  นางชวลา     บํารุงสุข  กรรมการ/เลขานุการ 

  2.  หน่วยสรรหาที่ 4   สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าแซะ   ประกอบด้วย 1  หน่วยสรรหา  1  
หน่วยลงคะแนน  โดยมีกรรมการสรรหา   3  ท่าน 
   1.  นางนวลอนงค์    นิจสุชัด ประธานกรรมการ 
   2.  นายจรัญ     คลี่เกษร  กรรมการ 
   3.  นายปรัช     บุญกวี  กรรมการ/เลขานุการ 

  3.  หน่วยสรรหาที่ 5   โรงพยาบาลท่าแซะ   ประกอบด้วย 1  หน่วยสรรหา  1  หน่วยลงคะแนน  
โดยมีกรรมการสรรหา   3  ท่าน 
   1.  นางสายฝน   เจริญแพทย์ ประธานกรรมการ 
   2.  นางพจนีย์  ไชโย  กรรมการ 
   3.  นางระเบียบ  เรืองหิรัญ กรรมการ/เลขานุการ 

  4.  หน่วยสรรหาที่  10  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งตะโก  และโรงพยาบาลทุ่งตะโก  
ประกอบด้วย 1  หน่วยสรรหา  1  หน่วยลงคะแนน  โดยมีกรรมการสรรหา   3  ท่าน 
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   1.  นายยงยุทธ    อินทนาคม ประธานกรรมการ 
   2.  นางกุสุมา    มะเต  กรรมการ 
   3.  นางสุภา    เกตุสถิต  กรรมการ/เลขานุการ 

  5.  หน่วยสรรหาที่  11  โรงพยาบาลหลังสวน ประกอบด้วย 1  หน่วยสรรหา  1  หน่วย
ลงคะแนน  โดยมีกรรมการสรรหา   3  ท่าน 
   1.  นายสุรวุฒิ    เมฆนิติ   ประธานกรรมการ 
   2.  นางกรองทอง    ดูศิริวานิชกร  กรรมการ 
   3.  นางไพรินทร์     อินทะจักร   กรรมการ/เลขานุการ 

  6.  หน่วยสรรหาท่ี  13  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอละแม  และโรงพยาบาลละแม  
ประกอบด้วย             1  หน่วยสรรหา  1  หน่วยลงคะแนน  โดยมีกรรมการสรรหา   3  ท่าน 
   1.  นางอารีย์     เสถียรวงศา ประธานกรรมการ 
   2.  นางสาวฐิติพร    ศรีสุวรรณ กรรมการ 
   3.  นายทนงศักด์ิ    ศรีใสพัฒนกุล กรรมการ/เลขานุการ 

  7.  หน่วยสรรหาที่  14  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพะโต๊ะ  และโรงพยาบาลพะโต๊ะ  
ประกอบด้วย 1  หน่วยสรรหา  1  หน่วยลงคะแนน  โดยมีกรรมการสรรหา   3  ท่าน 
   1.  นายสธุานิน    มุจจลินทร์ ประธานกรรมการ 
   2.  นายยุทธพงษ์    ฉิ่งวังตะกอ กรรมการ 
   3.  นายสมชาย    ง่วนชู  กรรมการ/เลขานุการ 
 ระเบียบวาระที่  5  :  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1 รายงานกิจการ  ประจําปี 2559 
นายสมบูรณ์  ขวัญสง  ตําแหน่ง  ผู้จัดการ  รายงานผลการดําเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  ประจําปี 2559 โดยการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินงาน ชุดที่ 29  สรุป
ได้ดังน้ี 
ตารางที่ ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับปีก่อน 
 

รายการ ปี 2558 ปี 2559 เพิ่ม(ลด) 
1. จํานวนสมาชิก (คน) 1,935 1,955 20 

2. ทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว 883,434,640.00  964,346,290.00   80,911,650.00 

3. ทุนเงินสํารอง 51,982,106.86  60,398,678.14   8,416,571.28 

4. ทุนเงินทุนสะสมตามข้อบังคับอ่ืน 2,447,058.76  4,566,058.14   2,118,999.38 

5. เงินให้กู้คงเหลือ    

     -  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 8,409,377.00  10,032,420.00   1,623,043.00 

     -  เงินกู้สามัญทั่วไป 1,888,727,633.21 1,898,910,983.60   10,183,350.39 

     -  เงินกู้พิเศษ 22,058,232.00  42,853,239.00   20,795,007.00 

6. เงินฝากคงเหลือ  
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     -  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 133,114,436.16  167,730,050.09   34,615,613.93 

     -  เงินฝากออมทรัพย์สัจจะ 16,107,474.25  4,309,850.12  -11,797,624.13 

     -  เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป 3,255,348.22  2,769,266.84  -486,081.38 

     -  เงินฝากออมทรัพย์เกษียณอายุ 23,172,994.56  26,769,729.44   3,596,734.88 

     -  เงินฝากประจํา 12 เดือน 149,181.73  154,886.73   5,705.00 

      -  เงินฝากออมทรัพย์มั่งคั่ง 1-4 32,377,219.74  51,110,676.25   18,733,456.51 

7. ทุนดําเนินการ 1,958,998,931.17 2,012,243,906.42   53,244,975.25 

8. กําไรสุทธิประจําปี 78,977,826.66  83,640,014.40   4,662,187.74 
 
 

1.จํานวนสมาชิก 
 จํานวนสมาชิกเมื่อวันที่  1  มกราคม  2559      1,935 คน 

   รับใหม่                    84  คน 
   ผู้พ้นสมาชิกภาพ ( ลาออก/โอนย้าย 61  คน เสียชีวิต 3  คน )        64 คน 
  มีจํานวนสมาชิก ณ วันที่  31  ธันวาคม  2559       1,955 คน 

 แบ่งเป็นจํานวนสมาชิก   ชาย 513 คน     และสมาชิกหญิง  1,442 คน 
 
2. ทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว   

ยอดยกมาวันที่ 1  มกราคม  2559       883,434,640.00   บาท 
สมาชิกเพ่ิมหุ้นระหว่างปี      106,537,150.00   บาท 
สมาชิกถอนหุ้นคืน(ลาออก/ตาย)ระหว่างปี         25,625,500.00   บาท 
ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่  31  ธันวาคม  2559        964,346,290.00  บาท   

 
3. ทุนสํารอง ต้ังแต่สหกรณ์เริ่มจัดต้ังจนถึงสิ้นปี 2559 สหกรณ์มีทุนสํารองทั้งสิ้น  60,398,678.14  

บาท   
 
4. เงินทุนสะสมตามข้อบังคับอ่ืน  เป็นเงินทุนที่จัดสรรจากกําไรสุทธิ สหกรณ์ได้จัดสรรเงินทุนฯ ต่างๆ   

และมียอดคงเหลือ ณ. สิ้นปีบัญชี 2559 ดังน้ี 
- ทุนสวัสดิการสังคม     มีจํานวนทั้งสิ้น   343,228.18   บาท 
- ทุนรักษาระดับเงินปันผล    มีทั้งสิ้นจํานวน    1,136,753.99 บาท 
- ทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการ    มีทั้งสิ้นจํานวน    1,691,075.97  บาท  
- ทุนสะสมเพ่ือการศึกษาอบรม    มีทั้งสิ้นจํานวน                0.00   บาท  
- ทุนสะสมเพ่ือช่วยเหลือสมาชิก  มีทั้งสิ้นจํานวน 1,395,000.00 บาท 
รวม เงินทุนสะสมตามข้อบังคับอ่ืน           4,566,058.14   บาท 
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5. การใหเ้งินกู้แก่สมาชิก    
  อัตราดอกเบ้ียเงินกู้สามัญและเงินกู้เพ่ือสวัสดิการประจําปี 2559  
       1 มกราคม  -   30 กันยายน   2559  ร้อยละ    6.75  บาทต่อปี 
  อัตราดอกเบ้ียเงินกู้สามัญโดยใช้มูลค่าหุ้นที่ถืออยู่เป็นหลักประกันประจําปี   2559  
                            1 มกราคม   -    30 กันยายน   2559   ร้อยละ    6.60  บาทต่อปี 

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ฉุกเฉิน ประจําปี   2559 
      1 มกราคม  -   30 กันยายน   2559  ร้อยละ    6.50  บาทต่อปี 

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้พิเศษ  ประจําปี 2559 
      1 มกราคม  -   30 กันยายน   2559  ร้อยละ    6.50  บาทต่อปี    
 และโดยมติคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 29 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติตรงกันในการปรับ
ลดดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก ลง ทุกประเภทเงินกู้ ประเภทละ 0.50 % โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2559 เป็นต้นไป ดังน้ัน อัตราดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 จะเป็นดังน้ี 

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้สามัญและเงินกู้เพ่ือสวัสดิการประจําปี   2559  
        1 สิงหาคม  2559 เป็นต้นไป  ร้อยละ    6.25  บาทต่อปี 
  อัตราดอกเบ้ียเงินกู้สามัญโดยใช้มูลค่าหุ้นที่ถืออยู่เป็นหลักประกันประจําปี   2559  
                             1 สิงหาคม  2559 เป็นต้นไป   ร้อยละ    6.10  บาทต่อปี 

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ฉุกเฉิน ประจําปี   2559 
       1 สิงหาคม  2559 เป็นต้นไป  ร้อยละ    6.00  บาทต่อปี 

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้พิเศษ  ประจําปี 2559 
    1 สิงหาคม  2559 เป็นต้นไป  ร้อยละ    6.00  บาทต่อปี    

ในปี 2559 ให้เงินกู้กับสมาชิก จําแนกตามประเภทเงินกู้ดังน้ี  
เงินกู้ฉุกเฉิน    จํานวน      1,491      สัญญา   เป็นเงิน            39,084,420.00   บาท 
เงินกู้สามัญและสวัสดิการ  จํานวน   460   สัญญา   เป็นเงิน          650,426,284.00   บาท 
รวม      จํานวน     1,951     สัญญา    เป็นเงิน       689,510,704.00  บาท 
สรุปให้เงินกู้กับสมาชิก 

เงินให้กู้แก่สมาชิกยกมาต้นปี (สิ้นปี 2558)          1,919,195,242.21 บาท 
เงินให้กู้ระหว่างปี                689,510,704.00 บาท 

               รับชําระคืนระหว่างปี                                    657,009,303.61    บาท 
            เงินกู้แก่สมาชิกคงเหลือสิ้นปี                   1,951,696,642.60 บาท 

6. การรับฝากเงิน  
กําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก ประจําปี 2558 ดังนี้ 
1  มกราคม   -   31 ธันวาคม  2559 

  ประเภทเงินฝาก                อัตราร้อยละเงินฝาก  
  -  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ            ร้อยละ  4.00  บาทต่อปี 

 -  เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป      ร้อยละ  3.00  บาทต่อปี 
 -  เงินฝากออมทรัพย์สัจจะ         ร้อยละ  2.00  บาทต่อปี 
 -  เงินฝากออมทรัพย์สัจจะ (ประกันชีวิต)     ร้อยละ  2.00  บาทต่อปี  
 -  เงินฝากออมทรัพย์เกษียณอายุฯ            ร้อยละ  4.75  บาทต่อปี 
 -  เงินฝากประจํา 12 เดือน                ร้อยละ  4.50  บาทต่อปี 
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ในวันสิ้นปี  สหกรณ์มียอดเงินฝากคงเหลือ  ดังน้ี 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ         167,730,050.09  บาท             
เงินฝากออมทรัพย์สัจจะ                  4,309,850.12   บาท 

  เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป               2,769,266.84   บาท 
  เงินฝากออมทรัพย์เกษียณอายุฯ         26,769,729.44   บาท 
  เงินฝากออมทรัพย์มั่งคั่ง 1-4                  51,110,676.25   บาท 
  เงินฝากประจํา                 154,886.73   บาท 

เงินฝากสัจจะประกัน                13,045,802.12   บาท 
       รวมมียอดเงินฝากคงเหลือสิ้นปี 2558               265,890,261.59  บาท   
 
  7. ทุนดําเนินการ    ทุนดําเนินการของสหกรณ์  มาจากในส่วนที่เป็นหน้ีสิน และทุนของสหกรณ์    เพ่ือ
ใช้         หมุนเวียนในการดําเนินงานของสหกรณ์  ปี  2559   ทุนดําเนินการ  มีจํานวน  2,012,243,906.42 
บาท มีทุนดําเนินการเพ่ิมขึ้นจากปี  2558 ที่ 1,958,998,931.17  บาท เพ่ิมขึ้น  53,244,975.25  บาท  คิดเป็น
ร้อยละ  2.72 ในส่วนของทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกถืออยู่กับสหกรณ์ ในปี 2559 มีสมาชิกถือหุ้นกับสหกรณ์ทั้งสิ้น 
964,346,290.00 บาท มีทุนเรือนหุ้นเพ่ิมขึ้นจากปี 2558 ที่ 883,434,640.00 บาท เพ่ิมขึ้น 80,911,650.00 บาท 
คิดเป็นเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 9.16  

 8. กําไรสุทธิประจําปี  ในปี  2559  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด มีรายได้ก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายจํานวน   128,704,137.53 บาท มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งสิ้น  จํานวน  45,064,123.13   บาท   ดังน้ัน
สหกรณ์มีกําไรสุทธิ  จํานวน  83,640,014.40 บาท  เพ่ิมขึ้นจากปี  2558 ที่  78,977,826.66 บาท  จํานวน  
4,662,187.74 บาท  มีกําไรเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 5.90  
 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจําปี 2559 
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5.2 รายงานการตรวจสอบกิจการประจําปี 2559 
 

 รายงานการตรวจสอบกิจการ 
              สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุจังหวัดชุมพร จํากัด 
              สําหรับปีทางบญัชีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

……………………………………………………………………. 
เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

 ตามท่ี ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ได้เลือกต้ังข้าพเจ้า 
นางสาวสุดารัตน์  วงศ์นัฏจิรา นายสําราญ ไชยชนะ และนายชําเลือง ทิพย์มงคล เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด สําหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งข้าพเจ้าได้ทําการ
ตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบน้ัน จึงขอ
เสนอผลการตรวจสอบ  โดยสรุปดังน้ี 

 1.วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ 
1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
1.3 เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ 

2.ขอบเขตของการตรวจสอบ / วิธีการตรวจสอบ 
 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ตามเอกสาร หลักฐาน 
 2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 
 2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 
 2.4 ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงาน และงบประมาณที่กําหนด

ไว้          
3.ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สหกรณ์ ควรแก้ไข 
 3.1 ผลการดําเนินงาน   

- สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อต้นปี ณ 1 มกราคม 2559 จํานวน 1,935 คน รับใหม่จํานวน  84 คน  
ออกจากสหกรณ์ (ตาย ลาออก โอนไป)จํานวน  64 คน  ระหว่างปีมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นจํานวน  20 คน สมาชิก
คงเหลือ ณ วันสิ้นปี  จํานวน 1,955  คน 

 - สหกรณ์มีทุน ดํา เ นินการ  ทั้ งสิ้ น  2 ,012 ,243 ,906 .42 บาท  เ พ่ิมขึ้ นจากปี  2558 
(1,958,998,931.17  บาท) จํานวน 53,244,975.25 บาท คิด เป็นร้อยละ 2.72 และในรอบปีมีรายได้ทั้งสิ้น    
128,704,137.53 บาท   ค่าใช้จ่าย 45,064,123.13  บาท  มีกําไรสุทธิ 83,640,014.40 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2558 
( 78,977,826.66 บาท) จํานวน 4,662,187.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.90 

 3.2 ด้านการบริหารงานทั่วไป 
 3.2.1 การแบ่งงานในหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการ  คณะกรรมการดําเนินการ

ชุดที่ 29 มีจํานวน 15 คน  แบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันดังน้ี 
 ก.คณะกรรมการดําเนินการ 
 1.นายสุธรรม   ลิมป์ธนกุลชัย  ประธานกรรมการดําเนินการ 
 2.นายพิสูจน์    ภิโสรมย์          รองประธานกรรมการดําเนินการคนที่ 1 
 3.นายอภิชัย   ศรีสุวรรณ         รองประธานกรรมการดําเนินการคนที่ 2 
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 4.นายเชวงศักด์ิ  อินทรบุตร  กรรมการดําเนินการ /เหรัญญิก 
 5.นายชัยยุทธ   บัววารี   กรรมการดําเนินการ /เลขานุการ 
           6.นายชํานิ       จันทร์ปะทิว  กรรมการดําเนินการ /ผู้ช่วยเหรัญญิก  
 7.นายวิสุทธ์ิ    ทองศิริ             กรรมการดําเนินการ /ผู้ช่วยเลขานุการ 
 8.นายศุภณัฐ    ทิพย์บุญทรัพย์  กรรมการดําเนินการ 
 9.นายปริญญา สินสมบุญ  กรรมการดําเนินการ 
 10.นางพวงเพ็ญ  ผลงาม   กรรมการดําเนินการ 
 11.นางสุพัตรา   สุวรรณเนาว์  กรรมการดําเนินการ 
 12.นายชํานิ  แก้วเพชร  กรรมการดําเนินการ 
 13.นายประยูร  หนูเมือง   กรรมการดําเนินการ 
 14.นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง   กรรมการดําเนินการ  
 15.นายบัญชา  นุ้ยสุข   กรรมการดําเนินการ 
 ข.คณะกรรมการอํานวยการ  ตามข้อบังคับสหกรณ์ ว่าด้วยคณะกรรมการอ่ืน ข้อ 81  

คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการอํานวยการจํานวนไม่เกิน 5 คน โดยให้ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ เป็นกรรมการอํานวยการ และตั้งกรรมการอ่ืนเป็นกรรมการร่วมตาม
สมควร คณะกรรมการดําเนินการลําดับที่ 1-5 ตามข้อ ก. จึงเป็นคณะกรรมการอํานวยการ  

 ค.คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ ตามข้อบังคับ ข้อ 83 คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ จํานวนไม่เกิน 5 คน โดยให้มีตําแหน่งประธานกรรมการคนหน่ึง และเลขานุการคน
หน่ึง นอกน้ันเป็นกรรมการ  ซึ่งสหกรณ์ มีคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ดังน้ี 

          คณะกรรมการชุดที่ 1 ดําเนินการช่วง เดือน กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2559 
1. นายสุธรรม   ลิมป์ธนกุลชัย  ประธานกรรมการ 
2. นายพิสูจน์    ภิโสรมย์  กรรมการ 
3. นายชัยยุทธ  บัววารี   กรรมการ 
4. นายปริญญา  สินสมบุญ   กรรมการ 
5. นายศุภณัฐ   ทิพย์บุญทรัพย์  กรรมการ 

         คณะกรรมการชุดที่ 2 ดําเนินการช่วง เดือน กรกฎาคม 2559 ถึงปัจจุบัน 
1.นายวิสุทธ์ิ   ทองศิริ       ประธานกรรมการ 

                      2.นายชํานิ   แก้วเพชร  กรรมการ 
                     3.นายชํานิ   จันทร์ปะทิว  กรรมการ 
                     4.นายประยูร   หนูเมือง   กรรมการ 
                     5.นายศุภณัฐ   ทิพย์บุญทรัพย์  กรรมการ 
        นอกจากน้ียังมีคณะทํางานจากหน่วยที่ไม่มีคณะกรรมการดําเนินงานอีกจํานวน 8 คน  

1.นางกัญญา  บรรจงแจ่ม  หน่วยโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
2.นางเปรมจิตร  ศรีสุวรรณ  หน่วยโรงพยาบาลมาบอํามฤต 
3.นายทรงศักด์ิ  เหร่าหมัด  หน่วยโรงพยาบาลพะโต๊ะ 
4.นายเฉลิมชัย  คงสุวรรณ  หน่วยโรงพยาบาลปากนํ้าหลังสวน 
5.นางนฤมล  สรวิเชียร  หน่วยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอละแม 
6.นางสุภา  เกษสถิตย์  หน่วยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งตะโก 
7.นายสินทร  เพชรเจริญ  หน่วยข้าราชการบํานาญ 
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8.นายชัชวาลย์  ใจสว่าง  หน่วยศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่11.4ชุมพร 

  3.2.2 การแบ่งงานสําหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์  
  เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีจํานวน 10 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการ 1 คน รองผู้จัดการ 1 คน สินเช่ือ 1 
คน สินเช่ือ/ประกัน 1 คน การเงิน 2 คน บัญชี 1 คน ธุรการ 1 คน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 คน และพนักงานทํา
ความสะอาด 1 คน 
  3.2.3 การบริหารงานอ่ืน ๆ 
  1) ติดตามการจ่ายเงินปันผล ให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่โอนทุนเรือนหุ้นระหว่างปี ซึ่งเป็นประเด็น
ต่อเน่ืองที่สหกรณ์ดําเนินการ 3 รายการ ดังน้ี 
     1.1)  ติดตามรายงานกิจการประจําปี 2558 สหกรณ์มีรายการเงินปันผลคลาดเคลื่อน ปี 2557 
จํานวน 83,324 บาท ซึ่งเป็นเงินปันผลที่สหกรณ์ไม่ได้คํานวณจ่ายให้กับสมาชิก จํานวน 2 ราย ที่ลาออกระหว่างปี
บัญชี 2557 เพ่ือจัดสรรเงินเป็นทุนสํารอง ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ข้อ 27 
(8)  
     สหกรณ์ได้ทําหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งเรียกเงินคืนจากนายประภาส จิตตาศิรินุวัตร 
และนางสุนีย์  เสนียะกุล   กรณีไม่คืนเงินปันผล เฉลี่ยคืนให้สหกรณ์จากการที่มีการโอนทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก
ระหว่างปีบัญชี 
      1.2)  ติดตามการฟ้องคดีสหกรณ์ ของ นางสาวเจิดนภางค์ ประพฤติกิจ เรื่องไม่จ่ายเงินปันผลอัน
เกิดจากการโอนทุนเรือนหุ้นระหว่างปี 
     เน่ืองจากนางสาวเจิดนภางค์ ประพฤติกิจ ได้ฟ้องคดีต่อศาลประจําจังหวัดชุมพร ว่าสหกรณ์ฯ
ไม่จ่ายเงินปันผล โดยอ้างว่าสหกรณ์ฯ ทําผิดข้อบังคับของสหกรณ์และเลือกปฏิบัติต่อสมาชิก สืบเน่ืองจากผู้ฟ้องได้
โอนย้ายสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชุมพร 
ระหว่างปีบัญชีสหกรณ์ และสหกรณ์ปฏิเสธการจ่ายเงินปันผล เน่ืองจากผิดข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ 
     สหกรณ์ได้ดําเนินการ ดังน้ี  

1. ทําหนังสือไปยังสหกรณ์จังหวัด   เพ่ือขอสําเนาต้นฉบับข้อบังคับสหกรณ์ฯ   ซึ่งนําไปใช้ 
เป็นพยานหลักฐานยืนยันในช้ันศาล เน่ืองจากข้อบังคับสหกรณ์ต้นฉบับสูญหายจากการย้ายที่ทํางานใหม่ 

2. สหกรณ์อนุมัติให้จ้างทนายความในราคา 10,000 บาท เพ่ือต่อสู้คดีที่ศาลจังหวัดชุมพรคดี 
แพ่งหมายเลขดําที่ 212/2559 ระหว่างนางสาวเจิดนภางค์ ประพฤติกิจ โจทย์   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดชุมพร จํากัด  จําเลยและมอบหมายให้ นายสุธรรม ลิมป์ธนกุลชัย ประธานกรรมการ ดําเนินการเป็นผู้ลง
นามในสญัญาจ้างทนายความจากสํานักงานภาสกร-จิรวัฒน์ เป็นผู้ว่าความแทนสหกรณ์   เป็นผู้มีอํานาจดําเนินคดี
แทนสหกรณ์ มีอํานาจ แต่งต้ังทนายความ ดําเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ในทางสิทธิของสหกรณ์ เช่น การยอมรับ
ตามท่ีคู่ความอีกฝ่ายหน่ึงเรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธ์ิหรือใช้สิทธิในการ
อุทธรณ์ ฎีกา หรือขอพิจารณาคดีใหม ่

3. สหกรณ์มีหนังสือหารือข้อกฎหมาย  กรณสีมาชิกโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ไปยัง 
นายทะเบียนสหกรณ์จังหวัดว่าสามารถจ่ายเงินปันเงินผลเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกได้หรือไม่ เพ่ือเป็นหลักฐานจาก
หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลสหกรณ์โดยตรง และนําผลไปยืนยันในช้ันศาลต่อไป 

4. คณะกรรมการดําเนินการและทนายความผู้รับมอบอํานาจ พร้อมทั้งตัวแทนจากสํานักงาน 
สหกรณ์จังหวัด ได้ร่วมกันหารือและกําหนดประเด็นที่จะยกขึ้นต่อสู้คดี 

5. สหกรณ์ได้พิจารณาคําวินิจฉัยข้อบังคับสหกรณ์ฯจากนายทะเบียนสหกรณ์โดยกรมส่งเสริม 
สหกรณ ์ มีหนังสือที่ กษ 1115/11354 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 เรื่อง วินิจฉยัข้อบังคับสหกรณ์ฯ    มี
รายละเอียด ดังน้ี  
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    กรณีสมาชิกภาพของนางสาวเจิดนภางค์  ประพฤติกิจ วินิจฉัยว่า ขาดสมาชิกภาพแล้ว เป็นไป
ตามข้อบังคับข้อที่ 35 ประกอบระเบียบว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2546 ข้อ 9 แต่การจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ นางสาวเจิดนภางค์ ประพฤติกิจ ต้องเป็นไปตามข้อบังคับข้อ 35 ประกอบระเบียบว่าด้วยการโอน
สมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2546 ข้อ 10  

6. สหกรณ์พิจารณาอนุมัติ  ใหดํ้าเนินการตามคําแนะนําของทนายความ   ซึ่งเห็นควรตาม 
คําวินิจฉัยของนายทะเบียนสหกรณ์ตาม  พรบ. มาตรา 45 หกรณ์จึงประนีประนอมยอมความการฟ้องคดี         
นางสาวเจิดนภางค์ ประพฤติกิจ ซึ่งจะทําให้สหกรณ์ไม่ต้องจ่ายค่าทนายความ โดยจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบ้ีย     
ร้อยละ 7.5 นับต้ังแต่วันที่ฟ้องคดี   รวมเป็นเงินจํานวน 46,794.12 บาท โดยให้ตัดจ่ายเงินจํานวนน้ีไปก่อน แล้ว
ไป   ขออนุมัติจ่ายจากที่ประชุมใหญส่ามัญประจําปี และให้ตัดเป็นค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ ปี 2560 
      1.3) ติดตามการขอรับเงินปันผล ของ ทพ. วีรวัฒน์ แพรสมบูรณ์ ประจําปีบัญชี 2558 ต้ังแต่
วันที่   1 มกราคม ถึง 5 มิถุนายน 2558 เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 15,813 บาท  
  สหกรณ์ได้พิจารณาให้ฝ่ายจัดการตรวจสอบข้อมูลสมาชิก และมอบหมายให้คณะกรรมการ
อํานวยการเป็นผู้อนุมัติจ่ายเงินปันผล 

  ข้อสังเกต สหกรณ์มีมติให้จ่ายเงินปันผลกับสมาชิกทั้ง 4 ราย รวมทั้งสิ้นจํานวน 145,931.12  บาท 
   ปี 2558 จํานวน 2 ราย เป็นเงินจํานวน 83,324   บาท 
   ปี 2559 จํานวน 2 ราย เป็นเงินจํานวน 62,607.12 บาท 
โดยให้ตัดจ่ายเงินจํานวนน้ีไปก่อน แล้วไปขออนุมัติจ่ายจากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี และให้ตัดจ่ายจากหมวด
ค่าใช้จ่ายประจําปี 2560  

ซึ่งจากกรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าว สหกรณ์จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)           
ให้ยกเลิกความตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่าง
สหกรณ์ พ.ศ. 256 ถือใช้เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2546 ข้อ 10 เสียทั้งสิ้น และให้บังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2559 เป็นต้นไป 

2) ติดตามค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558  
ตรวจสอบค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่สามัญ ประจําปีสหกรณ์ปี 2558 พบว่า ค่าใช้จ่ายรวม 

จํานวน  991,894 บาท มีค่าใช้จ่ายหลัก ดังน้ี  
- ค่าจัดทํารายงานจํานวน 1,000 เล่ม ๆ ละ 179 บาท รวม 179,000 บาท  (ปี 2557  240,000 

บาท) 
- ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมจํานวน 1,000 ชุด ๆ ละ 60บาท รวม 60,000 บาท  (ปี 2557 

55,000 บาท) และพบว่า มีสมาชิกบางรายที่ไม่ได้รับอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 
  - ค่าอาหารกลางวันจํานวน 180,650 บาท (ปี 2557  148,000 บาท)  
  - ค่าเบ้ียประชุมใหญ่ (มีสมาชิกเข้าร่วมประชุม จํานวน 953 คน) 458,250 บาท 
  - ค่าเงินรางวัลที่ประชุมใหญ่ 100,000 บาท  

- รายได้จากการจัดบูทขายสินค้า จํานวน 30,000 บาท  
ข้อเสนอแนะ -  ควรมีรายงานประเมินผลการจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558  

ซึ่งประกอบด้วยด้านปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความสําเร็จ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
จัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีครั้งต่อไป 

3) ด้านค่าใช้จ่าย 
     3.1) ค่าใช้จา่ยสวัสดิการเจ้าหน้าที่  พบว่า  มีการเบิกจา่ยเงินบํารุงการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าที่ 
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ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 จํานวน 1,350 บาท ซึ่งมีหลักฐานการเบิกจ่ายแนบจํานวน 2 ฉบับ ได้แก่ ใบเสร็จเงิน
บํารุงการศึกษาของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2559 สถานศึกษาของทางราชการ ลงวันที่ 21 
เมษายน 2559 จํานวน 1,100 บาท และใบสําคัญรับเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ลงวันที่ 21 เมษายน 2559 
จํานวน 250 บาท ได้แก่ ค่าประกันอุบัติเหตุจํานวน 150 บาท ค่าการกุศล จํานวน 50 บาท และค่าบํารุงสมาคม
ผู้ปกครองและครูจํานวน 50 บาท 

ข้อเสนอแนะ  
ตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข จังหวัดชุมพร หมวด 9 ข้อ 48  

(48.7)  การจ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้เป็นไปตามอัตราที่คณะกรรมการกําหนดโดยอาศัยอัตราตามที่
กระทรวงการคลังกําหนด และตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0422.3/ว21 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2557 ได้กําหนดประเภทและอัตราเงินบํารุงการศึกษา โดยเงินบํารุงการศึกษาที่ให้เบิกจ่าย ไม่รวมถึงค่าประกัน
อุบัติเหตุ ดังน้ันการเบิกจ่ายเงินบํารุงการศึกษาของบุตรเจ้าหน้าที่ในกรณีดังกล่าว จึงควรเบิกจ่ายได้จํานวน 1,100 
บาท ตามใบเสร็จ เท่าน้ัน   

4) ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ 
    4.1  แบบฟอร์มต่าง ๆ ของสหกรณ์ที่วางไว้ในเว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 

จังหวัดชุมพร ควรมีการปรับปรุงให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เน่ืองจากสมาชิก download แบบฟอร์มในเว็บไซต์มาแล้ว
ไม่สามารถนํามาใช้งานได้จริง เช่น แบบฟอร์มหนังสือสัญญาเงินกู้ เป็นต้น 
      4.2  ระบบคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ไม่สามารถทําธุรกรรมทางการเงินได้ต้ังแต่วันที่ 25-26 
และ29 สิงหาคม 2559 

ข้อเสนอแนะ 
   4.2.1  สหกรณ์ควรจัดให้มีการสํารองข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้สามารถ
รองรับการทําธุรกรรมทางการเงินได้อย่างต่อเน่ือง มีการสํารองข้อมูลทุกวัน โดยมีการจัดเก็บไว้ทั้งในเคร่ือง server 
และ Hard Disk ภายนอกเคร่ือง 
   4.2.2  สหกรณ์ควรจัดให้มีระเบียบปฏิบัติในการควบคุมการปฏิบัติงานเก่ียวกับการ
รักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การไม่นําเคร่ือง Serverไป
ใช้งานด้านอ่ืน การมีระบบสํารองไฟฟ้า  ระบบสํารองข้อมูล การกําหนดรหัสให้ผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลแต่ละ
ระดับ 
      4.3  ติดตามการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ พบว่า โปรแกรมได้กําหนดช่องตาราง
สําหรับกรอกตัวเลขน้อยไป ส่งผลให้เจ้าหน้าที่บัญชีไม่สามารถอ่านค่าผลรวมของตัวเลขทางบัญชี และไม่สามารถ
จัดพิมพ์เป็นรายงานออกจากโปรแกรมได้ 
  ข้อเสนอแนะ 
  สหกรณ์ควรประสานงานกับสหกรณ์ออมทรัพย์ มอ. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้
ตามความเหมาะสมกับการรายงานทางบัญชี โดยปรับปรุงโปรแกรมให้มีตารางการกรอกตัวเลขที่ขยายกว้างขึ้น 
และมีขนาดพอเหมาะกับตัวเลขทางบัญชีที่จะแสดงค่าผลรวม ให้สามารถอ่านตัวเลขในช่องตารางและจัดพิมพ์เป็น
รายงานออกจากโปรแกรมได้ 
 
 
 
  5) การลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ 
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     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด โดยคณะกรรมการชุดที่ 29 ได้ประชุม
คณะกรรมการดําเนินการ (นัดพิเศษ 3) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 มีมติให้ประกาศลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ทุก
ประเภท ดังน้ี 
  อัตราดอกเบ้ียเงินกู้สามัญ               ร้อยละ 6.75 ต่อปี เป็นร้อยละ 6.25 ต่อปี 
  อัตราดอกเบ้ียเงินกู้สามัญโครงการ     ร้อยละ 6.75 ต่อปี เป็นร้อยละ 6.25 ต่อปี 
  อัตราดอกเบ้ียเงินกู้พิเศษ                ร้อยละ 6.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 6.00 ต่อปี 
  อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ทุนเรือนหุ้น     ร้อยละ 6.60 ต่อปี เป็นร้อยละ 6.10 ต่อปี 
  อัตราดอกเบ้ียเงินกูฉุกเฉิน      ร้อยละ 6.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 6.00 ต่อปี 
การปรับลดดอกเบ้ียมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป 

6) ด้านหนี้สิน 
      ตามข้อบังคับข้อ 17 ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค้ําประกันสําหรับปีหน่ึง ๆ 
ไว้ตามท่ีจําเป็นและสมควรแก่การดําเนินการ วงเงินซึ่งกําหนดดังว่าน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน  
     ปี 2559 นายทะเบียนสหกรณ์ ได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม หรือการค้ําประกัน จํานวน 
1,200 ล้านบาท ซึ่งสหกรณ์ได้ใช้วงเงินกู้ยืมไม่เกินตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด โดยใช้วงเงินกู้ยืมและต๋ัว
สัญญาใช้เงิน รวมทั้งสิ้น จํานวน 630,936,867.16 บาท 
  7) ข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์ 
     7.1) ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด (ชสอ.) มีนโยบายสนับสนุนวิทยากรให้
การศึกษาฝึกอบรมที่สหกรณ์สมาชิกจัดขึ้น โดย ชสอ. จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายสําหรับวิทยากร ได้แก่ ค่าเบ้ีย
เลี้ยง ค่าที่พัก และค่าพาหนะเหมาจ่ายตามระเบียบ ชสอ.  โดยสหกรณ์สมาชิกทําหนังสือคําขอรับการสนับสนุน
วิทยากรถึงประธานกรรมการ ชสอ. เพ่ือพิจารณาก่อนวันที่กําหนดจัดการอบรม 15 วัน  และสามารถย่ืนขอรับการ
สนับสนุนวิทยากรได้ปีละไม่เกิน 1 ครั้ง วิทยากรไม่เกิน 2 คน หรือปีละ  2 ครั้ง วิทยากรครั้งละ 1 คน (นับตาม
รอบปีบัญชีของ ชสอ. คือ 1 เมษายน – 31 มีนาคม) 
    7.2) สหกรณ์ควรจัดทําแผนประเมินผลงานโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ โดยกําหนดตัวช้ีวัดรายบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ  เกณฑ์สมรรถนะทีส่อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสหกรณ์   และให้มีเครื่องมือประเมิน 
ผลงานโดยสมาชิก เช่น การประเมินความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับ การประเมินความล่าช้า/ความผิดพลาด 
ในการทํางาน 

  8) ตรวจสอบหลักค้ําประกันการเข้าทํางานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 
              ได้ทําการตรวจหลักค้ําประกันเข้าทํางานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทั้ง 9 คน เพ่ือดูความ

เคลื่อนไหวและความถูกต้องของการใช้หลักค้ําประกันว่าเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ และถูกต้องตาม ประกาศ
กระทรวงแรงงานปี 2551 หรือไม่ 
  ระเบียบหมวด 5 ว่าด้วยภาษีเงินได้ และเงินประกัน 
  ข้อ 3.1 สหกรณ์เรียกเงินประกันการทํางานไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน โดยเฉลี่ยใน
วันที่ทําสัญญาจ้าง 
  ข้อ 3.2 ให้สหกรณ์จัดให้มีบัญชีเงินฝาก เงินประกันของเจ้าหน้าที่แต่ละคน โดยแจ้งเลขที่บัญชีให้
เจ้าหน้าที่ทราบและให้สหกรณ์จ่ายดอกเบ้ียเงินฝากให้ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก 
  ผลการตรวจสอบพบว่า 
  -ผู้จัดการ /รองผู้จัดการ/ มีเงินในบัญชีเงินฝากเป็นหลักค้ําประกัน รายละ 50,000 บาท 
  -นางสุภรา  ไชยชนะ (บัญชี)   50,000 บาท 
  -นางสาวอัมพิกา  แย้มกุล (พัสดุ)   18,000 บาท  
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  -นางสาวธนพรรณ   ศรีปาน (สินเช่ือ)  18,000 บาท   
  -นางสาวกัญฐา   อาวาส(ประกัน)   18,040 บาท  
  -น.ส.พัทธรินทร์   สุวรรณจันทร์ (การเงิน)  18,720 บาท 
  -นายณฤชัย   แสงวิโรจน์กุล (ไอที)  24,000 บาท 
  -นางสาวกนกพร   จิตรอักษร(การเงิน)  18,000 บาท 
  จากการตรวจสอบพบว่ามีการฝากและถอนเงินในบัญชีน้ีในส่วนที่เกินจากหลักค้ําประกัน
ตามปกติ ไม่พบการถอนเงินออกแล้วมีเงินคงเหลือน้อยกว่าหลักค้ําประกัน 
  กฎหมายแรงงาน ตามประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับ
หลักประกันการทํางาน หรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานของลูกจ้างปี พ.ศ. 2551 เมื่อ 4 กรกฏาคม 
2551                       มีความสัมพันธ์กับระเบียบของสหกรณ์ คือ 
  ข้อ 6 ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเป็นเงินสด จํานวนเงินที่เรียกหรือรับต้องไม่เกิน
หกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับ 
  เมื่อพิจารณาจากระเบียบและประกาศกระทรวงแรงงานแล้ว พบว่า กรณีเจ้าหน้าที่บัญชีคือ             
นางสุภรา  ไชยชนะ และ รองผู้จัดการคือนางนงลักษณ์  ลลิตธรรมศิริ ทางสหกรณ์ได้เรียกหลักค้ําประกันไว้จํานวน 
50,000 บาทต่อคน ซึ่งเป็นหลักประกันที่สูงกว่าค่าเฉล่ียรายวันคูณหกสิบวัน ที่ได้รับการบรรจุครั้งแรก ซึ่งไม่ได้
สร้างความเสียหายต่อสหกรณ์ เน่ืองจากทั้งสองคนได้เข้าทํางานก่อนที่จะมีประกาศกระทรวงแรงงานฉบับน้ี   
  ข้อเสนอแนะ 
  1.กรณีการจัดทําบัญชีเงินฝากสําหรับเงินหลักประกันการทํางาน สหกรณ์ได้อายัดยอดบัญชีใน
ส่วนที่เป็นหลักประกันไว้เพ่ือไม่ให้มีการเบิกจ่ายหรือถอนออกได้ ยกเว้นเงินส่วนที่เกินหรือดอกเบ้ียที่ได้รับจาก
อัตราดอกเบ้ียเงินฝากเท่าน้ัน หากเป็นระบบโปรแกรมการเงิน ต้องมีระบบอายัดที่มีบุคคลเหนือกว่าเจ้าหน้าที่น้ัน 
ๆ เป็นคนปลดการอายัดได้ 
  2.กรณีเงินหลักประกันของเจ้าหน้าที่ที่เกินกําหนดของกฎหมายแรงงาน ควรพิจารณาว่าจะคืน
หลักประกันหรือไม่ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  3.กรณีเจ้าหน้าที่ฯได้รับการปรับเปลี่ยนเงินเดือนให้ได้ตามวุฒิหรือได้รับการเลื่อนเงินเดือนที่
สูงขึ้น และเป็นตําแหน่งที่เก่ียวข้องกับการเงิน สหกรณ์ฯจะปรับเปลี่ยนหลักประกันหรือไม่หรือทําประกันการ
ทํางานกับบริษัทประกันภัย เป็นข้อควรพิจารณา 
  4.กรณีใช้หลักประกันด้วยเงินสดและค้ําประกันด้วยบุคคลร่วมกันหนังสือค้ําประกันให้ดําเนินการ
ตาม พ.ร.บ.แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่20) พ.ศ.2557 

9) ตรวจสอบเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้างของสหกรณ์ 
                    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือทดรองจ่ายในกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2558 โดยให้สหกรณ์เปิดบัญชีออมทรัพย์ เรียกว่าบัญชีเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือทดรองจ่ายในกิจการสหกรณ์ วงเงินจํานวน 20,000 บาท บัญชีเลขที่ 1103483-8 
  การตรวจสอบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-ธันวาคม 2559 
จํานวน 60 รายการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ และจากการตรวจสอบพบข้อสังเกตดังน้ี 
  1.การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จากหลักฐานพบว่าได้มีการดําเนินการจัดซื้อของมาก่อน 1 วัน      
ที่จะมีหนังสือขออนุมัติจัดซื้อที่ถูกต้อง  จํานวน 1 ครั้ง  
  2.การจัดซื้อเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์สํานักงาน พบว่ามีการจัดซื้อของมาก่อน 1 วัน ที่จะมีหนังสือ      
ขออนุมัติจัดซื้อที่ถูกต้องจํานวน 1 ครั้ง  
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  3.การจัดทําสติกเกอร์ พบว่ามีการจ่ายเงินค่าจัดทําสติกเกอร์จํานวน 1,400 บาท ไปก่อนแล้วเมือ       
17 พฤษภาคม 2559 และจัดทําหนังสือขออนุมัติจ่ายเงินย้อนหลัง และได้รับอนุมัติจ่ายเงินจากประธานเมื่อ 24 
พฤษภาคม 2559  
  4. การจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมปริ้นเตอร์ ที่ 26/2559 วันที่ 1 มีนาคม 2559 พบว่ามีการสอบ
ราคาและใบเสนอราคา  เพียงจํานวน 1 ร้าน เท่าน้ัน 
  ข้อเสนอ 
  1.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการจัดทําหนังสือขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง เสนอต่อผู้จัดการและ
ประธานสหกรณ์ เพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อนทุกคร้ังที่จะดําเนินการจัดซื้อจัดจา้ง 
  2.การจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมปริ๊นเตอร์หรือครุภัณฑ์ ควรมีการสอบราคามากกว่า 1 ร้าน เพ่ือ
เปรียบเทียบราคาและคุณลักษณะที่ต้องการ เพ่ือพิทักษ์ผลประโยชน์ของสมาชิกและสหกรณ์ 
  3.การจัดซื้อจัดจ้างงานของสหกรณ์ คณะกรรมการควรตรวจสอบและพิจารณา ว่าเป็นบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์หรือไม่ เช่นการเดินสายLAN สายโทรศัพท์ สายไฟฟ้า เพ่ือ
ปรับปรุง เพียงเล็กน้อย เพ่ือความคล่องตัวของสหกรณ์   
       10) ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการของสหกรณ์  ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี 2558  จํานวน 9 โครงการ   
  การตรวจสอบพบว่า ได้ดําเนินการจํานวน 6 โครงการ  
                    1. โครงการประชาสัมพันธ์  งบประมาณ ที่ต้ังไว้ 50,000 บาท ใช้ไปจํานวน  38,196  บาท ใน
การอบรมสมาชิกใหม่ กรรมการและเจ้าหน้าที่  
           2. โครงการส่งเสริมการออม งบประมาณต้ังไว้ 10,000 บาท  ไม่ได้ใช้งบประมาณ สหกรณ์ได้
ให้บริการในสํานักงานและออกไปให้บริการแก่สมาชิกถึงสถานท่ีที่สมาชิกปฏิบัติงาน  โครงการนี้ทําให้มีเงินฝาก
เพ่ิมขึ้นจํานวน 36,809,477.39 บาท  
  3.โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก กรรมการและเจ้าหน้าที่ งบประมาณที่ต้ังไว้ 260,000 -บาท 
ใช้ไป 126,229 บาท โดยสหกรณ์ได้ดําเนินการไปศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 
21-26 กันยายน 2559  จํานวน 22,150 บาท  จัดอบรมสมาชิกใหม่ วันที่ 15 ตุลาคม 2559 จํานวน 38,196  
บาท 
  4.โครงการปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ งบประมาณที่ต้ังไว้จํานวน 60,000 บาท  ใช้ไปจํานวน 
25,000 บาท  โดยสหกรณ์ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ และได้ดําเนินการจัดจ้างทําคู่มือจํานวน 200 เล่ม 
  
  5.โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์  งบประมาณที่ต้ังไว้ 50,000 บาท  ใช้ไปจํานวน 
29,820 บาท  สําหรับการประชุมทําแผนเมื่อ มกราคม 2559 ที่โรงแรมมรกต 
  6. โครงการสวัสดิการด้านสุขภาพเจ้าหน้าที่  งบประมาณที่ต้ังไว้ 12,000 บาท ใช้ไปจํานวน 
7,700 บาท สหกรณ์ได้ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ จํานวน 10 คน  
  7.โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการควบคุมภายในที่ดีของสหกรณ์ งบประมาณต้ังไว้ 
40,000 บาท  ใช้ไป24,290  บาทโดยสหกรณ์ดําเนินการซ่อมแซมระบบข้อมูล และการปรับปรุงโปรแกรม อัปเดต
ข้อมูลจากเจ้าของโปรแกรม สหกรณ์ออมทรัพย์ มอ. 

            โครงการที่ไม่ได้ดําเนินการจํานวน 3 โครงการ ดังน้ี 
  1. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (CQA) งบประมาณต้ังไว้ 50,000 บาท  ซึ่ง
สหกรณ์จะดําเนินการร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยสหกรณ์จังหวัดชุมพร    
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  3.โครงการพัฒนาอาคารและภูมิทัศน์ของสหกรณ์  งบประมาณต้ังไว้ 200,000 บาท ใช้ไปจํานวน 
4,000 บาท โดยสหกรณ์ได้ดําเนินการว่าจ้างเขียนแบบแปลนในการปรับปรุง และได้ประกาศหาผู้รับจ้าง  ปรากฏ
ว่ามีผู้เสนอราคาเพียง 1 ราย ที่ประชุมคณะกรรมการชุดที่ 29 ครั้งที่ 9 /2559 วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ได้พิจารณา
เรื่องโครงการและคณะกรรมการเปิดซองพิจารณาราคา ปรากฏว่าผู้เสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมใหญ่ประจําปีมาก ประกอบกับใกล้สิ้นปีบัญชีสหกรณ์ จะดําเนินการหาผู้รับจ้างใหม่ ไม่สามารถทําได้
ทันเวลา จึงเห็นควรให้กรรมการดําเนินการชุดที่ 30 เป็นผู้ดําเนินการ 
  ข้อเสนอแนะ 
  1.คณะกรรมการสหกรณ์ควรกําหนดระยะเวลาการดําเนินการโครงการให้ชัดเจน  เพ่ือให้การ
ดําเนินการโครงการเป็นไปตามแผนระยะเวลาที่กําหนด โครงการบางโครงการหากดําเนินการล่าช้า หรือไม่ได้
ดําเนินการ  อาจทําให้สมาชิกเสียโอกาสและอาจเป็นผลกระทบต่อสหกรณ์  
        2.คณะกรรมการสหกรณ์ควรกําหนดผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละโครงการ เพ่ือให้ทุกโครงการที่ขอ
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปีและได้รับการอนุมัติ ได้ดําเนินการทุกโครงการ หากไม่มีปัญหาหรืออุปสรรค
ใดๆที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินการโครงการได้ 
   

3.3 ด้านบัญชี 
3.3.1 การบันทึกบัญชี ลูกหน้ี (เงินสด) บัญชีเจ้าหน้ี (เงินสด) บัญชีรายการโอน (เงินสด)  

พบว่าการจัดทําเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน เรียบร้อย มีผู้อนุมัติจ่ายเงิน ผู้รับเงินลงลายมือ
ช่ือในหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ แต่ยังพบบางรายการท่ีไม่มีผู้อนุมัติจ่ายเงิน  

ข้อสังเกต 1. ใบสําคัญจ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด วันที่ 4 ตุลาคม 2559 ผู้รบัเงินและผู้จ่ายเงินเป็นลายมือช่ือ
เดียวกัน และ ไม่มีลายมือช่ือผู้อนุมัติจ่ายเงิน 

2. หลักฐานการถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ วันที่ 20 ตุลาคม 2559 พบว่า มีการถอนเงิน ที่
มีลายมือช่ือของผู้รับเงิน เจ้าของบัญชี แต่ไม่มีลายมือช่ือของผู้จัดการ  
                             3. หลักฐานการถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ วันที่ 2 กันยายน 2559 พบว่า มีการ
ถอนเงิน 2 รายการที่มีลายมือช่ือของผู้รับเงิน เจ้าของบัญชี และผู้จัดการ เป็นบุคคลเดียวกัน แต่ลายมือช่ือไม่ได้
เป็นของผู้จัดการคนปัจจุบัน 
   ข้อเสนอแนะ 
         1. สหกรณ์ควรมีระเบียบรองรับการเบิกถอนเงินให้รัดกุม โดยเฉพาะการถอนเงินของ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
        2. ใบสําคัญจ่ายเงิน และเอกสารประกอบหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์ ให้ประทับตรา 
จ่ายเงินแล้วและลงวันเดือนปี กํากับทุกคร้ัง 

3.3.2 เอกสารการบันทึกบัญชี ไม่พบข้อบกพร่อง มีบันทึกรายการสรุปประจําวันได้ถูกต้องตรง
ตาม 

เอกสารประกอบ และการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไปครบถ้วน เรียบร้อย เป็นปัจจุบัน ยอดตาม
รายงานกิจการประจําเดือนถูกต้องตรงตามสมุดรวมบัญชีแยกประเภททัว่ไป  
  3.3.3 การลงทะเบียนจ่ายเช็ค มีการลงจํานวนเงิน ผู้รับเงิน/เลขที่บัญชีธนาคารเรียบร้อยเป็น
ปัจจุบัน มียอดจํานวนเงินตามทะเบียนหนังสือกู้กับยอดจ่ายเงินกู้ ถูกต้องตรงกัน    
  3.3.4 การบันทึกข้อมูลต้ังต้นในโปรแกรมสําเร็จรูป ทําได้อย่างถูกต้อง 

3.3.5 ยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคาร จากการตรวจสอบ ยอดเงินตามสมุดคู่ฝากของแต่ละ
ธนาคาร  
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กับหลักฐานที่ปรากฏตามบัญชีงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม  2559  ปรากฏว่าตรงกันทุกบัญชีและทุก
ธนาคาร ยกเว้น สมุดคู่ฝากของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดชุมพรที่ยังไม่เป็นปัจจุบัน ซึ่งได้ให้คําแนะนํากับเจ้าหน้าที่
การเงินเรียบร้อยแล้ว การเก็บรักษาสมุดคู่ฝาก เจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้เก็บรักษาไว้ทั้งหมด 

ข้อสังเกต  เน่ืองจากสหกรณ์มีสมุดคู่ฝากธนาคารหลายแห่ง และอํานาจในการเบิกถอนเงินจากธนาคาร
เป็นข้อตกลงที่ผู้เปิดบัญชีต้องเขียนเง่ือนไข ไว้กับธนาคาร และผู้มีอํานาจต้องเป็นไปตามข้อบังคับโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ ดังน้ันจึงมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลตามวาระของกรรมการที่กําหนด 

ข้อเสนอแนะ สหกรณ์ควรจัดทําทะเบียนคุมสมุดคู่ฝากแต่ละธนาคาร ระบุ ผู้มีอํานาจเบิก ถอนแต่ละ
ช่วงเวลา  เพ่ือประโยชน์ในการสืบหาข้อมูลในอดีตที่ผ่านมา หากมีความจําเป็นต้องใช้  
   

3.4 ด้านการเงิน 
  สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี จํานวน 3,070 บาท  ถูกต้องตรงตามระบบบัญชี  การใช้
จ่ายเงินต่าง ๆ เป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายที่ที่ประชุมใหญ่กําหนดไว้ โดยในปี 2559 สหกรณ์ได้กําหนดให้
เจ้าหน้าที่การเงินถือครองเงินสดประจําวัน จํานวน 50,000 บาท ( ห้าหมื่นบาท) และให้สมาชิกสหกรณ์กระทํา
ธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์โดยผ่านธนาคาร ทั้งน้ี เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
ชุมพร จํากัด ว่าด้วย การรับ- จ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ พ.ศ. 2543 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2547) 
ข้อ 12 ถ้ามีความจําเป็นต้องเก็บรักษาเงินสดในมือ เพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของสหกรณ์ ผู้จัดการ หรือผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้จัดการ หรือ ผู้ที่ผู้จัดการมอบหมาย เก็บรักษาเงินสดในมือได้ไม่เกิน  5,000 บาท (ห้าพันบาท) หรือ
ตามมติของคณะกรรมการดําเนินการ สําหรับเงินสดส่วนเกินให้นําฝากเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ในธนาคารที่
เปิดบัญชีไว้ 

  3.5 ด้านเงินรับฝาก 
  สหกรณ์รับฝากเงินในระหว่างปี   6 ประเภท และมียอดคงเหลือ ณ สิ้นปี คือ 

(1) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(ดอกเบ้ีย 4%) มีเงินคงเหลือ 167,730,050.09 บาท 
(2) เงินฝากออมทรัพย์สัจจะ(ดอกเบ้ีย 2%) มีเงินคงเหลือ 4,309,850.12 บาท 
(3) เงินฝากออมทรัพย์มั่งคั่ง 1-4 มีเงินคงเหลือ 51,110,676.25 บาท 
(4) เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป (ดอกเบ้ีย 3%) มีเงินคงเหลือ 2,769,266.84 บาท 
(5) เงินฝากออมทรัพย์เกษียณอายุฯ(ดอกเบ้ีย 4.75%)มีเงินคงเหลือ 26,769,729.44 บาท 
(6) เงินฝากประจํา 12 เดือน (ดอกเบ้ีย 4.50%) มีเงินคงเหลือ 154,886.73 บาท 

  รวมมียอดเงินฝากคงเหลือ ณ  วันสิ้นปี  252,844,459.47 บาท เพ่ิมจากปี 2558 
(208,176,654.70 บาท) เป็นเงิน 44,667,804.77 คิดเป็นร้อยละ 21.46 

  3.6 ด้านสินเชื่อ 
  1.) ตรวจสอบสัญญาเงินกู้สามัญลงทะเบียน พบปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขคือ 
  -พบประเด็นสมาชิกที่เป็นลูกจ้างช่ัวคราว ประเภทพนักงานกระทรวงและลูกจ้างช่ัวคราวประเภท
เงินบํารุง ซึ่งสมาชิกกลุ่มน้ี สว่นใหญ่จะมีระยะเวลาของสัญญาจ้าง  4 ปี  และระเบียบฉบับเดิมก่อนที่จะมีการแก้ไข
สามารถจะผ่อนชําระหน้ีได้ถึง 200 งวด ซึ่งจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบหลักฐานการกู้เงิน  พบว่า
ขณะนี้ระยะเวลาสัญญาจ้างของสมาชิกบางรายได้สิ้นสุดลงแล้ว  ดังน้ัน จึงเสนอให้สหกรณ์แจ้งสมาชิกกลุ่มดังกล่าว
ที่ 
ต่อสัญญาจ้างใหม่  ให้ส่งสําเนาสัญญาจ้างใหม่ให้สหกรณภ์ายใน 30 วัน หลังจากการต่อสัญญาเสร็จสิน้แล้ว  
  -ฝ่ายจัดการ ควรมีวิธีการตรวจสอบและควบคุมกํากับการให้สินเช่ือแก่สมาชิก ให้เป็นไปตาม
ระเบียบสหกรณ์ฯ หมวด 3 ข้อ 25 เพ่ือป้องกันไม่ให้สมาชิกรายเดียว มีเงินกู้สามัญ 2 สัญญา 
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  -การจัดเก็บเอกสารสัญญาเงินกู้ 
  สหกรณ์ฯ มีการสแกนสัญญาเงินกู้สามัญ โดยเริ่มต้ังแต่เดือนกันยายน 2558 และเก็บสัญญาไว้ใน
ห้องซึ่งอยู่ช้ันล่างของสํานักงานเก็บไว้เป็นระเบียบ เรียงตามลําดับเลขที่สมาชิก มีกล้องวงจรปิดภายในห้อง 1 ตัว 
กล้องจับภาพได้ไม่ทั่วทั้งห้อง มีกุญแจห้อง 2 ชุด รองผู้จัดการเป็นผู้ถือลูกกุญแจ 
 
  ข้อเสนอแนะ  ควรเพ่ิมอุปกรณ์ป้องกันให้เพียงพอและมีมาตรการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ 
  2.) การตรวจสอบสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ลงทะเบียนไว้  พบปัญหาดังน้ี 
  - การกู้เ งินเ พ่ือเหตุฉุกเฉิน กรณีที่ผู้แทนสหกรณ์ส่งหลักฐานหนังสือสัญญาทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และสมาชิกผู้กู้ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้แทนสหกรณ์ไม่สามารถนําหนังสือ
สัญญาฉบับจริง ส่งให้สหกรณ์ได้ภายใน 7 วันทําการ ทําให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องติดตามทวงเอกสารทุกเดือน  
และส่งผลให้ไม่สามารถตรวจสอบสัญญากู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินให้ครบถ้วน และสมบูรณ์ในแต่ละเดือนได้ นอกจากน้ี
ยังเป็นการละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิก พ.ศ. 2529 หมวด 2 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ข้อ 16 เรื่องการอนุมัติ ที่กําหนดให้คณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจแต่งต้ังกรรมการเป็นผู้แทนสหกรณ์ในการอนุมัติเงินกู้ตามลักษณะพ้ืนที่ หรือหน่วยงานท่ีสมาชิกสังกัด การ
ขอรับเงินกู้ให้ผู้แทนส่งหลักฐานหนังสือสัญญาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้สหกรณ์ทราบ และดําเนินการจ่ายเงิน
ภายในวันเดียวกัน โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกผู้กู้เท่าน้ัน และให้ดําเนินการจัดส่งหนังสือสัญญาฉบับ
จริงให้สหกรณ์ภายใน 7 วันทําการ 

ข้อเสนอแนะ 
1. สหกรณ์ควรมีช่องทางเพ่ิมเติมให้สมาชิกที่กู้ฉุกเฉินได้ส่งหนังสือสัญญาฉบับจริงให้กับสหกรณ์ 

ภายใน 7 วันทําการหลังจากได้รับเงิน โดยผ่านไปรษณีย์ นอกเหนือจากให้ผู้แทนสหกรณ์ดําเนินการให้   
2. สหกรณ์ควรใช้มาตรการเชิงบังคับต่อเน่ือง หากผู้กู้รายใดที่มีพฤติกรรมไม่ส่งหนังสือสญัญา 

ฉบับจริงให้สหกรณ์ตามเง่ือนไขเวลา ไม่ควรปล่อยกู้ฉุกเฉินให้อีกในคร้ังต่อไป 
3. สหกรณ์ควรให้ผู้แทนสหกรณ ์  มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความสมบูรณ์  ครบถ้วนของ 

หลักฐานหนังสือสัญญาก่อนการอนุมัติเงินกู้ และมีมาตรการเชิงบังคับ กรณีที่ไม่ส่งหนังสือสัญญาฉบับจริงให้
สหกรณ์ได้ตามเง่ือนไขเวลา  
  -   จากการตรวจสอบสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน  พบว่า   กรณีทีส่มาชิกทําสัญญากู้ฉุกเฉิน  ณ  สหกรณ ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ด้านหลังของคําขอและหนังสือกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ไม่มีความเห็นและ
ลายมือช่ือของผู้มีอํานาจอนุมัติ บางสัญญาไม่มีความเห็นและลายมือช่ือของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ และทุกสัญญา 
ด้านหน้าของคําขอและหนังสือกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ไม่มีลายมือช่ือของผู้ให้กู้ 

ข้อเสนอแนะ – สหกรณ์ควรจัดทําสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ใช้โดยให้มี
ลายมือช่ือทั้งของผู้ให้กู้ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ และผู้มีอํานาจอนุมัติ (ผู้จัดการหรือผู้ได้รับมอบอํานาจ)  

  3.7 การทําประกันชีวิต 
  จากการตรวจสอบข้อมูลการทําประกันชีวิต  สหกรณ์ได้ดําเนินการให้สมาชิกที่ย่ืนกู้สหกรณ์ใช้
เป็นหลักประกัน พบว่าปี 2558 มีสมาชิกทําประกันชีวิตจํานวน 1,240 ปี 2559   มีสมาชิกทําประกันใหม่จํานวน 
275 ราย และต่ออายุจากสัญญาเดิมจํานวน 882 ราย รวม 1,157 ราย 
  ปี 2558 สหกรณ์ได้ทําประกันชีวิตกับบริษัทเจ้าพระยา ปี 2559 ทํากับบริษัทเจ้าพระยาระหว่าง
เดือน มกราคม - กันยายน 2559 ในอัตราเบ้ียประกัน 700 บาท ต่อเงินกู้100,000 บาท และในเดือนตุลาคม 
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2559 ได้เปลี่ยนมาทํากับบริษัทวิริยะ ในอัตราเบ้ียประกัน 550 บาท ต่อเงินกู้ 100,000 บาท ซึ่งได้ลดจํานวนเงิน
ลงไป 150 บาท จึงเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก 
 

1) การชําระค่าเบ้ียประกันภัย 

ปี 2558 ปี2559 

บริษัทเจ้าพระยา บริษัทเจ้าพระยา บริษัทวิริยะ 

6,666,874.00 บาท 7,282,486.00   บาท 1,710,238.00  บาท 

 8,992,274.00 บาท 
 

 

2) รายการเคลมประกันชีวิต 
ปี 2558 ปี2559 
ช่ือ-สกุล บ.เจ้าพระยา ช่ือ-สกุล บ.เจ้าพระยา หมายเหตุ 
นายชูศักด์ิ จันทร์สวี 818,000  บ. นางสุดา นิรภัย 2,370,821บ.  
นายปรีชา  ไชยณรงค์ 1,343,000 บ. นางเสาวณีย์ ตามพะปัณณะ 1,218,000บ.  
  นางสิริพร ดําอุดม 2,525,000 บ.  
รวม 2,161,000 บ.  6,113,821 บ.  
รวม 8,274,821 บาท 

  
3) การทําประกันภัยผู้ค้ํา 

  จากการตรวจสอบข้อมูลการทําประกันภัยผู้ค้ํา   สหกรณ์ได้ดําเนินการให้สมาชิกที่ย่ืนกู้และผู้กู้
ประสงค์ทําประกันภัยผู้ค้ํา  พบว่าปี 2558 มีสมาชิกทําประกันผู้ค้ํา จํานวน 487 ราย ปี 2559   มีสมาชิกทํา
ประกันภัยผู้ค้ําใหม่จํานวน  48 ราย และต่ออายุจากสัญญาเดิมจํานวน 345 ราย รวม 393 ราย 
  ปี 2558 สหกรณ์ได้ทําประกันภัยผู้ค้ําระหว่างเดือน มกราคม - พฤศจิกายน 2558 และได้
เปลี่ยนไปทํากับบริษัทเทเวศ พฤศจิกายน จนถึงปัจจุบัน 
 

4) การชําระค่าเบ้ียประกันภัยผู้ค้ํา 
ปี 2558 ปี2559 
บริษัทพุทธธรรม บริษัทเทเวศ บริษัทเทเวศ 
2,703,072.17 บ. 394,383.61 บ. 2,496,391.93 บ. 
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5) รายการเคลมประกันชีวิต 

ปี2558  ปี 2559  
ช่ือ-สกุล บริษัทพุทธธรรม ช่ือ-นามสกุล บริษัทพุทธธรรม 
น.ส.ณัฎฐา บุญยสุวรณ 326,934 บ. นางจิรารัตน์ โรยนรินทร์ 2,197,848 บ. 
น.ส.วัจชุลี ทองตําลึง 689,600 บ.   
น.ส.สุพัตรา โตงาม 117,495 บ   
น.ส.สุพัตรา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา 255,888 บ   
รวม 1,389,917 บ.  2,197,848 บ. 
รวม 3,587,765.00 
   

ข้อเสนอแนะ 
  ให้สหกรณ์ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลการทําประกันชีวิตและการทําประกันภัยผู้ค้ํา ของสมาชิก
ให้ครบถ้วนถูกต้อง รวมถึงการส่งข้อมูลสมาชิก  เบ้ียประกัน ให้กับบริษัทผู้รับประกัน จะต้องมีการประสานงานกัน
และรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน เพราะหากมีผิดพลาดก็จะทําให้สมาชิกเสียสิทธิประโยชน์ได้ 

 
3.8 เรื่องอ่ืน ๆ 

  1)   ติดตามกรณีการแก้ปัญหาหนี้โดยการปรับโครงสร้างหนี้ จํานวน 2 ราย 
   1.1) กรณีนางกาญจนา   มาตรวิจิตร ได้ย่ืนกู้เมื่อ 14 กรกฎาคม 2554 วงเงิน 4,500,000 

บาท เป็นการกู้โดยใช้บ้านและท่ีดินเป็นหลักค้ําประกัน มีหน้ีทั้งหมด เมื่อสิ้นปี 2557 จํานวน   4,278,563 บาทได้
มีการทําบันทึกในคณะกรรมการชุดที่ 26 เมื่อเดือนตุลาคม 2557 ให้ลูกหน้ีงดชําระต้นและดอกเบ้ียให้กับสหกรณ์ฯ 
เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน เมื่อถึงกําหนดระยะเวลาในเดือนเมษายน 2558 ซึ่งครบ
ระยะเวลาที่กําหนด ทางคณะกรรมการอํานวยการ ได้มีแนวทางในการแก้ปัญหาปรับโครงสร้างหน้ี ด้วยการให้
ลูกหน้ีลาออกจากสหกรณ์ เพ่ือนําเงินหุ้น มาชําระหน้ีสหกรณ์ส่วนหน่ึง ซึ่งขณะน้ีมีเงินที่ค้างขําระหน้ีจํานวน 
3,639,932 บาทและให้ลูกหน้ีใช้เงินเดือนที่คงเหลืออยู่ (12,500 บาท) และหาเงินรายได้ส่วนอ่ืน(10,190 บาท) 
รวมประมาณเดือนละ 22,690 บาท ชําระหน้ีเป็นค่าดอกเบ้ียให้กับสหกรณ์  

          ในปี 2559 ณ เดือนกรกฎาคม มีหน้ีเงินต้นคงค้างชําระ ทั้งสิ้นจํานวน 3,639,932 บาท 
และหน้ีดอกเบ้ียค้างชําระจํานวน 116,824 บาท ได้มีการทําบันทึกในคณะกรรมการชุดที่ 29 เมื่อเดือนกรกฎาคม 
2559 ให้ลูกหน้ีงดชําระดอกเบ้ียให้กับสหกรณ์ฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน และให้นําเงินที่
ชําระรายเดือนหักเป็นเงินต้น 8,764 บาท และดอกเบ้ียค้างจ่าย จํานวน 9,736 บาท เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2559 เป็นต้นไป 
    1.2)  กรณีนางรัตนา ภู่รุ่งเจริญ กู้เมื่อ 7 พฤษภาคม 2558 วงเงิน 1,630,000 บาท มีหน้ีคงค้าง
ชําระทั้งสิ้นจํานวน 1,209,470.85 บาท ผู้กู้ และผู้ค้ําประกันได้ติดต่อขอเจรจาปรับโครงสร้างหน้ี โดยทําบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเงินกู้ ที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานทนายความว่าชอบด้วยกฎหมาย  

ในคณะกรรมการชุดที่ 29 เมื่อเดือนตุลาคม 2559 สรุปได้ว่า ผู้กู้ และผู้ค้ําประกัน จํานวน 4 คน
ให้ความยินยอมที่จะร่วมรับผิดชอบในหน้ีจํานวนดังกล่าว โดยจะร่วมชําระหน้ีเดือนละ12,400 บาทจนกว่าหน้ีจะ
หมด และได้มีการทําบันทึกในคณะกรรมการชุดที่ 29 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ให้ผู้กู้ และผู้ค้ําประกันงดชําระ
ดอกเบ้ียให้กับสหกรณ์ฯ เป็นระยะเวลา 12 งวด โดยเริ่มต้ังแต่เดือนธันวาคม 2559 เป็นต้นไป  
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2) ติดตามกรณีการแก้ปัญหาหนี้  ที่สหกรณ์ได้ส่งฟ้องศาลและบังคับคดีแล้วจํานวน 1 ราย 
   2.1) กรณีนายศุภชัย  ปานอินทร์  กู้เมื่อ 5 มกราคม 2554 จํานวน 500,000 บาท  

มีนางอภิญาน์นลิน เป็นผู้ค้ําประกัน  มีหน้ีเงินต้นคงเหลือ  400,777 บาท สหกรณ์ได้ส่งฟ้องศาลและบังคับคดีให้
ชําระหน้ี ขณะนี้สามารถชําระหน้ีค่าดอกเบ้ียได้เดือนละ 2,000 บาท 

3) ติดตามกรณีการแก้ปัญหาหนี้ที่สงสัยว่าจะสูญ จํานวน 2  ราย 
   3.1) กรณี นางธนพร  สุกมลสกุล กู้เมื่อ 3 พฤษภาคม 2554 วงเงิน 3,000,000 บาท  

มีนาง สิริณัฏจ์กร  ล่องอําไพ (วิศัลยา ล่องอําไพ) เป็นผู้ค้ําประกัน ขณะนี้มียอดค้างชําระจํานวน 2,449,209 บาท 
ยังไม่สามารถติดตามให้ลูกหน้ีนําเงินมาชําระหน้ีได้ และได้ต้ังทนายความฟ้องคดีต่อศาลแล้ว  
      3.2) กรณี นายธนกฤต หีตสุวรรณ กู้เมื่อ 20 พฤษภาคม 2554 วงเงิน 1,400,000     
บาท มีนางสาวเปมิกา หงส์ทอง เป็นผู้ค้ําประกัน มีทุนประกันค้ํา 2 ตัว ทําประกันชีวิตผู้กู้และประกันภัยผู้ค้ํา            
มีหน้ีคงค้างชําระทั้งสิ้นจํานวน 840,298.38 บาท  ผิดนัดชําระหน้ีติดต่อกัน 3 ครั้ง และทางสหกรณ์ได้มีหนังสือ
บอกกล่าวไปยังผู้กู้ และผู้ค้ําประกันแล้วจํานวน 3 ครั้ง แต่ไม่ได้รับการติดต่อขอเจรจา สหกรณ์จึงให้สมาชิกผู้กู้ขาด
จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อที่ 39 (6) และข้อ 41(6)  ให้นําหุ้นทั้งหมดมาหักชําระหน้ี 
และให้ฟ้องร้องดําเนินคดีตามกฎหมายทั้งผู้กู้ และผู้ค้ําประกัน โดยมอบหมายให้กรรมการ 2 คน เป็นตัวแทน
สหกรณ์ฯ ลงนามว่าจ้างทนายความฟ้องคดี และได้ต้ังทนายความฟ้องคดีต่อศาลแล้ว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

สุดารัตน์   วงศ์นัฏจิรา 
        สําราญ   ไชยชนะ 

ชําเลือง     ทิพย์มงคล 
    ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

                                                                                 25 มกราคม  2560 
 

  มติที่ประชุม :  ที่ประชุมรับทราบ 
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 5.3   รายงานผลการดําเนนิงานกองทุนชว่ยเหลือผู้ค้าํประกันเงินกู้สามัญ 
 สรุปผลการดําเนนิงานกองทุนช่วยเหลือผูค้้ําประกันเงินกู้สามัญ และรายงานเงนิคงเหลือประจําป ี

สิ้นปบีัญชี ณ วันที ่๓๑ ธันวาคม  ๒๕๕๙ 
................................... 

๑. ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ได้คัดเลือกสมาชิกจากทีป่ระชุมจํานวน ๕ คน และ คณะกรรมการ
ดําเนินการชุดที่ ๒๙ ได้คดัเลอืกกรรมการดําเนินการจํานวน ๒ คน เข้าเป็นคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ํา
ประกันเงินกู้สามัญ รวม ๗ คน และได้ดําเนินการประชุมเมื่อ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพ่ือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบใน
การดําเนินงาน โดยมีคณะกรรมการกองทุน ฯ ดังน้ี 
  ๑.นายปัญญา ลาวิลัย  ประธานกรรมการ 
  ๒.นายสินทร เพชรเจริญ  กรรมการ 
  ๓.นายประพิศ ผิวทองงาม กรรมการ 
  ๔.นายสุดใจ อบแย้ม  กรรมการ 
  ๕.นายเฉลิมพล เบญจพันธ์ กรรมการ 
  ๖.นายบัญชา นุ้ยสุข  กรรมการ/เหรญัญิก* 
  ๗.นายนรวิชญ์ ชูสุริแสง กรรมการ/เลขานุการ*  

หมายเหตุ * คณะกรรมการดําเนินการ 

๒. สิ่งทีค่ณะกรรมการกองทนุฯ ได้ดําเนนิการ 
 ๒.๑ ดําเนินการแก้ไขสมุดบัญชีเงินฝาก จากคณะกรรมการชุดเดิม ที่ใช้ช่ือคณะกรรมการเปิดบัญชี เป็น
การใช้ช่ือ “กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ”โดยมีคณะกรรมการดูและรักษาและถอนเงินจํานวน ๓ คน มี
สิทธิเบิกจ่าย ๒ ใน ๓  
 ๒.๒ แก้ไขร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ํา
ประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ. ๒๕๕๙ จนกระทั่งทางคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ ๒๙ ได้มีมติบังคับใช้เป็นระเบียบ มี
ผลต้ังแต่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตามรายละเอียดดังน้ี 
 

ระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผูค้้ําประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.๒๕๕๙ 

อาศัยอํานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ขอ้ ๑๐๗(๑๑) ที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ครัง้ที่ ๙ ๒๕๕๙ วันที่ ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๕๙  ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ว่าด้วยกองทุน
ช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลกิระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ํา

ประกันเงินกู้สามัญ ที่บังคับใช้ก่อนหน้าน้ีทั้งหมด 
ข้อ ๔ ในระเบียบน้ี 

๔.๑ สหกรณ์  หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
๔.๒ สมาชิก  หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
๔.๓ คณะกรรมการกองทุน หมายความว่า คณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้

สามัญ 
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      ๔.๔ ประธานกรรมการ หมายความว่า ประธานกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้
สามัญ  

      ๔.๕ กองทุน หมายความว่า กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ 
      ๔.๖ สมาชิกกองทุน หมายความว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรจํากัด 

ทั้งหมด    ๔.๗ ผู้กู้ หมายความว่าสมาชิกที่กู้เงินสามัญจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
จํากัด 

      ๔.๘ ผู้ค้าํประกัน หมายความว่า สมาชิกที่ยินยอมผูกพันตนต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดชุมพร จํากัด เพ่ือชําระหน้ีเงินกู้สามัญในเมื่อผู้กู้ไมชํ่าระหน้ีน้ัน 

ข้อ ๕ วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นกองทุนสําหรับบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ ที่
ต้องรับชําระหน้ีแทนผู้กู้เมื่อสหกรณ์ไม่สามารถเรียกชําระหน้ีจากผู้กู้ได้ 

ข้อ ๖ ทีม่าของเงินกองทุน 
๖.๑ จัดสรรจากกําไรสุทธิประจําปี  
๖.๒ เงินบริจาค ดอกเบ้ีย หรอืเงินอ่ืน ๆ ที่กองทุนได้รับ โดยไม่มีเง่ือนไข 

ข้อ ๗ กองทุนที่ได้มาจากการบริจาค ตามข้อง ๖.๒ น้ัน ให้กองทุนลงทะเบียนไว้เป็นรายบุคคล 
ข้อ ๘ ผู้บริจาคไม่มีสทิธิเรียกคืนเงินที่บริจาคเข้ากองทุน ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
ข้อ ๙ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุน 

๙.๑ กองทุนจะช่วยเหลือผู้ค้ําประกัน ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของจํานวนหน้ีที่เหลือ แต่ไม่เกิน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อสัญญา หลังจากที่ผู้ค้ําประกันได้ยินยอมรับชําระหน้ีแทนผู้กู้ 

๙.๒ เงินจํานวนดังกล่าว กองทุน ฯ จะจ่ายโดยตรงให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
จํากัด เท่าน้ัน ในคราวเดียว 

๙.๓ ในกรณีที่เงินกองทุน มีไม่พอจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตามระเบียบน้ี ให้คณะกรรมการ
กองทุน ฯ เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ ฯ 
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการดําเนินการ ฯ แต่งต้ังคณะกรรมการกองทุน จํานวน ๗ คน โดยมาจาก

คณะกรรมการดําเนินงาน ๒ คน และเลือกจากที่ประชุมใหญ่ ๕ คน เพ่ือพิจารณากลั่นกรองจํานวนเงินที่จะชดเชย
ให้กับผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ และให้เสนอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ พิจารณาอนุมัติ 

ข้อ ๑๑ คณะกรรมการกองทุนอยู่ในวาระคราวละ ๒ ปี และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังจาก
คณะกรรมการดําเนินการให้หมดวาระ ตามวาระของคณะกรรมการดําเนินการ 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่เงินกู้สามญัมีผูค้้ําหลายคน ใหส้มาชิกผู้ค้ําทุกคนได้รบัการช่วยเหลือจากกองทุนตาม
สัดส่วนวงเงินที่ค้ําประกัน 

ข้อ ๑๓. ให้ประธานคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ เป็นผู้รักษาการณ์ ให้เป็นไป
ตามระเบียบน้ี 

ประกาศ  ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 
 
 

(นายสุธรรม  ลิมป์ธนกุลชัย) 
      ประธานคณะกรรมการดําเนินการ 

      สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 



 

รายงานกิจการประจําปี 2560  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด หนา 35 
 

๓. การดําเนนิช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้าํประกันในรอบป ี
ได้รับหนังสือจากคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ ๒๙ เมื่อ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ว่ามีสมาชิกในสังกัด

โรงพยาบาลละแม หมายเลข ๑๑๓๑ และ ๑๔๙๙ ที่เป็นผู้ค้ําประกัน ได้รับผลกระทบจากการต้องนําเงินมาจ่าย
ทดแทนหน้ีที่ผู้กู้ได้กระทําไว้กับสหกรณ์ คือ เงินต้น ๒,๑๔๕,๘๑๓.๐๐ บาท ดอกเบ้ีย ๓๙,๖๖๓.๐๐ บาท รวมยอด 
๒,๑๕๖,๐๘๔.๐๐ บาท ผู้กู้ขาดการชําระหน้ี ๓ เดือนติดต่อกัน คณะกรรมการดําเนินการมีมติให้พ้นสมาชิกภาพ 
บริษัทประกันได้จ่ายเงินชําระหน้ีให้ รวม  ๒,๑๕๖,๐๘๔.๐๐ บาท (เง่ือนไข MOU บริษัทจ่ายเงินต้นที่คงค้างไม่เกิน  
๒ งวด พร้อมดอกเบี้ยทั้งหมดที่เกิดขึ้น) ซึ่งแบ่งเป็น เงินต้น จํานวน ๒,๑๑๖,๔๒๑.๐๐ บาท ดอกเบ้ีย จํานวน 
๓๙,๖๖๓.๐๐ บาท (บริษัทรับภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นทั้งจํานวน) และทําให้ยังคงเหลือเงินต้นที่เกินระยะเวลาท่ี
บริษัทรับผิดชอบได้ที่เป็นการผิดนัดชําระหน้ีของผู้กู้ อีกจํานวน ๒ เดือน มีหน้ีที่ค้างชําระ ๒๙,๓๙๒.๐๐ บาท ซึ่งใน
กรณีน้ีสัญญาเงินกู้มีผู้ค้ําประกันเงินกู้จํานวน 2 คน และผู้ค้ําประกันเงินกู้ทั้งสองคนน้ัน ยินดีรับภาระหน้ีสินที่เหลือ
ด้วยความสมัครใจ และได้นําเงินมาชําระคืนเพ่ือปิดบัญชีเงินกู้ให้กับสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว จึงขอความช่วยเหลือ
จากคณะกรรมการกองทุนฯ 

ที่ประชุม  คณะกรรมการกองทุน มีความเห็นว่า กองทุนฯ สมควรให้การช่วยเหลือ  เน่ืองจากผู้ค้ําประกัน 
รายนี้ ได้นําเงินสดมาชําระหน้ีให้แก่สหกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว วงเงินที่ชําระหน้ีจํานวน ๒๙,๓๙๒.๐๐  บาท น้ัน  

ระเบียบกองทุนฯ ข้อ๙.๑ 
-กองทุนจะช่วยเหลือผู้ค้ําประกัน ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของจํานวนหน้ีที่เหลือ แต่ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

บาท ต่อสัญญา หลังจากที่ผู้ค้ําประกันได้ยินยอมรับชําระหน้ีแทนผู้กู้ 
 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้กองทุนช่วยเหลือเพียงร้อยละ ๑๐ ของวงเงิน คือ ๒,๙๓๙.๒๐ บาท(สอง

พันเก้าร้อยสามสิบเก้าบาทย่ีสิบสตางค์) 
๔. สรุปค่าใช้จ่ายและเงินคงเหลือประจําปี ๒๕๕๙ 

 ๔.๑ ในรอบปี มีค่าใช้จ่ายเบ้ียประชุมคณะกรรมการดําเนินการจํานวน ๗ คน ๆ ละ ๒ ครั้ง จํานวน  
๕,๘๐๐.๐๐ บาท 
 ๔.๒ เงินคงเหลือ  ณ  วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙   จํานวน   ๑,๓๙๕,๐๐๐.๐๐    บาท 

  มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 

5.4 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 
ราชกิจจานุเบกษา ๑๓ ธนัวาคม ๒๕๕๙  เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๘๘ ง 

เพ่ือให้การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์มีมาตรฐานและเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความโปร่งใสแก่การ
ดําเนินกิจการของสหกรณ์ รวมทั้งผู้ตรวจสอบกิจการสามารถดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
กิจการ ซึ่งจะเป็นผลดีแก่สหกรณ์และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๖ 
(๘) มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมพ.ศ. ๒๕๕๓ และคําสั่งนายทะเบียน
สหกรณ์ที่ ๑๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘เรื่อง มอบอํานาจหน้าที่ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการแทน
นายทะเบียนสหกรณ์ จึงกําหนดระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์พ.ศ.
๒๕๕๙” 
ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กําหนดจํานวนผู้ตรวจสอบกิจการ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ 
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(๒) คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ลงวันที่ ๓ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

ข้อ ๔ บรรดาระเบียบและคําสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบน้ี หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบ
น้ี ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 
ข้อ ๕ ในระเบียบน้ี 
“การตรวจสอบกิจการ” หมายถึง การตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ได้แก่การปฏิบัติ 

เก่ียวกับการเงิน การบัญชี การปฏิบัติการ การบริหารงาน ระบบสารสนเทศ และการตรวจสอบด้านอ่ืน ๆ 
“ผู้ตรวจสอบกิจการ” หมายถึง สมาชิกของสหกรณ์น้ัน หรือบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคล ที่ได้รับการเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์เพ่ือทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบกิจการตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ 
ข้อ ๖ ให้อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รักษาการตามระเบียบน้ี รวมทั้งให้มีอํานาจตีความและวินิจฉัย 

ปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ตลอดจนดําเนินการอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบอํานาจจากนายทะเบียน
สหกรณ์ เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 
 

หมวด ๑ 
คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการ 

 
ข้อ ๗ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
      (๑) เป็นสมาชิกของสหกรณ์น้ัน หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์    
      (๒) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับ 

การรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 

ข้อ ๘ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
      (๑) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รบังานสอบบัญชีของ

สหกรณ์ในปีบัญชีน้ัน 
     (๒) เป็นกรรมการของสหกรณ์น้ัน เว้นแต่ได้พ้นจากตําแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
บัญชีของสหกรณ์ 
     (๓) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์น้ัน 
     (๔) เป็นผูจ้ัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์น้ัน หรือสหกรณ์อ่ืน หรือเคยถูกให้ออกจากตําแหน่ง

ผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์น้ัน หรือสหกรณ์อ่ืน ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 
    (๕) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทจุริต 
    (๖) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา 

โดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
   (๗) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐาน

ทุจริตต่อหน้าที่ 
   (๘) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีคําวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจาก

ตําแหน่งกรรมการ หรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์น้ัน หรือสหกรณ์อ่ืน 
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  (๙) เคยถูกทีป่ระชุมใหญ่มมีติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่งกรรมการ หรือ ผู้ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุ
ทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์น้ัน หรือสหกรณ์อ่ืน 

 (๑๐) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์น้ัน หรือสหกรณ์อ่ืน 
 (๑๑) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 (๑๒) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนช่ือออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตาม

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
 (๑๓) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรอืจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 
ข้อ ๙ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การเงิน 

การบัญชี กฎหมายที่เก่ียวข้องกับสหกรณ์ การบริหารจัดการ และเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 
ข้อ ๑๐ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพัฒนาความรู้และทกัษะด้านการเงินการบัญชี กฎหมายระเบียบและการ

ตรวจสอบกจิการอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

หมวด ๒ 
การเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ ๑๑ ขั้นตอนและวิธีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ 
ข้อ ๑๒ จํานวนผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับของสหกรณ์ กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้มีจํานวน 

ไม่เกินห้าคน กรณีนิติบุคคลให้มีจํานวนหน่ึงนิติบุคคล 
ข้อ ๑๓ สหกรณ์อาจเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการเป็นการสํารองไว้ เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบกิจการที่สหกรณ์

เลือกต้ังสํารองไว้สามารถปฏิบัติงานทันทีในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญ่พ้นจาก
ตําแหน่ง ตามข้อ ๑๖ 

ข้อ ๑๔ ให้ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์กําหนดค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายอ่ืน และค่าใช้จ่ายเพ่ือการพัฒนา แก่ผู้
ตรวจสอบกิจการให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงานและฐานะการเงินของสหกรณ์ 

 
หมวด ๓ 

วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการ 
ข้อ ๑๕ วาระการดํารงตําแหน่งของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามที่ข้อบังคับของสหกรณ์ 

แต่ไม่เกินคราวละสามปี ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกต้ังอีกได้ 
ข้อ ๑๖ นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว ผู้ตรวจสอบกิจการจะพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือย่ืนต่อประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการหรือย่ืนต่อ

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี 
(๓) ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติ

บุคคล ออกจากตําแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 
(๔) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ ๗ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๘ 

 
หมวด ๔ 

อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบกิจการ 
ข้อ ๑๗ ผู้ตรวจสอบกิจการ มีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงและตรวจสอบกิจการ 

ด้านต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ ์โดยผู้ตรวจสอบกิจการต้องปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติ 
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การตรวจสอบกิจการที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนด 
ข้อ ๑๘ ผู้ตรวจสอบกิจการ มีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือสรุปผลการ

ตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ โดยให้เสนอผลการตรวจสอบกิจการ ดังต่อไปน้ี 

(๑) รายงานการตรวจสอบกิจการประจําเดือน ให้ผู้ตรวจสอบกิจการแจ้งผลการตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมประจําเดือนในคราวต่อไป 

(๒) รายงานการตรวจสอบกิจการประจําปี ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 

(๓) รายงานการตรวจสอบกรณีเร่งด่วน ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจ 
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่างร้ายแรง หรือสหกรณ์มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
กฎหมายระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนําของทางราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม
หรือคําสั่งของสหกรณ์จนก่อให้เกิดความเสยีหายแก่สมาชิกและสหกรณอ์ย่างร้ายแรง ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการแจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการทันทีเพ่ือดําเนินการแก้ไข รวมท้ังให้จัดส่งสาํเนา
รายงานดังกล่าวต่อสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ และสํานักงานสหกรณ์จังหวัด หรือสํานักงานส่งเสริม
สหกรณ์กรุงเทพมหานครโดยเร็ว 
ข้อ ๑๙ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการดําเนินการแก้ไขของสหกรณ์ตามรายงานการตรวจสอบ

กิจการข้อ ๑๘ และให้จัดส่งสาํเนารายงานผลการแก้ไขของสหกรณ์และผลการติดตามของผู้ตรวจสอบกิจการต่อ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณแ์ละสํานักงานสหกรณ์จังหวัด หรือสํานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร 

ข้อ ๒๐ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการและเข้ารว่มประชุมใหญ ่เพ่ือช้ีแจงรายงานการตรวจสอบ
กิจการที่นําเสนอต่อที่ประชุม 

ข้อ ๒๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้สหกรณ์มีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
(๑) อํานวยความสะดวก ช่วยเหลือ ให้คําช้ีแจง พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานของ

สหกรณ์และทรัพย์สินต่าง ๆ และใหค้วามร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบกิจการในการเข้าไปในสํานักงานของ
สหกรณ์ในระหว่างเวลาทําการของสหกรณ ์เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบกิจการ 

(๒) กําหนดวาระการประชุมให้ผู้ตรวจสอบกิจการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือ
รับทราบผลการตรวจสอบกิจการ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

(๓) พิจารณาปฏิบัติตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบกิจการ เพ่ือให้การดําเนิน 
กิจการของสหกรณ์ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของสหกรณ์ 
ข้อ ๒๒ ให้สหกรณ์กําหนดขอบเขตความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ 

กรณีผู้ตรวจสอบกิจการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ หรือประพฤติผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
จนเป็นเหตุให้สหกรณ์ได้รับความเสียหาย 

การพิจารณาความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ ่
 

หมวด ๕ 
จริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 

ข้อ ๒๓ ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 
(๑) ความรับผดิชอบ 

๑.๑ มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการ 
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๑.๒ ต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงินการบัญชีและธุรกิจของสหกรณ์อย่างเพียงพอที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ 
๑.๓ ให้ความสาํคัญกับการเตือนภัยล่วงหน้าและรายการทีผ่ิดปกติ 
๑.๔ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการสหกรณ ์

(๒) ความซื่อตรง 
๒.๑ มีความซือ่สัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติส่วนตัว 
๒.๒ ไม่ใช้โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อ่ืน 

(๓) ความเป็นกลาง 
๓.๑ พึงละเว้นการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือกระทําการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
สหกรณ ์
๓.๒ ใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการตัดสินใจ 

(๔) ความรู้ ความสามารถ 
๔.๑ รับงานที่ตนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
๔.๒ พัฒนาศักยภาพตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของงานตรวจสอบ
อย่างต่อเน่ือง 

(๕) การรักษาความลับ 
ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการในทางที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหาย 

แก่สหกรณ์ เว้นแต่เพ่ือประโยชน์ต่อสหกรณ์หรือต้องให้ถ้อยคําในฐานะพยานตามกฎหมาย 
(๖) ไม่เรียกร้อง หรือรับสิ่งของ หรือทรัพย์สนิมีค่าใด ๆ จากสหกรณ์นอกเหนือจากค่าตอบแทนและ

ค่าใช้จ่ายอ่ืนตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบของสหกรณ์ 
 

หมวด ๖ 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๒๔ ผู้ตรวจสอบกิจการทีไ่ด้รับเลือกต้ังก่อนระเบียบน้ีใช้บังคับให้ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่า 
จะสิ้นสุดปีบัญชีที่ได้รับการเลือกต้ัง 

ผู้ตรวจสอบกิจการตามวรรคหน่ึง หากได้รับการเลือกต้ังจากที่ประชุมใหญ่ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป หรือที่
ประชุมใหญ่มมีติให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนครบวาระตามข้อบังคับของสหกรณ์ ให้ถือว่าผู้น้ันเป็นผู้มีคณุสมบัติตามข้อ 
๗ และให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้แต่ต้องไม่เกินหน่ึงปีบัญชีของสหกรณ์ 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

บริสุทธ์ิ เปรมประพันธ์ 
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

พนักงานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการแทน 
นายทะเบียนสหกรณ์ 

 
  มติที่ประชุม : ที่ประชุมทราบ 
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ระเบียบวาระที่  6  :  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    6.1 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน  ประจําปี 2559 
  นางสาวน่ิมนวล  ดวงโต  ผู้สอบบัญชีเอกชนรับอนุญาต นําเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี งบแสดง
ฐานะการเงิน สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2559  ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
จํากัด ตามรายละเอียดในเอกสารระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2559  
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หนังสือรับรองของสหกรณ ์
                                                                                            สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุ

จังหวัดชุมพร จํากัด 
 วันที่  20  มกราคม  2560 

เรียน   นางสาวน่ิมนวล   ดวงโต ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด 
                     หนังสือรับรองฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด สําหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพ่ือแสดงความเห็นว่างบการเงิน
ดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิ้นสุดวัน
เดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตามระเบียบที่
นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดหรือไม่ 
                     ข้าพเจ้า เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพ่ือให้การดําเนินงานของ
สหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
                     ข้าพเจ้า ขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกับงบการเงิน ที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่า
ควร 
จะเป็น เช่น รายการดังต่อไปนี้ 

1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมลูที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการ 
แสดงรายการและข้อมูลต่างๆ 

2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปน้ีให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ 
2.1    บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีและข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้อง

ทั้งหมด 
2.2    รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ ่

3. ไม่มีรายการผดิปกติที่เก่ียวข้องกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ผู้ซึ่งมหีน้าที่สําคัญเก่ียวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงิน 

4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาทัง้หมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมี
สาระสําคัญต่องบการเงิน นอกจากน้ีสหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่กํากับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน 

5. สหกรณ์ไม่ได้รบัหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน เพราะมิได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมหีน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นในภาย
หน้าซึ่งควรจะได้นํามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการต้ังสํารอง
ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปน้ีมีการบันทึกหรอืเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน 
6.1   รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณห์รือบุคคลอ่ืน 
6.2   ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเก่ียวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจํากัดการใช้เงินกู้ 
6.3   สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน 

7. สหกรณ์มีกรรมสิทธ์ิในสินทรพัย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพันหรือข้อ
ผูกพันใดๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้น
ในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกับหลักประกัน
ทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลท่ีสาม นอกจากน้ีสหกรณ์ไมม่ีคดีฟ้องร้องอ่ืนและไม่มคีดีทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น 

9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไมม่ีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่
ปรากฎข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสําคัญ  ซึ่งต้องนํามาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 

(นายสุธรรม ลมิป์ธนกุลชัย) 
ประธานกรรมการ 

 
 
 

(นายสมบูรณ ์ขวัญสง) 
ผู้จัดการสหกรณ์ 

 



 

รายงานกิจการประจําปี 2560  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด หนา 43 
 

รายงานของผูส้อบบญัช ี
เสนอ   นายทะเบียนสหกรณ์ 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด  ซึ่งประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2559 งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด  สําหรับปีสิน้สุดวัน
เดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืนๆ  

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณต่์องบการเงิน  
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เป็นผู้รับผดิชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินงบการเงิน
เหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรับผดิชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์พิจารณาเห็นว่าจําเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรอืข้อผิดพลาด 
ความรับผิดชอบของผูส้อบบัญช ี
 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์  ซึ่งกําหนดให้
ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ ์รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคัญหรอืไม่ 
 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจํานวนเงินและ
การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน  วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี  ซึ่งรวมถึงการ
ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผดิพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการ
จัดทําและการนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของสหกรณ์ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์ การ
ตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ใช้และความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ รวมทั้งการประเมิน
การนําเสนองบการเงินโดยรวม 
 ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า 
ความเห็น 
 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
จํากัด  ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 
  ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

                                           

 
(นางสาวน่ิมนวล  ดวงโต) 

ผู้สอบบัญชี 
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หมายเหตุ ป 2559 ป 2558
บาท บาท

สินทรพัย
สินทรพัยหมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 31,188,824.78       11,030,343.16           
เงินฝากชุมนุมสหกรณ - ออมทรัพย 0.00 2,524,548.00             
เงินใหกูยืมระยะส้ัน - สุทธิ 4 110,175,763.53     92,429,565.42           
ลูกหน้ีระยะส้ัน - สุทธิ 5 6,407.49                29,413.56                 
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ 467,581.00            458,479.00               
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 6 293,403.00            217,732.08               

รวมสินทรพัยหมุนเวียน 142,131,979.80     106,690,081.22         
สินทรพัยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 3 12,709,500.00       10,759,500.00           
เงินใหกูยืมระยะยาว - สุทธิ 4 1,841,520,879.07  1,826,765,676.79      
ลูกหน้ีระยะยาว - สุทธิ 5 3,589,704.51         2,882,532.04             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 7 12,258,473.04       11,867,236.12           
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 8 33,370.00              33,905.00                 

รวมสินทรพัยไมหมุนเวียน 1,870,111,926.62  1,852,308,849.95      
รวมสินทรพัย 2,012,243,906.42  1,958,998,931.17      

หน้ีสินและทนุของสหกรณ
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน 9 75,000,000.00       369,500,000.00         
สวนของหน้ีสินไมหมุนเวียนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหน่ึงป 12 90,394,167.16       105,468,000.00         
เงินรับฝาก 10 265,890,261.59     208,176,654.66         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 11 1,059,544.99         736,100.25               

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 432,343,973.74     683,880,754.91         

สหกรณออมทรพัยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่ 31  ธันวาคม  2559
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หมายเหตุ ป 2559 ป 2558
บาท บาท

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว 12 465,542,700.00     257,648,517.98         
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 13 1,406,192.00         628,026.00               

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 466,948,892.00     258,276,543.98         
รวมหน้ีสิน 899,292,865.74     942,157,298.89         

ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10.00 บาท) 964,346,290.00       883,434,640.00         
ทุนสํารอง 60,398,678.14         51,982,106.86           
ทุนสะสมตามระเบียบ ขอบังคับและอ่ืนๆ 13 4,566,058.14           2,447,058.76             
กําไรสุทธิประจําป 83,640,014.40         78,977,826.66           

รวมทุนของสหกรณ 1,112,951,040.68  1,016,841,632.28      
รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ 2,012,243,906.42  1,958,998,931.17      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(นายชัยยุทธ  บัววารี)
เลขานุการ

วันที่  20  มกราคม  2560

2

(นายสุธรรม  ลิมธนกุลชัย)
ประธานกรรมการ
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บาท % บาท %
รายไดดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ดอกเบ้ียรับเงินใหกู 127,282,877.56  99.30 125,804,161.42    99.69
ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 267,834.03          0.21     224,181.87            0.18
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 630,462.70          0.49     161,737.37            0.03
รวมรายไดดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 128,181,174.29  100.00 126,190,080.66    100.00

คาใชจายดอกเบ้ียและเงินลงทุน
ดอกเบ้ียจายเงินรับฝาก 8,369,733.57      6.53     6,996,521.14         5.54
ดอกเบ้ียจายเงินกูยืมระยะส้ัน 5,618,349.84      4.38     13,639,254.20      10.81
ดอกเบ้ียจายเงินกูยืมระยะยาว 16,580,862.28    12.94 6,190,081.33         4.91
ดอกเบ้ียจายต๋ัวสัญญาใชเงิน 8,034,237.61      6.27     16,307,397.14      12.92
รวมคาใชจายดอกเบ้ียและเงินลงทุน 38,603,183.30    30.12 43,133,253.81      34.18

หัก หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินใหกู 0.00 0.00 (3,304,921.60)       (2.62) 
หนี้สงสัยจะสูญดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ 0.00 0.00 (34,866.00)             (0.03) 
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ระหวางดําเนินคดี 0.00 0.00 (418,486.00)          (0.33) 
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ตามคําพิพากษา 0.00 0.00 418,486.00            0.33
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อ่ืน 112,311.98          0.09     3,177,195.40         2.52
หนี้สงสัยจะสูญดอกเบ้ียลูกหนี้อ่ืนคางรับ 304,229.00          0.23     285,943.00            0.23
หนี้สงสัยจะสูญดอกเบีย้ลกูหนี้ตามคําพิพากษาคางรับ 0.00 0.00 46,994.00              0.04
รวมหนี้สงสัยจะสูญ 416,540.98          0.32     170,344.80            0.14   

รายไดดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 89,161,450.01    69.56 82,886,482.05      65.68 
บวก รายไดอ่ืน

รายไดคาธรรมเนียมแรกเขา 8,400.00              0.01     11,100.00              0.01
รายไดในการประเมนิหลักทรัพย -                        -      40,000.00              0.03
ดอกเบ้ียรับลูกหนี้ตามคําพิพากษา 20,000.00            0.01     50,994.00              0.04
ดอกเบ้ียรับลูกหนี้อ่ืน 304,229.00          0.24     285,943.00            0.23
รายไดอ่ืน 190,334.24          0.15     43,654.56              0.03

รวมรายไดอ่ืน 522,963.24            0.41      431,691.56            0.34     

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559
ป 2559 ป 2558
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บาท % บาท %
หกั คาใชจายในการดําเนินงาน

คาใชจายเก่ียวกับเจาหนาที่
เงินเดือน 1,776,399.00       1.39     1,650,047.00       1.31
คาลวงเวลา 90,726.11            0.07     106,829.50          0.08
คาสวัสดิการเจาหนาที่ 157,768.00          0.12     13,500.00            0.01
เงินสมทบกองทุนทดแทน 612.00                 0.00 614.55                 0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 71,335.40            0.06     67,717.00            0.05
คาบําเหน็จเจาหนาที่ 778,166.00          0.61     -                       0.00
คาใชจายเก่ียวกับทีด่ิน อาคารและอุปกรณ
คาเส่ือมราคา 649,268.08          0.51     319,030.25          0.25
คาซอมแซมเครือ่งใชสํานักงาน 2,450.00              0.00 6,130.00              0.00
คาเชาสํานักงาน 0.00 0.00 97,500.00            0.08
คาใชจายดําเนินงานอ่ืน
คาเบี้ยประชุม 389,100.00          0.30     416,150.00          0.30
คารบัรอง 14,390.00            0.01     5,375.00              0.00
คาพาหนะ 17,610.00            0.01     24,600.00            0.02
คาเครือ่งเขียนแบบพิมพ 208,317.42          0.16     58,275.50            0.05
คาใชจายประชุมใหญ 991,894.00          0.77     987,341.00          0.78
คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ 70,000.00            0.06     40,000.00            0.03
คาธรรมเนียมสอบบัญชี 55,000.00            0.04     0.00 0.00
คานํ้า - คาไฟฟา 81,476.76            0.06     71,354.25            0.06
คาโทรศัพท - คาไปรษณีย 88,924.64            0.07     65,575.62            0.05
คาตอบแทนเจาหนาที่หักเงินประจําหนวย 74,400.00            0.06     50,000.00            0.04
คาถายเอกสาร 50,752.34            0.04     43,915.85            0.03
คาใชจายประชุมกรรมการ 28,760.00            0.02     21,780.00            0.02
คาธรรมเนียมโอนเงิน 69,190.52            0.06     71,316.12            0.06
คาดูแลและปรบัปรงุโปรแกรมสําเรจ็รปู 24,000.00            0.02     24,000.00            0.02

2
ป 2559 ป 2558
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บาท % บาท %
คาใชจายในการประเมินหลักทรพัย 1,720.00              0.00 720.00                 0.00
คาใชจายในการสรรหากรรมการ 31,792.00            0.03     21,973.00            0.02
คาหนังสือพิมพ 4,380.00              0.00 2,280.00              0.00
คาตอบแทนผูเขารวมประชุม 77,720.00            0.06     45,310.00            0.04
คาใชจายในการดําเนินคดี 12,400.00            0.01     0.00 0.00
คาตอบแทนนักศึกษาฝกงาน 3,000.00              0.00 1,500.00              0.00
คาใชจายประชาสัมพันธ 25,792.00            0.02     0.00 0.00
คาใชจายในกาพัฒนาระบบสารสนเทศ 19,650.00            0.02     0.00 0.00
คาใชจายอ่ืน 177,404.58          0.14     127,512.31          0.10
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 6,044,398.85       4.72     4,340,346.95       3.40    

83,640,014.40   65.25 78,977,826.66     62.62กําไรสุทธิ

3
ป 2559 ป 2558
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ป 2559 ป 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน ( บาท ) ( บาท )

กําไรสุทธิ 83,640,014.40               78,977,826.66       
รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเส่ือมราคา 649,268.08                    319,030.25            
หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีเงินกู 0.00 (3,304,921.60)        
หน้ีสงสัยจะสูญดอกเบ้ียคางรับ 0.00 (34,866.00)             
หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีระหวางดําเนินคดี 0.00 (418,486.00)           
หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีตามคําพิพากษา 0.00 418,486.00            
หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีอ่ืน 112,311.98                    3,177,195.40         
หน้ีสงสัยจะสูญดอกเบ้ียลูกหน้ีตามคําพิพากษาคางรับ 0.00 46,994.00              
หน้ีสงสัยจะสูญดอกเบ้ียลูกหน้ีอื่นคางรับ 304,229.00                    285,943.00            
คาวัสดุสํานักงานใชไป 208,617.42                    58,275.50              
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ (467,581.00)                  (458,586.00)           
คาธรรมเนียมสอบบัญชีคางจาย 55,000.00                      0.00
คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการคางจาย 7,000.00                        0.00
ดอกเบี้ยต๋ัวสัญญาใชเงินคางจาย 186,986.30                    457,835.52            
ดอกเบี้ยลูกหน้ีตามคําพิพากษาคางรับ 0.00 (46,994.00)             
ดอกเบี้ยลูกหน้ีอ่ืนคางรับ (304,229.00)                  (285,943.00)           
ดอกเบี้ยเงินกูยืมคางจาย 0.00 44,927.24              
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคางรับ 0.00 (10,420.78)             
คาใชจายสวัสดิการคางจาย 0.00 19,370.00              
บําเหน็จเจาหนาที่ 778,166.00                    0.00
คาใชจายเบ็ดเตล็ดคางจาย 0.00 0.00

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 85,169,783.18               79,245,666.19       

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
งบกระแสเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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ป 2559 ป 2558
สินทรัพยดําเนินงาน ( บาท ) ( บาท )

เงินสดจายลูกหน้ีเงินกูฉุกเฉิน (39,084,420.00)             (29,883,146.00)      
เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินกูฉุกเฉิน 37,461,377.00               27,574,819.00       
เงินสดจายลูกหน้ีเงินกูสามัญ (650,426,284.00)           (884,913,350.00)    
เงินสดรับลูกหน้ีเงินกูสามัญ 614,432,455.61             766,770,006.79     
เงินสดจายลูกหน้ีเงินกูพิเศษ 0.00 (18,500.00)             
เงินสดรับลูกหน้ีเงินกูพิเศษ 5,115,471.00                 12,405,159.00       
เงินสดรับลูกหน้ีตัวแทน 292,788,168.04             273,609,558.00     
เงินสดจายลูกหน้ีตัวแทน (292,788,168.04)           (273,597,277.00)    
เงินสดจายจากลูกหน้ีระหวางดําเนินคดี 0.00 (418,486.00)           
เงินสดรับจากลูกหน้ีระหวางดําเนินคดี 0.00 418,486.00            
เงินสดจายลูกหน้ีอื่น ๆ (840,298.38)                  (6,195,141.00)        
เงินสดรับลูกหน้ีอื่น ๆ 43,820.00                      106,000.00            
เงินสดจายเงินทดรองจาย (347,940.00)                  (379,215.00)           
เงินสดรับเงินทดรองจาย 337,368.00                    367,255.00            
เงินสดจายซ้ือวัสดุสํานักงาน (221,530.00)                  (99,376.80)             
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ 458,479.00                    306,611.58            
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคางรับ 10,420.78                      0.00

หนี้สินดําเนินงาน
เงินสดจายคาธรรมเนียมสอบบัญชีคางจาย 0.00 (16,000.00)             
เงินสดรับเงินรอจายคืนดอกเบี้ยรับ 0.00 157,113.00            
เงินสดจายเงินรอจายคืนดอกเบี้ยรับ 0.00 (636,614.00)           
เงินสดจายคาสวัสดิการเจาหนาที่คางจาย (19,370.00)                    (9,480.00)               
เงินสดรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 118,260.00                    99,592.00              
เงินสดจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (118,260.00)                  (109,534.00)           
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ป 2559 ป 2558
( บาท ) ( บาท )

เงินสดจายคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการคางจาย 0.00 0.00
เงินสดจายภาษีคางจาย 0.00 (230.00)                  
เงินสดจายคาหนังสือพิมพคางจาย 0.00 (300.00)                  
เงินสดจายคาถายเอกสารคางจาย 0.00 (2,055.77)               
เงินสดจายดอกเบี้ยต๋ัวสัญญาใชเงินคางจาย (502,762.76)                  (1,564,109.58)        
เงินสดรับเงินรอจายคืน 1,692,099.67                 3,470,817.33         
เงินสดจายเงินรอจายคืน (1,095,508.47)               (3,846,161.54)        
เงินสดจายเงินประกันการใชไฟฟา 0.00 (40,000.00)             
เงินสดรับเงินประกันการใชไฟฟา 0.00 10,000.00              
เงินสดจายคาใชจายเบ็ดเตล็ดคางจาย 0.00 (15,053.00)             
เงินสดจายภาษีหัก ณ ที่จาย (2,415.12)                      (21,489.88)             
เงินสดรับภาษีหั ณ ที่จาย 2,415.12                        21,489.88              
เงินสดรับคืนคาใชจาย 0.00 950.00                   
เงินสดรับเงินประกัน 0.00 91,000.00              

เงินสดสุทธิ (ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 52,183,160.63             (37,110,995.80)      
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายซื้อที่ดิน 0.00 (836,625.00)           
เงินสดจายซื้ออาคาร 0.00 (7,863,375.00)        
เงินสดจายซื้อเคร่ืองใชสํานักงาน (1,040,505.00)               (64,670.00)             
เงินสดจายซ้ือหุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด (1,950,000.00)               (10,000,000.00)      
เงินสดจายเงินประกันการใชนํ้าประปา 0.00 (1,605.00)               
เงินสดรับเงินประกันการใชนํ้าประปา 535.00                           0.00

เงินสดสุทธิ (ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (2,989,970.00)             (18,766,275.00)      
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1. สรปุนโยบายการบัญชีทีส่ําคัญ
 ๏ สหกรณบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคางเวนแตดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามคําพิพากษาสหกรณจะรับรูตอเมื่อไดรับเงิน
 ๏ สหกรณรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑสัดสวนของเวลา สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบี้ย
     คูณดวยจํานวนเงินตนที่คางชําระตามระยะเวลาที่กูยืม
 ๏ เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาทุน
๏ สหกรณต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวในจํานวนที่เพียงพอสําหรับการซ่ึงอาจเกิด โดยพิจารณา
    ลูกหนี้แตละรายที่คางอยู ณ วันส้ินป
 ๏ สหกรณต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย
    การจัดชั้นคุณภาพลูกหน้ีเงินกูและการเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544
 ๏ สหกรณตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใชส้ินเปลืองตามราคาทุน
 ๏ คาเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ คํานวณโดยวิธีเสนตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
     ทั้งนี้ ยกเวนที่ดิน
 ๏ คาซอมบํารุง คาซอมแซม รวมท้ังการซ้ือมาเปล่ียนแทนสําหรับสินทรัพยรายการยอยๆ ถือเปนคาใชจาย
     หักจากรายได 
 ๏ เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณอ่ืน
     ทุกประเภท ทั้งนี้ รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณอ่ืนที่นําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกัน
     หนี้สินดวย

2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย
ป 2559 ป 2558
บาท บาท

เงินสด 3,070.00               3,212.00                    
เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวัน 7,000.00               0.00
ออมทรัพย 31,178,754.78      11027131.16
รวม 31,188,824.78      11,030,343.16           

สหกรณออมทรพัยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรบัปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559
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3 เงินลงทนุ ประกอบดวย
ป 2559 ป 2558
บาท บาท

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด
 - หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 12,699,500.00      10,749,500.00           
 - หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยไทยไอซีที จํากัด 10,000.00             10,000.00                  

รวมเงินลงทุนระยะยาว 12,709,500.00      10,759,500.00           
4 เงินใหกูยืม - สุทธิ ประกอบดวย

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว
เงินใหกูยืม - ปกติ
 - ลูกหน้ีเงินกูฉุกเฉิน 10,032,420.00     -                          8,409,377.00        0.00
 - ลูกหน้ีเงินกูสามัญ 99,690,305.32     1,825,031,156.28    83,599,466.14      1,805,128,167.07      
 - ลูกหน้ีเงินกูพิเศษ 453,038.21          16,489,722.79         420,722.28           21,637,509.72           

รวมเงินใหกูยืม - ปกติ 110,175,763.53   1,841,520,879.07    92,429,565.42      1,826,765,676.79      

5 ลูกหน้ี - สุทธิ ประกอบดวย

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว
ลูกหน้ีตามคําพิพากษา 418,486.00          0.00 418,486.00           0.00
ลูกหน้ีอ่ืนๆ 216,195.31          6,669,424.07           154,152.84           5,934,988.16             

รวม 634,681.31          6,669,424.07           572,638.84           5,934,988.16             
หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 628,273.82          3,079,719.56           543,225.28           3052456.12
ลูกหน้ี -สุทธิ 6,407.49              3,589,704.51           29,413.56             2,882,532.04             

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญแยกเปน คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีลูกหน้ีตามคําพิพากษา จํานวน
418,486.00 บาทและคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีอ่ืนๆ จํานวน 3,289,507.38 บาท

บาท บาท

ป 2559 ป 2558
บาท บาท

2

ป 2559 ป 2558
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6 สินทรพัยหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย
ป 2559 ป 2558
บาท บาท

เคร่ืองเขียนแบบพิมพ 116,899.88           103,987.30                
เงินทดรองจาย 30,572.00             20,000.00                  
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคางรับ 0.00 10,420.78                  
ดอกเบี้ยลูกหน้ีตามคําพิพากษาคางรับ 46,994.00             46,994.00                  
หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยลูกหน้ีตามคําพิพากษาคางรับ 46,994.00             46,994.00                  
ดอกเบี้ยลูกหน้ีตามคําพิพากษาคางรับ - สุทธิ 0.00 0.00
ดอกเบี้ยลูกหน้ีอ่ืนคางรับ 590,172.00           285,943.00                
หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยลูกหน้ีอ่ืนคางรับ 590,172.00           285,943.00                
ดอกเบี้ยลูกหน้ีอ่ืนคางรับ - สุทธิ 0.00 0.00
เงินปนผลคลาดเคล่ือน 145,931.12           83,324.00                  

รวม 293,403.00           217,732.08                

7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวย
ป 2559 ป 2558
บาท บาท

ที่ดิน 4,036,625.00        4,036,625.00             
อาคาร 7,245,076.75        7,638,245.50             
เคร่ืองใชสํานักงาน 976,771.29           192,365.62                

รวม 12,258,473.04      11,867,236.12           
8 สินทรพัยไมหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย

ป 2559 ป 2558
บาท บาท

เงินประกันการใชไฟฟา 32,000.00             32,000.00                  
เงินมัดจําสงหนังสือพิมพ 300.00                  300.00                       
เงินประกันการใชนํ้า 1,070.00               1,605.00                    

รวม 33,370.00             33,905.00                  

3
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9 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน ประกอบดวย
ป 2559 ป 2558
บาท บาท

ต๋ัวสัญญาใชเงิน
 - ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 50,000,000.00      198,000,000.00         
 - ธนาคารธนชาติ (มหาชน) 25,000,000.00      64,000,000.00           

รวม 75,000,000.00      262,000,000.00         
ป 2559 ป 2558
บาท บาท

เงินกูยืมระยะส้ัน
 - สหกรณออมทรัพยกรมปาไม จํากัด 0.00 17,500,000.00           
 - สหกรณออมทรัพยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จํากัด 0.00 90,000,000.00           

รวม 0.00 107,500,000.00         
รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน 75,000,000.00      369,500,000.00         
ในป 2559 สหกรณมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย  จํานวน 2 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ MOR 7.12 ตอป

โดยมีคณะกรรมการดําเนินการเปนหลักประกัน

10 เงินรบัฝาก ประกอบดวย
ป 2559 ป 2558
บาท บาท

เงินรบัฝาก - สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย 46,894,648.52      42,535,817.03           
เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 218,840,726.34    165,491,655.90         
เงินรับฝากประจํา 154,886.73           149,181.73                
รวม 265,890,261.59    208,176,654.66         
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12 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
ป 2559 ป 2558
บาท บาท

เงินรอจายคืนดอกเบ้ียรับ 315,915.00           157,113.00                
เงินรอจายคืน 494,643.69           56,854.49                  
คาธรรมเนียมสอบบัญชีคางจาย 55,000.00             0.00
คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการคางจาย 7,000.00               0.00
ดอกเบ้ียต๋ัวสัญญาใชเงินคางจาย 186,986.30           457,835.52                
คาใชจายสวัสดิการคางจาย 0.00 19,370.00                  
ดอกเบ้ียคางจายเงินกูยืม 0.00 44,927.24                  

รวม 1,059,544.99        736,100.25                
12 เงินกูยืมระยะยาว ประกอบดวย

ภายใน 1 ป เกิน 1 ป ภายใน 1 ป เกิน 1 ป
ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหการเกษตร 0.00 0.00 24,000,000.00      70,234,521.23           
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด 49,954,167.16     170,832,700.00       30,000,000.00      102,470,000.00         
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด 0.00 0.00 17,868,000.00      26,943,996.75           
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด 0.00 0.00 33,600,000.00      58,000,000.00           
สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด 28,440,000.00     109,710,000.00       0.00 0.00
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากั 12,000,000.00     185,000,000.00       0.00 0.00

รวม 90,394,167.16     465,542,700.00       105,468,000.00    257,648,517.98         
ระหวางปสหกรณกูยืมเงินสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด จํานวน 250 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ

4.00 % ตอป  จํานวน 60 งวด วันเริ่มชําระหนี้เดือนมิถุนายน 2559 กําหนดชําระเสร็จส้ินในเดือนมิถุนายน 2563 โดยมี
คณะกรรมการดําเนินการและผูจัดการเปนหลักประกัน

ระหวางปสหกรณกูยืมเงินสหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด จํานวน 130 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 % 
ตอป จํานวน 72 งวด วันเร่ิมชําระหน้ีเดือนสิงหาคม 2559 กําหนดชําระเสร็จส้ินในเดือนสิงหาคม 2565 โดยมี
คณะกรรมการดําเนินการและผูจัดการเปนหลักประกัน

ถึงกําหนดชําระ ถึงกําหนดชําระ

5

ป 2559 ป 2558
บาท บาท
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ระหวางปสหกรณกูยืมาเงินสหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด จํานวน 20 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย รอยละ 3.75 % 
ตอป จํานวน 36 งวด วันเร่ิมชําระหน้ีเดือนสิงหาคม 2559 กําหนดชําระเสร็จส้ินในเดือนกรกฎาคม 2562 โดยมี
คณะกรรมการดําเนินการและผูจัดการเปนหลักประกัน

ระหวางปสหกรณกูยืมเงินชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด จํานวน 200 ลานบาท อัตราดอกเบ้ีย
รอยละ 4.00 % ตอป จํานวน 36 งวด วันเร่ิมชําระหน้ีเดือนตุลาคม 2559 กําหนดชําระเสร็จส้ินในเดือนกันยายน 2562
โดยมีคณะกรรมการดําเนินการและผูจัดการเปนหลักประกัน

13 หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
ป 2559 ป 2558
บาท บาท

เงินประกันสัญญาจางปรับปรุงตกแตง 91,000.00             91,000.00                  
สํารองบําเหน็จเจาหนาที่ 1,315,192.00        537,026.00                

รวม 1,406,192.00        628,026.00                

15 ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอ่ืน ประกอบดวย
ป 2559 ป 2558
บาท บาท

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 1,136,753.99        1,131,753.99             
ทุนสวัสดิการสังคม 343,228.18           28,271.18                  
ทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการ 1,691,075.97        1,035,964.97             
ทุนสะสมเพ่ือการศึกษาอบรม 0.00 15,605.00                  
ทุนสะสมเพ่ือชวยเหลือสมาชิก 1,395,000.00        235,463.62                

รวม 4,566,058.14        2,447,058.76             

6

 
 
   มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ประจําปี 2559 
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 6.2 พิจารณาจัดสรรกําไรสทุธ ิประจําป ี2559 
 ตามท่ีสหกรณ์มีผลการดําเนินงาน มีกําไรสุทธิประจําปี 2559 จํานวน 83,640,014.40 บาท ดังน้ัน
คณะกรรมการดําเนินการ ได้อาศัยอํานาจตามข้อบังคับข้อ 27 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี และมติ
คณะกรรมการดําเนินการ ในการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับดังกล่าว เสนอมายังที่ประชุมใหญ่ เพ่ือพิจารณา
จัดสรรตามรายละเอียดดังน้ี 

 กําไรป 2558 รอยละ กําไรป 2559  รอยละ
1 ทุนสํารองไมตํ่ากวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 8,181,107.66       10.36 8,364,001.44        10.00
2 คาบํารุงสันนิบาตสหกรณรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ แต

ไมเกิน 10,000.- บาท
10,000.00         0.01 10,000.00          0.01

3 เงินปนผลตามหุน รอยละ 6.30  ของทุนเรือนหุน(ป 58
 = 6.30)

52,651,746.00       66.67 57,705,896.00        68.99

4 เงินเฉล่ียคืนตามสวนธุรกิจ รอยละ 10.63 ของดอกเบี้ย
เงินกูที่สมาชิกจายใหสหกรณ ( ป 58 = 11.50 %)

14,326,363.00       18.14 13,382,604.00        16.00

5 โบนัสกรรมการ และเจาหนาที่ไมเกินรอยละ 10 ของ
กําไรสุทธิ

1,060,000.00         1.34 1,400,000.00          1.67

6 ทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการไมเกินรอยละ 2 ของกําไร
สุทธิ

700,000.00         0.89 500,000.00          0.60

7 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 2 ของ
กําไรสุทธิ

5,000.00         0.01 5,000.00          0.01

8 ทุนสวัสดิการสังคมไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 1,461,798.00         1.85 1,772,512.96          2.12
9 ทุนสะสมเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ 181,812.00         0.23 200,000.00          0.24

10 ทุนสะสมเพ่ือชวยเหลือสมาชิก 400,000.00         0.51 300,000.00          0.36
รวม 78,977,826.66     100.00 83,640,014.40      100.00

รายละเอียดการจัดสรร เปรียบเทียบ

 
หมายเหตุ : 1./ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ข้อ 27 (8) กําไรสุทธิส่วนที่เหลือ 

           (ถ้าม)ีให้จัดสรรเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น 
รายการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2559  แบ่งเป็น 
1. เป็นทุนของสมาชิก   13.32%  เป็นเงิน 11,141,514.40   บาท 
2. เป็นทุนผลประโยชน์ของสมาชิก  84.99%  เป็นเงิน  71,088,500.00   บาท 
3. เป็นของคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่  1.67%  เป็นเงิน     1,400,000.00   บาท 
4. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์   0.01%  เป็นเงิน        10,000.00   บาท 

รวม        100.00%  เป็นเงิน        83,640,014.40  บาท 
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 นายสมมาตร  เสง่ียมรัตนรุจี  สมาชิกเลขที ่ 1474   หน่วย สาธารณสุขจังหวัดชุมพร  ได้เสนอต่อที่
ประชุมให้ตัดลดโบนัสกรรมการออก  200,000  บาท 

   มติที่ประชุม : มติที่ประชุมด้วยเสียงส่วนใหญ่อนุมัติให้ตัดโบนัสกรรมการจํานวน 200,000.00 
บาท     เข้าทนุสํารอง  เหลอืเป็นโบนัสสุทธิ 1,200,000.00  บาท 

 6.3  พิจารณาสรุปผลดําเนินงานตามโครงการ และพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการและงบประมาณ    
รายรับ – รายจ่าย ประจําป ี2559 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด  ขอเสนอรายงานการ
ดําเนินงานตามแผนดําเนินโครงการ  ประจําปี 2559  ซึ่งได้เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอนําเสนอการสรุปผลการดําเนินงาน  
ดังต่อไปน้ี   

 โครงการระดมทุน 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด ได้ดําเนินงานตามโครงการ
ระดมทุน ประจําปี 2559 คือ ระหว่างวันที่  16 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559  

ซึ่งมีสมาชิกให้ความสนใจและร่วมมือในกิจกรรมของโครงการเป็นอย่างดี  โดยมีผลการดําเนินการ  ดังน้ี 
1. สมาชิกรู้จักสหกรณ์ และเห็นความสําคัญของสหกรณ์มีความมั่นใจในสหกรณ์มากขึ้น 
2. สมาชิกได้รับทราบว่ากิจกรรมของสหกรณ์มีหลากหลาย เช่น การซื้อทุนเรือนหุ้นเพ่ิม  การรับฝากเงิน

ประเภทต่าง ๆ  
3. สหกรณ์ให้บริการรับฝากเงิน และซื้อหุ้นพิเศษ  นอกสถานที่ ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ให้ความสะดวกกับ

สมาชิกเป็นอย่างมาก และเป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่าสมาชิกกับสหกรณ์ 
4. สรุปจํานวนเงินที่ได้รับจากโครงการระดมทุน   

เงินฝากที่เพ่ิมขึ้น จํานวน    36,809,477.39  บาท 
5. งบประมาณที่ใช้ในการดําเนินงานในโครงการ 10,000.00 บาท ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ

แต่อย่างใด เน่ืองจากสหกรณ์ไม่ได้จัดให้มีโครงการรับเงินฝากตามหน่วยต่าง ๆ เหมือนปีที่ผ่านมา มี
เพียงการประชาสัมพันธ์ผ่านกรรมการประจําหน่วย และการประกาศผ่านทาง facebook และ 
website ของสหกรณ์เท่าน้ัน 
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ช่ือโครงการ งบประมาณ 
(บาท)

ผูเขารวม สถานท่ีเขารวม

โครงการระดมทุน      10,000.00 ระดมทุนและเงินออมจากสมาชิก สมาชิกสหกรณ สหกรณ -               
แผนกลยุทธประจําป      50,000.00 กรรมการ/ตัวแทน/จนท/ผูรับ

การสรรหา
โรงแรมมรกต      29,280.00

ประชาสัมพันธ      50,000.00 สมาชิกใหม/กรรมการ/จนท. โรงแรมมรกต      38,196.00

พัฒนาคุณภาพการบริหาร
สหกรณ (CQA)

     50,000.00 จนท.สงเสริม/กรรมการ/จนท                  -   

ปรับปรุงระเบียบและ
ขอบังคับ

     60,000.00 กรรมการ/ผูจัดการ      25,000.00

พัฒนาอาคารและภูมิทัศน    200,000.00 กรรมการวาจางผุรับเหมา                  -   

สวัสดิการเจาหนาท่ี      12,000.00 เจาหนาท่ีสหกรณ รพ.ชุมพร        7,700.00
พัฒนาระบบการควบคุม
ภายใน

     40,000.00 กรรมการ/จนท./เจาของ
โปรแกรม

สหกรณ      24,290.00

พัฒนาศักยภาพสมาชิก 
กรรมการและ จนท.

   260,000.00 สมาชิก/กรรมการ/จนท.    126,229.00

- สัมมนาและทัศนศึกษากบั ชสอ. นายสุธรรม  ลมิปธนกลุชัย ชสอ.      5,687.00
- อบรมกาวทันมาตรฐานบัญชี/

ฌาปนกจิสงเคราะห
นายสุธรรม  ลมิปธนกลุชัย ชสอ.    11,848.00

- เทคนิคการติดตามหน้ี นายสุธรรม  ลมิปธนกลุชัย สันนิบาต      9,444.00
- ประชุมใหญสามัญ ชสอ. นายสุธรรม  ลมิปธนกลุชัย ชสอ.      8,288.00
- การพัฒนาสหกรณสูความเปนเลศิ นายสุธรรม  ลมิปธนกลุชัย/

นายสมบูรณ  ขวัญสง
สอ.รพ.ตร.    21,454.00

- ผูตรวจสอบกจิการ นายสุธรรม  ลมิปธนกลุชัย/
น.ส.สุดารัตน วงศนัฏจิรา

ชสอ.    28,012.00

- ศึกษาดูงาน สอ.ตนแบบ (สอ.ตร.
สุราษฎร)

จนท.สหกรณ( แบง 2 ชุด) สอ.ตร.สฎ.    22,150.00

- สัมมนาไตรภาคีวิชาการ ป 2559 นายสุธรรม  ลมิปธนกลุชัย สอ.จุฬา    12,924.00
- ภาวะเศรษฐกิจและทิศทาง

ดอกเบ้ียป60
นายสุธรรม  ลมิปธนกลุชัย ชสอ.    12,109.00

ตรวจสุขภาพเจาหนาที่ประจําป
upgrade ระบบงานสหกรณโดย จนท. 
สอ.มอ.
ดูงาน/อบรม/ประชุมรวมกบัหนวยงาน
ตนแบบท่ีดีดานสหกรณ

คาใชจาย (บาท)รายละเอียด
สรุปคาใชจายท่ีเกิดข้ึนในโครงการตาง ๆ ประจําป 2559

ทําแผนงบประมาณและโครงการ

ปชส.สหกรณ เพ่ือเพ่ิมความรูใหแก
สมาชิก
รวมกบั สกจ.เพ่ือวางแนวทางสูสหกรณ
ดีเดน
รวบรวมระเบียบและขอบังคับใหเปน
ปจจุบัน
ปรับปรุงระบบแสงสวาง/หลงัคากนั
สาดและหองประชุมเลก็

  

มติที่ประชุม : มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์อนุมติั 
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 นายอภิชัย   ศรีสุวรรณ  ตําแหน่ง ประธานกรรมการดําเนินการนําเสนอโครงการเพื่อขอมติที่จะ 
ดําเนินการประจําปี 2560 
  1. โครงการประชาสัมพันธ์สหกรณ์ 
       งบประมาณโครงการ  100,000.00  บาท 
  มติที่ประชุม : มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์อนุมัติ 

  2. โครงการส่งเสริมการออม 
       งบประมาณโครงการ  100,000.00  บาท  
  มติที่ประชุม : มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์อนุมัติจํานวนเงิน  50,000.00  บาท 

  3. โครงการพัฒนาคุณภาพและบริหารจัดการสหกรณ์ (CQA) 
       งบประมาณโครงการ  50,000.00  บาท  
  มติที่ประชุม : มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์อนุมัติ 

  4. โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
       งบประมาณโครงการ  50,000.00  บาท  
  มติที่ประชุม : มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์อนุมัติ 

  5.  โครงการปรับปรุงอาคาร  และภูมิทัศน์ของสํานักงานสหกรณ์ 
       งบประมาณโครงการ  180,000.00 บาท   แบ่งออกเป็น  2 โครงการดังน้ี 

1. โครงการติดต้ังกันสาดด้านหลังอาคาร  และหลังคากันแดดให้กับแท้งค์นํ้า 3 ลูกหลัง
อาคาร จํานวนเงิน  140,000.00  บาท 

2. โครงการติดต้ังหลอดไฟฟ้า LED หรือ SUN Switch ใน 3 จุด คือ 1) ด้านหน้าและ
ด้านหลังป้ายช่ือสหกรณ์  หน้าตัวอาคาร 2 จุดหน้า-หลัง  2) ด้านหน้าป้ายช่ือ
สหกรณ์ที่ติดที่ด้านหน้าอาคาร(บริเวณช้ัน 3 ) 2 จุด ซ้าย-ขวา  และ 3) ด้านหลังตัว
อาคาร 2 จุด ซ้าย-ขวา  โดยลักษณะของการติดต้ัง จะมีระบบการเปิด-ปิดโดย
อัตโนมัติ จํานวนเงิน 40,000.00  บาท 

  มติที่ประชุม : มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์อนุมัติโครงการติดต้ังหลอดไฟ LED หรือ SUN Switch 
ใน 3 จุด  จํานวนเงิน 40,000.00  บาท 

  6. โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
       งบประมาณโครงการ  70,000.00  บาท  
  มติที่ประชุม : มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์อนุมัติ 

  7. โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
       งบประมาณโครงการ  150,000.00  บาท  
  มติที่ประชุม : มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ไม่อนุมัติ 
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 พิจารณางบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจําปี 2560 
 

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ  ขอเสนอแผนประจําปี 2560 และประมาณการรายรับ - จ่าย  เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ  ทั้งนี้เพื่อให้สหกรณ์ฯ ได้ถือใช้เป็น 
แผนดําเนินการของสหกรณ์ในปี 2560 ดังต่อไปนี้ 

 
แผนการดําเนนิงานสหกรณ ์ปี 2560 

รายการ ปี 2559  ปี 2560  เหตุผลและความจําเปน็  
ตั้งไว้ ผลงาน ขอตั้ง 

1. แผนการรับสมาชิก และการระดมทุน         

  1.1 การถือหุ้นเพิ่ม 80,000,000.00 
 

80,911,650.00 
 

90,000,000.00   

  1.2 การรับสมาชิกเพิ่ม (คน)      

  สมาชิกสามัญ 200 71 100   

  สมาชิกสมทบ 20 13 20   

2. แผนการรับเงินฝาก      

  2.1 รับเงินฝากประจํา  -               -    

  2.2 รับเงินฝากออมทรัพย์      

  ออมทรัพย์ทั่วไป 10,000,000.00 
 

8,035,932.66 
 

10,000,000.00   

  สัจจะออมทรัพย์ 4,000,000.00 
 

3,291,498.89 
 

5,000,000.00   

  สัจจะประกันกลุ่ม1/กลุ่ม2 20,000,000.00 
 

18,179,209.44 
 

20,000,000.00   
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  ออมทรัพย์พิเศษ 100,000,000.00       102,954,058.24 
 

120,000,000.00   

  ออมทรัพย์เกษียณอายุ 20,000,000.00 
 

10,082,518.67 
 

10,000,000.00   

  ออมทรัพย์มั่งคั่ง  50,000,000.00  
 

56,765,621.62 
 

70,000,000.00  โครงการส่งเสริมการออมที่จะดําเนินการในปี 2560 

      รวมเงินรับฝาก 
 

204,000,000.00 199,308,839.52
 

235,000,000.00   
3. แผนการให้เงินกู้แก่สมาชิก      

  3.1 เงินกู้สามัญระหว่างปี 1,000,000,000.00       632,839,284.00       1,000,000,000.00  สมาชิกมีการปรับฐานเงินเดือนและสมาชิกเข้าใหม ่  

  3.2 เงินกู้ฉุกเฉนิระหว่างปี 40,000,000.00 
 

39,084,420.00 
 

50,000,000.00  สมาชิกมีการปรับฐานเงินเดือนและสมาชิกเข้าใหม ่ 

  3.3 เงินกู้พิเศษระหว่างปี 10,000,000.00 
 

-  
 

10,000,000.00  ใช้หลักทรัพย์ค้ําประกัน  

  3.4  เงินกู้สามัญโครงการ ระหว่างปี 20,000,000.00 
 

17,587,000.00 
 

25,000,000.00  สมาชิกมีการปรับฐานเงินเดือนและสมาชิกเข้าใหม ่  

      รวมเงินกู้ 1,070,000,000.00 
 

689,510,704.00 
 

1,085,000,000.00   
ประมาณการรายรับ ประจําปี 2559      

  ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม 136,000,000.00       127,282,877.56 
 

140,000,000.00  รับดอกเบี้ยจากเงินให้สมาชิกกู้ยืม  

  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 100,000.00 
 

151,678.03 
 

150,000.00  ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร  
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  ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสหกรณ์อื่น 150,000.00 
 

116,156.00 
 

-    

  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 20,000.00 
 

8,400.00 
 

12,000.00  จากสมาชิก120 คน ๆ ละ 100 บาท  

  ผลตอบแทนจากการลงทุน( ชสอ.) 600,000.00 
 

630,462.70 
 

700,000.00  รับเงินปันผลจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์  

  รายได้ในการประเมินหลักทรพัย์ 20,000.00 
 

-  
 

20,000.00  0.2% จากเงินกู้พิเศษ  

  รายได้เงินเฉลี่ยคืนจากเงินกู้ 150,000.00  
 

123,742.48 
 

150,000.00  รับเงินเฉลี่ยคนืจาก ชสอ. (กู้ 200 ล้านบาท)3.6%  

  ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้พิพากษา 24,000.00  
 

20,000.00 
 

30,000.00   

  ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้อื่นค้างรับ 300,000.00  
 

304,229.00 
 

300,000.00   

  รายได้อื่นๆ 20,000.00 
 

66,591.76 
 

20,000.00  รายได้อื่น ๆ นอกเหนือจากรายการหลักทางบัญชี  

รวมรายได ้ 137,384,000.00 
 

128,704,137.53 
 

137,384,000.00   
 
ประมาณการรายจ่าย ประจําป ี2559     

  หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง 1,900,000.00 1,776,399.00 2,000,000.00  เงินเดือนเจ้าหน้าที่  

  หมวดค่าตอบแทน 793,000.00 695,980.00 853,000.00  ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ,คณะทํางานและคณะอื่น ๆ   

  หมวดค่าใช้สอย 48,284,000.00 41,557,728.23 48,863,000.00  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินงาน   

  หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และ 581,912.28 601,486.17 600,000.00  ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์    
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อุปกรณ์ 

  หมวดครุภัณฑ์ 1,183,000.00 1,205,284.33 435,000.00  เครื่องใช้สํานักงานภายในสหกรณ์  

  หมวดสาธารณูปโภค 210,000.00 131,780.40 180,000.00  ค่าน้ํา,ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศพัท์  

  หมวดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 732,000.00 
 

147,156.00 700,000.00  โครงการต่าง ๆ ตาม แผนกลยุทธ์  

  หมวดสํารองทั่วไป 
 

100,000.00 
 

166,983.58 
 

100,000.00 กรณีมีความจําเป็น หรือตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ 

รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 
 

53,798,912.28 
 

45,064,123.13 
 

53,731,000.00   

กําไรสุทธ ิ
 

83,585,087.72 
 

83,640,014.40 
 

87,681,000.00   
 
 

งบประมาณรายรับ - รายจา่ย ประจําป ี2560    
กิจกรรม ปี 2559 ปี 2560 เหตุผลและความจําเปน็ 

 ตั้งไว้ รับ/จ่ายระหว่างป ี   
ประมาณการรายรับ ประจําปี 2560 

  -  ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้  
136,000,000.00 

 
127,282,877.56 

 
140,000,000.00  รับดอกเบี้ยจากเงินให้สมาชิกกู้ยืม  

  -  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
100,000.00 

 
151,678.03 150,000.00  รับดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร  

  -  ดอกเบี้ยรับฝากจากสหกรณ์อื่น 
150,000.00 

 
116,156.00 0.00   
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  -  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 
20,000.00 

 
8,400.00 12,000.00  จากสมาชิก120 คน ๆ ละ 100 บาท  

  -  ผลตอบแทนจากการลงทุน 
600,000.00 

 
630,462.70 700,000.00  รับเงินปันผลคืนจาก ชสอ.  

  -  รายได้จากการประเมินหลักทรัพย์ 
20,000.00 

 
-  20,000.00  0.2% จากเงินกู้พิเศษ  

  -  เงินเฉลี่ยคืนจากเงินกู้ 
150,000.00 

 
123,742.48 150,000.00  รับเงินเฉลี่ยคนืจาก ชสอ.  

  -  ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้พิพากษา 
24,000.00 

 
20,000.00 30,000.00  ดอกเบี้ยรับชําระจากลูกหนี้พิพากษา  

  -  ดอกเบี้ยรับลูกหนี้อื่น ค้างรับ 
300,000.00 

 
304,229.00 300,000.00  ปรับปรุงดอกเบี้ยค้างรับลูกหนี้อื่น ๆเป็นรายได้  

  -  รายได้อื่นๆ 
20,000.00 

 
66,591.76 50,000.00  รายได้อื่น ๆ นอกเหนือจากรายการหลักทางบัญชี  

รวมงบประมาณรายรบัทั้งสิน้ 137,384,000.00 128,704,137.53 141,412,000.00  
รายจ่ายตามประมาณการ 

1. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่  

  -   เงินเดือน 1,900,000.00 1,776,399.00 2,000,000.00 จ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าที่และปรับเงินเดือนตามสภาวะเศรษฐกิจ  

รวมหมวดเงินเดือน 1,900,000.00 1,776,399.00 2,000,000.00  
  
2.  หมวดค่าตอบแทน  

   - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการดําเนินการ 250,000.00 199,100.00 250,000.00 ค่าเบี้ยประชุมและค่าเดินทาง ในการประชุมวาระต่าง ๆ 
   - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 50,000.00 80,800.00 90,000.00 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 
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   - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการเงินกู้ 120,000.00 67,000.00 130,000.00 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการจํานวน 5 ท่าน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
   - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศึกษาฯ 30,000.00 7,600.00 20,000.00 ค่าเบี้ยประชุม 12ครั้ง/5 ท่าน(2,500/เดือน) 
   - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา 30,000.00 26,760.00 30,000.00 ค่าเบี้ยประชุมของการสรรหากรรมการ 
   - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการนิติกรรม 20,000.00 34,600.00 40,000.00 ค่าประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สินของสมาชิก 
   - ค่าตอบแทนผู้เข้าประชุม 80,000.00 77,720.00 80,000.00 ค่าคณะทํางานเข้าร่วมประชุมและที่ปรึกษา 
   - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หักเงิน 100,000.00 74,400.00 80,000.00 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินที่เรียกเก็บเงิน 
   - ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 70,000.00 70,000.00 70,000.00 ค่าตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบ 
   -  ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี 55,000.00 55,000.00 60,000.00 ค่าตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต 
   -  ค่าตอบแทนนักศึกษาฝกึงาน 3,000.00 3,000.00 3,000.00 คนละ 1,500 บาท ปีละ 2 คน 

รวมหมวดค่าตอบแทน 808,000.00 695,980.00 853,000.00  
3.  หมวดค่าใช้สอย  

   -  ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ ่ 1,000,000.00 991,894.00 1,200,000.00 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประชุมใหญ่และจ้างจัดทําสื่อ 
   -  ค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการ 25,000.00 31,792.00 40,000.00 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ 
   -  ค่าพาหนะคณะกรรมการเซ็นเช็ค 36,000.00 17,610.00 20,000.00 ค่าพาหนะสําหรับกรรมการทีม่ีหน้าที่เซ็นต์เช็ค 
  -   ค่าทํางานล่วงเวลา 100,000.00 90,726.11 100,000.00 ค่าทํางานล่วงเวลาในกรณีงานเร่งด่วน/สรุปงานประจําเดือน 
   -  ค่ารับรอง 36,000.00 14,390.00 36,000.00 ค่ารับรองสมาชิก คณะที่มาเยี่ยมชมกิจการ 

  

   -  ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 8,000,000.00 8,369,733.57 10,000,000.00 ค่าใช้จ่ายสําหรับจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝาก 

   -  ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 38,000,000.00 30,233,449.73 35,000,000.00 ดอกเบี้ยจ่ายสําหรับจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ 

  -   ดอกเบี้ยเบิกจ่ายเกินบัญชี 5,000.00 0.00 5,000.00 ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 

   -  ค่าธรรมเนียมและค่าไปรษณีย์ 120,000.00 118,232.52 130,000.00 ค่าธรรมเนียมโอนเงิน, ค่าไปรษณีย์ 
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   -  ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาอุปกรณ์ 10,000.00 2,450.00 10,000.00 ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาอุปกรณ์สํานักงาน 

   -  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสํานักงาน 50,000.00 0.00 50,000.00 กรณีเกิดชํารุดที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ 

   -  ค่าหนังสอืพิมพ์ 5,000.00 4,380.00 5,000.00 ค่าหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ 

   -  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 150,000.00 162,343.58 180,000.00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานสหกรณ์/สารสนเทศ/ค่าอาหาร 

   -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่องาน 30,000.00 2,000.00 30,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่องาน/ไปธนาคาร 

   -  ค่าดูแลโปรแกรมสําเร็จรปู 50,000.00 24,000.00 50,000.00 โปรแกรมสหกรณ์ของสอ.มอ. ,ค่าเช่าพื้นที่ website 

   -  ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 26,000.00 157,768.00 100,000.00 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบสหกรณ์ 

   -  ค่าเงินสมทบประกันสังคม 70,000.00 71,335.40 70,000.00 เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 

   -  ค่าเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 1,000.00 612.00 2,000.00 เงินสมทบเข้ากองทุนทดแทน ร้อยละ 0.10  

   -  ค่าบําเหน็จเจ้าหน้าที่ 0.00 778,166.00 950,000.00 เงินสํารองบําเหน็จ จนท. ตามจํานวนปีที่ทํางาน 

   -  ค่าถ่ายเอกสาร 50,000.00 50,752.34 60,000.00 ค่าถ่ายเอกสาร 

   -  ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ 0.00 792.00 5,000.00 เพื่อกิจการสหกรณ์ 

   -  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 300,000.00 12,400.00 300,000.00 เพื่อดําเนินคดีกับลูกหนี้ผิดนัดชําระ/ค่าจ้างทนายความ 

   -  ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักทรัพย์ 20,000.00 1,720.00 20,000.00 กรณีสมาชิกขอกู้เพื่อใช้หลักทรัพย์ค้ําประกัน 

   -  หนี้สงสัยจะสูญ 200,000.00 416,540.98 500,000.00 ดูรายละเอียดจากงบกําไรขาดทุนที่รับรองแล้ว 

รวมหมวดค่าใช้สอย 48,284,000.00 41,553,088.23 48,863,000.00   
4.  หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์  
   -  ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 200,000.00 208,317.42 200,000.00 เครื่องเขียนแบบพิมพ์, แบบฟอร์ม  

  -  ค่าเสื่อมราคา อาคารสํานักงาน 381,912.28 393,168.75 400,000.00 ค่าเสื่อมปี 60 (อาคารและอุปกรณ์สํานักงาน) 

รวมหมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และ
อุปกรณ ์ 581,912.28 601,486.17 600,000.00 
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5.  หมวดครุภัณฑ์  

 -  ตู้เก็บเอกสารสัญญาเงินกู้ 100,000.00 100,000.00 0.00   
 - เครื่อง scanner จํานวน 1 เครื่อง 75,000.00 70,250.00 0.00   
 - กล้องวงจรปิด(อินฟราเรด)  85,000.00 85,000.00 0.00   
 - ปริ้นเตอร์ (เลเซ่อร)์ 30,000.00 26,210.00 20,000.00 printer  ซื้อใหม่ปี 60  ทดแทนเครื่องชํารุด 
 - เครื่องสํารองไฟ  5,000.00 21,815.00 20,000.00 เพื่อทดแทนเครื่องชํารุดและหมดอายุการใช้งาน 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์  50,000.00 43,540.00 40,000.00 notebook  และ จอ PC ทดแทนที่ชํารุด เพื่อกิจการสหกรณ์ 
 - เครื่อง external hard disk 2 TB 1 ตัว 10,000.00 0.00 0.00   
 - เครื่องปรับอากาศ  350,000.00 330,000.00 0.00   
 - ครุภัณฑ์สํานักงาน  200,000.00 213,380.00 100,000.00 อุปกรณ์ สนง. และตู้เก็บ server สํารอง 
 - อุปกรณ์เครือ่งเสียงและจอโปรเจคเตอร์ 41,000.00 58,990.00 5,000.00   
 - ตัดจ่ายค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์ 237,000.00 256,099.33 250,000.00 ตัดค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ ประจําปี 2560 

รวมหมวดครภุัณฑ์ 1,183,000.00 1,205,284.33 435,000.00   
6.  หมวดสาธารณูปโภค  

   -  ค่าไฟฟ้า 120,000.00 48,801.20 100,000.00 ค่าไฟฟ้าสํานักงาน 

   -  ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต 70,000.00 39,882.64 50,000.00 ค่าโทรศัพท ์/ค่าโทรศัพท์มือถือ /อินเตอร์เน็ต 
   -  ค่าน้ําประปาและน้ําดื่ม 20,000.00 43,096.56 30,000.00 ค่าน้ําประปารายเดือน และน้ําดื่ม 

รวมหมวดสาธารณูปโภค 210,000.00 131,780.40 180,000.00   
7.  หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

1.  โครงการประชาสัมพันธ์ 50,000.00 0.00 100,000.00 ทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรม 
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2. โครงการแข่งขันกีฬาสามัคคีระหว่าง
สมาชิก 

0.00 0.00 150,000.00  ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 

3.  โครงการส่งเสริมการออม 10,000.00  100,000.00  ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 

4. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการสหกรณ์ (CQA) 

50,000.00 0.00 50,000.00 ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 

5. โครงการปรับปรุงระเบียบและข้อบังคับ
ของสหกรณ์ 

60,000.00 25,000.00 0.00 ทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรม 

6. โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ 50,000.00 29,820.00 50,000.00 ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 

7. โครงการพัฒนาอาคารและภูมิทัศน์ 200,000.00 0.00 180,000.00 ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพ  กรรมการ และ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

260,000.00 60,346.00 70,000.00 ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 

9.โครงการสวัสดิการด้านสุขภาพเจ้าหน้าที่ 12,000.00 7,700.00 0.00 ทุนสวัสดิการสงัคม 

10. โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน
ที่ดีของสหกรณ์ 

40,000.00 24,290.00 0.00 ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 

รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ 732,000.00 147,156.00 700,000.00  
8.  หมวดสํารองทั่วไป  

   -  สํารองทั่วไป 100,000.00 166,983.58 100,000.00 ค่าใช้จ่าย ที่ไมส่ามารถบันทึกตามปรกติได้ 

รวมหมวดสํารองทั่วไป 100,000.00 166,983.58 100,000.00   
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 53,798,912.28 44,758,733.80 53,731,000.00  

  มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ



 
 

รายงานกิจการประจําปี 2560  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  หนา 71 
 

 6.4  พิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกัน ประจําปี 2560 
 ตามข้อบังคับข้อ 17 ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค้ําประกันสําหรับปีหน่ึงๆไว้ตามที่
จําเป็นและสมควรแก่การดําเนินการ วงเงินซึ่งกําหนดดังว่าน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 
 เพ่ือให้การดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามแผนงานและเพ่ือความคล่องตัวในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
สําหรับปี 2560 คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 30 ไม่มีการขออนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันเพ่ิมเติม เน่ืองจาก
ใช้วงเงินเดิมตามมติที่ประชุมใหญ่ประจําปี 2556  จํานวน 1,200 .00 ล้านบาท และนายทะเบียนสหกรณ์ ได้ให้
ความเห็นชอบไว้แล้ว จํานวน 1,200.00 ล้านบาท 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมเป็นเอกฉันท์อนุมัติ 
 
 6.5  พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ และกําหนดคา่ตอบแทน ประจําป ี2560 
 ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2543 ข้อ 102, 103, 104 และ 105 ได้กําหนดเร่ืองของผู้ตรวจสอบ 
กิจการไว้ดังน้ี 
 ข้อ 102  ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก ผู้มีคณุวุฒิ ความรู ้
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
เป็นการประจําปี จํานวน 1 คน (ไม่เกินห้าคนหรือหน่ึงนิติบุคคล) ที่ประชุมใหญ่จะเลอืกต้ังกรรมการดําเนินการ 
หรือผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการไมไ่ด้ 
 ข้อ 103 การดํารงตําแหน่งผูต้รวจสอบกิจการ   ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้มีกําหนดเวลาหน่ึงปี 
ทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม ่ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการ
คนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปน้ัน อาจได้รับเลือกต้ังซ้ํา 
 ข้อ 104 อํานาจหน้าทีข่องผูต้รวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบการ
ดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี คือ 
 (1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมุด บัญชี ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งปวงของ
สหกรณ ์เพ่ือทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 
 (2) ตรวจหลักฐาน และความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพ่ืประเมินผล และ 
อาจให้ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้งทางด้านวิชาการและทาง
ปฏิบัติในกิจการน้ัน ๆ 
 (3) ตรวจสอบการจัดจ้าง และแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน 
 (4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ของ สหกรณแ์ละ
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้จากที่ ประชุมใหญ ่
 (5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุงแผนงาน    
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ ตลอดจนคําสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์ 
 (6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคําสั่งของสหกรณ์หรือกิจการ  อ่ืน ๆ 
เพ่ือให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์ 
 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือน ต่อคณะกรรมการดําเนินการในการ
ประชุมประจําเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจําปี ต่อที่ประชุมใหญข่องสหกรณ์ด้วย หากพบ
ข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์แก้ไขโดยมิชักช้า  
ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องน้ันด้วยก็ได้ 
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 ข้อ 105 ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการทราบเพ่ือแก้ไขโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหาย 
อันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งน้ัน 
 ที่ประชุมใหญ่เสนอชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี 2560  เพ่ือพิจารณา  จํานวน  2  ทา่น คือ 
  1.  นางสาวสุดารัตน์   วงศ์นัฏจิรา 
  2.  นายวิชาญ   ไชยแขวง 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งต้ัง นางสาวสุดารัตน์   วงศ์นัฏจิรา   และคณะเป็นผู้
ตรวจสอบกิจการ  ในอัตราค่าตอบแทน  70,000.00  บาท 
 
 6.6  พิจารณาจัดจ้างผูส้อบบัญชีรบัอนุญาต ประจําป ี2560 
 นายสมบูรณ์  ขวัญสง   ตําแหน่ง ผู้จัดการ   นําเสนอรายช่ือผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากกรมตรวจสอบ
บัญชีสหกรณ์   ซึ่งย่ืนความจํานง ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด จํานวน 2 ราย 
ดังน้ี 
 1. นางสาวนิ่มนวล ดวงโต  สํานักงานเลขท่ี 250   ถนนมาตยาวงษ์   ตําบลท่าราบ  อําเภอเมือง  
จังหวัด เพชรบุรี 76000 
     ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ 60,000.00 บาท 

 3. นางสาวสุวีณา จงเจริญพรชัย สํานักงานเลขที ่124/1   ถนนคฑาธร   ตําบลหน้าเมือง   อําเภอเมือง 
     จังหวัดราชบุรี 70000 
     ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ 70,000.00 บาท 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือก  
1. นางสาวน่ิมนวล  ดวงโต   โดยมีค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ 60,000.00  บาท 
2. นางสาวสุภางค์    เวสารัชอารีย์กุล   โดยมีค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ  70,000.00  บาท 

เป็นผู้ตรวจสอบสํารอง 

 6.7  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกัน 
   สืบเน่ืองจากท่ีประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2558  ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุน
 ช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ จํานวน 5 ท่าน คือ   

 1.  นายเฉลิมพล  เบ็ญจพันธ์  
 2.  นายสินทร   เพชรเจริญ 
 3.  นายประพิศ   ผิวทองงาม 
 4.  นายสุดใจ    อบแย้ม 
 5.  นายปัญญา   ลาวิลัย 

   ทั้งน้ี นายปัญญา  ลาวิลัย  ได้ลงสมัครรับการเลือกต้ังประธานกรรมการดําเนินการชุดที่  
30 ประจําปี 2560  
   นายปัญญา   ลาวิลัย  เสนอต่อที่ประชุม  ขอลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ
กองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  
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  นายประพิศ   ผิวทองงาม  สมาชิกเลขที่  1109  หน่วย สาธารณสุขจังหวัดชุมพร เสนอ นาย
สมมาตร  เสง่ียมรัตนรุจี  หน่วยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  เป็นประธานกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ํา
ประกันเงินกู้สามัญ  แทนตําแหน่งที่ว่างลง 

  มติที่ประชุม :  มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์อนุมัติ 
  
 6.8  พิจารณาเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่  30  ประจําปี 2560 
  นายเฉลิมพล  เบ็ญจพันธ์  ตําแหน่งประธานกรรมการเลือกต้ัง  รายงานต่อที่ประชุม รายช่ือผู้ที่
รับการเลือกต้ังเป็นประธานกรรมการและคณะกรรมการประจําหน่วยดังน้ี 
 ตําแหน่งประธานกรรมการดําเนินการ 
  ผู้ได้รับการเลือกต้ัง  นายปัญญา  ลาวิลัย 

ตําแหน่งกรรมการดําเนินการ 
1.  หน่วยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง และโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
 ผู้ได้รับการเลือกต้ัง   นายเชวงศักด์ิ  อินทรบุตร 
2.  หน่วยสาธารณสุขอําเภอท่าแซะ 
 ผู้ได้รับการเลือกต้ัง   นายอนันต์  อนิลบล 
3.  หน่วยโรงพยาบาลท่าแซะ  
 ผู้ได้รับการเลือกต้ัง   นายปริญญา  สินสมบุญ 
4.  หน่วยสํานักงานสาธารณสุขทุ่งตะโก  และโรงพยาบาลทุ่งตะโก 
 ผู้ได้รับการเลือกต้ัง    นางนฏฐวรรณ    รอดดารา 
5.  หน่วยโรงพยาบาลหลังสวน 
 ผู้ได้รับการเลือกต้ัง   นายชํานิ  จันทรป์ะทิว 
6.  หน่วยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอละแม  และโรงพยาบาลละแม 
 ผู้ได้รับการเลือกต้ัง   นายพรศักด์ิ   สมบูรณ์ 
7.  หน่วยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอพะโต๊ะ และโรงพยาบาลพะโต๊ะ 
 ผู้ได้รับการเลือกต้ัง   นายวิสุทธ์ิ  ทองศิริ 

 มติที่ประชุม  :  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ รับรองผลการเลือกต้ังประธานกรรมการดําเนินการและ
คณะกรรมการดําเนินการทั้ง 7 หน่วยเลือกต้ัง  และสรุปกรรมการดําเนินการ ชุดที่  30  ประจําปี  2560  
ประกอบด้วย 

1.   นายปัญญา     ลาวิลัย   ประธานกรรมการดําเนินการ   
2.   นายอภิชัย       ศรีสุวรรณ  กรรมการดําเนินการ    
3.   นายเชวงศักด์ิ    อินทรบุตร  กรรมการดําเนินการ    
4.   นายนายชํานิ    จันทร์ปะทิว  กรรมการดําเนินการ    
5.   นายชัยยุทธ     บัววารี   กรรมการดําเนินการ    
6.   นายวิสทุธ์ิ     ทองศิริ   กรรมการดําเนินการ    
7.   นายปรญิญา     สินสมบุญ  กรรมการดําเนินการ    
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8.  นายชํานิ  แก้วเพชร  กรรมการดําเนินการ    
9. นายนรวิชญ ์  ชูสุรแิสง   กรรมการดําเนินการ    
10. นายศุภณฐั    ทิพย์บุญทรัพย์  กรรมการดําเนินการ    
11. นายประยูร    หนูเมือง   กรรมการดําเนินการ    
12. นายบัญชา    นุ้ยสุข   กรรมการดําเนินการ    
13. นายอนันต์    อนิลบล   กรรมการดําเนินการ    
14. นางนฏฐวรรณ    รอดดารา  กรรมการดําเนินการ    
15. นายพรศักด์ิ    สมบูรณ ์   กรรมการดําเนินการ   
  

 ระเบียบวาระที่  7 :  การมอบทุนการศึกษา และการจับฉลากรางวัล 
1. ระดับอนุบาล  จํานวน  30  ทุน ๆ ละ 500  บาท เป็นเงิน  15,000 บาท ผู้ที่ได้รับทุนคือ 

ลําดับที ่ ชื่อ  -  นามสกุล   หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ( บุตร 
) 

1 นางสาวขวัญฤดี    ขําจิตร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอละแม ณัฐภัทร พิชัยแก้ว 

2 นางสาวสาวิตรี     เมืองนุ้ย โรงพยาบาลละแม ภัทรจิตรา ขําจิตต์ 

3 นางสิริพร  จงเจริญ โรงพยาบาลมาบอํามฤต สิทธิกร จงเจริญ 

4 นางอาภรณ์  เมฆนิติ โรงพยาบาลทุ่งตะโก พงศพัศ เมฆนิติ 

5 นางสาวลดาวัลย์  โอวาท โรงพยาบาลมาบอํามฤต ณัฐชานันท ์ดําภูผา 

6 นายอนันต์  อนิลบล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าแซะ จรัสจันทร ์อนิลบล 

7 นางสาวทิพย์สุคนธ์  เสาวคนธ์ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ ณัฏฐชัย ขําอนันต์ 

8 ว่าที่ ร.ต.หญิงจันทร์จิรา  สุขแก้ว โรงพยาบาลละแม สุรเกีรยติ สุขแก้ว 

9 นางสาวฐิติมา    ดอกไม้ขาว โรงพยาบาลท่าแซะ รังสิมา ดอกไม้ขาว 

10 นายสุทธิพงษ์  สมศร ี โรงพยาบาลสวี ภัทรวดี สมศร ี

11 นางอรนิตย์  รอดภัย โรงพยาบาลหลังสวน ภัณทิรา รอดภัย 

12 นางสุพัฒตรา  พราหมนาเวศ โรงพยาบาลพะโต๊ะ ภูมิระพี พราหมนาเวศ 

13 นางอนงค์  เสง่ียมวรกุล โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ พิมพ์วรีย์ เสง่ียมวรกุล 

14 นางเอ้ืองพร  ช่วยรักษา โรงพยาบาลทุ่งตะโก ธนวิชญ์ ช่วยรักษา 

15 นายเอกราช  ทองสุข โรงพยาบาลสวี เศรษฐคุณ ทองสุข 

16 นางกมลทิพย์   ชุมพงษ์ โรงพยาบาลหลังสวน พิชญวดี ชุมพงษ์ 

17 นายพิทยา  เพชรเจริญ โรงพยาบาลหลังสวน พิชยุตม์ เพชรเจริญ 

18 นายประสิทธ์ิ  ช่วยรักษา โรงพยาบาลทุ่งตะโก ธนวินท์ ช่วยรักษา 

19 นางฐิติมา   กิตยานุกรณ์ โรงพยาบาลปากนํ้าหลังสวน ณปภัช กิตยากรณ์ 

20 นายทิพย์   รสทิพย์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร มีสุข รสทิพย์ 
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21 นางสาวสุนันทา  เล่าซี้ โรงพยาบาลปากนํ้าหลังสวน ณัฐมน ฤกษ์สมุทร 

22 นางเบญจวรรณ     ศรีกุล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งตะโก พิณญาดา ศรกุีล 

23 นางสาวศิริพร    หมื่นเดช สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ศิวัช ประพัสสร 

24 นางสาวจิรนันท์  บัวพันธ์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าแซะ อุรชา   เศวตวงศ์ 

25 นางสาวรุ่งอรุณ  อินทนาคม โรงพยาบาลปากนํ้าชุมพร นรมน อินทนาคม 

26 นายอิทธิกร  สินธุเสน โรงพยาบาลปากนํ้าหลังสวน กชพรรณ สินธุเสน 

27 นางสาววลัยพร  วงศ์สุวัฒน์ โรงพยาบาลหลังสวน อพิวุธ ม่วงขาว 

28 นางอรวรรณ  นาคเกษม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอทุ่งตะโก ณัฏฐกิตต์ นาคเกษม 

29 นางสาวแอม  ไหลงาม โรงพยาบาลพะโต๊ะ ภูวเดช แซ่เฮง 

30 นายมาโนชย์  เกตุสถิตย์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน ก่อพจน์ เกตุสถิตย์ 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมทราบ 

2. ระดับประถมศึกษา  จํานวน  30  ทุน ๆ ละ 1,000 บาท เป็นเงิน  30,000 บาท ผู้ได้รับทุนคือ 

ลําดับ
ที่ ชื่อ - นามสกุล    หน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล ( บุตร )

1 นายประทีป  เทพฉิม 
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที ่11.4 
ชุมพร ทีปวิน เทพฉิม 

2 นางวชิรา  แซ่โง้ย โรงพยาบาลละแม ภัทรนันท์ แซ่โง้ย 

3 นายอรุณ   เวชยม โรงพยาบาลละแม ฤทธิชัย เวชยม 

4 นางจารีย์  ฤทธิเดช โรงพยาบาลทุ่งตะโก รัตนกร ฤทธิเดช 

5 นายปรีชา  พรมเกตุ โรงพยาบาลมาบอํามฤต ภูมิพริษฐ์ พรหมเกตุ 

6 นางสาวพิชากานต์  เจริญเดช โรงพยาบาลปากนํ้าชุมพร ศุตณัฐ รังสีมันตุชาติ 

7 นางจุฑามาศ  พรหมศิร ิ โรงพยาบาลมาบอํามฤต พจน์ รอดพันธ์ 

8 นางสาวอุไรวรรณ  พรายสิน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง กัญญ์ณัชชา รัตน์ศิลป์ 

9 นางรัชนี  วงศ์สุวัฒน์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสวี ชยพัทธ์ วงศ์สุวัฒน์ 

10 นางวิลัยวรรณ  ตาตะนันท์ โรงพยาบาลหลังสวน กฤตยชญ์ ตาตะนันท์ 

11 นางปาณิศา  สังข์สิงห์ โรงพยาบาลละแม พงศ์ปพัทธ สังข์สิงห์ 

12 นางเตือนใจ  จันทร์ทัพ สํานักงานเทศบาลตําบลปากนํ้าชุมพร วงศ์พัทธ์ จันทร์ทัพ 

13 นางยุวดี  รัตนจินดา โรงพยาบาลปากนํ้าหลังสวน ชโลธร รัตนจินดา 

14 นางศันสนา  หนูทองแก้ว โรงพยาบาลละแม ชนนสิริ หนูทองแก้ว 

15 นายศักด์ิรพี   อรรถยูร โรงพยาบาลมาบอํามฤต ชวกร อรรถยูร 

16 นางดวงพรรณสรณ์  ศรีวิไล โรงพยาบาลหลังสวน กฤตานนท์ ศรวิีใล 
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17 นางสาวภาวณา  เกิดมาตร์ โรงพยาบาลหลังสวน ภาสวรรธก์ ดีเลิศสิน 

18 นางสาวสุภาวดี  นุ้ยมาก โรงพยาบาลท่าแซะ จาตุรัตน์ พรมอุบล 

19 นางวิลาวรรณ  พรมศร ี โรงพยาบาลท่าแซะ เพ็ญพิชชา พรมศร ี

20 นางสาวสุพรรณา  ลอยเจริญ โรงพยาบาลหลังสวน สิรินยา กองเกลือน 

21 นายปัญญา  ลาวิลัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จินต์จุฑา ลาวิลัย 

22 นางสุพรรณี   เหล่าอุบล โรงพยาบาลพะโต๊ะ อรรถวิโรจน์ เหล่าอุบล 

23 นางสาวดวงกมล   อินทร์คง โรงพยาบาลปากนํ้าหลังสวน ศิรภัสสร ลิมสงิห์ 

24 นางสิริสุดา  สุขเอียด โรงพยาบาลท่าแซะ รัชชานนท์ สุขเอียด 

25 นางสาวชลธิชา  นาคมุสิก สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสวี กิตติภูมิ ทิณแก้ว 

  26 นางศุจิกา  แก้วเพ็ชร โรงพยาบาลละแม วนัสนันท ์มณเฑียรสุภา 

27 นายสมโภชน์  หนูทอง โรงพยาบาลทุ่งตะโก สุรวัศ หนูทอง 

28 นางสาวจันทนา   คงทอง โรงพยาบาลหลังสวน ปาณิศา กันกําไร 

29 นายศรชัย  เพ็ชรเวช สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จุฑามาศ เพ็ชรเวช 

30 นางสุวรรณา  ภิญโญ โรงพยาบาลท่าแซะ สุรัชนา ภิญโญ 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมทราบ 

 3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จํานวน  15  ทุน ๆ ละ  1,500 บาท  เป็นเงิน  22,500.00  บาท ผู้ได้รับ
ทุนคือ 

ลําดับ
ที่ ชื่อ - นามสกุล    ผู้เอาประกัน หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ( บุตร ) 
1 นายสัญญา  ทิพย์กรรณ โรงพยาบาลท่าแซะ ชนกณพัช ทิพกรรณ 

2 นางวันเพ็ญ  เลขพลการ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง จินต์จุฑา เลขพลการ 

3 นางสิริลักษณ ์ แสงสว่าง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ธัญชนก แสงสว่าง 

4 นางสุจิตรา  ปรีชาธนวิชญ์ โรงพยาบาลทุ่งตะโก ภูมินทร์ ปรีชาธนวิชญ์ 

5 นางจันทร์จิรา  ปลอดพยันต์ โรงพยาบาลละแม ปุนร์วสุ ปลอดพยันต์ 

6 นางรุ่งนภา  รัตตะมาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน เจตวัฒน์ รัตตะมาน 

7 นางสาวปรญา  นันทสุคนธ์ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ คณปัญญ ์เล็กเจริญ 

8 นางวิภากร  ทองศิริ โรงพยาบาลพะโต๊ะ ธนกฤต ทองศิริ 

9 นางนฎานันท์  ศรีสมยศ โรงพยาบาลหลังสวน ปวีณ์วัช ศรีสมยศ 

10 นายสิรวิชญ์   อําพันกาญจน์ โรงพยาบาลหลังสวน ภานุวัฒน์ อําพันกาญจน์ 

11 นางจริยา  สุวรรณรัตน์ โรงพยาบาลละแม รสิกา สุวรรณรัตน์ 
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12 นางอังสนา  หมั่นสกุล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร สิริกร หมั่นสกุล 

13 นางสาวนันทพร  อิสริยาภิรักษ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ทรริศกา อิสรยิาภิรักษ์ 

14 นางอารีรัตน์  ศิริรัตน์ โรงพยาบาลปากนํ้าหลังสวน กชกร เพชรสมุทร 

15 นางนิตยา  พุทธาราม โรงพยาบาลปะทิว กฤตพร พุทธาราม 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมทราบ 

 4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน  10  ทุน ๆ ละ  2,000 บาท เป็นเงิน  20,000 บาท  ผู้ได้รับ
ทุนคือ 

ลําดับ ชื่อ - นามสกุล    ผู้เอาประกัน หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ( บุตร ) 
1 นางอวยพร  พิมาน โรงพยาบาลหลังสวน รุจิรัมพร พิมาน 

2 นางกาญจนา     บัวทอง โรงพยาบาลสวี ณัฐชยา บัวทอง 

3 นายวิศัลย์  ทัศนคติธรรม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร เพชรีพร ทัศนคติธรรม 

4 นายศิริทร  เตชะกัมพลสารกิจ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพะโต๊ะ ธนกร เตชะกัมพลสารกิจ 

5 นายชาญชัย  จ้องสกุลวงษ์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน ณฤเศษรฐ ์จ้องสกุลวงษ์ 

6 นางจีรนันท์  หล่อเพชร โรงพยาบาลละแม ปิยะพัทธ์ พงษ์วีระพัฒน์ 

7 นางนภาพร  อ๋องแก้ว สํานักงานสาธารณสุขอําเภอละแม ณภัทร อ่องแก้ว 

8 นางณัฏฐ์นิยุดา  วิฑูรรัตน์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง ณวิบูลธิษณ์ วิฑูรรัตน์ 

9 นายศิวกร  แก้วเจริญ โรงพยาบาลหลังสวน เมธาพร แก้วเจริญ 

10 นางปรัชญาพร  พลวิชัย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน คุณัช พลวิชัย 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมทราบ 

5. ระดับอุดมศึกษา  จํานวน  7  ทุน ๆ ละ  2,500 บาท เป็นเงิน  17,500  บาท ผู้ที่ได้รับทุนคือ 

ลําดับ
ที่ ชื่อ - นามสกุล    ผู้เอาประกัน หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ( บุตร ) 
1 นางศิริวรรณ  เดชะรัฐ โรงพยาบาลละแม ปวสุกม์ เดชะรัฐ 

2 นางนิภา    ฉิมพลีศิร ิ โรงพยาบาลละแม ณัฐชนันท์ ฉิมพลีศิร ิ

3 นางฐานิต  โชคพระสมบัติ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง พัณณิตา โชคพระสมบัติ 

4 นางเสาวลักษณ ์ อเนกประสงค์กุล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง วชิรศักด์ อเนกประสงค์กุล 

5 นางพะเยาว์  ภักดีคง โรงพยาบาลละแม มีสุข ภักดีคง 

6 นางจันทรา  ภูนิคม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าแซะ ศักด์ินิพนธ์ ภูนิคม 
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7 นางจิระพร  ลาวิลัย โรงพยาบาลปะทิว ปาณชลิตา  ลาวิลัย 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมทราบ 

 6. การจับฉลากรางวัลที่ประชุมใหญ่  จํานวน 30 ทุน ๆ ละ 300  บาท ผู้ที่ได้รับทุนคือ  

ลําดับที ่ เลขที่สมาชิก ชื่อ - นามสกุล   หน่วยงาน 
1 2512 นางอรสา  ประยูรกิจ โรงพยาบาลท่าแซะ 

2 2182 นายวัชรพงษ์  บุญสม โรงพยาบาลมาบอํามฤต 

3 2757 นายสมบูรณ ์ ขวัญสง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร 

4 3011 นางพัสตราภรณ์    เพชรโสม โรงพยาบาลหลังสวน 

5 2828 นางสาวเกวลี   ศรีทองกุล โรงพยาบาลพะโต๊ะ 

6 3025 นางสาวศิริพัฒณ์    คงทอง โรงพยาบาลสวี 

7 357 นางทัศนา  บุศราทิศ โรงพยาบาลทุ่งตะโก 

8 2540 นางสาวจารึก  ลพนิกร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 

9 2643 นางสาวปัทมา  คงตะโก ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที ่11.4 ชุมพร

10 2829 นายปคุป์   เรืองพรหม โรงพยาบาลพะโต๊ะ 

11 2300 นายสุภวิศ     มัญแก้ว โรงพยาบาลละแม 

12 2658 นางมนฑาทิพย์  พรหมพฤกษ์ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที ่11.4 ชุมพร

13 2838 นางสาวชิดกมล    แย้มประยูร โรงพยาบาลท่าแซะ 

14 2872 นางสาววีริศา  ปุญมณ ี โรงพยาบาลหลังสวน 

15 388 นางสาวมณฑา  ธรรมณี โรงพยาบาลท่าแซะ 

16 1905 นายวิศัลย์  ทัศนคติธรรม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 

17 690 นางสาวโอริสา  พรหมสถิตย์ โรงพยาบาลปากนํ้าชุมพร 

18 1319 นางสาวสุภัทรา  วิเศษคามิน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปะทิว 

19 135 นายจรินทร ์ รัตนภักดี บํานาญ(กรมบัญชีกลาง) 

20 53 นางวันดี  เผือกนาโพธ์ิ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 

21 2382 นายประพันธ์   ทองสนิท โรงพยาบาลสวี 

22 2478 นางสาววิภาวดี   สงัดเงาะ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน 

23 2165 นางสาวกิตติมา  ฉลองธรรม สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าแซะ 

24 1249 นางสาวกนกอร  ปราบมาก โรงพยาบาลมาบอํามฤต 
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25 1018 นางสาวรุ่งฤดี  เล่งระบํา โรงพยาบาลปากนํ้าหลังสวน 

26 2083 นางกิตติญา  ไมตรีจิตร์ โรงพยาบาลท่าแซะ 

27 2249 นางสาวปาวีณา    ชุมวรฐายี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าแซะ 

28 1220 นางเอมอร  อุชุภาพ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง 

29 2374 นางสาวนํ้าทิพย์   พุทธิเลิศ โรงพยาบาลละแม 

30 2999 นางอุทัยวรรณ   จีบบรรจง โรงพยาบาลมาบอํามฤต 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมทราบ 

 7. การจับฉลากรางวัลที่ประชุมใหญ่  จํานวน 22 ทุน ๆ ละ 500  บาท ผู้ที่ได้รับทุนคือ 
ลําดับที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ   -   นามสกุล หน่วยงาน 

1 1187 นางสาวสุชาดา  ขาวศรี โรงพยาบาลท่าแซะ 

2 433 นางนิภาภรณ์  จิตรอักษร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง  

3 204 นายศุภโชค  เทพอาวุธ โรงพยาบาลหลังสวน 

4 15 นางสมปอง  มลการนา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  

5 2926 นางสาวจันจิรา    วงศ์ศิลป์ โรงพยาบาลสวี 

6 1055 นางสาวนฤมล  สุวรรณเนาว์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน 

7 78 นางสกุลรัตน์  พงศ์ทลุง โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 

8 2935 นางสาวกนกนันท์   สิทธิศักด์ิ สมาชิกสมทบ 

9 360 นางนิลยารัตน์  จริยรัตน์ไพศาล บํานาญ(กรมบัญชีกลาง) 

10 171 นางนิศานาถ  สุขแก้ว บํานาญ(กรมบัญชีกลาง) 

11 2118 นายจักราวุธ  ศิริรัตน์ โรงพยาบาลหลังสวน 

12 170 นายอวยชัย  สุขแก้ว บํานาญ(กรมบัญชีกลาง) 

13 2952 นางสาวบุญมณี   คงแก้ว โรงพยาบาลหลังสวน 

14 2579 นางสาวจิราภรณ์  ปะวะสังข์ โรงพยาบาลท่าแซะ 

15 2062 นางอังสนา  หมั่นสกุล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  

16 1598 นางสาวดารณ ี อนันตศรัณย์ (งวด21) โรงพยาบาลหลังสวน 

17 1250 นางสาวพรเพ็ญ  เผือกวารี โรงพยาบาลมาบอํามฤต 

18 2163 นางสาวกันยา  เพียรมาก โรงพยาบาลปากนํ้าชุมพร 

19 1515 นายพัฒพงษ์  พรหมรอด โรงพยาบาลหลังสวน 
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20 2085 นางสมใจ  สินธุรงค์ โรงพยาบาลทุ่งตะโก 

21 412 นางวาสนา  ไกรมาก สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง  

22 521 นางพรรณนิภา  วงศ์ทิพย์พันธ์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมทราบ 

 8. การจับฉลากรางวัลที่ประชุมใหญ่  จํานวน 20 ทุน ๆ ละ 1,000  บาท ผู้ที่ได้รับทุนคือ 
ลําดับที ่ เลขที่สมาชิก ชื่อ - นามสกุล   หน่วยงาน 

1 1842 นายจีรพงค์  ชูเยาว์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 

2 2837 นางสาวฉัตรวตี   เดชปรัตถกร โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 

3 236 นางสาวปภาดา  เพชรยันต์ โรงพยาบาลทุ่งตะโก 

4 819 นายไพรินทร์  สูตรประจัน โรงพยาบาลท่าแซะ 

5 1159 นางงามขํา  กิจสุบรรณ บํานาญ(กรมบัญชีกลาง) 

6 608 นางอนงค์  แช่มช้อย โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 

7 1492 นางรัชนี  วงศ์สุวัฒน์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสวี 

8 2999 นางอุทัยวรรณ   จีบบรรจง โรงพยาบาลมาบอํามฤต 

9 1505 นายเชวงศักด์ิ  อินทรบุตร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง 

10 2283 นางนิภา    ฉิมพลีศิร ิ โรงพยาบาลละแม 

11 1306 นางนฤมล  สงวนนาม โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 

12 519 นายสุธานิน  มจุจลินทร ์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพะโต๊ะ 

13 1928 นายประภาส  บุญช่ืน โรงพยาบาลสวี 

14 3016 นางกาญจนา     บัวทอง โรงพยาบาลสวี 

15 405 นางพจนีย์  ไชโย โรงพยาบาลท่าแซะ 

16 851 นายปรัช  บุญกวี สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าแซะ 

17 2718 นางศิวิมณ  เสวตบุตร โรงพยาบาลพะโต๊ะ 

18 369 นางจีรนันท์  คล้ายวงค์ บํานาญ(กรมบัญชีกลาง) 

19 2887 นางชุมภู   ชํานาญป่า โรงพยาบาลปากนํ้าชุมพร 

20 1168 นางประภาพร  ทองสนิท บํานาญ(กรมบัญชีกลาง) 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมทราบ 
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9. การจับฉลากรางวัลที่ประชุมใหญ่  จํานวน 10 ทุน ๆ ละ 1,500  บาท ผู้ที่ได้รับทุนคือ 
ลําดับที่ เลขที่สมาชิก ช่ือ   -   นามสกุล หน่วยงาน 

1 274 นายอรุณ  สลสีองสม บํานาญ (กรมบัญชีกลาง) 

2 423 นายปรีชา  ขําพิทักษ์ บํานาญ (กรมบัญชีกลาง) 

3 1149 นางสุจิตรา  ปรีชาธนวิชญ์ โรงพยาบาลทุ่งตะโก 

4 1906 นายปรีชา  พรมเกตุ โรงพยาบาลมาบอํามฤต 

5 2177 นางสาวมะลิวัลย์  อนันต์แดง โรงพยาบาลหลังสวน 

6 912 นางพิมพา  ร่มเย็น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  

7 183 นายประยูร  แดงสกล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน 

8 2674 นางสาวกฤษณา  เอกสุทธ์ิ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที ่11.4 ชุมพร 

9 2228 นางนิชติญา  มุสิก โรงพยาบาลละแม 

10 684 นางรัชฎาภรณ์  วชิรศิริ บํานาญ(กรมบัญชีกลาง) 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมทราบ 

 10. การจับฉลากรางวัลที่ประชุมใหญ่  จํานวน 10 ทุน ๆ ละ 2,000  บาท ผู้ที่ได้รับทุนคือ 

ลําดับที ่
เลขที่
สมาชิก ชื่อ - นามสกุล   หน่วยงาน 

1 2860 นางจิตรา   ขวัญราช สมาชิกสมทบ 

2 112 นางนวลอนงค์  นิจสุชัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าแซะ 

3 1210 นางสุดารัตน์  ศิลปสุวรรณ โรงพยาบาลมาบอํามฤต 

4 2897 นางศิริลักษณ ์  ทองอยู่ โรงพยาบาลหลังสวน 

5 1288 นางสาวบุญรัตน์  รักราวี โรงพยาบาลละแม 

6 1913 นายศิวกร  แก้วเจริญ โรงพยาบาลหลังสวน 

7 1509 นางสุภาพร  ชาญนคร สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปะทิว 

8 25 นางอุไรวรรณ  คงตระกูล บํานาญ(กรมบัญชีกลาง) 

9 1109 นายประพิศ  ผิวทองงาม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 

10 2739 นางสาวสายชล  คําสงค์ โรงพยาบาลมาบอํามฤต 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมทราบ 
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 11. การจับฉลากรางวัลที่ประชุมใหญ่  จํานวน  10  ทุน ๆ ละ 3,000  บาท ผู้ที่ได้รับทุนคือ 

ลําดับที ่
เลขที่
สมาชิก ชื่อ - นามสกุล   หน่วยงาน 

1 2674 นางสาวกฤษณา  เอกสุทธ์ิ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที ่11.4 ชุมพร 

2 293 นางกุหลาบ  นาคชู โรงพยาบาลท่าแซะ 

3 1686 นางสาวทิพย์สุคนธ์  เสาวคนธ์ โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 

4 66 นายเฉลิมพล  เบ็ญจพันธ์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง 

5 1498 นางสาวสุวรรณล ี แซ่เอ๊ียบ โรงพยาบาลละแม 

6 211 นางแดง  ขําพิทักษ ์ บํานาญ(กรมบัญชีกลาง) 

7 285 นายฉลอง  เกิดมาลัย บํานาญ(กรมบัญชีกลาง) 

8 1130 นายสมพล  สัตยาธร โรงพยาบาลปะทิว 

9 69 นายประยุทธ์  เผือกนาโพธ์ิ บํานาญ(กรมบัญชีกลาง) 

10 672 นายวิสุทธ์ิ  ทองศิริ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอพะโต๊ะ 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมทราบ 

 12. การจับฉลากรางวัลที่ประชุมใหญ่  จํานวน  5  ทุน ๆ ละ 5,000  บาท ผู้ที่ได้รับทุนคือ 
ลําดับที ่ เลขที่สมาชิก ชื่อ - นามสกุล   หน่วยงาน 

1 957 นายกิจจา  ชุติมาโชติ โรงพยาบาลมาบอํามฤต 

2 1766 นางจิตรา  พรมนุช โรงพยาบาลท่าแซะ 

3 842 นางสาวนิธิกานต์  เล่งระบํา โรงพยาบาลละแม 

4 2985 นางสาวอาริสา    บุตรกริม โรงพยาบาลมาบอํามฤต 

5 3024 นางสาวณิชาภา    พลสิงห ์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่าแซะ 

 มติที่ประชุม : ที่ประชุมทราบ 
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     ประธานในท่ีประชุม 
         (นายสุธรรม  ลิมปธนกุลชัย)  

     เลขานุการ/จดบันทึก 

          (นายชัยยุทธ   บัววารี) 
                             ผูพิมพรายงานการประชุม 

         (นางสาวอัมพิกา  แยมกุล) 
                  ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 

         (นายสมบูรณ  ขวัญสง) 
 

ระเบียบวาระที่  8 : เรื่องอ่ืน ๆ  
  
 1.สมาชิกสามารถรับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนได้ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสหกรณ์จะโอนเงิน
จํานวนดังกล่าวให้แก่สมาชิกแต่ละคน โดยผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ซึ่งสมาชิกสามารถเบิกเงินได้
ต้ังแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป โดยทางสหกรณ์จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโอนให้กับสมาชิกทั้งหมด 
 2.คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 29 ได้พิจารณาปรับเบ้ียประชุมของสมาชิกในการเข้าประชุมใหญส่ามญั
ประจําปี 2559 จากเดิมคนละ 500.00 บาท เป็น คนละ 600.00 บาท 

  มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ 
  
 เลิกประชุมเวลา    15.45  น. 
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ระเบียบวาระที่  3 เรื่องติดตามผลการประชุมที่ผ่านมา 
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คณะกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ประจําปี 2560 (ชุดที่ 30) 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการดําเนินการและกรรมการดําเนินการจากหน่วยต่าง ๆ ดังรายช่ือต่อไปน้ี 
  1.  นายปัญญา  ลาวิลัย   วาระที่ 1 ปี 1 
  2.  นายวิสุทธ์ิ  ทองศิริ  วาระที่ 2 ปี 1   
  3.  นายชัยยุทธ  บัววารี  วาระที่ 2 ปี 2 ครบ 2 วาระ 
  4.  นายเชวงศักด์ิ  อินทรบุตร วาระที่ 2 ปี 1 
  5.  นายชํานิ  จันทร์ปะทิว วาระที่ 2 ปี 1  
  6.  นายอภิชัย  ศรีสุวรรณ วาระที่ 2 ปี 2 ครบ 2 วาระ 
  7.  นายประยูร  หนูเมือง  วาระที่ 1 ปี 2 
  8.  นายศุภณัฐ  ทิพย์บุญทรัพย์ วาระที่ 2 ปี 2 ครบ 2 วาระ  
  9.  นายปริญญา  สินสมบุญ วาระที่ 2 ปี 1 
  10. นางนฎฐวรรณ รอดดารา วาระที่ 1 ปี 1 
  11. นายพรศักด์ิ  สมบูรณ์  วาระที่ 1 ปี 1 
  12. นายชํานิ  แก้วเพชร วาระที่ 1 ปี 2 
  13. นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง วาระที่ 1 ปี 2  
  14. นายอนันต์  อนิลบล  วาระที่ 1 ปี 1  
  15. นายบัญชา  นุ้ยสุข  วาระที่ 1 ปี 2 
 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 74  กําหนดเวลาอยู่ในตําแหน่ง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีวาระ
อยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี นับแต่วันเลือกต้ัง ในวาระเร่ิมแรก เมื่อครบหน่ึงปีนับแต่วันเลือกต้ังให้กรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์ออกจากตําแหน่ง เป็นจํานวนหน่ึงในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณ์ทั้งหมดโดยวิธีจับ
ฉลาก (ถ้ามีเศษให้ปัดขึ้น) และให้ถือว่าเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ในปีต่อไปให้กรรมการดําเนินการที่อยู่ใน
ตําแหน่งจนครบวาระ หรืออยู่นานที่สุดออกจากตําแหน่งสลับกันไปทุก ๆ ปี 
 เมื่อครบกําหนดแล้วหากยังไม่มีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่ก็ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการ   ชุดเดิมรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกต้ังคณะกรรมการดําเนินการชุดใหม่ แต่ต้องไม่เกินหน่ึงร้อย
ห้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีสหกรณ์ 
 กรรมการดําเนินการสหกรณ์ ซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกต้ังซ้ําอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระ
ติดต่อกัน 

ในกรณีที่กรรมการดําเนินการต้องพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการดําเนินการที่ได้รับเลือกต้ังใหม่อยู่
ในตําแหน่งได้เช่นเดียวกับกรรมการดําเนินการชุดแรก และให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับโดย “อนุโลม” 

ในปี 2560   คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 30  หมดวาระ จํานวน 7  ท่าน ดังน้ี 
1.  นายชัยยุทธ  บัววารี  วาระที่ 2 ปี 2 ครบ 2 วาระ 

  2.  นายอภิชัย  ศรีสุวรรณ วาระที่ 2 ปี 2 ครบ 2 วาระ 
  3.  นายประยูร  หนูเมือง  วาระที่ 1 ปี 2 
  4.  นายศุภณัฐ  ทิพย์บุญทรัพย์ วาระที่ 2 ปี 2 ครบ 2 วาระ  
  5.  นายชํานิ  แก้วเพชร วาระที่ 1 ปี 2 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเลือกตั้งกรรมการดําเนินการทดแทนตาํแหน่งว่างประจําปี 2561 
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  6.  นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง  วาระที่ 1 ปี 2 
  7.  นายบัญชา  นุ้ยสุข  วาระที่ 1 ปี 2 

 ดังน้ันในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 น้ี จะต้องเลือก  คณะกรรมการดําเนินการ  ชุดที่ 31 
จํานวน  7 คน โดยสหกรณ์ได้ดําเนินการสรรหาตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ว่า
ด้วยการสรรหากรรมการดําเนินการ พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2554 ดังน้ี 
 
 ผู้สมัครรับการสรรหาคณะกรรมการดําเนินการทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  ชุดที่ 31  ประจําปี  2561 

1.  หน่วยสรรหาท่ี 1  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  และข้าราชการบํานาญ 
     ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา จํานวน  2  ท่าน 
                           1.  นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง  หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 1 
                                  2.  นายประพิศ ผิวทองงาม หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 2 

2.  หนว่ยสรรหาท่ี 3  โรงพยาบาลปากน้ําชุมพร ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา จํานวน 2 ท่าน 
                                  1.  นายมนตรี  พงศ์ทลุง  หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 3 
                                  2.  นางสาวโอริสา พรหมสถิต หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร 4  
 3.  หน่วยสรรหาท่ี 6  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปะทิว  และโรงพยาบาลมาบอํามฤต 

    ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา จํานวน  2  ท่าน 
                                  1.  นายอาคม  นิลภักด์ิ  หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร  5 
                                  2.  นายฤทธี  เพ็ชรนิล  หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร  6 
 4.  หน่วยสรรหาท่ี 7  โรงพยาบาลปะทิว  ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา  จํานวน 2 ท่าน 
                                  1.  นางศิริวรรณ คงบุญแก้ว หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร  7 
                                  2.  นายณรงค์ศักด์ิ สุขวิสุทธ์ิ  หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร  8  

5.  หน่วยสรรหาท่ี 8  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสวี ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหาจํานวน 2    
    ท่าน 

                 1.  นายวัชรพงศ์   เชิงไกรยัง หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร  9 
                            2.  นายบัญชา  นุ้ยสุข  หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร  10 

6.  หน่วยสรรหาท่ี 9  โรงพยาบาลสวี  ประกอบด้วยผู้สมัครรับการสรรหา จํานวน  2  ท่าน 
                         1.  นายสมศักด์ิ  ขันทะกะพันธ์ หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร  11 
                          2.  นายเจษฎา  ศิลปะพรเพชร หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร  12 

7.  หน่วยสรรหาท่ี 12  สํานกังานสาธารณสุขอําเภอหลังสวน   และโรงพยาบาลปากน้ําหลงัสวน      
     ประกอบด้วยผู้สมัครรบัการสรรหา  จํานวน  2  ทา่น 

                           1.  นายกฤตย์  เกิดเนตร หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร  13 
                          2.  นายประยูร  หนูเมือง  หมายเลขประจําตัวผู้สมัคร  14 



 
 

รายงานกิจการประจําปี 2560  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  หนา 87 
 

เลือกต้ังกรรมการดําเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
การประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2560  วันที่ 20 มกราคม 2561 

1. หน่วยสรรหาที ่1 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 

1 นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง 

2 นายประพิศ  ผิวทองงาม 

2. หน่วยสรรหาที ่3 โรงพยาบาลปากนํ้าชุมพร 

3 นายมนตรี  พงศ์ทลุง 

4 นางสาวโอริสา พรหมสถิตย์ 

3. หน่วยสรรหาที ่6 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปะทิวและโรงพยาบาลมาบอํามฤต 

5 นายอาคม  นิลภักด์ิ 

6 นายฤทธีเพ็ชรนิล 

4. หน่วยสรรหาที ่7 โรงพยาบาลปะทิว 

7 นางศิริวรรณ  คงบุญแก้ว 

8 

 

นายณรงค์ศักด์ิ  สุขวิสทุธ์ิ 
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5. หน่วยสรรหาท่ี 8 สํานกังานสาธารณสุขอําเภอสว ี

9 นายวัชรพงษ์  เชิงไกรยัง 

10 นายบัญชา  นุ้ยสุข 

6. หน่วยสรรหาท่ี 9 โรงพยาบาลสวี 

11 

 

นายสมศักด์ิ  ขันทะกะพันธ ์

12 

 

นายเจษฎา  ศิลปพรเพชร 

 7.  หนว่ยสรรหาท่ี 12 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวนและโรงพยาบาลปากนํ้าหลังสวน 

13 

 

นายกฤตย ์ เกิดเนตร 

14 

 

นายประยรู  หนูเมือง 
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สําหรับการสรรหาคณะกรรมการชุดที่ 31  มีประเด็นที่ต้องขอมติจากที่ประชุมใหญ่ ก่อนดําเนินการสรรหา ดังน้ี 
 
 ประเด็นที่ 1   เสนอต้ังคณะกรรมการสรรหา จํานวน 5 คน   โดยในจํานวนคณะกรรมการจัดการสรรหา  
ให้มีประธาน 1 คน  ซึ่งตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 30 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 3 
พฤศจิกายน 2560  จํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายเฉลิมพล  เบ็ญจพันธ์  ประธานกรรมการสรรหา 
  2. นายชัยยุทธ  บัววารี   กรรมการสรรหา 
  3. นายชัชวาลย์  ใจสว่าง   กรรมการสรรหา 
  4. นายชํานิ   จันทร์ปะทิว  กรรมการสรรหา 
  5. นายสินทร  เพชรเจริญ  กรรมการสรรหา/เลขานุการ  

 
มติที่ประชุม
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................... 

  

 ประเด็นที่ 2  กําหนดเวลาในการลงคะแนน เวลา 10.00-14.00 น.  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา 
  

มติที่ประชุม
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.................................................................................................................. 
 
 
ประเด็นที่ 3 รายช่ือกรรมการสรรหาแต่ละหน่วยที่ต้องปฏิบัติงานในวันสรรหา จํานวน 21 ท่านดังน้ี 
1.  หน่วยสรรหาที่ 2  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  และข้าราชการบํานาญ 
ประกอบด้วย 1  หน่วยสรรหา  1  หน่วยลงคะแนน  โดยมกีรรมการสรรหา  3 ท่าน 

   1.  นายจารึก  อินทนาศักด์ิ ประธานกรรมการ 
   2.  นายสุดใจ  อบแย้ม  กรรมการ 
   3.  นางจิรารัตน์  วุฒิ  กรรมการ/เลขานุการ 
 2.  หน่วยสรรหาที่  3  โรงพยาบาลปากน้ําชุมพร ประกอบด้วย 1 หน่วยสรรหา  1 หน่วยลงคะแนน   

โดยมีกรรมการสรรหา  3  ทา่น 
   1.  นายนิวัฒน์  นาควิรัช  ประธานกรรมการ 
   2.  นายประจวบ  ชิดไชโย  กรรมการ 
   3.  นายกสิณ  จันทร์ทัพ กรรมการ/เลขานุการ 
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3.  หน่วยสรรหาที่  6  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอปะทิว  ประกอบด้วย 1หน่วยสรรหา 1หน่วย  
ลงคะแนน  โดยมีกรรมการสรรหา  3 ท่าน 

   1.  นางสาวสุสดี  รังคะกนก ประธานกรรมการ 
   2.  นางสาวลักษณ์ชญา พัทธ์พฤกษ์ กรรมการ 
   3.  นางสุนันท์  อุตสาหะ กรรมการ/เลขานุการ 

4.  หน่วยสรรหาที่  7  โรงพยาบาลปะทิว   ประกอบด้วย 1 หน่วยสรรหา   1  หน่วยลงคะแนน   
โดยมีกรรมการสรรหา  3 ท่าน 

   1.  นางสาวณัฏฐณิชา สังสวัสด์ิ  ประธานกรรมการ 
   2.  นางสาวณิชกานต์ รัตนจํานงค์ กรรมการ 

3.  นางสมร             ใสสุชล  กรรมการ/เลขานุการ 
5.  หน่วยสรรหาที่  8 สํานักงานสาธารณสุขอําเภอสวี  ประกอบด้วย 1 หน่วยสรรหา  1 หน่วยลงคะแนน  
โดยมีกรรมการสรรหา  3 ทา่น 

   1.  นางสุวรรณี  จันทร์น้อย  ประธานกรรมการ 
   2.  นางวิชุตา  คมขํา   กรรมการ 
   3.  นายจีรวัฒน์  แก่นกูล    กรรมการ/เลขานุการ 

6.  หน่วยสรรหาที่  9  โรงพยาบาลสวี  ประกอบด้วย 1 หน่วยสรรหา   1 หน่วยลงคะแนน    
 โดยมีกรรมการสรรหา  3 ท่าน 

   1.  นายสชีุพ  แต่งเกลี้ยง ประธานกรรมการ 
   2.  นายจักกฤษณ์ ชูชาติ  กรรมการ 
   3.  นายบุรินทร์  วงษ์สุวัฒน์ กรรมการ/เลขานุการ 

7.  หน่วยสรรหาท่ี  12  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหลังสวนและโรงพยาบาลปากน้ําหลังสวน  
ประกอบด้วย  1 หน่วยสรรหา  1 หน่วยลงคะแนน  โดยมีกรรมการสรรหา   3  ท่าน 

   1.  นายอรรถพร  ตระหง่าน ประธานกรรมการ 
   2.  นายกันต์ธร  จันทร์ทอง กรรมการ 
   3.  นางสุภาวดี  มณีนวล  กรรมการ/เลขานุการ 

 
 
มติที่ประชุม
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...................................................................................................... 
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5.1 รายงานกิจการประจําปี 2560 
 
ผลการดําเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด โดยการบริหารงานของ

คณะกรรมการดําเนินงาน ชุดที่ 30  สรุปได้ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับปีก่อน 
 

รายการ ปี 2559 ปี 2560 เพิ่ม(ลด) 
1. จํานวนสมาชิก (คน) 1,955 2,040 85 

2. ทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว  964,346,290.00 1,059,082,010.00 94,735,720.00

3. ทุนเงินสํารอง  60,398,678.14 69,004,679.58 8,606,001.44

4. ทุนเงินทุนสะสมตามข้อบังคับอ่ืน  4,566,058.14 5,338,277.90 772,219.76

5. เงินให้กู้คงเหลือ  

     -  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน  10,032,420.00 17,905,520.00 7,873,100.00

     -  เงินกู้สามัญทั่วไป 1,898,810,983.60 1,934,874,570.59 36,063,586.99

     -  เงินกู้พิเศษ 16,942,761.00 24,703,197.00 7,760,436.00

6. เงินฝากคงเหลือ  

     -  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  167,730,050.09 298,285,262.49 130,555,212.40

     -  เงินฝากออมทรัพย์สัจจะ  4,309,850.12 4,314,137.20 4,287.08

     -  เงินฝากสัจจะประกันชีวิต 13,045,802.12 15,746,911.31 2,701,109.19

     -  เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป  2,769,266.84 3,029,603.07 260,336.23

     -  เงินฝากออมทรัพย์เกษียณอายุ  26,769,729.44 13,209,271.54 (13,560,676.25)

     -  เงินฝากประจํา 12 เดือน  154,886.73 160,828.62 5,941.89

      -  เงินฝากออมทรัพย์มั่งคั่ง 2-4  51,110,676.25 0.00 51,110,676.25

7. ทุนดําเนินการ 2,012,243,906.42 2,083,377,718.40 71,133,811.98

8. กําไรสุทธิประจําปี  83,640,014.40 83,407,073.88 (232,940.52)
 

 
 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
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1.จํานวนสมาชิก 
 จํานวนสมาชิกเมื่อวันที่  1  มกราคม  2560    1,955 คน 

   รับใหม่                      124 คน 
   ผู้พ้นสมาชิกภาพ ( ลาออก/โอนย้าย   35   คน เสียชีวิต  4   คน )           39คน 
  มีจํานวนสมาชิก ณ วันที่  31  ธันวาคม  2560             2,040 คน 

 แบ่งเป็นจํานวนสมาชิก ชาย     529     คน และสมาชิกหญิง      1,511      คน 
 
2. ทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว   

ยอดยกมาวันที่ 1  มกราคม  2560       964,346,290.00   บาท 
สมาชิกเพ่ิมหุ้นระหว่างปี        94,735,720.00   บาท 
สมาชิกถอนหุ้นคืน(ลาออก/ตาย)ระหว่างปี           8,934,770.00   บาท 
ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่  31  ธันวาคม  2560      1,059,082,010.00  บาท   
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3. ทุนสํารอง ต้ังแต่สหกรณ์เริ่มจัดต้ังจนถึงสิ้นปี 2560 สหกรณ์มีทุนสํารองทั้งสิ้น  69,004,679.58  บาท   
 
 
4. เงินทุนสะสมตามข้อบังคับอ่ืน  เป็นเงินทุนที่จัดสรรจากกําไรสุทธิ สหกรณ์ได้จัดสรรเงินทุนฯ ต่างๆ   

และมียอดคงเหลือ ณ. สิ้นปีบัญชี 2560 ดังน้ี 
- ทุนสวัสดิการสังคม     มีจํานวนทั้งสิ้น        546,740.14  บาท 
- ทุนรักษาระดับเงินปันผล    มีทั้งสิ้นจํานวน     1,141,753.99  บาท 
- ทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการ    มีทั้งสิ้นจํานวน     1,897,324.97  บาท  
- ทุนสะสมเพ่ือการศึกษาอบรม    มีทั้งสิ้นจํานวน         68,998.00  บาท  
- ทุนสะสมเพ่ือช่วยเหลือสมาชิก  มีทั้งสิ้นจํานวน  1,683,460.80  บาท 
     รวม เงินทุนสะสมตามข้อบังคับอ่ืน      5,338,277.90    บาท 
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5. การใหเ้งินกู้แก่สมาชิก    

  โดยมติคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 29 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ได้มีมติตรงกันในการ
ปรับลดดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก ลง ทกุประเภทเงินกู้ ประเภทละ 0.50 % โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2559 เป็นต้นไป  ดังน้ี 

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้สามัญและเงินกู้เพ่ือสวัสดิการประจําปี 2560  
        1 สิงหาคม  2559 เป็นต้นไป  ร้อยละ    6.25  บาทต่อปี 
  อัตราดอกเบ้ียเงินกู้สามัญโดยใช้มูลค่าหุ้นที่ถืออยู่เป็นหลักประกันประจําปี  2560  
                             1 สิงหาคม  2559 เป็นต้นไป   ร้อยละ    6.10  บาทต่อปี 

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ฉุกเฉิน ประจําปี   2560 
       1 สิงหาคม  2559 เป็นต้นไป  ร้อยละ    6.00  บาทต่อปี 

อัตราดอกเบ้ียเงินกู้พิเศษ  ประจําปี 2560 
    1 สิงหาคม  2559 เป็นต้นไป  ร้อยละ    6.00  บาทต่อปี    
 

ในปี 2560 ให้เงินกู้กับสมาชิก จําแนกตามประเภทเงินกู้ดังน้ี  
เงินกู้ฉุกเฉิน    จํานวน      1,639     สัญญา   เป็นเงิน     61,356,010.00   บาท 
เงินกู้ฉุนเฉิน (ปัญผล)  จํานวน    198     สัญญา เป็นเงิน       3,661,904.50   บาท 
เงินกู้สามัญ    จํานวน        770     สัญญา   เป็นเงิน    674,935,400.00   บาท 
เงินกู้พิเศษ   จํานวน           4      สัญญา เป็นเงิน        8,238,000.00   บาท 
รวมจํานวน                   2,611    สัญญา    เป็นเงิน  748,191,314.50  บาท 
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สรุปให้เงินกู้กับสมาชิก 
เงินให้กู้แก่สมาชิกยกมาต้นปี (สิ้นปี 2559)              1,951,696,642.60  บาท 
เงินให้กู้ระหว่างปี                   748,191,314.50  บาท 

              รับชําระคืนระหว่างปี                    662,021,883.01  บาท 
           เงินกู้แก่สมาชิกคงเหลือสิ้นปี                2,037,866,074.09  บาท 
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6. การรับฝากเงิน  
กําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก ประจําปี 2559   แบ่งอัตราดอกเบ้ียเงินฝากเป็น 2 ช่วง

ระยะเวลา ดังนี้ 
 

อัตราดอกเบ้ีย  ต้ังแต่วันที่  1  มกราคม   -   31 กรกฎาคม  2560   เป็นดังนี้ 
  ประเภทเงินฝาก                อัตราร้อยละเงินฝาก  

  -  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ            ร้อยละ  4.00  บาทต่อปี 
 -  เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป      ร้อยละ  3.00  บาทต่อปี 
 -  เงินฝากออมทรัพย์สัจจะ         ร้อยละ  2.00  บาทต่อปี 
 -  เงินฝากออมทรัพย์สัจจะ (ประกันชีวิต)     ร้อยละ  2.00  บาทต่อปี  
 -  เงินฝากออมทรัพย์เกษียณอายุฯ            ร้อยละ  4.75  บาทต่อปี 
 -  เงินฝากออมทรัพย์อุ่นรัก                ร้อยละ  4.25  บาทต่อปี 
 -  ออมทรัพย์มั่งคั่ง 4  (ฝาก 12 เดือน)     ร้อยละ  4.25  บาทต่อปี 
 
 อัตราดอกเบ้ีย  ต้ังแต่วันที่  1 สิงหาคม   -   31 ธันวาคม  2560   เป็นดังนี้ 

ประเภทเงินฝาก                อัตราร้อยละเงินฝาก 
 -  เงินฝากออมทรัพย์สัจจะ (ประกันชีวิต)         ร้อยละ  1.50  บาทต่อปี 
 -  เงินฝากออมทรัพย์สัจจะ      ร้อยละ  2.00  บาทต่อปี 
 -  เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป      ร้อยละ  2.75  บาทต่อปี 
 -  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ      ร้อยละ  3.75  บาทต่อปี 
 -  เงินฝากออมทรัพย์เกษียณอายุ      ร้อยละ  4.50  บาทต่อปี 
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ในวันสิ้นปี  สหกรณ์มียอดเงินฝากคงเหลือ  ดังน้ี 
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ     298,285,262.49  บาท              
เงินฝากออมทรัพย์สัจจะ                 4,314,137.20  บาท 

  เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป              3,029,603.07  บาท 
  เงินฝากออมทรัพย์เกษียณอายุฯ        13,209,271.54  บาท 
  เงินฝากประจํา 12 เดือน                      160,828.62  บาท 
  เงินฝากสัจจะประกัน       15,746,911.31  บาท 
       รวมมียอดเงินฝากคงเหลือสิ้นปี 2560                  334,746,014.23  บาท   
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7. ทุนดําเนินการ    ทุนดําเนินการของสหกรณ์  มาจากในส่วนที่เป็นหน้ีสิน และทุนของสหกรณ์    เพ่ือ
ใช้หมุนเวียนในการดําเนินงานของสหกรณ์  ปี  2560   ทุนดําเนินการ  มีจํานวน  2,083,377,718.40 บาท มีทุน
ดําเนินการเพ่ิมขึ้นจากปี  2559 ที่  2,012,243,906.42  บาท เพ่ิมขึ้น  71,133,811.98  บาท  คิดเป็นร้อยละ  
1.04 ในส่วนของทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกถืออยู่กับสหกรณ์ ในปี 2560  มีสมาชิกถือหุ้นกับสหกรณ์ทั้งสิ้น  
1,059,082,010.00 บาท มีทุนเรือนหุ้นเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 ที่  964,346,290.00 บาท  เพ่ิมขึ้น 94,735,720.00
บาท  เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ  1.10 บาท 
 
 

แหล่งเงินกู้ – ภาระหนี้สนิ ปี 2560 
 

เจ้าหน้ี 
ปี 2560 

ดอกเบ้ียจ่าย 
เงินกู้ อัตราดอกเบ้ีย 

เงินกู้ระยะสั้น-ชสอ.      44,444,400.00 3.75 
6,325,008.61

เงินกู้ระยะกลาง-สอ.รพ.ตํารวจ  127,499,900.00 3.75 
6,821,631.04

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน-ธ.ธนชาต    50,000,000.00 3.6 
1,838,424.65

เงินกู้ยืมระยะสั้น-สอ.มหาลัยเชียงใหม่    29,165,000.00 3.5 
532,582.50

เงินกู้ระยะปานกลาง-สอ.วชิรพยาบาล    99,230,000.00 3.75 
4,647,001.00

เงินกู้ระยะสั้น-สอ.รพ.ชุมพร    29,000,000.00 3.7 
602,137.00

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน-ธ.แลนด์แอนด์เฮาส์  150,000,000.00 3.55 
1,951,095.88

รวม  529,339,300.00 22,717,880.68
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8. กําไรสุทธิประจําปี  ในปี  2560  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด มีรายได้ก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายจํานวน   125,434,885.92 บาท มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งสิ้น  จํานวน  42,027,812.04   บาท   ดังน้ัน
สหกรณ์มีกําไรสุทธิ  จํานวน  83,407,073.88 บาท  ลดลงจากปี  2559  ที่ 83,640,014.40 บาท  จํานวน  
232,940.52 บาท 

 

 
 

 
มติที่ประชุม
............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
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5.2 รายงานการตรวจสอบกิจการประจําปี 2560 
 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
สําหรบัปีทางบัญชสีิ้นสุด วันที่ 31 ธนัวาคม 2560 
……………………………………………………………………. 

เรียน  ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 

 ตามท่ี ที่ประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2559 เมื่อวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2560 ได้เลือกต้ังข้าพเจ้าและคณะ 
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด สําหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2560 ซึ่งข้าพเจ้าได้ทําการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดําเนินการเป็น
ประจําทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบน้ัน จึงขอเสนอผลการตรวจสอบ  โดยสรุปดังน้ี 

 1.วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ 
1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
1.3 เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานอ่ืน ๆ ของสหกรณ์ 

2.ขอบเขตของการตรวจสอบ / วิธีการตรวจสอบ 
 2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี ตามเอกสาร หลักฐาน 
 2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ 
 2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 
 2.4 ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงาน และงบประมาณ          
               ทีกํ่าหนดไว้ 

3.ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะท่ีสหกรณ์ ควรแก้ไข 
 3.1 ผลการดําเนนิงาน   

- สหกรณ์มสีมาชิกเมื่อต้นปี ณ 1 มกราคม 2560 จํานวน 1,955 คน รับใหม่จํานวน  124 คน  
ออกจากสหกรณ์ (ตาย ลาออก โอนไป)จํานวน  39 คน  ระหว่างปีมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นจํานวน  85 คน สมาชิก
คงเหลือ   ณ  วันสิ้นปี  จํานวน 2,040  คน 

 - สหกรณ์มีทุนดําเนินการ ทั้งสิ้น 2,083,377,718.40 บาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 
(2,012,243,906.42 บาท) จาํนวน 71,133,811.98 บาท คิด เป็นร้อยละ 3.54 และในรอบปีน้ี มีกําไรสุทธิ 
83,407,073.88 บาท ลดลงจากปี 2559 (83,640,014.40 บาท ) จํานวน 232,940.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.28 

 3.2 ด้านการบริหารงานทั่วไป 
 1) การแบ่งงานในหน้าที่รับผดิชอบของคณะกรรมการดําเนินการ   

ก คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 30 มีจํานวน 15 คน  ดังน้ี 
 1.  นายปัญญา  ลาวิลัย   ประธานกรรมการดําเนินการ   

2.  นายวิสุทธ์ิ  ทองศิร ิ   รองประธานกรรมการ  คนที ่1   
3.  นายชัยยุทธ   บัววารี   รองประธานกรรมการ  คนที ่2   
4.  นายเชวงศักด์ิ  อินทรบุตร  กรรมการดําเนินการ/เหรัญญกิ  
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5  นายอภิชัย  ศรีสุวรรณ   กรรมการดําเนินการ/เลขานุการ  
6. นายชํานิ  จนัทร์ปะทิว   กรรมการดําเนินการ /ผู้ช่วยเหรัญญกิ   
7.  นายประยูร  หนูเมือง   กรรมการดําเนินการ/ผู้ช่วยเลขานุการ  
8. นายศุภณัฐ   ทิพย์บุญทรัพย์  กรรมการดําเนินการ 
9. นายปริญญา  สินสมบุญ  กรรมการดําเนินการ  
10. นายชํานิ  แก้วเพชร   กรรมการดําเนินการ    
11. นายบัญชา  นุ้ยสุข   กรรมการดําเนินการ    
12. นายนรวิชญ์  ชูสรุิแสง  กรรมการดําเนินการ   
13. นายอนันต์  อนิลบล   กรรมการดําเนินการ    
14. นางนฏฐวรรณ    รอดดารา  กรรมการดําเนินการ    
15. นายพรศักด์ิ   สมบูรณ ์  กรรมการดําเนินการ  
ข.คณะกรรมการอํานวยการ  ตามข้อบังคับสหกรณ์ ว่าด้วยคณะกรรมการอ่ืน ข้อ 81  

คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ังคณะกรรมการอํานวยการจํานวนไม่เกิน 5 คน โดยให้ประธานกรรมการ รอง
ประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการ เป็นกรรมการอํานวยการ และต้ังกรรมการอ่ืนเป็นกรรมการร่วมตาม
สมควร คณะกรรมการดําเนินการลําดับที่ 1-5 ตามข้อ ก. จงึเป็นคณะกรรมการอํานวยการ  

          ค.คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ ตามข้อบังคับ ข้อ 83 คณะกรรมการดําเนินการอาจต้ัง 
คณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ จํานวนไม่เกิน 5 คน โดยให้มตํีาแหน่งประธานกรรมการคนหน่ึง และเลขานุการคน
หน่ึง นอกน้ันเป็นกรรมการ  ซึ่งสหกรณ ์มีคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ แบ่งเปน็  2  วาระ  วาระละ  5 คน 
ดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1  ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึง กรกฎาคม  2560   
1. นายวิสุทธ์ิ  ทองศิริ  ประธานกรรมการ  
2. นายประยูร  หนูเมือง  กรรมการ                  
3. นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง  กรรมการ 
4. นายปริญญา  สินสมบุญ  กรรมการ 
5. นายชํานิ  จันทร์ปะทิว  กรรมการ/เลขานุการ 

วาระที่ 2  ต้ังแต่เดือนสิงหาคม  2560 ถึง  มกราคม  2561 
1. นายชัยยุทธ  บัววารี  ประธานกรรมการ  
2. นายนรวิชญ์  ชูสุริแสง  กรรมการ                  
3. นายอนันต์ อนิลบล  กรรมการ 
4. นายชํานิ  แก้วเพชร  กรรมการ 
5. นายเชวงศักด์ิ  อินทรบุตร  กรรมการ/เลขานุการ 
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ง. กรรมการประจําหน่วย 
1 นางพวงเพ็ญ         ผลงาม หน่วย  โรงพยาบาลทุ่งตะโก 

2 นายเฉลิมชัย   คงสุวรรณ หน่วย โรงพยาบาลปากนํ้าหลังสวน 

3 นายสินทร   เพชรเจริญ หน่วย  ข้าราชการบํานาญ 

4 นายทรงศักด์ิ   เหร่าหมัด หน่วย  โรงพยาบาลพะโต๊ะ 

5 นางสาววิลาวัลย์  วังสว่าง หน่วย  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอละแม 

6 นางกัญญา             บรรจงแจ่ม หน่วย  โรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 

7 นางเปรมจิตร    ศรีสุวรรณ หน่วย  โรงพยาบาลมาบอํามฤต 

8 นายชัชวาลย์     ใจสว่าง หน่วย  ศตม. 11.4 ชุมพร 
 

 จ. คณะกรรมการติดตามลูกหนี้ผิดชําระ 
      1.  นายปัญญา  ลาวิลัย   ประธานคณะกรรมการ 
      2.  นายประยูร  หนูเมือง   กรรมการ 
      3.  นายวิสุทธ์ิ  ทองศิริ   กรรมการ 
      4.  นายชํานิ  แก้วเพชร   กรรมการ 
      5.  นายเชวงศักด์ิ  อินทรบุตร  กรรมการ 
      6.  นายอภิชัย  ศรีสุวรรณ   กรรมการ 
      7.  นายปริญญา  สินสมบุญ  กรรมการ 
      8.  นายสมบูรณ์  ขวัญสง   กรรมการ 
      9.  นางนงลักษณ์   ลลิตธรรมศิริ  กรรมการ 
      10. นางสาวกัญฐา   อาวาศ  กรรมการ 
      11. นางสาวธนพรรณ    ศรีปาน  กรรมการ 
             1.2) สหกรณ์มีการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ มีการแบ่งส่วนงานชัดเจน แต่
ขั้นตอนการปฺฏิบัติงาน การประสานงาน และระบบการควบคุม กํากับ ดูแลเพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้
เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์ยังค่อนข้างน้อย   

ข้อเสนอแนะ ควรจัดทําคําบรรยายหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตําแหน่งต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร  
มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน วิเคราะห์ความเส่ียงของงานที่อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ และแผนพัฒนา/ปรับปรุง
แก้ไข เพ่ือใช้ในการควบคุมกํากับงาน 
           1.3) สหกรณ์มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดูแลและบํารุงรักษาทรัพย์สิน  แต่การจัดทํา
ทะเบียนทรัพย์สิน ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีการตัดยอดการใช้วัสดุคงเหลือ ไม่มีการติด/เขียนหมายเลขรหัส หรือ
หมายเลขครุภัณฑ์กํากับไว้ที่ทรัพย์สิน   

ข้อเสนอแนะ ควรมีการจัดทาํทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน  และติด/เขียนหมายเลขรหัส หรือ
หมายเลขครุภัณฑ์กํากับไว้ที่ทรัพย์สินทุกรายการ หากรายการเสื่อมสภาพหรือใช้งานไม่ได้ ต้องดําเนินการจําหน่าย
ทรัพย์สินน้ัน โดยให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด ทั้งน้ีได้เสนอให้ใช้รูปแบบการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุ และครุภัณฑ์ 
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรเป็นตัวอย่าง 
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1.4)  สหกรณ์ฯมีการใช้โปรแกรมระบบงานแต่ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ เช่น ไม่สามารถพิมพ์ 
รายงานสถิติการผิดนัดชําระค่าหุ้นและหน้ี ประจําปี 2560 สําหรับใช้ในการตรวจสอบกิจการและรายงาน
คณะกรรมการดําเนินกิจการทราบได้   รวมทั้งโปรแกรมยังขาดความสมบูรณ์ ทําให้ไม่สามารถออกรายงานทางการ
เงินที่ใช้แบบฟอร์มรายงานตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนดได้ เช่น งบประแสเงินสด และไม่มีคู่มือ /คําแนะนํา
การใช้โปรแกรมระบบงานต่าง  ๆ  สําหรับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล  มีการกําหนดรหัสผ่านสําหรับ
เจ้าหน้าที่แต่ละระดับในการเข้าถึงข้อมูล   มีการกําหนดผู้ดูแลระบบงาน/ผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงข้อมูล และมี
รหัสผ่านโดยเฉพาะ  แต่ไม่มีการเปลี่ยนรหัสผ่านตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม ระบบการสํารองข้อมูลยังไม่
เหมาะสมเพียงพอ การเก็บข้อมูลชุดสํารองไม่ปลอดภัยเพียงพอ 

ข้อเสนอแนะ สหกรณ์ควรติดต่อกับ มอ. เพ่ือพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
     1.4.1) ควรจัดทําฐานข้อมูลสําหรับการตรวจสอบกิจการและการตัดสินใจทาง 

บริหารของคณะกรรมการฯ  
     1.4.2) ควรจัดหาโปรแกรมเสริม เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะการดําเนินงาน / 

ธุรกิจ ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญฯ ได้อนุมัติวงเงินค่าใช้จ่ายไว้แล้ว 
     1.4.3) ควรมีการกําหนดช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน  

และปรับเปลี่ยนพัฒนาโปรแกรมตามระยะเวลาที่กําหนด  
     1.4.4) ควรปรับเปลี่ยนวิธีการสํารองข้อมูลให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยสํารอง 

ข้อมูลทุกสิ้นวันทําการ บันทึกข้อมูลลงแผ่น CD ROM เก็บในตู้นิรภัย และจัดเก็บข้อมูลที่สํารองไว้อย่างน้อย  1 
เดือน 
  1.5) การกําหนดช่วงเวลา จัดกิจกรรมโครงการระดมทุน สหกรณ์ควรวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
การเงิน นําข้อมูลสภาพคล่องของสหกรณ์ในแต่ละเดือน มาพิจารณา โดยนําเสนอข้อมูล เงินทุนหมุนเวียน ดอกเบ้ีย
รับเงินให้กู้และเงินฝาก ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้ยืม โดยเฉพาะหน้ีเงินกู้ระยะสั้น และต๋ัวสัญญาที่
จะครบกําหนด อัตราดอกเบ้ียเงินกู้/เงินฝากจากสถาบันการเงินต่าง ๆ และวิเคราะห์ เพ่ือการวางแผนกําไร-ขาดทุน
เป็นรายเดือน และแนวโน้มการจัดกิจกรรม  
      1.6) สหกรณ์ได้เชิญที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ ร่างการแก้ไขระเบียบเงินกู้ใหม่ 
ซึ่งได้ประกาศใช้ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560  

ข้อสังเกต  การตัดสินใจทางบริหารของคณะกรรมการฯ  ควรใช้ฐานข้อมูล การให้กู้กับสมาชิกในช่วงเวลา
เดียวกัน และเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา  เงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ อัตราดอกเบ้ียและสภาพการตลาดของ
สถาบันการเงินต่าง ๆ และระเบียบ ข้อกฎหมาย ทั้งน้ีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กําหนดงวดชําระหน้ีเงินกู้ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ (หนังสือ กสส. ที่ กษ 1115/4101 ลว. 21 เมย.58) ดังน้ี 
        1.6.1) เงินกู้ฉุกเฉิน ไม่เกิน 12 งวด 
        1.6.2) เงินกู้สามัญ ไม่เกิน 120 งวด ให้มีมาตรการผ่อนคลายได้ 2 วิธี คือ  

วิธีที่ 1 ใช้แหล่งที่มาของทุนดําเนินงานเป็นเกณฑ์ ขยายงวดเพ่ิมได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 
20 

      วิธีที่ 2 ใช้หลักประกันเป็นเกณฑ์ ขยายงวดเพ่ิมได้สูงสุดไม่เกิน 240 งวด 
        1.6.3) เงินกู้พิเศษ ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันเงินกู้ ไม่เกิน 360 งวด 

โดยการให้เงินกู้ สมาชิกควรจะมีเงินเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของรายได้ และนําเง่ือนไขอายุของ
สมาชิกมากําหนดระยะเวลาชําระหน้ีแล้วเสร็จไม่เกินอายุ 75 ปี 
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  1.7) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโดยใช้ช่องทาง Website สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
ชุมพร ควรจัดทําตัวหนังสือให้สามารถอ่านได้ชัดเจน และจัดหมวดหมู่ในการจัดเรียงเน้ือหาให้สามารถค้นหาข้อมูล
ได้ง่ายและสะดวก เช่น ช่องทางอํานวยความสะดวกแก่สมาชิก ซึ่งเน้ือหามีการประชาสัมพันธ์เลขที่บัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์ฯ ขนาดตัวอักษรเล็กมาก อ่านได้ไม่ชัดเจน ถึงแม้ว่าจะขยายกรอบภาพให้ใหญ่ที่สุดแล้วก็ตาม 
       1.8) ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศระเบียบ นายทะเบียน
สหกรณ์ เรื่อง การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ.2559 ซึ่งกําหนดคุณสมบัติให้ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ต้อง
ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป เพ่ือยกระดับมาตรฐานให้กับผู้
ตรวจสอบกิจการ สร้างความโปร่งใสในการดําเนินงานสหกรณ์ ทั้งน้ีสหกรณ์บางแห่งที่อยู่ในระหว่างดําเนินการ
คัดเลือกผู้สมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการที่ยังไม่ผ่านการอบรมฯ ซึ่งอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวกับการประกาศใช้ระเบียบฯ 
ฉบับใหม่น้ี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงได้กําหนดแนวทางในการผ่อนคลายปัญหาดังกล่าวข้างต้น ด้วยการอนุโลมให้
สามารถดําเนินการต่อไปได้ และสํารวจสหกรณ์ที่เข้าข่ายได้รับผลกระทบจากประเด็นดังกล่าว ในการประกาศใช้
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ครั้งน้ี เพ่ือช่วยเหลือให้ผู้ตรวจสอบกิจการได้รับการอบรมตามระเบียบ  

     1.9) ตามท่ีสหกรณ์ฯ ได้ออกประกาศเรื่องการให้เงินกู้สามญัแก่สมาชิกสหกรณ์ผู้ประสบอุทกภัย 
ณ วันที่ 29 มนีาคม 2560 โดยกําหนดวงเงินที่ให้กู้ไม่เกินรายละ 50,000บาท อัตราดอกเบ้ียร้อยละ  4 ต่อปี 
ระยะเวลาผ่อนชําระไม่เกิน 24 งวด เงินได้คงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยมีระยะเวลาย่ืนกู้ ต้ังแต่วันที่ 3 
เมษายน- 31 พฤษภาคม 2560 น้ัน 

ข้อสังเกต เพ่ือให้การพิจารณาจ่ายเงินกู้สามัญให้กับสมาชิกสหกรณ์ผู้ประสบอุทกภัยเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สหกรณ์ควรมฐีานข้อมูลพ้ืนที่ประสบอุทกภัย ที่ทางราชการจังหวัดชุมพรรับรองตามหนังสือด่วนที่สุด
ที่ ชพ 0021/085 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 ประกอบการพิจารณา เน่ืองจากวงเงินที่ ชสอ ให้กู้ มีจาํนวนจํากัด
เพียง 20 ล้านบาท 

       1.10)  สหกรณ์ควรนําโปรแกรมระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ระยะที่  1 (CFSAWS : ss) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาใช้ เพ่ือให้สามารถรายงานข้อมูลอัตราส่วน
มาตรฐานทางการเงินให้คณะกรรมการดําเนินการทราบทุกเดือน  และใช้ในการตัดสินใจทางบริหารและเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงทางการเงิน 
  1.11) สหกรณ์ควรจัดทําแผนประเมินผลงานโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ โดยกําหนดตัวช้ีวัดรายบุคคลของ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ เกณฑ์สมรรถนะทีส่อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสหกรณ์ และใหม้ีเครื่องมือประเมินผล
งานโดยสมาชิก เช่น การประเมินความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับ การประเมินความล่าช้า/ความผิดพลาดใน
การทํางาน 

1.12) สหกรณ์ควรแก้ไขระเบียบว่าด้วยการเป็นสมาชิกสมทบ , คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ 
กิจการ , การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และการไปประชุม/อบรม และอ่ืน ๆ 

1.13) สหกรณไ์ด้มีการสํารวจสมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการบํานาญที่ยังคงมีเงินฝากออมทรัพย์ 
เกษียณอายุราชการ มีจํานวน 31 ราย ทั้งน้ีสหกรณ์ได้แจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกปิดบัญชีต้ังแต่วันที่ 30 มิถุนายน 
2560 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรจํากัด ว่าด้วยการรับเงินฝาก พ.ศ. 2544 (แก้ไขเพ่ิมเติม
ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2548) หมวด 3 ข้อ 29 (4) และหมวด 1 ขอ้ 12 
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2) การแบ่งงานสําหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์  
     เจ้าหน้าที่สหกรณ์มีจํานวน 10 คน ประกอบด้วย ผู้จัดการ 1 คน รองผู้จัดการ 1 คน สินเช่ือ 1 คน 
สินเช่ือ/ประกัน 1 คน การเงิน 2 คน บัญชี 1 คน ธุรการ 1 คน เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 คน และพนักงานทํา
ความสะอาด 1 คน 
     ตรวจสอบการบริหารงานบุคคลของสหกรณ์ นางอัมพิกา แย้มกุล เจ้าหน้าที่สหกรณ์ รับผิดชอบงาน
การทําประกันภัย ขอลาคลอดต้ังแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560- 9 กุมภาพันธ์ 2561   เพ่ือให้การดําเนินกิจการ
สหกรณ์สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเน่ือง สหกรณ์จึงได้มีการมอบหมายงานให้กับ นายรณฤชัย แสงวิโรจน์กุล 
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ไอที รับผิดชอบแทนในระหว่างลาคลอด ซึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 งานการทํา
ประกันภัย มีเรื่องด่วนที่ต้องรีบดําเนินการ คือ ความต่อเน่ืองของการประกันภัยผู้ค้ําเน่ืองจากบริษัทเทเวศร์
ประกันภัยสิ้นสุดการรับประกันภัยกับสหกรณ์เดือนตุลาคม 2560 ดังน้ันสหกรณ์จึงต้องดําเนินการต่อสัญญาการ
ประกันภัยผู้ค้ํากับบริษัทสยามซิต้ีประกันภัยต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 
 3) การบริหารงานอ่ืน ๆ 
    3.1) การจัดประชุมใหญส่ามัญประจําปี2559 วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมชุมพร 
แกรนด์พาเลซ อําเภอเมือง จังหวัดชุมพร สรุปเป็นภาพรวม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลแนวทางในการจัดประชุมใหญ่สามญั
ประจําปีครั้งต่อไป ดังน้ี 
ข้อดี 

1) สามารถควบคุมเวลาในการประชุมได้ดี เริ่มเวลา 09.20 น. เลิกเวลา 16.45 น. 
2) ลําดับ/ขั้นตอนการจัดประชุมเป็นไปตามเวลาที่กําหนด 
3) เครื่องเสียง ฟังชัดเจน มีผู้ควบคุมเสียงดูแลอย่างต่อเน่ือง ตลอดเวลาการจัดประชุม 
4) การจับฉลากมอบรางวัลให้กับสมาชิกเป็นระยะ ๆ เป็นสิ่งจูงใจให้สมาชิกอยู่ในห้องประชุมเป็นจํานวน

มาก  
5) บูธขายของ ช่วยให้สมาชิกได้ผ่อนคลาย และส่งเสริมให้สหกรณ์มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

ข้อที่ต้องพัฒนา 
 1) ห้องประชุมและห้องลงทะเบียน ไฟดับ ช่วงเวลา 09.00-09.20 น. 
 2) ห้องนํ้า ไมส่ะอาด มีกลิ่นเหม็น พ้ืนห้องนํ้ามีนํ้าขัง และเปียก ถังขยะมีกระดาษชําระที่ใช้แล้วล้น ตก
ตามพ้ืน กระดาษชําระไม่เพียงพอ  
ข้อเสนอแนะ ควรมีผู้ดูแลและทําความสะอาดห้องนํ้า ใหพ้ร้อมใช้ตลอดระยะเวลาการประชุม 
 3) เครื่องปรับอากาศไม่เพียงพอกับจํานวนสมาชิกที่เข้ารว่มประชุม ส่งผลให้อากาศร้อน อึดอัด หายใจไม่
สะดวก 
 4) จอภาพมีขนาดเล็ก มีเพียง 2 จุดด้านหน้าของเวที ภาพท่ีนําเสนอไม่คมชัด ขนาดของภาพเล็กไม่ได้
สัดส่วนกับห้องประชุม และสมาชิกจํานวนประมาณ 1,000 คน  
ข้อเสนอแนะ ควรมีจอภาพที่ขนาดใหญ่ นําเสนอภาพได้คมชัด และจัดวางจอภาพเพ่ิมอีก 2 จุด เพ่ือให้สมาชิกที่น่ัง
ด้านหลังสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจน 

5) รายงานประจําปี 2559 
  5.1) การจัดส่งรายงาน ควรให้สมาชิกได้รับรายงานก่อนการประชุมอย่างน้อย1-3 วัน หรือจัดวาง
ไว้ที่หน้า Website สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร เพ่ือให้สมาชิกได้ศึกษารายละเอียด และเตรียม
ข้อมูลล่วงหน้าสําหรับซักถามประเด็นข้อสงสัย 
  5.2) ลําดับการจัดเรียงเน้ือหา ข้ามกระโดด ส่งผลให้อ่านเนื้อหาได้ไม่ต่อเน่ือง ไม่เข้าใจ 
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5.3) มีคําผิด ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ (หน้า 1)  5.1และ5.2 
จากเดิม ควรแก้ไขเป็นประจําปี 2559 

5.4) ค่าใช้จ่ายการจัดทํารายงานจํานวน 1,000 เล่ม ๆ ละ 140 บาท รวม 140,000 บาท 
(ปี 2558  179,000 บาท)  และสมาชิกได้วางรายงานไว้ในที่ประชุมจํานวนประมาณ 20 เล่ม 
ข้อเสนอแนะ  เพ่ือลดค่าใช้จ่ายจัดทํารายงาน ควรจัดทําปกรายงานแบบขาวดํา ไม่เคลือบ ลดจํานวนหน้าของ
รายงาน จัดทํารายงานเฉพาะเร่ืองที่ให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่พิจารณา หากเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบให้นําไปวาง
ไว้บนหน้า Website สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
  5.5) ควรมีแบบประเมิน หรอืกล่องรับฟังความคิดเห็น เพ่ือประเมินความพึงพอใจและความ
ต้องการของสมาชิก สําหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการเตรียมจัดประชุมใหญ่ครั้งต่อไป 
    3.2) การตรวจทานความถูกต้อง ของการจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน และค่าเบ้ียประชุมให้กับสมาชิก ปี 
2559 สมาชิกที่ได้รับเงินปันผลและเฉลี่ยคนืทั้งหมด จํานวน 1,945  ราย สุ่มตรวจทานสมาชิกจํานวน 689 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 35.42 

        จําแนกเป็นสมาชิกที่ได้รับจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคนืทั้งหมดจํานวน  1,447    ราย ได้สุ่ม 
ตรวจทาน จํานวน 510  ราย คิดเป็นร้อยละ 35.25 และสมาชิกที่ได้รับจ่ายเงินปันผลเพียงอย่างเดียวทั้งหมด
จํานวน 498 ราย ได้ตรวจทานจํานวน  191 ราย คิดเป็นรอ้ยละ 38.35 

สมาชิกที่ไม่ได้ตรวจสอบยอดเงินโอนเข้าบัญชี จํานวน 37 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.90 
สมาชิกที่ได้รับเงินโอนผ่านบัญชีธนาคาร ไม่ถูกต้อง ตรงกับยอดเงินที่จะได้รับ จํานวน 2 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 0.10 ทั้งน้ีสหกรณ์ได้แก้ไขเรยีบร้อยแล้ว 
ข้อสังเกต 

1. กรณีที่สมาชิกไม่ได้รับเงินโอนผ่านบัญชีธนาคาร และสหกรณ์ได้เปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ 
ให้กับสมาชิก โดยท่ีสหกรณ์ไม่ได้แจ้งให้สมาชิกและกรรมการประจําหน่วยทราบ 

     1.1 สมาชิกที่ได้รับเงินปันผลตํ่ากว่า 1,000 บาท 

      1.2 สมาชิกสมทบ 

2. สหกรณ์ได้จ่ายค่าเบ้ียประชุมจํานวน 600 บาทให้กับสมาชิกโดยมีคณะกรรมการ/ตัวแทน 
ประจําหน่วยเป็นผู้จ่าย ยกเว้น หน่วยข้าราชการบํานาญสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร  หน่วยสาํนักงาน
สาธารณสุขอําเภอเมืองชุมพร และหน่วยโรงพยาบาลชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ ที่สหกรณ์โอนเงินค่าเบ้ียประชุมผ่านทาง
บัญชีธนาคาร ซึ่งสมาชิกต้องรับผิดชอบจ่ายค่าธรรมเนียมเองจํานวน 10บาทต่อรายการ 
ข้อเสนอแนะ ควรมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ เป็นลายลักษณ์อักษรให้สมาชิกได้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติของสหกรณ์ 
โดยการสื่อสารผ่านที่ประชุมใหญ่สามญัประจําปี  หรือทางหน้า Website สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
ชุมพร 

3. สมาชิกบางหน่วย ทราบเพียงยอดรวมของเงินที่โอนผ่านบัญชีธนาคาร แต่ไม่ทราบว่ายอดเงิน 
ปันผล หรือเงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับจํานวนเท่าไร และสมาชิกบางรายถูกหักค่าฌาปนกิจ คา่ประกัน 

ข้อเสนอแนะ  
1. สหกรณ์ควรจัดทําใบเสร็จรับเงินที่มียอดเงินปันผล เงินเฉลีย่คืนและรายการหัก 

เงินต่าง ๆ เพ่ือแจ้งยืนยันตัวเลขจํานวนเงินที่สมาชิกจะได้รับ 
2. การจัดทําระบบให้สมาชิกสามารถเข้าดูทาง Website สหกรณ์ โดยใช้รหัสผ่าน 

เป็นเลขที่บัตรประชาชนของสมาชิก 



 
 

รายงานกิจการประจําปี 2560  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  หนา 110 
 

3.  สมาชิกได้สอบถามเรื่องการขยายวงเงินกู้ เพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องในการลงทุนและใช้จ่ายเงิน 
ข้อเสนอแนะ สหกรณ์ควรทบทวนระเบียบเงินกู้ และเพ่ิมช่องทางให้สมาชิกสามารถเลือกกู้ได้มากขึ้น 
  4.  สมาชิกสอบถามเรื่องดอกเบ้ียเงินกู้ค้างรับ กรณีทีส่หกรณ์ได้แจ้งใหส้มาชิกไปรับเงินดอกเบ้ีย
เงินกู้ค้างรับตามใบเสร็จรับเงินประจําเดือน แต่เมื่อตรวจสอบยอดเงินที่สหกรณ์โอนเงินให้ พบว่าไม่มียอดเงินโอน
เข้าบัญชี และสหกรณ์ให้สมาชิกประสานงานกับตัวแทนหน่วยเพ่ือไปรับเงินที่สหกรณ์ต่อไป 
ข้อเสนอแนะ กรณีที่สหกรณ์พบว่า สมาชิกมีดอกเบ้ียรอจ่ายคืน หรือดอกเบ้ียเงินกู้ค้างรับ ควรแจ้งกับสมาชิก
โดยตรงให้มารับเงินคืน หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก เพ่ือรักษาสิทธ์ิให้กับสมาชิก 
 3.3)  ตรวจสอบหลักค้ําประกันการเข้าทํางานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ทั้ง 9 คน เพ่ือดูความเคลื่อนไหว
และความถูกต้องของการใช้หลักค้ําประกันว่าเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ และถูกต้องตาม ประกาศกระทรวง
แรงงานปี 2551  
 ระเบยีบหมวด 5 ว่าด้วยภาษีเงินได้ และเงินประกัน 
  ข้อ 30.1 สหกรณ์เรียกเงินประกันการทํางานไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวัน โดยเฉลี่ย
ในวันที่ทําสญัญาจ้าง 
  ข้อ 30.3 ให้สหกรณ์จัดให้มบัีญชีเงินฝาก เงินประกันของเจ้าหน้าที่แต่ละคน โดยแจ้งเลขที่บัญชี
ให้เจ้าหน้าที่ทราบและให้สหกรณ์จ่ายดอกเบ้ียเงินฝากให้ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการรับเงินฝาก 
ผลการตรวจสอบพบว่า 
  -ผู้จัดการ /รองผู้จัดการ มีเงินในบัญชีเงินฝากเป็นหลักค้ําประกัน รายละ 50,000 บาท 
  -นางสุภรา ไชยชนะ (บัญชี) 50,000 บาท 
  -นางสาวอัมพิกา แย้มกุล (พัสดุ) 18,000 บาท  
  -นางสาวธนพรรณ ศรีปาน (สนิเช่ือ) 18,000 บาท   
  -นางสาวกัญฐา อาวาส(ประกัน) 10,804 บาท  
  -น.ส.ชไมพร สวุรรณจันทร์ (การเงิน) 18,720 บาท 
  -นายณฤชัย แสงวิโรจน์กุล (ไอที) 24,000 บาท 
  -นางสาวกนกพร จิตรอักษร(การเงิน) 18,000 บาท 
      สหกรณ์ได้อนุมัติให้ผู้จัดการ นายสมบูรณ์ ขวัญสง ผู้จัดการสหกรณ์ลาออก มีผลต้ังแต่วันที่ 15 
กันยายน 2560 และจากการตรวจสอบหนังสือสัญญากู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินทุกฉบับไม่มีลายมือช่ือผู้ให้กู้ สุ่ม
ตรวจสอบหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ พบว่า ไม่มีลายมือช่ือผู้ตรวจสอบสัญญา และใบถอนเงิน มีลายมือช่ือของ
เจ้าหน้าที่บัญชี (ตามระบบการควบคุมภายในเพ่ือลดความเสี่ยงในการดูแลทรัพย์สินของสหกรณ์ สหกรณ์ควร
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่การเงินออกจากผู้มีหน้าที่บันทึกบัญชี) และไม่มีการตรวจรายรับ-
รายจ่ายของสหกรณ์ 

ข้อสังเกต  1. สหกรณ์มีการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ 
    2. สหกรณ์มีการควบคุมกํากับให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่จัดการ

อย่างไร 
ตามข้อบังคับ หมวด 9 ข้อ 97 การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้คณะกรรมการดําเนินการ และข้อ 

98 การแต่งต้ังผู้รักษาการแทนผู้จัดการ 
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วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สหกรณ์ได้แต่งต้ังผู้จัดการสหกรณ์ คือ นางสาวจันทราภา วิเชียรเนตร  

อายุ 36 ปี วุฒิการศึกษา บรหิารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประสบการณ์การทํางานที่ธนาคาร

ธนชาต อายุงาน 11ปี ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่อํานวยการสาขาอาวุโส ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จํากัด อายุงาน 

1.10 ปี ในตําแหน่ง ผู้ช่วยหวัหน้าหน่วยบริการธนาคาร เงินเดือน 30,000 บาท  ใช้เงินสดจํานวน 60,000 บาท  

ในการค้ําประกัน โดยเปิดบัญชีเงินฝากไว้ที่สหกรณแ์ละจะไม่สามารถถอนเงินฝากได้ ตลอดระยะเวลาที่ทํางานอยู่ที่

สหกรณ์ และใช้บุคคลค้ําประกันจํานวน 1 คน คือนางสาวฉันทิกา เพชรพิมล บุคลากรระดับ 5 เทศบาลตําบลนา

โพธ์ิ อ.สวี จ.ชุมพร มีเง่ือนไขแนบท้ายสัญญาจ้าง 3 ข้อดังน้ี  

1. หากปฏิบัติงานไม่ครบกําหนดระยะเวลา 1 ปี  สหกรณ์ปรบัเงินค้ําประกันไม่น้อยกว่า 
ครึ่งหน่ึงของวงเงินค้ําประกันการทํางาน 

2. ระยะเวลาในการจ้าง 6 เดือนนับจากวันที่เริ่มดํารงตําแหน่ง สหกรณ์มีการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงาน หากไม่ผ่าน สหกรณ์ยกเลิกสญัญาจ้าง 

3. หากผลการประเมินการจ้างรอบ 6 เดือน ผา่นเกณฑ์ประเมิน สหกรณ์จะต้องทําสัญญา 
จ้างและประเมินผลตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กําหนด 

  จากการตรวจสอบพบว่ามีการฝากและถอนเงินในบัญชีน้ีในส่วนที่เกินจากหลักค้ําประกัน
ตามปกติ ไม่พบการถอนเงินออกแล้วมีเงินคงเหลือน้อยกว่าหลักค้ําประกัน 
  กฎหมายแรงงาน ตามประกาศกระทรวงแรงงานเร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับ
หลักประกันการทํางาน หรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานของลูกจ้างปี พ.ศ. 2551 เมื่อ 4 กรกฏาคม 
2551 มีความสัมพันธ์กับระเบียบของสหกรณ์ คือ 
  ข้อ 6 ในกรณทีี่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเป็นเงินสด จํานวนเงินที่เรียกหรือรับต้องไม่เกิน
หกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับ 
  เมื่อพิจารณาจากระเบียบและประกาศกระทรวงแรงงานแล้ว พบว่า กรณีเจ้าหน้าที่บัญชีคือ  
นางสุภรา  ไชยชนะ และ รองผู้จัดการคือนางนงลักษณ์ ลลิตธรรมศิริ ทางสหกรณ์ได้เรียกหลักค้ําประกันไว้จํานวน 
50,000 บาทต่อคน ซึ่งเป็นหลักประกันที่สูงกว่าค่าเฉล่ียรายวันคูณหกสิบวัน ที่ได้รับการบรรจุครั้งแรก ซึ่งไม่ได้
สร้างความเสียหายต่อสหกรณ์ เน่ืองจากทั้งสองคนได้เข้าทํางานก่อนที่จะมีประกาศกระทรวงแรงงานฉบับน้ี   
 ข้อเสนอแนะ 
  1.กรณีการจัดทําบัญชีเงินฝากสําหรับเงินหลักประกันการทํางาน สหกรณ์ได้อายัดยอดบัญชีใน
ส่วนที่เป็นหลักประกันไว้เพ่ือไม่ให้มีการเบิกจ่ายหรือถอนออกได้ ยกเว้นเงินส่วนที่เกินหรือดอกเบ้ียที่ได้รับจาก
อัตราดอกเบ้ียเงินฝากเท่าน้ัน หากเป็นระบบโปรแกรมการเงิน ต้องมีระบบอายัดที่มีบุคคลเหนือกว่าเจ้าหน้าที่น้ัน 
ๆ เป็นคนปลดการอายัดได้ 
  2.กรณีเงินหลกัประกันของเจ้าหน้าที่ที่เกินกําหนดของกฎหมายแรงงาน ควรพิจารณาว่าจะคืน
หลักประกันหรือไม่ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  3.กรณีเจ้าหน้าที่ฯได้รับการปรับเปลี่ยนเงินเดือนให้ได้ตามวุฒิหรือได้รับการเลื่อนเงินเดือนที่
สูงขึ้น และเป็นตําแหน่งที่เก่ียวข้องกับการเงิน สหกรณ์ฯจะปรับเปลี่ยนหลักประกันหรือไม่หรือทําประกันการ
ทํางานกับบริษัทประกันภัย เป็นข้อควรพิจารณา 
  4.กรณีใช้หลักประกันด้วยเงินสดและค้ําประกันด้วยบุคคลร่วมกันหนังสอืค้ําประกันให้ดําเนินการ
ตาม พ.ร.บ.แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที2่0) พ.ศ.2557 
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3.4) การวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน ควรนําข้อมูลสภาพคล่องของสหกรณ์ในแต่ละ 
เดือนมาพิจารณา โดยนําเสนอข้อมูล เงินทนุหมุนเวียน ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้และเงินฝาก ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก 
ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้ยืม โดยเฉพาะหน้ีเงินกู้ระยะสั้น และต๋ัวสัญญาที่จะครบกําหนด อัตราดอกเบ้ียเงินกู้/เงินฝากจาก
สถาบันการเงินต่าง ๆ และการวิเคราะห์และวางแผนกําไร-ขาดทุนเป็นรายเดือน 

 

4) ด้านคา่ใช้จ่าย 
 4.1 ตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปประชุม อบรม และศึกษาดูงาน 

1) หลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการเดินทางไปประชุม 
ใหญ่สามัญประจําปี 2560 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ระหว่างวันที่ 9-10  มิถุนายน 2560  

ณ เมืองทองธานีเป็นเงิน 18,200บาท มีรายละเอียด ดังน้ี ค่าพาหนะ 4,500 บาท  ค่าที่พัก 1,700 บาท และค่า

เบ้ียเลี้ยง 12,000 บาท 

ข้อสังเกต 1.1) การเบิกจ่ายค่าพาหนะจํานวน 4,500 บาท  เมื่อตรวจสอบเอกสารหลักฐานพบว่ามีจํานวน 
4,490 บาท มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ค่าจอดรถตลาดนัดเขาตะเกียบ จํานวน 50 บาท 
2. ใบเสร็จค่าทางด่วน จํานวน 8 ใบ เป็นเงิน 320 บาท 
3. ใบเสร็จรับเงินค่านํ้ามันรถ ปตท.ชุมพร 9/6/60 จํานวน 1,450 บาท 
4. ใบเสร็จรับเงินค่านํ้ามันรถ ปตท.กทม.  9/6/60 จํานวน 1,160 บาท 
5. ใบเสร็จรับเงินค่านํ้ามันรถ ปตท.ประจวบ 10/6/60 จํานวน 950 บาท 
6. ใบเสร็จรับเงินค่านํ้ามันรถ ปตท.ชุมพร 11/6/60 จํานวน 560 บาท 

  ข้อเสนอแนะ สหกรณ์ควรเรียกเงินคืนจํานวน 60 บาท จากผู้เข้าร่วมประชุม เน่ืองจากหลักฐานการ 
เบิกจ่ายไม่ครบ และการเบิกจ่ายค่าพาหนะ ไม่ได้รวมไปถึงค่าที่จอดรถตามที่ขอเบิก 
                      1.2) ตรวจสอบสัญญายืมเงิน พบว่าวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ได้มีการยืมเงินจํานวน 30,000 บาท 
มีรายละเอียด ดังน้ี  
  ค่าห้องพัก 5 ห้อง 1 คืน  เป็นเงิน    10,000 บาท 
  ค่าพาหนะ      6,500 บาท 
  ค่าเบ้ียเลี้ยง 9 คน * 500 บาท * 3 วัน  13,500 บาท 
           ข้อสังเกต   สหกรณ์ได้อนุมัติให้ยืมเงินค่าห้องพักในอัตราห้องละ 2,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท และ
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ได้โอนเงินเป็นค่าห้องพักอีกจํานวน 5,100 บาท 
           ข้อเสนอแนะ สหกรณ์ควรมีการพิจารณาสัญญายืมเงินว่า เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ และ
เมื่อมีการยืมเงินเป็นค่าที่พักแล้วก็ควรใช้เงินยืมโอนเป็นค่าห้องพักให้กับผู้จัดการประชุม 

2) หลักฐานการเบิกค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการเดินทางไปศึกษา 
ดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 

2560 พบว่า เอกสารการเบิกค่าพาหนะ ใช้สิทธ์ิเบิกรถยนต์ส่วนบุคคล แต่หลักฐานการเบิกเขียนเป็นค่านํ้ามันรถ 

ข้อเสนอแนะ การเบิกค่าพาหนะรถยนต์ส่วนบุคคล ให้ระบุว่าใช้รถหมายเลขทะเบียนอะไร เดินทางจาก
จังหวัดที่ต้ังถึงจังหวัดที่เข้าศึกษาดูงาน  ระยะทางกี่ โดยเบิกในอัตรากิโลเมตรละ 4 บาท 2 เที่ยวไป-กลับ 
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3) ตรวจสอบหลักฐานทางบัญชีในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 พบว่า มีการปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่าย 
การเดินทางไปสัมมนาของนายสุธรรม ลิมป์ธนกุลชัย ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2559 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเงิน 10,572 บาท ปรับปรุงจากงบทดรองจ่าย ปี 2559 ตัดยอดไปเบิกจากทุนสะสม

เพ่ือการศึกษาอบรม ปี 2560  เน่ืองจากทุนสะสมเพ่ือการศึกษาอบรม ปี 2559 = 0    

ข้อเสนอแนะ ในการพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการ/เจ้าหน้าที่ไปประชุม อบรม และศึกษาดูงาน 
สหกรณ์ควรมีข้อมูลงบประมาณจากทุนสะสมเพ่ือการศึกษาอบรมท่ีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ประกอบการ
อนุมัติด้วย ซึ่ง ปี 2560ได้รับอนุมัติในวงเงิน 200,000 บาท ยอดยกมา 193,358 บาท ใช้ไปแล้วจํานวน 98,236 
บาท คงเหลือเงินจํานวน 95,122 บาท 

4) ตรวจสอบเอกสารการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฟ้องคดีนางธนพร สุกมลสกุล ที่จังหวัดลําพูน
ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2560 ของนายชัยยุทธ บัววารี และนายปัญญา ลาวิลัย  พบว่าตามหลักฐานการ
บันทึกบัญชี ยอดเงินการเบิกจ่าย จํานวน 16,900 บาท 
ข้อสังเกต  1. มีการเบิกค่าเช่ารถเดินทางจากที่พักไปศาล 2 วัน ๆละ 1,100 บาท รวม 2,200 บาท และใน
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงินมีการเบิกค่ารถแท็กซี่จากทีพั่กไปศาลจํานวน 1,152 บาทด้วย เป็นการเบิกซ้ําซ้อน
หรือไม่ 
   2. วันที่เดินทางในใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 23-25 กันยายน 2560 ใบ Boarding Pass จากสุ
ราษฎร์- เชียงใหม่ 24 กันยายน 2560 และจากเชียงใหม่-สุราษฎร์ 26 กันยายน 2560 
ข้อเสนอแนะ  การเบิกจ่ายค่าเช่ารถ ตามระเบียบพัสดุต้องมีหลักฐานการขออนุมัติจัดจ้างประกอบด้วย  และควร
เขียนวันที่เดินทางให้สอดคลอ้งกับเอกสารหลักฐานทีใ่ช้ประกอบกัน  ดังน้ัน จึงขอให้ส่งหลักฐานการเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางให้ตรวจสอบใหม่อีกคร้ัง 
 

   4.2 ตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายการจัดทําโครงการของสหกรณ์ 
        1. สหกรณ์ได้จัดทําโครงการ OD The Hearts For Success ระหว่างวันที่ 25- 27 
สิงหาคม 2560 ณ สวนใหญน่าน รีสอร์ท อ.พะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยมีนายสมบูรณ์ ขวัญสง ผู้จัดการสหกรณ์ เป็น
ผู้ยืมเงินทดรองของสหกรณ์จํานวน 100,000 บาท ได้ตรวจพบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายโครงการดังน้ี  

1) โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ไม่มีรายละเอียดเพียงพอในการ 
ตรวจสอบ ได้แก่ 1.1)  ไม่มีการขออนุมัติผู้มีอํานาจ  1.2) ไม่มีวันที่ดําเนินการ 1.3) ไม่มีรายช่ือผู้ได้อนุมัติให้เข้า
ร่วมประชุม 1.4) ไม่มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก เป็นต้น  1.5)  
กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ จํานวน 15 คน รายละเอียดการเบิกเงินไม่สอดคล้องกัน ตามตาราง 
วัน เดือน ปี การเบิกเงินตามจํานวนผู้เข้าประชุม (คน) 

อาหารว่าง อาหารม้ือกลางวัน อาหารเย็น ที่พัก 
25 สิงหาคม 2560 35 - 35 35 
26 สิงหาคม 2560 19 35 35 19 
27 สิงหาคม 2560 19 35 - - 
 

2) หลักฐานลายมือช่ือไม่ครบถ้วน ผู้เข้าร่วมประชม 19 คน  มีลายมือช่ือ  17 คน (ไม่มี 
ลายมือช่ือของนายสินทร เพชรเจริญ และนายสมบูรณ์ ขวัญสง) มีการเบิกเงินตามหลักฐานในใบรับรองแทน
ใบเสร็จรับเงิน 18 คน 
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3) นายพรศักด์ิ สมบูรณ์ เบิกเงินค่าพาหนะเหมาจ่าย 300 บาทและเบิกค่าพาหนะจากสนามบิน  
สุราษฎร์ธานี-พะโต๊ะ จํานวน 1,112 บาท โดยไม่ระบุว่าเป็นค่าพาหนะเพ่ือกิจการใด 

4) ค่าสมนาคุณวิทยากร ไม่มลีายมือช่ือผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน รายละเอียดที่อยู่ ไม่รับรองเอกสาร
ภาพถ่ายสําเนาบัตร นายธนะรัชต์ นามผลดี ดร.เรืองสิทธ์ิ เนตรนวลใจ  

5) ไม่มีเอกสารอนุมัติจ่ายเงินโครงการ จึงไม่ทราบว่าเบิกเงินเท่าไร ค่าอะไรบ้างจากการตรวจสอบหลักฐาน 
สรุปได้ดังน้ี 
1. ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง  ค่าที่พัก  จากใบเสร็จสวนใหญ่นานรีสอร์ทเล่มที่ 1 เลขที่ 30/60 เป็นเงิน 

52,300 บาท 
2. ค่าเช่าห้องประชุม (เอกสารชุดจัดจ้าง)  จากใบเสร็จสวนใหญ่นานรีสอร์ทเล่มที่ 1 เลขที ่31/60 

เป็นเงิน 3,000 บาท 
3. ค่าสมนาคุณและค่าพาหนะวิทยากร จากใบสําคัญรับเงินคา่สมนาคุณวิทยากร 2 ฉบับ  

คอื 13,800 ขอเบิก เพียง 13,210 และ 6,600 บาท และค่าพาหนะวิทยากร 5,190  บาท (ใบสําคัญจา่ยของ
สหกรณ์ 25,000 บาท) 

4. ค่าพาหนะ แทนใบรับรองใบเสร็จรับเงิน รวมเป็นเงิน 6,512 บาท 
จํานวน 18 ฉบับ (300บาท* 18 คน ) เป็นเงิน 5,400 บาท 

จํานวน 1 ฉบับ      เป็นเงิน 1,112 บาท  

รวมเงินตามเอกสารหลักฐานจ่ายเงิน 86,812 บาท หมายเหตุ มีกระดาษแนบ เขียนค่ารับรองวิทยากร 
(17/11/60) (2,500) รอใบเสร็จรับเงิน 
ข้อเสนอแนะ 

1.   สหกรณค์วรเขียนโครงการให้ครบถ้วน และถูกต้อง เพ่ือผู้ตรวจสอบสามารถใช้เป็นเอกสารประกอบ
ตรวจสอบการเบิกจ่ายโครงการให้ครบถ้วน ถูกต้อง และรวดเร็ว 

2.   สหกรณ์ต้องทําบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน หรือขออนุมติัล้างหน้ีเงินยืม ก่อนมีการบันทึกบัญชี 
3.   เมื่อดําเนินการโครงการแล้วเสร็จ ต้องเบิกเงินหรือล้างหน้ีเงินยืม ภายใน 30 วัน (โครงการน้ี 

ดําเนินการต้ังแต่วันที่ 25- 27 สิงหาคม 2560) ซึ่งตามระเบียบว่าด้วยการยืมเงินทดรองของสหกรณ์และการส่ง

ใบสําคัญคู่จ่ายเงิน พ.ศ. 2544  ข้อ 5 การยืมเงินทดรองของสหกรณ์ ให้ยืมเท่าจํานวนที่จําเป็นโดยแท้จริง และมี

ระยะเวลา ไม่เกิน 30 วัน ข้อ 6 ให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์หรือผู้บังคับบัญชาของผู้ยืมเงินกวดขันให้ผู้ยืม

ให้ใช้จ่ายเงินยืมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการยืมเงินโดยเคร่งครัด และข้อ9 ผู้ยืมเงินทดรองรายใดไม่ส่ง

ใบสําคัญคู่จ่ายเงิน หรือ เงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายในกําหนดเวลาตามสัญญารับรองการยืมเงิน ให้สหกรณ์หัก

เงินเดือน เงินค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใดชองผู้ยืมที่พึงจะได้รับจากสหกรณ์ ส่งใช้เงินยืมดังกล่าวจนครบถ้วน โดยไม่คํานึง

ว่า จะยังมีใบสําคัญคู่จ่ายเงินที่จะหักล้างเงินยืมอีกหรือไม่ 

4. ควรมีคณะกรรมการดําเนินการที่รับผิดชอบโครงการตรวจสอบเอกสารหลักฐานก่อนจ่ายเงินเน่ืองจาก
ตามหลักฐานการจ่ายเงิน 
                4.1 ค่าอาหาร คา่อาหารว่าง และค่าพาหนะ ไม่สอดคล้องกับจํานวนคนที่เข้าประชุม (ไมม่ีรายช่ือผู้ที่
ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมประชุม)  

4.2 ตารางการประชุมวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ไม่สอดคลอ้งกับการจ่ายค่าอาหารว่าง 
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 5. ตามหลักฐานการบันทึกบัญชี ยอดเงินการเบิกจ่ายในโครงการจํานวน 89,312 บาท ตามหลักฐาน
โครงการ 86,812 บาท ซึ่งไมม่ีหลักฐานจํานวน 2,500 บาท 
ดังน้ัน จึงขอให้แนบโครงการและหลักฐานการใช้เงินให้ตรวจสอบใหม่อีกครั้ง 

2.  สหกรณ์ได้จัดโครงการอบรมความรู้สมาชิกที่สมัครใหม่ ประจําปี 2560 ในวันที่ 16 กันยายน 

2560 ณ โรงแรมมรกตชุมพร โดยมีนายรณฤทัย แสงวิโรจน์กุล เป็นผู้ยืมเงินทดรองของสหกรณ์จํานวน 61,300 

บาท  

      จํานวนสมาชิกใหม่ของสหกรณ์ ปี 2560 92 คน 
      จํานวนสมาชิกใหม่ของสหกรณ์ ปี 2560 ที่แจ้งความจํานงเข้ารับการอบรม จํานวน 62 คน 
      จํานวนสมาชิกใหม่ของสหกรณ์ ปี 2560 ที่เข้ารับการอบรม จํานวน 41 คน 
สรุปค่าใช้จ่ายในการอบรม 

ค่าเบ้ียเลี้ยง  
 สมาชิกใหม่จํานวน  41 คน * 300 บาท เป็นเงิน   12,300 บาท 
 กรรมการและเจ้าหน้าที่จํานวน  14 คน * 500 บาท เป็นเงิน    7,000 บาท 
ค่าสมนาคุณวิทยากร 5 คน * 1,000 บาท เป็นเงิน      5,000 บาท 
ค่าอาหาร  80 คน * 260 บาท เป็นเงิน               20,800  บาท 
ค่าวัสดุการจัดอบรม           721 บาท 
รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                                        49,821 บาท 

                            คงเหลือเงิน       11,479 บาท 
ข้อเสนอแนะ ตามระเบียบสหกรณ์ฯว่าด้วยเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในธุรกิจสหกรณ์ พ.ศ.2554 หมวด 2 ข้อ 
9 ค่าตอบแทนวิทยากรสําหรับจ่ายให้บุคคลที่สหกรณ์เชิญมาบรรยายให้ความรู้ในการอบรม ให้จ่ายตามความเป็น
จริง แต่ไม่เกินอัตรากําหนดของกระทรวงการคลัง  

1. การเบิกค่าเบ้ียเลี้ยง ในกรณทีีผู่้จัดการอบรมจัดอาหารบางม้ือในระหว่างการฝึกอบรม ให้หักเบ้ียเลี้ยง
ในอัตรามื้อละ 1 ใน 3 ของอัตราเบ้ียเลี้ยงต่อวัน 

2. สหกรณ์จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร 5 คนๆ ละ 1,000 บาทต่อช่ัวโมง เป็นเงินทั้งสิ้นจํานวน 5,000 บาท 
เป็นหลักฐานใบสําคัญจ่ายเงินให้กับนายรณฤทัย แสงวิโรจน์กุล  ไม่ได้แยกใบสําคัญจ่ายเงินเป็นค่า
สมนาคุณวิทยากรเป็นราย ๆ ไป และอัตราค่าสมนาคุณวิทยากรที่เป็นบุคคลของรัฐ ใหไ้ด้รับค่า
สมนาคุณไม่เกินช่ัวโมงละ 600บาท  

3..สหกรณ์ได้ดําเนินโครงการปรับปรุงอาคาร และภูมทิัศน์ของสํานักงานสหกรณ์ 
 - การติดต้ังหลอดไฟฟ้า LED หรือ Sun Switch ใน 3 จุด คือ 1) ด้านหน้าและด้านหลังป้ายช่ือ

สหกรณ์ หน้าตัวอาคาร 2 จุดหน้า-หลัง 2) ด้านหน้าป้ายช่ือสหกรณ์ที่ติดด้านหน้าอาคาร (บริเวณช้ัน 3) 2 จุด 
ซ้าย-ขวา และ3) ด้านหลังอาคาร 2จุด ซ้าย-ขวา ติดต้ังโดยมีระบบการเปิด-ปิด อัตโนมัติ วงเงิน 36,115 บาท 

ข้อสังเกต จากการตรวจสอบเอกสารการจัดจ้างเหมาติดต้ังหลอดไฟฟ้า LED หรือ Sun Switch ใน 3 จุด 
พบว่า ใบเสนอราคาไม่ได้แสดงคุณลักษณะของอุปกรณ์ในการติดต้ัง ราคาต่อหน่วย และค่าแรง พร้อมทั้งแปลน
การติดต้ัง  การอนุมัติจัดจ้างจึงพิจารณาจากการเปรียบเทียบราคาตามใบเสนอราคาจากผู้รับจ้างจํานวน 2 ราย 
เท่าน้ัน 
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ข้อเสนอแนะ ในการจัดซื้อจัดจ้าง สหกรณ์ควรพิจารณาจากใบเสนอราคา ที่ประกอบด้วยคุณลักษณะของ
อุปกรณ์ ราคาต่อหน่วย ค่าแรง แปลนการใช้งาน และราคารวม 
 

  4.3 การเบิกจ่ายเงินหมวดค่ารับรองในวันที่ 19 พฤษภาคม  2560 เป็นค่ารับรองลําปาง 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม จํานวน 9,000 บาท ซึ่งในระยะเวลา 10 เดือน ได้ใช้เงินหมวดน้ี จํานวน 22,635 บาท 
จากที่ต้ังไว้ จํานวน 36,000 บาท  

ข้อเสนอแนะ สหกรณ์ควรกําหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินรับรอง โดยกําหนดค่าใช้จ่ายต่อหัว 
ให้ชัดเจน เช่น ค่าอาหารมื้อกลางวันไม่เกินคนละ 200 บาท หากเกินกว่าน้ี ควรชําระเงินส่วนตัว และเอกสาร
หลักฐานประกอบการเบิกให้ระบุเหตุผลที่รบัรอง ประโยชน์ที่เกิดกับสหกรณ์ และรายช่ือ ลายเซ็นของคนที่ร่วม
รับรอง 
 

         5) อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ 
   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ได้ใช้มติของคณะกรรมการชุดที่ 29  เมื่อ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 มผีลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป มีอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ทุกประเภท 
ดังน้ี 
  อัตราดอกเบ้ียเงินกู้สามัญ              ร้อยละ 6.25 บาทต่อปี 
  อัตราดอกเบ้ียเงินกู้สามัญโครงการ    ร้อยละ 6.25 บาทต่อปี 
  อัตราดอกเบ้ียเงินกู้พิเศษ               ร้อยละ 6.00 บาทต่อปี 
  อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ทุนเรือนหุ้น    ร้อยละ 6.10 บาทต่อปี 
  อัตราดอกเบ้ียเงินกูฉุกเฉิน     ร้อยละ 6.00 บาทต่อปี 

 

6) ด้านหน้ีสิน 
      ตามข้อบังคับข้อ 17 ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืม หรือการค้ําประกันสําหรับปีหน่ึง ๆ 
ไว้ตามท่ีจําเป็นและสมควรแก่การดําเนินการ วงเงินซึ่งกําหนดดังว่าน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน  
     ปี 2560 นายทะเบียนสหกรณ์ ได้ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม หรือการค้ําประกัน จํานวน 
1,200 ล้านบาท ซึ่งสหกรณ์ได้ใช้วงเงินกู้ยืมไม่เกินตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด โดยใช้วงเงินกู้ยืมและต๋ัว
สัญญาใช้เงิน ยอดคงเหลือสิ้นปี จํานวน 529,339,300.00 บาท 
  7) สมาชิกสหกรณ์ราย ร.ต.ต ปุญชรัศมิ์ พัฒนประดิษฐ เป็นสมาชิก 2 สหกรณ์  
โดยเป็นสมาชิกทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัด
ระนอง จํากัด ทั้งน้ีสถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด มีหน้ีเงินกู้สามัญที่
319/2557 คงเหลือ 891,845 บาท และหน้ีเงินกู้ฉุกเฉินที่ 493/2560  คงเหลือ 19,830 บาท  สําหรับสถานภาพ
การเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจภูธรจังหวัดระนอง จํากัด มีหน้ีเงินกู้สามัญที่ 029/2560 คงเหลือ 
291,281.25 บาท และหน้ีเงินกู้พิเศษท่ี  152/2560 คงเหลือ 196,000 บาท ซึ่งการเป็นสมาชิกดังกล่าวผิด
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด พ.ศ. 2559 หมวด 5 ข้อที่ 31 (5) คุณสมบัติของ
สมาชิก ต้องมิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืนที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน  

8) การเรียกเก็บค่าหุ้น ต้ังแต่เดือนมีนาคม 2560 เป็นต้นไป สมาชิกมีการปรับฐานเงินเดือน 
เพ่ิมขึ้น แต่สหกรณ์ไม่ได้เรียกเก็บค่าหุ้นตามอัตราส่วนร้อยละ 6 ของเงินได้รายเดือนที่เพ่ิมขึ้น  

ข้อเสนอแนะ สหกรณ์ควรเร่งดําเนินการปรับปรุงค่าหุ้นที่เรียกเก็บกับสมาชิกให้ได้ตามอัตราส่วน 
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ร้อยละ 6 ของเงินได้รายเดือนที่เพ่ิมขึ้น ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรจํากัด ว่าด้วยการ
ถือหุ้นรายเดือนของสมาชิก พ.ศ. 2548 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2548) หมวด 1 ข้อ 5 

9) ตรวจสอบเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้างของสหกรณ์ 
                       9.1 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือทดรองจ่ายในกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2558 โดยให้สหกรณ์เปิดบัญชีออมทรัพย์ เรียกว่าบัญชีเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือทดรองจ่ายในกิจการสหกรณ์ วงเงินจํานวน 20,000 บาท บัญชีเลขที่ 1103483-8 
ณ วันที่ 30  เมษายน 2560 วงเงินคงเหลือจํานวน 20,830.64 บาท ซึ่งเป็นกรณีที่สหกรณ์รับฝากเงินจากเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือทดรองจ่ายในกิจการสหกรณ์ โดยคิดดอกเบ้ียตามอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยเงินรับฝากออม
ทรัพย์ ซึ่งขัดต่อ พรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 46 (5) ที่ให้สหกรณ์รับฝากเงินได้เฉพาะสมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน 
ประกอบกับกองทุนดังกล่าวเป็นทุนของสหกรณ์เอง จึงไม่สามารถคิดดอกเบ้ียเงินรับฝากออมทรัพย์ให้กับ
เงินกองทุนดังกล่าว ดังน้ัน บัญชีเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือทดรองจ่ายในกิจการสหกรณ์ต้องแยกต่างหากออกมาจากเงิน
รับฝาก   

               9.2 ตรวจสอบทะเบียนคุมเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง  ทะเบียนคุมเอกสารขออนุมัติ 

จ่ายเงิน และเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์ประจาํเดือนกันยายน 2560  พบว่า เอกสารจัดซือ้จัดจ้างวันที่ 6 
กันยายน 2560 ไม่มลีายมือช่ือผู้อนุมัติจ่ายเงิน, เอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างไม่มียอดวงเงินรวม ใบเสนอราคา 
(ใบสญัญา) ไมไ่ด้ระบุระยะเวลาแล้วเสร็จ 
ข้อเสนอแนะ  แนวทางการจัดทําเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ดังน้ี 

1. เอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ควรระบุยอดวงเงินรวมและประเภทของงบสหกรณ์ 
ที่เบิกจ่ายทุกครั้ง 

2. ใบเสนอราคา (ใบสัญญา)  รายการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ให้ระบุว่า เริ่มทําต้ังแต่ 
วันที่เท่าไร  แล้วเสร็จเมื่อไร 

3. ใบตรวจรับงานจ้าง และใบสง่ของ วันที่ตรงกันกรณีที่ซื้อเงินสด 
4. เอกสารขออนุมัติจ่ายเงิน มีลายมือช่ือผู้อนุมัติจ่ายเงินทุกคร้ัง 
5. ใบเสร็จรับเงิน  ให้ประทับตราว่า จ่ายแล้ว ลงลายมือช่ือและวันที่จ่ายกํากับ 

                 9.3 ตรวจสอบทะเบียนคุมรายการรับ-จ่ายวัสดุอุปกรณ์สหกรณ์  
 สหกรณ์มีรายการวัสดุอุปกรณ์ และ ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 จํานวน  

96 รายการ มกีารคุมรายการรับ-จ่าย ทุกรายการ 
ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นการควบคุมกํากับรายการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ ในกรณีที่สหกรณ์จา่ยวัสดุอุปกรณ์ให้ผู้เบิก 
ควรให้ผู้เบิกวัสดุอุปกรณ์ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานด้วย 
    10) ตรวจสอบการดําเนินงานของสหกรณ์ตามแผนงานโครงการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี พ.ศ. 
2559 อนุมัติ จํานวน 6 โครงการ วงเงินทั้งสิ้น จํานวน 370,000   บาท  
 สหกรณ์ดําเนินโครงการรวมจํานวน 7 โครงการใช้วงเงินทั้งสิ้น 352,455 บาท คงเหลือ 17,545 บาทดังน้ี 

 โครงการที่ดําเนินงานแล้วเสร็จ จํานวน 5 โครงการ 
 1) โครงการส่งเสริมการออม วงเงิน 50,000 บาท ใช้งบประมาณ จํานวน 55,460 บาท ใช้เงินเกินจํานวน 
5,460 บาท บาท  

2) โครงการปรับปรุงอาคาร และภูมิทัศน์ของสํานักงานสหกรณ์ 
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 - การติดต้ังหลอดไฟฟ้า LED หรือ Sun Switch ใน 3 จุด คือ 1) ด้านหน้าและด้านหลังป้ายช่ือ
สหกรณ์ หน้าตัวอาคาร 2 จุดหน้า-หลัง 2) ด้านหน้าป้ายช่ือสหกรณ์ที่ติดด้านหน้าอาคาร (บริเวณช้ัน 3) 2 จุด 
ซ้าย-ขวา และ3) ด้านหลังอาคาร 2จุด ซ้าย-ขวา ติดต้ังโดยมีระบบการเปิด-ปิด อัตโนมัติ วงเงิน 40,000 บาท ใช้
ไปจํานวน 36,115 บาท คงเหลือ 3,885 บาท 
           สําหรับโครงการย่อยที่ 2 ที่ประชุมใหญ่ฯมีมติ ยกเลิกการติดต้ังกันสาดตลอดแนวด้านหลังตัว
อาคาร และการติดต้ังหลังคาคลุมแท้งค์นํ้า ซึ่งใช้งบ 140,000 บาท และเสนอให้สร้างโดมคลุมแนวด้านหลังตัว
อาคาร และแท้งค์นํ้าในปี 2561  ดังน้ันในปี 2560 เพ่ือรักษาสภาพการใช้งานของผนังปูนด้านหลัง หน้าต่างกระจก 
ระเบียง และแท้งค์นํ้าจํานวน 3 ลูก สหกรณ์ควรจัดเตรียมแปลนและประมาณการงบประมาณเพ่ือขออนุมัติในที่
ประชุมใหญ่ต่อไป 

3) โครงการประชาสัมพันธ์สหกรณ์ วงเงิน 100,000 บาท ใช้ทนุสะสมเพ่ือการศึกษาอบรมทาง 
สหกรณ์ ใช้งบประมาณ จํานวน 49,100 บาท คงเหลือ 50,900 บาท 

4)   โครงการพัฒนาศักยภาพ กรรมการและเจ้าหน้าที่ วงเงิน 70,000 บาท สหกรณ์ได้จัดศึกษาดูงาน 

สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 

2560 ใช้งบประมาณ จํานวน 40,134 บาท คงเหลือ 29,866 บาท 

5)   โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์  วงเงิน 50,000 บาท ใช้งบประมาณ จํานวน 39,670 บาท 
คงเหลือ 10,330 บาท 

          โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินงาน จํานวน 1 โครงการ 
         1) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (CQA) วงเงิน 50,000 บาท  
 ข้อเสนอแนะ 
  1.คณะกรรมการสหกรณ์ควรกําหนดระยะเวลาการดําเนินการโครงการให้ชัดเจน  เพ่ือให้การ
ดําเนินการโครงการเป็นไปตามแผนระยะเวลาที่กําหนด โครงการบางโครงการหากดําเนินการล่าช้า หรือไม่ได้
ดําเนินการ  อาจทําให้สมาชิกเสียโอกาสและอาจเป็นผลกระทบต่อสหกรณ์  
        2.คณะกรรมการสหกรณ์ควรกําหนดผู้รับผดิชอบหลักในแต่ละโครงการ เพ่ือให้ทุกโครงการที่ขอ
เสนอต่อที่ประชุมใหญส่ามัญประจําปีและได้รับการอนุมัติ ได้ดําเนินการทุกโครงการ หากไม่มีปัญหาหรืออุปสรรค
ใดๆที่ทําให้ไมส่ามารถดําเนินการโครงการได้ 
 โครงการที่สหกรณ์จัดทําโครงการ เพ่ิมเติม จํานวน 2 โครงการ 

1) โครงการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์ วงเงิน 50,000 บาท ใช้งบประมาณ จํานวน 40,370 
บาท คงเหลือ 9,630 บาท 

2) โครงการ OD The Hearts For Success วงเงิน 100,000 บาท ใช้งบประมาณ จํานวน 
91,606 บาท คงเหลือ 8,394 บาท 
   

3.3 ด้านบัญช ี
     3.3.1 การบันทึกบัญชี ลูกหน้ี (เงินสด) บัญชีเจ้าหน้ี (เงินสด) บัญชีรายการโอน (เงินสด)  

พบว่าการจัดทําเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน เรียบร้อย มีผู้อนุมัติจ่ายเงิน ผู้รับเงินลงลายมือ
ช่ือในหลักฐานการจ่ายเงินของสหกรณ์  
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                 3.3.2 เอกสารการบันทึกบัญชี ไม่พบข้อบกพร่อง มีบันทึกรายการสรุปประจําวันได้ถูกต้อง 
ตรงตามเอกสารประกอบ และการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไปครบถ้วน เรียบร้อย เป็นปัจจุบัน ยอด
ตามรายงานกิจการประจําเดือนถูกต้องตรงตามสมุดรวมบัญชีแยกประเภททั่วไป  
     

3.4 ด้านการเงิน 
        3.4.1 สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิน้ปี จํานวน 2,939 บาท  ถูกต้องตรงตามระบบบัญชี  
การใช้จ่ายเงินต่าง ๆ เป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายที่ทีป่ระชุมใหญ่กําหนดไว้ โดยในปี 2560 สหกรณ์ได้
กําหนดให้เจ้าหน้าที่การเงินถือครองเงินสดประจําวัน จํานวน 50,000 บาท ( ห้าหมื่นบาท) และให้สมาชิกสหกรณ์
กระทําธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์โดยผ่านธนาคาร ทั้งน้ี เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดชุมพร จํากัด ว่าด้วย การรับ- จ่าย และเก็บรักษาเงินของสหกรณ์ พ.ศ. 2543 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 
1/2547) ข้อ 12 ถ้ามีความจําเป็นต้องเก็บรักษาเงินสดในมือ เพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจของสหกรณ์ ผู้จดัการ หรือผู้
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ หรือ ผู้ที่ผูจ้ัดการมอบหมาย เก็บรักษาเงินสดในมือได้ไม่เกิน  5,000 บาท (ห้าพันบาท) 
หรือตามมติของคณะกรรมการดําเนินการ สําหรับเงินสดส่วนเกินให้นําฝากเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ในธนาคาร
ที่เปิดบัญชีไว้ 

       3.4.2 ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี พบว่า ตรวจสอบเอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชี พบว่า หลักฐานประกอบการโอนเงินของสหกรณ์ให้กับสมาชิก จํานวน 4 ราย ในใบถอนเงิน ไม่มี
ลายมือช่ือเจ้าของบัญชีและผู้รับเงิน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 จํานวน 5,000 บาท ,วันที่ 21 เมษายน 2560 
จํานวน 20,000 บาท วันที่ 21 สิงหาคม 2560 จํานวน 5,000 บาท และวันที่ 16 ตุลาคม 2560 จํานวน 50,000 
บาท ได้สอบถามสมาชิกแล้วได้รับการยืนยันว่าได้รับเงินจริง และได้ให้ข้อเสนอแนะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ดําเนินการ
เรื่องการลงลายมือช่ือของเจ้าของบัญชีและผู้รับเงินในใบถอนเงินให้ครบถ้วนแล้ว 

             ใบถอนเงินวันที่ 25,27 และ31 ตุลาคม 2560 ไม่มีการลงลายมือช่ือเจ้าหน้าที่ควบคุมกํากับใน
การถอนเงิน  

    ข้อเสนอแนะ การถอนเงินฝากสหกรณ์ โดยโอนเงินเข้าบัญชีของสมาชิก ซึ่งไม่มีหลักฐานการถอนเงิน
จากเจ้าของบัญชี (ไม่มีลายมือช่ือเจ้าของบัญชีและผู้รับเงินในใบถอนเงิน) ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อสหกรณ์ ที่เปิด
โอกาสให้เจ้าหน้าที่ทําการทุจริตได้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ไม่ได้ยึดถือระเบียบในการปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด ซึ่งตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ว่าด้วยการรับเงินฝาก พ.ศ. 2544 ข้อ 
9 ในการถอนเงินหรือรับคืนเงินฝากน้ัน ผู้รับเงินต้องลงลายมือช่ือต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ถ้าผู้ฝากมีความจําเป็น
ให้ผู้อ่ืนถอนหรือรับเงินแทน ก็ต้องมอบอํานาจเป็นหนังสือตามแบบที่สหกรณ์กําหนด และผู้รับมอบอํานาจต้อง
แสดงหลักฐานพิสูจน์ตัว ให้เป็นที่พอใจต่อสหกรณ์ด้วย 

3.4.3 การลงทะเบียนจ่ายเช็ค มีการลงจํานวนเงิน ลายมือช่ือผู้จ่ายเช็ค ผู้รับเงิน/ 
เลขที่บัญชีธนาคารในสมุดทะเบียน เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน 

3.4.4 เงินฝากธนาคาร ตรวจสอบใบแจ้งรายการของธนาคารและสมุดคู่บัญชีเงิน 
ฝากธนาคารเปรียบเทียบกับบัญชีเงินฝากธนาคาร พบว่า ยอดคงเหลือตามรายงานของธนาคารถูกต้องตรงกับบัญชี
คุมยอด 

3.4.5 สหกรณ์ได้ออกใบเสร็จรับเงินซ้ําซ้อน 2 ใบลงวันที่  24 กุมภาพันธ์ 2560  
ให้กับสมาชิกในกรณีที่โอนเงินผ่านทางธนาคารเพ่ือซื้อหุ้น 100,000 บาท ส่งผลให้ยอดเงินรวมค่าหุ้นของสมาชิก
เกินบัญชีจํานวน 100,000 บาท ทั้งน้ีได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

3.4.6 สหกรณ์ได้จ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกรายเดียวกันทั้งที่เป็นตัวเงินสดกรณีที ่
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สมาชิกได้มาติดต่อทําธุรกรรมทางการเงินกับสหกรณ์โดยตรง และเป็นการโอนผ่านทางธนาคารให้กับสมาชิก  
เน่ืองจากตรวจพบว่า วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 มีรายการโอนคืนเงินจากธนาคารให้กับสหกรณ์จํานวน 21,590 
บาท 

3.4.7 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ตรวจสอบเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี  
พบว่า มีหลักฐานประกอบการโอนเงินของสมาชิกคืนให้กับสหกรณ์ จํานวน 70,000 บาท ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า
เป็นรายการโอนเงินกู้ฉุกเฉินของสหกรณ์ให้กับสมาชิกผิดคนในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 
ข้อเสนอแนะ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ควรมีการสอบทานรายช่ือและเลขที่บัญชีของสมาชิกแต่ละรายในเอกสารการโอน
เงินเทียบกับเอกสารประกอบการจ่ายเงินกู้ฉุกเฉินที่ได้รับการอนุมัติ     
   

3.5 ด้านเงินรบัฝาก 
      เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ธนาคารพาณิชย์ได้กําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝาก 

ประจํา 12 เดือน โดยเฉล่ียในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปี และมีแนวโน้มจะลดลง แต่สหกรณ์ยังกําหนดอัตราดอกเบ้ีย
เงินรับฝากไว้สูงกว่าน้ี อันเป็นผลให้สหกรณ์มีต้นทุนที่สูง และไม่เป็นผลดีต่อการบริหารการเงินของสหกรณ์ 

ข้อเสนอแนะ สหกรณ์ควรกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝาก โดยเฉล่ียในอัตราร้อยละไม่เกิน 4 ต่อปี ซึ่ง
สหกรณ์สามารถดําเนินการได้ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรจํากัด ว่าด้วยการรับเงินฝาก 
พ.ศ. 2544 (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 2548) หมวด 1 ข้อ 3 
สหกรณ์โดยคณะกรรมการชุดที่ 30 ได้มีมติให้ประกาศลดอัตราดอกเบ้ียรับฝากเงิน โดยมีผลบังคับต้ังแต่วันที่ 1 
สิงหาคม 2560 ดังน้ี 

(7) เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากดอกเบ้ียร้อยละ 4 ปรับเป็นร้อยละ 3.75 บาทต่อปี   
(8) เงินฝากออมทรัพย์สัจจะดอกเบ้ียร้อยละ2 บาทต่อปี   
(9) เงินฝากออมทรัพย์สัจจะ(ประกันชีวิต)จากดอกเบ้ียร้อยละ 2 ปรับเป็นรอ้ยละ1.50 บาทต่อปี     
(10) เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป จากดอกเบ้ียร้อยละ 3 ปรับเป็นร้อยละ 2.75 บาทต่อปี   
(11) เงินฝากออมทรัพย์เกษียณอายุฯ จากดอกเบ้ียร้อยละ 4.75 ปรับเป็นร้อยละ 4.50 บาทต่อปี   
รวมมียอดเงินฝากคงเหลือ ณ  วันสิ้นปี 334,746,014.23 บาท เพ่ิมจากปี 2559 

(252,844,459.47บาท) เป็นเงิน 81,901,554.76 คิดเป็นร้อยละ 32.40 

  3.6 ด้านสินเชือ่ 
  1.) ตรวจสอบสัญญาเงินกู้สามัญลงทะเบียน พบปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขคือ 
  - สมาชิกที่เป็นลูกจ้างช่ัวคราว ประเภทพนักงานกระทรวงและลูกจ้างช่ัวคราวประเภทเงินบํารุง 
ซึ่งสมาชิกกลุ่มน้ี ส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาของสัญญาจ้าง  4 ปี  ซึ่งจากการตรวจสอบรายละเอียดประกอบหลักฐาน
การกู้เงิน  พบว่า ณ เดือนเมษายน 2560 ระยะเวลาสัญญาจ้างของสมาชิกผู้กู้ที่มีอายุการจ้างงานที่จะสิ้นสุดลง
เดือนกันยายน 2560 จํานวน 8 ราย  และลูกจ้างช่ัวคราวประเภทเงินบํารุงบางราย มีผู้ค้ําประกันเป็นลูกจ้าประจํา 
อายุ 59 ปี  ซึ่งหากมีกรณีที่นายจ้างไม่ต่อสัญญาจ้าง สหกรณ์มีวิธีการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างไร ทั้งน้ี
สหกรณ์ควรแจ้งสมาชิกกลุ่มดังกล่าวที่ต่อสัญญาจ้างใหม่  ให้ส่งสําเนาสัญญาจ้างใหม่ให้สหกรณ์ภายใน 30 วัน 
หลังจากการต่อสัญญาเสร็จสิ้นแล้ว  
  -การจัดเก็บเอกสารสัญญาเงินกู้ 
  สหกรณ์ฯมีการสแกนเอกสารสัญญาเงินกู้สามัญและเอกสารค้ําประกัน ต้นฉบับ ในรูปแบบ 
Electronic File เพ่ือความสะดวกในการค้นหาหลักฐานและป้องกันเอกสารต้นฉบับสญูหาย และเกบ็เอกสาร
ต้นฉบับไว้ในห้องซึ่งอยู่ช้ันล่างของสํานักงานเก็บไว้เป็นระเบียบ เรียงตามลําดับเลขที่สมาชิก มีกล้องวงจรปิด
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ภายในห้อง 1 ตัว กล้องจับภาพได้ไม่ทั่วทั้งห้อง มีกุญแจห้อง รองผู้จัดการเป็นผู้ถือลูกกุญแจ โดยสหกรณ์เริ่มสแกน
เอกสารสัญญาเงินกู้สามัญ ต้ังแต่เดือนมกราคม 2558  และณ  31 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ได้สแกนเอกสารสัญญา
เงินกู้สามัญถึงเดือนกันยายน 2560 เก็บไว้ในโปรแกรม  
  2.) การตรวจสอบสัญญากู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ลงทะเบียนไว้  พบปัญหาดังน้ี 
  - การกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน กรณีที่ผู้แทนสหกรณ์ส่งหลักฐานหนังสือสัญญาทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์และสมาชิกผูกู้้ได้รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแลว้ แต่ผู้แทนสหกรณ์ไม่สามารถนําหนังสือ
สัญญาฉบับจรงิ ส่งให้สหกรณ์ได้ภายใน 7 วันทําการ ทําให้เจ้าหน้าที่ที่รบัผิดชอบต้องติดตามทวงเอกสารทุกเดือน  
และส่งผลให้ไม่สามารถตรวจสอบสัญญากูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉินให้ครบถ้วน และสมบูรณใ์นแต่ละเดือนได้ นอกจากน้ี
ยังเป็นการละเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่
สมาชิก พ.ศ. 2559 หมวด 2 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน ข้อ 16 เรื่องการอนุมัติที่กําหนดให้คณะกรรมการดําเนินการมี
อํานาจแต่งต้ังกรรมการเป็นผู้แทนสหกรณใ์นการอนุมัติเงินกู้ตามลักษณะพ้ืนที่ หรือหน่วยงานที่สมาชิกสังกัด การ
ขอรับเงินกู้ให้ผู้แทนส่งหลักฐานหนังสือสัญญาทางระบบอิเล็กทรอนิกสใ์ห้สหกรณ์ทราบ และดําเนินการจ่ายเงิน
ภายในวันเดียวกัน โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกผู้กู้เท่าน้ัน และให้ดําเนินการจัดส่งหนังสือสัญญาฉบับ
จริงให้สหกรณภ์ายใน 7 วันทาํการ 
  ข้อเสนอแนะ 

1. สหกรณ์ควรมช่ีองทางเพ่ิมเติมให้สมาชิกที่กู้ฉุกเฉินได้ส่งหนังสือสัญญาฉบับจริงให้กับ 
สหกรณ์ภายใน 7 วันทําการหลังจากได้รับเงิน โดยผ่านไปรษณีย์ นอกเหนือจากให้ผู้แทนสหกรณ์ดําเนินการให้   

2. สหกรณ์ควรใช้มาตรการเชิงบังคับต่อเน่ือง หากผู้กู้รายใดที่มีพฤติกรรมไม่ส่ง 
หนังสือสัญญาฉบับจริงให้สหกรณ์ตามเง่ือนไขเวลา ไม่ควรปล่อยกู้ฉุกเฉินให้อีกในคร้ังต่อไป 

3. สหกรณ์ควรให้ผู้แทนสหกรณ ์มีส่วนร่วมในการตรวจสอบความสมบูรณ์ ครบถ้วนของ 
หลักฐานหนังสอืสัญญาก่อนการอนุมัติเงินกู้ และมีมาตรการเชิงบังคับ กรณีที่ไม่ส่งหนังสอืสัญญาฉบับจริงให้
สหกรณ์ได้ตามเง่ือนไขเวลา  
  - จากการตรวจสอบสัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน พบว่า กรณทีี่สมาชิกทําสัญญากู้ฉุกเฉิน ณ สหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ด้านหลังของคําขอและหนังสือกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ไม่มีความเหน็และ
ลายมือช่ือของผู้มีอํานาจอนุมัติ บางสัญญาไม่มีความเห็นและลายมือช่ือของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ และทุกสัญญา 
ด้านหน้าของคําขอและหนังสอืกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ไม่มีลายมือช่ือของผู้ให้กู้ 

ข้อเสนอแนะ – สหกรณค์วรจัดทําสัญญาเงินกู้ฉุกเฉินให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ใช้  
โดยให้มีลายมอืช่ือทั้งของผู้ให้กู้ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ และผู้มีอํานาจอนุมัติ (ผู้จัดการหรือผู้ได้รับมอบอํานาจ)  

     3.7 ด้านสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 
ตรวจสอบการดําเนินงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข

ไทย (สส.ธท.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(สส.ชสอ.) กําหนดให้ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด เป็นผู้เรียกเก็บเงิน

สงเคราะห์ล่วงหน้ากับสมาชิก และนําส่ง สส.ธท. และสส.ชสอ.  

5.1  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) มจีํานวนสมาชิก
ทั้งหมด 591 ราย (สมาชิกสามัญ 512 ราย สมาชิกสมทบ 79 ราย)  
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      จํานวนเงินที่ต้องเก็บให้เสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมยอดทั้งสิ้น  2,170,890 บาท 
หักไว้เป็นค่าบํารุง  5,910 บาท นําส่ง สสธท. 2,164,980 บาท  
                   มีเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปของสหกรณ์ เลขที่บัญชี 11020800 จํานวน 487,616.21 บาท  

  มีเงินในบัญชีรอจ่ายคืน ที่สสธท. จ่ายให้สหกรณ์เป็นค่าบริหารจัดการศูนย์ประสานงานจํานวน 
15,162 บาท หักค่าธรรมเนียม 36 บาท คงเหลือ 15,126 บาท  

5.2  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) มี
จํานวนสมาชิกทั้งหมด 125  ราย (สมาชิสามัญ 124 ราย สมาชิกสมทบ 1 ราย)  

      จํานวนเงินที่ต้องเก็บให้เสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 รวมยอดทั้งสิ้น  597,682 บาท หักไว้
เป็นค่าบํารุง  1,250 บาท นําส่ง สส.ชสอ. 596,432 บาท  

      มีเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ทั่วไปของสหกรณ์ เลขที่บัญชี 11020798 จํานวน 53,489.72 บาท  
ด้านบริหารจัดการ  มีการมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่บัญชีสหกรณ์ 1 คน รับผิดชอบงานที่เก่ียวข้องกับ

กิจการของสมาคม 
ด้านการเงิน บัญชี พบว่า มีการจัดทําบัญชีรับจ่ายที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน

ของสมาคมฯ ได้ 
การเรียกเก็บเงินล่วงหน้าปี 2561 จากสมาชิกของ สส.ธท. และสส.ชสอ. สมาชิกจะจ่ายเป็นเงินสด หรือ

ฝากเข้าบัญชีสัจจะประกัน เป็นรายเดือน หรือ สมาชกยินยอมให้สหกรณ์หักจากเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน  ซึ่ง
หากส่งเงินให้สมาคมไม่ทันตามที่กําหนด สหกรณ์ต้องทําขอผ่อนผันไปที่สมาคม 
ข้อเสนอแนะ 

1.การใช้จ่ายด้านบริหารจัดการ ควรมีการทาํแผนการใช้จ่ายที่ชัดเจนแยกต่างหากไม่รวมใน 
แผนการใช้จ่ายเงินของสหกรณ์  

2.จากข้อมูลข้างต้น ศูนย์มีเงินที่เพียงพอ ดังน้ัน จีงเสนอให้คณะกรรมการดําเนินงานพิจารณาจัดจ้าง
ผู้รับผิดชอบงานของสมาคมฯเป็นการเฉพาะ หรือจัดจ้างพนักงานช่ัวคราวมาดําเนินการช่วงเดือนธันวาคม 2560 – 
มกราคม 2561 จัดเก็บเงินจากสมาชิกเพ่ือนําส่งสมาคมฯในปีต่อไป  

3.สหกรณ์ควรเริ่มกระบวนงานเพ่ือเตรียมจัดเก็บเงินจากสมาชิกเพ่ือนําส่งสมาคมฯในปีต่อไป  คือการทํา
หนังสือยินยอมให้หักเงินปันผลเก็บไว้ในบัญชีเงินฝากของสมาชิก การชําระเป็นรายเดือนเข้าบัญชีเงินฝากสัจจะ
ประกันของสมาชิก และหนังสือยินยอมให้ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเพ่ือนําส่งสมาคมตามจํานวนที่สมาคมกําหนด 
ซึ่งควรดําเนินการให้แล้วเสรจ็ก่อนปิดบัญชีสหกรณ์  

(6) การระงับการจ่ายค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการช่ัวคราว  ตามท่ีสหกรณ์ระงับการจ่ายค่าตอบแทนผู้
ตรวจสอบกิจการต้ังแต่เดือนตุลาคม 2560 น้ัน หากสหกรณ์ใม่กําหนดระยะเวลาการจ่ายค่าตอบแทนที่ชัดเจน 
ขอให้คณะกรรมการดําเนินการเป็นผู้จัดทํารายการผลการตรวจสอบกิจการประจําปี 2560 รายงานในที่ประชม
ใหญส่ามัญประจําปี                       

 3.8 การทําประกันชีวิต 
1) การทําประกันภัยผู้กู้ 

  จากการตรวจสอบข้อมูลการทําประกันชีวิต  สหกรณ์ได้ดําเนินการให้สมาชิกที่ย่ืนกู้สหกรณ์ใช้
เป็นหลักประกัน พบว่าปี 2558 มีสมาชิกทําประกันชีวิตจํานวน 1,240 ราย ปี 2559  มีสมาชิกทําประกันใหม่
จํานวน 275 ราย และต่ออายุจากสัญญาเดิมจํานวน 882 ราย รวม 1,157 ราย 
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  ปี 2558 สหกรณ์ได้ทําประกันชีวิตกับบริษัทเจ้าพระยา ปี 2559 ทํากับบริษัทเจ้าพระยาระหว่าง
เดือน มกราคม - กันยายน 2559 ในอัตราเบ้ียประกัน 700 บาท ต่อเงินกู้100,000 บาท และในเดือนตุลาคม 
2559 ได้เปลี่ยนมาทํากับบริษัทวิริยะ ในอัตราเบ้ียประกัน 550 บาท ต่อเงินกู้ 100,000 บาท ซึ่งได้ลดจํานวนเงิน
ลงไป 150 บาท จึงเป็นประโยชน์ต่อสมาชิก 
 
ตารางแสดงการชําระค่าเบ้ียประกันภัยผู้กู้ และรายการเคลมประกันชีวิตของสหกรณ์ฯ ต้ังแต่ปี 2557- 2560 
 

ปี การชําระค่าเบ้ียประกันภัย 
ผู้กู้ 

รายการเคลมประกันชีวิต 
 

หมายเหตุ 

2557 6,118,446.00 บาท 4,299,000.00 บาท  
2558 6,666,874.00 บาท 2,161,000.00 บาท  
2559 8,992,274.00 บาท 6,113,821.00บาท  
2560 7,131,714.20 บาท 1,110,000.00บาท  

  
2) การทําประกันภัยผู้ค้ํา 

  จากการตรวจสอบข้อมูลการทําประกันภัยผู้ค้ํา   สหกรณ์ได้ดําเนินการให้สมาชิกที่ย่ืนกู้และผู้กู้
ประสงค์ทําประกันภัยผู้ค้ํา  พบว่าปี 2558 มีสมาชิกทําประกันผู้ค้ํา จํานวน 487 ราย ปี 2559   มีสมาชิกทํา
ประกันภัยผู้ค้ําใหม่จํานวน  48 ราย และต่ออายุจากสัญญาเดิมจํานวน 345 ราย รวม 393 ราย 
  ปี 2558 สหกรณ์ได้ทําประกันภัยผู้ค้ําระหว่างเดือน มกราคม - พฤศจิกายน 2558 และได้
เปลี่ยนไปทํากับบริษัทเทเวศ พฤศจิกายน จนถึง 31 ตุลาคม 2560  
ตารางแสดงการชําระค่าเบ้ียประกันภัยผู้ค้ํา และรายการเคลมประกันของสหกรณ์ฯ ต้ังแต่ปี 2557- 2560 
 

ปี การชําระค่าเบ้ียประกันภัย  
ผู้ค้ํา 

รายการเคลมประกัน 
 

    หมายเหตุ 

2557 339,054,157 85,204,300  
2558 321,539,6.01 1,389,917.00  
2559 2,496,391.93 2,197,848.00  
2560 2,290,586.93 223,049.00  

 
ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 สหกรณ์ได้ทําประกันภัยกับบริษัทสยามซิต้ีประกันภัย  
 ความคุ้มครองประกันชีวิตผู้กู้เง่ือนไขคุ้มตรองเหมือนกับบริษัทวิริยะประกันภัย โดยโอนสมาชิกมาให้ 
บริษัทสยามซิต้ีฯคุ้มครองต่อโดยไม่ต้องย่ืนคําขอ คุ่มครองสมาชิกอายุต้ังแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี ต่อเน่ืองถึง 75 
ปีบริบูรณ์ ประกันภัยมีระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี อัตราเบี้ยประกันชีวิต 550 บาทต่อแสน วงเงินเอาประกันเท่ากับ
วงเงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉิน วงเงินสูงสุด 25,000,000 บาท/คน/ปี การจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามจํานวนเงิน
เอาประกันภัยร้อยละ 100 
 ความคุ้มครองประกันภัยผู้ค้ํา คุ้มครองสมาชิกอายุไม่เกิน 70 ปีในวันทําสัญญาเงินกู้และวันทําสัญญา
ประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัยผู้ค้ํา 650 บาทต่อแสน วงเงินเอาประกันเท่ากับวงเงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉิน 
วงเงินสูงสุด 25,000,000 บาท/คน/ปี วงเงินเอาประกันเท่ากับ ร้อยละ 80 ของวงเงินกู้ การจ่ายค่าสินไหมทดแทน
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ให้กับสหกรณ์ร้อยละ 80 ของหน้ีที่เหลือ โดยบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมเมื่อผู้กู้ผิดนัดชําระเกินกว่า 2 งวด (รวม 3 
งวดที่ปลดออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์) ติดต่อกันตามสัญญาค้ําประกัน (ไม่รวมดอกเบ้ีย) ผู้เอาประกัน
รับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก ร้อยละ 20 ภายใต้เง่ือนไขและข้อกําหนดของ คปภ. ที่บริษัทได้รับอนุมัติ 
 ข้อเสนอแนะ 
  ให้สหกรณ์ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลการทําประกันชีวิตและการทําประกันภัยผู้ค้ํา ของสมาชิก
ให้ครบถ้วนถูกต้อง รวมถึงการส่งข้อมูลสมาชิก  เบ้ียประกัน ให้กับบริษัทผู้รับประกัน จะต้องมีการประสานงานกัน
และรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกัน เพราะหากมีผิดพลาดก็จะทําให้สมาชิกเสียสิทธิประโยชน์ได้ 

 

3.8 เรื่องอ่ืน ๆ 
   

1) ติดตามกรณีการแก้ปัญหาหนี้โดยการปรับโครงสร้างหนี้ จํานวน 2 ราย 
   1.1) กรณีนางกาญจนา   มาตรวิจิตร ได้ย่ืนกู้เมื่อ 14 กรกฎาคม 2554 วงเงิน 4,500,00 

บาท เป็นการกู้โดยใช้บ้านและที่ดินเป็นหลักค้ําประกัน มีหน้ีทั้งหมด เมื่อสิ้นปี 2557 จํานวน   4,278,563 บาท     
ได้มีการทําบันทึกในคณะกรรมการชุดที่ 26 เมื่อเดือนตุลาคม 2557 ให้ลูกหน้ีงดชําระต้นและดอกเบ้ียให้กับ
สหกรณ์ฯ เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน เมื่อถึงกําหนดระยะเวลาในเดือนเมษายน 2558 ซึ่ง
ครบระยะเวลาที่กําหนด ทางคณะกรรมการอํานวยการ ได้มีแนวทางในการแก้ปัญหาปรับโครงสร้างหน้ี ด้วยการให้
ลูกหน้ีลาออกจากสหกรณ์ เพ่ือนําเงินหุ้น มาชําระหน้ีสหกรณ์ส่วนหน่ึง ซึ่งขณะน้ีมีเงินที่ค้างขําระหน้ีจํานวน 
3,639,932 บาทและให้ลูกหน้ีใช้เงินเดือนที่คงเหลืออยู่ (12,500 บาท) และหาเงินรายได้ส่วนอ่ืน(10,190 บาท) 
รวมประมาณเดือนละ 22,690 บาท ชําระหน้ีเป็นค่าดอกเบ้ียให้กับสหกรณ์  

          ในปี 2559 ณ เดือนกรกฎาคม มีหน้ีเงินต้นคงค้างชําระ ทั้งสิ้นจํานวน 3,639,932  
บาท และหน้ีดอกเบ้ียค้างชําระจํานวน 116,824 บาท ได้มีการทําบันทึกในคณะกรรมการชุดที่ 29 เมื่อเดือน
กรกฎาคม 2559 ให้ลูกหน้ีงดชําระดอกเบ้ียให้กับสหกรณ์ฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน และ
ให้นําเงินที่ชําระรายเดือนหักเป็นเงินต้น 8,764 บาท และดอกเบ้ียค้างจ่าย จํานวน 9,736 บาท เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 
สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป 

 ปี 2560 มภีาระหน้ีสินกับสหกรณ์คงเหลือจํานวน 3,573,056 บาท คณะกรรมการ 
ชุดที่ 30 ปรับโครงสร้างหน้ี งดคิดดอกเบ้ียและให้ผ่อนชําระเดือนละ 15, 500 บาท โดยเรียกเก็บจากเงินบํานาญ 
12,500 บาท รวมกับลูกหน้ีโอนเงินมาชําระให้สหกรณ์อีก 3,000 บาท ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 
กรกฎาคม 2561  
    1.2) กรณีนางรัตนา ภู่รุ่งเจริญ กู้เมื่อ 7 พฤษภาคม 2558 วงเงิน 1,630,000 บาท มีหน้ีคงค้าง
ชําระทั้งสิ้นจํานวน 1,209,470.85 บาท ผู้กู้ และผู้ค้ําประกันได้ติดต่อขอเจรจาปรับโครงสร้างหน้ี โดยทําบันทึก
ข้อตกลงแนบท้ายสัญญาเงินกู้ ที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานทนายความว่าชอบด้วยกฎหมาย  
ในคณะกรรมการชุดที่ 29 เมื่อเดือนตุลาคม 2559 สรุปได้ว่า ผู้กู้ และผู้ค้ําประกัน จํานวน 4 คนให้ความยินยอมที่
จะร่วมรับผิดชอบในหน้ีจํานวนดังกล่าว โดยจะร่วมชําระหน้ีเดือนละ12,400 บาทจนกว่าหน้ีจะหมด และได้มีการ
ทําบันทึกในคณะกรรมการชุดที่ 29 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ให้ผู้กู้ และผู้ค้ําประกันงดชําระดอกเบ้ียให้กับ
สหกรณ์ฯ เป็นระยะเวลา 12 งวด โดยเริ่มต้ังแต่เดือนธันวาคม 2559 เป็นต้นไป  

       ปี 2560 มีภาระหน้ีสินกับสหกรณ์คงเหลือจํานวน 1,156,095.85 บาท คณะกรรมการ 
ชุดที่ 30 ปรับโครงสร้างหน้ี ให้นางสมบูรณ์ ดีภักด์ิ ผู้ค้ําประกันลดการผ่อนชําระหน้ีแทนผู้กู้ จากเดือนละ 1500 
บาท เหลือเดือนละ 500 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือนโดยเริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 – 31 มกราคม 2561  

2) ติดตามกรณีการแก้ปัญหาหนี้ที่สหกรณ์ได้ส่งฟ้องศาลและบังคับคดีแล้วจํานวน 1 ราย 
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   2.1) กรณีนายศุภชัย  ปานอินทร์  กู้เมื่อ 5 มกราคม 2554 จํานวน500,000 บาท มี 
นางสาวอภิญาน์นลิน  แดงบํารุงเป็นผู้ค้ําประกัน  มีหน้ีเงินต้นคงเหลือ  400,777 บาท สหกรณ์ได้ส่งฟ้องศาลและ
บังคับคดีให้ชําระหน้ี สามารถชําระหน้ีค่าดอกเบ้ียได้เดือนละ 2,000 บาท 
           ปี 2560 ผู้กู้ขอชําระหน้ีเดือนละ 3,000 บาท โดยให้ทําสัญญาปีละ 1 ครั้ง ต้ังแต่วันที่ 1 
พฤษภาคม 2560 นอกจากน้ี นางสาวอภิญาน์นลิน  แดงบํารุง หน่วยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ได้ทํา
หนังสือ ลงวันที่ 11 เมษายน 2560 ถึงสหกรณ์ เรื่องขอชดใช้เงินกู้สหกรณ์เพ่ือช่วยเหลือผู้กู้ กรณีนายศุภชัย  ปาน
อินทร์ เดือนละ 500 บาท โดยให้หักเงินเดือนผู้ค้ําเข้าบัญชีสหกรณ์ โดยทําสัญญาหักเงินเป็นระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 – 30 เมษายน 2561 และคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีมติเป็นเอกฉันท์ให้งดการ
คิดดอกเบ้ียเงินกู้ ดังน้ัน สรุปได้ว่า สหกรณ์จะได้รับชําระหน้ีเงินต้นเดือนละ 3,500 บาท โดยงดการคิดดอกเบ้ีย
เงินกู้ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 – 30 เมษายน 2561 
 

3) ติดตามกรณีการแก้ปัญหาหนี้ที่สงสัยว่าจะสูญ จํานวน 2  ราย 
        3.1) กรณี นางธนพร  สุกมลสกุล กู้เมื่อ 3 พฤษภาคม 2554 วงเงิน 3,000,000 บาท มีนาง 
สิริณัฏจ์  ล่องอําไพ (วิศัลยา ล่องอําไพ) เป็นผู้ค้ําประกัน ขณะน้ีมียอดค้างชําระจํานวน 2,449,209 บาท ยังไม่
สามารถติดตามให้ลูกหน้ีนําเงินมาชําระหน้ีได้   เดือนพฤษภาคม 2560อยู่ระหว่างดําเนินการฟ้องร้อง 
ค่าธรรมเนียมศาลคิดร้อยละ 2 ของมูลค่าหน้ี เป็นเงินประมาณ 30,000 บาท แบ่งจ่าย 2 ครั้ง ครั้งแรก จ่ายตอน
ย่ืนฟ้อง ครั้งที่สอง จ่ายหลังจากศาลประทับรับฟ้อง และมีค่าใช้จ่ายของทนายความเดินทางไปจังหวัดลําพูน 
จํานวน 3 ครั้ง ๆ ละ 10,000 บาท   
      3.2) กรณี นายธนกฤต หีตสุวรรณ กู้เมื่อ 20 พฤษภาคม 2554 วงเงิน 1,400,000 บาท มี
นางสาวเปมิกา หงส์ทอง เป็นผู้ค้ําประกัน มีหน้ีคงค้างชําระท้ังสิ้นจํานวน 830,298.38 บาท  ขาดจากการเป็น
สมาชิกสหกรณ์ตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อที่ 39 (6) และข้อ 41(6)  ต้องผ่อนชําระหน้ีเดือนละ 10,860 บาท  ปี 
2560 กรรมการดําเนินการมีมติงดดอกเบ้ียเป็นเวลา 1 ปี และให้ผู้กู้ส่งชําระหน้ีเดือนละ 5,000 บาท ต้ังแต่วันที่ 1 
พฤษภาคม 2560 ซึ่งจากการตรวจสอบบัญชี พบว่า ผู้กู้ไม่ได้โอนเงินชําระหน้ีให้กับสหกรณ์ตามข้อตกลง แต่
สหกรณ์จะได้รับการชําระหน้ีจากผู้ค้ําประกันเดือนละ 3,000 บาท 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

สุดารัตน์  วงศ์นัฏจิรา 
       วนิดา ดีคุ้ม 

ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
                                                                 12 มกราคม  2561 
 

 
 มติที่ประชุม 
 ............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
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5.3   รายงานผลการดําเนินงานกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ 
 

 สรุปผลการดําเนนิงานกองทุนช่วยเหลือผูค้้ําประกันเงินกู้สามัญ และรายงานเงนิคงเหลือประจําป ี
สิ้นปบีัญชี ณ วันที ่31 ธันวาคม  2560 

................................... 
1. ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี  ได้คัดเลือกสมาชิกจากที่ประชุมจํานวน 5 คน  และคณะกรรมการ

ดําเนินการชุดที่ 30 ได้คัดเลอืกกรรมการดําเนินการจํานวน 2 คน   เข้าเป็นคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ํา
ประกันเงินกู้สามัญ  รวม 7 คน  และได้ดําเนินการประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เพ่ือแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
ในการดําเนินงาน โดยมีคณะกรรมการกองทุน ฯ ดังน้ี 
  ๑.นายสมมาตร เสง่ียมรัตนรุจี  ประธานกรรมการ 
  ๒.นายเฉลิมพล เบ็ญจพันธ์   รองประธาน 
  ๓.นายบัญชา   นุ้ยสุข   เหรัญญิก* 
  ๔.นายสินทร เพชรเจริญ  กรรมการ 
  ๕.นายประพิศ ผิวทองงาม  กรรมการ 
  ๖. นายสุดใจ อบแย้ม   กรรมการ 
  ๗.นายนรวิชญ์ ชูสุริแสง   กรรมการ/เลขานุการ* 
   
 หมายเหตุ   * คณะกรรมการดําเนินการ 
 

2. สิ่งทีค่ณะกรรมการกองทุนฯ ได้ดําเนนิการ 
 

 2.1  พิจารณาดอกผลของกองทุน 
  กองทุนได้ทําหนังสือสอบถามสหกรณ์จังหวัด  สอบถามเรือ่งดอกผลของกองทุน  ซึ่งทางสหกรณ์
จังหวัดได้ตอบหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร สหกรณร์ับฝากเงินจากกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ  ซึ่ง
ได้มาจากการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี  โดยคิดดอกเบ้ียตามอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบ  ว่าด้วยการฝากเงินออม
ทรัพย์พิเศษ  ซึ่งขัดต่อ พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 (มาตรา 4605)  ที่ให้สหกรณ์รับฝากเงินได้เฉพาะสมาชิกหรือ
สหกรณ์อ่ืน  ประกอบกับกองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนของสหกรณ์เอง  จึงไม่สามารถคิดดอกเบ้ียเงินรับฝากออม
ทรัพย์ให้กับเงินกองทุนดังกล่าวได้ 
 
 2.2  ผลจากการหารือเรื่องดอกผลของกองทุน   
  ตามหนังสือสหกรณ์จังหวัด  กองทุนไม่สามารถคิดดอกเบ้ียเงินรับฝากออมทรัพย์เพ่ือไม่ให้กระทบ
กับยอดเงินกองทุนดังกล่าว  คณะกรรมการกองทุนได้มีมติขอเบิกค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการกองทุนจากเงิน
ค่าตอบแทนประชุมกรรมการ  จากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  และได้เสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 30   
ขอเบิกเงินค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการกองทุน  จากหมวดอ่ืนของสหกรณ์เน่ืองจากกองทุนไม่มีดอกผล 
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 3.  สรุปค่าใชจ่้ายและเงินคงเหลือประจําปี 2560 
 3.1  ในรอบปี มีค่าใช้จ่ายเบ้ียประชุมคณะกรรมการดําเนินการจํานวน 7 คน ๆ ละ 2 ครั้ง  จํานวน  
5,200 บาท 
 3.2  เงินคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560  จํานวน 1,686,860.80 บาท 
 
 
มติที่ประชุม...........คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 30 มีมติให้เบิกคา่ตอบแทนจากเงนิหมวดอ่ืนของสหกรณ์
.........................................................................................................................................................................
.................. 
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ระเบียบวาระที่ 6.1   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน  ประจําปี 2560 

 นางสาวน่ิมนวล  ดวงโต  ผู้สอบบัญชีเอกชนรับอนุญาต นําเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี งบแสดงฐานะ
การเงิน สําหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2560  ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด 
ตามรายละเอียดในเอกสารระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี 2560 

 
หนังสือรับรองของสหกรณ ์

                                                                                      สหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสขุ
จังหวัดชุมพร จํากัด 

วันที่  29  ธันวาคม  2560 
เรียน   นางสาวน่ิมนวล   ดวงโต ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด 
                     หนังสือรับรองฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  สําหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560   เพ่ือแสดงความเห็นว่างบ
การเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560  ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดหรือไม่ 
                     ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล  เพ่ือให้การดําเนินงานของ
สหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
                     ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่า
ควรจะเป็น เช่น รายการดังต่อไปน้ี 

1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมลูที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญ  ซึ่งรวมถึงการละเว้นการ 
แสดงรายการและข้อมูลต่างๆ 

2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปน้ีให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ 
2.1    บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีและข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้อง

ทั้งหมด 
2.2    รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ ่

3. ไม่มีรายการผดิปกติที่เก่ียวข้องกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์ ผู้ซึ่งมหีน้าที่สําคัญเก่ียวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงิน 

4. สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาทัง้หมด  ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่าง 
มีสาระสําคัญต่องบการเงิน นอกจากน้ีสหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อกําหนดของหน่วยงานราชการ หรือ
หน่วยงานที่กํากับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญต่องบการเงิน 

5. สหกรณ์ไม่ได้รบัหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน  เพราะมิได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมหีน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นใน 

ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
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ภายหน้าซึ่งควรจะได้นํามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการต้ังสํารอง
ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปน้ีมีการบันทึกหรอืเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน 
6.1   รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณห์รือบุคคลอ่ืน 
6.2   ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเก่ียวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจํากัดการใช้เงินกู้ 
6.3   สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน 

7. สหกรณ์มีกรรมสิทธ์ิในสินทรพัย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่มีภาระผูกพันหรือข้อ
ผูกพันใดๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้น
ในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกับหลักประกัน
ทั้งหมดที่สหกรณ์ให้แก่บุคคลท่ีสาม นอกจากน้ีสหกรณ์ไมม่ีคดีฟ้องร้องอ่ืนและไม่มคีดีทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น 

9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว ไมม่ีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่
ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสําคัญ  ซึ่งต้องนํามาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผย 
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

 
 
                                          ขอแสดงความนับถือ 
 
 

 
(นายปัญญา  ลาวิลัย) 
ประธานกรรมการ  

 
 

     
(นางสาวจันทราภา  วิเชียรเนตร) 

ผู้จัดการสหกรณ์ 
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รายงานของผูส้อบบญัช ี
เสนอนายทะเบียนสหกรณ ์
ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรจํากัดซึ่งประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่31ธันวาคม 2560งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ    

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร 
จํากัด   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้อง
ตามท่ีควรในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ความ
รับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่างๆท่ีมีนัยสําคัญที่สดุตามดุลยพินิจเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพของ
ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบันข้าพเจ้าได้นําเรื่องเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าทั้งน้ีข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหาก
สําหรับเรื่องเหล่าน้ี 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบพร้อมวิธีการตรวจสอบในเรื่อง 
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญลูกหนีเ้งินให้กู้ 
ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ4เงินให้กู้ยืมณวันที่31ธันวาคม2560สหกรณ์มีเงินให้กู้ยืม

จํานวนเงิน2,037,776,074.09บาท (คิดเป็นร้อยละ97.81ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น) และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 5 ลูกหน้ีอ่ืน จํานวน 8,199,590.23 บาท(คิดเป็นร้อยละ 0.39) ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจํานวนเงิน3,269,507.38
บาท (คิดเป็นรอ้ยละ0.16ของสินทรัพย์ทั้งสิน้) ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญในการตรวจสอบเน่ืองจากการประมาณค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญต้องเป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดและการประมาณการต้องอาศัยดุลยพินิจประกอบกับ
จํานวนเงินมีสาระสําคัญ 

ข้าพเจ้าสุ่มสอบทานการชําระหน้ีบัญชีย่อยลูกหน้ีเงินให้กู้เปรียบเทียบกับรายละเอียดการต้ังค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญสอบทานการประมาณการต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญว่ามีความเพียงพอและเหมาะสมเป็นไปตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์โดยข้าพเจ้าปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ 
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ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณต่์องบการเงิน 

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รบัผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้อง
ตามท่ีควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์พิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสําคัญไมว่่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงินคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์รบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
สหกรณ์ในการดําเนินงานต่อเน่ืองการเปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการดําเนินงานต่อเน่ืองในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าวและ
การใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์มีความต้ังใจที่จะเลิก
สหกรณ์หรือหยุดดําเนินงานหรือไม่สามารถดําเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได้ 

ความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ดัต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วยความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์จะสามารถพบข้อมูลทีข่ัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญที่มีอยู่ได้เสมอไปข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า
รายการที่ขัดต่อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบ
การเงินจากการใช้งบการเงินน้ี 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลย
พินิจและการสงัเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผดิพลาดออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ
ความเสี่ยงเหล่าน้ีและได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้าความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญซึ่งเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู้ร่วมคิดการ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูลการแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบเพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่
เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในของสหกรณ์ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดําเนินการใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องซึง่จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ 

 สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ืองของคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เก่ียวกับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของสหกรณ์ใน
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การดําเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ีสาระสําคัญขา้พเจ้าต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องในงบการเงินหรือถ้า
การเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปล่ียนแปลงไปขอ้สรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับ
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าอย่างไรก็ตามเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเน่ือง 

 ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวมรวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามท่ีควร 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์เก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีได้วางแผนไว้ประเด็นที่มีนัยสําคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสําคัญในระบบการ
ควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

 
 
 

             

 (นางสาวน่ิมนวล  ดวงโต) 
ผู้สอบบัญชี 

 
 
250   ถ.มาตยาวงษ์  ต.ท่าราบ  
อ.เมือง  จ.เพชรบุรี  76000       
วันที่  5  มกราคม  2561 
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หมายเหตุ ป 2560 ป 2559
บาท บาท

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 15,726,867.88       31,188,824.78           
เงินใหกูยืมระยะส้ัน - สุทธิ 4 134,433,535.41     110,175,763.53         
ลูกหน้ีระยะส้ัน - สุทธิ 5 308,500.00            6,407.49                   
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ 685,599.00            467,581.00               
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 6 125,051.64            293,403.00               

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 151,279,553.93     142,131,979.80         
สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินลงทุนระยะยาว 3 12,709,500.00       12,709,500.00           
เงินใหกูยืมระยะยาว - สุทธิ 4 1,903,432,538.68  1,841,520,879.07      
ลูกหน้ีระยะยาว - สุทธิ 5 4,218,096.85         3,589,704.51            
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 7 11,704,658.94       12,258,473.04           
สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 8 33,370.00              33,370.00                 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,932,098,164.47  1,870,111,926.62      
รวมสินทรัพย 2,083,377,718.40  2,012,243,906.42      

หนี้สินและทุนของสหกรณ
หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน 9 273,609,400.00     75,000,000.00           
สวนของหน้ีสินไมหมุนเวียนที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งป 12 83,720,400.00       90,394,167.16           
เงินรับฝาก 10 334,746,014.23     265,890,261.59         
หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 11 1,020,604.81         1,059,544.99            

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 693,096,419.04     432,343,973.74         

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันท่ี  31  ธันวาคม  2560
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หมายเหตุ ป 2560 ป 2559
บาท บาท

หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว 12 172,009,500.00     465,542,700.00         
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 13 1,439,758.00         1,406,192.00            

รวมหน้ีสินไมหมุนเวียน 173,449,258.00     466,948,892.00         
รวมหน้ีสิน 866,545,677.04     899,292,865.74         

ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10.00 บาท) 1,059,082,010.00    964,346,290.00         
ทุนสํารอง 69,004,679.58         60,398,678.14           
ทุนสะสมตามระเบียบ ขอบังคับและอ่ืนๆ 13 5,338,277.90           4,566,058.14             
กําไรสุทธิประจําป 83,407,073.88         83,640,014.40           

รวมทุนของสหกรณ 1,216,832,041.36  1,112,951,040.68      
รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ 2,083,377,718.40  2,012,243,906.42      

-                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

เลขานุการ
วันที่  5  มกราคม  2561

(นายปญญา  ลาวิลัย)
ประธานกรรมการ

2

(นายอภิชัย  ศรีสุวรรณ)



 
 

รายงานกิจการประจําปี 2560  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  หนา 135 
 

บาท % บาท %
รายไดดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ดอกเบ้ียรับเงินใหกู 124,150,025.00 99.32 127,282,877.56   99.3
ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 139,585.67        0.11   267,834.03          0.21
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 708,286.07        0.57   630,462.70          0.49
รวมรายไดดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 124,997,896.74 100.00 128,181,174.29   100.00

คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ดอกเบ้ียจายเงินรับฝาก 12,997,706.71   10.40 8,369,733.57       6.53
ดอกเบ้ียจายเงินกูยืมระยะส้ัน 2,921,482.72     2.34   5,618,349.84       4.38
ดอกเบ้ียจายเงินกูยืมระยะยาว 16,006,877.43   12.81 16,580,862.28     12.94
ดอกเบ้ียจายต๋ัวสัญญาใชเงิน 4,465,821.90     3.57   8,034,237.61       6.27
รวมคาใชจายดอกเบ้ียและเงินลงทุน 36,391,888.76   29.11 38,603,183.30     30.12

หัก หน้ีสงสัยจะสูญและหนี้สูญ
หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีตามคําพิพากษา (15,000.00)         -(0.01) -                      0
หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีอื่น (20,000.00)         -(0.02) 112,311.98          0.09
หน้ีสงสัยจะสูญดอกเบี้ยลูกหนี้อ่ืนคางรับ -                     -     304,229.00          0.23
รวมหน้ีสงสัยจะสูญ (35,000.00)         (0.03)  416,540.98          0.32  

รายไดดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 88,641,007.98   70.91 89,161,450.01     69.56
บวก รายไดอื่น

รายไดคาธรรมเนียมแรกเขา 12,500.00          0.01   8,400.00              0.01
รายไดเงินเฉล่ียคืน 293,065.17        0.23   123,742.48          0
ดอกเบ้ียรับลูกหนี้ตามคําพิพากษา 8,000.00            0.06   20,000.00            0.01
ดอกเบ้ียรับลูกหนี้อ่ืน 68,152.00          2.33   304,229.00          0.24
รายไดอ่ืน 20,272.01          0.02   66,591.76            0.15
รวมรายไดอ่ืน 401,989.18          2.66     522,963.24          0.41    

ป 2560 ป 2559

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
งบกําไรขาดทุน

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560
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บาท % บาท %
หัก คาใชจายในการดําเนินงาน

คาใชจายเก่ียวกับเจาหนาท่ี
เงินเดือน 1,811,866.00       1.45     1,776,399.00       1.39
คาลวงเวลา 47,740.98            0.04     90,726.11            0.07
คาสวัสดิการเจาหนาที่ 78,870.00            0.06     157,768.00          0.12
เงินสมทบกองทุนทดแทน 1,530.00              0.00     612.00                 0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 65,303.00            0.05     71,335.40            0.06
คาบําเหน็จเจาหนาที่ 124,566.00          0.10     778,166.00          0.61
คาใชจายเก่ียวกับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  
คาเส่ือมราคาทรัพยสิน 672,614.10          0.54     649,268.08          0.51
คาซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณ 7,875.00              0.01     2,450.00              0.00
คาใชจายดําเนินงานอ่ืน
คาเบี้ยประชุม 336,759.00          0.27     389,100.00          0.30
คารับรอง 29,820.00            0.02     14,390.00            0.01
คาพาหนะ 22,680.00            0.02     17,610.00            0.01
คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพ 95,276.74            3.26     208,317.42          0.16
คาใชจายประชุมใหญ 1,203,514.00       0.96     991,894.00          0.77
คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ 70,000.00            0.06     70,000.00            0.06
คาธรรมเนียมสอบบัญชี 60,000.00            0.05     55000.00 0.04
คาน้ํา - คาไฟฟา 76,471.50            0.06     81,476.76            0.06
คาโทรศัพท - คาไปรษณีย 68,068.69            0.05     88,924.64            0.07
คาตอบแทนเจาหนาที่หักเงินประจําหนวย 74,475.00            0.06     74,400.00            0.06
คาถายเอกสาร 43,347.91            0.03     50,752.34            0.04
คาใชจายประชุมกรรมการ 26,712.00            0.02     28,760.00            0.02
คาธรรมเนียมโอนเงิน 81,704.00            0.07     69,190.52            0.06
คาดูแลและปรับปรุงโปรแกรมสําเร็จรูป 38,610.00            0.03     24,000.00            0.02

ป 2559ป 2560
2
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บาท % บาท %
คาใชจายในการประเมินหลักทรัพย 6,080.00              0.00 1,720.00              0.00
คาใชจายในการสรรหากรรมการ 35,008.00            0.03 31,792.00            0.03
คาหนังสือพิมพ 2,870.00              0.00 4,380.00              0.00
คาตอบแทนผูเขารวมประชุม 88,520.00            0.07 77,720.00            0.06
คาใชจายในการดําเนินคดี 137,368.00          0.11 12400.00 0.01
คาตอบแทนนักศึกษาฝกงาน 6,000.00              0.00 3,000.00              0.00
คาใชจายประชาสัมพันธ 0.00 0.00 25,792.00            0.02
คาใชจายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 0.00 0.00 19,650.00            0.02
คาใชจายอ่ืน 322,273.36          0.26 177,404.58          0.14
รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 5,635,923.28       7.70     6,044,398.85       4.72    

กําไรสุทธิ 83,407,073.88   65.87 83,640,014.40     65.25

ป 2560 ป 2559
3
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ป 2560 ป 2559
บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสุทธิ 83,407,073.88               83,640,014.40       
รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดําเนินงาน

คาเส่ือมราคา 672,614.10                    649,268.08            
หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีตามคําพิพากษา (15,000.00)                    -                         
หน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีอ่ืน (20,000.00)                    112,311.98            
หน้ีสงสัยจะสูญดอกเบ้ียลูกหน้ีอื่นคางรับ -                                304,229.00            
คาวัสดุสํานักงานใชไป 95,276.74                      208,617.42            
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ (685,599.00)                  (467,581.00)           
คาธรรมเนียมสอบบัญชีคางจาย 60,000.00                      55,000.00              
คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการคางจาย 21,000.00                      7,000.00                
ดอกเบี้ยต๋ัวสัญญาใชเงินคางจาย -                                186,986.30            
ดอกเบี้ยลูกหน้ีอ่ืนคางรับ -                                (304,229.00)           
บําเหน็จเจาหนาที่ 124,566.00                    778,166.00            

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยและหน้ีสินดําเนินงาน 83,659,931.72               85,169,783.18       
สินทรัพยดําเนินงาน

เงินสดจายลูกหน้ีเงินกูฉุกเฉิน (65,017,914.50)             (39,084,420.00)      
เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินกูฉุกเฉิน 53,482,910.00               37,461,377.00       
เงินสดจายลูกหน้ีเงินกูสามัญ (674,935,400.00)           (650,426,284.00)    
เงินสดรับลูกหน้ีเงินกูสามัญ 608,061,409.01             614,432,455.61     
เงินสดจายลูกหน้ีเงินกูพิเศษ (8,238,000.00)               -                         
เงินสดรับลูกหน้ีเงินกูพิเศษ 477,564.00                    5,115,471.00         

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
งบกระแสเงินสด

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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ป 2560 ป 2559
บาท บาท

สินทรัพยดําเนินงาน(ตอ)
เงินสดรับลูกหน้ีตัวแทน 307,890,999.00             292,788,168.04     
เงินสดจายลูกหน้ีตัวแทน (307,890,999.00)           (292,788,168.04)    
เงินสดรับจากลูกหน้ีตามคําพิพากษา 15,000.00                      -                         
เงินสดจายลูกหน้ีอื่น ๆ (1,037,095.85)               (840,298.38)           
เงินสดรับลูกหน้ีอื่น ๆ 126,611.00                    43,820.00              
เงินสดจายเงินทดรองจาย (555,860.00)                  (347,940.00)           
เงินสดรับเงินทดรองจาย 559,172.00                    337,368.00            
เงินสดจายซ้ือวัสดุสํานักงาน (76,168.50)                    (221,530.00)           
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ 467,581.00                    458,479.00            
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคางรับ -                                10,420.78
เงินปนผลคลาดเคล่ือน 145,931.12                    0.00

หนี้สินดําเนินงาน
เงินสดจายคาธรรมเนียมสอบบัญชีคางจาย (55,000.00)                    -                         
เงินสดรับเงินรอจายคืน 2,289,477.33                 1,692,099.67         
เงินสดจายเงินรอจายคืน (2,161,479.78)               (1,095,508.47)        
เงินสดจายคาสวัสดิการเจาหนาที่คางจาย -                                (19,370.00)             
เงินสดรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 141,932.00                    118,260.00            
เงินสดจายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (141,932.00)                  (118,260.00)           
เงินสดจายเงินประกันสัญญา (91,000.00)                    -                         
เงินสดจายคาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการคางจาย (7,000.00)                      0.00
เงินสดจายดอกเบี้ยต๋ัวสัญญาใชเงินคางจาย (186,986.30)                  (502,762.76)           
เงินสดจายภาษีหัก ณ ที่จาย (1,153.78)                      (2,415.12)               
เงินสดรับภาษีหั ณ ที่จาย 2,202.35                        2,415.12                

เงินสดสุทธิ(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน (3,075,269.18)             52,183,160.63       
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ป 2560 ป 2559
บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจายซ้ือเคร่ืองใชสํานักงาน (76,800.00)                  (1,040,505.00)        
เงินสดจายซ้ือหุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด -                               (1,950,000.00)        
เงินสดรับเงินประกันการใชนํ้าประปา -                               535.00

เงินสดสุทธ(ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (76,800.00)                  (2,989,970.00)        
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับเงินกูยืม 130,000,000.00           1,003,000,000.00  
เงินสดจายชําระหน้ีเงินกูยืม (356,597,567.16)         (917,679,650.82)    
เงินสดรับตั๋วสัญญาใชเงิน 1,425,000,000.00        1,197,000,000.00  
เงินสดจายตั๋วสัญญาใชเงิน (1,300,000,000.00)      (1,384,000,000.00) 
เงินสดรับจากเงินรับฝาก 326,342,339.54           199,463,726.25     
เงินสดจายคืนเงินรับฝาก (257,486,586.90)         (141,750,119.32)    
เงินสดจายคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจํากั (10,000.00)                  (10,000.00)            
เงินสดจายเงินปนผล (57,705,896.00)           (52,651,746.00)      
เงินสดจายเงินเฉล่ียคืน (13,382,604.00)           (14,326,363.00)      
เงินสดจายงินปนผลคลาดเคล่ือน -                               (62,607.12)            
เงินสดจายเงินโบนัสกรรมและเจาหนาที่ (1,200,000.00)             (1,060,000.00)        
เงินสดรับจากทุนเรือนหุน 102,720,010.00           106,537,150.00     
เงินสดจายทุนเรือนหุน (7,984,290.00)             (25,625,500.00)      
เงินสดจายทุนสวัสดิการสังคม (1,569,001.00)             (1,146,841.00)        
เงินสดจายทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการ (293,751.00)                (44,889.00)            
เงินสดจายทุนศึกษาอบรม (131,002.00)                (197,417.00)          
เงินสดรับทุนสะสมเพ่ือชวยเหลือสมาชิก -                               995,000.00           
เงินสดจายทุนสะสมเพ่ือชวยเหลือสมาชิก (11,539.20)                  -                        

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน (12,309,887.72)           (31,559,257.01)      
เงินสดสุทธิเพ่ิมขึ้น(ลดลง) (15,461,956.90)           17,633,933.62       
เงินสด ณ วันตนป 31,188,824.78             13,554,891.16       
เงินสด ณ วันสิ้นป 15,726,867.88             31,188,824.78       
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1. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ
 ๏ สหกรณบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคางเวนแตดอกเบี้ยรับลูกหน้ีตามคําพิพากษาสหกรณจะรับรูตอเมื่อไดรับเงิน
 ๏ สหกรณรับรูรายไดดอกเบ้ียตามเกณฑสัดสวนของเวลา สวนจํานวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบี้ย
     คูณดวยจํานวนเงินตนที่คางชําระตามระยะเวลาที่กูยืม
 ๏ เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลักทรัพยท่ีไมอยูในความตองการของตลาดแสดงดวยราคาทุน
๏ สหกรณต้ังคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไวในจํานวนที่เพียงพอตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการบัญชีของสหกรณ
    พ.ศ. 2560
 ๏ สหกรณตีราคาวัสดุคงเหลือ/ของใชส้ินเปลืองตามราคาทุน
 ๏ คาเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ คํานวณโดยวิธีเสนตรงในอัตราท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนดทั้งนี้ ยกเวนท่ีดิน
 ๏ คาซอมบํารุง คาซอมแซม รวมท้ังการซ้ือมาเปล่ียนแทนสําหรับสินทรัพยรายการยอยๆ ถือเปนคาใชจายหักจากรายได
 ๏ เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาคทุกประเภทรวมถึงเงินฝากธนาคารที่นําไปเปน
     ไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันหนี้สินดวย

2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย
ป 2560 ป 2559
บาท บาท

เงินสด 2,939.00               3,070.00                 
เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวัน 2,500.00               7,000.00                 
ออมทรัพย 15,721,428.88      31,178,754.78        
รวม 15,726,867.88      31,188,824.78        

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560
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3 เงินลงทุน ประกอบดวย
ป 2560 ป 2559
บาท บาท

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
 - หุนชุมนุมสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย จํากัด 12,699,500.00      12,699,500.00        
 - หุนชุมนุมสหกรณออมทรพัยไทยไอซีที จํากัด 10,000.00             10,000.00               

รวมเงินลงทุนระยะยาว 12,709,500.00      12,709,500.00        
4 เงินใหกูยืม - สุทธิ ประกอบดวย

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว
เงินใหกูยืม - ปกติ
 - ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน 21,567,424.50     10,032,420.00      0.00
 - ลูกหนี้เงินกูสามัญ 108,559,007.00   1,883,036,445.59 99,690,305.32      1,825,031,156.28   
 - ลูกหนี้เงินกูพิเศษ 4,307,103.91       20,396,093.09      453,038.21           16,489,722.79        

รวมเงินใหกูยืม - ปกติ 134,433,535.41   1,903,432,538.68 110,175,763.53    1,841,520,879.07   
5 ลูกหนี้ - สุทธิ ประกอบดวย

ระยะส้ัน ระยะยาว
ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 403,486.00          0.00 418,486.00           0.00
ลูกหนี้อ่ืนๆ 726,324.38          7,069,779.85        216,195.31           6,669,424.07          

รวม 1,129,810.38       7,069,779.85        634,681.31           6,669,424.07          
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 821,310.38          2,851,683.00        628,273.82           3079719.56
ลูกหนี้ -สุทธิ 308,500.00          4,218,096.85        6,407.49               3,589,704.51          

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญแยกเปน คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ลูกหนี้ตามคําพิพากษา จํานวน
403,486.00 บาทและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหน้ีอ่ืนๆ จํานวน 3,269,507.38 บาท

ป 2559ป 2560
บาท

ป 2560 ป 2559

บาท

บาท บาท

2
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6 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย
ป 2560 ป 2559
บาท บาท

เคร่ืองเขียนแบบพิมพ 97,791.64               116,899.88               
เงินทดรองจาย 27,260.00               30,572.00                 
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารคางรับ -                             
ดอกเบ้ียลูกหนี้ตามคําพิพากษาคางรับ 46,994.00               46,994.00                 
หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบ้ียลูกหนี้ตามคําพิพากษาคางรับ 46,994.00               46,994.00                 
ดอกเบ้ียลูกหนี้ตามคําพิพากษาคางรับ - สุทธิ 0.00 0.00
ดอกเบ้ียลูกหนี้อ่ืนคางรับ 590,172.00             590,172.00               
หัก คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบ้ียลูกหนี้อ่ืนคางรับ 590,172.00             590,172.00               
ดอกเบ้ียลูกหนี้อ่ืนคางรับ - สุทธิ 0.00 0.00
เงินปนผลคลาดเคล่ือน -                           145,931.12               

รวม 125,051.64             293,403.00               
7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ประกอบดวย

ป 2560 ป 2559
บาท บาท

ท่ีดิน 4,036,625.00         4,036,625.00            
อาคาร 6,851,908.00         7,245,076.75            
ยานพาหนะ 41,102.47               0.00
เคร่ืองใชสํานักงาน 775,023.47             976,771.29               

รวม 11,704,658.94       12,258,473.04         
8 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน ประกอบดวย

ป 2560 ป 2559
บาท บาท

เงินประกันการใชไฟฟา 32,000.00               32,000.00                 
เงินมดัจําสงหนังสือพิมพ 300.00                     300.00                       
เงินประกันการใชน้ํา 1,070.00                 1,070.00                    

รวม 33,370.00               33,370.00                 
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9 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น ประกอบดวย
ป 2560 ป 2559
บาท บาท

ต๋ัวสัญญาใชเงิน
 - ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 0.00 50,000,000.00        
 - ธนาคารแลนดแอนดเฮาส จํากัด(มหาชน) 150,000,000.00    0.00
 - ธนาคารธนชาติ (มหาชน) 50,000,000.00      25,000,000.00        

รวม 200,000,000.00    75,000,000.00        
ป 2560 ป 2559
บาท บาท

เงินกูยืมระยะส้ัน
 - ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 44,444,400.00      -                         
 - สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด 29,165,000.00      -                         

รวม 73,609,400.00      0.00
รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะส้ัน 273,609,400.00    75,000,000.00        
ระหวางปสหกรณกูยืมเงินชมุนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัด จํานวนเงิน 50 ลานบาท ดอกเบีย้ -                         

รอยละ 3.75 ตอไป จํานวน 24 งวด โดยมีคณกรรมการดําเนินการและผูจัดการเปนหลักประกัน
ระหวางปสหกรณกูยืมเงินสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด จํานวนเงิน 50 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย

รอยละ 3.50 ตอไป จํานวน 12 งวด โดยมีคณกรรมการดําเนินการและผูจัดการเปนหลักประกัน

10 เงินรับฝาก ประกอบดวย
ป 2560 ป 2559
บาท บาท

เงินรับฝาก - สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย 36,299,923.12      46,894,648.52        
เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 278,178,303.57    218,840,726.34      
เงินรับฝากประจํา 160,828.62           154,886.73             
รวม 314,639,055.31    265,890,261.59      

ป 2560 ป 2559
บาท บาท

 ื ่
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11 หน้ีสินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
ป 2560 ป 2559
บาท บาท

เงินรอจายคืนดอกเบี้ยรับ 151,968.00           315,915.00             
เงินรอจายคืน 786,588.24           494,643.69             
คาธรรมเนียมสอบบัญชีคางจาย 60,000.00             55,000.00
คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการคางจาย 21,000.00             7,000.00
ดอกเบี้ยต๋ัวสัญญาใชเงินคางจาย 0.00 186,986.30             
ภาษีหัก ณ ท่ีจาย คางจาย 1,048.57               0.00

รวม 1,020,604.81        1,059,544.99          
12 เงินกูยืมระยะยาว ประกอบดวย

ภายใน 1 ป เกิน 1 ป ภายใน 1 ป เกิน 1 ป
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด 50,000,400.00     77,499,500.00      49,954,167.16      170,832,700.00      
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลชุมพร จํากัด 12,000,000.00     17,000,000.00      0.00 0.00
สหกรณออมทรัพยวชิรพยาบาล จํากัด 21,720,000.00     77,510,000.00      28,440,000.00      109,710,000.00      
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 0.00 0.00 12,000,000.00      185,000,000.00      

รวม 83,720,400.00     172,009,500.00    90,394,167.16      465,542,700.00      
สหกรณกูยืมเงินสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด จํานวน 250 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.0 %

ตอป  จํานวน 60 งวด วันเร่ิมชําระหนี้เดือนมิถุนายน 2559 กําหนดชําระเสร็จส้ินในเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมีคณะกรรมก
ดําเนินการและผูจัดการเปนหลักประกัน

ป 2560
บาท บาท

ถึงกําหนดชําระ ถึงกําหนดชําระ

5

ป 2559
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สหกรณกูยืมเงินสหกรณออมทรพัยวชิรพยาบาล จํากัด จํานวน 130 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 % ตอป
จํานวน 72 งวด วันเริม่ชําระหนี้เดือนสิงหาคม 2559 กําหนดชําระเสรจ็ส้ินในเดือนสิงหาคม 2565 โดยมีคณะกรรมการดําเนิ
และผูจัดการเปนหลักประกัน

ระหวางปสหกรณกูยืมาเงินสหกรณออมทรพัยโรงพยาบาลชุมพร จํากัด จํานวน 30 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย รอยละ 3.7
ตอป จํานวน 36 งวด วันเริม่ชําระหนี้เดือนสิงหาคม 2560 กําหนดชําระเสรจ็ส้ินในเดือนกรกฎาคม 2563 โดยมีคณะกรรมกา
ดําเนินการและผูจัดการเปนหลักประกัน

13 หน้ีสินไมหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย
ป 2560 ป 2559
บาท บาท

เงินประกันสัญญาจางปรบัปรงุตกแตง -                       91,000.00               
สํารองบําเหน็จเจาหนาที่ 1,439,758.00        1,315,192.00          

รวม 1,439,758.00        1,406,192.00          

14 ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอ่ืน ประกอบดวย
ป 2560 ป 2559
บาท บาท

ทุนรกัษาระดับอัตราเงินปนผล 1,141,753.99        1,136,753.99          
ทุนสวัสดิการสังคม 546,740.14           343,228.18             
ทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการ 1,897,324.97        1,691,075.97          
ทุนสะสมเพ่ือการศึกษาอบรม 68,998.00             -                         
ทุนสะสมเพ่ือชวยเหลือสมาชิก 1,683,460.80        1,395,000.00          

รวม 5,338,277.90        4,566,058.14          

6

 
มติที่ประชุม
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............ 
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ระเบียบวาระที่ 6.2  พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2560 1./ 
ตามท่ีสหกรณม์ีผลการดําเนินงาน มีกําไรสทุธิประจําปี  2560   จํานวน  83,407,073.88  บาท   ดังน้ัน

คณะกรรมการดําเนินการ ได้อาศัยอํานาจตามข้อบังคับข้อ22 การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี และมติคณะกรรมการ
ดําเนินการ ในการจัดสรรกําไรสุทธิตามข้อบังคับดังกล่าว   เสนอมายังทีป่ระชุมใหญ่ เพ่ือพิจารณาจัดสรรตาม
รายละเอียดดังน้ี 
 

 กําไรป 2559 รอยละ กําไรป 2560  รอยละ
1 ทุนสํารองไมตํ่ากวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 8,364,001.44       10.00 8,340,708.28        10.00
2 คาบํารุงสันนิบาตสหกรณรอยละ 1 ของกําไรสุทธิ ตาม

จํานวนที่จายจริง  แตไมเกิน 30,000.- บาท
10,000.00         0.01 30,000.00          0.04

3 เงินปนผลตามหุน รอยละ 6.00  ของทุนเรือนหุน 57,705,896.00       68.99 60,617,493.00        72.68

4 เงินเฉล่ียคืนตามสวนธุรกิจ รอยละ 8.7 ของดอกเบ้ีย
เงินกูท่ีสมาชิกจายใหสหกรณ

13,352,962.00       15.96 10,652,311.00        12.77

5 โบนัสกรรมการ และเจาหนาที่ไมเกินรอยละ 10 ของ
กําไรสุทธิ

1,400,000.00         1.67 1,100,000.00          1.32

6 ทุนสะสมเพ่ือขยายกิจการไมเกินรอยละ 2 ของกําไร
สุทธิ

500,000.00         0.60 500,000.00          0.60

7 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลไมเกินรอยละ 2 ของ
กําไรสุทธิ

5,000.00         0.01 5,000.00          0.01

8 ทุนสวัสดิการสังคมไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 1,802,154.96         2.15 1,661,561.60          1.99

9 ทุนสะสมเพ่ือการศึกษาอบรมทางสหกรณ 200,000.00         0.24 200,000.00          0.24
10 ทุนสะสมเพ่ือชวยเหลือสมาชกิ 300,000.00         0.36 300,000.00          0.36

รวม 83,640,014.40     100.00 83,407,073.88      100.00

รายละเอียดการจัดสรร เปรียบเทียบ

 
หมายเหตุ : 1./ ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด ข้อ 22 (8) กําไรสุทธิส่วนที่เหลือ 

           (ถ้าม)ีให้จัดสรรเป็นทุนสํารองทั้งสิ้น 
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      รายการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี 2560  แบ่งเป็น 
1. เป็นทุนของสมาชิก   13.29%  เป็นเงิน  11,090,902.88   บาท 
2. เป็นทุนผลประโยชน์ของสมาชิก  85.23%  เป็นเงิน  71,086,171.00   บาท 
3. เป็นของคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่  1.44%  เป็นเงิน     1,200,000.00   บาท 
4. เป็นของสันนิบาตสหกรณ์   0.04%  เป็นเงิน        30,000.00    บาท 

รวม        100.00%  เป็นเงิน        83,407,073.88  บาท 
 

 
มติที่ประชุม
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................. 
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ระเบียบวาระที่  6.3  พิจารณาสรุปผลดําเนินงานตามโครงการ ประจําปี 2560 และพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการ  และงบประมาณรายรับ – รายจ่าย  
ประจําปี 2561   
 

  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด  ขอสรุปผลดําเนินงานตามโครงการ ประจําปี 2560  ซึ่งได้เสร็จสิ้นแล้ว  ดังต่อไปนี้   
 

สรุปค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโครงการต่าง ๆ ประจําปี 2560 
ชื่อโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
รายละเอียด ผู้เขา้ร่วม สถานทีเ่ขา้ร่วม ค่าใช้จ่าย 

(บาท) 
โครงการประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ 100,000.00 เผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร ของสหกรณ์ ส ม า ชิ ก เ ก่ า  แ ล ะ

สมาชิกใหม่ 
โรงแรมมรกต 49,100.00 

โครงการส่งเสริมการออม 50,000.00 ส่งเสริมการออม และลดเงินกู้จากแหล่ง
ภายนอก 

สมาชิก / จนท. /
กรรมการ 

หน่วยงานของสมาชิก 55,460.00 

โครงการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์ฯ 50,000.00 พัฒนาโปรแกรมสหกรณ์ (ฉุกเฉินครั้งเดียว) 
และโปรแกรมหักเงินเดือนให้สมาชิก 

จนท./กรรมการ / 
ตัวแทนหน่วยงาน 

สอ.สสจ.ชพ. 40,370.00 

โครงการ พัฒนาแผน ยุทธศาสตร์
สหกรณ์ 

50,000.00 การวางแผนงบประมาณรายได้-รายจ่ายของ
สหกรณ์ 

จนท./กรรมการ / 
ตัวแทนหน่วยงาน 

สอ.สสจ.ชพ. 39,670.00 

โครงการพัฒนาอาคารและภูมิทัศน์ 40,000.00 ปรับปรุงระบบแสงสว่าง / หลังคากันสาด  คณะก ร ร ม ก า ร  / 
จนท.สหกรณ์ฯ 

สอ.สสจ.ชพ. 36,115.00 

โครงการพัฒนาศักยภาพ  สมาชิก
กรรมการและเจ้าหน้าที่ 

70,000.00 การศึกษาดูงาน (มอ.) เพื่อนํามาพัฒนาและ
ปรับใช้ในองค์กร 

เ จ้ า ห น้ า ที่  แ ล ะ
คณะกรรมการ 

สอ.มอ.(หาดใหญ่) 40,134.00 
 

-  กิจกรรม  อบรม OD เจ้าหน้าที่
คณะทํางาน และ
กรรมการ 

สวนใหญ่นาน 91,606.00 
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   พิจารณาแผนงานและโครงการประจําปี  2561 
  แผนงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุจังหวัดชุมพร จํากัด 

     **************************************** 
      ชื่อโครงการ               วัตถุประสงค ์                กิจกรรม รายละเอียดคา่ใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ (บาท) 

 

1. โครงการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสมาชิก 

1.เพื่อให้สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูล
ด้านการเงิน สินเชื่อ ที่มีอยู่ในสหกรณ์ 
2.เพื่อให้สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูล
การค้ําประกันของสัญญาต่างๆ 
3.เพื่อให้สมาชิกสามารถตรวจสอบวงเงิน

กู้ต่างๆได้ 

1.ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ของ
สหกรณ ์
2.ปรับปรุงระบบเว็บไซต์สหกรณ์ 
3.อบรมการใช้งานผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

- ค่าปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร์สหกรณ ์
- ค่าดูแลระบบป้องกัน
ฐานขอ้มูลสหกรณ์ฯ 

นายณฤชัย แสงวิโรจน์กุล 100,000.- บาท 

2.โครงการส่งเสริมการออม 1.เพื่อส่งเสริมการฝากเงินกับสหกรณ์ 
แก่สมาชิก 
2.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสงักัดที่ยังไม่
เป็นสมาชิกได้สมัครสมาชิกสหกรณ์ 
3.เพื่อลดเงินกู้จากแหล่งภายนอก 
4.กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้
พบปะสมาชิกตามหน่วยสังกัดต่างๆ 

1. ประชาสัมพันธ์ และออกบริการ
รับสมาชิกใหมน่อกสถานที ่
2. รณรงค์เปิดรับสมัครสมาชิกใหม ่
3.สหกรณ์ออกพบสมาชิกตาม
หน่วยและสังกัด 

- ค่าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ 
-ค่าพาหนะ 
-ค่าของที่ระลกึ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

นายปริญญา  สินสมบุญ 70,000.- บาท 

3. โครงการจัดทําแผน 
ยุทธศาสตร์สหกรณ์ฯ 

1.เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ของสหกรณ์ 
2.เพื่อวางแผนงบประมาณรายได้และ
รายจ่ายของสหกรณ์ 

1.เสนอโครงการต่อคณะกรรมการ 
2.ประมาณการรายรับ - รายจ่าย 

- ค่าสถานทีใ่นการ
จัดการทําแผน 
- ค่าเบี้ยประชุม 
- ค่าอาหารเครื่องดื่ม 
 

น.ส.จันทราภา วิเชียรเนตร 30,000.- บาท 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม  
รายละเอียดโครงการ 

 
    ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 
งบประมาณ (บาท) 

4.โครงการพัฒนาอาคาร 
และภูมิทัศน์  
(หลังอาคาร) 

1.เพื่อปรับปรุงบริเวณด้านหลังสหกรณ์
ให้มีที่กําบังแดด ฝน ป้องกันการชํารุด
ของตัวอาคารและวัสดุสํานักงาน ตามมติ
ที่ประชุมใหญส่ามัญประจําปี 2559 

1.จัดทําแบบแปลนการก่อสรา้ง 
2.ประเมินราคาการก่อสร้าง 
3.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
4.ดําเนินการก่อสร้าง 

- ค่าจ้างเหมาการ
ก่อสร้าง 
 
 

นายปัญญา  ลาวิลัย 360,000.- บาท 

5.โครงการพัฒนา
ศักยภาพกรรมการ 
เจ้าหน้าที่และสมาชิกที่
สนใจ 

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ ประสบการณ์
บริหารสหกรณ์แก่กรรมการและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การ
ระดมสมองและแนวทางการพัฒนา
สหกรณ์อย่างต่อเนื่อง 
3. เพื่อได้รับทราบแนวคิดเกี่ยวกับ
หลักการสหกรณ์ กฎหมาย บทบาท 
หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ 
การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ ระบบบัญชี
และระบบควบคุมภายในของสหกรณ์ 
การรายงาน ผลการตรวจสอบกิจการ 
รวมทั้งระเบียบและคําแนะนําที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติด้านการเงินการบัญชีของ
สหกรณ์  
4. เพื่อนําความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ
กิจการไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ศึกษาดูงานสหกรณ์อื่น 1 ครั้ง/
20 คน 
2. ใหค้ณะกรรมการ สมาชิกที่
สนใจ และ 
เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลกัสูตร
สําคัญเพื่อนการปฏิบัติงานและ 
หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ  
-เจ้าหน้าทีสหกรณ์  
1 ครั้ง 9 คน 
-สมาชิกที่สนใจและคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 1 ครั้ง / 3 คน 

1. ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาดูงาน 
2.ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมหลักสูตรสําคัญ
และหลักสูตรผู้
ตรวจสอบกิจการ 

นายวิสุทธิ์  ทองศิริ 150,000.- บาท 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ    ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ(บาท) 
6.โครงการอบรมสมาชิก
ใหม่ และสมาชิกเก่า 
 
 
 

1. เพื่อให้สมาชิกเข้าใจถึงบาบาท หน้าที่ 
สิทธิ์ต่างๆ ที่พึงจะได้รับจากสหกรณ์ 
2. เพื่อให้สมาชิกเข้าใจถึงระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
สหกรณ ์
3. เพื่อให้สมาชิกเข้าใจถึงกิจการของ
สหกรณ์ และให้ความร่วมมือในการทํา
กิจกรรมกับสหกรณ์ 
4. เพื่อให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ และมี
ความรักต่อสหกรณ์ 

1. จดัอบรมใหค้วามรู้ เกีย่วกบั
บทบาท หน้าที่  สิทธิต่างๆ แกส่มาชิก 
ใหม่และเก่าทีย่งัไม่เคยผ่านการอบรม 
จํานวน 1 ครัง้ รวม 120 คน 
 

- ค่าวิทยากร 
- ค่าพาหนะผู้เข้าอบรม 
- ค่าอาหารเครื่องดื่ม 
- ค่าเอกสาร 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

นายปริญญา  สินสมบุญ 100,000.- บาท 

7. โครงการกีฬาสัมพันธ์ 
 
 
 

1.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สมาชิก 
2.เพื่อส่งเสริมการออกกําลังกาย 
 

1.การแข่งขันกีฬารอบคัดเลือก
ภายในโซน 
2.การแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด 
 

-ค่าตอบแทนกรรมการ
ผู้ตัดสิน 
-ค่าสนับสนุนแต่ละ
หน่วยฯ 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา 
-ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม 
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
 

นายบัญชา  นุ้ยสุข 300,000.- บาท 

8 .  โครงการเ ชื่อมโยง
เครื อข่ าย ธุร กิจชมรม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

1.เพื่อให้คณะกรรมการดําเนินการเข้า
ร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมของ
เครือข่ายชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับ
ภาคและประเทศ 

1.การเข้าร่วมประชุม ชสอ.เขต
ภาคใต้ปีละ 2 ครั้ง/5 คน 
2.การเข้าร่วมประชุม ชสอ.ปีละ 1 
ครั้ง/10 คน 

1.ค่าพาหนะ ค่าที่พัก
สําหรับเข้าร่วมประชุม 
2.ค่าเบี้ยเลี้ยง 

นายชัยยุทธ  บัววารี 50,000.- บาท 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ(บาท) 

9.โครงการวันสหกรณ์
แห่งชาติ 
 
 
 

1เพื่อเป็นการรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณ
ของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยา
ลงกรณ์“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” 
2เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
สหกรณ์ต่างๆ ภายในจังหวัดชุมพร 
3เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงาน
ของสหกรณ์ใหส้าธารณชนได้รับทราบ 
4เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ 
ตระหนักถึงคุณค่าและศรัทธาในระบบ
สหกรณ ์

1. สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยที่
จัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ 
2. ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์
ระหว่างสหกรณ์ภายในจังหวัด
ชุมพร 
 

- ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม 
- ค่าสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆระหว่างสหกรณ ์
- ค่าชุดกีฬา/อุปกรณ์ 
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

นายประยูร  หนูเมือง 30,000.- บาท 

10. โครงการเงินกู้พิเศษ
สําหรับสมาชิก 
- บ้านหลังแรก  
- รถคันแรก  
- อาวุธปืน 

1.เพื่อส่งเสริมสวัสดิการให้สมาชิกมีที่อยู่
อาศัยเป็นของตัวเองอย่างแท้จริง 
2.เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกเข้าถึงการมี
รถยนต์และอาวุธปืนไว้ใช้โดยผ่อนชําระ
ค่างวดที่ถูก 
 

1.ให้สมาชิกที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 
15,000 บาท ยื่นขอซื้อบ้านหรือ
อาคารพาณิชย์ โดยสหกรณ์คดิ
ดอกเบี้ยรอ้ยละ 5.75 /ปี 
ระยะเวลาผ่อนชําระหนี้ 300 งวด 
(อายุไม่เกิน 70 ปี) ใช้บ้านและที่ดิน
จดจํานองเป็นหลักประกันกําหนด
วงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท 
2.ให้สมาชิกขอซื้อรถยนต์ในวงเงิน
ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ผ่อนชําระ 
120 งวด โดยสมาชิกจดทะเบียน
เป็นเจ้าของรถ ใช้คู่มือจดทะเบียน
เป็นหลักประกันเก็บไว้ที่สหกรณ์ 

1. ค่าจัดทําสื่อ-
ประชาสัมพันธ์ 

นายปัญญา  ลาวิลัย 10,000.- บาท 
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ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์ กิจกรรม รายละเอียดโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ งบประมาณ(บาท) 

  ดอกเบี้ย 5.75 
3.สมาชิกที่ประสงค์จะซื้ออาวุธปืน 
ให้ยื่นกู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 100000 
บาท ผ่อนชําระ 5 ปี  
ทั้งนี้ทั้ง 3 กิจกรรม สหกรณ์เป็นผู้
จ่ายเงินให้กับผู้ประกอบการ
โดยตรง 

   

11. โครงการปรับปรุง
เ พิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ท รั พ ย์
สหกรณ์ 
 
 
 
 
 

1.เพื่อดูแลบํารุงและรักษาสินทรัพย์ของ
สหกรณ ์
2.เพื่อเพิ่มมูลคา่ในราคาด้าน
อสังหาริมทรัพย์(ที่ดิน)สหกรณ์ 
3.เพื่อประโยชน์ใช้สอยด้านค่าตอบแทน
ของสินทรัพย์ 
4.ลดภาระค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่
ในอนาคต 
5.สร้างความมั่นคงด้านทรัพย์สินของ
สหกรณ ์

1.ปรับปรุงถมที่ดินของสหกรณ์ 
จํานวน 3 ไร่ ( บริเวณ โรงเรียน
นานาชาติธีโอดอร์ ) 

ค่าจ้างถมที่ ขนาดพื้นที่ 
1 ไร่ สูง 1 เมตร ราคา 
200,000 บาท รวม 3 
ไร่  

นายอนันต์  อนิลบล 600,000.- บาท 
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พิจารณางบประมาณรายรับ – รายจ่าย ประจําปี 2561 
 

 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ  ขอเสนอแผนประจําปี 2561 และประมาณการรายรับ - จ่าย  เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติ  ทั้งนี้เพื่อให้สหกรณ์ฯ ได้ถือใช้เป็น 
แผนดําเนินการของสหกรณ์ในปี 2561 ดังต่อไปนี้ 

แผนการดําเนนิงานสหกรณ ์ปี 2561 

รายการ ปี 2560  ปี 2561  เหตุผลและความจําเปน็  
ตั้งไว้ ผลงาน ขอตั้ง 

1. แผนการรับสมาชิก และการระดมทุน         

  1.1 การถือหุ้นเพิ่ม 90,000,000.00 102,720,010.00 100,000,000.00   

  1.2 การรับสมาชิกเพิ่ม (คน)     

  สมาชิกสามัญ 100 124 100   

  สมาชิกสมทบ 20 0 50   

2. แผนการรับเงินฝาก     

  2.1 รับเงินฝากประจํา - 160,828.62 160,828.62   

  2.2 รับเงินฝากออมทรัพย์     

  ออมทรัพย์ทั่วไป 10,000,000.00 11,398,898.28 10,000,000.00   

  สัจจะออมทรัพย์ 5,000,000.00 3,483,979.16 4,000,000.00   

  สัจจะประกันกลุ่ม1/กลุ่ม2 20,000,000.00 15,570,334.05 15,000,000.00   

  ออมทรัพย์พิเศษ 120,000,000.00 199,402,637.26 200,000,000.00   
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รายการ 
 

ปี 2560 ปี 2561 
เหตุผลและความจําเปน็ 

ตั้งไว้ ผลงาน  ขอตั้ง 

  
ออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์อื่น 
ออมทรัพย์เกษียณอายุ 

0.00
10,000,000.00 

20,106,958.92
20,542,306.80

40,000,000.00
20,000,000.00   

  ออมทรัพย์มั่งคั่ง  70,000,000.00  0.00 0.00

     รวมเงินรับฝาก 235,000,000.00 334,585,185.61 289,000,000.00
3. แผนการให้เงินกู้แก่สมาชิก      

  
3.1 เงินกู้สามัญระหว่างปี 1,000,000,000.00 617,823,400.00 650,000,000.00  สมาชิกมีการปรับฐานเงินเดือนและสมาชิก

เข้าใหม ่  

  
3.2 เงินกู้ฉุกเฉนิระหว่างปี 50,000,000.00 65,017,914.50 70,000,000.00  สมาชิกมีการปรับฐานเงินเดือนและสมาชิก

เข้าใหม ่ 

  3.3 เงินกู้พิเศษระหว่างปี 10,000,000.00 8,238,000.00 20,000,000.00  ใช้หลักทรัพย์ค้ําประกัน  

  3.4  เงินกู้สามัญโครงการ ระหว่างปี 25,000,000.00 57,112,000.00 60,000,000.00
 สมาชิกมีการปรับฐานเงินเดือนและสมาชิก
เข้าใหม ่  

     รวมเงินกู้ 1,085,000,000.00 748,191,314.50 800,000,000.00   
ประมาณการรายรับ ประจําปี 2561      

  ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม 140,000,000.00 124,150,025.00 130,000,000.00  รับดอกเบี้ยจากเงินให้สมาชิกกู้ยืม  

  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 150,000.00 139,585.67 150,000.00  ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร  

  ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสหกรณ์อื่น 0.00 0.00 0.00   

  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 12,000.00 12,500.00 15,000.00  จากสมาชิก150 คน ๆ ละ 100 บาท  
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รายการ ปี 2560 ปี 2561 เหตุผลและความจําเปน็ 
ตั้งไว้ ผลงาน ขอตั้ง 

  ผลตอบแทนจากการลงทุน ( ชสอ.) 700,000.00 708,286.07 700,000.00  รับเงินปันผลจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์  

  รายได้ในการประเมินหลักทรพัย์ 20,000.00 0.00 0.00  0.2% จากเงินกู้พิเศษ  

  รายได้เงินเฉลี่ยคืนจากเงินกู้ 150,000.00  293,065.17 150,000.00

  ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้พิพากษา 30,000.00  8,000.00 0.00   

  ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้อื่นค้างรับ 300,000.00  68,152.00 50,000.00   

  รายได้อื่นๆ 20,000.00 20,272.01 50,000.00  รายได้อื่น ๆ นอกเหนือจากรายการหลักทางบัญชี  

รวมรายได ้ 141,382,000.00 125,399,885.92 131,115,000.00   

ประมาณการรายจ่าย ประจําป ี2561     

  หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง 2,000,000.00 1,811,866.00 2,100,000.00  เงินเดือนเจ้าหน้าที่  

  หมวดค่าตอบแทน 853,000.00 635,754.00 777,000.00  ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ,คณะทํางานและคณะอื่น ๆ   

  หมวดค่าใช้สอย 48,863,000.00 38,640,827.01 41,444,000.00  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินงาน   

  หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ 600,000.00 489,343.02 808,000.00  ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์    

  หมวดครุภัณฑ์ 435,000.00 355,347.82 145,000.00  เครื่องใช้สํานักงานภายในสหกรณ์  

  หมวดสาธารณูปโภค 180,000.00 136,474.19 150,000.00  ค่าน้ํา,ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศพัท์  

  หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ 360,000.00 352,455.00 1,800,000.00
 โครงการต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์  (กิจกรรมOD 
91,606.-) 

  หมวดสํารองทั่วไป 100,000.00  0.00 100,000.00 กรณีมีความจําเป็น หรือตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอ 
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รายการ ปี 2560 ปี 2561 เหตุผลและความจําเปน็ 
ตั้งไว้ ผลงาน ขอตั้ง 

รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น      53,391,000.00 42,422,067.04 47,324,000.00
กําไรสุทธ ิ    

 
งบประมาณรายรับ - รายจา่ย ประจําป ี2561    

รายการ ปี 2560 ปี 2561 เหตุผลและความจําเปน็ 
 ตั้งไว้ รับ/จ่ายระหว่างป ี ขอตั้ง  

ประมาณการรายรับ ประจําปี 2561 
  -  ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ 140,000,000.00 124,150,025.00   130,000,000.00  รับดอกเบี้ยจากเงินให้สมาชิกกู้ยืม  
  -  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 150,000.00 139,585.67 150,000.00  รับดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร  
  -  ดอกเบี้ยรับฝากจากสหกรณ์อื่น 0.00 0.00 0.00   
  -  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 12,000.00 12,500.00 15,000.00  จากสมาชิก150 คน ๆ ละ 100 บาท  
  -  ผลตอบแทนจากการลงทุน 700,000.00 708,286.07 700,000.00  รับเงินปันผลคืนจาก ชสอ.  
  -  รายได้จากการประเมินหลักทรัพย์ 20,000.00 0.00 0.00  
  -  เงินเฉลี่ยคืนจากเงินกู้ 150,000.00 293,065.17 150,000.00  รับเงินเฉลี่ยคนืจาก ชสอ.  
  -  ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้พิพากษา 30,000.00 8,000.00 0.00  ดอกเบี้ยรับชําระจากลูกหนี้พิพากษา  
  -  ดอกเบี้ยรับลูกหนี้อื่น ค้างรับ 300,000.00 68,152.00 50,000.00  ปรับปรุงดอกเบี้ยค้างรับลูกหนี้อื่น ๆเป็นรายได้  
  -  รายได้อื่นๆ 50,000.00 20,272.01 50,000.00  รายได้อื่น ๆ นอกเหนือจากรายการหลักทางบัญชี  
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รายการ ปี 2560 ปี 2561 เหตุผลและความจําเปน็ 
ตั้งไว้ รับ/จ่ายระหว่างป ี ขอตั้ง 

รวมงบประมาณรายรบัทั้งสิน้ 141,412,000.0 125,399,885.92 131,115,000.00  
รายจ่ายตามประมาณการ 

1. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่   

  -   เงินเดือน 2,000,000.00 1,811,866.00 2,100,000.00 จ่ายเงินเดือนเจา้หน้าที่และปรบัเงินเดอืนตามสภาวะเศรษฐกจิ  

รวมหมวดเงินเดือน 2,000,000.00 1,811,866.00 2,100,000.00  
2.  หมวดค่าตอบแทน   

   - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการดําเนินการ 250,000.00 176,960.00 200,000.00 ค่าเบี้ยประชุมและค่าเดินทาง ในการประชุมวาระต่าง ๆ 
   - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 90,000.00 41,400.00 66,000.00 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอํานวยการ 
   - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการเงินกู้ 130,000.00 89,600.00 130,000.00 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการจํานวน 5 ท่าน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
   - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศึกษาฯ 20,000.00 16,800.00 20,000.00 ค่าเบี้ยประชุม 12ครั้ง/5 ท่าน(2,500/เดือน) 
   - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา 30,000.00 1,800.00 20,000.00 ค่าเบี้ยประชุมของการสรรหากรรมการ 
   - ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการนิติกรรม 40,000.00 10,199.00 30,000.00 ค่าประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะหนี้สินของสมาชิก 
   - ค่าตอบแทนผู้เข้าประชุม 80,000.00 88,520.00 80,000.00 ค่าคณะทํางานเข้าร่วมประชุมและที่ปรึกษา 
   - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หักเงิน 80,000.00 74,475.00 80,000.00 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินที่เรียกเก็บเงิน 
   - ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 70,000.00 70,000.00 70,000.00 ค่าตรวจสอบกิจการของผู้ตรวจสอบ 
   -  ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี 60,000.00 60,000.00 75,000.00 ค่าตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต 
   -  ค่าตอบแทนนักศึกษาฝกึงาน 3,000.00 6,000.00 6,000.00 คนละ 1,500 บาท ปีละ 2 คน 

รวมหมวดค่าตอบแทน 853,000.00 635,754.00 777,000.00  
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รายการ ปี 2560 ปี 2561 เหตุผลและความจําเปน็ ตั้งไว้ รับ/จ่ายระหว่างป ี ขอตั้ง 
3.  หมวดค่าใช้สอย   

   -  ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ ่ 1,200,000.00 1,203,514.00 1,220,000.00 ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประชุมใหญ่และจ้างจัดทําสื่อ 
   -  ค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการ 40,000.00 35,008.00 40,000.00 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ 
   -  ค่าพาหนะคณะกรรมการเซ็นเช็ค 20,000.00 22,680.00 20,000.00 ค่าพาหนะสําหรับกรรมการทีม่ีหน้าที่เซ็นเช็ค 
  -   ค่าทํางานล่วงเวลา 100,000.00 47,740.98 50,000.00 ค่าทํางานล่วงเวลาในกรณีงานเร่งด่วน/สรุปงานประจําเดือน 

   -  ค่ารับรอง 36,000.00 29,820.00 36,000.00 ค่ารับรองสมาชิก คณะที่มาเยี่ยมชมกิจการ 

   -  ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 10,000,000.00 12,890,747.79 14,000,000.00 ค่าใช้จ่ายสําหรับจ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝาก 

   -  ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม 35,000,000.00 23,501,140.97 25,000,000.00 ดอกเบี้ยจ่ายสําหรับจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ 

  -   ดอกเบี้ยเบิกจ่ายเกินบัญชี 5,000.00 0.00 1,000.00 ดอกเบี้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 

   -  ค่าธรรมเนียมและค่าไปรษณีย์ 130,000.00 101,428.00 120,000.00 ค่าธรรมเนียมโอนเงิน, ค่าไปรษณีย์ 

   -  ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาอุปกรณ์ 10,000.00 6,100.00 10,000.00 ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาอุปกรณ์สํานักงาน 

   -  ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสํานักงาน 50,000.00 1,775.00 100,000.00 กรณีเกิดชํารุดที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ 

   -  ค่าหนังสอืพิมพ์ 5,000.00 2,870.00 5,000.00 ค่าหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ 

   -  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 180,000.00 310,615.36 160,000.00 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานสหกรณ์/สารสนเทศ/ค่าอาหาร 

   -  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่องาน 30,000.00 26,712.00 30,000.00 เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่องาน/ไปธนาคาร 

   -  ค่าดูแลโปรแกรมสําเร็จรปู 50,000.00 38,610.00 50,000.00 โปรแกรมสหกรณ์ของสอ.มอ. ,ค่าเช่าพื้นที่ website 

   -  ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 100,000.00 78,870.00 100,000.00 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่ ตามระเบียบสหกรณ์ 

   -  ค่าเงินสมทบประกันสังคม 70,000.00 65,303.00 70,000.00 เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 
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รายการ ปี 2560 ปี 2561 เหตุผลและความจําเปน็ 
ตั้งไว้ รับ/จ่ายระหว่างป ี ขอตั้ง 

   -  ค่าเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,000.00 1,530.00 2,000.00 เงินสมทบเข้ากองทุนทดแทน ร้อยละ 0.10  

   -  ค่าบําเหน็จเจ้าหน้าที่ 950,000.00 124,566.00 130,000.00 เงินสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่ตามจํานวนปีที่ทํางาน 

   -  ค่าถ่ายเอกสาร 60,000.00 43,347.91 50,000.00 ค่าถ่ายเอกสาร 

   -  ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ 5,000.00 0.00 20,000.00 เพื่อกิจการสหกรณ์ 

   -  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี 300,000.00 137,368.00 200,000.00 เพื่อดําเนินคดีกับลูกหนี้ผิดนัดชําระ/ค่าจ้างทนายความ 

   -  ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักทรัพย์ 20,000.00 6,080.00 30,000.00 กรณีสมาชิกขอกู้เพื่อใช้หลักทรัพย์ค้ําประกัน 

   -  หนี้สงสัยจะสูญ 500,000.00 35,000.00 0.00 ดูรายละเอียดจากงบกําไรขาดทุนที่รับรองแล้ว 

รวมหมวดค่าใช้สอย 48,863,000.00 38,640,827,01 41,444,000.00   
4.  หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์   
  -  ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 200,000.00 95,276.74 200,000.00 เครื่องเขียนแบบพิมพ์, แบบฟอร์ม  

  -  ค่าเสื่อมราคา อาคารสํานักงาน 400,000.00 394,066.28 350,000.00 ค่าเสื่อมปี 61 (อาคารและอุปกรณ์สํานักงาน) 

-   ค่าเสื่อมครุภัณฑ์สํานักงาน 0.00 0.00 258,000.00  

รวมหมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ ์ 600,000.00 489,343.02 808,000.00  
5.  หมวดครุภัณฑ์   

 - ปริ้นเตอร์ 2 ตัว (แบบหัวเข็ม และแบบเลเซอร์) 20,000.00 30,000.00 20,000.00  
 - เครื่องสํารองไฟ  20,000.00 0.00 20,000.00 เพื่อทดแทนเครื่องชํารุดและหมดอายุการใช้งาน 
 - เครื่องคอมพิวเตอร์  40,000.00 30,720.00 40,000.00  
 - เครื่องปรับอากาศ  0.00 0.00 20,000.00   
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รายการ ปี 2560 ปี 2561 เหตุผลและความจําเปน็ 
ตั้งไว้ รับ/จ่ายระหว่างป ี ขอตั้ง 

 - ครุภัณฑ์สํานักงาน  100,000.00 9,590.00 20,000.00 อุปกรณ์สํานักงาน และตู้เก็บ server สํารอง 

- อุปกรณ์เครื่องเสียงและโปรเจคเตอร์ 5,000.00 6,490.00 0.00  

- ตัดจ่ายค่าเสื่อมราคา – ครุภัณฑ์ 250,000.00 278,547.82 258,000.00  

- กล้องถ่ายรูป 0.00 0.00 25,000.00   
รวมหมวดครภุัณฑ์ 435,000.00 355,347.82 145,000.00  

6.  หมวดสาธารณูปโภค   

   -  ค่าไฟฟ้า 100,000.00 71,693.95 80,000.00 ค่าไฟฟ้าสํานักงาน 

   -  ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต 50,000.00 48,344.69 50,000.00 ค่าโทรศัพท ์/ค่าโทรศัพท์มือถือ /อินเตอร์เน็ต 
   -  ค่าน้ําประปาและน้ําดื่ม 30,000.00 16,435.55 20,000.00 ค่าน้ําประปารายเดือน และน้ําดื่ม 

รวมหมวดสาธารณูปโภค 180,000.00 136,474.19 150,000.00   
7.  หมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ   

1. โครงการประชาสัมพันธ์ * 100,000.00 49,100.00 100,000.00 เป็น โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสมาชิก 

2. โครงการส่งเสริมการออม * 50,000.00 55,460.00 70,000.00 ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 

3. โครงการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ ์* 50,000.00 40,370.00 0.00  

4. โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ * 50,000.00 39,670.00 30,000.00 ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 

5. โครงการพัฒนาอาคารและภูมิทัศน์ * 40,000.00 36,115.00 360,000.00 เป็น โครงการพัฒนาอาคารและภูมิทัศน์ (หลังอาคาร) 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพ สมาชิก กรรมการ และ
เจ้าหน้าที่ * 

70,000.00 40,134.00 150,000.00 ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 
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รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

เหตุผลและความจําเป็น 
ตั้งไว้ รับ/จ่ายระหว่างป ี ขอตั้ง 

7. โครงการอบรมสมาชิกใหม ่และสมาชิกเก่า 0.00 0.00 100,000.00 ทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรม 

8. โครงการกีฬาสัมพันธ์ 0.00 0.00 300,000.00 ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 

9.โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจชมรมสหกรณ์ 0.00 0.00 50,000.00  ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 

10. โครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ 0.00 0.00 30,000.00 ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 

11.โครงการบ้านหลังแรก และรถคันแรก 0.00 0.00 10,000.00 ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 

12. โครงการปรับปรุงเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์สหกรณ ์ 0.00 0.00 600,000.00 ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 

13. กิจกรรมOD 0.00 91,606.00 0.00  

รวมหมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ 360,000.00 352,455.00 1,800,000.00  

หมายเหตุ  :  * โครงการปี 2560 
ขอตั้งโครงการปี 2561 จํานวน 11 โครงการ 

  

8.  หมวดสํารองทั่วไป   
   -  สํารองทั่วไป 100,000.00 0.00 100,000.00 ค่าใช้จ่ายที่ไมส่ามารถบันทึกได้ตามปกติ 

รวมหมวดสํารองทั่วไป 100,000.00 0.00 100,000.00  

รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 53,391,000.00 42,422,067.04 47,324,000.00   
  
 มติที่ประชุม................................................................................................................................................................................................................................. 
 ...................................................................................................................................................................................................................................................



 
 

รายงานกิจการประจําปี 2560  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  หนา 164 
 

ระเบยีบวาระที่ 6.4  พิจารณาใหค้วามเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกัน ประจําปี 2561 

ตามข้อบังคับข้อ 17 ที่ประชุมใหญ่อาจกําหนดวงเงินกู้ยืม  หรือค้ําประกันสําหรับปีหน่ึง ๆ ไว้ตามท่ีจาํเป็น
และสมควรแก่การดําเนินการ  วงเงินซึ่งกําหนดดังว่าน้ีต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน 

เพ่ือให้การดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามแผนงานและเพ่ือความคล่องตัวในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
สําหรับปี 2561  คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 30  ไม่มกีารขออนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกันเพ่ิมเติม  
เน่ืองจากใช้วงเงินเดิมตามมติที่ประชุมใหญป่ระจําปี 2556  จํานวน 1,200.00 ล้านบาท  และนายทะเบียน
สหกรณ์  ได้ใหค้วามเห็นชอบไว้แล้ว จํานวน 1,200.00 ล้านบาท 

 
มติที่ประชุม .................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
 
ระเบยีบวาระที่  6.5   พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ และกําหนดคา่ตอบแทน ประจําปบีญัชี 2561 

 ตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ  พ.ศ. 2543  ข้อ   102,  103,  104  และ   105  ได้กําหนดเร่ืองของผู้ตรวจสอบ 
กิจการไว้ดังน้ี 

 ข้อ 102   ผู้ตรวจสอบกิจการ  ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกต้ังสมาชิกหรือบุคคลภายนอก   ผู้มีคุณวุฒิ  ความรู้  
ความสามารถในด้านธุรกิจ   การเงิน   การบัญชี    การเศรษฐกิจ  หรือการสหกรณ์    เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของ
สหกรณ์เป็นการประจําปี  จํานวน 1 คน (ไม่เกินห้าคนหรือหน่ึงนิติบุคคล) 

 ที่ประชุมใหญ่จะเลือกต้ังกรรมการดําเนินการ หรือผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการไม่ได้ 
 ข้อ 103   การดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบกิจการอยู่ในตําแหน่งได้มีกําหนดเวลาหน่ึง
ปีทางบัญชีสหกรณ์ ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกิจการคนใหม่ ก็ให้ผู้ตรวจสอบ
กิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน   ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปน้ัน อาจได้รับเลือกต้ังซ้ํา 
 ข้อ 104  อํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ   ผู้ตรวจสอบกิจการมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบการ
ดําเนินงานทั้งปวงของสหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปน้ี คือ 

(1) ตรวจสอบเอกสาร  สรรพสมุด บัญชี  ทะเบียนและการเงิน ตลอดจนทรัพย์สินและหน้ีสินทั้ง
ปวงของสหกรณ์ เพ่ือทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 

(2) ตรวจหลักฐาน และความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจแต่ละประเภทของสหกรณ์เพ่ือ
ประเมินผล และอาจให้ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ  ผู้จัดการ  และเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์  ทั้งทางด้านวิชาการและทางปฏิบัติในกิจการน้ัน ๆ  

(3) ตรวจสอบการจัดจ้าง และแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและ
หลักประกัน 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีของ 
สหกรณ์  และข้อสังเกต   ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้จากที่ ประชุม
ใหญ่ 



 
 

รายงานกิจการประจําปี 2560  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  หนา 165 
 

(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ   เพ่ือพิจารณาหาทางปรับปรุง
แผนงาน  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  ตลอดจนคําสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ    และคําสั่งของสหกรณ์หรือ
กิจการอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์ 

ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบประจําเดือน ต่อคณะกรรมการดําเนินการในการ
ประชุมประจําเดือนคราวถัดไป    แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจําปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย 

หากพบข้อบกพร่องจากการตรวจสอบ ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์แก้ไขโดย 
มิชักช้า  ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องน้ันด้วยก็ได้ 

ข้อ 105   ความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ  หากผู้ตรวจสอบกิจการตรวจสอบข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
ต้องแจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการทราบเพ่ือแก้ไขโดยเร็ว   ผู้ตรวจสอบกิจการจะต้องรับผิดชอบชดใช้ 
ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์ด้วยเหตุอันไม่แจ้งน้ัน 

 
 สหกรณ์ขอเสนอช่ือผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจําปี 2561  เพ่ือพิจารณาจํานวน................ท่าน คือ 

1....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

2....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 

3....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

จึงเสนอมาเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 

 มติที่ประชุม  
................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
 
ระเบียบวาระที่ 6.6  พิจารณาจัดจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจําปี 2561 

ขอบเขตในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  ซึ่งรวมทั้งการทดสอบรายการบัญชีและ

วิธีการตรวจสอบอ่ืนที่เห็นว่าจําเป็น  ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนดรวมถึงระเบียบและคําแนะนําที่    
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําหนดขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงความเห็นว่า งบการเงินที่ตรวจสอบได้แสดงฐานะ
การเงิน  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2561  ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  ได้ถูกต้องตามท่ีควรและได้จัดทําขึ้นตามระเบียบที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กําหนดซึ่งได้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับปีก่อนหรือไม่เพียงใด 
 การสอบบัญชีใช้วิธีการทดสอบและมีข้อจํากัดอ่ืนๆ  ตลอดจนระบบการควบคุมภายในก็มีข้อจํากัดฉะน้ัน
ในบางกรณีการตรวจสอบจึงอาจจะไม่พบการแสดงข้อมูลผิดพลาดหรืออาจจะไม่พบการทุจริตก็ได้  อย่างไรก็ดีถ้า
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ได้พบข้อบกพร่องที่มีสาระสําคัญเก่ียวกับระบบการควบคุมภายใน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะทําหนังสือแจ้งไปยัง
สหกรณ์ฯทราบต่างหากจากรายงานการสอบบัญชี 

ฝ่ายบริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทํางบการเงิน  รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ  ความ
รับผิดชอบน้ียังรวมถึงการเลือกใช้นโยบายการบัญชี  การจัดให้มีการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีและระบบการ
ควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอ  ในการตรวจสอบผู้สอบบัญชีจะขอหนังสือรับรองจากสหกรณ์ฯ เก่ียวกับเรื่องน้ีและ
จะประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงของสหกรณ์  เพ่ือจัดทําแผนการสอบบัญชีและ
แนวการสอบบัญชีที่เหมาะสมต่อไป 

 
รายช่ือผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์        ซึ่งย่ืนความจํานง ตรวจสอบบัญชี

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จํากัด  จํานวน 2 ราย ดังน้ี 
 
1. นางพรศรี  ละงู    สํานักงานตรวจสอบบัญชี อาจารย์พรศรี ละงู   เลขที่ 63  ถนนพัฒนา  ตําบลคูหา

สวรรค์ อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง 93000     
ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ  70,000.00  บาท 

 
การเขา้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
เข้าตรวจสอบด้วยตนเอง / มอบหมายให้ผูช่้วยทําการตรวจสอบบัญชีอย่างน้อย  ปีละ 4 ครั้ง   ครั้งละ 1-
2 วัน ทําการ  มีผู้ช่วยผู้สอบบัญชี 4-7 คน (ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ปริญญาตรี การบัญชี เต็มเวลา 4 คน และ
ปริญญาตร ีบางเวลา 3 คน)  โดยจะตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป  ซึ่ง
รวมท้ังการทดสอบรายการบัญชีและวิธีการตรวจสอบอ่ืนที่เห็นว่าจําเป็นตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กําหนดรวมถึงระเบียบและคําแนะนําที่กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์กําหนดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือแสดงความเห็นว่างบการเงินที่ตรวจสอบได้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการ
ดําเนินงานและงบกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันของสหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขชุมพร จํากัด 
โดยถูกต้องตามที่ควร  และได้จัดทําขึ้นตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
 
การรายงานผลการตรวจสอบ  
1. รายงานการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี  โดยจะส่งสําเนาให้กรมตรวจบัญชีสหกรณท์ราบด้วยทุกคร้ัง 
2. รายงานการตรวจสอบบัญชีประจําปี ตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด  
3. ข้าพเจ้าจะให้คําแนะนําในด้านการบริหารการเงินการบัญชีตามท่ีเห็นสมควร  โดยไม่ถือเป็นค่าบริการ 
    พิเศษแต่อย่างใด 
4.  ข้าพเจ้ายินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการ ตามท่ีสหกรณ์ร้องขอ 
5.  ข้าพเจ้ายินดีวิเคราะห์ / ประเมินผลธุรกิจทางการเงินของสหกรณ ์
6.  ข้าพเจ้ายินดีประเมินความเสี่ยงจากการควบคุมภายในและจัดช้ันคุณภาพการควบคุมภายในของ 
    สหกรณ์ 
7.  ข้าพเจ้ายินดีตรวจสอบและวิเคราะห์การจัดช้ันคุณภาพลูกหน้ี  และการต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ      
    ตรวจสอบลูกหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  ลูกหน้ีระหว่างดําเนินคดี  และลูกน้ีตามคําพิพากษา 
8.  ข้าพเจ้ายินดีตรวจสอบการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ 
9.  ข้าพเจ้ายินดีวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินของสหกรณ ์
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10. ข้าพเจ้ายินดีวิเคราะห์งบการเงินรวมทั้งสรุปข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์  สรุปข้อดีและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการดําเนินการและสมาชิกในวันประชุมใหญ ่
 
2. นายชูศักด์ิ  ช่วยชู   บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จํากัด  สํานักงานเลขที่  240/95-96  

ซอยจรัญสนิทวงศ์  แขวงบ้านช่างหล่อ  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร  10700 
 

ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ  80,000.00  บาท 
 

 การเขา้ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
การตรวจสอบจะเข้าตรวจสอบด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีเข้า
ตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยปีละ 2-4 ครั้ง ครัง้ละไม่น้อยกว่า 2-4 วันทําการโดยมีจํานวนผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
ไม่น้อยกว่า 3-5 คน โดยข้าพเจ้าตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานตรวจสอบโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์  ซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้าต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดในจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์ การ
ตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ รวมถึงการที่ข้าพเจ้า
ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเย่ียงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ 
 
การรายงานผลการตรวจสอบ  
1.  รายงานผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปีให้สหกรณ์ทราบ 
2.  รายงานการสอบบัญชีประจําปี ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด 
3.  ข้าพเจ้าจะให้คําแนะนําในการบริหารการเงินการบัญชีตามท่ีเห็นสมควรโดยไม่ถือเป็นค่าบริการพิเศษ  
    แต่อย่างใด  กรณมีีข้อสังเกตทางการเงินการบัญชีที่สําคัญที่พบในระหว่างการตรวจสอบ  ข้าพเจ้า

จะแจ้งให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือเมื่อได้รับแจ้งข้อสังเกต
ทางการเงินการบัญชีจากหน่วยงานราชการ  ข้าพเจ้าจะดําเนินการตรวจสอบเพ่ิมเติมตามที่ได้รับแจ้ง
จากหน่วยงานราชการน้ัน  แล้วแจ้งผลการตรวจสอบให้สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

4.  ข้าพเจ้ายินดีจะเข้าร่วมประชุมใหญ่หรือประชุมคณะกรรมการดําเนินการทุกคร้ังตามที่สหกรณ์ร้องขอ 
  
 

มติที่ประชุม
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
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6.7  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกัน 

  สืบเน่ืองจากท่ีประชุมใหญ่ได้มีมติการจัดต้ังกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ  และได้มี
การคัดเลือกสมาชิกเป็นคณะกรรมการดังกล่าว  กําหนดการอยู่ในวาระคราวละ 2 ปี จํานวนทั้งสิ้น 7 คน  โดย
ได้มาโดยการคัดเลือกสมาชิกจากที่ประชุมใหญ่  จํานวน 5 คน  และกรรมการดําเนินการคัดเลือกจากกรรมการ
ดําเนินการอีก 2 คน 

  กรรมการดังกล่าวได้หมดวาระลงในปี 2560 ดังน้ันในปีบัญชี 2561-2562 คณะกรรมการ
ดําเนินการจึงขอให้ที่ประชุมใหญ่ ดําเนินการคัดเลือกตัวแทนสมาชิก เข้ามาเป็นคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้
ค้ําประกันเงินกู้สามัญ  ทดแทนกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระลง จํานวน 5 คน 

  รายช่ือคณะกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระ 5 คน ดังน้ี 
  1.  นายสมมาตร  เสง่ียมรัตนรุจี  ประธานกรรมการ 
  2.  นายสินทร  เพชรเจริญ  กรรมการ 
  3.  นายประพิศ  ผิวทองงาม  กรรมการ 
  4.  นายสุดใจ  อบแย้ม   กรรมการ 
  5.  นายเฉลิมพล  เบ็ญจพันธ์  กรรมการ 
 
  มติที่ประชุม .................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
   

สรุปรายช่ือคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญที่ได้รับการคัดเลือกจาก
สมาชิกในที่ประชุมใหญ่ ปี 2560  เพ่ือเป็นคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ ประจําปี 2561 
– 2562  จํานวน 5 คน ตามรายช่ือดังน้ี 
  1……………………………………………………………………………….. 
  2.……………………………………………………………………………….. 
  3.……………………………………………………………………………….. 
  4.……………………………………………………………………………….. 
  5.……………………………………………………………………………….. 
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ระเบยีบวาระที่  6.8  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบัสหกรณ์ฯ หมวด 9 ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรกึษาและผู้ตรวจสอบกิจการ  
 นายอภิชัย ศรีสุวรรณ ตําแหน่ง เลขานุการ  รายงานการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯ หมวด 9 ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรกึษาและผู้ตรวจสอบกิจการ ข้อ 102 ผู้ตรวจสอบกิจการ 
และ ข้อ 104 อํานาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ  ดังนี้  

ข้อความเดิม ข้อความทีข่อแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
 
ข้อ 102. ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก
หรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้าน
ธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจําปี จํานวน ๑ คน 
(ไม่เกินห้าคนหรือหนึ่งนิติบุคคล) 
     ที่ประชุมใหญ่จะเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ หรือผู้ซึง่
ดํารงตําแหน่งหน้าที่ประจําในสหกรณ์เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ไม่ได้ 
 
 

 
ข้อ 102 ผู้ตรวจสอบกิจการ ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิก
หรือบุคคลภายนอก ผู้มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ 
การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจหรือการสหกรณ์ เป็นผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจําปี กรณีเป็นบุคคล
ธรรมดาให้มีจํานวนไม่เกินห้าคน กรณีนิติบุคคลให้มีจํานวนหนึ่ง
นิติบุคคล 
   ข้อ 102/1 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคณุสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้น หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับ

เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
(2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

   ข้อ 102/2 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องหา้ม 
ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรอืบุคคลที่อยู่ใน

สังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น 
 
 

  
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 
2559  
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 (2) เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น เว้นแต่ได้พ้นจากตําแหน่ง
กรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีบัญชีของสหกรณ์ 

(3) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ 
หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น 

(4) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น 
หรือเคยถูกใหอ้อกจากตําแหน่งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของ
สหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

(5) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(6) เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่

เป็นโทษสําหรบัความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ 

(7) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ 
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่ 

(8) เคยถูกให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ 
หรือมีคําวินิจฉยัเป็นที่สุดให้พ้นจากตําแหน่งกรรมการ หรือ
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น 

(9) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตําแหน่ง
กรรมการ หรือ ผู้ตรวจสอบกจิการ เพราะเหตุทุจริตต่อ
หน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น 

(10) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณน์ั้น หรือสหกรณ์
อื่น 

(11) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 
๒๕๕๙ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 
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 (12)เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออกจาก

ทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ ์

(13) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คน
วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

   ข้อ 102/3  ผู้ตรวจสอบกจิการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น การเงิน การบัญชี กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์ เป็น
ต้น 
   ข้อ 102/4 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องพัฒนาความรู้และทักษะ
ด้านการเงินการบัญชี กฎหมาย ระเบียบและการตรวจสอบ
กิจการอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ข้อ 102/5 สหกรณ์อาจเลอืกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเป็นการ
สํารองไว้ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบกิจการที่สหกรณ์ เลือกตั้ง สํารองไว้
สามารถปฏิบัติงานทันที ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับ
เลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่พ้นจากตําแหน่ง ตามข้อ 103/1 
   ข้อ 102/6 ให้ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ กําหนดค่าตอบแทน 
ค่าใช้จ่ายอื่นและค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาแก่ผู้ตรวจสอบกิจการ
ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน คุณภาพงาน 
และฐานะการเงินของสหกรณ์ 
 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 
ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 
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ข้อ 103. การดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบ
กิจการอยู่ในตําแหน่งได้มีกําหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ 
ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการคนใหม ่ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไป
พลางก่อน 

     ผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งออกไปนั้น อาจได้รับเลือกตั้งซ้ํา 

ข้อ 103. การดํารงตําแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ  ผู้ตรวจสอบ
กิจการอยู่ในตําแหน่งได้มีกําหนดเวลาหนึ่งปีทางบัญชีสหกรณ์ 
ถ้าเมื่อครบกําหนดเวลาแล้วยังไม่มีการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบ
กิจการคนใหม ่ก็ให้ผู้ตรวจสอบกิจการคนเดิมปฏิบัติหน้าที่ไป
พลางก่อน ผู้ตรวจสอบกิจการที่พ้นจากตําแหน่งอาจได้รับ
เลือกตั้งอีกได้ 
   ข้อ 103/1 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระแล้ว ผู้
ตรวจสอบกิจการจะพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 

(1) ตาย 
(2) ลาออก โดยแสดงเหตุผลเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน

คณะผู้ตรวจสอบกิจการหรือยื่นต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ์แล้วแต่กรณี 

(3) ที่ประชุมใหญข่องสหกรณ์ลงมติถอดถอนผู้ตรวจสอบ
กิจการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ออกจาก
ตําแหน่งทั้งคณะหรือรายบุคคล 

(4) นายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติตามข้อ 
102/1 หรือมลีักษณะต้องห้ามตามข้อ 102/2 
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ข้อ  104.  อํานาจหน้าทีข่องผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบ
กิจการมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของ
สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ 
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมดุ บัญชี ทะเบียนและการเงิน 

ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สนิทั้งปวงของสหกรณ์  เพื่อ

ทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจ

แต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้

ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผู้จัดการและ

เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติใน

กิจการนั้น ๆ  

(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ และข้อสังเกต 

ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้จาก 

      ที่ประชุมใหญ ่

ข้อ  104.  อํานาจหน้าทีข่องผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้ตรวจสอบ
กิจการมีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบการดําเนินงานทั้งปวงของ
สหกรณ์ ซึ่งรวมทั้งในข้อต่อไปนี้ คือ 
(1) ตรวจสอบเอกสาร สรรพสมดุ บัญชี ทะเบียนและการเงิน 

ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สนิทั้งปวงของสหกรณ์  เพื่อ

ทราบฐานะและข้อเท็จจริงของสหกรณ์ที่เป็นอยู่จริง 

(2) ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดําเนินธุรกิจ

แต่ละประเภทของสหกรณ์ เพื่อประเมินผลและอาจให้

ข้อแนะนําแก่คณะกรรมการดําเนินการ ผู้จัดการและ

เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติใน

กิจการนั้น ๆ  

(3) ตรวจสอบการจัดจ้างและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

ตลอดจนหนังสือสัญญาจ้างและหลักประกัน 

(4) ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจําปีของสหกรณ์ และข้อสังเกต 

ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์และสามารถปฏิบัติได้จาก 

      ที่ประชุมใหญ ่
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(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ 

เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง แผนงาน ข้อบังคับ  
ระเบียบ  มติ  ตลอดจนคําสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคบั ระเบียบ  

มติ และคําสั่งของสหกรณ์ หรือกิจการอื่น ๆ  เพื่อให้

เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์ 

          ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ประจําเดือนต่อคณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุม
ประจําเดือนคราวถัดไป แล้วเสนอผลการตรวจสอบประจําปี
ต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วยหากพบข้อบกพร่องจากการ
ตรวจสอบ  ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์แก้ไขโดย มิชักช้า    ผู้ตรวจสอบกิจการอาจเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วยก็ได้ 

 
 

(5) ติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินการ 
เพื่อพิจารณาหาทางปรับปรุง แผนงาน ข้อบังคับ  
ระเบียบ  มติ  ตลอดจนคําสั่งต่าง ๆ ของสหกรณ์ 

(6) ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคบั ระเบียบ  

มติ และคําสั่งของสหกรณ์ หรือกิจการอื่น ๆ  เพื่อให้

เกิดผลดีแก่การดําเนินกิจการของสหกรณ์ 

   ข้อ 104/1 ผู้ตรวจสอบกิจการ มีหน้าที่รายงานผลการ
ตรวจสอบกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อสรุปผลการ
ตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกตและข้อ เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการและที่ประชุมใหญ่
ของสหกรณ์ โดยให้เสนอผลการตรวจสอบกิจการ ดังต่อไปนี้ 
(1) รายงานการตรวจสอบกิจการประจําเดือน ให้ผู้ตรวจ

สอบกิจการแจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการในการประชุมประจําเดือนในคราวต่อไป 

(2) รายงานการตรวจสอบกิจการประจําปี ให้ผูต้รวจสอบ
กิจการเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อที่ประชุมใหญ่
ของสหกรณ์ 
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 (3) รายงานการตรวจสอบกรณีเร่งด่วน ในกรณีที่ผู้
ตรวจสอบกิจการพบว่ามีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่างร้ายแรง 
หรือสหกรณ์มกีารปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ คําสั่ง ประกาศหรือคําแนะนําของทาง
ราชการ รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมหรือ
คําสั่งของสหกรณ์จนก่อให้เกิดความเสียหายแก่
สมาชิกและสหกรณ์อย่างร้ายแรง ใหผู้้ตรวจสอบ
กิจการแจ้งผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
ดําเนินการทันที เพื่อดําเนินการแก้ไข รวมทัง้ให้
จัดส่งสําเนารายงานดังกล่าวต่อสํานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ และสาํนักงานสหกรณ์จังหวัด โดยเร็ว 

   ข้อ 104/2 ให้ผู้ตรวจสอบกิจการติดตามผลการดําเนิน 
การแก้ไขของสหกรณ์ ตามรายงานการตรวจสอบกิจการขอ้ 
104/1 และใหจ้ัดส่งสําเนารายงานผลการแก้ไขของสหกรณ์
และผลการติดตามของผู้ตรวจสอบกิจการต่อสํานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณแ์ละสํานักงานสหกรณ์จังหวัด 
   ข้อ 104/3 เข้ารว่มประชุมคณะกรรมการดําเนินการและเข้า
ร่วมประชุมใหญ่ เพื่อชี้แจงรายงานการตรวจสอบกิจการที่
นําเสนอต่อที่ประชุม 
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ข้อ 105  ความรับผิดของผูต้รวจสอบกิจการ   หากผู้
ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้
คณะกรรมการดําเนินการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว  ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์
ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น 
 

   ข้อ 104/4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบกิจการ ให้
สหกรณ์มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(1) อํานวยความสะดวก ช่วยเหลือ ให้คําชี้แจง พร้อมทั้ง

จัดเตรียมข้อมูล เอกสารหลักฐานของสหกรณ์และ
ทรัพย์สินต่าง ๆ และใหค้วามร่วมมือแก่ผู้ตรวจสอบ
กิจการในการเข้าไปในสํานักงานของสหกรณ์ในระหว่าง
เวลาทําการของสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
กิจการ 

(2) กําหนดวาระการประชุมให้ผูต้รวจสอบกิจการเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อรับทราบผลการ
ตรวจสอบกิจการ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

(3) พิจารณาปฏิบัตติามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้

ตรวจสอบกิจการ เพื่อใหก้ารดําเนินกิจการของสหกรณ์ 
เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ของสหกรณ์ 

ข้อ 105  ความรับผิดของผูต้รวจสอบกิจการ หากผู้
ตรวจสอบกิจการตรวจพบข้อบกพร่องของสหกรณ์ต้องแจ้งให้
คณะกรรมการดําเนินการทราบเพื่อแก้ไขโดยเร็ว ผู้ตรวจสอบ
กิจการต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันจะเกิดแก่สหกรณ์
ด้วยเหตุอันไม่แจ้งนั้น 
   ข้อ 105/1 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีจรยิธรรมในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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 (1) ความรับผิดชอบ 

1.1 มีความตระหนักและความรับผิดชอบในหน้าที่ผู้
ตรวจสอบกิจการ 

1.2 ต้องเข้าถึงข้อมูลทางการเงินการบัญชีและธุรกิจ
ของสหกรณ์อย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้
ตรวจสอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ 

1.3 ให้ความสําคญักับการเตือนภัยล่วงหน้าและ
รายการที่ผิดปกติ 

1.4 ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการสหกรณ์ 

(2) ความซื่อตรง 
2.1 มีความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติ

ส่วนตัว 
2.2 ไม่ใช้โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเอง

และผู้อื่น 
(3)  ความเป็นกลาง 

3.1 พึงละเว้นการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือ กระทําการใด ๆ 
ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสหกรณ์ 

3.2 ใช้ดุลพินิจอย่างเป็นอิสระในการให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อการตัดสินใจ 

 
 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่า
ด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559 
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มติที่ประชุม  :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ข้อความเดิม ข้อความทีข่อแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
 (4) ความรู้ ความสามารถ 

4.1 รับงานที่ตนมีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่
จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

4.2 พัฒนาศักยภาพตนเอง รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพ
และคุณภาพของงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

(5)   การรักษาความลับไม่เปิดเผยข้อมูลทีไ่ด้จากการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการในทางที่อาจก่อให้เกิดผล
เสียหายแก่สหกรณ์ เว้นแต่เพื่อประโยชน์ต่อสหกรณ์
หรือต้องให้ถ้อยคําในฐานะพยานตามกฎหมาย 

(6)  ไม่เรียกร้อง หรือรับสิ่งของ หรือทรัพย์สนิมีค่าใด ๆ จาก
สหกรณ์นอกเหนือจากค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น
ตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบของสหกรณ์ 
 

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่า
ด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2559 
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6.9  พิจารณาการจ่ายเงินคา่ตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ  ประจําปี 2560 
 
 
มติที่ประชุม : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
6.10  พิจารณาท่ีมาเงินกองทุนช่วยเหลอืผู้ค้ําประกันเงินกู้สามัญ 
 
 
มติที่ประชุม : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ใช้เงินสวัสดิการ หมวดทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร  ตามระเบียบสหกรณ์  
ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด  ว่าด้วย สวัสดิการสังคม พ.ศ. 2548    จํานวนเงิน 151,000.00 บาท  
และเป็นไปตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร  จํากัด  เรื่อง  การรับสมัครรับทุนการศึกษา 
ประจําปี 2560  ซึ่งได้กําหนดจํานวนเงินและทุนที่จะมอบแต่ละระดับการศึกษา ดังน้ี 

1. ระดับอนุบาล  จํานวน 30 ทุน ๆ  1,000.00  บาท เป็นเงิน 30,000.00 บาท  ผู้ที่ได้รับทุนคือ 
1……………………………………………หน่วย............................................................. 
2……………………………………………หน่วย............................................................. 
3……………………………………………หน่วย............................................................. 
4……………………………………………หน่วย............................................................. 
5……………………………………………หน่วย............................................................. 
6……………………………………………หน่วย............................................................. 
7……………………………………………หน่วย............................................................. 
8……………………………………………หน่วย............................................................. 
9……………………………………………หน่วย............................................................. 
10…………………………………… ……หน่วย............................................................. 
11………………………………… ………หน่วย............................................................. 
12……………………………… …………หน่วย............................................................. 
13…………………………… ……………หน่วย............................................................. 
14………………………… ………………หน่วย............................................................. 
15……………………… …………………หน่วย............................................................. 
16…………………… ……………………หน่วย............................................................. 
17………………… ………………………หน่วย............................................................. 
18…………… ……………………………หน่วย............................................................. 
19……………… …………………………หน่วย............................................................. 
20………… ………………………………หน่วย............................................................. 
21………………………………… ………หน่วย............................................................. 
22……………………………… …………หน่วย............................................................. 
23…………………………… ……………หน่วย............................................................. 
24………………………… ………………หน่วย............................................................. 
25……………………… …………………หน่วย............................................................. 
26…………………… ……………………หน่วย............................................................. 
27………………… ………………………หน่วย............................................................. 
28…………… ……………………………หน่วย............................................................. 
29……………… …………………………หน่วย............................................................. 
30………… ………………………………หน่วย............................................................. 

ระเบียบวาระที่ 7  การมอบทุนการศึกษา และการจับฉลากรางวัล 
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2. ระดับประถมศึกษา  จํานวน 30 ทุน ๆ ละ 1,500.00 บาท เป็นเงิน 45,000.00 บาท ผู้ได้รับทุนคือ 
1……………………………………………หน่วย............................................................. 
2……………………………………………หน่วย............................................................. 
3……………………………………………หน่วย............................................................. 
4……………………………………………หน่วย............................................................. 
5……………………………………………หน่วย............................................................. 
6……………………………………………หน่วย............................................................. 
7……………………………………………หน่วย............................................................. 
8……………………………………………หน่วย............................................................. 
9……………………………………………หน่วย............................................................. 
10…………………………………… ……หน่วย............................................................. 
11………………………………… ………หน่วย............................................................. 
12……………………………… …………หน่วย............................................................. 
13…………………………… ……………หน่วย............................................................. 
14………………………… ………………หน่วย............................................................. 
15……………………… …………………หน่วย............................................................. 
16…………………… ……………………หน่วย............................................................. 
17………………… ………………………หน่วย............................................................. 
18…………… ……………………………หน่วย............................................................. 
19……………… …………………………หน่วย............................................................. 
20………… ………………………………หน่วย............................................................. 
21………………………………… ………หน่วย............................................................. 
22……………………………… …………หน่วย............................................................. 
23…………………………… ……………หน่วย............................................................. 
24………………………… ………………หน่วย............................................................. 
25……………………… …………………หน่วย............................................................. 
26…………………… ……………………หน่วย............................................................. 
27………………… ………………………หน่วย............................................................. 
28…………… ……………………………หน่วย............................................................. 
29……………… …………………………หน่วย............................................................. 
30………… ………………………………หน่วย............................................................. 
 

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จํานวน 15 ทุน ๆ ละ 2,000.00 บาท  เป็นเงิน 30,000.00 บาท ผู้ได้รับทุน
คือ 
1……………………………………………หน่วย............................................................. 
2……………………………………………หน่วย............................................................. 
3……………………………………………หน่วย............................................................. 
4……………………………………………หน่วย............................................................. 
5……………………………………………หน่วย............................................................. 
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6……………………………………………หน่วย............................................................. 
7……………………………………………หน่วย............................................................. 
8……………………………………………หน่วย............................................................. 
9……………………………………………หน่วย............................................................. 
10…………………………………… ……หน่วย............................................................. 
11………………………………… ………หน่วย............................................................. 
12……………………………… …………หน่วย............................................................. 
13…………………………… ……………หน่วย............................................................. 
14………………………… ………………หน่วย............................................................. 
15……………………… …………………หน่วย............................................................. 
 

4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวน 10 ทุน ๆ 2,500.00 บาท เป็นเงิน 25,000.00 บาท  ผู้ได้รับ
ทุนคือ 
1……………………………………………หน่วย............................................................. 
2……………………………………………หน่วย............................................................. 
3……………………………………………หน่วย............................................................. 
4……………………………………………หน่วย............................................................. 
5……………………………………………หน่วย............................................................. 
6……………………………………………หน่วย............................................................. 
7……………………………………………หน่วย............................................................. 
8……………………………………………หน่วย............................................................. 
9……………………………………………หน่วย............................................................. 
10…………………………………… ……หน่วย............................................................. 
 

5. ระดับอุดมศึกษา  จํานวน 7 ทุน ๆ ละ 3,000.00 บาท เป็นเงิน 21,000.00 บาท ผู้ที่ได้รับทุนคือ 
1……………………………………………หน่วย............................................................. 
2……………………………………………หน่วย............................................................. 
3……………………………………………หน่วย............................................................. 
4……………………………………………หน่วย............................................................. 
5……………………………………………หน่วย............................................................. 
6……………………………………………หน่วย............................................................. 
7……………………………………………หน่วย............................................................. 

จํานวนผู้ที่จะได้รับทุนการศึกษารวมทั้งหมด 92 ทุน เป็นเงินจํานวน 151,000.00 บาท  ซึ่งการมอบ 
ทุนการศึกษาใช้วิธีการจับฉลาก 
 

มติที่ประชุม................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................... 
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1. สมาชิกสามารถรับเงนิปนัผลและเฉลี่ยคนืได้ในวันเสาร์ที ่20 มกราคม 2561 โดยสหกรณ์จะโอน
เงินจํานวนดังกล่าวให้แก่สมาชิกแต่ละคน  โดยผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  ซ่ึง
สมาชิกสามารถเบิกเงนิได้ต้ังแต่เวลา 15.00 น. เปน็ต้นไป โดยทางสหกรณ์จะเป็นผูอ้อกค่าใช้จ่าย
ในการโอนใหกั้บสมาชิกทั้งหมด 
 

2.  ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชมุพร จํากัด ประจําปี 2560 

 
 

ระเบียบวาระที่ 8     เรื่องอ่ืน ๆ
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3.  โครงการพัฒนาอาคารและภูมิทัศน ์(ภาพหลงัคา) 
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(ภาพช้ันล่าง) 

 
 
 

มติที่ประชุม ………………………………………………………………………..............………………............................ 
………………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 
 




	ปกหน้า
	รายงานประจำปี รูปเล่มปี 60 (ส่งโรงพิมพ์)
	ปกหลัง

